
  
 

Číslo 20, vyšlo 15. srpna 2011. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/  
Máme také náhradní adresu http://kovanda.tripod.com/sfinga/ , zapište si ji prosím do bukmárků. 

Pošlete adresu SFingy svým přátelům  

JSME JEDNA Z MÁLA KNIHOVEN PRO ČTEČKY, KTERÁ JE V ČEŠTINĚ A NAVÍC I ZDARMA. Také 
naše SFinga lze číst na čtečce . 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.19 a číst pomocí čtečky nebo na PC programu ADOBE READER, který je ke 
stažení zdarma na http://get.adobe.com/reader/.  
 

 
SHRNUTÍ PRO ČÍSLO 20: 

 POSLEDNÍ PRINC 7) KRÁLUV PIRÁT - Historický román pokračuje dobrodružstvími v Atlantiku a 
Středozemním moři.  

 ZÁHADY mají další minidetektivku s otevřeným koncem ("UHODNETE?"), esej BLUDNÝ KOŘEN a MUŽI 
VELKÉHO ÚTĚKU.  

 VM uvádí články ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 6. a VOYNICHŮV RUKOPIS A TAROT.  
 SCIFI má scifi povídky JAK JSEM PŘIŠEL O PŘÍTELE a PŘÍPAD ZTRACENÉHO GOLEMA 
 JINÉ mají opět novou puzzzle-šoupačku a esej PROČ? jakož i hádanku TERORISTÉ a TERORISTÉ (řešení 

HÁDANKY)  
 Sekce BUX má článek: CO ČÍST?  

 
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE (sloupec vlevo), kde už je téměř 130 knih (z toho 
PŘES 50 už i ve formátu PDF pro čtečky) a níže si můžete hned stáhnout i nové přírůstky.  

 
NOVÉ ČLÁNKY V DETAILU: 

 
POSLEDNÍ PRINC:  
Kapitola 5, KRÁLŮV PIRÁT - Francouzským maršálem. Výprava k Irsku, Portugalsku a do Středozemního moře.  
 
ZÁHADY:  
BLUDNÝ KOŘEN - svědkyně vyprávěla, že přecházela přes lávku  
UHODNETE? - (aneb Malé detektivky, č.18.)  
MUŽI VELKÉHO ÚTĚKU. jeden z hlavních směrů byl přes Čechy do Švýcarska  
 
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:  
ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 6. - I Vojnič tvrdošíjně mlčel  
VOYNICHŮV RUKOPIS A TAROT. - ... velká arkána -ty totiž byly hojně využívány k meditaci  
 
SCIENCE FICTION:  

NOVINKA: Zájemcům začínáme zasílat SFingu přímo e-mailem k nim na jejich adresu - jedíné, co je potřeba, 
abyste nám napsali "ZASÍLEJ PDF". Pokud to napíšete přímo z adresy, kam ji chcete zasílat, nemusíte už psát kam 
to chcete zasílat - pokud ji chcete posílat jinam, napište tam ještě KAM. 



JAK JSEM PŘIŠEL O PŘÍTELE. - o vědeckých vysvětleních mého přítele říkal, že jsou to žvásty  
PŘÍPAD ZTRACENÉHO GOLEMA V roce 1588 se do Prahy stěhuje rabbi Löw 
 
JINÉ:  
HEX17© - naše nová šoupačka  
PROČ? - smysl života není v poznání, ale v hledání  
TERORISTÉ (HÁDANKA) - přikládáme plánek zaminovaného fekálního bunkru  
TERORISTÉ (řešení HÁDANKY)  
 
BUX : (čti Books :-)  
* CO ČÍST - Ne, nestal jsem se žádným expertem 
 

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):  
 
* GO WEST! (aneb Jak se žije u prérie) zip nebo PDF Tři roky života na západě Kanady 
* HURONTARIA -1999B zip nebo PDF Celý ročník 1999, česká část s diakritikou CE1250 
* KDO TO VÍ, TEN TO ZNÁ zip nebo PDF Sbírka hádanek a puzzlů i s řešeními  
* NETSVĚT 2000 zip nebo PDF Komentáře k technickým novinkám roku 2000. Grafika je také od autora.  
Ostatní novinky najdete v sekci NOVINKY vlevo. 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 tam 
překlad seriálu Ďáblova advokáta do angličtiny.  

A ještě náš citát:  
TO, CO NAZÝVÁME OSUD, JE NĚKDY JEN NAŠE NEOPATRNOST.  
- Nový Siráno  
 
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen) 
Náš e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : POSLEDNÍ PRINC - Část 7., KRÁLŮV PIRÁT.  
 
 
 
 
 

 
Uviděl Williama, jak přináší večeři. Odmítavě mávl rukou - měl sice hlad. ale neměl na nic chuť. 
"Musíte něco jíst, Výsosti, jinak nebudete mít dost síly. A tohle je kuřecí polévka, nejlepší, co může na plíce být," 
přesvědčoval ho stařec. 
Ruprecht ho nechtěl urazit, tak pár lžic spolkl. "A co je nového, Williame?" zeptal se, spíše jen aby něco řekl. 
"Byl tu váš tajemník, Výsosti, že prý byste měl sepsat závěť. Na kdy ho mám pozvat?" 
"Nikoho nezvi, ta stará závěť je dost dobrá," odmítl ho Ruprecht. "Na všechny, co mi jsou drazí, jsem pamatoval." 
"Ale ta závěť je prý stará několik let! A pan tajemník -" 
"Ať jde k čertu," přerušil ho Ruprecht, "Řekl jsem ti přece, že nechci nikoho vidět!"  
"Ano, vaše Výsosti," odvětil poplašeně William a odšoural se pryč, jen mu ještě stačil popřál dobré noci. Už neviděl, 
jak se princ napil svého lektvaru proti bolesti, elixíru vyrobeného z bůhví čeho . . .  
 

 
KRÁLŮV PIRÁT. 

 
Ruprecht se přehazoval na posteli, ale 
Maurice nepřicházel. Musí přijít, říkal si, 
teď mě tu nemůže nechat samotného . . . 
 
Když se konečně objevil, začal mu Rupert 
hned vyčítat, že na něj musel dlouho 
čekat. Nebyla to tak úplně pravda, na tom 
však nezáleželo.  
"Ale bratře," namítal Maurice, "nikdy 
předtím jsi mi nic nevyčítal, ani mé chyby 
a přisám Bůh, udělal jsem jich dost. A 
naopak jsi mě hájil, když jsme něco 
provedl. Teď je ovšem pozdě na výčitky - 
ostatně ani nevíš, co jsem dělal potom , 
když nás osud navždy rozdělil." 
"To je pravda," přiznal Ruprecht. "Tak 
povídej, poslouchám, co jsi dělal?" 

 
"K tomu jsme se ještě nedostali. Zrovna teď se plavíš do Francie, počkej, to bylo to v červenci, roku 1645 či 6? Já jsem 
vyplul o tři dny později a protože jsem byl nemocný, tak jsme jel navštívit naši matku v Haagu. Ty jsi ale nejprve zajel 
do St. Germain, kde měla dvůr Henrietta Maria, naše teta a prozatím ještě i anglická královna. U ní byl i mladý princ 
Charles, bylo mu tehdy 16 let. Nejprve byla k tobě chladná - prohlásila předtím, že jsi zrádce -" 
 
"Ano, " přiznal princ, "ale dva lidi se za mě přimluvili: francouzská královna Anna Rakouská, která mi přála a pak sám 
strýc, který, poučen situací, asi pochopil, že mi hrozně ublížil. Ne, že by to přiznal, ale napsal jí dopis, tuším už ze 
skotského vězení. Vydal se jim na milost, ale bylo to vlastně zajetí. V dopise prohlásil, že jsem sice náladový, ale jinak 
čestný a statečný. Já se ho o to ovšem neprosil, mám svou hrdost."  
 
"S tou náladovostí asi myslel to, jak jsi sebral asi dvěstě přátel, pádili jsme do Oxfordu a když nás král odmítl, vrazili 
jsme dovnitř a nedali jsme mu pokoj ani při jídle. Mluvil tehdy jenom se mnou, jako kdybys tam nebyl," zachechtal se 
Maurice. "A neodpustil ti tehdy nic, jen nám nechal vydat pasy k opuštění Anglie. A Willa Leggeho, guvernéra 



Oxfordu, zavřel jen proto, že byl tvým přítelem. Brzo ho však ale propustil."  
 

 
"Vlastně mě to zachránilo, " připustil Ruprecht, "vytratili jme se právě včas. Parlament nám též dal svolení jít do 
ciziny. Tehdy jsme se sešli s naším bratrem, falckým elektorem, kterému westfálský mír vrátil zpátky Dolní Falc - ale 
už ne tu Horní a samozřejmě ani ne české království, i když se čeští exulanti o to zasazovali. Potřeboval k tomu náš 
souhlas a i to mu museli nařídit, jinak by se nás ani neptal. Potom už nás nikdo neobtěžoval. Druzí dopadli hůře. 
Zachránil se Goring. Když jeho sedm tisíc vojáků bylo poraženo Fairfaxem v červenci 1645 u Langportu, zanikla 
západní armáda royalistů a on sám v listopadu utekl do Francie. Když jsem tam dostal velení a sbíral dobrovolníky, 
přišel za mnou. Já ho ale nevzal: to už byl víc opilý než střízlivý. Dal se najmout Španěly, často byl ale bez zaměstnání 
a v roce 1657 umřel chudý jako kostelní myš ve Španělsku, to už jako katolík - bylo mu jen 49 let," vzpomínal 
Ruprecht. 
 
"Ano, a také Digby. Když byl poražen u Dumfries při svém pokusu spojit se na severu s markýzem Montrosem, utekl 
na ostrov Isle of the Man, Byl pak nějakou dobu v Irsku, ale když viděl, že ani tam povstání neuspěje, odešel ke dvoru 
naší tety v Paříři. On to byl, který ještě pořád krále před bitvou u Naseby přemlouval, že je možno válku vyhrát. Ty už 
jsi ale tehdy viděl, co dokáže Cromwell a jeho Ironsides. Bylo ti jasné, že je konec a navrhoval jsi králi, aby uzavřel 
mír. Ten ale zvolil bitvu, která mu zničila většinu vojska a po ní už nebylo možno nějaký mír vyjednávat z pozice síly.. 
 
V Paříži jsi pak Digbyho vyzval na souboj, ale náš bratranec, princ Karel, vás nechal oba uvěznit, a držel vás tak 
dlouho, než jste dostali rozum a smířili se. V roce 1659 přešel i on ke katolíkům a byl od dvora mladého krále, který se 
snažil od nich politicky distancovat, propuštěn ode dvora. Po restauraci krále byl v roce 1663 obviněn ze zrady. Byl 
očištěn, ale už se na nic politicky nezmohl; zemřel před pěti lety  
U svého druhého osočovatele, lorda Henry Percyho - také tetina miláčka - jsi se poučil: vyzval k souboji přímo na 
lovu. Seskočili jste s koní a stačil jsi mu ještě probodnout bok, než vás odtrhli od sebe."  
 
"Nu umřít jsem nechtěl," zasmál se Ruprecht, "Já měl ještě život před sebou, bylo mi teprve dvacet šest. Se strýcem to 
zatím šlo špatně. V lednu 1647 ho Skoti předali anglickému Parlamentu, protože nechtěl splinit jejich podmínky. Byl 
vězněn v Hampton Courtu, odkud v listopadu uprchl na ostrov Isle of Wight, kde jej měl ochránit guvernér 
Hammond,ten však nadržoval puritánům. Královo vyjednávání se Skoty, v prosinci téhož roku, pak přivedlo druhou 
občanskou válku, ale Skoti byli poraženi Cromwellem u Prestonu.  
Ani angličtí royalisté si nevedli dobře. Například město Colchester se po dvou měsících obléhání vzdalo. Navzdory 
dohodě, kde se pralamentu vzdali na milost, nechal Fairfax - patrně na naléhání Cromwellova zetě Iretona - popravit 
dva ze zajatých generálů, sira Charlesa Lucase a George Lisleho, v srpnu 1648.  
Oba byli veteráni z evropských bojišť a bojovali předtím jako oficíři v mé kavalérii. Lucas tehdy dokonce dal sám 
puritánské popravčí četě povel ke střelbě a Lisle, vida svého přítele padnout k zemi, vyzval popravčí četu, ať přistoupí 
blíže, aby se lépe do něj strefili. Když mu odporovali, řekl: "Byl jsem vám v bitvách daleko blíže a přece jste se 
nestrefili." Byla to od puritánů porušování válečných zásad. Podobně v březnu 1649 puritáni popravili své zajatce: 
vévodu z Hamiltonu, earla z Hollandu a lorda Capela, tentokrát dokonce sekerou."  
 

 
"Ano, náš strýc dopadl špatně," přitakal Maurice. "Nejen proto, že pořád vymýšlel nějaká spiknutí - jako jeho babička 
Mary Skotská, ostatně i on skončil pod mečem - ale hlavně, že armáda a strana Independentů ho nenáviděla. Cromwell 
toho využil a násilně vyhnal Presbyteriány z parlamentu. Samotný soud nad králem pak trval jen týden a poprava byla 
30ho ledna 1649. Jen Fairfax se k soudu nedostavil. Zato jeho manželka Anna pak z galerie vykřikovala, že je jediný, 
kdo má dost rozumu, aby u toho nebyl, načež ji násilím odvedli."  
 
"Jeho smrt nás zase mířila," řekl Ruprecht, "měl své chyby, ale zemřel jako hrdina. A navíc, byl to přece král, měl 
svoje práva, o kterého chtěli připravit." 
"Víš, přesto si ale myslím, že se zachoval tak, jak se na krále nesluší. nejen že tě ponížil, ale navíc tě zbavil i jakékoliv 
obživy. Z těch několika let války ti nakonec zbylo sotva padesát liber," řekl přísně Maurice. "Nebyl to ostatně ani 
první ani poslední král, který byl popraven, tak co. Neobvyklé bylo jen to, že ho odsoudili sami jeho poddaní - a na to 
nebyl žádný zákon. Vsadím se, že se to brzo stane v Evropě populární: doba králů je pryč, už dávno přežili svoji 
účelnost. A nejen to, je to i konec šlechty, tak jak ji známe." 



 
"Mluvíš už jako ti rebelové," řekl Ruprecht, ale nemohl se na bratra zlobit. Navíc byl příliš unaven, aby se hádal.  
"Snad jsem se stal rebelem, ale to až mezi piráty, tam jsem poznal, že si lidé mohou být všichni rovni - takové to 
bratrstvo, víš jak to myslím. Ale vážně: šlechta přece původně vznikla proto, aby ochraňovala své poddané, bojovala s 
nepřítelem a zvelebovala území jí svěřené. Za posledních několik století se to ovšem vše změnilo, ten účel zmizel a 
místo toho se jen bojovalo: šlechta mezi sebou nebo s městy či s králem." 
"Ale šlechta přece také slibovala, že bude králi věrná," namítl Ruprecht. "I Magna Charta uznávala vedoucí úlohu 
krále. Čtyřista let to vydrželo, i když semtam byly nějaké vzpoury, která vedla šlechta. Tady ale povstali měšťané, 
obchodníci a místní baroni. Šlechtici tu sloužili jen jako vojáci, politiku dělal parlament. Tahle rebelie se ostatně do 
Anglie dostala z Evropy. V třicetileté válce měl život jen malou cenu. A část anglická šlechty se postavila na stranu 
rebelů, proti králi. Ve svém odporu platit daně došli až tak daleko, že ozbrojili lid a byli ochotni zabíjet. Ano, strýc byl 
despota, ale nebyl to žádný tyran, neodsuzoval lidi k mučení či popravám. Nemohl vyhrát: rebelové měli peníze, on ne. 
" 
 
"Snad k tomu pomohlo i to, že se ti naši vojenští veteráni naučili v Evropě tu válku tak dobře, že v ní pokračovali i 
doma. Rytířské zásady už totiž dávno padly, to jen ty jsi ještě poslední princ - rytíř, marně jsi hledal kulatý stůl krále 
Artuše," zachechtal se Maurice.  
"Nebudu se s tebou hádat," odpověděl rozmrzele Ruprecht, Radši si zavzpomínejme, co bylo dál." 
 

 
"Nemohl jsi zůstat nečinný. Ve Paříži jsi sháněl zaměstnání u Francouzů a kardinál Mazarin tě brzy udělal polním 
maršálem," pokračoval Maurice. Bojovalo se proti Španělům, opět na hranicích Flander, v létě 1647. Ovšem 
francouzské vojsko bylo jen asi třetina vojska španělského, to se nedalo vyhrát. Přesto jsi dobyl pevnost La Bassée.  
Tam proti tobě bojovali i nějací Angličané - asi 400 jich bylo - a to pod naším známým Goringem. Porazil jsi je a 
většina se jich pak připojila k tobě. Druhým maršálem byl jakýsi de Gassion, nesnášenlivý chlapík a i jinak křivák. 
Jednou tě pozval na vyjíždku, na obhlédnutí nepřátelských pozic, ale pak tě zrádně opustil a ujel z nepřátelského 
obklíčení. Tam jsi také získal onu střelnou ránu do hlavy, která se nikdy nevyléčila." 
 
"Ano, směšné," usmál se princ, "uvážíme-li, že jsem za celou dobu války v Anglii měl jen jedno zranění a to navíc jen 
lehké . Musel jsem ovšem francouzskou službu opustit a léčit se. V září byl Gassion zabit v boji kulí z muškety. Po 
popravě krále Karla se stal jeho následovníkem jeho syn, také Karel. Já byl vždy jeho oblíbencem a protože se 
puritánům zrovna vzbouřila část loďstva a dali se na královu stranu, jmenoval mě v červenci 1648 admirálem."  
 
"Velmi legrační, uvážíme-li, že jsi vždy trpěl mořskou nemocí," zachechtal se Maurice. "Ale rozhodně ti to nevadilo 
při výkonu služby. Loďstvo ovšem bylo v zoufalém stavu a nebyly peníze. Hrozily ti vzpoury a i když jednu zažehnal 
svou osobní přítomností sám mladý král, ty ostatní jsi musel potlačit ty. měl jsi na to skvělou metodu. Vzpomínám, jek 
jsi jednou vyzvedl vedoucího vzpoury na lodní brlení a hrozil jsi, že ho hodíš přes palubu - to samotné stačilo, aby se 
vzbouřenci uklidnili. Při těch dalších se to opakovalo, jen s tím rozdílem, že jsi vzpurníky skutečně do té vody hodil." 
 
"Druhý problém, ještě větší, byly peníze, " přidal se Ruprecht. "Naše matka, aby nám pomohla, dokonce zastavila 
onen nádherný perlový náhrdelník, který jí dali Češi v Praze ke korunovaci. Musela, jiný majetek neměla. Protože byla 
sestrou popraveného krále, zarazili jí Angličané celou její penzi. I její platonický přítel, bohatý lord Craven - který i 
tak podporoval celou naši rodinu - nám pomohl vyzbrojit naše lodi. Jenže ani to nestačilo, na zbytek nám jsme museli 
vydělávat přepadávání nepřátelských lodí. Stal jsem se prostě privatýrem - " 
"Ale ne, Drake, Frobisher a ostatní kapitáni královny Alžběty - to byli privatýři, oni navíc chránili Anglii proti 
nepříteli," skočil mu do řeči Maurice. "My jsme byli jen královi piráti, jen to řekni. Nejprve jsme sice napadali jen lodi 
parlamentu, ale později i španělské a všechny lodi, které nesly vlajku států, co uznávaly anglický parlament. Obchod s 
Anglií byl totiž pro ně výnosný a kdo tam vládne, je nezajímalo. A tak jsme na nich zabírali ve jménu krále vše na 
palubě i v podpalubí, prodávali jsme to a tím jsem živili mladého krále a jeho dvůr."  
 

 
"Tak především, s tím pirátem to nesouhlasí, " ohradil se Ruprecht. "Měl jsem povolení od krále, který byl stále ve 
válce s parlamentem. Já sám jsem přísahal, že strýce pomstím. Byl jsem velitelem flotily královského loďstva a i když 
byla malá, už jen udržet ji stálo peníze. Dokonce většina peněz, co jsme ziskali z kořistí, šla na platy námořníků a 



vojáků mariňáků. Naši nepřátelé sice rabovali lodi též, ale jen mě nazývali pirátem, " zašklebil se.  
Začínali jsme se třemi válečnými loděmi, Convertinou, Antelopou a Swallow, a ještě se čtyřmi plachetnicemi. Na útok 
proti flotile puritánů to ovšem nestačilo. Museli jsme prodat kanóny z Antelopy, abychom mohli ty druhé lodi vybavit. 
Nejprve jsem chtěl jet na Isle of Wight, osvobodit krále, ale byli jsme nuceni nejprve získat nějaké peníze na 
vyzbrojení a tak jsme lapali lodě u ústí Temže. V září jsme se vraceli do Holandska, kam nás pronásledoval admirál 
parlamentu Lord Warwick. Stihli jsme zajet do přístavu Helvoetsluys jako první, on musel zůstat venku. Měsíc nás 
tam hlídali, ale pak se mi přesto podařilo s loděmi upláchnout na moře. 
 
