Číslo 23, vyšlo 15. listopadu 2011. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/
Máme také náhradní adresu http://kovanda.tripod.com/sfinga/ , zapište si ji prosím do bukmárků.
JSME JEDNA Z MÁLA KNIHOVEN PRO ČTEČKY, KTERÁ JE V ČEŠTINĚ A NAVÍC I
ZDARMA. Také tato SFinga lze číst na čtečce. Vychází v polovině každého měsíce a přihlášeným
čtenářům zasíláme předem tento oznamovací Bulletin nebo - na požádání - celé číslo ve formátu PDF
(napište nám ZASÍLEJ PDF a uveďte kam) . Toto nové číslo 23 lze také číst zde na netu nebo celé
stáhnout zde: http://hurontaria.baf.cz/CISLA/sfinga23.pdf a číst pomocí čtečky nebo na PC programu
ADOBE READER, který je ke stažení zdarma na http://get.adobe.com/reader/ Nové číslo je ke stažení
na Netu až po 15tém dni v daném měsíci. Všechna archivní čísla lze stáhnout níže.
SHRNUTÍ PRO ČÍSLO 23:
NOVINKA: s

radostí opakujeme, že náš autor Shinen (Karel Šlajsna) si založil svou stránku
"sfinga - povídky a články"

a najdete ji zde: http://shinen.webgarden.cz/ Jsou tam už kvanta jeho článků a povídek. Najdete tam
nové originály i starší věci - vřele doporučujeme. Můžete si to též otevřít i z levého sloupce zde na netu.
Od Nového roku projde naše Sfinga značnými změnami, jedna znich je, že zakládáme separátní českou
stránku jen pro VM - s názvem CZVM. I i ona bude přístupná z levého sloupce.
Stále ještě doporučujeme jednu z knih naší oblíbené série UMÍME...? , s názvem MANAŽÉŘI BEZ MANÉŽE.
Je ke stažení jako zip nebo PDF. Je to učebnice manažerizmu, v teorii i v praxi, a je psána zábavnou
formou .
VE ZKRATCE:
POSLEDNÍ PRINC Tento měsíc vyšla dvě pokračování: 9) RESTAURACE KRÁLOVSTVÍ a 10)
PALATINOVÉ.
ZÁHADY mají další minidetektivku s otevřeným koncem ("UHODNETE? 21") a eseje - DUŠE
NOVÉHO STROJE a SMRT VÁCLAVA MORÁVKA.
VM uvádí článek ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 9, a POZNÁMKY K JEDNÉ KNIZE O VM.
SCIFI má scifi povídky SCORBIN HP a NOVÁ VARIACE NA STARÉ TÉMA
JINÉ mají novou puzzle- šoupačku, povídku SUPÍ SERENÁDA a esej PROČ JSEM SE NESTAL
LÉKAŘEM
Sekce BUX má články: MULTI-ČTENÍ a NOVINKY ZE SVĚTA KNIH A EBUKŮ ( listopad).
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE zde http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/
(ve SFinze viz sloupec vlevo), kde je téměř 130 knih (z toho PŘES 60 už i ve formátu PDF pro čtečky)
a níže si z ní můžete hned stáhnout i nové přírůstky z tohoto měsíce.

NOVÉ ČLÁNKY V DETAILU:
POSLEDNÍ PRINC:

Tento měsíc vyšla dvě pokračování z života českého prince Ruprechta: 9) RESTAURACE
KRÁLOVSTVÍ a 10) PALATINOVÉ
ZÁHADY:

PŘEČETLI JSME: Duše nového stroje
SMRT VÁCLAVA MORÁVKA bude bezpečnější, když spojkou bude jen Morávek
UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.21.)
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:

ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 9. - kdy byl napsán VM?
POZNÁMKY K JEDNÉ KNIZE O VM - kniha uvádí celou řadu nových poznatků
SCIENCE FICTION:

SCORBIN HP - změna nastala jednoho letního dne
NOVÁ VARIACE NA STARÉ TÉMA - brzdy zakvílely a auto zastavilo
JINÉ:

HEX 20© - NVOÝ PUZZLE
SUPÍ SERENÁDA - Jeden sup se snesl a usedl na strom
PROČ JSEM SE NESTAL LÉKAŘEM - bylo to při četbě jedné z Maupassantových povídek,
(čti Books :-)
MULTI-ČTENÍ co to je?
NOVINKY ZE SVĚTA KNIH A EBUKŮ ( listopad). - novinky
BUX :

STARŠÍ ČÍSLA SFINGY JSOU KE STAŽENÍ V ARCHIVECH.

Archiv podle čísel zde: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/archiv.htm,
Archiv podle článků zde http://hurontaria.baf.cz/sfinga/carchiv.htm
NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ ( a to pro čtení netovým prohlížečem (zip) či pro čtečky (PDF):

NETSVĚT 2001 zip nebo PDF - Sbírka článků a komentářů k technickým novinkám roku 2001.
Grafika je též autorova.
OREGON TRAIL zip nebo PDF Reporáž o cestě přes USA cestou krytých vozů. Fotografie ©Ata
Hurychová
PALL MALL zip nebo PDF Je to všehochuť z Hurontarie (historie jednoho enzinu). Ilustrace jsou též
od autora.
PARADIGMATA zip nebo PDF Vzorce našeho chování. Ilustrace jsou též od autora.
Ostatní novinky najdete na netu v sekci NOVINKY vlevo. Více detailů je v sekci INSTRUKCE, také
vlevo. Celá naše knihovna je přístupná v sekci KNIHY OFF-LINE (viz výše) 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:
LIDÉ SE LIŠÍ OD ZVÍŘAT JEN VE DVOU SMĚRECH: KULTUROU A VÁLKAMI.

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 9., RESTAURACE KRÁLOVSTVÍ

"Výsosti," odporoval návštěvník, "tak špatně na tom nejste. Pošlu vám lepší lékaře - slíbil jsem
přece vaší paní matce, ještě na smrtelné posteli - už je to dvacet let - že se budu o vás starat."
"Lorde Williame, poslyšte, jak dlouho se známe?" zeptal se princ. "Od té doby, kdy jsme spolu
vytáhli osvobodit Falc. Tehdy nás zajali oba - vám dovolili, abyste se vykoupil, ale mě si nechali, měl
jsem pro ně politickou cenu. A vím, že jste tehdy staral o to, aby mě propustili. Nepovolili, nedovolili
vám ani, abyste se mnou sdílel vězení v Linci. Vím jak jste se celou tu dobu, co jsme žili v
Holandsku, staral o naši nešťastnou rodinu. Vím, že to myslíte dobře, ale nemusíme se přece
utěšovat planými nadějemi: z téhle bitvy už živý nevyjdu".
"Ale proto tu jsem, abych udělal vše, co potřebujete," namítl ten druhý. "nezapomeňte Výsosti na
své příslovečné štěstí."
"Ano, štěstí, ale i to má své meze. Jenom mi slibte, že půjdete za mou rakví, jinak bych se cítil
hrozně opuštěný," zaprosil princ.
"To vám Výsosti slibuji - i když věřím, že vás ani teď štěstěna neopustí," uklonil se návštěvník a
odešel,
RESTAURACE KRÁLOVSTVÍ.
"Kdo to byl?" zeptal se Maurice.
"Tys ho nepoznal? To byl přece Earl Craven - udělal jsem ho
vykonavatelem mé poslední vůle. Byl a zůstal pořád oddaným
obdivovatelem naší matky. Však víš: byl to on, který ji i naši
rodinu pořád dostával z nějakých finančních problémů,"
vysvětloval Ruprecht.
"Ano, obdivovatel - ale myslíš, že jen platonický?" usmál se
jeho bratr. "No do toho nám vlastně nic není a já se jí na to
nikdy neptal."
"To bych ti ani nedoporučoval," zamračil se Ruprecht. "Ona
byla přísná kalvinistka a i jako královna měla svoji hrdost.
Ale to víš, o vdovách se vždycky říkají pomluvy. Když otec
zemřel, byla pořád ještě mladá a krásná. Ale pokračujme v
naší disputaci: ty jsi mluvil něco o nějakém pirátském kódu . .
.
"Ano, je to takový soupis práv a povinností. Tak například už
jsem ti říkal, jak ti, co byli v bitvě ochromeni, dostali zaplacenou náhradu, něco jako malou penzi.

Kolikpak asi dal náš král svým mrzákům? A navíc se o všem, co nebylo zapsáno v kódu, společně
hlasovalo a každý hlas platil stejně. I kapitána jsme si volili, ale v boji ho musel každý poslouchat. Při
rozdělování kořisti dostal každý stejný díl, jen kapitán dva díly. Trest bičováním se u nás neužíval,
místo toho se přivazovalo na několik dní ke stožáru. Přísné tresty ale byly za zradu, za tu se platilo
oprátkou nebo "procházkou po prkně", o té jsi snad slyšel, ne? Také za používání ohně v podpalubí
nebo za hrubé porušení kódu, který musel každý dobrovolně podepsat. Oblíbený trest bylo vysazení na
opuštěném ostrově s jednodenní zásobou střeliva a vody - to málokdo přežil."
"Nu trestů bylo hodně. Vidím, že ta vaše rovnoprávnost byla dobrá zase jen asi pro piráty. Co si prosím
tě asi takoví darebáci mohli odhlasovat?" zachechtal se Ruprecht. "Zatím jsi mě moc nepřesvědčil, k
čemu je to vůbec dobré."
"Dobrá, o tom si ještě povíme, A teď povídej ty: co jsi celých těch 30 let dělal?" zeptal se Maurice.
"Když jsem se vrátil z Karibiku do Francie, byl jsem už těžce nemocný. Zbyla mi jediná loď,
"Swallow" a i ta po přistání brzo podlehla ohni. Ještě že jsme stačili prodat kanóny. Když jsem se
trochu pozdravil, pozval mě k sobě osobně sám král Ludvík - vůbec mě tam brali jako nějakého
hrdinu. Co jsem ale nezískal bylo něco, čím bych se vůbec mohl živit. Přivezl jsem daleko méně
kořisti, než jsme my dva kdysi prodali v Lisabonu a na to vše si dělal zuby náš bratranec, anglický
princ Karel. Chtěl jsem především oddělit peníze na platy námořníkům a zaplatit dluh v Toulonu, kde
nás vybavili jen na dobré slovo. To se mu nelíbilo, byl tehdy chudý jako kostelní myš. A já tedhy ztratil
v moři ostatní lodě, i s kořistí. Pohádali jsme se kvůli tomu.
Také jeho šedá eminence, lord Clarendon, mě u něj pomlouval. Na mě vlastně po rozdělení kořisti
nezbylo skoro nic, ale to jim všem nevadilo, aby bájili o pokladech, které jsem prý kdesi uschoval. A
princ Karel mi na oplátku dal něco, co ho nic nestálo: dal mi titul vrchního velitele královské jízdy, i
když jsme tehdy vůbec žádnou jízdu neměli," zachechtal se Ruprecht.
Hodil jsem mu to pod nohy. Bylo mi 33 let a musel jsem si znova shánět zaměstnání. Stuartovský dvůr
se svými intrikami mě nic nenabídl a tak jsem se vypravil do Heidelberku, za naším bratrem, teď už
elektorem Dolní Falce. Horní Falc jsme ztratili nadobro - v témže roce, 1653, totiž zajel náš Karel
Ludvík do Prahy, kde se vyjednávaly následky vestfálského míru. Ale Horní falc už nám nevrátili.
Nejprve to vypadalo, že se s ním dá mluvit, že bude spravedlivý a dá mi, co mi právem náleží, ale jak
došlo na peníze, byl to zase ten starý škudlil. Na místě jsme si to vyříkali: nikdy jsem mu nemohl
prominout, že se podbízel Cromwellovi. Ani žádné hrabství mi nedal - i když jsem měl na to právo –
tak jsem za pár dní odejel a do jeho smrti jsem se tam už neukázal.
Vypravil jsem se za další možností: do Vídně, k císaři Ferdinandovi III, se kterým jsem se znal z doby,
kdy mě navštívil jako vězně v Linci. Byli jsme si už tehdy dost sympatičtí - byl jen o dese let starší než
já a tehdy ještě jen následník trůnu. I teď byl velmi přátelský, dokonce mi vyplatil i část válečných
náhrad, jak mu to nařídil westfálský mír. Také mě tam chtěli oženit, ale která by si vzala chudého, byť
by to byl princ?
Přimlouval jsem se u císaře i za bratrance Karla, kterého už v roce 1649 prohlásili Skoti za svého
krále. Chtěl jsem, aby uznal, že má nárok na anglický trůn, ale patrně opět kardinál Mazarin
zaintrikoval. Karel byl totiž v roce 1651 poražen od Cromwella , když se s malou armádou vylodil ve
Skotsku. Podařilo se mu utéct a po několika letech ve Francii mu Francouzi, kteří si chtěli udržet mír s

Anglií, doporučili, aby se přesídlil do Holandska a pak do Německa. Z Paříže musel odejít, protože to
byla podmínka dohody mezi Francií a Cromwellem. Když ten v roce 1658 umřel, předal své
protektorské žezlo synovi Richardovi, i když u králů to odsuzoval. Anglická republika přestalo už
dávno být republikou, ale stala se surovou diktaturou Cromwella. Jeho syn Richard byl ovšem zcela
neschopný a tak netrvalo dlouho a Angličané sami požádali našeho bratrance Karla, aby se vrátil do
Anglie a provedl znovuzřízení království. To se také v roce 1660 stalo. Vrátil se na den svých
narozenin, bylo mu přesně 30 let ."
"Cromwell ale mohl umřít dříve," přerušil ho Maurice, "slyšel jsem, že jsi v roce 1654 plánoval jeho
zavraždění. Spiklenci které v Anglii chytili, se o tobě zmiňovali. "
"Nu a co? I kdyby to byla pravda, zabít tyrana, to není vražda - to už ostatně napsal ve stejnojmenném
pamfletu bývalý Cromwellův oficír Edward Sexby, který když viděl Cromwella masakrovat Iry, se stal
jeho zarputilým nepřítelem."
"Ten v tom byl také s vámi?" divil se Maurice.
"Ale ne, vždyť on byl i pro popravu krále. On byl prostě, jak ty říkáš, republikán. Cromwell ho předtím
udělal plukovníkem, aby utišil Levellery, tedy tu frakci armády, která se proti tyranovi postavila. A v
roce 1653, kdy se Cromwell udělal Lordem Protektorem, Sexby to považoval za zradu republiky.
Tajně po Anglii rozšiřoval pamflety a v roce 1655 utekl do Francie, kde nabízel royalistům v exilu
dohodu. Ti mu ale nevěřili a tak se vrátil a se svou skupinou připravoval Cromwellovu vraždu.
Několikrát se jim to málem podařilo, ale pak byl chycen. Na mučení se přiznal, že on to byl, kdo
napsal pamflet nazvaný "Zabít tyrana není vražda", věnovaný - ironicky - právě Cromwellovi. Svoje
společníky ale nevyzradil a ještě než došlo k soudu, umřel ve vězení na horečku, to bylo v roce 1658."
"Četl jsem ten pamflet," prohodil Maurice, "dostal se i k nám do kolonií. Jeho příklady z bible a z
historie opravdu dokazují, že zabít tyrana není zločin. V tom se asi shodujete, ne?"
"Já se na to dívám jen jako na vojenskou akci. Vždyť i Cromwell se nás snažil v Lisabonu chytit nebo
alespoň zabít. Ostatně on sám to stále čekal. Jednou prohlásil svému zeťovi, Iretonovi: 'Vidíš, teď nás
oslavují a se stejným nadšením by nás zítra pověsili.' To se mu ostatně splnilo: Karel II ho dal po svém
návratu,spolu s ostatními, co podepsali ortel k popravě jeho otce, rozčtvrtit. V jeho případě už jen
posmrtně, protože byli on i Ireton už dávno mrtví. Nejprve mu sťali hlavu a hnáty pověsili v kleci na
Tyburnu. Jeho lebka byla dlouho vystavena před Westminsterskou katedrálou. Teda než ji někdo
ukradl, patrně aby se s ní tajně mohl pochlubit. "
"Mladý král je tedy stejně nemilosrdný jako Cromwell?" zeptal se Maurice.
"Ale není, o té popravě rozhodl soud, ne král - ten popravy rád nemá. Povolil ostatně jen tuto, jinak
parlamentu doporučil vyhlásit všeobecnou amnestii a všem odpustit. Tím si ovšem Angličany nadobro
získal. Jak vidíš, republikáni často skončí ve sprárech vlastních lidí. Bratry de Wittovy, Jana, co byl
regent a Corneliuse, velkého admirála, oba předtím oslavovali a pak je v roce 1672 dav zmasakroval na
ulici. Mrtvé je ještě vyvrhli jako dravou zvěř a pověsili nahé na rynku. Je to otřesné, a to vše se dělo v
zemi takového humanisty, jako byl Erasmus Rotterdamský! Vždyť ta lůza byli přece ti bývalí
republikáni, takže mi tu republiku moc nechval."
"Nechválím bratře, jen se snažím dopátrat pravdy. Tohle naše století je opravdu doba kontrastů: jen si
vzpomeň na mučící stroje inkvizice a hrůzostrašný masakr obyvatel Magdeburku od císařského vojska

