
 
 

Číslo 25, vyšlo 15. LEDNA 2012. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/  
Náhradní adresa http://kovanda.tripod.com/sfinga/ BYLA ZRUŠENA.  

JSME JEDNA Z MÁLA KNIHOVEN PRO ČTEČKY, KTERÁ JE V ČEŠTINĚ A NAVÍC I 
ZDARMA. Také tato SFinga lze číst na čtečce, ve formátu PDF. Přihlášeným čtenářům zasíláme předem 
tento oznamovací Bulletin nebo - na požádání - celé číslo (napište nám ZASÍLEJ PDF a uveďte kam) 
Toto nové číslo 25 ve formátu PDF lze celé stáhnout zde: http://hurontaria.baf.cz/CISLA/sfinga25.pdf 
(pokud má váš prohlížeč PDF addon, pak se vám otevře přímo na obrazovce a uložíte si SFINGU 
odtamtud) a pak číst pomocí čtečky (readeru) nebo na PC pomocí programu ADOBE READER (který je 
ke stažení zdarma na http://get.adobe.com/reader/ ). Všechna archivní čísla lze stáhnout zde: 
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/archiv.htm 

 
NOVÁ SFINGA V ROCE 2012 

 
Od ledna 2012 bude vycházet SFinga nepravidelně (jen vždy při vydání nové knihy, zhruba tak za každé 
dva měsíce). Poslední číslo bude stále na netu a nové číslo bude oznamováno Bulletinem jako dříve. 
Těm, kdo si objednali dodávku SFingy e-mailem (je to zdarma!), bude dál zasílána na jejich adresu. 
Číslo bude poněkud kratší, tzn. sekce SCIFI, ZÁHADY a JINÉ se sdruží do jedné nazvané LEPORELO a 
nová stránka VM (Vojničova manuskriptu) bude vytvořena jinde. Bude přidána nová sekce esejí 
KOMENTÁŘE a zůstává sekce BUX, kde se budeme ještě víc věnovat elektronickým knihám.  
 
V portálu (hlavní stránce) SFingy bude i nadále možno dostat se na stránku VM, která se teď celá 
přebudovává a v sekci SHINEN pak přímo na jeho SFINGU-blog (jinak je její adresa 
http://shinen.webgarden.cz/). Tam najdete mnoho nových článků a povídek, daleko víc než jsme byli 
schopni publikovat ve SFinze. Někteří také ocení, že nové knihy už nebudou vycházet na pokračování, 
ale jen vcelku (my také :-).  
 

Upozorňujeme na vydání celé knihy POSLEDNÍ PRINC ( která vycházela až dosud na pokračování). 
Jsou to životní příběhy prince Ruprechta Falckého, který se narodil v Praze. Přidali jsme předmluvu, 
opravili překlepy a celá kniha je ke stažení zde jako ZIP http://hurontaria.baf.cz/ALFA/posledni.zip nebo 
PDF http://hurontaria.baf.cz/BETA/poslednia.pdf 

 
OBSAH ČÍSLA 25: 

 
KOMENTÁŘE - Toto je nová sekce, vedená jako KOMENTÁŘE od ledna 2012.  
* VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ - Je to už 12 let, ale báseň se mi vrátila zpět rozmnožená po netu. Uvedl 
jsem ji kdysi v Hurontárii, v srpnu 1999, jako můj překlad, vlastně přebásnění básně Johna McCrae.  
* TRIALOGY (Dialogy mezi třemi přáteli, 1.) - Pokrok není jen pohyb nebo vývoj. Dítě se jen 



automaticky vyvíjí v dospělého člověka - ale pokrok je třeba když se naučí číst.  
* EMAILOVÁ ETIKETA - píšeš, že "tohle nelze nečíst" ? Ujišťuji tě, že to lze nečíst a dokonce s 

potěšením :-).  
 