"V té době už náš mladý král vyjednával se Skoty," přidal se Maurice. Škotští presbyteriáni totiž neměli rádi 
Cromwella ani anglické puritány. Ty ses se rozhodl odjet se svou malou flotilou do Irska, kde markýz Ormond stál na 
straně krále. měl jen tři vlajkové lodi, čtyři fregaty a jednu malou loď. To už jsem byl zase s tebou. Objeli jsme bez 
potíže Dover a zamířili k irskému Kinsale. Tys byl na Constatnt Reformation, já na Convertine a Sir Mennes na 
Swallow, k tomu jsme měli pět fregat a dohromady jsme měli skoro 230 kanónů. S Antelopy jsme stáhli, co se dalo a 
nechali jsme ji v Holandsku.  
Jenže James Butler, teda markýz Ormond, chtěl, abychom ho ochránili - a hlavně blokovali dublinský přístav, což 
nešlo. A tak jsme kroužili kolem a lapali anglické lodi. Šlo to dobře, jen Swallow samotná jich ukořistila pět. Jenže 
někteří Irové se přidávali na stranu nepřítele a sám guvernér Cork se pokusil tě zradou zajmout. Situace se zhoršovala, 
bylo třeba zachránit lodi. Jen tak tak jsme unikali flotile deseti lodí parlamentu, se kterou připlul admirál Blake v 
květnu. V srpnu pak přistál u Irska se svou armádou Cromwell a masakroval obyvatelstvo vpravo vlevo. V září 1649 
nechal všechny tři tisíce obránců města Drogheda pozabíjet - nedovolil nikoho brát do zajetí, ani civilisty, dokonce ani 
ne katolické kněze. Přitom cynicky prohlásil, že jen potoky krve zastaví další potoky krve. V městě Wexfordu 
zmasakrovali 2000 vojáků a přes tisíc civilistů; město pak spálili. V listopadu jsme tedy vyrazili na jih - jen se sedmi 
loděmi, tři jsme museli zanechat na místě."  
 

 
"Zamířili jsme tehdy s naší flotilou, já admirál, ty jako viceadmirál, ke Španělům," navázal Ruprecht, "ale ti se báli 
admirála Blakeho a nařídili nám opustit jejich pobřeží. Pluli jsme tedy dál, k Portugalsku, kde vládl král John IV, 
sympatizující s námi. Vyhodili jsme kotvy u Tagusu, kde pak od nás král zakoupil zboží, prodal nám zásoby a povolil 
nám přístup do všech přístavů Portugalska.  
V březnu přijel Blake s 15 loděmi,osazenými celkem 450 kanóny a žádal naše vydání, to král to odepřel učinit. 
Zároveň i odmítl uzavřít nám své přístavy. Blake se pokusil nás dva unést na pevnině, na jednom z lovů, na které nás 
pozval král, ale nepřechytračil nás. Poslal jsem pak proti němu jako odplatu v noci jednu fireship, teda zápalnou loď, 
kterou řídil jeden náš námořník. Ten se ale prozradil svou angličtinou a z pokusu sešlo, " zasmál se hlasitě princ. Opět 
se rozkašlal a nechal raději pokračovat Maurice.  
 
"V květnu připlulo dalších sedm lodí parlamentu. A nespokojený Blake začal přepadávat i portugalské lodi a dokonce 
jednu velikou, která přivážela bohatý náklad zboží z portugalské Brazílie. Sám portugalský král přišel osobně požádat, 
abychom raději odjeli a nám samotným už se tam také moc nezamlouvalo. Měli jsme už jen šest lodí a přes tisíc mužů, 
takže když v říjnu 1650 najednou osm anglických lodí odtáhlo zpět domů, využili jsme příležitosti a proklouzli jsme v 
noci kolem nepřítele.  
Ty pak jsi zvolil jako náš další cíl Středozemní moře. To už nás Anglie prohlásila za nebezpečné piráty. Propluli jsme 
Gibraltarem a dál podle pobřeží Andalusie, Blake pořád za námi. U Estepony jsme zničili jednu anglickou obchodní 
loď, ale u Malagy nám to španělský guvernér výslovně zakázal. Tys mu odpověděl, že na lodi je jeden z těch, co 
podepsali ortel k popravě našeho strýce, kapitán Morley a že nemůžeš propásnout příležitost k pomstě. A tak jsme z 
našich lodí Second Charles a Swallowposlali na něj pár fireships a jeho loď jsme zapálili a potopili. U Montrilu jsme 
pak zničili tři anglické lodi a u Cape Palos ještě několik. Moc jsme ale toho neukořistili, co by se dalo prodat a navíc 
jsme si naštvali Španěly. Blake na oplátku ukořistil naši loď Henry. 
My dva jsme pak pronásledovali obchodní loď Marmaduke a ukořistili ji. S ostatními loděmi jsme se měli potkat u 
Formentery, jednoho z balearských ostrovů, ale někteří naší kapitáni odbočili k Cartageně, očekávajíce velkou kořist. 
Tam je, v listopadu 1650, s požehnáním Španělů, napadl admirál Blake s trojnásobným počtem lodí a brzo bylo po 
bitvě. V zoufalství museli zajet s jejich loděmi na břeh a spálit je." 
 
"Nechal jsem jim v Tunisu dopis," zavzpomínal Ruprecht, "a vyrazili jsme k francouzskému přístavu Toulonu. Bouře 
nás ale oddělila od sebe a ty jsi tam dorazil se Swalow i s Marmadukem. Později jsem připlul i já - zdržel jsem se 
doplňováním zásob v Messině. Francie byla tehdy také v občanské válce, bylo tam povstání princů proti kardinálovi 



Mazarinovi. zvané Fronda. Pomáhali jim Španělé, i Toulon byl pro prince de Condé, zatímco francouzské námořnictvo 
bylo pro krále. Louis de Bourbon, druhý Duc de Vendóme, který si později vzal Mazarinovu neteř, nám dovolil koupit 
zásoby a jejich admirál nás pak ze solidarity skvěle pohostil. 
Tehdy už jsme měli jen tři lodi. Ztratili jsme totiž Constant Reformation - potopila se se 300 muži na palubě - a Loyal 
Subject se zase rozpadla v bouři. Tys měl svou Swallow a ještě jsem musel přikoupit ještě jednu loď, kterou jsem 
přejmenoval na Honest Seaman. Nakonec se k nám přidal ještě anglický kapitán Craven se svou lodí Speedwell, takže 
nás bylo pět.  
"Ano," přidal se Maurice. "Tehdy už také přikulhali naši kapitáni, ale bez lodí. Utekli ze španělského zajetí a všechno 
svedli na jednoho zrádce, který zmizel, takže z toho vyvázli dost mírně. Dá se říci, že jsme tehdy Angličanům pěkně 
zatápěli - ani ne tak pirátstvím, ale hlavně potápěním lodí: jen díky nám vzrostlo lodní pojištění na pětinásobek. Na 
Madeiře jsme ještě prodali kořist Portugalcům a zamířili ke Kanárským ostrovům a pak i dál ke Karibiku, kde ještě 
řada ostrovů stála za novým anglickým králem." . .  
 

 
Maurice pohlédl na nemocného, kterým zmítala horečka, ale jinak už propadl do neklidného spánku. "Jen spi, bratře," 
řekl a otřel mu zpocené čelo. "Však se ještě uvidíme."  
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Asi si možná v první chvíli pomyslíte, že jsem se nadobro zbláznil a chci tu psát o něčem, co je jen 

pověrou. Byla by to chyba, protože tento jev skutečně existuje. Důvodem proč stále méně lidí věří, 

v jeho existenci je v tom, že žijeme stále více odloučeni od přírody a jsme obklopeni technikou. Aby 

jste tedy lépe pochopili, co mám na mysli, uvedu modelový příklad. 

 

Jdete procházkou lesem a před vámi je překážka, ne dost 
velká nebo vysoká, aby bylo nutno obejít. Je to třeba 
malý kámen nebo kořen vyčnívající ze země, podle 
kterého jev dostal název.
Na chvilku přestanete pozorovat okolí a přesunete svou 
pozornost před sebe na blízko. Velmi často pak poté, co 
jste překážku překročili, uděláte ještě dva, tři nebo i čtyři 
kroky, kdy se stále díváte mimoděk dolů, ale když pak 
vzhlédnete, je okolí jiné. Platí to nejen o místech, které 
znáte, ale i když jste šli neznámou cestou, máte teď 
pocit, že ještě před okamžikem okolí vypadlo jinak.
 

V jednom velmi zajímavém případě, svědkyně vyprávěla, že přecházela přes lávku malý potůček a na 
chvíli se zastavila a zadívala se do tekoucí vody. Když lávku přešla, byla někde jinde.
Racionální vysvětlení tohoto jevu je, že našemu mozku při rychlé změně ohniskové vzdálenosti očí 
chvíli trvá než změní.. no musím to napsat.. konfiguraci. Tak se může stát, že prvním porovnání 
současně viděného s předchozím vjemem se nepodaří a okolí, ač stejné, nám připadá jiné a už tento 
dojem nedokážeme změnit.
 
Začnete se tedy rozhlížet, aby jste našli nějaký známý záchytný bod. Přitom (opět jak tvrdí racionalisté) 
uděláte mimoděk několik drobných úkroků, takže v momentě, kdy hledáte překážku, kterou jste ještě 
před malým okamžikem překročili a měla by být jen malý kousek od vás, ta už tam není.
 
Mnoho svědků, kteří něco podobného prožili, vypráví, že se změnilo nejen okolí, ale že i když si byli 
jisti, že jsou blízko silnice nebo vsi a mohly by slyšet nějaké zvuky, obklopilo je úplné ticho. Také 
často popisují změnu počasí. Nejčastěji je to pocit, že po obloze plují mraky velkou rychlostí. Většinou 
tento jev není přímo vidět, protože nebe je zakryto korunami stromů a prozrazují ho jen míhající se 
stíny. Za následné bloudění prý může nejen to, že člověk je ve zmatku, ale i to, že my dnešní lidé 
odtrženi od přírody ztratili jsme orientační smysl a v přírodě pak chodíme v kruzích.
 
Jistě namítnete, že není nic jednoduššího než mít sebou kompas nebo použít mobil a požádat o pomoc. 
Svědci však jednoznačně tvrdí, že v momentě, kdy překročili bludný kořen přestala veškerá technika 
fungovat. Průvodním jevem je také to, co je dnes nazýváno „ syndrom ztraceného času“. Spočívá v 



tom, že po návratu do známých míst se prý čas toho, kdo strávil určitou dobu „někde jinde“ liší od času 
ostatních, tak že ten běžel rychleji.
 
Dovolím si oponovat vysvětlením, že příčinou těchto jevů je to, že jsme dnes spíše lidé techničtí než 
přírodní. Podobné případy jsou známé i z minulosti. Samozřejmě se nezachovali v kronikách, které 
psali vzdělaní mniši, ale přežili v lidovém vyprávění, které se předávalo z generace na generaci, až se 
změnilo v to, čemu dnes říkáme pověsti nebo pohádky.
 
Důvodem je to, že původně milosrdné křesťanství se postupně změnilo v nenávistné a tvrdě popírající 
vše, co se do přijatého úhlu pohledu na svět nehodilo. Lidé s podobnými prožitky, se s nimi pak raději 
ani svěřovaly jen svým nejbližším, protože všemocná inkvizice je mohla poslat na mučidla a pak na 
smrt. Vyprávělo se o bludném kořeni o tom, že se poutník dostal do kruhu víl, které ho málem 
utancovaly k smrti. To když někde celou noc bloudil dokola a domů pak došel celý utrmácený. 
Vyprávělo se o vílách či trpaslících, kteří zbloudilého vzali do svého království, kde mu ukázali velké 
bohatství, ale když si z něho potají něco vzal, po návratu se mu změnilo v listí nebo něco ještě 
ošklivějšího. Hlavně ale po návratu zjišťoval, že na zemi mezitím uběhlo několik měsíců i let.
 
Podobnost s některými jevy provázejícími UFO je tak nápadná, že zemřelý záhadolog J. Feibeg 
vytvořil na jejím základě teorii „ mimikry“.
Ve zkratce ji lze popsat asi takto: Podivní tvorové a jejich manifestace tu byli vždycky, provázejí nás 
celou lidskou historii, mění se jen jejich zjev a prostředky. Dříve trpaslíci, dnes malí šedí, dříve víly, 
dnes velcí blondýni atd.
 
Ukazuje se však, že paranormální jevy jsou tak různorodé, že ani toto nevysvětluje vše a má jisté 
mezery. Vraťme se však k bludnému kořenu. Mnoho lidí totiž zároveň prožilo i to, co se nazývá 
„divoká honitba“. Začíná tím, že vše kolem najednou na chvilku zcela ustrne. Pak je slyšet hluk, 
jakoby se blížilo během rychle nějaké stádo nebo smečka. Typickým zvukem je dupot , praskání větví 
šustění mlází skrz které skupina probíhá. Popisovány jsou i další zvuky připomínající troubení halali. 
Vše se blíží vysokou rychlostí a člověk má i pocit, že již - již vidí i míhající se obrysy. Pocit nebezpečí 
je tak intenzivní, že mnoho lidí propadlo děsu a utíkalo pryč. Často se tak stávalo i to, že v panice 
zamíří do nějaké strže, kde si v lepším případě jen natlučou.
 
Divoká honitba má tedy jen tu nejhorší pověst a víže se k ní mnoho dalších pověstí. O. Dvořák, který 
se těmito jevy jako jeden z mála badatelů zabývá a pokouší se je vysvětlit, uvažuje v případě divoké 
honitby na nějaký místní větrný vír nebo podobnou úzce lokální změnu počasí, která vzniká na 
rozhraní dvou tlakových front. Musím se přiznat, že ani v tomto případě mě takové vysvětlení zcela 
neuspokojuje, protože nebere ohled na všechny aspekty.
 
Na druhou stranu i ta o mimozemšťanech nebo paralelních vesmírech na tom není o mnoho lépe. 
Bohužel tyto jevy nelze zkoumat jednoduše a exaktní vědci požadující důkaz opakovatelnosti 
v laboratorních podmínkách se jim nevěnují a prohlašují je za hloupost a výmysly. Bohužel je také 
smutnou pravdou, že si někteří svědci vymýšlejí, jen aby se stali zajímavými a tak jev bludného kořene 
a další s tím související zůstávají stále probádány jen zcela okrajově. 
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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.17):  
Zopakujme si to: Doktor |Tenorio oznámil, že se mu ztratil prsten - ten se údajně našel v zastavárně, kde ho zastavil 
jakýsi Francek Maryša - což pochopitelně nebylo jeho pravé jméno.Strážmistr se zřejmě nezeptal na jeho popis, ale 
spokojil se jménem. Druhý prsten se našel v bytě pozdezřelého lupiče Podvondry a vypadal stejně, jako ten prvý. 
Otázkou je, zda jeden z nich není padělek. 
 
Doufal to ovšem dělal špatně: měl prostě dát prsteny na váhu a když jeden bude těžší, tak to je ten pravý: levnější 
slitina se stříbrem je ovšem lehčí než zlato. Pokud by oba vážily stejně, buď jsou oba originály (a patrně levné) či oba 
padělky. O tom může rozhodnout jen odborník Pokud byl originál cenný jako historický artifakt - ale Tenorio nic 
takového nenahlásil - pak mohl být i udělán i ze stejného kvalitního zlata. Ale to se dostáváme do oblasti umění a 
opět jen odborník by poznal, který prsten je originál. Zůstává ovšem otázkou, kde by padělatel našel vzor, aby mohl 
udělat tak skvělou uměleckou kopii :-). 
 
Spíše se jedná o padělek z nehodnotného zlata. Pokud je tedy jeden prsten lehčí, je otázkou, kde se který prsten nalezl 
(pokud si to Doufal přesně ocedulkoval a nespletl to). Ještě je třeba dodat, že u velmi cenných prstenů si majitel - 
nebo pojišťovna - nechá udělat kopii a originál zavře někam do trezoru.  
 
Verze a: Když se originál našel v zastavárně, je to zřejmě ten, který patřil Tenoriovi. Jen ten ale může vysvětlit, zda 
existovala kopie a jakto, že se ztratily oba prsteny a proč nenahlásil i ztrátu kopie. Podvod není vyloučen. 
Verze b: Když se o riginál našel u Podvondry, zřejmě to byl on, co ho ukradl. Kdo dal kopii do zastavárny, nevíme a 
je třeba najít onoho "Francka". Zda mohlo jít o dvě krádeže, zase jen Tenorio může vysvětlit. Opět, povod není 
vyloučen. 
 
Případ, že oba prsteny jsou kopie ukazuje na to, že se jednalo o tuctový prsten a Tenorio to buď věděl a chtěl na tom 
vydělat, nebo byl tak naivní, že koupil tuctový prsten. Rozhodně ho zvlášť nepřipojistil, jinak by odborník už při 
podpisování smlouvy poznal, že jde jen o málo cenný prsten či dokonce padělek. Pokud jde naopak o dva originály 
cenných prstenů, je možné, že ten druhý patřil jinému majiteli.  
 

 
JÁ TU HRAJI DRUHÉ HOUSLE.  

 
"Díky za to vysvětlení, pane detektiv," řekl Doufal, "a když už jsme u toho, mám tady zase jeden skutečný případ: jde 
o houslistu komorního orchestru Artura Sladovnika -" 
Ale pane strážmistřeč," řekl unaveně Příhoda, "pokud ho někdo zabil, tak už mu stejně nepomůžete, nechte to 
policii." 
 
"Ale vžyť já jsem policie," řekl uraženě Doufal. 
"Máte pravdu, zapoměl jsem," prohodil detektiv a usmíval se pod fousy,"Tak jak umřel?" 
"Ale on neumřel, on ještě žije," vysvětloval strážmistr. 
"Tak ho nechte žít. nebo dostal nějaké výhružné dopisy?" 



"Ale ne, ukradli mu stradivárky," 
 
"No to je neštěstí," zašklebil se Příhoda,"No vidíte, to se může stát jedině houslistovi. A co teď dělá? Hraje druhé 
housle?" 
"Ne, on hraje první housle, vlastně ne, vy jste mě popletl, on si musel půjčit druhé housle, ale jako houslista hraje 
první housle, jestli chápete, co tím chci říct." 
 
"No chápu," ujistil ho detektiv. "Takže je vše v pořádku, ne?" 
"Ale není, ty první housle byly jeho a dosud se nenašly. Je to klenot, víte?" 
"To jako že jsou cenné, že? No to chápu a máte nějaké typy?" 
"No mám: jeho neteř také hraje housle," odvětil Doufal, 
 
"Takže jste ji hned vyzpovídal, ne?" 
"No já jí dokonce i prohlédl byt, nic nenamítala," vysvětloval strážmistr. 
"No také proč, byla by hloupá, aby je schovala právě tam. A má alibi?" 
  "Nemá, nikdo ji neviděl ty housle krást," ujistil ho popletený strážmistr. 
"Ale ne, já myslím, kde byla v době, kdy se ty housle ztratily." 
" Byla ten výkend, kdy se ztratily, zrovna s kamarádkou na chatě. To vím jistě, její kamarádka to potvrdila." 
 
"A kde byl ten výkend Sladovník?" 
"On byl ve Varech, Hrál tam v nějakém hotelu." 
"Takže doma nebyl. Nu a co další podezřelí?" zeptal se Příhoda. 
"Starý Komárek, on hraje druhé housle v tom samém orchestru. Alepoň ho podezřívá sám Sladovník. Prý mu je pořád 
ošahával a jestli prý si na ně může zahrát - i půjčit domů si je chtěl. A víte, co je zajímavé?" 
"Vím, ale vy mi to stejně řeknete. Že nemá alibi, co?" 
 