generála Tillyho . Vybíjeli tam muže, ženy i děti - a protestanti nebyli lepší! My piráti byli proti tomu
ještě úplní holoubci," zasmál se Maurice. "Ale pokračuj, co bylo dál?"
"V roce 1660 jsem se s králem vrátil do Anglie, ale brzy jsem poznal, že mě tam stále ještě nemají rádi.
Ostatní z exilu si brzo rozebrali různé pozice a odměny, takže na mě jaksi nezbylo. Ale pravda, dostal
jsem od krále dobrou penzi a moje finanční starosti skončily, to bylo hlavní. Ale snad jen to, že jsem
byl po králově bratru hned druhý na řadě jako následník trůnu, jim zabraňovalo vyjádřit mi otevřeně
nepřátelství. Nu teď už mi nebudou muset závidět," usmál se Ruprecht ironicky. "Víš, měl jsem tuhle
jejich zemi rád. Narodil jsem se sice v Čechách, ale ještě mi nebylo ani rok, když jsme museli
uprchnout. Holandsko se nás ujalo, ale pořád jsem nějak cítil, že to bylo hlavně ze soucitu a také proto,
že jsme byli příbuzní a hlavně kalvinisté. Anglie mi naopak učarovala, už jako kluka."
"Jenže ty jsi byl pro ně příliš moc přímočarý, jaksi málo anglický, ne dost rafinovaný a také jsi
nerozuměl jejich humoru," podotkl Maurice.
"A oni zase tomu mému," odsekl princ.
"To se jim nedivím," zachechtal se Maurice, "já často také ne."
"Povím ti raději, jak jsem dělal admirála, " odbočil Ruprecht. "To bylo v druhé holandsko-anglické
válce. Tu první už začal Cromwell. Dověděl jsem se o ní ještě v Karibiku. V roce 1651 vydal navigační
zákon, podle kterého směly dovážet zboží do Anglie jen anglické lodi. Později to rozšířili a přidali
nařízení, že cizí lodi musí při setkání s anglickou sklonit své vlajky, To už tehdy bylo Holandsko
republikou, říkali si Spojené Provincie. A když jednou holandský admirál Tromp vlajku nesklonil,
došlo k bitvě.
Válka trvala až do roku 1954, Angličanům tehdy velel už nám nechvalně známý admirál Blake pamatuješ na Lisabon? Westminsterský mír brzo potvrdil anglické vítězství, ale Holanďané odmítli
Cromwellův plán o spojení obou zemí a dokonce i skromnější návrh o vojenském spojenectví obou
států. Na druhé straně ale souhlasili s tajnou doložkou, že se mladý William Oranžský, toho času třetí,
nesmí stát holanským Stadtholderem po svém otci. Cromwell z toho všeho moc politicky nezískal - ani
neměl čas, začal totiž válku se Španělskem a tak Holanďané porušovali jeho navigační zákon vesele
dál.
Po nástupu Karla II ale Holanďané tajnou dohodu, to jest nepřijmout Williama Oranžského jako svého
Stadtholedera zrušili. Jeho příznivci, Oranžisté - nabývali na síle. I anglický král se je snažil k tomu
přitlačit - William byl koneckonců jeho příbuzný a Oranžisté podporovali náš anglický dvůr v exilu i
finančně. Ale Holandsko pořád byla ještě republika - a tak v roce 1665 vypukla druhá válka, která
trvala dva roky.
Rok předtím přestal být Clarendon královým favoritem a stal se jím Lord Arlington. který měl
sympatie králova bratra Jamese, tedy vévody z Yorku, a ten byl vrchním admirálem. Měl zkušenosti z
válčení ve Francii, i když ne zrovna ty námořní. Bylo ale třeba provokaci a tu poskytl James, když
napadl holandské kolonie v Africe.
Ty totiž konkurovaly v obchodu anglické firmě Royal African Company, které byl guvernérem právě
James. Angličané také narušovali holandský obchod v Severní Americe a dokonce přepadli v roce
1663 i Nový Amsterodam, dobyli ho a přejmenovali ho na Nový York. Holanský admirál De Ruyter,
který byl honem povolán zpět do aktivní služby, smělým zásahem získal jejich část Afriky zpět. Zatím
ale Angličané na pobřeží španělské Ameriky vesele přepadali jejich obchodní lodě a Karel II ještě

utužil navigační zákon.
Bohužel proti nám pracoval osud: nejprve vypukl velký mor, který zabil pětinu Londýna a za rok na to
ohromný požár v městě, který sice ukončil epidemii moru, ale osmdesát procent obyvatel Londýna
ztratilo střechu nad hlavou. K poctě krále je třeba říci, že sám osobně pomáhal s vykasanými rukávy při
hašení ohně - i to mu u národa prospělo. Začal být oblíbeným, nazývali ho "good king Charlie". Na
rozdíl od něho se mnozí, jako třeba můj osobní nepřítel z admirality, jakýsi Samuel Pepys, starali jen o
sebe. ten odstranil tehdy z Londýna svou ženu a hlavně svoje zlato.
Pravdou ovšem je, že Holanďané se z první války poučili: byli dobře vyzbrojeni a na rozdíl od
Angličanů platili své námořníky včas a dobře. Jiný problém byl, že přívrženci puritánů si přinesli svou
nenávist k royalistům, ještě z občanské války, i do restaurovaného království a stále se šlechta jen
hádala. Moje návrhy na vylepšení vedení námořní války - udělali mě admirálem - narazily na odpor
Jamese. A když mi řekl, že každý kapitán, který bude ožralý, musí být propuštěn, rozčílil jsem se:
'Zatraceně,' povídám mu, 'to byste musel propustit i všechny námořníky'. A na konci války už neměl
král žádné peníze a navíc se k Holandsku připojila i Francie a Dánsko.
Rozpoutala se známá čtyřdenní bitva, to když vrchní admirál Monck, teda vévoda Albemarle, který byl
admirálem už za Cromwella, vyrazil s našimi 80 loděmi k Holandsku, Měl jsem rozdělené velení s
Albemarlem a byl jsem s 20 loděmi poslán dolů na jih, abych tam zastavil Francouze. Ti ovšem zatím
spokojeně kotvili ve Středozemním moři, což se ale ještě v té době nevědělo. Albemarle narazil na De
Ruytera, který se svými osmdesát pěti loďmi už zatím byl na cestě proti němu. Druhý holandský
admirál, Tromp, zaujal pozici u Vlámska a hrozil Angličanům obchvatem. Albermalovo loďstvo se
muselo stočit a bitva začala.
"Škoda, že jsem tam nemohl být," vzdychl Maurice.
"Máš pravdu, přišel jsi o hodně: tohle jsem ani já dříve nezažil. My dva jsme si předtím na větší
skupinu lodí ani netroufali a na ty malé stačilo pár výstřelů a vzdali se, nebo jsme se zahákovali a
rychle vyčistili palubu od nepřátel. Bitvy nám trvaly jen pár hodin, ne dní. Tady byly lodě jako
ohromné pevnosti, obklopené vodou: nebylo možno moc manévrovat, ani kam utéct a tohle zatím byla
nejdelší námořní bitva vůbec. Kanony bouchaly, lodě hořely, voda vřela a lidé umírali v tuctech, na
palubách i ve vodě. Za den už měl Albermarle jen polovinu bojeschopných lodí, za další den už jen 28.
Dal se na ústup a čekal na mou posilu.
Přijel jsem ještě dříve, než čekali, hned den na to - tušil jsem totiž, že k něčemu takovému dojde a
vyrazil jsem zpět sám o sobě. V nastalé bitvě ale loď viceadmirála Ayscue, jmenovala se Royal Prince,
narazila na dno a on se hanebně vzdal. Měli jsme sice více lodí než de Ruyter, ale ten čtvrtý den
několikrát porazil naši linii. Nakonec se sice dal na ústup, ale počet našich zničených lodí byl vyšší než
jeho.
Na den apoštola Jakuba došlo k další bitvě. Chybou holandského admirála se jejich loďstvo rozdělilo a
my jsme je celkem lehce porazili, i když de Ruyterovi se podařilo na své lodi ujet. Ztratil hlavní stožár,
ale naše Royal Charles, která ho pronásledovala, také. Navíc vítr ustal a domů se musel courat. Já jsem
ho pak z legraced pronásledoval v jednom z našich člunů a soustavně jsme stříleli malými kanóny do
toho jeho obra. To ponížení si a klobouk nedal," zasmál se Ruprecht.
"Později se podařilo Siru Robertu Holmesovi, mému příteli, zapálit blízko holandského pobřeží 150

jejich obchodních lodí. To se nám ale vymstilo. Varoval jsem sice Jamese, že nemáme dost
vybavených lodí k obraně. Z nedostatku dobrovolníků jsme museli používat pressmeny - znáš to:
vrazíš opilému námořníkovi do ruky zlaťak a ráno se probudí už na moři a doví se, že se dobrovolně
zapsal. Z nedostatku peněz zůstaly naše lodi v přístavech, Anglie byla bezbranná. James na nic nedbal
- nepostavil totiž potřebné množství kanonů na pobřeží. V roce 1667 pak uspořádali Holanďani útok
na Medway, v ústí řeky Temže. Byla to velká ostuda pro nás, nebyli jsme připraveni.
Zapálili tam tři z největších osmi anglických lodí - Royal Oak, Royal London a Royal James, A navíc
tu největší, Royal Charles, dokonce zajali bez jediného výstřelu a odtáhli si ji se slávou do Holandska.
Když jsme se s Albermarlem dozvěděli o tom útoku, spěchali jsme k pobřežním bateriím a pár lodí
jsme jim rozstříleli, než se stačily otočit. Ale co to bylo platné: zbyla nám jen jediná velká válečná loď
- Royal Sovereign. Není divu, že brzo na to byl podepsán mír v Bredě. Přesto jsme si udrželi v
Americe Nový Amsterdam, vlastně teď už Nový York. To byla jediná a navíc pochybná sláva, kterou v
této válce James, vévoda z Yorku, získal . . .
Holandský regent Jan De Witt sice triumfoval, ale ne dlouho: třetí válka byla v nedohlednu. I naše
sestra Sofie, vědoma si toho, že nám kdysi Holandsko poskytlo útočiště, považovala vzájemné
nepřátelství Holandska a Anglie za šílenství. Vyčítala mi, že jsem se toho zúčastnil.
"A měla pravdu. Jakému dobru ty války sloužily?" zeptal se Maurice.
"To se mě neptej," zasmál se Ruprecht. "V roce 1672 napadli Francouzi Holandsko z pevniny a podle
tajné smlouvy se k nim musela přidat i Anglie, která mu také hned druhý den vyhlásila válku. Vojska
jsme ale měli málo a naše síla byla jen v námořnictvu. Tehdy mě udělal král vrchním velitelem
válečného námořnictva - svého bratra Jamese už pro jistotu nechal na souši, to když byl James předtím
málem zabit.
Karel si chtěl tím mým jmenováním polepšit na své pověsti a to se mu podařilo. Lidé si vzpomněli na
moje nečekané útoky v době občanské války a měl jsem najednou jejich sympatie. Albemarle ovšem
zemřel brzo po minulé válce a na ostatní oficíry jsem se nemohl spolehnout. A když parlament
vyhlásil, že všichni oficíři musí být protestanti, situace se zhoršila ještě víc, Měl jsem najednou mnoho
nepřátel, hlavně doma. Bohužel ani spolupráce s Francouzy nebyla dobrá a můj admirál Spragge
nedodržoval moje rozkazy.
Holandsko bylo na souši poraženo a podepsalo o tom dohodu s Francií. Král Karel rychle poslal Lorda
Arlingtona, svého nového favorita, aby Williamovi Oranžskému nabídl mír a jako odměnu slíbil, že ho
udělá Stadtholderem, suverénním vládcem Holandska. Chtěl ale za to značnou sumu peněz. To
Williama rozčílilo a nabídku odmítl. Situace v Holandsku byla pro republikány špatná a Oranžisté
přinutili regenta de Witt odstoupit a jeho bratra Corneliuse dokonce zavřeli pro vražedný pokus na
Williama. Když Corneliuse posílali do vyhnanství, dav se srotil a oba bratry zmasakroval, ale o tom
jsme už tu dnes mluvili. A to byl konec jejich republiky.
V květnu 1673 jsem vyplul s mou flotilou 92 lodí proti Holandsku, s původním plánem zahnat je do
přístavu Hellevoetsluis - kde nás kdysi tak úspěšně obklíčil a dlouho držel v pasti admirál Blake.
Francouzi se k nám nepřipojili a když De Ruyter prorazil naši linii, stáhli se pryč. Později se zjistilo, že
dostali rozkaz nebojovat. Také náš admirál Spragge se utrhl, prý aby pronásledoval admirála Trompa to se mu nepodařilo a navíc se přitom utopil. A já nevěděl, jak dál.
Holanďané měli převahu a příznivý vítr a tak, když nás znovu napadli, byli jsme napadeni z obou stran.
Nově postavený Royal Charles ale nebyla dobrá loď a De Ruytera stejně nebylo možno porazit, byl to

dobrý stratég. Kupodivu mi tu porážku nikdo nedával vinu, ale zato všichni nadávali na zrádné
Francouze. Celkem jsme tedy válku prohráli, ale obě strany byly už vyčerpány a ještě rády podepsaly v
roce 1674 mír. Ten mimo jiné zase potvrdil, že New York zůstane nám. "
"Ano, to si ještě pamatuji, lodě odtamtud nám tu zprávu sdělily. Ale kdo to byl ten Pepys, jak jsi se
zmínil?" zeptal se Maurice.
"Byl? Ještě žije, darebák! Je to takový nádiva, hrozně důležitý, alespoň podle něho. Původ měl prostý:
otec krejčí, matka dcera řezníka. Studoval v Cambridgi, kde byl jeho strýc v univerzitní radě. Později
se vyhříval v přízni bratrance jeho otce, Lorda Montagu, neboli Earla Sandwiče, mého osobního
nepřítele. Earl nejprve sloužil na moři u puritánů, ale po restauraci ho udělal král admirálem. Titul mu
ale zase vzal, když Sandwich se svými bitevními loďmi prohrál bitvu - proti flotile obyčejných
holandských obchodních lodí - představ si to! Měl to napravit ve třetí válce, ale jeho loď chytila od
kononády a shořela. Jeho ohořelé tělo pak po vylovení poznali jen podle jeho šatů.
Tenhle Pepys očividně nesouhlasil s mými taktickými pravidly, která naopak prosadil už v roce 1666
králův bratr James. Pepys měl totiž ve druhé anglo-holandské válce důležitou administrační úlohu a
když jsem ho po prohrané válce kritizoval, stal se mým úhlavním nepřítelem. Zdá se, že byl
zodpovědný za úplatky a dokonce i katastrofu v Medway, ale podařilo se mu to svést na jiné. Snad i
proto, že se Lord Sandwich se za něj přimluvil u krále; asi jich v tom rozkrádání bylo víc.
Díky protekci získal vysokou pozici na admiralitě, i když na moři nikdy nebyl a jeho organizační
zásahy byly spíše k smíchu. Chtěl například, by všichni důstojníci dělali zkoušky z námořnických uzlů.
Prostě typický byrokrat a navíc kariérista. Tehdy jsem podal další návrhy, jak vylepšit anglickou
námořní strategii a navzdory tomu, že Pepys byl otevřeně proti, mnohé byly naštěstí - tedy naštěstí pro
námořnictvo - přijaty."
" Vsadím se, že jsi to prosadil svou svéhlavostí," zachechtal se Maurice.
"Bylo to potřeba, jinak by zase byrokrati vyhráli. V té třetí válce jsem dal vyzbrojit tři lodě kanóny.
které jsem dal vyrobit podle mého patentu. Měly přesné vrtání pomocí soustruhu a byly odlity z mé
nově vynalezené slitiny. Byly ovšem třikrát dražší než ty staré, proto tedy jen ty tři lodi. Později, když
jsem chtěl patent prodat námořnictvu, Angličané ho nechtěli. Koupil ho pak - ta ironie - Ludvík XIV
pro Francouze.
Po třetí námořní válce jsem si ještě nechal jakousi figurativní pozici v admiralitě, ale byl jsem s tou
jejich všivou politikou dokonale otráven. A když mě v roce 1677 parlament navrhl na místo nejvyššího
admirála, odmítl jsem to s výmluvou, že to může navrhnout jen král. Ten tušil, že se mi do toho nechce
a až do roku 1679 jsem se tedy jen spokojil určováním celkové strategie a výběrem námořních oficírů.
A opět to byl Pepys, který tvrdil, že když z nedostatku jiných najímáme oficíry, kteří mají zkušenost
jen z bojů na suchu, tak chtěl, aby museli projít celým výcvikem, div ne od plavčíků. Prostě prosazoval
obyčejný dril a zase jen dril - sám by byl jistě dobrým seržantem, ale rozhodně už ne dobrým
kapitánem.
Pepys mi chtěl dělat potíže i v Královské společnosti věd, kde byl dva roky prezidentem, ale jako
byrokrat neměl příliš tušení, o čem se tam mluvilo," zasmál se Ruprecht. "Ale o tom si snad
promluvíme později."

"Zrovna jsem ti chtěl navrhnout totéž. A nezapomeň si ještě vzít ten tvůj elixír," dodal ještě Maurice.
"Elixír života?" zasmál se Ruprecht. "Obávám se, že zrovna tím bohužel není . . ".
Ulož tuto stránku
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Opět noc beze spánku. Ruprecht neví, jak dlouho tak spal, jen to, že když se probudil, cítil se
najednou lépe. Nejen že bolesti trochu přešly, ale cítil i jakýsi duševní klid. Bylo to smíření s osudem
či obrat k lepšímu? Chce to vědět a tak k sobě zavolá lékaře.
Když se dostaví, lékaři nejprve kroutí hlavami a pak jako v chóru, začínají vychvalovat situaci. Ty
jejich nadějné zpěvy už zná. Pěli mu je celý život, ale nakonec to byla jen příroda, která ho ze všeho
dostala. I tu první trepanaci zpackali. Citují jen autority, protože sami od sebe nic neznají. A ta
jejich ubohá astrologie, t apřece do medicíny nepatří! S předstíraným úsměvem je posílá zpět, s
jejich zaprášenými mozky, k jejich zaprášeným knihám.
Přesto se cítí lépe. Že by to byly ty návštěvy Maurice? Nebo mu snad bratr tajně namíchal do jeho
lektvaru něco lepšího, silnějšího?
PALATINOVÉ.
"Vítej a díky," oslovuje Maurice, když se ten objeví.
"Za co?" táže se bratr naoko nechápavě.
"Však ty víš. za tvé návštěvy nebo za to druhé."
"Za co druhé?" ptá se bratr.
Ruprecht to ale nechce rozvádět: "Tak či tak, jsem ti prostě
vděčen."
Maurice pochopí, na co naráží a sáhne mu na čelo: "Horečka je
skoro pryč," konstatuje. "ale dnes už mi konečně řekni něco o
naší rodině - od té doby, co jsem zmizel."
"Matka se s tou ztrátou nikdy nesmířila. Dokonce se tehdy
zapomněla a ta jindy tak hrdá královna se před lidmi nestyděla
plakat. Navštívil jsem ji v létě 1654 v Haagu, to když jsme se
dozvěděli, že bys mohl být v tureckém zajetí. Obracela se tehdy
na své přátele, prosila, žadonila. francouzské ministry žádala,
aby interpelovali u sultána - ale ten tvrdil, že o tobě neví. Tehdy
jsme neměli peníze, sama žila jen z milosti holandského dvora, ale později jsem už poslal menší loď
do Středozemního moře. Vše marno. Dělal jsem si výčitky, že kdybych tě nebral do Karibiku, tak by se
nic takového nestalo. To otroctví muselo být hrozné."
"To já jsem tě žádal, abys mě nechal jet s tebou a i kdybys odporoval, stejně bys mi zabránit nemohl.
Chtěl jsem prostě být s tebou. Ostatně ty jsi mi do otroctví neprodal, jako prodali Josefa jeho bratří.
Pamatuješ, tahle pasáž z bible mě vždy přiváděla k smíchu. pak jsme to sám prožíval, jenže já neměl
Putifarku, abych s ní spal a ona mě pak doporučila faraúonovi - teda v mém případě vezírovi,"