LEPORELO - Toto je nová sekce, vedená jako LEPORELO od ledna 2012.  
* KDO BYL MATHIAS SANDORF? - nu ano, byl to hrdina stejnojmenného Verneova románu, ale je zd 
ei jisté spojení s Čechy . . . 
* TAN HARDEN BOGEN DAG - celý text básně psané v hiltenburské sámštině, jazyce, který zcela 
vyhynul  
* HRDINOVÉ NEPOTŘEBUJÍ NABÍJET (scifi) - díky silné radiokomunikaci zjistili, že v blízké 
planetární soustavě sídlí civilizace 
* PROFESOR SHINEN A KOUZELNÝ DŮM (scifi) - . . . prvků, které opticky vzbuzovaly dojem, že 
dům je nahnutý  
* PRST NA SPOUŠTI (záhady) - více či méně konspiračních teorií jsem na netu našel hned několik  
 
BUX  
* NOVINKY ZE SVĚTA KNIH A EBUKŮ (leden). - Papír či čip? Že papír je papír, zatímco čip je 
jenom čip? Ale jděte!  
* SROVNÁNÍ DVOU ČTEČEK (SONY a HIP STREET). - Tablet HIP-STREET má barevný dispej a 
kromě funkce jako čtečka také přehrává videoklipy všech hlavních formátů, obrázky a hudbu, pracuje 
dokonce i jako audio záznamník a podobně  
 

Z DALŠÍCH SEKCÍ: 
 
SHINEN - je portál na jeho blog SFINGA s trezorem plným scifi povídek a článků o záhadách 
VM stránka - je portál na stránkuVM, dnes už separovanou zde Dnes je tam pokračování Ďáblova 
advokáta (díl 11) a Poznámek k jedné knize (díl3.) 
Nové knihy - novinky z naší knihovny, rok 2012  
Knihy 0ff-line - Celá naše knihovna ( jinak též http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/), kde je více než 130 
knih pro čtení prohlížečem mimo net (formát HTM) , z toho přes 70 už i navíc pro čtečky (ve formátu 
PDF). Knihy ke stažení jsou tam seřazeny abecedně. A že jsou zcela zadarmo, to už také jistě víte.  
Archiv, linky - Archiv PODLE ČÍSEL najdete zde 
Archiv PODLE ČLÁNKŮ najdete zde: ročníky 2010 a 2011   ročník 2012 
Instrukce - pro případ, že byste něco nevěděli  
 

 
NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ  

pro čtení netovým prohlížečem (zip) či pro čtečky (PDF):  
 
* POSLEDNÍ PRINC zip nebo PDF Příběhy prince Ruprechta Falckého  
* HURONTARIA 2000B zip nebo PDF Celý ročník 2000B, česká část s diakritikou CE1250  
* NA ZÁPAD K PACIFIKU zip nebo PDF Reportáž o cestě automobilem přes Skalisté hory. Fotografie 
©Ata Hurychová  

 
RŮZNÉ: 

 
• České stránky VM - se právě tvoří. Budou samostatné a budou obsahovat staré i nové články ze 
SFingy. 
• Anglické stránky CVM, tj. Vojničova rukopisu 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.  



A ještě náš citát:  
ŽIVOT JE JAKO VÝLET, ZE KTERÉHO SE MUSÍME JEDNOU VRÁTIT. JE OVŠEM JEN NA 
NÁS, KAM SI ZAJEDEME.  
Nový Siráno  
 
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen) 
Náš e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ.  
 
 
 

 
Začalo to těsně před vánocemi. Jeden můj přítel se věnuje překladu veršů starého perského básníka do 
češtiny - je to práce záslužná, ale také jistě dost obtížná. Během naší korespondence jsem si vzpomněl na 
můj pokus přebásnit jednu báseň kanadského básníka Johna McCrae do češtiny. Její titul "IN 
FLANDERS FIELDS ", jsem přeložil jako "Na polích ve Flandrech" a uvedl jsem ji kdysi v Hurontárii, v 
srpnu 1999. Abych si osvěžil paměť, rozjel jsem se po netu a hledal mou starou Hurontárii. Jenže ta už 
dávno na netu není celá, jen zlomky. I zagúgloval jsem si pod heslem "Na polích ve Flandrech" a hle, 
hned první link mě vedl k české Wikipedii, kde jsem našel přesnou kopii mého textu. Trochu mě sice 
zarazilo, že to uvedli jako "orientační překlad", dokonce s údajnou autorkou překladu. Konečně jsem 
našel můj originál, a přesunul ho na: http://hurontaria.baf.cz/CISLO8B.HTM.  
 
Chyba zřejmě vznikla tím, že autorka na své stránce neuvedla, kde to našla a protože jsem neuvedl autora 
(považoval jsem to za zbytečné, všechny věci tma byly ode mne) a moje e-mailová adresa tam už je 
neplatná, potrestal jsem se sám. Navíc jsem tam napsal "překlad" a ne "přebásnění", čímž vlastně onen 
překlad je. Ono totiž něco přebásnit je asi desetkrát těžší než obyčejný překlad a strávil jsem na té básni 
celý týden, abych zachoval stejný rytmus, rým i formu ( je to francouzské rondeau) jako má originál. To 
už samo je hodně obtížné, ale neztratit přitom navíc ten pravý smysl básně, to je opravdu zatěžkávací 
zkouška a pro znalce angličtiny se to teda musel zdát jako "orientační překlad" :-).  
 