"Jak jste to uhodl, pane detektive? Vy jste opravdu hlava!" 
"Nu o hlavě nevím, ale hádat umím. A jakto, že nemá alibi?" 
"Nu on strávil výkend s nějakým cizím hudebníkem, Ten ale odcestoval zpět do Švýcarska a on nezná jeho adresu. 
Tak co si o tom myslíte, pane detektive?"  
 
"Přesně to, co vy. Že tam nejdříve zajedete a pak budete schopen určit zloděje", zachechtal se detektiv. 
"Do Švýcarska? Ale kde to tam mám hledat?" "No tak to by bylo spíš na dovolenou než na pátrání," odtušil Příhoda a 
odcházel, pískaje si houslovou árii z Vivaldiho 'Čtvera ročních dob'.  
 

Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.  
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Použitá fakta jsou z knihy " A Gallant Company" (Muži Velkého Ütěku), od Jonathana F. Vance, 

Pacific Military History, Canada, 2000) 

 
Dřívější útěky ze Saganu.

 
Čeněk (Checko) Chaloupka  - se zúčastnil 
kopání podzemního tunelu. Sám se snažil utéct 
ještě s jinými už v roce 1941, přestrojen za 
německého vojáka, ale jednoho z jejich skupiny 
poznal voják z věže a bylo po útěku.
 
Jack Zafouk - utíkal v roce 1942 s Rogerem 

Bushnellem, opět ve vojenské uniformě, ale s 
civilními šaty pod ní. Dostali se až do Prahy, kde 
navštívili Jackova bratra. Schovávali se pak 
dlouho po bytech, ale než je podzemí mohlo 
propašovat do Jugoslávie, vypukla heydrichiáda a 

nějaký vrátný je udal. Rodina, kde se schovávali, byla zastřelena. Po tvrdém výslechu poslali Jacka do 
vojenského vězení v Colditzi a Rogera zpátky do Saganu.
 

Velký útěk.
 
Jak známo, útěk byl plánován tak, že byly určeny vždy dvojice uprchlíků, které se po opuštění tábora 
měli protloukat samostatně. Měli falešné papíry, většinou jako "gastarbeitři" cizí národnosti, nasazení 
na nucenou práci v Německu. Jeden z páru byl vždy někdo, kdo se vyznal v okolí a jelikož jeden z 
hlavních směrů byl přes Čechy do Švýcarska - několik se už to předtím pokusilo - není divu, že byli ve 
skupině uprchlíků i tři Češi. 
 

Dvořák.
 
Bedřich (Freddie) Dvořák dostal přiděleného jako partnera Angličana Des Plunketta. Už od začátku 
ale měli problémy: podchod na nádraží v Saganu byl zablokován ruskými zajatci a tak se raději stáhli 
do lesa a později naskočili na vlak a dostali se až do Bad Reinerz. Tam se Des zapomněl a řekl na 
záchodě Freddiemu něco anglicky. Nevšiml si totiž, že je tam i nějaký wehrmachťák a tak museli 
honem utéct. Chtěli se pak dostat do Nového Hrádku, ale po těch špatných zkušenostech se rozhodli 
raději jít pěšky. Došli do Gamshubel a ptali se kolemjdoucího, kde je místní hostinec. Naštěstí to byl 
do Německa nasazený Čech a ten jim poradil a pomohl přejít přes hranice do Čech. Byli už 15 mil od 
Náchoda, když je zastavil český policajt. Zřejmě si domyslel, o koho jde, ale nakonec je nechal jít. 
 
V Pardubicích navštívili Freddieho bytnou, ale ta s nimi nechtěla už nic mít: byla už předtím kvůli 



Freddiemu vyslýchána a to na velitelství gestapa, které bylo navíc přímo přes ulici. Jeli tedy do Kbel u 
Prahy, ale místní holič, který jim měl pomoci, byl zrovna na výkend pryč. To byl ten, co už pomohl 
Johnovi Stowerovi na cestu do Švýcar - ale na neštěstí Johna zajistil v Německu vlakový revizor, John 
byl zatčen a poslán zpět do vězení. Naši uprchlíci tedy odjeli na dva dny do Kolína a přespali tam 
jednu noc v hotelu. Když se vrátili do Kbel, onen holič už byl doma a dal jim peníze, jídlo a 
potravinové lístky. Na Velký pátek odjeli přeplněným vlakem do Tábora a v šest večer už byli v 
Domažlicích. 
 
Tam se nedohodli: Des chtěl jít hned přes hranice, ale Freddie, který byl opatrnější, navrhoval, aby 
odjeli kus zpět a zmátli pátračku, která je určitě bude hledat. Nakonec vyhrál Freddie a vrátili se do 
Klatov. Tam ale zastavil Dese policajt a protože ten neměl papír, který mu povoloval cestovat v té 
oblasti, zatkl je oba. Omylem je měli za parašutisty a odvezli je do Prahy. Tam je na Pankráci 
vyslýchali (jednou se tam dokonce viděli i s Ivou Tonderem, viz dále) a nakonec je převezli do Lipska, 
kde je "za zradu" odsoudili k smrti. Pro vykonání exekuce byli posláni do vězení v Colditzi, ale to už 
bylo - naštěstí pro ně - 16 dubna osvobozeno. 
 

Valenta.
 
Arnošt (Wally) Valenta pocházel z Moravy a před válkou sloužil v československé armádě. V roce 
1938 se vrátil na Slovensko a v ten samý den, kdy byly Čechy a Morava okupovány (15 března 1939) 
uprchl přes Tatry do Polska. Byl propašován do Čech jako vyzvědač, ale v srpnu 1939 se vrací a 
nastupuje do české legie v Polsku. Později bylo všech 850 legionářů zajato u Lvova Rusy, kteří tehdy 
ještě byli spojenci Němců. Až na jaře jim bylo dovoleno odjet přes Oděsu do Istambulu, kde je zapsali 
do francouzské armády. V červnu 1940 byl Wally přidělen k francouzskému letectvu a později odešel 
do Anglie, kde byl přiřazen k české jednotce (squadron 311) jako radiový operátor.
 
V Saganu organizoval skupinu "expertů na Evropu", jejíž informace byly pro přípravu uprchlíků 
životně důležité. Navíc připravil kompletní jízdní řád vlaků, s časy i cenami. A také mapy, podle 
kterých se pak uprchlíci orientovali. Často se mu podařilo podplatit strážce a například od jednoho z 
nich získal za čokoládu kleště. Jako jeden z prvních uprchlíků také prolezl podzemním tunelem ven při 
"velkém útěku". Byl dán do týmu s Johny Marshallem a cestovali spolu vlakem do Mittelwaldu. Tam 
se rozhodli jít těch 80 mil na hranice Čech pěšky. V jedné vesnici je zastavili a Marshall dělal, že je 
Francouz. Naneštěstí jeden z Němců tam uměl plynně francouzsky a tak byli oba zatčeni. Jeho výslech 
byl obzvláště tvrdý. Byl převezen do Gorlitze, a později byl s ostatními uprchlíky odvezen náklaďákem 
někam ven k Moravské Ostravě, kde byli všichni zastřeleni. Zajímavé je, že Wally už dávno předtím 
tušil, že se konce války nedočká. 
 

Tonder.
 
Ivo Tonder se narodil v Praze a sloužil u letectva na Slovensku. Byl v roce 1938 sestřelen maďarskou 
protiletadlovou obranou. Prostřelili mu nádrž s palivem, ale zachránil se. V listopadu 1939 utekl do 
Maďarska a schovával se v Komárnu. Byl vypovězen do Rakouska, ale odtamtud utekl a vrátil se 
znovu do Maďarska, aby později odjel do Jugoslávie a přes Turecko do Bejrútu, kde ho vzali jako 
seržanta do Cizinecké legie. Poslali ho přes Maroko do Francie, kde byl zatčen a zavřen francouzskou 
kolaborantskou vládou do vězení jako uprchlík. Ve vězení onemocněl, byl převezen do jižní Francie a 
odtamtud pak znovu utekl, až se dostal do Liverpoolu. Tam byl přijat do českého letectva (squadron 
312), ale při jednom letu (v červnu 1942) ho napadly čtyři německé Fokke-Wulfy. Jednoho z nich 
sestřelil, ale sám byl později zasažen a na cestě do Anglie začal hořet. Vyskočil padákem do moře a pět 
hodin vzdoroval v nafukovacím člunu vlnám, než ho sebrali Němci a poslali do Saganu. Měl tehdy za 



sebou vlastně už tři útěky.
 
Tam se zase snažil s Des Plunkettem uprchnout schován ve vozíku pod odpadky - jenže váha odpadků 
byla tak veliká, že ani nemohli dýchat (myslím, že zrovna tahle scéna je i ve známém filmu o Saganu). 
S námahou se vyhrabali ven, ale nikdo si jich nevšiml, i když to bylo ještě v táboře. Měli štěstí: vozík 
byl později zavezen do prostoru mezi ostnatým drátem a hlavním plotem - ven by se tedy stejně 
nedostali. Jindy zase se s Australanem Cornichem převlekli do polských uniforem a zamotali mezi 
ruské vězně na cestě z tábora (i tahle scéna je v onom filmu). Stráž je ale poznala a bylo po útěku. Také 
Ivo ze začátku kopal tunel pro "velký útěk", ale později toho musel nechat, kvůli své klaustrofobii, a 
raději šil šaty a uniformy pro připravovaný útěk. Jednou mu strážce objevil nějaké zrovna parádně ušité 
šaty, ale nenahlásil to: šaty zabavil a nechal si je. 
 
Při útěku tahal Ivo za lano, kterým se přesouvaly vozíčky s uprchlíky tunelem. Ivovi byl přidělen jako 
partner při útěku Australan Johnny Stower, o kterém jsme tu už psali, jak předtím utíkal přes Prahu. 
Oba měli papíry jako cizí inženýři, pracující u firmy Fokke-Wulfe, kteří cestují na dovolenou do Mladé 
Boleslavi. Z vlaku ; vystoupili v Breslau a koupili si lístky do Liberce (tehdejší Reichenberg). Co se 
ale nestalo - dostali lístky jinam a pokladní jim je nechtěla vyměnit. Navíc přímo za nimi stál nějaký 
oficír od SS. Ivo nezaváhal a úmyslně špatnou němčinou ho požádal, zda aby jim nemohl pomoci 
lístky vyměnit. A opravdu: Němec jim pomohl a ještě úřednici vynadal. V Zittau je zastavila kontrola a 
policajt si všiml australanových modrých leteckých kalhot s proužkem, prohledal oba uprchlíky a našel 
u nich anglickou čokoládu. Zatkli je a po delším době poslali Johnyho zpět do Saganu a Iva do 
Colditze. To ho zachránilo - jinak by byl poslán do Zlína, kde by byl asi popraven jako ti ostatní. 
 

 
Evakuace Saganu začala 27 ledna 1945 a to směrem na západ. Stovky vězňů přitom zemřely hladem a 
zimou. Druhého května byli konečně osvobozeni a konec války na sebe nenechal dlouho čekat. Daleko 
déle už trvalo, než byli vrahové padesáti uprchlíků zatčeni a odsouzeni. První soud byl v Hamburku, v 
červnu 1947. Obhájce gestapáků si hodně sliboval od svědectví bývalého velitele tábora v Saganu, 
Friedrich-Wilhelma von Lindeiner-Wildau. Ten ale na jeho provokační otázku, co by dělal on, kdyby 
dostal rozkaz k masové popravě vězňů, prohlásil, že by si raději prohnal hlavu kulkou z pistole. 
Čtrnáct vrahů bylo pověšeno, mezi nimi i šéf zlínského gestapa.V květnu 1968 se konal proces se 
zbytky obviněných - ti už ale dostali jen dva roky. Gestapáci z Breslau, kteří padli do rukou Sovětů, 
nikdy nebyli soudu vydáni. 
 
Celý příběh útěku se čte s napětím, podobně jako román Anny Seghersové "Sedmý kříž". Mezi 
padesáti zavražděnými byli také zde jmenovaní Roger Bushnell, Johny Stower a Arnošt Valenta. A co 
se stalo s druhými dvěma Čechy, kteří také utekli, a přežili? 
 
Bedřich Dvořák se vrátil do Čech, kde zůstal i po únoru 1948, ale pak onemocněl a v roce 1973 zemřel.
 
Ivo Tonder se nejprve také vrátil domů a koupil si dům blízko Mariánských lázní. V roce 1948 už ale 
zase utíkal s manželkou a dvěma dětmi přes hranice do Rakouska (to už byl přinejmenším jeho pátý 
útěk!). Na hranicích je ale chytili českoslovenští pohraničníci a všechny je uvěznili. Ivo byl zavřený až 
do roku 1949, kdy se mu po několika pokusech o útěk opět jeden podařil a to do Vídně. Tam se 
konečně v roce 1950 dostala i jeho manželka, ale děti jim vydali až v červnu 1951. Žili potom všichni 
v Anglii, kde měl Ivo textilní podnik a v roce 1995 zemřel.
 



Čeští letci, kteří se vrátili po válce domů a zůstali tam i po únoru 1948, byli, jak je známo, také 
uvězněni nebo persekvováni. Ušli tomu jen ti, kterým pomohl zase jiný útěk - tentokrát z jejich vlastní 
země. 
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Nedávno jsem navštívil webové stránky jedné badatelky, která srovnává VM s tarotem. I když 

obdivuji pečlivost s kterou se výzkumu věnovala, přesto nemohu zcela souhlasit s tím, jaké hypotézy 

z toho vyvozuje. Předpokládám sice, že mnozí z vás tarot znají, myslím, že ale přeci jen neuškodí 

několik základních informací. 

 

 
Nejstarší zachovaná tarotová sada je vystavena 
v Pařížském muzeu a pochází z 13. Století, 
přičemž se předpokládá, že není tou úplně 
nejstarší.
Sada je složena v podstatě ze dvou 
celků-takzvaných Malých a Velkých arkán ( 
arkána= tajemství).
Velmi známý je například velmi futuristicky 
pojatý tarot Aleister Crowley, nebo dnes již téměř 
klasický Rider- Waiteův. U nás velmi krásný a 
pečlivě propracovaný tarot navrhl Piere de Lasenic 
alias P. Kohout. Jméno výtvarníka, který se na 
vytvoření spolupodílel, bohužel neznám. Zajímavý 
je i extravagantní tarot S. Dalího.
 

Malá arkána mají čtyři barvy – poháry, meče, peníze a hole a jsou číslovány od jedničky do desítky. 
Dále pak následuje chodec (pěšák), jezdec( rytíř), královna a král.
Pro nás jsou ale zajímavější Velká arkána. Je jich dvacet dva. Jsou očíslovány, ale jen do dvaceti jedné 
a poslední karta- blázen je bez čísla. Tyto karty jsou někdy ve velmi jednoduchém provedení, ale 
mnohem častěji je nalézáme doplněné o mnohovýznamové symboly. Ty se samozřejmě mění podle 
toho, kdo sadu vytvořil, ale samotný ústřední motiv karet zůstává stále stejný.
 
Dnes už nelze zjistit, kdo původně oddělené sady spojil v jeden celek, ale především u těch Velkých 
arkán, lze vzor, nebo chcete-li předchůdce, vysledovat hluboko do minulosti.
Stejně tak ( a tím se konečně dostávám k tématu) lze jednotlivé symboly nalézt na starých ilustracích, 
ale i ve Voynichově rukopisu.
 
Lze samozřejmě předpokládat, že autor znal a používal tarotovou sadu, nebo alespoň Velká arkána. Ta 
totiž byly hojně využívány k meditaci nebo k mantickým úkonům. I když autora stále ještě neznáme (a 
zatím je situace taková, že nějaký nový objev, který by k němu ukázal cestu, není na obzoru) 
předpokládám, že k esoterice měl velmi blízko.
U Velkých arkán jde o tzv. archetypy. Tedy pojmy, které lidé vnímají téměř stejně napříč kulturami i 
časem. 
 
Jde především o zobrazení nejbližších, lidmi pozorovaných nebeských těles- Slunce a Měsíce.



Jsou to i osoby- otec, matka, král, kněz ( mudrc), blázen.
Nebo základní životní události - štěstí, neštěstí, smrt.
Jaksi v druhém plánu se tu pak představují i čtyři základní živly, jak je tedy věda přijímala- oheň, voda, 
země, vítr ( vzduch).
Zejména alchymisté využívali ve svých zobrazeních představujících fáze Velkého díla, různé 
analogické zobrazení. 
 
Typickým příkladem bylo zobrazení zajíce, který představoval rychlou reakci. Jiným případem je liška, 
představující měď. Mars zastupuje železo, Slunce oheň labuť vodní chladící lázeň. Člověk, napůl muž, 
napůl žena pak nově vzniklou sloučeninu nebo směs, a tak by bylo možno pokračovat dál a dál. 
Zakomponování takových prvků do tarotu pak vede některé badatele k tomu, že předpokládají, že je 
v něm jaksi zakódován samotný postup Velkého díla.
 
Je tedy možné, že autor ovlivněn tarotem byl, ale rozhodně bych ho nepřeceňoval, nemohl to být jediný 
zdroj a inspiraci pro své ilustrace, jako sečtělý člověk jistě čerpal i jinde. Připomeňme si také, že 
autorkou nalezené shodné prvky jsou vždy jen doplňkem celkové ilustrace a nelze je tedy vytrhávat 
z kontextu a posuzovat samostatně.
 
Je nutné ještě dodat, že mnohé ilustrace byly doplněny o tyto části autorem možná spíše nevědomky. 
Neodkazují tedy ani na tarot, ani se neváží k alchymii, ale jak jsem již napsal, jsou používány 
mimoděk, protože je člověk v podstatě nosí ve své paměti.
I když to k tématu zcela nepatří, naopak je nutné pochválit autorku za obrovské úsilí s kterým se jí 
podařilo identifikovat alespoň některé rostliny označované mnoha autory za neznámé. 
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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 jakéhosi "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 . . .  
 

 
Ve stejnou dobu s dopisem od Marciho přišel do Itálie Barešův rukopis, dnes nazývaný Vojničův rukopis (pokud je 
to ten samý). Kdy to přesně bylo, to nevíme, ale dopis doktora Ioannesa Marcuse Marci (Jana Marka Marků) byl jím 
datován 19 srpna 1665 nebo 6, v Praze. Díky nečitelnosti poslední číslice se uvádí někde jen datum 1665, ale chybně. 
Marci zemřel 10 dubna 1667 a dopis Kinnera Kircherovi, ve kterém se Marci ptá, jak pokračuje Kircherova práce na 
rozluštění VM (který jak Kinner říká, poslal před rokem) je datován 5 ledna 1667. Do té doby se zřejmě Kircher 
neozval. 
 
Kdy přesně zásilka přišla do Itálie ovšem nevíme - nevíme dokonce zda vůbec přišla: Kircher zřejmě Marcimu do 
ledna 1667 nic nepotvrdil a ani nepoděkoval - nenašel se ani žádný dopis, že by tak učinil později. Zdálo by se divné, 
jak můžeme o dodání rukopisu pochybovat, vždyť ho přece našel Vojnič v Itálii a opravdu existuje, ne?  
 
Problém je ale v tom, že nikde nenajdeme potvrzení, že VM je skutečně onen "pražský rukopis". Marciho dopis 

Knihy o VM  



nepopisuje, co v rukopise je a ani v Museo Kircheriano, ani ve Villa Mondragone není žádný zápis! I Vojnič 
tvrdošíjně mlčel, kde VM dostal a jak už jsem napsal minule, údajné místo nálezu se vlastně jen odhadlo díky 
nějakým dopisům Vojničovi z Mondragone, kde sice opravdu Vojnič koupil řadu rukopisů, ale opět: ani slovo o VM! 
Take Jezuité - Societas Jesu - mlčí a ani Museo Kircheriano nežádalo rukopis a dopis zpět, ač bylo - podle dopisu 
Marciho - obojí určeno Kircherovi! 
 
Vojnič navíc beze svědků vyjmul Marciho dopis z knihy, kde byl údajně založen. Je opravdu divné, že si na to nevzal 
svědky, kteří by tuto důležitou část provenience potvrdili. To vše ukazuje na to, že VM asi nebyl nalezen v 
Mondragone, už proto, že Vojnič původně dělal narážky na hrad v oblasti Středozemného moře a jindy zase řekl, že 
to bylo v rakouském zámku. Kde tedy? 
 