zachechtal se Maurice.
"Ale tak to nebylo,“ ohradil se princ. "On s ni přece odmítl spát a proto ho dala zavřít do žaláře. Teprve
když faraonovi vysvětlil jeho sny a poraidl, jak zachránit Egypt před hladomorem, udělal ho ten
správcem celého Egypta."
"No když tomu chceš věřit . . . Ostatně v bibli je takových pohádek víc," odtušil Maurice.
"Proboha bratře, nerouhej se," otřásl se princ. "snad si se ještě nestal neznabohem?"
"Inu Bůh možná existuje, možná ne. Ale rozhodně není všemohoucí a už vůbec ne spravedlivý. Byl
jsem snad horší než ty, že potrestal mě a tebe ne? "
"Asi jsem měl víc štěstí - ostatně potrestal i mě: ta střela do hlavy mě trápí ještě dnes."
. "To je právě ono, jenom štěstí a náhoda. Kde by na to vzal Bůh čas, aby bez z jeho vůle nespadl
nikomu ani vlas s hlavy?"
"Vím, tys byl vždy uličník acynik."
"Nezlob se bratře. Neřekl bych ti to, kdybych nevěděl, že jsi sice kalvinista, ale jinak jsi tolerantní k
ostatním náboženstvím. Irské katolíky jsi přece hájil proti Cromwellovi . . ."
"Kdo by se neotřásl, když slyšel o tom Cromwellově vraždění obyvatel u Droghedy? Ježíš Kristus
přece neříkal, abychom zabíjeli lidi jen kvůli jejich víře!“ rozčílil se princ.
"Pravdu máš. Mě k mé nevíře přivedlo právě to otroctví. Dlouho jsem se ptal Boha, proč trestá zrovna
mě, prosil jsem ho za osvobození. Pak jsem pochopil, že to nebyl Bůh, ale přece to riziko, které jsem
na sebe bral. Nemohl jsmm mu dávat vinu za to, za co nemohl. Byl jsem voják, nebezpečí jsem se
přece nevyhýbal. Jenže to jsi dělal i ty, ale měl jsi prostě větší štěstí, jak sám říkáš. Takže ne Bůh, ale
jen náhoda, fortuna."
"Ale Bůh přece vyslyšel tvoje modlitby a zachránil tě," namítl Ruprecht.
"Ledaže by byl velitelem pirátů, kteří mě osvobodili," zachechtal se jeho bratr. "Ale vážně, ty moje
modlitby byly jen z mého strachu, ne z opravdové víry v Boha - takové modlitby by ani nemohl
vyslyšet."
"Nu tak tě prostě zachránil jen tak, z dobroty," nedal se princ.
"Dobrá, ale to už mohl udělat dřív, totiž zabránit, aby mě ti Španělé vůbec prodali do otroctví - má
púřece být všemocný,ne? Ale nebudeme se hádat, radši mi řekni o matce. Zůstala až do smrti věrnou
kalvinistkou?“
"Ano, zůstala, i když ji Bůh tvrdě zkoušel. V roce 1652 už byla v Haagu sama, jen s Louisou
Holandinou. V roce 1651 zemřela Henrietta, ale ještě větší ránu jí zasadila samotná Louisa, když
jednoho dne o vánocích zmizela - tuším že v roce 1657 - a v dopise na rozloučenou napsala, že
přestoupila na katolickou víru. Naše matka šílela - nechtěla si dát vymluvit, že Louisu asi přemluvil
nějaký milenec, katolík. . ."
"To pro ni musela být hrůza! Pamatuji, jak se bála, aby ta tvoje Zuzana v Linci z tebe neudělá
konvertitu a prohlásila, že tě radši uvidí mrtvého než jako katolíka!"zasmál se Maurice. "A co se stalo
s Luisou? Učila se přece malovat u van Honthorsta - měla totiž k malování velký talent, zrovna jako ty.
Ta také zemřela?"
"Ale kdepak, pořád ještě maluje. Je teď už osmnáct let abatyší v cisterciáckém klášteře v Maubuisson;
utekla tehdy do Francie. Takže jak vidíš, žádný milenec to nebyl. A je prý docela šťastná, napsala mi to

Sofie, když ji v roce 1679 navštívila. Dokonce jí to štěstí záviděla," dodal princ.
"Nu lidé dělají horší věci z lásky než jenom konverzi. Jako třeba švédská královna Kristýna, ta se
dokonce vzdala i trůnu, " zasmál se Maurice. "Náš bratr Edward, ten si zase ze šťastné lásky vzal za
ženu daleko starší Annu de Gonzague; ta byla nejen hezká, ale i bohatá. Tu konverzi ke katolíkům už
udělal jen asi že to byla podmínku k sňatku. Osud ho ale potrestal: Anna byla totiž až příliš veselá, jak
se říká . . ."
"Já s ním byl hodně v písemném stylu, zemřel v roce 1663. Naše sestra Alžběta naopak přestoupila na
luteránství a teď ještě jsi tu ty, který se stal bezvěrcem! Kde je proboha tradice našeho starodávného
rodu?" potřásl hlavou Ruprecht. "Nu co, Bůh je pořád jen jeden," dodal.
"A Mohamed je jeho prorok," řekl s úšklebkem Maurice.
"Museli ti asi hodně ublížit, ti muslimové, co?" zeptal se Ruprecht. "Ale ještě k těm ranám osudu: pak
přišel na rodinu ten skandál - "
"Jaký skandál?" zeptal se jeho bratr.
"Už si to nepamatuješ?“ zeptal se princ. „Přece náš bratr Filip - to bylo ještě v Haagu, v roce 1646.
Jeden francouzský uprchlík - markýz Marquis d'Epinay - byl tehdy obdivovatelem naší matky, která ho
přijala do kruhu svých známých. Vychloubal se pak před Filipem a svými kumpány, že se s ní
pomiloval. To Filipa, kterému bylo tehdy teprve osmnáct, rozčílilo natolik, že se na něj vrhl, ale ten
darebák utekl. Druhý den ráno zastavil Filip šlechticův kočár a vrhl se na něj. Markýz byl ozbrojen a
bodl ho mečem do boku. Náš bratr, hrdý Palatinec, měl sice jen lovecký nůž a ještě stačil tomu
lumpovi probodnout srdce. Byli jsme na něj všichni tehdy pyšní, až právě na matku, která prohlásila,
že už nechce Filipa ani vidět. Sestra Alžběta, která se ho zastávala, se z trucu od ní odstěhovala k tetě
do Branderburku. Dokonce i Karel Ludvík se ho u matky zastával; říkal, že Filip musel hájit čest
rodiny. Teprve za dva roky mu odpustila, ale to už bylo skoro pozdě - v roce 1650 padl náš statečný
Filip v boji proti Španělům; bojoval tehdy na francouzské straně."
"Já byl tehdy také v Haagu, ale byl jsem těžce nemocný. Zůstal jsem tam až do roku 1648, kdy jsi mě
povolal ke své flotile," přitakal Maurice. "A co matka, dočkala se restaurace království a vrátila se do
Anglie?"
"Ano, vrátila se v roce 1661, a to i když ji král výslovně nepozval. Lidé, co si ji pamatovali ještě z
doby její svatby s Frederikem, ji vítali s radostí. Tehdy jí pro její krásu říkali "perla Anglie" a
"královna srdcí". Král jí navíc neposkytl žádnou finanční pomoc, většinu peněz rozdal žadatelům, kteří
si to nezasloužili. A penze, co jí určil parlament, stačila jen na zaplacení jejích dlouhodobých dluhů.
Přesto zůstala v Anglii - ostatně se z rodné země dlouho neradovala, zemřela rok na to, v domě lorda
Cravena. Bylo jí 66 let a je pohřbena ve Westminsterské katedrále. I když musela žít většinu života
mimo Anglii, tuto poctu si zasloužila - byla přece dcerou anglického krále. Anglická princezna, která
byla českou královnou tam leží vedle české princezny Anny, která se zase stala anglickou královnou.
„A která to byla?“ zeptal se Maurice.
„Přece Anna Česká, manželka Richarda II a dcera císaře a krále Karla IV. Lucemburkové byli ostatně i
naši vzdálení příbuzní,“ poučil ho |Ruprecht. „Také já se nevrátil hned po Restauraci, dosluhoval jsem
svých šest let v Německu a v Maďarsku. Nakonec jsem velel od roku 1659 jako polní maršál v armádě
císaře Leopolda a nemohl jsem se uvolnit bez jeho povolení. Ještě jsem mu v únoru 1660 vyhrál bitvu
u Wiesmaru proti Švédům. A už jsem byl na cestě do Anglie, když jsem ještě navíc onemocněl a léčil
jsem se v Haagu u matky. Vrátil jsem se tedy až v září a bez nějaké velké pompy. A dál už to víš."
"A co naše nejhezčí sestra Henrietta?" zeptal se |Maurice.
"Vzala si v roce 1650 za muže maďarského hraběte Rákoczyho, ale umřela brzo po svatbě - rok
předtím, než jsi se ztratil ty. Je pohřbena se svým manželem v Maďarsku; bylo jí teprve 25 let.

"Ale ještě mi pověz něco o naší sestře Alžbětě, ta byla ze všech sestřiček nejvzdělanější a s tebou si
rozuměla nejvíc," pobízel ho Maurice.
"To ano, naše malá La Greca - proč jsme jí vlastně tak říkali?
"Protože uměla řecky, bratře. Nějak zapomínáš, " zasmál se Maurice.
"Ano, byla nejučenější ženou v Evropě, mluvila šesti jazyky a měla i malířské nadání. Dopisovala si s
Dekártem, který ji učil filozofii a matematiku a právě jí napsal věnování do jedné z jeho knih, do
Principie. Byli přáteli až do jeho smrti v roce 1650. Byla to vlastně vina jeho zaměstnavatelky,
královny Kristýny - přitáhla ho k sobe do Švédska a musel k ní dojíždět do zámku každé ráno v pět
ráno a to i v arktickém mrazu. Asi mu ukazovala ty knihy, které její vojáci nakradli v Praze.
Naše Alžběta byla velmi zbožná, jenže opustila kalvinismus a skončila jako abatyše luteránského
konventu v Hervordenu. Předtím si měla vzít polského prince, ale odmítla ho, protože byl katolík. To
byla ostatně výjimka: stejně jako já ale tolerovala vyznavače jiné víry a dokonce je ochraňovala ve
svém klášteře, například quakery. Navštívil jsem jí tam dvakrát, v letech 1660 a 1661. Zemřela před
dvěma roky, stejně jako náš starší bratr, Karel Ludvík. Vykládala mi, jak se ptala Dekárta na způsob,
jak vlastně ty jeho dvě duality - separátní tělo a duše - komunikují, ale odpovědi se nikdy nedočkala."
"Měla se zeptat mě, já bych jí to vysvětlil," zachechtal se Maurice. " A ten Karel Ludvík, náš drahý
falcký elektor - smířili jste se vůbec někdy?"
"Před devíti lety přilezl s prosíkem. Chtěl, abych se oženil a přivedl na svět zákonného a hlavně
protestantského následníka palatinského rodu. Prohlásil totiž předtím jednostranně své manželství s
Charlottou of Hesse-Kassel za zrušené a v roce 1658 vstoupil do svazku s Marií Louisou von
Degenfeld. To ale byla bigamie, tudíž potomci z tohoto tak zvaného manželství neměli právo na
elektorství. Jak tehdy prohlásila naše hubatá Sofie, 'vášeň mu zakalila mozek'.
Už tehdy to vypadalo, že jeho zákonitý syn z prvního manželství nebude dlouho žít, měl křehké zdraví
a proto se obrátil na mě. Napsal jsem mu, že jsem v roce 1657 zapřísahal, že už do Heidelberku
nevkročím, protože mi předtím sám zakázal vstup do tohoto sídla našich předků. A tu přísahu že
dodržím. Alžběta i Sofie mě pobízely též, abych se oženil, ale nic naplat. A když Marie Louisa v roce
1677 zemřela, napsal jsem bratrovi, aby se s mířil s Charlottou - ale to zase nemohl on," usmál se
princ.
"Mám dojem, že ses prostě nechtěl ženit a vymlouval jsi se – jen se přiznej, bratře," zasmál se Maurice.
"Ne, nechtěl: trpěl jsem už tehdy od těch dvou zranění a nechtěl jsem být manželkou obskakován jako
nějaký Lazar. Mimochodem, s tou Degenfeldkou se stala mi jedna zábavná historka: měl jsem tehdy
sám o ni zájem - to jsem ještě nevěděl, že se tajně schází s bratrem - a napsal jsem jí pár vášnivých
dopisů. Byla tehdy u Charlottina dvora a jeden z nich se dostal elektorce do rukou . Ta si ovšem
myslela, že dopis je určen jí. Později mě potkala a naznačila, že by celkem měla zájem. Rozpačitě jsem
něco zakoktal a od té doby byla mou nepřítelkyní na život a na smrt," vysvětlil Ruprecht.
"Horší to měl bratr elektor, když ho chytila s Louisou. Charlotta se na něj vrhla s nožem a musela být
držena jako domácí vězeň, než se s ní konečně vlastním majestátem rozvedl. Já mu to nepřeji, ale to,
že neplatil apanáž nám ostatním v rodině, dokonce ani matce ne, to se také nedá prominout. A přitom
to měl nařízeno westfálským mírem! Před deseti lety mi nabídl jakousi sumu, kterou jsem s
opovržením odmítl. Když zemřel, stal se elektorem jeho syn, Karel II, ale ten děti nemá a Falc asi
připadne katolickým Neuburgům. Ještě štěstí, že matka i sestra Alžběta jsou obě mrtvé, ty by to asi
nepřežily. Nás dva už to ovšem bolet nebude."
"Mě určitě ne," zachechtal se Maurice. "Vidím, že ani já, jako vysloužilý pirát, nedělám rodině zrovna

tu největší ostudu. A co naše nejmladší sestřička, Sofie?"
"Ta žila dlouho u bratra elektora a nakonec si vzala Ernesta Augusta, vévodu z Brunšviku - teda
nejprve jí slíbili jeho staršímu bratrovi George Williamovi, ale ten se děsil manželství a požádal
Ernesta, aby s tím něco udělal. Ten jí nabídl ruku a protože se Sofii líbil víc, tak si vzala jeho. Jenže
později se George do ní sám zamiloval a litoval svého původního rozhodnutí. Jak to tehdy vyřešila, to
už nevím, ale nerozvedla se. Jejímu nejstaršímu synovi Georgovi je teď už 22 let," dodal Ruprecht."
"Nu kdyby Stuarti vymřeli - protože Karel II manželské děti, jeho bratr James je už starý a tvé děti
nemají právo - měl by náš synovec George nárok na anglický trůn, ne?" zeptal se Maurice.
"Vidím, že už jsi mě také pohřbil," zasmál se Ruprecht. „Ale tak jednoduché to není a navíc je to ještě
hudba budoucnosti. Ostatně dovedeš si představit hanoverské Němce na anglickém trůnu? Já ne, "
zasmál se princ.
"Čímž se dostáváme k tobě, milý bratře. Byl jsi vysoký, urostlý a vím, že si ženy pro tebe už předtím
hodně trápily svoje jinak necitelná srdéčka. Po Zuzaně z Lince jich jistě bylo ještě dost.“
"Ano, ale moje velká láska tehdy byla vévodkyně z Richmondu. Byla to nejkrásnější Angliičanka, ale
narodila se v exilu. Po Restauraci byla dvorní dámou u královny a veřejně se vědělo, že odmítla být
milenkou krále. A to prosím nechal razit medaile s její podobiznou! Vévodkyně ovšem byla
dvojnásobnou vdovou, ten osud jsem siz ase tak moc nepřál!" zasmál se Ruprecht. "Naštěstí se v roce
1664 vdala po třetí, prý z opravdové lásky. Vzala si nějakého plukovníka Howarda."
"Několikrát tě pak ještě nutili, aby ses oženil, ale jistě jsi jim skvěle unikal," nahodil Maurice.
"Zvláště sestře Alžbětě vadilo, že jsem byl pořád svobodný. Vybrala mi hned dvě princezny: jednu z
Courlandu a druhou z Tremoille, obě protestantky. Měl jsem ale tehdy jiné plány a vymlouval jsem se
na nemoc. V roce 1664 jsem se ve Francii seznámil s jednou šlechtičnou - a tehdy jsem měl ke svatbě
opravdu blízko, byla neúprosná. Když jsme se rozešli, pronásledovala mě pak ještě svými dopisy.
Schoval jsem si je: jsou plné lásky a vášně; ostatně doufám, že je po mé smrti spálíš. Ne, nebyla to
komtesa de Mongiron, jejíž manžel mě napadl s kordem a jehož jsem přitom mohl klidně zabít. Ale
neudělal jsem to. Proč? Protože jsem s ní nic neměl. Pak mě zase vyvdávala Sofie, ale já dával
přednost jen krátkodobým láskám . . ."
"A hlavně své laboratoři, jak jsem slyšel. Kolik máš vlastně nemanželských dětí?" zeptal se Maurice.
"Pokud vím, jen dvě – a obě jsme veřejně přiznal. Syna mám s Frances Bardovou, dcerou royalisty a
emigranta, toho kdysi udělal princ Karel vikomtem z Bellarmontu. Poslal jsem ho tehdy z Francie do
Indie, shánět peníze pro prince, ale on nám tam nešťastník zemřel. Jeho dcera se později stala mou
milenkou a v roce 1666 se jí narodil syn. Šuškalo se, že jsme se tajně vzali, ale není to pravda. Dali
jsme mu jméno Dudley Rupert a poslal jsem ho na studie do Etonu. Později se stal vojákem, jako já zrovna teď slouží jako kapitán v Maďarsku, v císařově armádě, která tam vytáhla proti Turkům. Říkají,
že je velmi statečný . . ."
"To má po tobě bratře. Doufejme, že bude i nezranitelný, jako ty," řekl Maurice.
"Pravda, utržil jsem dvě velmi vážná zranění, ale smrti jsem ušel snad stokrát. Jednomu selhala pistole,
když byl ode mne tři metry, něco zachytil můj krunýř a v soubojích to byla moje zručnost v šermu.
Také mám devítiletou dceru Rupertu, s herečkou Margaret Hughes, říkají jí Peg. Je pořád velmi
populární - hned za tři roky po porodu šla zase hrát. Ta malá si nás umí oba ochočit kolem prstu a je jí
plný dům, když mě navštíví. A utrácet umí ještě líp než její matka a to už je co říct,“ zasmál se princ.
"Musím tě s oběma seznámit, rád se pochlubím. Tehdy mi to celý dvůr škodolibě přál, že mě, starého
mládence, ulovila. Ovšem ani s Peg jsem se neoženil. Dnes mě to mrzí, už kvůli Rupertě."