Nedalo mi to a prohlédl si i ostatní odkazy v Googlu: jeden jako druhý, každý přesně citoval můj text 
básně , slovo od slova. Bylo těch stránek skoro sto dvacet, ale jak se k básni dostali, to jsem nenašel. 
Pravda, máme kolem tisícovky čtenářů, ale myslím, že se ve většině případů jednalo i jiní osoby, které se 
rozhodli tento můj text citovat. A tak mi to najednou připadlo, jako by mi někdo dal hezký vánoční dárek.  
 
. Pak se mi ale chtělo křičet a psát kolem dokola, že jsem to přece přebásnil já a že je to, stejně jako můj 
časopis, pod autorským copyrightem. Ale ještě později mě napadlo něco lepšího, něco, co se lépe hodí k 
původu a smyslu oné básně. Napsal ji totiž kanadský důstojník John Mc Crae, krátce po tom, když jeho 
přítel, poručík Alexis Helmer byl zabit německým šrapnelem při druhé bitvě o Ypres. Bylo mu teprve 23 
let . . .  
 

 
Podplukovník MUDr. John McCrae se narodil v Guelphu v Ontariu a sloužil jako vojenský lékař v první 
světové válce v Evropě, kde také napsal v květnu 1915 tuto báseň. Konce války se nedočkal: zemřel v 
lednu 1918, ale jeho báseň se stala známou po celém světě a den 11. listopadu (poslední den Velké války 
- tehdy ještě jí neříkali světová ani ji nečíslovali) byl označen Spojenci jako t. zv. Remembrance Day, tj. 
Den vzpomínání na vojáky, padlé v oné válce. I dnes v ten den vzpomínáme, ovšem už i na vojáky padlé v 
obou světových válkách, jakož i jinde. A jako symbol si toho dne dáváme do klopy květ rudého máku. Je 
to právě upomínka na ty máky, o kterých píše John ve své básni, na celé řady máků, které rostou mezi 
hroby ve Flandrech.  
 
Báseň tehdy oběhla celý svět - byla dokonce zhudebněna, viz 
http://www.youtube.com/watch?v=NkKEynoTwp8  
Při pozorování toho klipu mě napadlo, kolik těch hrobů tam asi nese nápis "neznámý vojín". Ti z 
expedičního sboru v Kanadě, to byli tehdy dobrovolníci. Tak například v kanadské prérii, v samotném 



městě Saskatoonu, tehdy už plném emigrantů z Evropy a jejich potomků, se přihlásila do války skoro 
polovička všech mužů - tolik jim pořád ještě ležel na srdci osud jejich staré vlasti. To jsem se ovšem 
dozvěděl až v místní knihovně, když jsem tam čtyři roky žil a pracoval.  
 
A tak jsem si řekl, že by bylo jen správné, abych i ten překlad nechal anonymní, jen jako od jednoho 
neznámého všem těm neznámým na polích ve Flandrech . . .  
 

 
 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : TRIALOGY (Dialogy mezi třemi přáteli, 1.)  
 
 
 

 
Psal se rok 399 před Kristem. Čtyři roky předtím svrhli Athéňané nenáviděný krvavý "režim třiceti", který 
tam ustanovili Sparťané po jejich vítězství v Peloponéské válce, a nastolili si opět demokracii. Občané 
Athén ale pořád ještě nemohli zapomenout na utrpěná příkoří a místo aby pokračovali tam, kde přestali, 
snažili se svádět vinu za chyby minulosti jen jeden na druhého.  
 
V témže roce byl také sedmdesátiletý filozof Sokrates obviněn z toho, že svým učením kazí mládež a učí ji 
nevěřit ve staré, posvátné bohy - kteří se zřejmě proto na Athéňany rozzlobili. Nebohý filozof byl souzen 
tzv. "občanským soudem pěti set" a odsouzen k vypití číše jedu. Jeho filozofické dílo ze nám zachovalo 
pouze skrze jeho žáka Platóna, protože Sokrates své myšlenky nikde nesepsal. Plato přitom požíval 
metodu tzv. "vedených", tj. řízených dialogů, které postupně přiváděly čtenáře k žádaným závěrům. 
 