Jak už jsem minule naznačil, Vojnič zakoupil tři léta před nálezem VM doslova tisíce knih a dokumentů od antikváře, 
tedy majitele Librerie Francescini. Jak se dovídáme z jiných zdrojů, onen obchod obsahoval knihy, zabrané policií při 
italském Risorgimento. Ty knihy tudíž neměly žádnou provenienci, byly nahromaděny při drancování kláštěrů a 
církevních knihoven a je velmi pravděpodobné, že jedním z takovýchto "sirotků" byl i VM. 
 
To nám dává i velmi pravděpodobné vysvětlení, proč Vojnič ono místo nálezu tajil - musel by přiznat, že vlastně o 
knize nic neví. Lhát nechtěl a tak se sám dal do hledání provenience, kus po kuse, přičemž se vlastně od skutečné 
historie knihy víceméně vzdaloval :-). Proto také za svého života VM nikdy neprodal a naopak chtěl, aby VM 
rozluštila sama veřejnost - tušil, že jediná pravda se asi najde v knize samotné. 
 
To se nám ale ani po stu letech bádání nepodařilo. Zbývá jen řada otázek, na které už asi nenajdeme odpověď: 
1) Je Vojničův rukopis opravdu ten samý, co poslal Marci Kircherovi? Protože byl Marciho dopis tak nešťastně 
oddělen od VM, můžeme mít pochybnosti, zda tam vůbec patřil! Jediný nepřímý důkaz je později nalezený Barešův 
dopis - viz předešlé kapitoly, ale ten udává jen jediný bod příbuznosti: v knize jsou prý vyobrazeny v Německu 
neznámé květiny. Ani Marciho dopis nám v hledání nepomůže: popisuje jen šeptandu Dr. Rafaela Mnišovského, tj. 
legendu o Rudolfu II, jakož i tu o Rogeru Baconovi. V rukopise samotném nenajdeme vlastně nic, co by starou 
provenienci potvrzovalo a test radioaktivním uhlíkem například Bacona zcela vyloučil (pokud VM není jen nějaký o 
dvěstě let mladší opis). Zázračné zmrtvýchvstání utajeného zápisu o Jakubovi Horčického (nalezené podivnou 
náhodou - bylo předtím neviditelné prostému oku) nanejvýš naznačuje to, že VM kdysi v Praze byl. Na druhé straně 
je nepochopitelné, proč musel pisatel jména Horčického (on sám jim asi nebyl, viz rukopis Horčického nalezený v 
Mělníce) přidávat i slovo "Praha", když Horčický žil - kromě jednoho roku ve vyhnanství - stále v Praze!  
 
2) Kdo je autorem VM? Stále jsme ve stádiu hádání, většinou se snažíme autorství vnutit nějaké známé osobě, 
přičemž neexistuje žádná písemná, kreslířská či obsahová souvislost s těmito osobami. Ale opět, datování uhlíkem 
téměř všechny vylučuje.  
 
3) Kdy byl VM napsán? Jak dalece je ono datování VM přesné, také nevíme. Podobné zkoušky u Turinské plátna 
jsou stále ještě dnes úspěšně zpochybňovány. Zatím je ale ono datování to nejpřesnější, co máme. Tak či onak, pro 
tuto dobu nám ale navíc chybí oni "světoznámí" či jiní autoři. 
4) Jakým písmem byl VM napsán? Zcela určitě umělým: písmo je elegantní, velice ekonomické, založené jen na 
několika segmentech, které se účelově kombinují podle nějaké tabulky.  
 
5) V jakém jazyce je VM napsaán? Ani to nevíme, nejspíše latinou, ale navíc zcela jistě zakódovanou.  
 
6) Je VM zakódován, případně zašifrován? To se zdá po 99 letech výzkumu být asi to nejpravděpodobnější - 
rozhodně by to vysvětlovalo, proč ho ještě i s pomocí počítačů neumíme číst. I obrázky - zdá se - mají nějaký tajný 
smysl, patrně obsahují klíč či klíče k textu, i když štítky k nim asi ne. Celá skladba VM ukazuje na dokument, který 
měl být laikům utajen.  
 
7) Byl VM napsán umělým jazykem? I to je možné, ale ne jisté. Navíc by to znamenalo, že je VM prakticky 
neřešitelný. 
 
V příštích kapitolách se soustředím na výše uvedené otázky a budu se je snažit zodpovědět na základě mého 
předešlého výzkumu.  



 
(pokračování) 
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Já jako chlapec jsem byl takový neduživý tvor. Ruce a nohy jako špejle a síla žádná. Taky 

v tělocviku jsem dostával trojku jen z milosti. To Tonda Kosatík, který se odněkud přistěhoval a 

přišel k nám do třídy v sedmičce, byl mým pravým opakem. V tělocviku exceloval a jen díky němu 

naše škola vyhrávala tehdy nejednu soutěž. Zato v jiných předmětech, na rozdíl odmne plaval. Když 

na to dnes vzpomínám, říkám si, že je vlastně záhada, že jsme se dali dohromady. Asi to byla 

zpočátku symbióza. On mě chránil před silnějšími spolužáky, kteří mi dříve každou chvíli namlátili 

a já mu dával opisovat jak úkoly, tak i při hodinách jsem mu pomáhal, co ruce stačily. 

 
I.

 
Po skončení školy, jsem já šel na gympl a on do učení, ale 
zakrátko si ho přitáhla sportovní škola do Prahy a tak jsme byli 
nějaký čas rozděleni. Po čase jsem do Prahy putoval i já, když 
jsem si jako obor vybral novinařinu.
To už se věnoval výlučně horolezectví a jeho malý byt zdobily 
mnohé fotografie z  cest. Vídali jsme se zřídka, protože taková 
výprava často trvala půl roku i déle. Já jsem mezitím pracoval 
v malém společenském časopise. Nic moc, ale pořád lepší, než 
nějaký bulvár.
 
Jedním z úkolů, který jsem dostal, bylo udělat rozhovor s nějakým 
mladým architektem, který dostal Gaudího cenu. Sehnal jsem jeho 
telefonní číslo a on se milostivě uráčil udělat si na mě půlhodinky 
čas.
Schůzku jsme měli v malé snobské vinárně na Malé Straně. 
Přišel, zavěšen do mladé žínky, kterou sebou vláčel jako nějakou 

věc a která při každé jeho větě na něj obdivně zírala. Jeho oblečení prozrazovalo drahý nevkus a 
chování bylo navýsost nafoukané, neustále mi dával najevo, jakou že mi to prokazuje čest. Už po pěti 
větách jsem byl z toho setkání otráven, předstíral jsem, že si pilně dělám poznámky a přitom si v duchu 
přál, aby už byl konec. Ten k mému překvapení přišel velmi nenadále, když mi někdo dal herdu do zad 
a zamnou se ozval mě známý hlas : „ No nazdar, co ty tady děláš, ty stará strukturo!“
 
Vzápětí se obrátil k zpovídanému architektovi a oslovil i jeho: „ Brej večír pane Pilčáku. Sem tady jak 
jsme se dohodli, ale snad neva, že jsem přišel krapátko dřív.“ Ten byl viditelně rozladěn, patrně 
netušil, že my dva se známe, nebo v tom bylo něco jinýho, no nevím.
 
Zatímco ještě před chvíli mluvil, že nebyl k zastavení, teď náš rozhovor stroze utnul: „ Máte ještě 
nějaké otázky? Jestli ne, tak jak vidíte, mám tu teď jednání.“ Obrátil se ke svému dívčímu doprovodu a 
řekl: „ To pro tebe taky platí. Chci být tady s panem Kosatíkem sám.“ 



Dívka se poslušně zvedla a já jí následoval. Ještě jsem se otočil k Tondovi, který mi mimicky naznačil, 
abych mu zavolal.
 
Celý zbytek večera mi pak vrtalo hlavou, co asi může mít společného takový samorost jako je Kosatík 
s tím nafoukaným arogantním chlapem a tak jsem už druhý den vytočil známé číslo a první, co jsem 
udělal bylo, že jsem se na to zeptal. „Hele co ty máš s tím debilem Pilčákem?“
Trochu se ošíval : „To je na trochu delší povídání. Víš co? Sejdem se a dáme žejdlík jo?“ 
 
Když jsem přišel do nám známé pivnice, už tam seděl a se spokojeným výrazem upíjel pivo : „ 
Kdepak, poznal jsem spoustu zemí a pil už jsem ledascos, ale český pivo je prostě boží dar.“ 
pochvaloval si.
„Hele, nezamlouvej to a vybal, cos tam včera dělal?“
 
„Jo kamaráde, na horolezce přišly těžký časy. Taková výprava do hor stojí velký peníze a to si může 
jen málokdo sám dovolit. Naštěstí nebo na smůlu, jak chceš, je teď nová móda. Spousta zbohatlíků se 
nudí a neví co s penězi a tak hledají adrenalinový dobrodružství. Sjížděj na raftech divoký řeky, lezou 
do pralesů, nebo pořádaj polárnický výpravy a taky se samozřejmě vrhli na horolezectví.
Nebudeš tomu věřit, ale kolem Mount Everestu je živo jak na městským bulváru. Jedna výprava 
nahoru, druhá dolů. Tam co byla ještě před pár lety netknutá příroda je dnes smetiště. Tak si hledají 
stále nová a nová místa, kde nikdo ještě nebyl jen proto, aby se pak mohli chlubit fotkama před 
známýma, co se zase chlubej jinýma fotkama.“
 
„Ale pořád jsi mi ještě neřek, co to má společnýho s tebou a tím nafoukaným blbečkem.“
„Nepřiznává se mi to lehce, ale abych se vůbec dostal do hor tak těmhle nadšencům dělám doprovod. 
Jsou jak malý děti a kdyby kolem sebe neměli tým lidí, který je opečovává, tak slítnou z prvního 
kopečku, kterej ještě ani není horou. Prostě lezeš nahoru, vláčíš turistu na laně, jistíš ho a on si pak 
nahoře blejskne pár fotek a ty máš zážitek a prachy. Tak to dnes holt funguje. Tehlec pičmunda se 
dostal k nějakejm prachum… „
 
„Vyhrál v architektonický soutěži na nějakou barabiznu a ta je spojená s finanční odměnou. Mimoto 
mu tu kůču podle toho jeho projektu postavej a to pro něj bude další příjem.. a ne malej.“
„……no dobře. Podstatný je to, že mu to vlezlo do hlavy a rychle chce patřit mezi ty takzvané 
celebrity… chce podniknout hon na yettiho…“ 
 
„To si děláš srandu ne?“
„Víš on se to dozvěděl od jiného pošahaného zbohatlíka, nějakýho Dudka. S tím jsem byl v Tibetu 
vloni. Ten ani nechtěl někam lízt… naštěstí, ale jen ty hory vidět a při jedný tůře nás zastihla sněhová 
bouře. Tam se totiž mění počasí během několika minut. Svítí sluníčko a pak se přižene sněhová 
chumelenice, že nevidíš na krok a během chvilky napadne i půl metru sněhu. Snažili jsme se dostat 
někam do závětří a přitom jsme zabloudili. Ocitli jsme se v nějakém bočním údolí, kde už byl klid a 
tam na čerstvém jiskřícím sněhu jsme uviděli stopy. Velké stopy a můžu přísahat, že to nebyly stopy 
medvěda, ty znám, nehledě na to že ti tak vysoko nežijí. Samozřejmě jsem si okamžitě vzpomněl na 
všechny ty příběhy o yettym, sněženém muži žijícím v Himalájích a Tibetu. 
 
Myslel jsem dříve, že je to tak trochu horolezecké prášilovství, ale teď jsem to viděl na vlastní oči. 
Musel tamtudy jít před malou chvilkou. Posedla nás v tom momentě lovecká vášeň a klopýtali jsme 
tím čerstvým sněhem po stopách, aniž jsme vnímali, kam jdeme. A pak jsem ho uviděl na vlastní oči! 
V dálce před námi se proti bělostnému sněhu jasně rýsovala tmavá postava. Byl trochu shrbený a šel 
takovou divnou klátivou chůzí. Vysoký byl možná tak dva metry a celý porostlý rezatými chlupy.



 
Přidali jsme do kroku a skoro se dá říct, že jsme běželi. Možná nás uviděl, možná ucítil, protože jsme 
byli už dost blízko něho. Otočil se, vyrazil hluboký skřek a nasadil tím svým klátivým stylem takové 
tempo, že nám zmizel za ohybem kopce. Když jsme tam dorazili, byl pryč. Jen ty stopy vedly do dálky. 
Na další pronásledování už jsme neměli ani pomyšlení, protože se přihnala další sněhová přeháňka. 
Trvala snad minutu, nebo dvě, ale když se přehnala, nebylo po stopách yettyho ani známky. Asi hodinu 
nato nás našla podle signálů helikoptéra a převezla nás do nejbližší vesničky. K mému úžasu jsme byli 
dobrých třicet kilometrů od místa z kterého jsme vyšli. Dodnes nechápu, jak jsme mohli v takovém 
terénu takovou vzdálenost překonat. Ty víš, že nejsem žádnej měkejš a zažil jsem toho už dost, ale po 
tomhle výletě jsem se dna dny jen hrabal.
 
Víš s tímhle je spojená ještě jedna věc. Nikomu jsem o tom zatím nepovídal, ale tobě, že jsi kámoš, to 
řeknu. Lámaističtí mniši tvrdí, že yetty je duchovní bytost. Je to trochu složité, ale prý může být tady i 
někde jinde. Podle nich náš svět není jediný, ale vedle něj existují i další a yetty prochází mezi nimi. 
Vysvětlují tím to, že se mu daří vždycky tak rychle zmizet. Taky prý umí měnit počasí a tak vůbec.“
 
„Nebude to spíš tím, že to tam zná a vždycky zaleze do nějaký jeskyně?“ 
„Asi ano, ale stejně, ten zážitek byl tak… no podivnej. Jako sen. Musím se k tomu ve vzpomínkách zas 
a zas vracet. Ty mě znáš, víš, že jsem na tyhle věci nikdy nebyl, ale v tomhle bylo něco mystickýho….“
Koukal jsem na svého kamaráda hodně překvapeně. Tohle opravdu nebyl jeho styl a bylo znát, že ho 
ten zážitek poznamenal.
 
„Ty víš, že jsem nikdá moc nečet, ale co jsem se vrátil, posháněl jsem všechno co kdo o yettym napsal. 
Těch svědectví je spousta. Mimoto má spoustu příbuzných po celém světě. Big foota, almase a další.“
 
„ Jo, jo tohle znám. Jenže o tom známém filmu, skoro všichni tvrdí, že je to podvod, že je to člověk 
navlečený do medvědí kůže. Ostatně pokud vím, tak i ten slavný skalp yettiho byl podvod a je udělán 
z kůže nějaké horské kozy.“
 
„Tehdy jim někdo, myslím Hillary, nabídl spoustu peněz, když mu skalp seženou, tak se nediv, že 
někdo chtěl přijít penězům a vyrobil falzum. Krom toho nejde jen o yettiho. Dočetl jsem se, že po 
celém světě se občas objeví podivní tvorové a dějí se kolem toho divné věci…“ 
 
„Poslyš,“ vskočil jsem mu do řeči, … „tys tam v tom Tibetu asi chytil nějaký fantas co? Jsou to prostě 
druhy, které jsou vzácné a jsou plaší, tak se objeví jen výjimečně.“ „Ty si prostě takový ten nevěřící 
Tomáš, já věděl, že vyprávět to někomu, kdo to nezažil, bude těžké a budou mě lidi mít za blázna. 
Myslel jsem, že ty mi věřit budeš.“ řekl trochu dotčeně, ale vzápětí už pokračoval klidněji.: „To ten 
Dudek o tom někde vypravoval. Nevím jak to působilo na něj, ale chápeš teď snad, že se tam chci 
vrátit a pokusit se….no já vlastně ani sám nevím o co. No proto jsem se uvolil doprovázet i takovou 
kreaturu jako je tohle přiblblo. Mám plán, že ho trochu povodím po kopcích, až ho utavím. 
Nepotřebuje moc, jak jsem ho otipnul, tak tady neujde pěšky víc než dvě stě metrů. Pak ho odložím, 
aby se zregeneroval a já se mezitím podívám do stejných míst jako tenkrát. Třeba budu mít štěstí.“
 
Kroutil jsem jen nevěřícně hlavou: „Budeš s ním mít jen potíže, je to nensnesitelnej frajírek a tím, že 
jsi mu na to kývnul jsi na sebe přivolal jen problémy a zase problémy. Mimoto! Ty si snad tak 
zcvoknul, že si myslíš, že ti yetty.. tedy jestli vůbec existuje, že?.....přijde na to samý místo na rande 
jako na zavolání?
 
„Mám pocit, že ano, že jsme nějak duchovně spojeni.“



„Ježiš, ty jsi ale blbec…“ zaplatil jsem, nechal ho tam sedět a šel. Netušil jsem, že ten blbec jsem já.
 

Druhý den jsem se pustil ve svém kamrlíku do nevděčené práce udělat článek z toho, co mi napovídal 
pan architekt. Použitelné z toho bylo jen málo a tak jsem zasurfoval po netu abych to nějak doplnil, ale 
pořád toho bylo málo.
A právě tehdy jsem dostal ten nápad přidat k tomu i to, že se chystá na výlet do Tibetu v doprovodu 
mého přítele, známého horolezce Kosatíka a budou pátrat po yettym.
 
Když jsem to přinesl šéfovi, tak se nejprve malinkato zakabonil : „ Není to tak trochu bulvár? Máš to 
opravdu ověřené?“
„Jasně, vždyť je to můj spolužák ještě ze základky. Známe se spousty let. Jestli se vám to tam nelíbí 
tak to vyhodím.“
 
„Ne, ne, naopak, jen to tam nech, ale víš co mě právě teď napadlo? Když jste takový kamarádi, mohl 
by se u toho Pilčáka přimluvit, aby tě vzal taky sebou a ty by jsi z toho mohl udělat parádní reportáž se 
spoustou fotek. Víš, nějaký ty kláštery přilepený na skále, zasněžený vrcholky velikánů proti modrému 
nebi, do textu zamícháš trochu tajemna a lidi se po tom utlučou. Bude to bomba! Hned to přednesu 
vejš a zařídím, aby vydavatelství hradilo alespoň část nákladů.“
 
Nevěděl jsem, co na to říct. Jen jsem na něj zděšeně koukal a měl jsem pocit, že mi někdo na hlavu 
vysypal valník štěrku. Zoufale jsem přemýšlel, jak z téhle šlamastiky, kterou jsem si nadrobil uniknout, 
ale vůbec nic mě nenapadalo.
 
Doufal jsem, že mou účast Pilčák odmítne, ale on naopak byl nadšen, že s ním pojede novinář. Ve své 
nafoukanosti si asi už představoval, že jeho sláva se dotýká hvězd a on je něco jako Reinhold Messner 
nebo Josef Rakoncaj.
Nebudu  vás napínat, samozřejmě, že se mi z toho nepodařilo vykroutit i když jsem se snažil ze všech 
sil to všemi možnými způsoby sabotovat.
 
A tak za měsíc a půl už jsem vláčel za sebou kufr k terminálu a nastoupil do letadla smět Istanbul a 
Lhasa. Ani mě moc nepřekvapilo, když jsem zjistil, že Pilčák sebou má tu svojí dívku. Jako starý 
mládenec jsem se ovšem divil tomu, proč ona sebou táhne tolik kufrů. Musela v nich mít tolik šatstva, 
že mě by to stačilo na roky. Možná si výpravu do Himálají představovala jako společenskou událost 
plnou večírků. Naštěstí ti dva cestovali první třídou, zatímco my jsme byli v turistické.
 
V té době, kdy už jsem se vzdal snahy něco proti téhle bláznivé cestě podniknout, jsem se rychle snažil 
doplnit si své znalosti o Himalájích a také yettym.
Vlastně až teprve teď jsem si uvědomil, že to není jen Tibet, ale obrovské rozsáhlé území rozdělené 
mezi několik států, obydlené i dnes velice řídce. Jsou tu stovky míst, kde může skutečně žít celé stádo 
yettiů, aniž by o nich někdo věděl. Tak jako mnoho jiných neskonale větších výprav a lépe 
vybavených, mohli jsme se za nimi honit celé týdny, aniž by jsme našli jejich stopy nebo je byť jen na 
vteřinu zahlédli. Když jsme tak seděli v letadle a neměli v podstatě co dělat, znova jsme to probírali a 
já to Toníkovi snad už posté opakoval.
 
„Každý zvíře má přeci svoje teritorium ne? Místo kam chodí pít, kde ví, že najde potravu. Na tyhle 
místa se vrací ne?“ namítal.
Musím se přiznat, že tohle znělo alespoň trochu rozumě, než to jeho dřívější blábolení o duchovní 
bytosti.