"Teď už je ostatně pozdě, narodila se jako nemanželská, nezapomeň. Ostatně vidím, že jsi se snažil
napodobit tvého krále, který má také svou herečku a pěknou řádku levobočků. Nemá ale ani jednoho,
kterému by předal žezlo - královna je zřejmě neplodná. A co se týká té jeho herečky, viděl jsem její
obraz a ta tvoje Peg je asi hezčí, než Nell Gwyn," odhadl Maurice.
"Tys už o tom také slyšel? Taková hloupost se stala, ale povídal si o tom kdekdo.“
"Neslyšel, a co?"
"William, bratr Peg, se kdysi pohádal s jedním s dvořanů. Tvrdil, že jeho sestra je krásnější, než Nell
Gwyn. Následoval souboj a Will byl zabil. Taková škoda mladého života!“ řekl princ.
"A ty by ses nebil?" zeptal se s úsměvem Maurice.
„Bil, ale já bych svého soupeře zabil," prohodil věcně Ruprecht.
"V tom máš pravdu, byl jsi, pokud se pamatuji, nejlepší šermíř v Anglii. Ale s tím ženěním si to tak
neber. Víš přece, že každá velká láska nakonec končí tragicky: buď se rozejdou nebo se vezmou,"
zachechtal se Maurice.
"Asi jsem promarnil příležitost, ale nemusí být každé dítě princem či princeznou. Ani bych mu to
nepřál," ušklíbl se princ.
„Možná, že jsi promarnil hodně příležitostí, ale podívej: já mám těch pár polobarevných capartů a
mám z nich stejnou radost, jako kdyby to byla nějaké princátka. Možná, že ještě větší. Však jsi na to
přišel už dávno, že vojákování není zaměstnání, ze kterého se dá spokojeně žít. Za šlechtickou hrdost
si dnes už nic nekoupíš a rodné statky také dávno nikoho neuživí. I to ženění mezi příbuznými přivádí
na svět jen víc opravdových bastardů. Buď nadmíru krvelačných anebo prostě jen přiblblých," prohlásil
Maurice.
"Máš pravdu, ostatně já jsem spokojen s tím, co mám. Přežil jsem dokonce i moje největší nepřátele. I
toho Edwarda Hyda, Earla z Clarendonu, který o mě napsal hodně lží. Byl proti mě už když byl ve
vojenské radě Karla I, kde byl kancléřem. On, civilista, chtěl posuzovat mou strategii, představ si to!
On to byl, který tak špatně králi radil a odrazoval ho od podepsání míru, když byl ještě čas. Po porážce
utekl do ciziny a připojil se ke dvoru prince Karla. Stal se jeho hlavním poradcem a pak ještě v Anglii
se pletl do věcí armády a námořnictva.
Ten starý pletichář ale uměl dobře vyvdat svoji dceru Annu: dal ji Jamesovi, bratrovi krále a tudíž
dědici trůnu. I její dcery, svoje vnučky, pak dobře vyvdal: Mary dal Williamovi II, holandskému
stadtholderovi, a Annu dánskému princi Georgovi. Obě také mají nárok na anglický trůn, i když až po
Jamesovi. A tak se zdá, že si náš synovec asi bude muset hodně počkat," zasmál se Ruprecht.
„Po restauraci to šlo s Clarendonem s kopce a porážka ve druhé námořní válce proti Holandsku mu
zlomila vaz. Zjistilo se také, že posílal lidi jako vězně do kolonií a to bez nějakého soudu. Musel utéct
z Anglie a ve Francii pak dopisoval svoje paměti - historii občanské války, ale tak, aby mohl vychválit
jen sebe. Umřel před osmi lety, v cizině - do Anglie si už netroufal."
"Zato tys měl na konci života opravdové štěstí: našel jsi svůj a klid a věnoval ses svým dvěma
talentům, umění a vědě," řekl Maurice.
"Ano, našel jsem si klid, " přitakal princ, ale jeho oči už zase zavřel spánek.
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KNIHA: THE SOUL OF A NEW MACHINE (&QUOT;DUŠE NOVÉHO STROJE&QUOT;,
AUTOR TRACY KIDDER, AVONS BOOK, NEW YORK, 1990)
John Tracy Kidder , novinář a spisovatel, se zde ujal značně těžkého úkolu: vylíčit úsilí inženýrů a
programátorů při navrhování a oživování jednoho z prvních minipočítačů. Jak se mu to podařilo, o
tom se tu chci rozpovídat. Sám název je parafrází na výraz "duch stroje", který razil už Descartes pro
duši, na rozdíl od těla - u člověka, pochopitelně. Napadá nás i jiný výraz: "deus ex machina" čili bůh,
jak se objevoval v řeckých divadelních hrách, ale tam už ta podobnost končí.
Především vás asi zarazí datum vydání této knihy, ale věřte mi, že když jsem se k ní teď po tolika
letech vrátil, jasně vidím, že ji dosud nikdo nepřekonal. Vím, jsem trochu sentimentálni naladěný,
vždyť i já jsem v té době dělal na vývoji počítačů (ale jinde, v Univacu) a ano, i já jsem nasazoval plno
hodin, večeru i nocí zadarmo, abych umožnil našim výrobkům spatřit světlo světa. Ale ty hodiny
nebylo to nejdůležitější. . .
Vraťme se raději k tomu, o co v knize jde: Data General (dále jen DG), mladá a agresivní firma, která
vznikla tím, že se pár inženýrů odtrhlo od firmy DEC (Digital Equipment Corporation), se rozhodne
přesunout vývoj nového počítače do Severní Karoliny. Ale to předbíhám. Firma DEC totiž vyvinula
první úspěšný minipočítač PDP8 (ta osmička znamená, že počítačová data - jinak řečeno "words",
vlastně skupiny znaků, slova - měla jen osm bitů, tj jedniček a nul). Bylo to v roce 1965 (také jsem na
PDP8 kdysi pracoval - dnes je už ho najdete jen v muzeu). A inženýr, který navrhoval PDP8, Edson de
Castro, právě s dvěma jinými založil DG a pochopitelně byl tam viceperezidentem. DG pak postavil
minipočítač NOVU, daleko lepší a levnější než PDP8, prostě měla velký obchodní úspěch. Po NOVĚ
přišla ECLIPSE, ta už pracovala s 16 bitovými "slovy", jenže pak ale také začaly problémy. IBM a i
některé jiné firmy už dávno vyráběly počítače 32-bitové a DG pořád nic. I rozhodla se firma udělat
novou ECLIPSU, tentokrát ale s 32 bity.
Firma tedy přestěhuje hlavní skupinu vývojářů do Severní Karoliny, kde se platí menší daně. Jiná
skupina, která se domnívá, že by mohla udělat jiný, navíc modernější typ - u téže firmy - zůstává v
Massachusetts a pracuje na počítači jiném. Nikdo je nebere vážně a nemají dost peněz; je to vlastně
"gamble", riskantní sázka, že to vyjde. Navcí to dělají polotajně a zpočátku jim to projde, protože to
vydávají jen jako "backup", zálohu, kdyby ten oficielní projekt selhal. Jenže co se zákazníky, kteří mají
staré programy, psané pro 16 bitů? A tak zatímco hlavní vývojáře tento problém nepálí, tato skupina
hledá cestu, jak udělat nový počítač tak, aby pracoval jak s 32, tak i 16 bity. Není to snadné, ale
originální řešení se najde. A tak jako počítač HAL ve filmu "2001" jsou vlastně iniciálky IBM,
posunuté v abecedě o jedno písmeno dozadu, tak i nová skupina pokřtí svůj počítač EGO (první
skupina má iniciálky FHP). Ale to jsou všecko jen příznaky hravosti návrhářů; ty velké problémy je
teprve čekají ...

Zatím tedy nic zvláštního a rozhodně ne námět pro Pullitzerovu cenu, kterou kniha v roce1982 dostala
a proč se stala známou biblí počítačových fanatiků naší doby. Také zápletka není tak velká:
konkurenční vnitropodnikový boj není nic nového. Co dělá knihu extraordinární je způsob, kterým
autor - který nějakou dobu víceméně žil s onou skupinou inženýrů - vystupňovává celé napětí. Přesně
tak, jak je to i ve skutečnosti, jak to i já pamatuji: návrh počítače totiž byl tehdy pořád ještě víc umění,
než technika a když se něco navrhlo, muselo se to proklatě dlouho testovat a opravovat, aby se
vychytaly chyby. Pak přijdou okamžiky, kdy nejprve technici a pak i vedoucí ztrácejí víru. Proč? I když
se jim to totiž podaří, firma nebude vyjíždět na trh s dvěma různými počítači, to by si sama
konkurovala.
Pak najednou přijde zpráva, že se hlavní projekt - ten prvý počítač - zpožďuje a firma riskuje, že
nebude na trhu včas. Roste naděje, že se to EGU přece podaří. Je čas, přesvědčit vedení, že právě tento
druhý počítač může firmu zachránit. Tím se ale napětí naopak stupňuje, ani tento počítač ještě není
hotový. Pracovní tempo roste do maxima a s ním i problémy, například zoufalá snaha počítač
"debuggovat" (my bychom řekli vychytat mouchy) a to rychle - ale nebudu tu přece popisovat celý děj.
Ani to by totiž příliš čtenáře nepřilákalo. Ne, co je unikátní je právě popis vývoje lidí, co se návrhu
počítače zůčastnili - většina z nich totiž začínala jako mladí graduanti a učili se počítačovou vědu jaksi
"za pochodu". Ti se tady z amatérů stávají opravdovými profesionály, pořád sice s nadšenými pocity,
ale už s zodpovědností a vytrvalostí, která amatérům normálně chybí. Tento vývoj nás nemůže nechat
chladnými, ať už jste to zažili nebo ne. Oběti, kteří tito lidé přinášejí - autor se příliš nezmiňuje o
utrpení jejich manželek - nejsou normálně na věřejnosti dostatečně známy a uznávány. Život inženýra,
která navrhuje věci pro výrobu - alespoň na západě - není vůbec lehký, ale málokterý z nich se
obětoval tolik, jako tito mladí muži. Ano, tehdy to ještě byla doména převážně mužská, ale i to se
změnilo.
A mají i svoje názvy: skupina programátorů si říká Microkids (Mikroděti), zatímco inženýři, co dělají
hárdvér, se nazývají Hardy Boys (podle hrdinů dětských detektivek). Ano, hlavní postavy knihy mají i
smysl pro humor, často jen dětský, ale co chcete od předčasně zestárlých mladíků? V čele skupiny stojí
West, člověk , který to vše drží pohromadě. Často nerudný, někdy nespravedlivý, ale vždycky účinný.
A navíc počítačový genius, to také pomáhá. Ne v tom smyslu, že by postavil celý počítač, ale odborník,
který přesně ví, co to v dané chvíli chce. Jemu k ruce jsou inženýři Alsing, vedoucí Mikrokidů a
Rasala, vedoucí hárdvérové skupiny. A zde se objeví ještě další hráč ve hře - společný cíl. Jednotlivci i
skupiny mají ovšem různé povahy a úkoly, mohou se i hádat, ale společný cíl je nějak víc a víc
stmeluje dohromady. Právě tohle jsem zažil kdysi sám na sobě a věřte je to ohromný pocit. Vím, zní to
pateticky, téměř neskutečně, ale i takové věci se stávají a je to jako kdybyste se ocitli v jiném světě.
Najednou všechno jde, jako zázrakem. A o tom je vlastně tato kniha, ne o počítačích, ani ne o Data
General, ale o těch, kteří ten zázrak dokázali, kteří dali počítači duši.
Tak například West, hlavní hráč, který hodně riskuje, ale přitom nenechá své podřízené ani minutu na
pochybách, že všechny problémy jsou jen přechodné, že se časem vyřeší. Pochválit skoro neumí, na
objednávky materiálu přímo skotsky škodlivý - v jednom okamžiku, kdy inženýři chtějí nový
analyzátor, prohlásí: "Analyzátor stojí peníze, ale přesčasy jsou zadarmo". Ale abychom mu nekřivdili
- asi peníze opravdu neměl - na druhé straně se vždy zastává svých lidí a uhájí projekt proti vedení, i
když se nakonec prozradí, o co vlastně usiloval. Pracuje za oponou a zařizuje věci, o kterých nemají
inženýři ani potuchy, jen aby se věci hnuly. A co hlavního, chrání své podřízené proti propastem a
pastím byrokracie. Alsing a Rasala se povahou i metodami liší nejen od Westa, ale i jeden od druhého a to hlavně proto, že jde o dva různé obory, které si nutně musí jít na nervy. Zde právě dochází k oné
symbióze, ne té nucené, ale té z nutnosti: jeden tu prostě potřebuje druhého k vlastní existenci.

Kniha končí - jak jinak? - úspěchem. Eagle, přejmenovaný na novou Eclipsu MV/8000, už v dalším
roce po uvedení do prodeje zabírá 10 procent celého byznysu DG a není nadsázkou, že firmu opravdu
zachránil od úpadku. Konkurenční skupina v Severní Karolině, patrně zatížená byrokratickými
brzdami, pořád ještě ani o rok později nebyla schopna dát dohromady něco, co by chodilo. DG se tak
dostalo mezi 500 největších firem v USA a existuje ještě dnes, i když bylo v srpnu 1999 prodáno firmě
EMC za miliardu dolarů. West ale v Massachussets dlouho nevydržel, odešel do Japonska budovat
novou odbočku firmy. Rasala a Alsing opouštějí DG a oba odchází do Kalifornie, zaslíbené země
počítačů.
Dnes už i moje PC dokáží daleko víc, než Eagle, ale o to nejde: byl to důležitý krok ve vývoji, i když
už jsou jeho návrháři zapomenuti - všichni, páni nebo kmáni. Takový je osud tvůrců na této zeměkouli:
lidé si spíše pamatují slavné ničitele. Dnes už třeba veřejnost neví, kdo postavil remešskou katedrálu,
ale víme, kdo ji rozbombardoval. A tak se mi zdá, že jsou ty populární dějiny lidstva vlastně jen jedno
velké smetiště.
Ulož tuto stránku
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Zajímám se o historii a tak často čtu o tom, co dělal ten či onen král, jak si počínal generálové
v bitvách a tím se zapomíná na osobní příběhy jednotlivců, které se v tom obrovském kvasu válek jaksi
ztrácejí. Zapomíná se na jich osobní odvahu a hrdinství. Protože o českém odboji se píše tak málo,
(skoro se zdá, jakoby žádný nebyl) dovolím si trochu delší úvod.
SMRT VÁCLAVA MORÁVKA
Už v době podepsání potupné Mnichovské dohody mnoho lidí vidělo
dopředu budoucí vývoj událostí a tak se připravovaly i odbojové
skupiny.
Ty se formovali především z posupně propouštěných důstojníků armády
a členů různých spolků. Hlavně to byli sokolové a skauti. Později tolik
opěvovaný komunistický odboj tehdy ani později samostatně vlastně
neexistoval i když v jednotlivých skupinách byli členové strany nebo
s ní sympatizující.
V této prvé etapě ( myšleno po podepsání Mnichovské dohody, ale před
vytvořením Protektorátu) se skupiny často soustředili jednak na přípravu
budoucí činnosti a také na výrobu falešných dokumentů, které měli
pomoci v odjezdu ohroženým občanům židovské národnosti. Bohužel,
mnozí z nich necítili ohrožení, čímž si později podepsali rozsudek smrti.
Jednotlivé skupinky byly ovšem jen malé- několika členné a měly jen
omezené možnosti.
Kapitán Václav Morávek působil nejprve v Kolíně, ale později se přesouvá do Prahy a spolu Josefem
Balabánem a Josefem Mašínem vytvářejí jádro odbojové skupiny Obrana národa.
Přes radiostanici Sparta I, dostávají někdy v polovině června 1940 pokyn, aby se pokusili navázat
spojení s agentem A-54 Paulem Thümmem, který pracoval pro čs. Výzvědnou službu.
Londýnské centrum v čele s Františkem Moravcem si totiž jeho informací velmi cenilo a netušilo, že se
A-54 mezitím stal dvojitým agentem. Tj. pracoval pro obě strany a do Londýna předával, tak jak to
bývá v těchto případech obvyklé, pravdivé, ale nepříliš důležitě informace promísené
s dezinformacemi podstatnějšího charakteru.
Spojení s A-54 se podařilo navázat 6.7.1940. Nejprve se s ním setkávali jednotliví členové, později
bylo rozhodnuto, že bude bezpečnější, když spojkou bude jen Morávek.
V dubnu 1941 gestapo dopadlo Balabána a zhruba o měsíc později i Mašína. Morávek ale dál udržoval
spojení s Thümmelem a předával jeho zprávy až do 4.11. 41, kdy byla zničena vysílačka Sparta I. Ani
tehdy nerezignoval, z porůznu posháněných součástek doslova „sflikoval“ vysílačku Sparta II, naučil

se vysílat a dál předával zprávy do Londýna. V říjnu 1941 byl Thümmen zatčen gestapem a propuštěn
poté co slíbil, že jim předá Morávka.
(Tady je na místě malá odbočka: V Německu v té době neexistovala jednotná výzvědná služba - každá
složka armády měla svojí a ještě nad nimi bylo nadřazeno gestapo. Tyto jednotlivé výzvědné služby
spolu v drtivé většině nespolupracovaly, naopak spolu tvrdě soupeřily.)
Dohodl si s ním schůzku ve svém bytě, kde ho měl gestapu předat, ale Morávek z neznámých důvodů
nepřišel, což zpečetilo osud Paula Thümmela.
V podvečer 21.3.1941 měl Morávek schůzku se svým spolupracovníkem Václavem Řehákem, kterému
měl předat nějaké dokumenty poblíž Prašného mostu. Tato schůzka byla prozrazena pravděpodobně
právě Thümmelem.
Poté, co se rozešli, si nejspíš Morávek všiml, že je Řehák sledován a zatýkán. Vystoupil a spěchal mu
na pomoc. Podle hlášení německé policie právě on začal palbu, která byla ale opětována tak prudce, že
se dal na útěk. Během tohoto útěku se snažil ještě likvidovat některé dokumenty z aktovky.
Někdy na hraně Prašného mostu byl raněn, padl k zemi a dále byl údajně zasažen střelou z dálky do
hlavy.
Podle policie se v této beznadějné situaci zastřelil.
Jenže jedna z těchto verzí nesouhlasí s pitevním protokolem, který se naštěstí zachoval. Podle ní totiž
byl Morávek střelen z levé strany do hlavy z bezprostřední blízkosti. Musel by se tedy zastřelit
levačkou! Jako mnohem pravděpodobnější se jeví verze, podle které do ležícího, ale stále ještě žijícího
Morávka vypálil buď inspektor Oskar Fleischer nebo kriminální asistent Karl Kowaczyk a hlášení pak
lživě upravili, aby se vyhnuli postihu za přílišnou horlivost. Rozkaz totiž zněl v případě Morávka
jednoznačně: zajistit ho živého k dalšímu výslechu.
Představa, že Morávek běžel Řehákovi na pomoc je trochu podivná i když se tím nejlépe vysvětluje
průběh události. V mnoha jiných situacích se mu podařilo zachovat chladnokrevnost, ale v tomto
musel přeci tušit, jak přestřelka proti přesile skončí! Navíc když u sebe měl řadu dokumentů, které
kompromitovali nejen jeho, ale i další osoby.
Jak se zdá, v tomto okamžiku jednal tak jak mu velelo svědomí a ignoroval veškeré zásady konspirace.
Václav Morávek byl totiž silně věřící.
Možná i to byl důvod, proč jeho pomníček na Prašném mostě byl opomíjen a spíše chátral. Doufám, že
dnes je obnoven a opatrován. Kapitán Morávek by si to zasloužil.