Ve dialogu "Phaedo" popsal Platón Sokratovy poslední chvíle. Statečný filozof se tam rozhoduje mezi 
útěkem a jedem - a volí to druhé. V okamžiku, kdy mu žalářník podává jed, se ho ještě ironicky táže: 
"Myslíš, že bych mohl udělat úlitbu bohům?" A jeho poslední slova patří Critonovi, kterého žádá, aby za 
něj obětoval kohouta Asclepiovi, bohu zdraví a léčby. Jak dalece ironicky myslel Sokrates také to druhé, 
se už dnes asi nedovíme. 
 
"Vedený" dialog pravděpodobně používal už Sokrates, ale byl to jistě Platón, který metodu ještě vylepšil. 
Po něm ji pak používalo po staletí ještě mnoho jiných autorů. Na jejich poctu zde uvádím svou sérii 
dialogů - vlastně trialogů - jakožto rozhovorů mezi třemi přáteli: Martinem coby moderátorem, Helenou 
a Davidem. To jsou ovšem osoby fiktivní, zatímco problémy, o kterých spolu mluví, rozhodně ne. 

 
TRIALOG O POKROKU.  

 
 
MARTIN: Když řeknu "pokrok", co vám to říká?  
DAVID: (s humorem:) To byl ten český vládce, co přišel po Krokovi? Ale to přece byla Libuše, ne? 
Teda než si vzpomněla, že kdysi chodila s Přemyslem - pamatujete, jak ten kůň do těch Stadic tak dobře 
trefil?  
HELENA: No vidíš ho, on si ze všeho dělá legraci a pokrok je přece docela vážná věc! Pokrok je přece 
když se něco zlepší, ne? 
MARTIN: (také žertovně) Myslíš jako třeba počasí? Ale to přece není žádný pokrok, vždyť zítra bude 
zase pršet. 
 
DAVID: No pokrok je, když se něco dlouho nehýbá a pak se to najednou rozběhne. 
HELENA: (posmívá se) Jako třeba tady David. 
MARTIN: Pokrok není jen pohyb nebo vývoj. Dítě se vyvíjí v dospělého, ale to je jen vývoj - pokrok je 
třeba když se naučí číst. Nebo to vezměte jinak: každý uzná, že televize je proti radiu pokrok - ale proč? 
DAVID: Protože využili vše, co se vědělo o radiu a vylepšili to? 
 
MARTIN: Ne tak docela: pokrok byl v tom, že vymysleli něco úplně nového a lepšího. Nejdřív ovšem 
museli jaksi negovat - tj. popřít - to, co už tu bylo, totiž to rádio a přiznat si, že takhle to už nepůjde. A tak 
vymysleli rozmítání a přenos obrazu a zvuk tma byl samozřejmě navíc také.  



HELENA: Takže pokrok je vlastně v tom popření?  
MARTIN: No ono popření samo o sobě ještě nestačí - ale je to ten nutný začátek. 
DAVID: No jistě, každé popření přece ještě není pokrok! 
MARTIN: Ano, je to podmínka nutná, ale nikoliv postačující - to přece známe ještě z matiky, ne?  
 
DAVID: A teď taková blbá otázka: co je teda navíc ještě potřeba?  
HELENA: Máš pravdu, to je blbá otázka! Musí se to řešení přece ještě realizovat! 
DAVID: A jak, ty chytrá, když není z čeho? Vždyť většinou musíme vlastně začít úplně od začátku! 
MARTIN: Oba se mýlíte a oba máte částečně pravdu: od začátku nezačínáme a vyvíjet to staré tu také 
nestačí. Pravdu máte v tom, že toho zpočátku moc nemáme. Někdy musíme začít skoro od nuly, ale 
většinou se vracíme k nějaké starší, dávno opuštěné myšlence - a tu pak vyvíjíme.  
DAVID: Pořád nechápu, jak vyvíjíme to popření!  
HELENA: (směje se) No třeba takhle: já tě odmítnu a když budeš na mě naléhat, dám ti pohlavek.  
DAVID: (otráveně) Ty bys to dokázala, ale kde by v tom byl pokrok?  
 