 
Lhasa se díky ( nebo bohužel- jak chcete) přílivu turistů v posledních letech proměnila. Moderní hotely 
a spousta obchodů v západním stylu. Do jednoho takového nás autobus zavezl, ale už druhý den jsme 
opět jeli na letiště a malým letadýlkem jsme letěli nahoru na sever. Každý Čech, který nikdy nebyl 
v cizině, si hory představuje tak nějak jako Vysoké Tatry a tak ho velehorští velikáni doslova zdrtí.
 
Také tu končí veškeré pohodlí. Luxusní autobus tu měl podobu staré dýchavičné rachotiny a vezl nás 
kamsi nahoru po strmých svazích serpentinami na kterých by si i žížala zlomila páteř, kdyby nějakou 
měla. Prašná silnička měla sotva tři metry, nahoru se vypínaly hory a dole byl hluboký sráz. Infarktová 
situace nastala pokaždé, když jsme se setkali s protijedoucím vozidlem. Naštěstí jich tady jezdí málo, 
ale to jedno muselo zacouvat na trochu širší místo a opatrně mnoha úhybnými manévry se vozy 
vzájemně minuly.
 
Mnohem horší bylo, když se do cesty připletlo stádo yaků, kteří se právě uprostřed rozhodli zastavit na 
siestu. Na pokusy o odehnání některak nereagovali a jen překvapeně zírali na lidičky, kteří kolem nich 
pobíhají a letargicky přežvykovali cokoliv zeleného co našli.
 
I když mi nebylo dobře po těle, přeci jen jsem s potěšením sledoval jak odvaha pana Pilčáka dostává 
díky těmto zážitkům povážlivé trhliny. Stále ale ještě byl dost namyšlený a hrdý, než aby se dal na 
ústup.
Autobus nás vysadil v maličkaté vesničce, otočil se a odjel. Stáli jsme s hromadou kufrů v ulici, kde 
bylo snad jen deset domů a z toho jeden byl ubytovnou. Ta vypadala navenek nejhonosněji, ale uvnitř 
byla velmi spartánsky zařízena. Měli jsme dva pokoje. Já a Tonda jeden, Pilčák a jeho dívka naproti 
druhý. Když jsme vcházeli do toho svého a ona vešla do pokoje, který připomínal zařízením spíše 
vězeňskou celu, došla jí trpělivost a já uslyšel jekot: „Nééé, tohle ne! Medvídku já chci pryč, V tomhle 
nebudu ani vteřinu. Jistě jsou tu blechy nebo nebo myši..“ a dupala do dřevěné podlahy.
 
Vlítnul k nám jako uragán a zuřil : „Co tohle má znamenat? Zaplatil jsem spoustu peněz a chtěl jsem 
jen to nejlepší a ne takovejhle hampejz!“
„Ale tohle je opravdu to nejlepší co tu je k mání.“ řekl nevině Tonda„Ve městě v hotelu Hilton yettyho 
nepotkáte.“
„Chceme okamžitě pryč!“
„Je mi líto, ale autobus sem pojede až za týden.“
„Máte mobil, ne? Tak mi zavolejte taxi!“
„Zbláznil jste se? Tady mobily nejsou k ničemu.“
 
To už Tonda taky zvýšil hlas. Ještě se tak chvíli hádali, ale pak se našlo řešení. Místní starosta měl 
v domě vysílačku, starou ještě lampovou věc, snad z druhé světové. Kosatík mu vysvětlil, co chtějí.
„Bude to hodně drahé.“ namítal stařík.
Kosatík to přeložil.
 
„Nevadí, zaplatím, chceme jen pryč z téhle díry.“ Rezolutně odpověděl Pilčák, když po očku ještě 
zkontroloval svou vílu, která převáděla hysterický záchvat.
Trvalo to ale ještě další dlouhé čtyři hodiny než se přikodrcalo auto. Skoro už se stmívalo, když vyjelo 
naloženo až po okraj kufry nazpět dolů do údolí.
 
Tonda pozoroval odjíždějící vůz a klidně prohlásil: „ Než dojedou dolů, tak v té tmě pustí ten náfuka 
štávu a tak jeho silikonová nádhera taky..!“
„Ale co teď my?“



„No co? Bydlení i cesta zpátky je zaplacená a s jídlem nějak vyjdeme ne? Jsme sakra Češi, co jsou 
zvyklý vzít sebou na dovolenou šišku turisťáku a pár konzerv. A zítra vyrazíme.“
„Ty jsis dělal legraci z Pilčáka, ale já na tom nejsem o nic lépe, jsem městskej člověk, budeš mě muset 
nosit na zádech.“
 
Myslel jsem, že mě nechá nepokoji, ale k mému překvapení jen suše poznamenal: „Když to bude 
nutný, tak proč ne, jednoho zákazníka jsem táhnul pět kilometrů, ale stejně mu pak museli v nemocnici 
ufiknout tři prsty, protože jak se nehýbal, tak promrzl.“
 
Není nad to, když vám kamarád dodá optimismu!
A tak jsem na druhý den na jeho radu na sebe navlík dva svetry a silnou bundu a vyrazili jsme. 
Samozřejmě, že na prvním návrší už jsem toho měl dost, funěl jako sentinel a začal se opožďovat. 
Nejradši bych v tu chvíli zahodil i ten malý baťoh, který jsem měl a svlékl ty svetry. Už jsem si 
rozepínal bundu, když se ke mně Tonda vrátil a varoval mě: „Jestli si to sundáš tak je s tebou do 
půlhodiny konec. Taky si nasaď brýle, nebo máš zaděláno na zánět…. A hýbej se, nesmíš zůstat stát.“
 
A tak jsem se ploužil za ním, zatímco on dělal tutéž cestu dvakrát, když se ke mně stále vracel. Na 
vrcholu návrší jsem uviděl mezi sněhem malou skalku. Už jsem byl u konce svých sil. Opřel jsem se o 
ní a lapal po dechu jako kapr na suchu. Čekal jsem několik minut, až se ke mně opět Toník vrátí, ale 
když se neobjevoval, začal jsem se rozhlížet, kde je a tehdy jsem to uviděl. Kousek odmne, tak sto 
metrů byla jedna řada stop a z místa kde jsem stál já, se k ní blížila druhá. Nejsem žádný Vinnetou 
abych poznal, že Toník uviděl to co teď já a stejně jako minule ho popadla lovecká vášeň, zapomněl na 
vše a vydal se pronásledovat tvora, který je tu zanechal. Uměl jsem si představit, že posedlost, která ho 
sem přivedla ho požene přes překážky, dokud nedojde cíle a neuhasí svou zvědavost.
 
Dech se mi trochu klidnil, nohy jsem měl jako z olova, ale pamatoval jsem si jeho radu, že pokud 
zůstanu dlouho stát na jenom místě, bude semnou konec. Nevím ani kde jsem sebral tu sílu, ale odlepil 
jsem se od té skalky a pomalu se coural nazpět. Ta cesta bylo to nejhorší, co jsem kdy zažil. Když jsem 
v dálce uviděl vesničku, zdála se mi v té chvíli tím neúžasnějším a nejbáječnějším místem na světě. 
 
Dvě ženy, které cosi kutily venku, mě uviděly a začaly křičet. Odněkud ke mně přiběhli dva chlapi, 
podepřeli mě a táhli do vesnice. Něco říkali, ale já jim nerozuměl. Zavedli mě ke starostovi. Ten jedný 
uměl několik slov anglicky a tak jsme se domlouvali spíše rukama. Docela brzo pochopil, že můj přítel 
zůstal tam někde venku a že o něm nevím. Myslel jsem, že zorganizuje pátrání, když někam volal, ale 
všechno bylo jinak. Muži mi pomohli dovléct se do ubytovny. Sházel jsem ze sebe šaty a padl do 
postele. 
 
Probudil mě až druhý den odpoledne místní policista, který se sem dokodrcal terénním vozem. Ten už 
uměl obstojně anglicky a tak mi vysvětlil, že včera nebylo možné pátrání vyhlásit, už byla pokročilá 
hodina a než by sem vrtulník doletěl, byla by tma a dnes už je pozdě, protože Kosatík dal signálku mě. 
Asi naivně předpokládal, že se budeme držet spolu. Protože se dosud nevrátil, je zapotřebí vyplnil 
protokol o pohřešování a doufat, že se třeba objeví.
 
Čtvrtý den přijel autobus, který mě odvezl opět po té strmé cestě dolů do údolí a odtud pak letadlem do 
Lhasy a tentokrát přes Moskvu domů.
Byl to bez Tondy velmi smutný návrat, takhle jsem si to nepředstavoval ani v tom nejčernějším snu. 
Navíc mě čekala bouřka u šéfredaktora, kde si Pilčák stěžoval. Tvářil jsem se neutrálně a tvrdil, že já 
nic, což ostatně v podstatě byla i pravda. Článek nakonec vyšel, ale musel jsem ho hodně upravit, tak 
aby panu architektovi lichotil, právě proto jsem začal, jen tak pro sebe, sepisovat tenhle příběh tak jak 



se udál doopravdy.
 
Čekal jsem, jestli z Lhasy dostanu nějaké zprávy, třeba alespoň jestli se našlo tělo, ale nic nepřicházelo. 
Asi za tři týdny jsem se vzdal naděje a do tří měsíců už celý výlet byl jen šerednou vzpomínkou.
 
A tak jsem měl málem infarkt, když jsem zas jednou seděl v oblíbené hospůdce a najednou mi někdo 
položil ruku na rameno a bolestně známý hlas řekl: „Hele co tu popíjíš sám, můžu se přisednout?“
Otočil jsem se a v úžasu se díval do tváře Tondy Kosatíka, kterého jsme už všichni pohřbili. Vůbec se 
nezměnil, přibylo mu jen strniště vousů, takže vypadal tak trochu jako biblický prorok.
„Kdes byl celou tu dobu, všichni tě měli za mrtvého?“ „Hele přestaň na mě tak civět a pojď si sednout 
někam do koutka, kde bude klid a já ti to budu vypravovat.“
 
Byla už dost pozdní hodina a hospůdka byla skoro prázdná a tak jsme neměli problém přejít k malému 
stolku pro dva a tady začal Tonda své vyprávění: „Určitě si pamatuješ na ten náš výlet, že? 
 
„To víš že jo.“
„No tak když jsem došel k čortenu…“
„To je co?“
 
„To je taková malá pyramidka z kamení, pomocí které si tam značí cesty… tak jsem se ohlédl a ty jsi 
zase zaostával tak, že jsem tě odtamtud neviděl. Už jsem se pro tebe zase chtěl vrátit, když jsem koutka 
oka uviděl zase ty stopy. Vedly přesně jako minule rovně asi sto-sto padesát metrů naproti svahem. 
Chvíli jsem váhal, ale když jsem tě pořáde neviděl, nedalo mi to abych se k těm stopám nevydal. Sám 
sebe jsem v duchu přesvědčoval, že jsi to vzdal a v pořádku se vracíš do vesnice.
 
Bylo to jak přes kopírák. Znova jsem ho uviděl v dálce, ale tentokrát jsme se rozhodl, že to nevzdám a 
půjdu za ním stůj co stůj. Byl trochu dál než minule, ale stále jsem ho měl na dohled. Dokonce se mi 
zdálo, že i zvolňuje a čeká na mě, jakoby ho ta hra na honěnou bavila. Zapomněl jsem úplně na 
všechno, viděl jsem jen tu postavu tam vepředu a řadu stop, kterou za sebou nechávala. Vůbec nevím, 
kam jsme šli, kolik času uběhlo, jakoby všechno kolem bylo v mlze. Nohy už jsem už jen vlekl, sípal 
jsem jak starej astmatik, ale zaťal jsem zuby a nevzdával to. Nebylo mi to nic platný, pořáde měl 
předemnou stejný náskok. 
 
Pak jsem uviděl cestu a vesnici. Podíval jsem se tím směrem a poznal, že je to ta z které jsme vyšli. 
Stačila malá chvilka, kdy jsem odvrátil zrak a yetty byl pryč. Došlo mi, že si celou tu dobu semnou jen 
hrál. To byla poslední kapka a všechno zbylé odhodlání ze mě vyprchalo jak bublinky z týden otevřené 
sodovky. Dovlekl jsem se do vesnice. Ženský, jen na mě koukly, tak pištěly a utíkaly odmne pryč. Pak 
se kolem mě seběhli mužský, mávali rukama a mumlali nějaké zaříkávadla proti zlým duchům. Teprve 
starost mi řekl, že prý jsem už měsíc pryč a byl jsem prohlášen za mrtvého. 
 
Nejdřív jsem si myslel, že si ze mě dělá legraci, ale to oni neumí, nemají smysl pro humor a krom toho, 
sáhl jsem si na obličej a uvědomil si, že mám plnovous. Bylo to naprosto šílené, ale byla to pravda. I 
moje hodinky ukazovaly, že jsem tou honičkou strávil čtyři hodiny a ne téměř pětadvacet dní. Naštěstí 
pokoj na té ubytovně byl volný a tak jsem si tam odpočal. Druhý den pro mě přijeli a odvezli do 
Ghombe. Tam na mě na policejní služebně už čekali detektivové, které kuli tomu povolali z hlavního 
města a zkoušeli mě nabourat mojí výpověď. Navzdory tomu, že jsem po té túře byl vyčerpaný, drželi 
mě ve vyšetřovace a běhali tam kolem mě jako vzteklý psi. Nakonec mi pohrozili, že když jim 
nepodepíšu výpověď, že jsem se ten měsíc schovával ve starém opuštěném klášteře, tak mě dají do 
místního blázince. Podepsal jsem, měli pravdu, bylo to nejlepší, co se dalo dělat.



 
Další martýrium nastalo, když jsem na naší ambasádě chtěl, aby mi vystavili papíry, abych se mohl 
vrátit domů. Neumíš si představit, co kolem toho nadělali. Naštěstí byt mám zaplacený na rok dopředu, 
takže se nikdo nedivil, že nejsem doma. Už jsou zvyklý. Teď už se všude držím toho příběhu o 
klášteře. Je to sice podle mě naprosto imbecilní historka, ale pořád lepší než aby si mě podávali 
policisti a psychiatři, tak si nemysli, že to rozmázneš v tom svým plátku.“
 
„Bohužel se z našeho časopisu postupem doby stal bulvár, který píše jen o tom kdo kde s kým vymetá 
včírky, co měli na sobě a tak. Lidi asi nic jinýho dnes už nezajímá!“
 
„Dopadli jsme bledě co? O mě se teď rozkřiklo, že jsem blázen co se vykašlal na klienta a honil po 
horách yettiho a tak po mě neštěkne ani pes. Do ciziny už se asi nepodívám a budu tase jako za starejch 
časů jen doprovázet elévy a držet je na laně v Prachovskejch skalách. Pojď dáme si ještě jeden žejdlík 
a zapomeme na všechno.“ Bylo to bohatýrské setkání, ale nezapomněl jsem, protože ten jeho příběh ( a 
já mu věřil každé slovo) mě stále vrtal hlavou a protože novinář všude známé má, zašel jsem za jedním 
známým fyzikem. Nebudu ho tady jmenovat, myslím, že by mi nepoděkoval, protože několikrát během 
našeho povídání zdůrazňoval, že je to jen mezi námi.
 
„Tak abys věděl, tak s tím časem je to tak, že někdy na počátku minulého století si Einstein a další 
mysleli, že čas je konstanta a že nic nemůže být rychlejší než světlo. Valná část dodnes předstírá, že to 
platí, protože je to pohodlné, ale už dávno se ví, že jak šel pokrok ve výzkumu, tak se zjistilo, že 
vesmír kolem nás se tak v mikrosvětě nehodlá chovat. Jsou částice, které jsou a nemusíš tomu věřit, na 
dvou místech vzdálených od sebe kilometry, zároveň a další které jsou v cíli dřív než vzniknou a že 
tím porušují kauzalitu času, to je jim šuma-fuk.
 
Dnes už konečně dost vědců došlo, že s časem není něco v pořádku a že naše představa, že plyne 
rovnoměrně jedním směrem, platí jen částečně.
Teď odjinud. Dám ti otázku- jaký je náš vesmír plný nebo prázdný?“ nečekal na odpověď a 
pokračoval, „ zdá se to paradoxní, ale je v podstatě prázdný. Je v něm sice spousta hmoty, ale ta 
v prostoru zabírá jen hrozně málo místa a když jdeš do mikrosvěta je to totéž. Myslíš, že sedíš třeba na 
pevné lavičce
 
někde ve Stromovce, ale ta lavička je složena z částic mezi kterými je spousta volného místa, takže 
prakticky sedíš v prázdnu, kde je sem tam nějaká hmota. Spousta vědců si myslí, že tohle prázdno 
vyplňují paralelní vesmíry, kde panují i zcela jiné fyzikální podmínky. Tahle teorie je podepřená tím, 
že ve vesmíru dochází k jevům, které nemůžou být vysvětlené tou hmotou, která tam je, čili musí tam 
být ještě nějaká, která vidět není. Dnes se nazývá temná hmota, protože zatím se na nic lepšího se 
nepřišlo. Fyzikové už si zvykli na ledajaké podivnosti, ale možnost paralelních vesmírů se jim pořád 
ještě příčí. Na druhou stranu, ale to povídám jen tobě pod podmínkou, že se o tom, že jsem to řekl já, 
nikde nezmíníš, vysvětlovalo by to, odkud se berou Ufoni i třeba yettiové a další podivnosti. 
 
Prostě za určitých podmínek se mezi naším a tím druhým světem otevřou průchody a po určitém čase 
se zase zavřou. To že během manifestací Ufo nebo jiných jevů, či tvorů dochází k podivným úkazům 
by se dalo vysvětlit také tím, že je tím v  narušena kauzalita našeho děje, kterou to rozvlní, jako když 
přijde zemětřesení. To se pak stane že třeba v monte carlu padne sedmdesátkrát červená nebo z nebe 
začnou pršet sledi, velryby se zblázní a páchají sebevraždu.
 
Vysvětlovalo by to taky ztracený čas toho tvého kamaráda. Na podobnou věc si totiž stěžují i lidé, kteří 
tvrdí, že byli uneseni do UFO.“



Pokusil jsem si z té přednášky zapamatovat co nejvíce a při nejbližší příležitosti jsem to Tondovi 
přednesl. Poslechl si mě, ale kroutil nevěřícně hlavou. 
„Zní to dobře, ale musí to být jinak, víš že já na učení nikdy moc nebyl, ale oni si ti vědátoři vždycky 
vycucají z prstu nějaké ty svoje teorie i na věci kterým vůbec nerozumí.“
 
Nemělo smysl mu to vysvětlovat. Začal se zajímat o hinduismus, esoteriku a zabředával do toho stále 
hloub a hloub. Četl Guderjeva, Blavatskou, Crowleyho a já už nevím, jak se vůbec všichni ti takzvaní 
duchovní guru jmenují. Snil o tom, že odcestuje znova do Tibetu a stane se mnichem v nějakém 
lámaistickém klášteře. Dokázal o tom básnit u piva celé hodiny až byl nesnesitelný, Nebyla už s ním 
žádná legrace. Ten kluk, který dříve dal víc na pevné svaly se teď hrabal v duchovnu, jakoby v něm 
měl najít vysvětlení pro svůj zážitek. O vědeckých vysvětleních mého přítele říkal, že jsou to žvásty, 
ale když jsem nakoukl do těch knih, které teď každému cpal pod nos na přečtení, měl jsem toho po pár 
stránkách dost.
 
Samozřejmě že to s ním šlo rychle z kopce. Skončil v psychiatrické léčebně, protože si lidé z jeho 
okolí stěžovali, že je obtěžuje s náboženskými bludy. Když jsem ho naposledy byl navštívit, svěřoval 
se mi, že mu yetty předal duchovní poselství, že je reinkrinovaný dalajláma.
 
Tak jsem přišel o přítele a zůstal mi jen tenhle podivný příběh. 
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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Motto: Čas v blízkosti velkých těles probíhá pomaleji.

S. W. Hawking 

 

Upozornění: Čekáte- li akční drsárnu, tak na to zapomeňte, tohle by mohla být úsporná televizní 
inscenace s minimem dekorací. Většina toho o čem píši je pravda, i když jsem události poněkud 
pozměnil, což ostatně dělá i oficiální historie, jen s tím rozdílem, že já to bez obalu přiznám. 
 