Ulož tuto stránku
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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.20, Vražda v zamknuté komnatě):
Naštěstí pro nás, Doufal přímo řekl: že klíč byl v zámku, takže se dá předpokládat, že vrah přišedší do
pokoje, musel tento nejprv odemknout zvenčí (anebo tam vejít, když nebyl pokoj ještě zamčený), jinak
by klíč svým klíčem vyhodil ze zámku. Podobně, vrah mohl zasunout jeden klíč po vraždě zevnitř, ale
pak by nemohl zamknout zevně, ledaže by měl dva klíče.
Znamená to tedy, že v pokoj byl zamknut zevnitř a ne zevně. Mužeme vyloučit možnost, že někdo měl
kopii, o které se neví, protože kdyby tam klíč nechal, kopie by se poznala. Řešení je tedy jinde.
Podle strážmistrova výkladu se on díval všude - o stropě se sice nezmíbil, ale určitě se tam dívla také:
navíc nějaký otvor tam není snadno zamaskovatelný.
Zbývá nám tedy podlaha a i při Doufalově důkladnosti ji asi moc neprohlížel. Mohly tam totiž být
padací dveže a na nich položený kobereček. Není třeba velké šikovnosti, aby vrah slezl dolů do sklepa,
ale předem položil koberec na padaci dveřetak, aby je po sklopení zakryl úplně.
Co se týká zamykání klíčem zevně, tj, když je jiný zastrčen zevnitř, zdá se to neproveditelné . muselo
by se použít velmi slného magnetu s přídavnou jemnou mechanikou a zatím se o takovém přístroji
nikde nepsalo. To už by bylo jendodušší vysadit celé dveře, vylézt z místnosti a pak je zase nasadit.
Většina dveří má panty přístuopné jen zevnitř, jinak by to umožňovalo zlodějům - a zámečníkům lehkou práci.
Po chopitelně zbývá ještě jediná možnost - sebevražda :-)
TĚLO BEZ HLAVY.
"Pane detektive, tohle je něco pro vás," prohlásil Doufal.
"A kde to máte?" zažertoval Příhoda a natáhl ruku.
"Ale ne, já myslím tenhle případ, co vám teď povím. Našli jsme nahou mrtvolu muže, ale bez hlavy a
to, jak víte, nestačí k identifikaci. také otisky prstů neidentifikovaly někoho, kdo je už v kartotéce.
Žádné zvláštní znamení nemá a šaty neměl, "
"Nu alepsoň jste poznali, že je to muž - to vám zmenší hledání na polovici," pokračovla detektiv v
žertování. "Ale vážně: porhledali jste seznam osob, které se ztratily?"
"Ano, ale tam není."
"Ale jak to víte?" zeptla se Příhoda.

"Ale pane detektive, za co mě máte? Prošel jsem základním policejním kurzem -"
"No to moc neznamená,"přerušil ho detktiv, "Teda myslím ten seznam, ne ten výcvik. Vím, srovnávla
jste, tělesné rozměry a podobně. Bohužel vám mnoho indicií chybí:, např. barva očí, vlasů a podobně."
"Nu jedno na sobě měl: prsten a dost drahý."
"tkaže se nejednalo o krádež, už proto ne, že obyčejný zloděj by sebral prsten a ne hlavu. navíc v tom
vašem seznamu chybí všichni lidé, kteří třeba odjeli na dovolenou, ke známým či do ciziny. Lidé, kteří
onemocněli a jsou v nemocnici, lidé, kteří žili sami a nikdo je nepohřešuje. Ba ne, seznma vám
nepomůže. Máte ještě vůbec něco?"
"Niv, než ten prsten."
"A napadlo vás, proč mu asi ten vrah rpsten nechal?"
"nenapadlo. Já jsme se ptal v různých obchodech, ale nikdo prsten nepoznával. Ani v zastavárnách ne."
"A tu hlavu jst nehledal?" zeptla se Příhoda.
"Hledal, ale nic se nenašlo. jen se v jedněch novinách objevil inzerát 'Našla se hlava. Přij´dte si ji
vyzvednout. Na ceně se dohodneme.' Ale adresa tam není."
"To nevadí, halvně že máte případ vyřešený, " zasmál se detektiv a odešel na pivo. "Jakto?" volal za
ním zoufale Doufal.
Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.
Ulož tuto stránku
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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 . . .
KDY BYL VM NAPSÁN?
také na tuto otázku je těžké odpovědět. Dlouho se váhalo s datováním rukopisu, než byla proveden test
radioaktivním uhlíkem. proč se váhalo? Inu nebyly peníze, my výzkumníci bychom tolik peněz
dohromady nedali. Až minulý rok, rakouská TELEVIZE NATIČILA ASI PŮLHODINOVÝ SNÍMKE
KOLEM VM, poradcem byl můj dobrý známý René Zandbergen, dnes nejlepší znalec VM, který má "
na svědomí" řadů skvělých nálezů, ať už to bylo v Římě, v Čechách anebo i jinde. jeho stránka
..............je opravdu encyklopedií VM.
A je zajímavé, že právě televize dala dohromady peníze, které jsme jinak přes různé granty nemohli
dostat. Opravdový sólokapr k tomu dodali, když nechali pergameny otestovat v arizonské laboratoři. Je
to tuším ta samá, co testovala Turinské plátno . . .
Výsledek byl překvapující. Datum 1420 +/- 20 let zní jako pohádka. nejen proto, že přesnost je
opravdu překvapující, ale nemáme důvěru jim nevěřit: rozptyl pro různé listy pergamenu byl
minimální, takže toleranci nejsou dány rozptylem mezi stáří listů, ale definovanou přesností samotné
metody. jak se tato přesnost určí: Normálně by se to dělalo tak, že by se otestoval vzorek daného dřeva
o známém stáří - např. počtem dřevokruhů " (let na průřezu) . takových vzorků je ale málo a navíc
několik vzorů stejně starého dřeva, ale řekněme z jiných stromů, by nedávalo přesně stejný výsledek.
Hlavní důvod není daný tím, že dřevo přestane brát uhlík ze vzduchu v den, kdy "zemře", tj. pro daný
rok je zde nejméně tolerance až 12 měsíců - to by se dalo zanedbat a když uvážíme, že rozpad uhlíku je
daný přesnou rovnicí. to by byla maximální tolerance.
Problém je jinde: naakumulované množství uhlíku je dáno stářím stromu, než zemřel, takže stromy
staré řekněme deset let nebudou mít stejné počáteční množství než třeba stromy staré sto let. Takže
bychom se měli vrátit k těm letům - jenže na to potřebujeme řez stromem, který je úplný, tj. nechybí
tam žádná léta. Takových vzorků je nepatrně, jedině globální „oteplovači“ jich zřejmě mají neomezené
množství.
Používá se tedy jiná metoda: vezmeme knihu, jejíž stáří je známo: např. u tištěné knihy bývá datum
publikace. srovnáme s měření rukopisu a při stejném výsledku lze pozitivně tvrdit, že stáří je stejné.
Z|de ale víme, že když měření není stejné, nelze z toho moc usuzovat. proto existuje mezinárodní

tabulka, která podle výsledků testů udává tzv. korekce - a to je právě ta tolerance nahoře.
Ježe v té tabulce jsou někdy tolerance až plus-mínus jedno sto let, tedy pro 1500 je možno, že rukopis
je z roku 1400 až 1600. To už není nijak - ale to se naštěstí VM netýká. Metoda datování
radioaktivním uhlíkem je založená na tom, že rostliny. zvířata a lidé akumulují tento uhlík stejnou
mírou - berou ho totiž ze vzduchu. Ta stejná míra se zatím nepodařila potvrdit, čili nelze srovnávat
živočichy versus rostliny.
Nejpřesnější metoda by asi byla srovnávat přímo pergameny s jinými, ale stejného stáří (které ovšem
musíme znát poměrně přesně). To se, pokud vím, v Arizoně neudělalo. Navíc neznáme stáří inkoustu,
chemický odhad nemůže přesně určit datum, kdy byl inkoust použit. Nicméně nemá cenu kritizovat
zkoušky, když zatím nic lepšího nemáme . .
Výsledek doslova šokoval výzkumníky - hlavně tím, že dosavadní kandidáti na autorství se jaksi to
daného data nehodí. proto se vynořily skeptické názory o pravém stáří VM. A jdou časově dopředu či
dozadu. Víme, že i dne se nacházejí čisté, neopsané pergameny v různých klášterech, několik stovek
let staré. Kláštery totiž bývaly běžně zaměstnány opisováním rukopisům a - prakticky už i od začátku jejich falšováním. první, co by mohlo být podezřelé, bylo stáří pergamenů., proto jich měli v zásobě
velká kvanta. pravda, nebylo to levné, ale falzifikáty se dobře prodávali. je zajímavé, že tehdejší
kláštery byly i na špičce výzkumu kódů a šifer :-). Text rukopisu VM může tedy být i o pár stovek let
mladší, než je stáří pergamenů.
Na druhé straně je důvodné podezření, že náš VM je jen opis (i když tam prakticky není žádný
"překlep" či oprava. To by znamenalo, že originál byl ještě starší. Pravda, na stáří naší kopie VM to
nemá vliv, ale při hledání autora rozhodně ano.
Proč vůbec potřebujeme vědět stáří rukopisu? Hlavně abychom mohli hádat autora, ale o tom jsme
psali minule. V tom článku jsem naznačil, ale moc nerozváděl možnost, že VM napsal Mnišovský.
Pravda, písmo "podpisu" Horčického se mu podobá (Viz můj jeden článek s důkazy), ale písmo VM je
umělé, takže je těžko něco srovnávat. Snad ještě jen připomenu, že je to písmo značně zjednodušené,
podobně jako rukopis Mnišovského, který používá něco jako „tiskací malou abecedu", věc v té době
celkem neužívanou pro ruční psaní.
Zde se tedy musíme zabývat i tím, že autor mohl stáří rukopisu jen předstírat. Protože je písemný
důkaz, že VM existoval už v 17 století, musel by autor už tehdy předstírat, že je rukopis starší, než
skutečně byl. Testy dokázaly, že co se týká pergamenu, rozhodně se mu to povedlo :-).
Ale i hypotéza podvrhu je jen hypotéza. Museli bychom mít daleko přesnější datování než radioaktivní
uhlík - možná spektroskopii, možná by pomohly nálezy dalších rukopisů. Možná i ztracené Barešovy
poznámky by nám daly inspiraci - ovšem ty budou asi psány na papíře. Tak či onak, byl vzniku VM
rozhodně blíže než my :-).
(pokračování)

Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : POZNÁMKY K JEDNÉ KNIZE O VM.

Vyšla nová kniha o VM od Arnošta Vašíčka: Nedobytná šifra ( podtitul: Co skrývá nejzáhadnější
kniha světa?). Je to vlastně první ucelené knižní dílo o VM napsané v Čechách a proto mu vzdáváme
dík, hlavně pro odborný zájem autora a jeho objevy.
Protože kniha uvádí celou řadu nových poznatků, považujeme za vhodné se k nim vyjádřit na základě
našeho desetiletého výzkumu VM. Domníváme se, že taková diskuze bude dobrá i pro naše čtenáře.
Tyto body nikterak nezmenšují důležitost uvedeného díla - není to ostatně recenze, ale spíše stanovení
fakt, tak jak je známe, případně jak se jeví ve světle posledních výzkumů ve světě. Je jen škoda, že se
autor v knize nezmínil i o našem českém výzkumu, který byl oceněn i mezinárodními odborníky.

Body jsou uvedeny víceméně v pořadí, v jakém se vyskytují v samotné knize.
1/ V knize je zmínka, že snad jde o pornografii.
- Tento názor se také kdysi objevil, púatrně jako sarkasmus. Je zajímavé, že to už žije vlastním
životem, i když pro pornografii ve VM není jediný důkaz. To už spíše by to mohl být antikoncepční
manuál, jak kdysi tvrdil Prof. Leonell C. Strong, který údajně VM vyřešil, ale způsob řešení nijak
detailně nepopsal.
2/ V knize je jeden zajímavý odkaz na http://botany.cz/cs/rostliny-medijnich-kreseb/, kde je také
srovnání s jinými zdroji. podobně debatuje o rostlinách ve VM Mra. Edith Sherwood, zde , stránka
bohužel expirovala a novou nemůžeme najít, tajkže alesoň její popis zde zde
- Srovnání nesedí: obrazy květin ve V|M jsou zcela jiné podstaty - nejde o skutečné rostliny, spíše o
jakési hybridy, hrubě nakreslené a vybarvené jen 4mi základními barvami, takže je nelze sprácně
identifikovat. Podobně představa paní Edith, že VM napsal Leonardo, předpokládá, že v dětském věku
neměl žádný malířský talent.
3/ Autor si všiml podivné role Mnišovského,
- u nás prvně popsané už před několika lety a ještě dříve prof. Stolfim. Píše, že v r. 1586, kdy RII. měl
údajně získat VM, bylo Mnišovskému šest let. Ptá se: kolovaly snad zvěsti o VM mezi učenci celá
léta?
Nevíme, kdo tvrdil, že RII získal VM právě tehdy, nikde o tom není zmínka (v tom roce to měl být
naopak právě John Dee, co mu jej prodal :-). Na druhé straně je pravda, že i se jinde Mnišovský zmínil,
že jakési rukopisy pro RII. kupoval v severním Rakousku, ale neříká, kdy to bylo a hlavně které. Zda
vůbec šlo o VM, nevíme. Bylo to určitě později a když císař umíral, bylo Mnišovskému už 32 let . . . .
Pokud Horčický dostal VM od císaře, je možná, že si ho vzal jako náhradu za dluh, který u něj císař
měl - vizi kniha "Kdo je kdo"). Jak získal VM Bareš, to nevíme - i to už jsme dávno uveřejnili u nás.
4/ Horčický se prý podepsal do záhlaví VM.
- Nález pravého podpisu Horčického ( před mnoha lety a to Shinenem, v mělnickém archivu ) jasně
vylučuje, že by byl ten předtím "neviditelný" zápis jeho jména psán jeho rukou. Tento náš fakt jasně

akceptovala už i Wikipedie. Patrně by šlo spíše o zápis nějakého kustoda, řekněme od Jezuitů.
5/ Myšlenka o nápadné a ne asi jen náhodné smrti Horčického.
Je ovšem od nás. Nikde se to "nešuškalo" a nikde jinde se o tom nepíše.
6/ O Kircherovi autor píše: největší učenec své doby, orientalista, matematik a tak vůbec...
Je fakt, že se Kircher zabýval vědou a byl jako největší vědec oslavován ve své době katolickou církví.
na jedné straně je pravda, že vynalezl laternu magiku, ale na druhé straně "vyluštil" jakési "čínslé"
písmo, podvrh, který mu kdosi poslal :-). Časem se přišlo na to, že jeho díla obsahují vážné chyby a
například jeho rozluštění hieroglyfů je zcela vedle. To mu nikdo za zlé nemá, ale teprve Rosettský
kámen umožnil Champollionovi objevit pravé řešení.
Znovu bychom zde chtěli ocenit to, že tato kniha je první svého druhu v češtině.
(pokračování příště)
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Autor : ©Karel Šlajsna
Název : SCORBIN HP
Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA" )

Všichni pak budou jísti veselou krmi.
Nostradamus

I.
Pracoval jsem v jednom výzkumném ústavu na okraji Prahy. Co tam páni akademici vlastně zkoumali
jsem v podstatě nevěděl. Jako pomocný laborant jsem měl za úkol uklízet, vymývat laboratorní sklo a
sterilizovat nástroje. Z toho, že nikde nebyly klece na pokusná zvířata, jsem usoudil, že se tu bádá na
poli anorganické chemie.
Můj život plynul v jedněch kolejích, dne za dnem. Ráno vstát, nacpat se do metra, jet na konečnou, pak
autobus, který nás vyhodil na konečné u vrátnice, kontrola, převléct se a hurá do práce. Té bylo někdy
dost, páni vědátoři po sobě v laboratořích dokázali nechat pěkný nepořádek. Pak oběd v jídelně, kde
pro nás, pomocný personál, byly dva umakartové stoly v rohu, zatímco ostatní obědvali na stolech
s bělostnými ubrusy.
K večeru pak zas ta samá cesta zpět na Vinohrady.
Bydlel jsem v Mánesově ulici, v jednom z těch
starých činžáků, které majitel zevnitř vyboural a
postavil tam monobyty pro singly- tedy lidi žijící
osaměle. Doma jsem pak volný čas trávil buď u
počítače, nebo u televize sledováním sportovních
přenosů.
Změna nastala jednoho letního dne, kdy se ke mně
při odchodu jeden ze zaměstnanců naklonil a
pološeptem mi řekl: „ Mohl bych s tebou chvilku
mluvit?“
Byl jsem překvapen, pracoval na úplně jiném
úseku a krom obědů u společného stolu jsme se
vlastně neznali. Nenašel jsem ale v té chvíli důvod,
proč odmítnout a tak jsem odpověděl: „Proč ne.“
Ale když mne vzal za rameno a místo toho
abychom šli směrem na zastávku, mě táhl stranou,
začal jsem mít trochu strach. Asfaltka tu asi po sto metrech končila a na ní navazovala úzká úvozová
polní cesta vedoucí do polí. Teprve když jsme na ni zašli začal mluvit: „Omlouvám se, asi jsem tě

trochu vyděsil, ale než vše vysvětlím, jedna zdánlivě divná otázka. Bereš scorbin, že?“
„No, jasně že jo!“ tedy čekal jsem ledascos, ale tohle ne.
„A zkusil jsi ho někdy vynechat?“
„Proboha ne, copak jsem sebevrah? Co je to za otázky?!“

Hlavou mi rychlostí blesku prolétly vzpomínky na nedávnou strašlivou minulost, kdy po ptačí a prasečí
chřipce přišla další epidemie, která ale oproti předešlým měla katastrofální důsledky- Rozšířila se
rychlostí blesku po celém světě a hned v prvním týdnu na ni umřeli tisíce lidí.
Naštěstí firma IHF přišla s lékem Scorbin HP. Ten nemoc sice nedokázal vyléčit, ale při pravidelném
užívání minimalizoval její účinky a prodlužoval tak lidem život o mnoho let. Bohužel do některých
částí Země se lék nedal včas dopravit a tak téměř celá Afrika, Tichomoří, Indie a část Jižní Ameriky se
téměř vylidnily. Zemřela také značná část muslimů, kteří odmítli brát léky vyráběné na Západě.
Vyskytly se sice teorie, že firma vir úmyslně vypustila do světa, ale v době kdy se celý svět změnil
v jeden velký lazaret a hřbitov, se na to zapomnělo. Ostatně konečný výsledek této hektabomby byly tři
miliardy mrtvých a kdo by se odvážil tvrdit, že někdo něco takového plánoval úmyslně?

„Už delší dobu tě pozorujeme a myslíme, že jsi dobrý chlap..“
„Kdo my?“
„Pomalu a postupně. Jak víš, dělají se tu všelijaké pokusy a někoho napadlo udělat rozbor Scorbinu a
zjistil, že pilulky obsahují jen dávku drogy podobné pervitinu, nic víc. Ta droga z nás všech dělá nejen
šťastné poloblby, ale také umrtvuje vzpomínky a způsobuje závislost. To že lidem, kteří přestali brát
scorbin bylo zle, nebyl příznak nemoci, ale absťák.“ „Ale vždyť scorbin zachraňuje život miliónům
lidí!“
„Tehdy nejspíš opravdu obsahoval nějaký lék, ale dnes už ne!“
Za poslední rok jsme udělali zkoušku čtyřikrát. Víc to nešlo, musíme být opatrní. Moc dobře víš, že
podle zákona mohou být ti, kteří scorbin neberou jako nebezpeční bacilonosiči zatčeni a internováni
v izolaci a za každého takto odhaleného člověka je vysoká odměna.“
Matně jsem si vzpomínal na to, že jsem občas na ulici viděl zelený vůz se žlutým křížem z kterého
vyskákali muži v bílém, někoho popadli, strčili do vozu a s jekotem odjeli. Vždycky mě to připadalo,
jako něco, co je v pořádku.
„Nebojíte se, že vás udám?“
„Bojím, ale jak už jsem říkal, je nás tady víc, co jsme se scorbonem přestali a sledujme vás. Musíme
riskovat.“
„Takže po mě chcete, aby s ním přestal taky?“
„Nemusíte, do ničeho vás nenutím, ale nechte si to projít hlavou. Copak chcete být přihlouplou ovcí
bez vlastních myšlenek, vlastní vůle, vzpomínek?“
„A dál?“
„ No vlastně nevím, zatím nemáme žádný plán, je nás jen hrstka a nesouhlasíme se záškodníky.“
„To je zas kdo?“ připadal jsem si, jako když se přede mnou otevírá nějaký nový svět, kolem kterého
jsem chodil a neviděl ho.

„Vím o tom, že existují skupinky, které se rozhodly pro aktivní odpor a provádějí drobné sabotáže.
Oficiálně se jim říká záškodníci, ale oni sami si říkají Svobodní. Zatím pokud vím, udělali jen několik
drobných akcí, ale znáte to ne? Němci říkali partyzánům bandité, Američani Talibanům zas teroristé.
Talibanci si říkali bojovníci za svobodu a tak dál. Jsou to jen slova, která mají ospravedlnit jejich činy.“
„Dobře, budu o tom opravdu přemýšlet a děkuji za důvěru. Neudám vás, nebojte.“
Pevně mi stiskl ruku: „Já jsem Jirka:“
„Já Petr.“ a s tím jsme se rozešli.

II.
Jak jsem jel domů, všechno, co mi Jirka pověděl, se mi znovu převalovalo hlavě. Měl jsem mu vůbec
věřit? Nebyl to jen výmysl pomatence nebo krutý žert? Vlastně byla jen jedna cesta, zkusit přestat brát
scorbin. Díval jsem se na netečně se tvářící lidi kolem a uvědomil jsem si, že jsem také takový, ještě
dnes ráno mi bylo všechno jedno. A kdy jsem si vzpomněl naposled na mládí, na rodiče? Nemohl jsem
si vybavit ani jejich tváře. Právě v té chvíli jsem se rozhodl se scorbinem skoncovat. Ale když jsem
došel domů, už jsem měl zase pochyby. Nakonec po dlouhém vnitřním boji jsem se rozhodl postupovat
pomalu. Žlutou tabletu jsem rozpůlil a poloviny ještě rozdělil a vzal jsem tři čtvrtky. Vzpomněl jsem
si, co Jirka říkal o bolestech a tak jsem nervózně čekal, co to udělá semnou. Ale ráno jsem se probudil
a necítil jsem nic. Znova jsem vzal jen tri čtvrtiny a vyrazil do práce. Jirku jsem další den neviděl. Ani
třetí a čtvrtý. To už jsem sebral odvahu a bral jen polovinu. Trochu se mi pravda motala hlava, ale
žádné horečky ani průjmy nebo další příznaky obávané nemoci.
Jirka se mi přihlásil až po čtrnácti dnech. To už jsem i s polovinou Scorbinu skoncoval a bral jsem
čtvrtky. Pomalu se mi vraceli i vzpomínky. Třeba na to jak jsme byli se školou v Zoo a mě upadla
zmrzka do výběhu medvědů a já tam chtěl vlízt. Zase jsme si udělali procházku do polí, ale dnes se mi
jeho starostlivý výraz vůbec nelíbil. Co se děje? Myslel jsem si v duchu a tak jsem si neodpustil
otázku: „Co když si nás někdo všimne?“
„Budeme tvrdit, že jsme kamarádi. Pořád je lepší, když si budou myslet, že jsme homosexuálové, než
že mluvíme o scorbinu.“ a doprovodil to úšklebkem, ale vzápětí zvážněl a začal: „ Poslyš jak jsi se
ohledně něj rozhodl?“
Pochlubil jsem se a on jen uznale kýval a pokračoval: „Je tu taková vážná věc. Zmizel profesor
Houžvic, prý ho sebrali z noční směny, ale bojím se ptát. Je to jeden z těch, kteří pracovali na analýze
té zatracené látky. A právě on byl také vedoucím naší skupiny, znal i mě. Nevím jak kdo, ale se
zdekuju.“
Připadal jsem si jako úplný blb, který se pořád jen ptá, ale nedalo mi to: „Co jako znamená zdekovat
se?“
„Zmizím odsud a půjdu mezi bezdomovce, tam budu snad v bezpečí. S několika se i znám. Jich si
nikdo moc nevšímá, tedy pokud je přes den nevidí nějaký horlivý občan, jinak jsou docela uzavřená
komunita a myslím, že mezi sebou práskače nemají.“
Tahle představa mnou otřásla. Žít někde ve špíně a o hladu! Neuměl jsem si tehdy představit, že bych
se večer pořádně neosprchoval a nenacpal se.
„Je to pořád lepší než se nechat chytit a přemístit do izolace. Nevím přesně co se tam děje, ale myslím,
že z tebe nejdřív nejrůznějšími způsoby vytáhnou všechno, co víš. A pak? Nevím, ještě nikdo se
odtamtud nevrátil. Zítra už tu nebudu a kdybys se dostal někdy do podobných problémů a potřeboval
zmizet, zajdi do Ječné ulice. Je tam malý bazar hudebních nástrojů. Prodavači řekni, že chceš
pětistrunnou honerku. Budeš si to pamatovat?“

Byl jsem z toho pořádně zmatený, ale zakoktal jsem: „Jo-jo.“
Rozloučil se semnou: „Hodně štěstí!“ a zmizel.
III.
Večer jsem přemýšlel nad tím, jestli bych scorbin zase neměl začít brát, ale pak jsem pochopil, že už se
vše změnilo natolik, že by to nebylo žádné řešení. Krom toho bych znova přišel o své vzpomínky a já
teď, když se mi vrátily, jsem si uvědomil, jaké je to bohatství a oč jsem byl celá ta léta ošizen. Také
jsem se utěšoval tím, že mně snad bezprostřední nebezpečí nehrozí. Zpočátku to i tak vypadalo, ale pak
jsem zaznamenal změny, kterých bych si dříve nejspíš vůbec nevšiml. Někteří zaměstnanci byli
nahrazeni jinými. Znamenalo to jen jediné. Profesor Houžvic mluvil a prozradil jména své skupiny.
Netušil jsem, jestli věděl i o mě.
Mám čekat, co bude a dělat, že se mě to netýká? Propadl jsem panice, neuměl jsem si představit, že
bych měl opustit vše, v čem jsem žil. Špinaví bezdomovci se mi hnusili.
Několik dalších dní jsem byl napůl šťasten a napůl žil v hrůze, ale příští pátek jsem z okna laboratoře
zahlédl náhodou parkovat za rohem zastávky známý vůz se žlutým křížem. Stál jsem tam jako socha,
zíral na odcházející lidi, ale vůz tam byl i když už i poslední louda prošel vrátnicí. Pak jsem viděl muže
v bílém, jak mluví s vrátným a ukazuje jakýsi papír. Ten chvíli rozhazoval rukama, ale pak zašel do
boudy a někam telefonoval. Na nic víc už jsem nečekal, seběhl jsem dolů, zadním vchodem ven,
kolem jídelny a skladu dozadu, kde byla v plotě stará branka jištěná obrovitým visacím zámkem. My
kuřáci jsme ovšem věděli, že je to jen naoko, chodívali jsme o přestávce kouřit do blízkého remízku.
Vyklouzl jsem ven, zámek za sebou opět zaklapl a bleskem zmizel v mlází. Úzkou pěšinkou jsem se
vydal na polní cestu, kde to před časem začalo. Sanitní vůz odtud byl dobře vidět. Oddychl jsem si,
když po chvilce nastartoval a odjel. Srdce mi silně bušilo. Sedl jsem si tam a zapálil cigaretu, abych se
trochu uklidnil. Teprve pak jsem se vydal na zastávku.
Snad mě varoval můj šestý smysl, ale ten den jsem vystoupil o jednu stanici dříve a šel domů z druhé
strany. Už z dálky, když jsem přicházel do ulice, jsem viděl, jak tam postávají dva habáni. Kdybych
vystoupil tak jako vždy a šel obvyklou cestou, vběhl bych jim rovnou do náruče. Otočil jsem se a
pomalu odcházel. Zastavil jsem se až nad vinohradským tunelem. Stávalo tu často hodně lidí a
pozorovalo ruch na nádraží a tak jsem tu nebyl nápadný. Zapálil jsem si další cigaretu a horečně
přemýšlel, i když možnost tu vlastně byla jen jediná. V tom okamžiku jsem litoval, že jsem tehdy
vůbec Jirku poslouchal, jenže to už teď bylo opravdu jedno.
Prohlédl jsem si, co mi zbylo. Nebylo toho moc. Klíče, průkazky, kreditka, něco hotových peněz,
načatá kravička cigaret, zapalovač.
Pomalu jsem se zdrceně loudal ulicí dolů do Ječné ulice, tak jak mi Jirka radil.
Krámek jsem téměř minul, měl jen jednu malou výlohu a když jsem vešel, jako bych se ocitl v jiném
světě. Byla to dlouhá nudle, kde po jedné straně byly ve vitrínách harmoniky, klarinety a trubky a na
druhé v řadách za sebou kytary všech možných tvarů a barev. Jako duch se přede mnou zjevil vytáhlý
hubeňour s dlouhými neupravenými vlasy: „Pán si bude přát?“
Znělo to hodně nevrle.
„Potřebuji honerku s pěti strunama,“ vykoktal jsem nervózně.
Jeho oči se zúžily a pohledem mne znova hodnotil, zatímco já jsem těkal pohledem z něho na
vystavené a nevěděl co dál. Nechal mě chvíli povařit ve vlastní šťávě a pak se od mne otočil a pokynul
rukou: „Pojď,“ začal mi tykat.

Nevěděl jsem, jestli je to dobré nebo špatné znamení, ale vydal jsem se za ním. Vešli jsme do další
trochu širší místnosti. Byly tu dvě basy, tuba, klavír a na stěnách v nadživotní velikosti fotky J.
Hendrixe. Madony, Santany, Eminema a dalších. Prodavač přistoupil k jedné z nich, zmáčkl nejspíš
nějaký tajný knoflík, protože stěna s fotkou se odsunula a za ní bylo úzké spoře osvětlené schodiště
vedoucí kamsi dolů. Prodavač znova jen kývl a je klopotně a nejistě vydal na cestu dolů. Na cestu,
která jak jsem tušil, dělá tlustou čáru mezi tím, co bylo a co bude.
IV.
Schůdky ústily do malé sklepní místnosti, kde u několika rozvrzaných stolů seděli chlapy nejrůznějšího
věku a vzezření a mastili karty. Ten co seděl u sudu s pípou a kibicoval se ke mně obrátil, sjel mě
zhora dolů a sarkasticky komentoval: „A hele, novej přírůstek. Tak se posaď, hned se ti budu věnovat.“
Ostatní si mě ani nevšimli, dělali jakoby nic a hráli dál.
Teprve když skončili, obrátil se ke mně jeden vousáč a přísně řekl: „Tak spusť, co tě sem přivedlo a
snaž se na nic nezapomenout. Taky vyndej všechno, co u sebe máš.“
Poslouchal můj příběh a prohlížel si pozorně všechno, co jsem dal na stůl. Na jednu dal klíče, doklady
a kreditku, ostatní mi vrátil.
„Klíče už nebudeš potřebovat, kreditku taky ne, určitě je v tuhle chvíli zablokovaná. Osobní kartu ti
podle téhle vyrobíme jinou. Jiřího Ulmanna si pamatuju, takže si tě nemusíme prověřovat. Nevím kde
teď je, ale dám mu vědět.“
Otočil se k staršímu přihrblému muži sedícímu opodál. „ Hele Rogere, zaveď ho dál, najdi mu místo a
pro začátek bude mít společný rajon.“
Oslovený vydal otrávené zamumlání, nicméně vstal a přišoural se blíž. Podíval se na mě, téměř
nenávistně a jen kývl rukou. Vyšli jsme do další sklepní místnosti. Tam už světlo nebylo, Roger kamsi
sáhl a vyndal pochodeň vyrobenou ze starého hadru namotaného na kusu dřeva a zapálil jí. Zabočili
jsme do úzké chodbičky, prolezli zdí a dál a dál. V okamžiku jsem úplně ztratil orientaci i pojem o
čase. Nakonec jsme se zastavili až v dlouhé chodbě, kterou vedla na konzolích řada tlustých trubek a
kabelů. Na zemi tu bylo několik polorozpadlých slamníků. Roger na ně ukázal a poprvé za celou dobu
promluvil : „To je tvůj novej bejvák mladej.“
Sedl jsem si na zem a v čirém zoufalství schoval hlavu do dlaní, abych neviděl tu hrůzu okolo. Roger
si těžce kecnul vedle mě, sáhl do malého výklenu a vyndal krabici, kterou mí podal: „Hele, vím jak ti
je, tady máš a pij, to ti pomůže….. ale nemyslí si, že ti budu dělat chůvu pořáde, rozumíš?“
Bylo to nejlacinější červené víno a vzhledem k tomu, že jsem nikdy alkohol moc nepil, tak mi teď
stačilo opravdu jen málo a usnul jsem. Večer mě Roger vzbudil a vyšli jsme, jak on říkal, do našeho
rajonu. Bylo to několik bloků domů, které jsme procházeli a pečlivě prohlíželi kontejnery s odpadky i
obsah poházených pytlů. Napoprvé jsem si to, co jsme našli, ještě hnusil, ale hlad s člověkem udělá
divy a tak už druhý den bylo všechno jinak. Už první den jsem také našel pohozenou školní tašku.
Nosil jsem jí později jako ruksak, ale hlavně jsem z ní vybral sešity a začal psát svůj příběh. Snad
hlavně abych zabil nudu dlouhých dní, kdy jsme se venku moc neukazovali. Pokud jsme přes den
vycházeli, tak jsme si vybírali opuštěná místa.
Ačkoliv Roger první den říkal, že mi nebude dělat chůvu, držel se mě a stále na mě dohlížel. Zpočátku
mi to bylo trochu protivné, ale poznal jsem, že jen díky jemu jsem se vyvaroval mnoha chyb, stejně
jako jsem poznal, že jeho cynizmus je výsledkem způsobu jeho života a pohledu, který měl na svět.
„Dějiny se opakuji,“ vysvětloval mi, „ podívej Řím, zpočátku to byl stát svobodných lidí, ale později

se to změnilo, byla tu armáda otroků a chudiny a vedle toho úzká vrstva privilegovaných. Tak je to i
dneska.“
Tak by se s tím mělo něco dělat ne?“ navrhoval jsem bojovně.
„A co jako? Většina lidí bere scorbin a je spokojená.“
„Tak to ten tvůj příklad s Římem moc nesedí, to tehdy nebylo.“
„Ale jo. Chudina dostávala od bohatých trochu jídla a hlavně byla pro ně pořádána zábavagladiátorské hry, divadla živé scény. Odtud je také odvozeno heslo –chléb a hry. Dnes je to scorbin a
televize.“
„A ty si opravdu myslíš, že by se s tím nedalo něco dělat?“
„ Těch co si tenhle stav uvědomují je málo. Většině nás, co žijeme mimo společnost to je jedno.
Podívej se na ně, už jsi tu pěkných pár dní, chtějí jen přežít do druhého dne, najít něco k jídlu. A co by
se dalo dělat? Je nás hrstka a žijeme jako krysy v kanálech a po sklepích. Občas se sice malá skupinka,
pravda, dala dohromady, ale protože neměla téměř žádné možnosti, tak to co provedli, bylo jen jako
komáří štípnutí, neznamenalo to žádnou škodu.“
„Jenže Řím skončil a teď mi říkáš, že není naděje.“
„Řím skončil na tom, že se ta skupina nahoře stále víc oddělovala od těch dole a zužovala se. Nakonec
se ženili a vdávali už jen příbuzní mezi sebou a vzešli z toho šílenci, jako byl Caligula.
Rozdíl je v tom, že dnes si bohatí mohou kupovat drahé léky, náhradní orgány, žijí tak mnohem déle.
Navíc jsou tu spermabanky, kde je zmražené sperma „hezkých a hodnotných lidí“, počet možností je
tak mnohem vyšší, ale stejně se jednou vyčerpá a tenhle systém se začne bortit jako domeček z karet.
Problém je jen v tom, že moc se pak uchopí spíš barbaři. Ti co nerozeznají dobré a hodnotné od
špatného a zničí šmahem vše. Řím rozvrátili Vizigóti, francouzská revoluce v krvi pozřela své nejlepší
lidi a vlády se zmocnila lůza chtivá krve. Mám pokračovat dál…?“
Rogerovův proslov mě hodně vzal naději, ale abych trochu změnil téma, zeptal jsem se: „Čím to je, že
máš takové vědomosti. Já si ještě ze školy teď když jsi mi to říkal, na něco vzpomínám, ale jsou to jen
útržky.“
„Byl jsem profesorem dějepisu.“ odpověděl chmurně.
„Poslyš, co kdybychom tady ty trubky poškodili a přestřihali dráty? To by snad zabolelo ne?“ nechtěl
jsem se vzdát tak snadno.
„Jo, to jo, ale zabolelo by to obyčejné lidi. Ti bohatí bydlí v domech na venkově, kde je čistší vzduch.
Mají i své zdroje energie. Krom toho už jsme kdysi něco podobného udělali. Následoval razie
pořádkové policie. Vtrhli sem, zabíjeli a pálili plamenomety. Zachránila se nás sotva třetina. Pak sem
nahnali obyčejné dělňásky. Ti to opravili do tří dnů.“ Roger se při té smutné vzpomínce celý schoulil
do sebe.
V.
O dva dny později jsem se setkal s Jirkou. Skoro jsem ho nepoznal a chvíli mi trvalo, než jsem si
uvědomil, kdo to je. Radostně mi ramploval rukou, a já mu musel vyprávět znova svůj příběh. Také mi
přinesl nové doklady, jmenoval jsem se teď Karel Plavčík. Jirka byl názorově Rogerův protiklad a hýřil
optimizmem. V jeho představách tenhle život byl jen dočasnou nouzovou situací.
„Zítra tě zavedu na naše zasedání, uvidíš, co máme všechno v plánu!“
Opravdu pro mě také druhý den přišel. Ačkoliv jsem se už docela dobře v tom bludišti, ve kterém jsme
žili, vyznal, přesto jsem měl problém neztratit orientaci.