Kapitola I. Pouzdro
 

Měřím 164 cm, kulhám a ksicht mám jak sešlápnutou plechovku piva. Já 
vím, že s touhle vizáží bych měl být zaměstnán v kabinetu hrůzy nebo v 
muzeu kuriozit, ale můj džob je přeci jen někde jinde, i když zase tak 
daleko to není. Mým oborem je restaurátorství a občas dělám pro nějaké 
muzeum menší zakázky, ale hlavně a především opravuji starožitnosti. 
Protože mám šikovné ruce a dostatek trpělivosti, je můj byt přeplněn 
zakázkami na kterých můžu pracovat, kdy se mi zlíbí. Ponejvíce a nejraději 
večer a v noci, někdy až do čtyř do rána. Je tudíž jasné, že vstávám nejdřív 
tak okolo jedenácté.
 
Toho jarního dne 1989 mě však zvonek vzbudil už v devět. V polospánku 
jsem se došoural ke dveřím a kukátkem rozespale mžoural na chlápka, 
který se tyčil za dveřmi mé půdní garsonky jako monolit. Poznal jsem ho 
hned, tahle vypracovaná maskulatůra napínající tričko s nápisem Toshiba, 
patří mému sousedovi, příteli, klempíři a pokrývači, to vše v jednom, 
Frantovi Herclů.

 
Vzhledem k tomu, že zná můj životní rytmus, musí být záležitost kůli které mě burcuje dostatečně 
důležitá. Otevřel jsem netuše, že právě v tomto okamžiku se můj život mění a že ke mě, stejně jako k 
Sherlocku Holmesovi do Baker Streed přichází případ s opravu velkým P, ačkoliv já v něm hrál jen 
roli přitakávače doktora Watsona, jak brzy zjistíte.
 
„Co se děje? Přistáli UFOni, nebo je marka za bůra?“
Pozval jsem ho dál a už jak se hrnul dovnitř, tak jsem viděl, jak v ruce nese jakýsi podlouhlý předmět: 
„Nezlob se, že tě ruším, ale včera jsem na jednom melouchu našel tohleto.“
 
Sednul si do křesílka až to zapraštělo a položil inkriminovaný předmět na stolek. Bylo to asi 40 cm 
dlouhé válcovité pouzdro černé barvy, podobné těm, které se používaly na noty, mapy nebo diplomy. 
Někdo ho kdysi důkladně natřel fermeží, uzávěr omotal provázkem a ještě pokapal voskem. To 
vzbudilo můj zájem, ten kdo tohle udělal tím chtěl obsah co nejpečlivěji chránit a tudíž tam bylo určitě 



něco důležitého. Odolal jsem náporu zvědavosti, protože jsem potřeboval životabudič. Přesunul jsem 
se do kuchyňky, vyrobil dvě kafata a teprv potom nakoukl dovnitř. 
 
Byl tam stočený papír. Arch byl v překvapivě dobrém stavu a tak šel dobře rozbalit. Sotva jsem mrknul 
na písmena, vykulil jsem oči. Vypadalo to jako hebrejské písmo. „Taky jsem na to takhle zíral,“ smál 
se Franta a dělalo mu dobře, že jsem z toho taky paf.
 
„Kdepak jsi k tomu přišel, můžu-li vědět?“
A tak zatímco jsem si prohlížel listiny podrobněji, poslouchal jsem zároveň vyprávění: „Včera jsme 
dělali na Starém městě jednu moc nóbl prácičku -samá měď, a když jsme byli na obědě, přišel za náma 
takovej starej dědula a že mu teče střechou do baráku a jestli by se mu na to někdo nešel alespoň 
podívat. Nikdo z naší party se k tomu neměl. Mě se toho dědka zželelo, zved jsem se a šel.
 
Ta střecha byla přibližně čtvercová, na krajích s malinkatými věžičkami a uprostřed jednou velkou. 
Přistavil jsem žebřík k vikýři a hurá nahoru. Střední věžička měla dole tak dva metry v průměru, tři 
uprostřed a zrovna tolik na vejšku, nepočítám-li hrot. Nebylo těžký se k ní dostat, protože tam byly 
nášlapky. Dovnitř vedly malý plechový dvířka na ryglík, ale jsem si jistej, že tam nikdo nevlez celý 
léta. Dalo mi dost velkou fušku je otevřít. Sotva jsem nakouk dovnitř, hned jsem viděl, kde je chyba. 
Těsnění okolo středové osy vypadlo. Taky jen díky té trošce světla, které tou dírou pronikalo, jsem to 
uviděl. Bylo to přivázané k jednomu z nýtů kopule.
 
Oprava sice trvala slabou hodinku, ale ten škrt mě odbyl dvěma stovkama a ještě mi vyhrožoval, jestli 
se mi to nelíbí tak prý mě práskne za černotu. Tak jsem si řek, že jestli je tam něco cenýho, určitě by se 
semnou nerozdělil a je to vlastně moje odškodný. Dovedeš si představit, jak se mi protáh ksicht, 
zrovinka jako teď tobě, když jsem viděl, že jsou to jen papíry popsaný nějakejma klikyhákama. No 
doufal jsem, že si s tím budeš vědět rady...“
 
Během vyprávění jsem přemýšlel o způsobu, kterým pouzdro získal. Došel jsem k tomu, že to nebylo 
zrovna košér, ale moje svědomí to unese. „Neřekl jsem, že ne! Tak předně, už na první pohled je jasně 
vidět, že tahle větší část je starší než ten poslední papír, má jinou strukturu a i písmo je staršího typu. 
Hebrejsky sice neumím, ale vím o někom, kdo to přečte, jelikož má staré jazyky v malíčku. Je to 
profesor Eliáš, mimochodem opravdu skvělý člověk. Shodou okolností se mi zrovna nedávno podařilo 
zachránit pro něj jednu knížku s kterou už to všichni vzdali. Teď jde o to, jestli mi ty listiny svěříš a 
budeš- li souhlasit s tím, abych do toho zasvětil někoho dalšího.“
 
Franta souhlasil. 
Telefonicky jsem se ohlásil u profesora a o týden později už jsme s Frantou a pouzdrem v ruce šlapal 
Italskou ulicí od nás ze Žižkova na Vinohrady. 
 

Kapitola II. Infekce se šíří.
 
Profesor Eliáš mi jistě promine, jestli vynechám všechny tituly věnčící jeho jméno zepředu i zezadu, 
on sám ostatně na nich nijak nelpí a většinou je odbývá máchnutím ruky. Máchnutím, které by porazilo 
i slona. Pan profesor je totiž velký. Co velký! Gigantický, kolosální a jeho všude hodně. Jeho 
gargantuovský zjev ještě dokresluje mohutná šedivá hříva vlasů trčících na všechny strany jako čidla. 
Pokud si k tomu domyslíte ještě šaljapinovský bas, máte před sebou jeho podobu kompletní. Většina 
lidí má v sobě zafixovanou falešnou představu, že velcí lidé jsou líní, pomalí a hloupí. Eliáš je čilý 
jako fretka ( i když často předstírá záměrně opak) a je uznávanou veličinou na starověké jazyky a 
historii. Pokud má nějaké mezery, uchýlí se do své knihovny, která je stejně objemná jako on. Dokáže 



z ní vysát v neuvěřitelně krátkém čase obrovité množství informací.
 
Kdysi Královské Vinohrady jsou dnes stejně omšelé, rozbité a šedivé jako jiné čtvrti, ale tenhle hnědě 
okachličkovaný dům na rohu Italské a Na Smetance je výjimkou. „Ráčíš dál,“ přivítal nás hlasem, 
který rozechvíval okenní tabulky.
Vyplňoval téměř zcela úzkou chodbičku a ze všeho nejvíc připomínal dělovou kouli řítící se hlavní 
děla.
 
Stěny jeho pracovny byly obloženy knihami od podlahy až ke stropu. V rohu trůnil psací stůl takřka 
neviditelný pod haldou papírů a knih. Jako maják z ní čněl monitor počítače. Byl zarputilým starým 
mládencem a bylo to všude znát.
Sedl si do křesla speciálně vyztuženého pro jeho proporce. Díval se na lejstro a mručel při tom jako 
kocour. V jeho podání ovšem ten zvuk připomínal spíš dynamo. Několikrát po nás šlehnul pohledem, 
ale jinak bystře rejdil po textu. Pak jej odložil a vzdychnul: „Kdes to sebral, ale beze srandy.“
 
Překvapil mě jeho přísný tón. Franta jen pokrčil rameny a vypověděl svůj příběh. Podoben Budhovi 
seděl a kýval hlavou. Sotva skončil, vzal odložený papír opět do ruky a začal vysvětlovat: „Je ti 
doufám jasné, že tenhle papír psali dva autoři. Ten druhý napsal tu poslední větu. Už při zběžném 
prohlédnutí jsem zjistil, že je hojně používáno slovní spojení šém-ham-foraš. Dalo by se to přeložit 
jako: „jméno nejvyššího“. Pravé jméno boha JHVH - Jehova se totiž nesmělo vyslovovat a tak se 
používala takzvaná jména zástupná a tohle je jedno z nich.
 
Pak je tu slovo golem, což znamená sluha. Nebylo by na tom nic divného, nebýt toho, že tak byl 
nazýván i známý hliněný sluha rabbi Löwa, který se oživoval, jak jistě víš z filmu s vynikajícím Janem 
Werichem, pravě šémem. Nebyla to ovšem kulička, ale papír na kterém byla napsána nebo nakreslena 
kouzelná formule. Je zajímavé, že šém znázorněný graficky vypadá stejně jako Štít Davidův. Papír se 
prý podle pověsti vkládal golemovi do úst...“
 
Už rajtoval svého oblíbeného koníčka a chrlil na ochotné posluchače, to jest v tomto případě na nás, 
kvanta vědomostí. Naštěstí do toho zazvonil telefon, který ho přerušil. Dalších deset minut pak svým 
bublavým basem sliboval komusi na druhém konci drátu, že to do týdne určitě zvládne a včas odevzdá. 
Pak se vrátil, ukázal na papír a pronesl: „Vypadá to zajímavě a tajemně, jenže dokud to nebudu mít 
přeložené, tak se dál nehnem.“
Zamyslel se a pokuřoval: „Tak tři neděle, ovšem za předpokladu, že mi to ten tvůj kamarád svěří.“
On na to, že ano a s tím jsme se rozešli. Pak už nezbývalo nic jiného než čekat. 
 

Kapitola III. Tři ve spolku
 
V životě musí být vždycky nějaké jenže a tak místo za slíbené tři týdny se Eliáš ozval už za týden. 
Šeptal do telefonu až jsem málem ohluchl: „Víš nedalo mi to a byl jsem zvědavý. Můžete přijít ke mě 
co nejdřív?“
Pokoušel jsem se z něj vypáčit něco bližšího, dorážel jsem přívalem otázek, ale bylo to, jako kdybych 
píchal do skály špendlíkem.
Odběhl jsem informovat svého souseda a už třetí den jsme dusali opět do ulice Na Smetance. Tedy 
dusali... on dusal a já za ním popobíhal.
 
Profesor nás zavedl do svého doupěte, rozsadil, stoupl si před nás jako herec, který se chystá na velké 
sólo a spustil: „Mám tady překlad toho vašeho nálezu. Pak vám ho dám přečíst. Aby jste správně 
pochopili to co tam je, bude zapotřebí malá historická exkurze, doplněná hromadou dohadů, které 



kdyby slyšeli někteří z mých velevážených kolegů, tak by mě přinutili sníst mé diplomy bez octa a 
cibule. Ještě než začnu, tak připomínám, že jsem kůli tomu nedodržel všechny závazně slíbené 
termíny, za což mě v nakladatelství určitě zamordují a skrouhnou mi už takhle skromný honorář. 
Nicméně musím přiznat, že mi to stojí za to.
 
Tak tedy: V roce 1588 se do Prahy stěhuje rabbi Löw, brzy se mu podaří získat přízeň císaře Rudolfa 
II. i velkou vážnost židovské obce. Pověst o golemovi ovšem byla zapsána až dvě stě let po smrti 
rabína, Předtím o něm není ani zmínka a proto se má zato, že pověst vznikla až dodatečně. Našli se 
ovšem nadšenci, kteří začali uvažovat o reálné existenci golema. Ti na tyto argumenty namítají, že celá 
záležitost se objevila až po tak dlouhé době, protože byla utajována. Tady se dostáváme z pevné skály 
faktů na nejistou bažinu dohadů.
 
Uvažuje se totiž o tom, že rabbi golema nevytvořil, ale tento tu byl, řekl bych, deponován od 
podivných událostí na dnešním Karlově náměstí v roce 1500. Kronikář zaznamenal strašidelný průvod 
podivných přízraků. Záznam událostí pak podepsalo patnáct vážených měšťanů a popis bytostí se 
podivuhodně podobá tomu z roku 1986, kdy se zčistajasna na Voroněži v městě Riga objevili podivní 
návštěvníci podobní robotům. Tato teorie dále odvozuje, že se někomu podařilo získat jednoho robota 
a když se do Prahy přestěhoval rabbi Löw, předali mu ho a on ho dokázal oživit. Šém si pak 
představují podobně jako spouštěcí disketu, telefonní nebo kreditní kartu. Musím uznat, že je to vtipný 
nápad, protože graficky znázorněný šém opravdu připomíná plošný spoj kartičky používané na 
zakódované satelitní programy.
 
Stroj byl ukryt pod vrstvou hlíny, ale zahříval se a tak musel být pravidelně vypínán, na což jednou 
rabín zapomněl, golem se přehřál, zkolaboval jeho program a napáchal velkou škodu. Poté co byl 
vypnut, bylo dohodnuto upustit od jeho dalšího používání a byl uložen na půdu Staronové synagógy...“
Profesor na chvilku zarazil stavidla své výmluvnosti a usmál se na nás: „Ještě moment přátelé! 
Promiňte mi malou odbočku, už se dostávám k jádru věci,“ a chrlil na nás dál, „Egon Ervín Kisch, 
známý pražský novinář, byl první kdo začal uvažovat o existenci golema. Podařilo se mu dostat se na 
půdu synagogy, ale nenašel tam nic. Později tvrdil, že se mu za podivných okolností dostal do rukou 
spisek nazvaný Meisse putem ve kterém bylo popisováno, jak Abram Chajin a Ašer Balbier golema 
ukradli. Spis nikdo mimo pana novináře nikdy neviděl a tak se vše považovalo za kachnu, jenže...“
 
Udělal dramatickou pauzu a pak zasmečoval: „Ten spis se tady panu Herclovi náhodou podařilo najít. 
Je zde!“
Velitelským gestem odmítl dotazy: „Moment! Ještě není překvapením konec. Popisuje se zde, jak 
zmínění pánové tajně snesli golema z půdy templu a ukryli ho do sklepa Pinkasovy synagogy. Později 
pak ho postranními uličkami přemístili do domu Ašera Belbiera. Ten byl přítomen prvnímu oživení, 
které prováděl rabbi Löw a rozhodl se pokusit se operaci opakovat. 
 
V té době opět v Praze začala jedna z mnoha epidemií moru a ačkoliv v ulici kde bydlel Balbier nebyl 
nikdo nakažen, umřely jeho dvě děti. Všichni spiklenci to považovali za trest boží i když pravým 
důvodem mohl být malý atomový pohon, který golemovi sloužil jako zdroj energie a „mor“ mohla být 
docela dobře nemoc z ozáření. Tuto domněnku by mohla dotvrzovat i obdobná opatření při oživování 
golema, která museli dodržovat i strážci stroje na manu, takzvaného Praotce dnů. Stejné hygienické a 
bezpečnostní předpisy mají ti kteří dnes pracují s radioaktivními materiály. Golem byl tedy spěšně a v 
tajnosti odvezen mimo město a pohřben neznámo kde. Mělo se zato, že to bylo v místech zvaných 
Židovské pece, přibližně tam, kde dnes stojí televizní vysílač. Nemusím snad ani dodávat, že se při 
jeho stavbě pracovalo „honem metodou“ a nikdo se ani nepokusil o alespoň povrchní archeologický 
průzkum. Jenže...“



 
Profesorův hlas v této chvíli přešel v tónině do vítězné fanfáry: „Pokud je tato listina pravá, a já o tom 
nepochybuji, tak podaří-li se nám rozluštit tu poslední stránku, budeme vědět, kde je golem uložen.“
Odměnou za jeho dlouhý proslov mu byl výbuch užaslého ticha a pak jsme ho zahrnuli otázkami. 
Odbyl nás mávnutím ruky a prohlásil: „Podstatné a nejdůležitější je, co s tím uděláme. Předáme to 
židovskému muzeu?“
„Poslyšte, muzeum nám hezky poděkuje, někam ty listiny založí a bude konec, věřte mi, znám poměry 
v muzeích a my se víc nedozvíme. Nevím jak vy, ale já jsem děsně zvědavej. Vždyť jim to můžeme 
předat i s golemem komplet a pěkně převázané mašličkou, no ne?“ Rozpačitě jsem se podíval po 
ostatních. Odpovědí mi bylo souhlasné přikývnutí.
 
Byli jsme tedy tři. Tím ovšem naše sezení neskončilo. Profesor z lednice vytáhl karton plechovek piva 
a debata se rozproudila. Jako první nutně padla otázka: „Proč si myslíte, že na konci je nějaká 
hádanka.“
„Tvrzení E. E. Kische, že golem je pohřben v Židovských pecích, bylo založeno na domněnce, která 
může být chybná, protože se tam pohřbívalo až o mnoho let později a nikde není žádná zmínka o tom 
kam byl golem odklizen. Určitě ho jen tak nepohodili, ale naopak dobře si místo označili a 
zapamatovali. Pravděpodobně se toto tajemství předávalo nejdřív ústně, ale potom si ho zaznamenali. 
Je pochopitelné, že tak důležitou informaci nenapsal pan Někdo jen tak, ale vytvořil kryptogram. 
Nedovedu si totiž jinak představit, jaký smysl by mělo přidávat k celkem střízlivě popsané události 
právě těhle pár vět o božím požehnání.“
 
„A co když se to panu Kischovi podařilo taky rozlousknout a golem je opravdu pohřben v Židovských 
pecích?“
Byla to víc úvaha nahlas než otázka, protože jsem si už představoval, jak se s krumpáčem a lopatou 
plížíme nocí a obkopáváme základy televizního vysílače, načež jsme zadrženi, jako cizí diverzanti.
Profesor jen pokrčil rameny, ale v jeho podání to vypadalo spíš jako když pracují dva mocné buchary. 
A bylo to. 
 

Kapitola IV. Kryptogram
 
Několik dní jsem seděl ve volných chvilkách nad xeroxovou kopií té prokleté poslední části a čučel na 
ni naprosto bezradně. Eliáš totiž trval na tom, že on už ztratil spoustu času a nechce-li být lynčován, 
musí se věnovat jiné práci. Já jsem tedy sebevědomě prohlásil, že to zkusím, ačkoliv jsem k ničemu 
podobnému nikdy ani nepřičichl a právě on by býval tím nejvhodnějším. A Franta? Jen se u mě občas 
zastavil a bombardoval mě dotazy, zdalipak jsem to vyluštil a kdy už půjdeme golema hledat. 
 
Měl jsme tisíc chutí hodit mu to na hlavu, jenže jsem věděl, že je to jen přátelské hecování a on by na 
tom nebyl ani o chloupek líp. Jako muž akce byl nedocenitelný, ale sedět nad nějakým starým papírem 
a lámat si s tím hlavu, to nebyla právě jeho parketa. Na moje občasné nesmělé prosby reagoval 
profesor kategorickým odmítnutím.
 
Tak minulo jaro i léto, přišel podzim, my měli najednou jiné starosti a případ ztraceného golema šel 
stranou. No, myslím, že všichni ještě máme v dobré paměti tu hektickou dobu, takže to můžu 
vynechat. Zkrátka, když jsem se trochu vzpamatoval, napadlo mě vytočit profesorovo číslo. Byl ve 
velmi dobré náladě a z jeho hlasu byla znát spokojenost.: „Jsem rád, že tě slyším. Když jste se dlouho 
neozývali, tak jsem si myslel, že jste to pustili k vodě. Kdy se zastavíte mládenci, aby jsme se do toho 
dali?“ Na můj dotaz, do čehopak, mi odpověděl jen výbuchem smíchu, div jsem neohluchl. „My jsme 
nezapomněli, ale vy jste jediný člověk, který může s tou záhadou pohnout.“ Spokojeně zamručel: „Tak 



dost už těch pochval, prostě zbal toho svýho kámoše a přijďte.“
 
„A kdy?“
„Třeba hned!“
Sestoupil jsem tedy ze svého půdního pelechu a zazvonil o dvě patra níž u Herclů. Franta nadšeně 
souhlasil a hned se soukal do bundy: „V televizi i v hospodě se teď stejně furt jen kecá vo politice.“
 
A tak zatímco lidé na Staromáku či jinde pěli hymnu a slibovali si ráj na zemi, naše spiklenecké trio se 
opět sešlo v Eliášově pokoji. Za ten čas se tu nic nezměnilo, snad jen nepořádek tu byl větší.
Jak tak trůnil za svým stolem, náhle jsem si uvědomil, koho mi svým zjevem a trochu i chováním 
připomíná: Nero Wolfa, podivínského detektiva, kterého si vymyslel Rex Scout. Měl i jeho smysl pro 
efektní výstupy, brilantní paměť a v neposlední řadě i proporce.
 
Na mě čekala voňavá káva a Frantovi ukázal na lednici, která ve svých útrobách skrývala dvacet 
orosených plechovek. Poté co se také sám obsloužil a jakž takž pohodlně jsme se rozsadili, přehlédl 
nás a spustil: „Možná jste na mě měli trochu vztek, když jsem odmítl se tím dál zabývat, ale byla to 
nutnost. Stejně mi to nedalo a po chvilkách jsem se k tomu vracel. Jak si jistě vzpomínáte, vyslovil 
jsem tehdy domněnku, že na posledním listě, napsaném dodatečně, je ukryto označení místa, kam byl 
golem odvezen. Samozřejmě jsem věděl, že naděje na nalezení je malá, Praha se za ta léta změnila a 
mnohonásobně rozrostla, ale chytlo mě to, byla to pro mě zábava a také to tajemství mě nedávalo spát. 
 
Jak jsem celý spis četl znova a znova, byl jsem stále více přesvědčen o tom, že golem byl opravdu 
robot. Jak víme, Balbier byl jedním z těch, kteří pomáhali golema oživovat. Věděl tudíž o co jde a 
přitom se k němu nechoval jako k věci vytvořené pomocí vysoké magie kabaly. I ke krádeži majetku 
nejvyššího rabína ze synagogy bylo jistě zapotřebí v té době notné dávky odvahy a určitě by se k tomu 
neodhodlali, kdyby věděli, že jde o magický artefakt. Navíc si byli jisti, že ho dokáží oživit, ale 
podcenili při tom jeho poškození. Podařilo se jim to jen částečně a s neblahými následky. 
 
Celou historii nenapsali patrně oni, ale určitě někdo, kdo se celé akce zúčastnil nebo popis znal, 
takříkajíc z první ruky. O tom kdy a proč byla listina uschována ve věži se můžeme jen dohadovat a už 
se to nejspíš nedovíme. Text vypadá na první pohled opravdu nevinně, což je účelem každého 
správného kryptogramu. Hledal jsem v knihách něco o šifrování, což je mimochodem pěkná dřina, 
protože o tom téměř všechny cudně mlčí. Výsledkem bylo, že jsem to alespoň desetkrát proklel a 
odložil, abych se k tomu za pár dnů zase vrátil a hloubal nad tím dál. Posléze jsem došel k přesvědčení, 
že byla použita stará gnostická zákrytná širfa. Zkoušel jsem všechno možné. Nebudu vás nudit detaily, 
určitě by jste z toho byli otrávení tak jako já. Nakonec mě to strašilo i v noci a ne jednou jsem vylezl z 
postele a šel zkusit nový nápad, který se mi právě vylíhl v hlavě. 
 
Jeden z mých nočních nápadů byl použít pouze začáteční písmena slov. Vyšel mi zase nesmysl a já už 
se chtěl vrátit pod duchnu, když jsem si řekl, že to ještě zkusím sestavit do diagramu a konečně se 
objevilo něco co dávalo význam. Zprava doleva se objevila slova: „Cintorin, trio, boemi a snad M D. 
Ono M D je jediné ve zbytku textu smysluplné. Můžeme tedy číst: Hřbitov trojice české 1500. 
 
I když jsem si byl již jist, že vyluštění je správné, zkoušel jsem ještě další kombinace, to už ovšem v 
podstatně lepší náladě a jaksi ze sportu. Hřbitov, jak jsem se přesvědčil na mapě Prahy, neexistuje a 
okolí můžeme pominout. Jediné místo, které by připadalo v úvahu je hřbitov u kostela Nejsvětější 
trojice, který je znám i jako Malostranský. Byl založen někdy okolo roku 1500 jako morové pohřebiště 
pro obec malostranskou v údolí motolského potoka, což tehdy bylo daleko za Prahou. Číslice 1500 se 
může vztahovat k datu založení hřbitova, nebo to může být číslo hrobu, nebo ještě sto jiných dalších 



možností, to já nevím, to už je na vás.“
 
„Uf, to byla fuška!“ zakončil svůj proslov a obrátil se na mě: „Kdybych byl býval věděl s čím mi sem 
lezeš, tak bych tě na mou duši srazil ze schodů. Namordoval jsem se s tím víc než s touhle knihou o 
starověku,“ ukázal na velmi objemnou knihu, která v koutě neuctivě podpírala stoh jiných.
„Musíte se tam podívat a zkusit něco najít.“
 
Ještě chvíli naříkal nad svou přepracovaností, ale oči mu při tom zářili spokojeností. My věděli, že je 
to jen naoko, on věděl, že my to víme, a tak bylo vše v pohodě. Dohodli jsme se s Frantou, že na 
informativní obhlídku půjdeme už za dva dny. Mezi dveřmi, to už se s námi loučil, dopadla mi 
najednou profesorova medvědí tlapa na rameno. Málem mě to zarazilo do země a jeho dunivý bas mě 
oznámil: „Když už jsi mě do toho namočil, tak mi koukej ty pacholku hned, ale hned, zavolat jak na 
něco přijdete, jinak z tebe nadělám guláš?“
„Budu umírat zvědavostí:“ dodal tišeji a téměř prosebně. 
 

Kapitola V. Pátrání
 
Takzvaný Malostranský hřbitov je uzavřen z obou stran výpadovkou. Na jedné straně se kolony aut 
valí směrem na Plzeň a z druhé strany zase do Prahy. Ačkoliv se to nezdá, je tohle místo pod starými 
kaštany oázou klidu. Protože je to hřbitov hodně starý, mnoho hrobů je již opuštěných a 
neudržovaných. Nezbytné zátiší s pumpou, vodní nádržkou, pomuchlanou konví a nádobou plnou 
zvadlých květin dokresluje pochmurnou atmosféru.
 
Byli jsme komická dvojka, vysoký hranáč a malý trpaslík, ale do smíchu nám nebylo. Parádně mrzlo, 
takže než jsem došli k zarezlým vrátkům, měli jsme pěkně červené nosy. V tomhle počasí jsme tam 
byli sami, což bylo pro naše účely výhoda. Nevím totiž co by si lidé mysleli o dvojici, která si to 
krabím pohybem šine od jednoho hrobu k druhému.
 
Alkohol piji jen výjimečně, ale tentokrát mi to přišlo vhod a s vděčností jsem přijal od Franty placatku 
a dal si pořádný lok rumu. Na většině náhrobků už byly nápisy zašlé a dávno nečitelné. Nejdřív jsem 
zkoušeli přečíst alespoň některé, ale postupně jsme propadali stále větší malomyslnosti a také nám byla 
pořád větší zima. 
 
Podle zákona schválnosti to bylo až docela v koutě, téměř na opačném konci od vchodu. Vedle 
mohutného kmenu tu byla zchátralá rodinná hrobka bez nápisů. Číslice M D nad vchodem byla sice 
zašlá a zvětralá, nicméně viditelná.
 
Otázku svědomí, co se týče vloupání, jsme měli ušetřenou, na mřížích už dávno nebyl zámek a dveře 
zplihle visely nalomeny v pantech. Zapomněli jsme na mráz, protože teď právě přišel vrcholný 
okamžik. Sestoupili jsme po třech schůdcích a vstoupili dovnitř. Posvítil jsem baterkou a svorně jsme 
vydechli zklamáním. Uvnitř bylo prázdno! Jen na zadní stěně hluboko do kamene byla vyryta jakási 
potlučená kresba. Nic víc!
 
Vraceli jsme se sklesle, naše zklamání ani nelze popsat. V metru s námi cestovali lidé s trikolorou na 
klopě a nadšením ve tváři.
„Copak ty nemáš radost, že už dou komunisti vod válu?“ naklonil se ke mě jeden obzvláště revolučně 
naladěný mladík, „nebo je ti líto, že už končí totáč?“
Pozornost davu se na mě soustředila. V takových chvilkách se mi mozek rozběhne do maxima otáček: 
„Zemřela mi ségra, soráč, nemám náladu.“



 
Houstnoucí atmosféra se změnila jak mávnutím kouzelného proutku. Asi jsem vypadal opravdu 
mizerně, protože jsem se dočkal i několika kondolencí. Franty si pochopitelně nikdo nevšiml. Jak tak 
převyšoval své okolí, dával svými proporcemi jasně najevo, jak neblaze by případný dotěra dopadl.
 
Profesor Eliáš otevřel dveře svého bytu. Zarazil se, když viděl jak se tváříme zklamaně. Nasadil 
starostlivý výraz a táhl nás dovnitř.
A zase jsme seděli v jeho pracovně a tentokrát se střídali ve vyprávění našeho pochmurného příběhu. 
Skončili jsme a zavládlo trudné ticho.
„Ty hnusný hajzlíci, co se tam vloupali si asi vůbec neuvědomili, co našli a zničili to. Dostat je do 
pazourů, já bych jim...“ Franta nedopověděl, ale nebylo pochyb, že ať by to bylo cokoliv, bolelo by to. 
Nálada byla vyloženě temná a neinspirativní.
 
„I tu kresbu na zdi poničili, chuligáni,“ pronesl jsem do ticha.
„Jakou?“ zeptal se Eliáš netečně.
„Nóó´...“ a protože se mi nedostávalo slov, vzal jsem ze stohu tužek jednu a namátkou vytáhl jeden z 
papírů, kterých se po stole povalovala spousta. Začal jsem po paměti kreslit a pak jsem mu to podstrčil.
 
„To byl načisto přepsaný můj komentář k nejnovějším egyptským překladům,“ řekl studeně, ale čím 
déle se na to moje veledílo díval, tím víc jeho zájem rostl. Popadl tužku a začal kresbu dotvářet.
„Poslyš, nevypadlo to nějak takhle?“ Vrátil mi to.
„No možná, bylo to hodně omlácené,“ souhlasil jsem váhavě a předal to Frantovi. „Jo, to je určitě 
ono!“ přikyvoval a drbal se ve strništi na bradě. Vydávalo to zvuk, jako když dikobraz probíhá suchým 
rákosím. 
 
„No a co?“
„To je osobní pečeť rabbi Löwa!“ 
 

Kapitola VI. Kruh se uzavírá
 
„To se dalo čekat,“ pokračoval profesor po krátké odmlce, kdy nechal svou odpověď řádně doznít.
 
„Byl jsem hlupák, příliš jsem se soustředil na ty dva nýmandy a vůbec přestal brát na vědomí, že je tu 
rabbi Löw. Jak jsem si mohl myslet, že by golema jen tak odložil někam na půdu a zapomněl na něj? 
Rabi byl milovaný, uznávaný a vyhledávaný a je velmi pravděpodobné, že se v malé a uzavřené 
společnosti, jakou tehdy židovská obec byla, brzy dozvěděl o krádeži golema i o pachatelích.
 
Neměl žádné přímé důkazy, i když u muže jeho formátu by to asi nevadilo a stačilo by jeho slovo. 
Víme, že v té době v Praze řádil mor, a tak měl třeba jiné starosti, stačilo mu pouze vědět, kde golem je 
a vyčkávat.
 
Proč si vybrali zrovna malostranský hřbitov nevím, ale je možné, že hrobka bylo původní místo, kde 
byl golem ukryt před příjezdem Löwa do Prahy. Nepřímo se o to potvrzuje i sama pověst. Balbier 
přirozeně věděl odkud byl golem vyzvednut a nenapadlo ho žádné lepší místo. Podle vašeho vyprávění 
se dá soudit, že tam nikdy nikdo nebyl pohřben. To by tuto podporovalo, že se jednalo pouze o úkryt. 
Rabbi Löw je prostě v klidu sledoval, počkal až ho uloží, odejdou a pak jim ho vyfouk. Jeho znak se dá 
chápat jako vzkaz lupičům: „Byl jsme zde, vím vše a golem je opět v mém vlastnictví.“
 
„Ale kam se golem poděl?“ zeptal se Franta.



„Nevím, je to tajemství rabi Löwa.“ na to Eliáš.
Teplo a rum v žaludku mě uspávaly a tak jsem ke konci už jen klimbal.
„Víte,“ pokračoval, „připravilo mi to spoustu probdělých nocí, ale bylo to krásné dobrodružství, jaké 
jsem zažil naposledy jako kluk, když jsem hltal Poklad na ostrově nebo četl Zlatého skarabea od E. A. 
Poea. Děkuji vám, přátelé!“
 
Den už značně pokročil a tak jsme se rozloučili a vydali ke svým domovům. Já se vyškrábal do svého 
půdního bytu a pustil se do opravy nádherné psací soupravy z osmnáctého století. 
Musel jsem si přiznat, že profesor měl pravdu, výsledek pátrání skončil sice ve slepé uličce, ale bylo to 
nádherné a vzrušující i když jsem v celé záležitosti hrál jen podružnou roličku pouhého posluchače a 
pomocníka.
 
A golem? Nikdy se už asi nedovíme, kde skončil, ale třeba se někdy přeci jen objeví jeho úkryt, kdo ví?
 
Případ ztraceného golema zde končí, neskončilo ovšem moje přátelství s dr. Eliášem, naopak naše 
setkání s tajemnem mělo své pokračování, ale to už je jiný příběh, jak říká Kipling. 
 

Doslov
 
Tuto povídku jsem věnoval svému milovanému Mistrovi dr. Ludvíku Součkovi, který mě svou 
knížkou Velké otazníky uvedl do světa tajemství a záhad. Jsou všude kolem nás a mě baví se jimi 
zabývat.
Ostatně: „ Svou profesi už dávno (chrchly, chrchly, ) neprovozuji,“ pravím pootevřenými dveřmi do 
své pracovny, kde za pomoci děsivých magických obřadů vyrábím jednu povídku horší než druhou. 
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Smysl života není v poznání, ale v hledání. 
Anonym  
 

PROČ? 
 
Jerry se narodil na Dušičky. To je období, kdy se otvírá opona mezi životem a smrtí a ti, co už dávno odešli, se 
mohou znovu podívat na svět a zjevovat se živým, to jest těm, které to teprve čeká. 
 
Snad proto se Jerry už od mládí zajímal tajemstvím života a smrti. Nejprve chtěl vědět, proč dědeček umřel a co to 
vůbec znamená "umřel" a kdy se zase dědeček vrátí. Nedivte se, nebylo mu ještě ani pět. I vysvětlili mu, že se 
dědeček už nevrátí, protože je v "nebíčku". A pak zase chtěl vědět, kde je to "nebíčko" a když mu to nemohli 
vysvětlit, přihlásili ho ve škole na náboženskou výchovu. Tam se mu kateheta snažil vysvětlit, že "nebíčko" je tam 
kde žije "pánbíček", ale když se Jerry zeptal, jestli je tam i "dědeček", řekl mu katecheta, že ano, pokud byl děda 
dobrý křesťan - a jestlipak také chodil do kostela a modlil se před jídlem? 
 
To Jerry nevěděl a tak se na to zeptal doma, přímo maminky. Jenže dědeček byl otec jejího manžela a ona ho neměla 
moc ráda. Nevědouc, proč se Jerry ptá, řekla mu po pravdě, že se děda vůbec nemodlil, že hodně pil a občas i klel. 
Jerry to pak řekl katechetovi a ten kategoricky prohlásil, že tedy děda "rozhodně v nebíčku není". Hoch to pak zase 
přinesl domů a maminka poznala, že udělala chybu, ale zároveň věděla, že nemůže chlapci lhát, už proto ne, že by se 
dozvěděl manžel, že pomlouvala jeho otce. I řekla mu, že to, že je "v nebíčku" se jen tak říká, když někdo umřel, i 
když třeba v nebi vůbec není.  
 
Jerry ale měl dědečka rád a tak se rozhodl, že když tam není děda, nebude tam ani on. Doma řekl, že už na 
katechismus chodit nebude, protože oni nechtějí, aby byl dědeček v nebi, což mu otec schválil a maminka raději 
neprotestovala. To už ale Jerry věděl, že všichni jednou musíme umřít a ptal se, proč teda musíme umřít? Na to mu 
maminka neopověděla a tatínek také ne a raději odešel do hospody.  
 
A zatímco Jerry dále rostl, víc a víc otázek se rojilo v jeho mysli. Tak například otázka "proč žijeme, když stejně 
musíme umřít?" Tu mu ovšem nezodpověděl nikdo. Začal se teda ptát jinak a zeptal se maminky, proč se vlastně 
narodil. "Protože my jsme si s tatínkem hrozně přáli děťátko," odpověděla maminka, netušíc, že padla do pasti. 
protože už tehdy měl Jerry sestřičku, a tak se pochopitelně zeptal, zda jim nemohla stačit ona, proč ještě chtěli jedno 
děťátko. 
 
To už se rozčílila i maminka. Jerry si řekl, že bude asi hloupá, když nedokáže odpovědět ani na tak lehkou otázku a 
rozhodl se, že bude hledat odpověď jinde. Zkusil to u různých církví, ale i tam poznal, že jen pořád opakují nějakou 
knihu, že sami nic nevědí a jenom se hádají, co a jak vysvětlit. 
 
I přešel Jerry ke spiritistům, líbilo se mu to klepání a zvedání stolku, než přišel na to, jak se to dělá. No prosím, 
zvedat stolek už uměl, i mluvit jako břichomluvec, ale proč vůbec je na světě, to se u nich nedozvěděl. I dal se Jerry 
na čtení starých dávných mudrců. Uměli sice hezky psát, ale každý tvrdil něco jiného. Suma sumárum se vlastně jen 
popírali, takže viděl, že ani filozofové nic nevědí. Jeden z nich, Sokrates, dokonce přímo napsal, že ví jen to, že nic 
neví. To se mu líbilo, ta pravda. 
 
A zatím umřeli jeho rodiče, sestra se vdala a Jerry zůstal sám. Začal se tedy zajímat o napdřirozené jevy, ovšem i tam 
jen opakovali slova jiných, vlastních zkušeností nemajíce. Pak si přečetl, že svatí muži odcházeli do pouště, kde prý 
nalezli moudrost. I odešel do Afriky, ale v pošti našel jen samý písek. Tam se ale od lidí dozvěděl, že pravou 



moudrost zná jen Sfinga. 
I odebral se k ní, a zeptal se jí, proč přicházíme na svět houpía nevědomí a když se něco naučíme, tak zase abychom 
šli. Že si z nás někdo udělal jen hloupý vtip. Sfinga měla od napoleonských vojáků ustřelený nos a horní ret, takže 
šišlala. Řekla něco jako "šem tu tak šama", ale jinak nic. I pochopil Jerry, že sfinga žádné tajemství vyjevit nemůže, 
protože ani ona nic neví. Ona jen dělá, jako že ví a mlčí. Tím se lišila od politiků, kteří také nic nevědí, ale nemlčí. A 
tak Jerry seděl u paty sfingy až do noci, doufaje, že ho samotného třeba něco napadne. Probudil se v noci a zadíval se 
na tmavé nebe, plné hvězd. Zrovna jedna padala tak si honem něco přál . . . 
 

Ano, uhodli jste: chtěl vědět, proč je tady, co je smyslem jeho života a proč vůbec musí zemřít. Nic ho nenapadlo, jen 
zjistil, že noci na poušti mohou být pěkně studené. I vstal a šel a nezastavil až doma. 
Tam si zase přečetl něco o meditaci a zjistil, že mu to jde a že se opravdu tak nějak "ze sebe" dovídá věci, o kterých 
předtím nic nevěděl. Zjistil, že je tu proto, aby tu byl a že zemře proto, aby tu nebyl. 
 
Navštívil také známého guru, který mu řekl: "Pamatuj můj synu, že tráva je zelená, ale nebe je modré."  
 