Vylezli jsme v polorozbořeném sklepě a Jirka mne táhl přes zarostlý dvorek do malého domku. Oslněn
denním světlem nechal jsem se vést jako malé dítě. Dům byl uvnitř provizorně opraven a zařízen a
posedávalo tu asi tucet mužů a dvě ženy. Když jsme vstoupili, otočili se k nám, ale pak pokračovali
v tom, co Jirka nazýval jednání. Velice brzy jsem poznal, že je to jen tlachání o ničem. To co navrhl
jeden, druzí zamítali, nebo se těm nápadům vysmívali. Překřikovali se, hádali se a uráželi. Bylo mi
jasné, že tihle se nikdy na ničem nedohodnou. Roger měl pravdu v tom, když říkal, že tahle společnost
musí vyhnít shora.
„Chtěl bych se vrátit.“ řekl jsem.
„Teď to nejde, je to zajímavé a důležité!“ namítl Jirka. Nechápal jsem, jak může být tak slepý nebo
naivní, že to nevidí.
Vyšel jsem otráveně ven, abych si tu v klidu zapálil. U pobořené obvodové zdi se cosi mihlo. Naučen
od Rogera na jakýkoliv podezřelý pohyb reagovat, jsem se přikrčil a jako lasička vklouzl do otvoru
sklepa, odkud jsme předtím přišli. To mi v té chvíli nejspíš zachránilo život. Za mnou se ozvala
hromová rána a vzápětí zarachotila střelba. Jen na vteřinku jsem se ohlédl a viděl míhající se černé
postavy zásahové jednotky. Na nic víc jsem nečekal a rychle utíkal pryč. Cestu jsem si pamatoval, ale
teď v rozrušení jsem nejspíš zabloudil, protože jsem se ocitl ve slepé uličce. Teprve v té chvíli, kdy
jsem se zastavil, jsem ucítil bolest. V prvním momentě jsem myslel, že jak jsem prchal, tak jsem se
někde uhodil, ale bolest byla stále silnější a když jsem si sáhl na rameno, cítil jsem, jak mi tam teče
krev. Rukou jsem se pokusil ji zastavit a klopýtal jsem tmou dál a dál v obavě, že mne budou
pronásledovat. Během té cesty jsem už ani nevím, kolikrát zabloudil a omdlel a úplně ztratil pojem o
čase. Teprve po době, která se mi zdály být nekonečnou jsem se dovlekl do známých míst. Roger mě
přivítal nevrlým: „ Tedy ty jsi se zřídil!“ ale pak pochopil, že nejsem opilý, čile vyskočil a podepřel
mě. Zděšeně vykulil oči, když viděl tu spoustu krve.
„Lehni si tady a hned tě ošetřím.“ A kamsi zmizel.
Znova jsem omdlel. Když jsem se probral, Roger se nade mnou nakláněl a civěl na mě jako na zjevení:
„ Tedy kamarádíčku, ty jsi fakt dítě štěstěny, ta kulka ti prošla rukou a jen trochu škrábla kost. Jen o
kousek dál a už jsi klepal na nebeskou bránu. Vyprávěj, co se tam stalo!“
Moc mi to nešlo, ale postupně jsem to dal dohromady. Roger jen pokyvoval hlavou a uzavřel to: „
Myslím, že mezi námi jsou nastrčení práskači. Nevěřím, že to byla náhoda. No přestává tu být
bezpečno asi bude nejlíp změnit vzduch. Jdeš se mnou?“
„Bojím se, že budu zdržovat.“
„Ale kdepak mě už to taky nejde cvalem, půjdme hezky v pohodičce a hned!“
Měl pravdu, stmívalo se a tak byl nejvýhodnější čas vyjít. Krom toho, vzhledem k tomu co se odehrálo,
mohlo se tady komando objevit kdykoliv. Roger mě přinutil nechat tu vše, co nebylo nanejvýš
potřebné. A tak tu nechávám i tyto sešity a doufám, že je někdo najde a přečte si můj příběh. Sebrali
jsme náš skrovný majetek a odcházíme . . .
PS: Tento sešit se svědectvím o temné části lidstva byl objeven při přestavbě metra 6.12.2035. Dnes už
se takový podvratníci nemohou vyskytovat. Jsme přece všichni šťastni . . .
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Velká limuzína se snažila prorážet tmu silnými reflektory. Ty však byla tak hustá, že bylo stěží vidět na
několik desítek metrů. Uzoulinká asfaltka skončila již dávno a změnila se v ledabyle udržovanou cestu.
Z nebe padaly husté provazce vody a stěrače auta se jen marně snažily udržet průhledné čelní sklo i
když pracovaly v horečném tempu.

Cesta náhle zahnula vlevo na malý mostek, klenoucí se
nad prudce tekoucí horskou říčkou. Ta posílena deštěm
hrozivě bublala a přelévala se už i přes mostek.
Neviditelný řidič prudce trhl volantem a vůz chvíli
poskakoval po hrbolaté cestě, jako neposlušný koník.,
motor vyl ve vysokých obrátkách a pneumatiky
prokluzovaly v bahně. Pak konečně kola zabrala a vůz
vyrazil v šíleném tempu na můstek.. Na několik
okamžiků zcela zmizel ve vodní sloně a zdálo se, že se
most pod těžkým autem rozpadne, ale v dalším
okamžiku bylo auto již na druhé straně.
Klikatý blesk sjel z nebe a osvítil nevlídnou krajinu plnou vysokých kopců zakončených ostrými
jehlany. Auto nyní jelo Borgorským průsmykem sevřeném ze všech stran temnými velikány
Fagzažských hor.
Za jednou z mnoha zatáček se kopce trochu rozestoupily, cesta se rozšířila a reflektory osvítily několik
temných budov. Jen z jediné úzkými štěrbinami prosvítalo ven světlo. Vývěsní štít s kterým si pohrával
vítr, byl zavěšen na domě o kterém směle hlásil, že je hostincem Corona de aur.
Brzdy zakvílely a auto zastavilo. Světlo pronikající slabě ven osvítilo štíhlého muže za baleného do
dlouhého černého pršipláště. Široký klobouk měl naražený hluboko do čela.
Na vteřinu se zdálo, že bouře ztrácí sílu, ale pak začala s novou silou- klikaté blesky osvětlovaly tuto
chmurnou scenérii, které vévodila temná a hrozivá silueta hradu, jehož obrys se tyčil na obzoru.
Muž, překonávaje prudké nápory větru se vydal k hostinci. Rozložité vrby se ve tmě zdály být
obrovitými chobotnicemi jejich větve se jakoby natahovaly k muži tisíci chtivých chapadel. Ozvěny
hromů se mnohonásobně odrážely v kopcích, vracely se zas a zas a tvořily vhodný zvukový doprovod
k tomuto ponurému panoramatu.
Muž rozrazil dveře, vešel dovnitř. Z útulného šenku na něj dýchlo teplo, klid a pohoda.
Sedělo tu jen pár postarších strejců, kteří udiveně vzhlédly k příchozímu a jakoby s obavami si
prohlíželi jeho nezvykle bledý obličej.
Shodil plášť,setřepal z něj na zem spršku vody, sundal klobouk a jeho velmi světlé šedé oči se dívali na

sedící hosty. Zdálo se mu že jejich tvářích vidí potlačovaný strach.
Usmál se a řekl: „ Dobrý den pánové, nezlobte se, ale zdá se mi, že jsem vás trochu polekal. Chtěl
bych si zde jen trochu odpočinout, ohřát se a počkat než přejde ta hrozná bouře.“
To už se k němu velice mrštně přitočil obtloustlý muž se servilním úsměvem, který mohl patřit jedině
majiteli hostince. Vytáhl usmolenou utěrku a začal ze stolu, který stál opodál oprašovat drobky.
Zároveň ze sebe chrlil: „Vážený pán se nemusí omlouvat. Jsme vám plně k dispozici a splníme
všechna vaše přání.“
Když dokončil úkon smetání drobků, otočil se k hostovi: „Co si budete přát?“, a aniž by čekal na
odpověď, pokračoval : Jistě vám přijde vhod svařené víno. Zahřeje vás a osvěží! A tak vzácnému hostu
si dovolím nabídnout specialitu- uzené pstruhy. Vím, že jste zvyklý asi na lepší krmi, ale můj podnik je
vyhlášen daleko široko. Budete spokojen.“ „Tak dobře“, kývl unaveně a rezignovaně příchozí.
Hostinský už odcházel, ale pak se otočil a zeptal se : „ Budete si přát nocleh?“
„Ne, jen si trochu odpočinu a budu pokračovat dá. Ještě dnes musím být na hradě Poenari.“
Sotva zaznělo to jméno, všichni hosté sebou cukli, schoulili , jakoby se na ně při vyslovení toho jména
snesla nějaká neviditelná hrůza.I hospodský sebou škubl až víno vyšplíchlo na stolek, když ho pokládal.
Mladý muž se díval nechápavě do jejich tváří: „Ano, čeká tam na mě už velmi netrpělivě můj strýc.
Psal mi, abych přijel co nejrychleji a nikde se nezastavoval.
„Jistě ho znáte,“ pokračoval po malé odmlce, „ je to profesor přírodních věd dr. Seward, který zde
koupil starý hrad, aby se tu věnoval studiu pověstí o upírech, kterých je tento kraj plný. Uznávám, že je
to dnes v moderní době poněkud dětinský koníček, ale můj strýc ho bere velmi vážně.“
Když zaznělo slovo upír, hosté se po sobě beze slova podívali. Pak hostinský vzal prázdný pohár,
odšoural se za pult, kde cosi moment kutil a pak pře mladíka postavil další plnou sklenici: „ Pstruzi
budou hned, zatím se ještě napijte.“
Ten se cítil velmi příjemně. Svařené víno mu udělalo dobře a už se těšil na pstruhy, protože od rána
skoro nic nejedl. Víno mu stoupalo rychle do hlavy.Měl pocit, že by těm dobrácky se tvářícím
vesničanům měl něco říci a tak začal: „ Slyšel jsem, že zde v kraji je zvykem věšet do všech místností
česnek, protože se věří, že je to ochrana proti upírům, ale jak vidím, vy zde těmto pověrám nevěříte.“
A opile se na ně usmál. Znova se zhluboka napil a chtěl pokračovat, ale jazyk se mu jakoby zauzloval a
tak jen něco zamumlal pro sebe.
„Kde je ten šejdíř s těmi pstruhy,“ myslel si, ale čert vem pstruhy! Ještě se trochu napiji, a pak se
zvednu a pojedu.“ Zmocňovala se ho velká únava, klížila mu víčka a on zamlženým zrakem pozoroval,
že se na něj ostatní hosté nějak divně dívají. Jejich oči plály podivným leskem a vzhlíželi k němu
s jakousi touhou.
Vědomí měl už natolik otupělé, že na ně jen zíral.
„Blbost!“ chtělo se mu říci, ale z úst mu vyšel jen bublavý zvuk, když se mu v tom okamžiku zakousl
hostinský hluboko do hrdla.
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Jennifer se usmívala: po tom roce, co s Bobbym chodila, se konečně rozhoupal a řekl jí, že ji miluje. A
aby to dosvědčil, pozval ji na výlet, navštívit jeho staré rodiče. Tohle už vypadalo vážně.

Dlouho se rozhodovala, co si vezme na sebe - chtěla vypadat dobře, reprezentativně. Tady prostě šlo o
všecko a Bobby byl právě to všecko. Takovou šanci už nikdy v životě mít nebude a za pár let ji bude
dvacet osm, nejvyšší čas uhnat ženicha. Pak si náhle vzpomněla: ještě dárky jeho rodičům! Vydala se
tedy do města; dlouho hledala něco, čím by se moc nepodbízela. Snažila se vžít do mentality těch
imaginárních stařečků a chtěla něco, co potěší, ale zase nezavazuje k tomu, aby to darovaný oplatil.
Přitom nemohla odolat a koupila si tam šaty, které se jí hrozně zalíbily. Jak se prohlížela v zrcadle,
představovala si najednou sama sebe v bílém a zasnila se. Ze zadumání ji vyrušila jedna ženská, která
se dobýval do kabiny. Jenny se otráveně vrátila do skutečnosti a vrátila se domů. Večer si ještě jednou
šaty vyzkoušela, aby si byla jistá, že se bude líbit. Člověk nikdy neví, jak moc dá Bobby na své rodiče .
..

Vyjeli brzo ráno. Bylo ještě chladno a cesta jim docel dobře ubíhala. Projeli několika údolími, pak
pahorkatinou a konečně se dostali k nevadské poušti, po které se táhla nekonečná čára silnice.
Zastavili ještě před pouští, v motorestu, kde si dali snídani a nabrali benzín. Pak se zase vrátili k autu.
Vyrazili opět na cestu. V očekávání dlouhé, nudné cesty zavedla Jennifer rozhovor na jejich návštěvu.
Bobby s ní předtím nikdy o rodičích nemluvil, jen o tom, že mají farmu někde dál na východ, snad v
Utahu, snad v Arizoně nebo kde. Teď se ho na to přímo zeptala a tak jí vyprávěl, že jeho otec, Charlie,
který dělal od malička na farmě, hned po svatbě si koupil jednu na dluh a pak se to snažil pracně
splácet. Dřel jako kůň, ale peníze se nesbíhaly. Betty, jeho žena, dělala vše ostatní, co bylo na farmě
třeba udělat. Vedle toho ovšem vychovávala i jejich dva syny . Staršího Lennyho, který měl celou
farmu sám podědit a Bobbyho, kterému tu ztrátu chtěli nahradit tím, že ho pak poslali studovat do
Kalifornie. Lenny farmu opravdu převzal a svou přičinlivostí a hlavně dřinou ji vysekal z toho
nejhoršího. Také Bobby pravidelně přispíval penězi, takže teď už byla farma prakticky bez dluhů.
Ač ji to vyprávění o těžkém životě Bobbyho rodičů trochu dojalo, Jenny sama život na venkově
neznala a ani ho znát nechtěla. Neuvědomovala si, jak někdy špatné počasí dokáže farmáře připravit o
všecko a že to bylo vlastně ohromné štěstí, že se rodině podařilo farmu nejen udržet, ale dokonce i
splatit. Nikdy ji samotnou nenapadlo, že by také mohla bydlet na venkově - ta nuda! Naštěstí má
Bobby dobré místo v Los Angeles a tak nemusí mít strach, že by se snad chtěl přestěhovat zpátky. Ale
přesto si chtěla být jistá, a tak na to nenápadně zavedla řeč.
Bobby ji ji svou odpovědí ale nepříjemně překvapil. "Začínám o tom uvažovat," řekl.

"Proč?" zděsila se Jennifer. "Vždyť ti přece v městě nic nechybí!"
"To máš tak," vysvětloval jí. "Dostal jsem totiž zprávu, že můj bratr Lenny onemocněl."
"Jak moc? "zeptala se Jenny.
"Je na umření, lékaři mu dávají tak půl roku," řekl Bobby. "Nechtěl jsem ti s tím kazit výlet, ale když
už jsme u toho, je to také důvod, proč tě vezu ukázat rodičům."
Jenny se zděsila. Teď to teprve chápala. "Snad nechceš převzít tu farmu, proboha?"
"Nechci, ale musím. Když jsme ji teď vyplatili, bylo by škoda se jí zbavit."
Jenny pomalu začínala chápat: "Má to něco společného s tím, že mě teď vezeš ukázat rodičům?"
"No mělo to být pro tebe překvapení, ale teď už to nemá cenu tajit - až se odstěhuju na farmu, nemohl
bych na to normálně sám stačit. Ale až se vezmeme . . .
Přerušila ho: "Jak to, až se vezmeme? Ani jsi mi ještě nepožádal o roku! Nebo snad tomuhle říkáš
nabídka k sňatku?"
Ani si nevšímal toho, co řekla a pokračoval: " ...usadíme se na farmě a budeš mi pomáhat ..."
Znova ho přerušila, teď už přímo křičela: "Ale já nechci na žádnou farmu, rozumíš!"
"Ale vždyť jsi ji ještě ani neviděla!" namítal.
"A taky ji nechci vidět, mám ráda město. Proč bych se stěhovala na nějakou pitomou farmu?"
To ho urazilo. "Vždyť to tam ani neznáš! Kdybys věděla, jak je tam krásně! Nikdy jsem neměl odejít
do města, nikdy! Ale zase bych nemohl přispívat na splácení dluhu. A teď je čas, kdy mohu také z toho
něco mít. Naši farmu!" Zasnil se.
"Otoč a odvez mě zpátky domů!" poručila. Nereagoval. "Zastav, povídám, " ječela, " a odvez mě
zpátky.
Hleděl upřeně na silnici, ale nezastavil, jel dál. Udeřila ho do ramena. "Zastav, slyšíš?" Šlápl prudce na
brzdu, až málem narazila hlavou na přední sklo. "A teď otoč a jedeme domů!"
"Ale Jenny, " žadonil.
"Otoč to, slyšíš!" bušila do něj.
"Budeme si tam dobře žít, věř mi!" blábolil jako v transu, jako by nechtěl pochopit, že je konec všeho.
"Tak půjdu sama!" vykřikla a vylezla z auta. Hodila si kabelku na rameno a kráčela zpět, provokativně,
tak, aby se musel podřídit.
Vyskočil z auta, dohnal ji a uchopil ji za ruku. "Nešahej na mě!" odstrčila ho s odporem.
Pomalu mu začalo docházet, co se stalo. "Ale Jenny, vyslechni mě!"
"Už jsem slyšela dost! Nejdřív mě podvedeš a neřekneš mi, proč si mně chceš vzít. Ale já ti služku
dělat nebudu!" Znovu ji uchopil, obrátil ji tváří k sobě. Odstrčila ho: "Oklamal jsi mně a ty to víš. A
teď mě nech, musím se dostat zpátky k motorestu, abych si najala taxíka, když jsi mě tu takhle vyhodil
do pouště." Nebyla to sice pravda, ale počítala, že se v něm probudí gentleman a že udělá jedinou
slušnou věc, co by mohl udělat: totiž omluvit se a odvézt ji zpět.
V tom se ale mýlila. Nic takového nenabídl, jen se na ni díval s pohledem utrápeného psa. Jenny ale
viděla v těch očích jen zarputilost člověka, který se nechce vzdát svého plánu. Vytrhla se mu a začala
utíkat po silnici. Dohnal ji a srazil ji na zem. Když ji chtěl zvednout, bránila se mu a kopala. Konečně
se mu podařilo ji znovu uchopit a odnášel ji, škrábající a kopající, k autu. Čekala, že Bobby bude
umíněně pokračovat v cestě, ale on místo toho otevřel kufr u auta, kde měl silné lano. Nejprve ji svázal
zápěstí a pak ji za lano táhl do pouště. Zoufalá, křičela o pomoc, ale to ji nepomohlo. Nakonec ji více
nesl než vlekl, až došli k mělkému údolí, kam už nebylo vidět ze silnice. Blízko vyschlého koryta řeky
tam stál osamělý strom.
Přivázal ji ke stromu a znovu začal vyjednávat: "Buď hodná a nic se ti nestane. Já potřebuju na tu
farmu ženu, rozumíš? A hodně dětí budeme mít, každá ruka bude potřeba." Pochopila, že snad zešílel.