Pak ho poplácal po ramenou, až to pleskalo a řekl: "Tak vidíš, i tleskot jedné ruky může být slyšet". Nakonec nastavil 
dlaň a když dostal jen jeden dolar, připomenul Jerrymu, že žádná moudrost není zadarmo. Jerry mu tedy přidal další 
dolar, ale přitom si hned ten první vzal zpět a řekl: "Radost z jednoho dolaru může být větší než radost ze žádného 
dolaru". Jak je vidět, přece jen se Jerry něco na svých toulkách naučil.  
 
A pak opět odešel do pustiny a meditoval. Seděl na kraji lesa a jeho mantra " hmmmmm" se nesla večerním tichem. 
Nesla se daleko a přilákala i stádo vlků, kteří se na Jerryho vrhli a s chutí ho drásali a požírali. Jeho poslední 
myšlenka byla: "Ano, teď už konečně vím, proč jsem tady byl . . ." 
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Tuto hádanku jsme uvedli před osmi lety, takže mnozí z vás jste ji ještě neviděli. Pro vaši potěchu ji 

tedy opakujeme . . . 

 

 

Starostovi městyse Příštipky nad Záplatou, panu Jedlíkovi, přišel e-mailovou poštou následující 

teroristický dopis: 

 

Vážený pane starosto,

dovolujeme si vás upozornit, že jsme zaminovali výbušninou kanalizační systém vašeho městyse. 

Pokud do zítřka do deseti hodin večer nedostaneme 20 miliónů korun - jen v hotovosti, šeky ani 

kreditkarty nebereme - dojde k výbuchu, který obrátí vaše město v jednu velkou žumpu. Nehledě k 

tomu, že by tím vydělal pouze voňavkář pan Nepuch a možná i mýdlař pan Zpěněný, občanům vašeho 

městyse by to jistě nevonělo (ha,ha).

 

Abychom vám ale dali šanci, přikládáme plánek zaminovaného fekálního bunkru. Jak vidíte, uvnitř 

bunkru jsou tři žárovky A, B, C, propojené k vypinačům x, y, z - pochopitelně ne v tomto pořadí. 

Vašim úkolem je nejprve nastavit vypinače ("zapnuto" je nahoru,"vypnuto" je směrem dolů) tak , 

abyste pak při jedné jediné návštěvě v bunkru - který nemá okna - mohli zjistit, který vypinač patří ke 

které žárovce. 

 

Po pěti vteřinách však musíte bunkr opustit a během dalších patnácti vteřin po tom, co se za vámi 

zavřou dveře, musíte venku vyťukat správnou kombinaci (xyz) na klávesnici klav. Protože vypínače 

jsou v pořadí x,y,z, pak patří-li vypínač x žárovce A, y žárovce B a z žárovce C, vyťukáme ono xyz 

jako ABC - ovšem tuhle kombinaci ne, řekli jsme přece, že to nebude v pořadí. Pak zmáčknout tlačítko 

bum. Jestli uhodnete, výbušnina se sama zajistí a město je zachráněno. Pokud ne, pak ovšem všichni 

budete v tom - no v trablích.

 



Plánek zaminovaného fekálního bunkru

 

Nebude to ale tak jednoduché: než vstoupíte do bunkru, musíte stisknout tlačítko vstup, po kterém 

už nemůžete změnit polohu vypínačů x, y, z (došlo by k výbuchu) a dveře se okamžitě začnou otevírat. 

Bez zmáčknutí tlačítka "vstup" se vám dveře neotevřou. Také když do zitra do deseti hodin večer 

nezmáčknete tlačítko "vstup", dojde automaticky k výbuchu. 

 

Jakmile se dveře otevřou a vejdete do bunkru, tyto se za vámi hned zavřou (prodlévání ve dveří 

způsobí výbuch!) a časové relé začne počítat do pěti vteřin, označovaných bzučákem. Pak se dveře na 

pět vteřin opět otevřou, projdete ven. Dveře se zablokují - a už je nepůjde otevřít. Pokud pak v dané 

době 15 vteřin po zavření dveří (t.j. po vašem opuštění bunkru) nevyťukáte správnou kombinaci a 

nezmáčnete tlačítko bum, dojde k výbuchu. Pokud se někde zdržíte, dveře zablokujete nebo nestačíte 

něco udělat včas, stane se totéž. Vyťukáte-li špatnou kombinaci, tak pochopitelně také dojde k 

výbuchu.

 

Jak vidíte, máte na vybranou: obětovat dvacet milionů nebo čisté ovzduší města - protože je jasné, že 

tento případ, i když je zcela řešitelný, nevyřešíte. Risknout to ovšem můžete, ale nesnažte se podvádět: 

vysílačky, telefony či jiná elektronika vám nepomohou, periskopy ani teleskopy také ne (možná 

telepatie, ha,ha). Jelikož celý děj neodvratně začíná od stlačení tlačítka vstup, musíte mít vše 

připraveno předem a nesmíte nikde udělat chybu.

 

Peníze si vyzvedneme zítra večer před desátou u hajného Trnkáče. Nebudou-li peníze připraveny, další 

šanci už nebudete mít a přesně v deset hodin padne zkáza na vaše hlavy, ha,ha."

 

S přátelským pozdravem: "Čistý vzduch není zadarmo",

Vaši ekologičtí teroristé, v.r. 
 

Nemusím podotýkat, že se starosta Jedlík polekal a peníze pro teroristy sehnal a připravil. Něco ale 

nepracovalo, hajný Trnkáč ale zatím s penězi utekl a - . . . ne, nebojte se, naštěstí měl městys 

ponocného Ošlapku, který po nocích řešil z dlouhé chvíle hlavolamy. Ten, ač pod stresem, hádanku 

elegantně vyřešil a rodný městys zachránil před fekálním deštěm. Dokážete to i vy - dokonce i když 

nebudete mít nad sebou onu damoklovskou hrozbu?

 

Řešení najdete tady. 
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ŘEŠENÍ: 
 

Ze zadání je evidentní, že technické řešení by mělo spočívat v jednom jediném pokusu, kdy po 

nastavení vypínačů odchází řešitel do bunkru, aby v daných pěti vteřinách zjistil nebo potvrdil 

správnou kombinaci zadrátování. Určité kombinace vypinačů je možno vyloučit jistě předem: např. 

nechat všechny vypínače vypnuty nebo všechny tři zapnuty (všechny žárovky budou vypnuté nebo 

zapnuté a vstupem do bunkru se nic nového nedovíte). 

Podobně je ovšem možno vyloučit i všechny kombinace typu "dva plus jeden", protože pořád ještě 

máme dvě neznámé, o kterých se nemůžeme normálně dozvědět, ke které žárovce patří. No dobrá, ale 

další kombinace už přece nezbývají! Anebo ano? 

 

Ano a ne. My použijeme technologie známé z počítačů, totiž tak zvanou pamětˇ- ano, jistě i tu naši 

vlastní, neboť si musíme pak zapamatovat, které žárovky svítí a které ne - ale pozor, mám na mysli 
ještě žárovkovou paměť. Kde ji vezmeme? Zadání nám to vlastně napovídá: jediná volnost se 

nechává pro naše akce PŘED stisknutím tlačítka VSTUP. Pak už nemůžeme nic měnit. Z toho ale také 

plyne řešení:

 

Nastavíme si kombinaci vypínač x zapnut, y a z vypnuty. Pak y zapneme, řekněme jen na deset 
vteřin a vypneme. Obejdeme bunkr a zmáčkneme tlačítko VSTUP. Dveře se otevřou a vejdeme. První 

si zapamatujeme tu jedinou žárovku, co svítí, řekněme, že je to C. To znamená, že první část kódu, co 

musíme pak venku vyťukat, je C. Druhé dvě žárovky jsou zhasnuté. Rukou se přesvědčíme, která z 

nich je ještě teplá, řekněme A, ta bude odpovídat druhému vypínači, tedy A. Zbývající žárovka B bude 

tedy odpovídat třetímu vypínači, tedy B. Výsledný kód je tedy (jen pro tenhle příklad :-) CAB.

 

Jako paměť jsme tu vlastně použili přímo žárovku, která má výhodu v tom, že se ohřeje rychle, ale 

vychládá pomalu. Pokud jste na řešení přišli sami, pak vám gratulujeme - pokud ne, nic si z toho 

nedělejte, my poprvé také ne (jinými slovy: nejsme autoři řešení, jen jsme je zaktualizovali). Dokonce 

si ani nepamatuju, kdo mi tuhle hádanku před lety vyprávěl, čímž se mu zde také omlouvám, že ho 

nemohu jmenovat - jakož i tomu, od koho se to zase dozvěděl on, atd. atd.. Každopádně to ukazuje, že 

i zdánlivě neřešitelné záhady mají řešení. 

 

P.S. Pochopitelně nemusíte to být zrovna vypínač "x", který zapnete a pak vypnete, ale musíte si 

pamatovat, který to byl :-). Zajímavé by bylo uvažovat případ, kdy by se ještě mezi dobou instalace a 

pokusem někde sám od sebe rozpojil drát k jedné ze žárovek - i pak by ještě některá volba těchto 

kombinací vedla k řešení a jiná ne. K řešení by ovšem vedly pouze ty, kde jste se náhodou strefili 

vypnutým vypínačem na obvod žárovky s přerušeným drátem. Podobný karambol by nastal, kdyby se 



přitom nějaká žárovka vypálila :-).

Jeden čtenář mi napsal, že jsem nikde neuvedl, zda jsou žárovky uvnitř bunkru opravdu označeny 

písmeny A, B, C. To ale já bohužel nemohu zaručit. Pravda, podle dopisu nahoře by se zdálo, že ano, 

ale čert těm teroristům věř. Pro jistotu bych si s sebou vzal na každý pád ještě pláštěnku do deště :-). 
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NOVINKY:  
 

PRO ČTEČKY ČI PC: Od června zasíláme zdarma na požádání SFingu e-mailem přímo k vám . Formát je v 
PDF; napište nám v emailu "posílej Sfingu" - naše adresa je sfinga.jan zavináč gmail.com a nezapomeňte udat adresu, 
kam vám máme Sfingu posílat. Už se nám na to přihlásilo před dvacet čtenářů a uvítáme další.  
 

 
 LINKY NA KNIHY ZDARMA: Jistě jste si všimli, že preferuji e-knihy zdarma - teda nejen je číst, ale i psát. 

Dnes už je na netu plno stránek, kde se knihy dají stahovat zdarma. Problémy jsou i tak převážně dva: 
1) Formáty jsou různé a některé vaše čtečka či počítač nečte. Pak lze použít převodní programy (některé jsouz 
darma) nebo to udělat sám, ručně. O tom jsme si tu napsali a ještě víc napíšeme jindy. 
2) Knihy jsou většinou v angličtině. V češtině jich je méně, naštěstí těch zdarma je kupodivu více, než těch 
placených. Nějak se naši vydavatelé ebuků nemohou rozhoupat anebo dají na ony autory-penzisty, kteří jim 
namlouvají, že by to nikdo nečetl :-). Ty anglické je ovšem možno číst i v prohlížeči, s koktající netovou 
překladačkou do češtiny ( Google) anebo se slovníkem v ruce - ale to už je lepší naučit se přímo amglicky, 
koneckonců se to hodí i jinak :-). 
 
Českých knih formátovaných pro digitální čtečky je ovšem stále ještě relativně málo - a pokud znáte někoho, kdo má 
o ně zájem, odkažte ho prosím na naši knihovnu KNIHY OFF-LINE. Link na nás je uveden ve všech větších 
seznamech digitálních knih na Netu - ale pro jistotu ještě opakuji: http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/ Dostanete se tma 
také přímo ze SFingy. O lincích na české knihy si povíme příště. 
 

 
Teď začínám uvádět v každém čísle i pár linků na anglické knihy a české knihy (pokud uvádím více formátů, pak to 
ovšem neznamená, že každá kniha je hned v několika formátech :-). Zatím tedy jen anglické: 
 
 
• Project Gutenberg search http://www.gutenberg.org/catalog/- je jedna z nejlepších a NEJSTARŠÍCH. PDF, 
EPUB, TXT aj. Mají i české knihy  
• Mobileread’s E-book uploads http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=132> - skoro všechny 
druhy knih v PDF, EPUB, MOBI a j.  
• Feedbooks http://www.feedbooks.com/publicdomain - nové i klasici, EPUB, PDF, MOBIPOCKET  
• Manybooks.net http://manybooks.net/ - klasika i nové, řada formátů, velmi dobré  
• Baen Free Library http://www.baen.com/library/ - EPUB, HTML i zip, asi jen 30 autorů  
• Online Novels http://online-novels.blogspot.com/ - novely, historické, horrory, mystery - formát MHT  
Poznámka: MHT je pro prohlížeč, ale lze převést na PDF prostým ťuknutím na PRINT v prohlížeči (pokud máte třeba program 
Bullzip, je zdarma na http://www.bullzip.com/) Defakto to netiskne, ale zapíše text do fajlu, který má formát PDF. Výjimka u tohoto 
webu je ta, že na rozdíl od ostatních sajtů, kde se stahují celé knihy, se to zde musí dělat bohužel po kapitolách. Nu ale mají tam 
knihy, které jinde nejsou.  
 

 Naše knihovna KNIHY OFF-LINE, dnes už přes deset let stará, dostává od ledna nový nádech: předělávám totiž 
knihy ze starého formátu dobrého pro net (HTML) na formát pro čtečky (PDF). Dokonce i naše SFinga teď vychází 
ve formátu pro čtečky.  
 

 



Dnes tedy zase o něčem jiném. 
CO ČÍST?  

 
V mé knize "UMÍME DOBŘE ČÍST?" jsem popsal jak číst učebnice, skripta, technické knihy, manuály a to nejen v 
češtině, ale i v cizím jazyce. Zůmyslně jsem se vyhnul beletrii a poézii - i když je ještě dnes hodně čtenářů, kteří 
takové knihy čtou, dokonce i víc než e-mail :-). Ano, i já se počítám mezi ně - když nic jiného, tak jsem si musel 
zřejmě alespoň jednou přečíst ty moje knihy a básně, ne? :-).  
 
Škola nás sice naučila číst (tj. písmena a slova), ale ale už ne co číst a jak číst. No prosím, měli jsem sice tzv. četbu 
povinnou, i s tím pitomým názvem. Na západě používají termín "doporučovaná četba", ale je to vlastně totéž, 
hloupost kvete všude. Ta četba (vlastně ty knihy) také bohužel vytvářela duševní obzor studentů: byla šedivá jako 
vojenská strava, četlo se pořád podle jednoho jídelního lístku. Který autor se tam nedostal, měl smůlu - poslušní žáci 
ho prostě nečetli. My neposlušní jsme ovšem četli kde co, už z trucu. Poměrně primitivní výběr, tj. kdo je klasik a 
kdo ne, ten bych naším "číšníkům" odpustil - co odpustit nemohu, že nám k těm knihám dávali svoje prefabrikované 
názory, které jsme museli při zkouškách opakovat, jako kdybychom byli debilové, kteří by jinak knihu ani 
nepochopili.  
 
Co nás při tom ovšem nenaučili, bylo právě to samostatné myšlení. Vtip z knihy ŠTUDÁCI A KANTOŘI ( "Přilétlo 
jaro z daleka - co tím chtěl, Hubáčku, básník říci?" ana to Hubáček: "Prosím, že jaro létá") se vlastně jen opakoval v 
komplikovanější formě výcuců z povinné literatury. Podobně jako vtipk, který s emusí vysvětlovat, nevědomky tím 
nazančovali, že básník asi chtěl něco říci, ale neuměl to podat :-).  
 
Z povinné četby Jiráska si sice pamatuji detaily, jako že komusi "u pasu visela mocná žíla", ale třeba jakým literárním 
stylem psal, nakolik byla jeho historická próza hlavně jen vlasteneckou glorifikací husitů a proč zrovna to byla 
"krásná literatůru", to už nám neřekli. Jen vím - a to jsem prosím vypozoroval sám - že kniha PROTI VŠEM bylo 
něco jiného než MARKÉTA LAZAROVA od Vančury nebo MISTR KAMPANUS od Zikmunda Wintera. Obě 
jmenované knihy na mě totiž zapůsobily víc, snad proto, že byly daleko víc zaměřeny na lidské osudy než jen na 
historii.  
 

 
Z čehož si můžete udělat představu, že jsem také začal - při pozdějším čtení - o knihách také víc přemýšlet, ale už bez 
berličky od pánů učitelů. Ne, nestal jsem se žádným expertem, mnohé mé názory byly a jsou asii nesprávné, ale 
hlavně, že jsou moje, že je mohu dál vyvíjet. Prefabrikované konzervy knih, dodávané jakoby přes pult našimi 
profesory, mi možná pomohly udělat zkoušky (stačilo je je jen papouškovat :-), ale nijak neobohatily mé poznání a už 
vůbec mě naučily, jak ty knihy číst. 
 
Oni totiž - ani Jirásek, ani Vančura a už vůbec ne Winter - nepsali ty knihy, aby se pak používaly jako povinná četba. 
Pak by to totiž asi napsali zcela jinak - a hlavně po poradě s našimi profesory :-). Ukojit kritiku zapšklých pedagogů 
totiž není žádná legrace. Většina z nich sice v životě nikdy nic nenapsala, nanejvýš jen nějaké referáty o ničem a k 
ničemu, ale to je vedlejší. 
 
Podobným nešvarem je dnešní tendence přesunovat do povinné literatury z mladých spisovatelů zase jen ty, kteří se 
nejvíc prodávají. Anebo naopak blekotavé výplody staříků a stařen, kteří to kdysi sice uměli, ale už umí jenom napsat 
maximálně své paměti anebo to, co znich zbylo. Prospěchářská reklama se tak dostává do škol a dělá ze studentů 
poslušné konzumátory této rádobyliteratury. S tím souvisí i snaha dnešních snobů přečíst jen všechny nejnovější 
evergreeny (protože za rok už budou jen nahnědlé, zvadlé). Jinak řečeno, je to vlastně i pro ně také tkaová "povinná 
četba" - to aby bylo pořád dost materiálu na intelektuální žvanění. 
 
Správná četba ovšem začímá výběrem knihy. Ten může být založen na různých kritériích: publikované záložky knih, 
reklamy, náhodná koupě či dar anebo prostě jen příležitost koupit ji na Internetu či stáhnout si knihu zdarma. Přiznám 
se zde s hanbou, že jsem většinu mě darovaných knih nikdy nedočetl. Ta hanba není moje ani těch dárců: času je totiž 
málo a knih mnógo. Rád bych je býval všechny přečetl, už ze zvědavosti, ale nejde to: ušlo by mi zatím hodně 
dobrých knih, a ty zase tak lehce nenajdeš. "Proto jsi si je asi začal psát sám," právě teď ironicky podotkla má 
manželka, můj nejpřísnější kritik :-). Ale vážně: neznám horší zklamání než přečíst knihu a mít pocit, že to byl 



ztracený čas. Pak je mi dokonce i líto autora, který to napsal, patrně jen na objednávku.  
 
Když si knihu vybereme a najdeme si na ni čas, neměli bychom být při čtení příliš rozptylováni. Jinak nám totiž 
ujdou ty dobré pasáže a je možné, že ani nepochopíme hlavní ideu knihy. Pravda, mnoho knih žádnou ideu nemá, ale 
pozor, i autorova snaha pobavit je už vlastně i idea. To jen u špatné knihy čteme a čteme a pořád to jsou jen - jak už 
to řekl Hamlet - "slova, slova, slova". Čtení knihy (vizuální nebo i jen naslouchání) na nás má hlavně udělat nějaký 
dojem - ať už dobrý nebo špatný. nakonec i to, že nevíme, co si o knize myslet, to je pořád lepší, než si myslet, že je 
špatná anebo si nemyslet vůbec nic. 
Pokud nemáme žádný dojem, pak jsme jen obraceli stránky. Jen i celkový dojem přispívá k podrobnějšímu chápání 
knihy. K leccčemu se pak můžeme vracet, tj. "číst do hloubky". Špatnou knihu sice lze na věky odložit, ale špatný 
dojem zůstává. Vybírejme tedy důkladně a dobře. Někdy to znamená i knihu jen prolistovat, případně na čas odložit. 
I to nás něčemu naučí. Největší chybou by bylo číst všechno a všude. 
 
Jak číst, to už vám ale radit nebudu. Jednak jsem ony metody popsal ve výše citované knize (dokonce je tam i kurz 
rychločtení, který ale pro beletrii či poezii vůbec nedoporučuji :-). I tma jsme ale úmyslně nechával samotný způsob 
čtení na potřebě a inteligenci čtenáře. Protože každá dobrá kniha je především i dobrodružství . . . 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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