Pokračoval v blábolení, ale ona ho neslyšela. Začala trochu vnímat okolí a zděsila se: kdyby ji tu zabil,
nikdo ji ani nenajde. Možná ani za několik týdnů ne. Ale mýlila se. Najednou se zastavil v řeči: dostal
totiž nápad: "Dobře, nechám tě tady celý den a až večer přijedu, budeš ještě ráda souhlasit." Zvedl se a
odešel, aniž by se ohlédl. Ještě uslyšela, jak na silnici nastartoval auto a obláček prachu jí potvrdil, že
to myslel s tím odjezdem vážně.
Křičela do ochraptění, ale viděla, že je to zbytečné. V hlavě ji pořád zněla jeho poslední slova. Napadlo
ji, že se večera ani nedočká: ani vodu jí tu nenechal a protože ji přivázal, stejně by se ani nemohla
napít. Navíc byl strom suchý, takže ji vůbec svým stínem nechránil. proti slunci. Začala trhat
provazem, ale ten nepovolil. Dala se do zoufalého pláče. Plakala dlouho, až konečně z únavy a
vyčerpání i usnula.
Probudilo ji slunce. Stálo jí teď přímo nad hlavou a pálilo. Náhle jí přes tvář přelétl stín. Pohlédla
vzhůru: nad ní kroužil osamělý sup. Pomalu, rozvážně, jakoby nikam nepospíchal. Pak se odněkud k
němu přidal další, a ještě jeden a za nějakou dobou už jich tam kroužilo osm. Vytvořili černý kruh,
který se pomalu snášel níž. Napadlo ji, že jistě čekají na ni. Mráz jí přeběhl po zádech - tak tohle byl
opravdu konec!
Jeden sup se snesl a usedl na strom, ale tak, že ho mohla vidět. Jeho krvavé oči se na ni upřely a už ji
nepustily z pohledu. Byl hrozně ošklivý, víc než ten, kterého kdysi viděla na obrázku. Pk se ozval:
nebyl to vůbec nějaký válečný pokřik, spíše něco mezi vrčením a syčením. Jako na povel, ostatní supi
se začali snášet na zem. Dosud se na Jenny nevrhli, ale byla to jen otázka času. Pomalu usedali na
strom, jeden za druhým a přidávali se k té supí serenádě. Snažila se je zahnat křičením, ale hlas jí
sehnal. Kdyby tak alespoň umřela dřív žízní, než ji dostanou ti supové! Ale věděla, že k tomu už asi
nedojde.
Napadlo ji, že by se měla modlit, ale neudělala to, nemohla se ze strachu vůbec soustředit. Místo toho
vzpomínala, jak se včera celá radostná chystala na cestu, ze které se teď stal takový horror. Jeden sup
poposedl blíže, ale ostatní na něj začali nepřátelsky bručet, jako by ho napomínali, že ještě není čas.
A slunce pálilo víc a víc. Začala si představovat, jak ji nejprve vyklovou oči, a pak se vrhnou na
zbytek. Ano, Mohutnými zobany jí rozklovou hruď a už jí rvou vnitřnosti a trhají šlachy z těla. Předem
cítila tu hroznou bolest. Chtěla křičet, ale už neměla sílu. Ani to nemělo cenu, vše bylo ztraceno. Dala
se do pláče a tiše naříkala, jako malé děcko. V zoufalství si notovala nějakou píseň, monotonní, téměř
bez melodie. Píseň zoufalství a beznaděje, píseň odsouzence k smrti..
Dlouho se nic nedělo, ale pak už to jeden sup nevydržel a snesl se na zem. Pomalými, rozvážnými
kroky přicházel k ní. Druzí se ovšem nechtěli nechat přeběhnout. Slétli také a jejich černý kruh se stále
zužoval. Viděla jen jejich malá, krvavá očička - nebylo v nich nic: ani zloba, ale ani soucit. Nastal čas
hostiny . . .

Plna děsu, vykřikla. To ji probudilo. Chvíli jí trvalo, než pochopila, že to všecko byl jen sen. Byla
mokrá od hlavy k patě a tak se šla do koupelny omýt a převléknout. Srdce jí ještě hrozně bušilo, když
pohlédla do zrcadla a uviděla svou ztrápenou tvář. A tehdy se rozhodla: ne, nikam s ním zítra
nepojede. A nejen to: hned první co udělá bude, že se s Bobbym hned rozejde. Jak mohla chudák tušit,
jaký on vlastně je? Ne, tohle přece nepotřebuje! Její rozhodnutí ji trochu uklidnilo a šla si opět lehnout,
ale do rána už neusnula.
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V době mého mládí, plného idealizmu, jsem se rozmýšlel, čím budu. Nevím už, proč jsem se tehdy chtěl
stát zrovna lékařem, snad proto, že jsem už odmalička trpěl různými nemocemi, takže jsem byl často i v
nemocnici a viděl, jak lidé trpí a jak je nutno jim pomáhat.
>Ano, tak například už od konce války jsem trpěl na nedostatek bílých krvinek - jako ostatně řada dětí,
podvyživených díky protektorátní stravě - pročež jsem musel pak jíst syrová játra a popíjet rajskou
šťávu z plechovek UNRRA. Tu rajskou jsem nenáviděl, ale naštěstí ji jiné děti ochotně vyměňovaly za
burské oříšky (v poměru pět litrových konzerv šťávy k jedné malé konzervičce buráčků). Pak přišel
dětský revmatismus, to když jsem nemohl ani chodit, zánět ledvin a jiné. A to ani nepočítám zápal
slepého střeva nebo to, jak mě na ulici porazilo auto. Ale tím vás nebudu zdržovat, o tom by nebyla
esej, ale celá kniha. Ano, bylo to asi to pochopení pro nemocné, jejich útrapy a bolesti, co mě vedlo k
názoru, že být lékařem je povolání ušlechtilé, nad které prostě není. Což si mimochodem myslím
dodnes - asi proto, že jsem se sám tím lékařem nestal :-).
Naopak to, proč jsem se nestal lékařem, si pamatuji docela přesně. Bylo to při četbě jedné z
Maupassantových povídek, kdy se mi ledacos vyjasnilo. Maupassant byl u nás v rodině vůbec velmi
populární - tak například moje a bratrovo jméno bylo, i když v opačném pořadí, vybráno podle povídky
(nebo románu?) Petr a Jan. Ta povídka, která mi otevřela oči, byl taková krátká story o venkovském
lékaři, jehož syn onemocní a otec, který ho tolik miluje a bojí se, aby mu místo vyléčení naopak
neublížil, se nemůže rozhodnout pro správnou diagnózu. Dítě ovšem zemřelo a s ním i moje
rozhodnutí se stát lékařem.
Uvědomil jsme si totiž, že to není tak lehké, rozhodovat o osudech lidí, hlavně když je máme moc rádi.
Hrát si na Boha, kterým nikdo z nás není. Potlačit impulsy milosrdenství, když víme, že to naopak
pacientovi ublíží. Kolik vojáků za války zemřelo, když jim lidé dali napít vody, ačkoliv oni měli břišní
zranění? Ano, většinou to bylo z neznalosti, ale kolikrát i my uděláme z dobroty srdce něco, co druhým
vlastně jenom ublíží? A tak jsem tehdy zkoumal své svědomí a poznal jsem, že bych to nedokázal chladnokrevně udělat diagnózu někomu, kterého vidím, jak trpí. Nemám k tomu prostě ten druh
chladnokrevnosti, ale zaplať pánbůh za to, že ti naši lékaři ji mají.
Pravda, našel jsem si jiný zájem a rozhodl jsem se pro obor, kde nejde o život a kde nemohu nikomu
vážně ublížit. Není to tak úplně pravda, ale rozhodně těch situací naní tka mnoho. Ale poznal jsem, že
ani tam to není lehké: pokud děláte něco, co opravdu milujete, tak vás každý neúspěch bolí třikrát víc,
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jako "až za vším ostatním" :-). Dobrý profesionál musí brát ohled na lidi vždycky. Nemyslím na
požadavky všech lidí, ale tak, aby všechno, co dělá, přispívalo k všeobecnému pokroku a štěstí lidstva.
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Ulož tuto stránku
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Autor : ©Jan Hurych
Název : Novinky ze světa knih a ebuků (listopad).

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.
Předěláváme naše starší knihy na formát PDF pro čtečky - už máme 70 procent převedeno, viz KNIHY
OFF-LINE, zde http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/ Upozornění: Některé starší knihy či bibliofilské sajty
obsahují naši starou e-majlovou adresu na Hurontel, ta už dnes neplatí.
Tento článek jsem napsal před deseti lety (najdete ho v mé knize Netsvět2001). Tehdy se totiž začaly
čtečky prvně vyrábět. Brzy na to jaksi zmizely (všimněte si, že je tehdy propagovaly zcela jiné firmy
než teď), protože je nikdo moc nechtěl - byly drahé, neforemné a neměly dnešní skvělé rozlišení (tj. viz
"digitální papír" ) Leccos se tehdy ještě nevědělo, takž jsou v článku hodně moje tehdejší předpovědi.
Před dvěma roky začaly formy se čtečkami opět - posuďte sami, jak se mé předpovědi splnily . . .
DIGITÁLNÍ KNIHY (2001)
Říkají jim ještě všelijak, třeba e-books, ebooks a elektronické knihy - i když samotné medium, kde se
text uschovává, není vůbec elektronické, ale buď magnetické, nebo optické, teda třeba něco jako flopy
disk nebo CDčko. Co ale je opravdu elektronické, je reader, čtečka - je velikosti normální knihy,
případně i menší, také lehčí a má mnoho jiných věci, které normální knihy nemají. Nemusíte si slinit
prsty, když obracíte - u ní stránky neobracíte, prostě čtete si klidně dál a text si posunujete sami, nebo
vám určenou rychlostí běží po obrazovce. Jinak se ale čte stejně jako ta papírová a předpokládám, že
například odolává polití kávou daleko lépe.
Ale dost žertů: právě se tu před námi tvoří revoluce ve čtení a knihovnictví vůbec. Tak za prvé, se tam
vejde proklatě hodně knih, to mi věřte. Listování, hledání výrazů, indexování, elektronická záložka (
kam jste dočetli), barevné i pohyblivé obrázky, zvuk, no prostě vše, o čem se Gutenbergovi ani nesnilo.
Jistě tam v budoucnu bude třeba i překladatel, malý naučný slovník (elektronický thesaurus - ne, ten
nemá s brontosaurem nic společného). A to jim ještě nestačí, budou se tak vydávat noviny, časopisy,
magaziny, drby z Hollywoodu i modlicí knížky. Jen tak mimochodem, víte, jak se dělá digitální
růženec? To se provrtají staré tranzistory a navléknou se na šňůrku :-)
Navíc se už prodává editační softvér pro ty, kteří chtějí takto publikovat svoje díla, takže se nedivme,
když si děvčata brzo budou psát elektronické deníčky a maminka bude hledat čtečku, aby se mohla
dozvědět, co její dcera nesvěří nikomu jinému než digitálnímu památníčku.
Ale dost spekulací: elektronické knihy už jsou tu a nejen knihy, ale i čtečky. Jak už jsem naznačil, je to
trochu popletené: žádná kniha to vlastně není, říká se jí tak asi proto, že tak vypadá, no a ta skutečná

"kniha", tedy flopy či CD se zasune dovnitř (poznámka: tehdy ještě neměluy čtečky vlekou paměť ani
neměly vkládací USB čip, j.h). Čtečky vyrábí fy Glassbook, Everybook, Softbook a Nuvomedia
(t.zv.Rocket ), chystá se Librius. Microsoft zatím přišel se svým softvérem t.zv. Open Book &trade;
který používá Clear Type &trade; tj. moderní, dobře čitelné fonty (písmena). Jak už jsem minule
předvídal, po čase si budete moci číst náš Příložník klidně i v tramvaji - vlastně co to povídám, to
můžete už teď, jestli máte lap-top a nahrajete si nás na disketu.
Co k tomu všemu potřebujete? Nu u knih, které se zatím prodávají, si musíte koupit čtečku, která má
speciální softvér. Dá se sice už naládovat demo-verze do vašeho PC, ale i ta má kolem 4 meg. Jak
taková čtečka vypadá? Vzpomínáte si na Star Trek a jejich tablety? Nuže je to podobné. Co se týká
hardwarových norem, zatím existuje jen EBX Hardware Reference Platform, která ale definuje
hardware jen pro Glassbook.
Ovšem nic není tak lehké, aby se to nedalo ztížit. Pochopitelně je o to zájem a brzo by nastalo zmatení
jazyků jako v Babyloně. Proto se standardizuje. Zatím se uvažuje jen o dvou formátech, jak psát, a sice
HTML a XML, (i když se Adobe připojilo se svým PDF, alespoň tedy při tvoření normy skupiny Open
eBook Authoring Group. Standart se jmenuje Publication Structure Specification a vyšel v září
minulého roku. Už v roce 1998 vyšel EBX Open Book Standard, který je k nahlédnutí na Internetu. Oč
jde? O maličkost: abyste tou jednou kapesní čtečkou, kterou si koupíte, mohli číst všechny e-knihy.
Kdyby to tak nebylo, museli byste mít proklatě mnoho těch kapes: jednu pro čtečku formátu Word,
druhou pro Wordperfect, třetí na RTF, další na PDF, ještě jednu na PS, případně na TXT a bůhví, co
ještě.
Ano, nastává doba, kdy se všem těm wordprocesovým dinosauřím dědečkům, kteří jsou příliš
zkostnatělí, narcisisticky zahleděni jen do sebe, pomalí a omezení - teda kdy se jim konečně odzvoní.
Ano, jsou omezeni: který wordprocesor vám dnes smontuje a zobrazí řekněme dopis, kde jsou v pozadí
Hradčany, nahoře vlaje vlajka a ještě zahraje "bory šumí po skalinách"? Že bych toho chtěl nějak moc?
Proč, vždyť to máme na netu skoro všude, teda až na ty bory.
Firma Softbook už vydává nejen knihy, ale i noviny a časopisy, vše v Microsoftovém Open e-book
formátu. Normy už teď zaručují autorům copyright a čtenářům pak možnost věnovat knihu knihovně či
půjčit ji příteli. Nu proč ne, softvér je zde vlastně to literární dílo a tak se na něj vztahují regule jako na
knihy.
Asi se ptáte, čím se "ebuky" liší od naší edice KNIHY OFF-LINE, která už přinesla svoje první
vydání (viz titulní stránka Příložníku). Hlavně tedy ve dvou věcech: my žádné čtečky nevyrábíme,
protože je kvůli nám vůbec nepotřebujete :-). Stačí, když si naši knihu stáhnete z netu, rozbalíte a už ji
můžete číst - stejným browserem, jakým čtete právě tento článek. Geniální? Jistě a ještě navíc
zadarmo. Můžete si to dokonce nahrát na flopy disk a budete to mít i přenosné. Jiná otázka: jak dalece
dodržujeme normu? Jen tak dalece, aby to každý browser přečetl (a aby nám to dalo co nejmíň práce
:-)). No to žertuji: píšeme HTML jazykem, tak jak to norma žádá, jen některé funkce, které čtečky
dělají automaticky, si vlastně děláte ručně, například listování děláte ťukáním myší (e-book na to má
speciální tlačítko). Tož se tedy začtěte do našich knih, byly psány s dobrým úmyslem a věnovali jsme
tomu to nejdražší, co máme: náš volný čas. A jako jsme se při tom nenudili my, doufáme, že se
nebudete nudit ani vy . . . (Poznámka: před dvěma roky jsme začali předělávat knihovnu na formát
PDF, staré v HTM zůstávají, j.h)
Další vývoj:

Digitální knihy se tak rychle, že nechaly čtenáře daleko za sebou. Babylonská věž různých formátů a
nesmyslných kosmetik - např. listování v knize, když stejně dobře poslouží naše značky "zpět" a
"další", plus linky na titulní stránce (pro náročné máme i frames, tj. rámečky) - a jiné zbytečnosti
způsobily, že teď musíte koupit hárdvér (tj, e-book, tu krabici což je defakto jen čtečka), do ní drahý
softvér (ne všude, někde ho dají zadarmo) a pak ještě kupovat drahé knihy.
Ale nikdo tolik peněz nemá - a např. Stephen King, známý spisovatel-milionář, který chtěl jen dolar za
kapitolu, kterou jste si mohli stáhnout s Netu, později od e-knih odstoupil. Lidé mu neplatili a zadarmo
on že psát nebude. Pravda, "papírové" knihy jsou jaksi intimnější, ale myslím, že vydavatelé ebuků
nadělali tehdy zbytečně hodně marketingových chyb. Naše KNIHY OFF-LINE jsou ovšem zdarma a i
když se přiznám, že je občas inzeruji ve formě článku (nedokončeného - jak jinak nalákat čtenáře?) v
různých netových časopisech, šíříme se převážně doporučením mezi přáteli. U učebnic (série UMÍME .
. .?) jsou to hlavně studenti, ale učebnice ovšem nejsou naší jedinou a dokonce už v§bec ne tou hlavní
doménou.
Ulož tuto stránku
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