MARTIN: Nehádejte se, vždyť Helena jen tak žertuje. My přece dál vyvíjíme tu myšlenku, která pak 
vzešla z toho popření - popření samo se opravdu nedá samo vyvíjet.  
DAVID: Ale říkal jsi, že se vracíme k nějaké starší myšlence!  
MARTIN: Ta "novost" pochopitelně nemusí být jen ve vylepšení nějaké staré myšlenky, ale třeba 
realizovat ji jinak, prostě nově. Nebo je tu jen určitá podobnost: tak například žhavené elektronky byly 
nahrazeny tranzistory, které mají princip - ovšem jen vzdáleně - podobný tomu u stařičké "krystalky". 
HELENA: Jenže tranzistorová radia jsou nepoměrně lepší než elektronková a ještě značně víc, než 
krystalková - s těmi už se to vůbec nedá srovnávat. Takže my se tu vlastně tak moc nevracíme. 
 
MARTIN: Ano, to je jen zdánlivé vracení - je to spíše jako u spirály: uděláme jakoby kruh, ale 
nedostaneme se na stejné místo: jsme totiž o kus dál, jakoby ve třetí dimenzi. 
DAVID: No jo, něco takového říkali už zvěrozvěstové marxizmu, svatý Kárl a Fritz též zvaný Béďa.  
HELENA: Ne, tohle byla jen okleštěná dialektika, kterou si přivlastnili od Hegela. Ještě mi budeš tvrdit, 
že Marx vynalezl spirálu! 
DAVID: No tu ne, ale šroubovici asi jo! (směje se vlastnímu vtipu)  
 
MARTIN: Když už jste u té politiky, tak mi řekněte, zda to, co vymysleli, byl taky pokrok?  
DAVID: No popření to bylo a vyvíjeli to dál taky, tak asi jo, ne? 
HELENA: Jo, a proč to šlo pak všechno s kopce? Proč to nevydrželo? 
MARTIN:Protože tomu chyběla ta třetí složka: ono to musí navíc ještě také lépe pracovat. Oni uměli 
bourat, ale neuměli stavět. Nedokázali rozdělovat ani podle zásluh, natož podle potřeb, jak pořád 
slibovali. Práce sice "šlechtila", ale nebyla správně odměňována. A navíc měli zkorumpované vedení, 
partajníky a diktaturu - -  
DAVID:(přeruší ho) - jo, "diktaturu proletariátu", ano, ale komu, čemu? Proletariátu! 
MARTIN: (zasměje se) Jo (a pokračuje) - a tak byl ten celý jejich systém od počátku určen k záhubě. 
Oni totiž tu negaci dotáhli do absurda - byl to jen krok zpět: diktaturu jsme už v dějinách měli mnohokrát 
a nikdy nepracovala. Základ byla prostě mylná filozofie, už proto to ani nemohlo pracovat. Prostě to 
nebyl opravdový pokrok, to je vše!  
 

 
 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : EMAILOVÁ ETIKETA.  
 
 
 

 
Podobně jako vám, i mě chodí pošta. Píší mi přátelé, píšou i čtenáři a dokonce i lidé, kteří nejsou ani to 
ani ono. Dopisů jako nastláno a je pochopitelné, že když se pošta tak rozmohla, kvalita korespondence 
nutně klesla. Při dnešní lavině dopisů se lidé neobírají nějakou tou etiketou, kterou ještě u papírové pošty 
dodržovali. Dříve se lidem psalo, dnes jim jen "emajlujeme". Dokonce i milostné dopisy - které se dříve 
schovávaly a ovazovaly stužkou, se dnes jen přesunou do složky "ulož" anebo - ještě častěji - se jen 
vymažou.  
 
Milostné dopisy už nedostávám, ale zato se mi stane, že se mi přes den nahromadí až sedmdesát dopisů, 
přitom často až pět od jedné osoby. A nejen to: každý dopis má nejméně jednu až pět příloh, které mi 
zasekávají poštu a ztrácím navíc čas jejich mazáním. A to prosím od lidí, kteří si stěžují, jak je salesmani 
otravují telefonem!  
 
Jiní lidé si myslí, že když místo jednoho dopisu s pěti přílohami pošlou pět dopisů - každý s jednou 
přílohou - že tím celý problém zasekávání vyřeší. nevyřeší. Naopak: něco se pak zasekne ve mně a takové 
dopisy pak mažu bez otevření - zrovna jako ty, kde mi píší, že jsem vyhrál milion. Jak to poznám? lehce: 
podle textu v Předmětu (Re:), například: "tohle nelze nečíst". Ujišťuji vás, že to lze nečíst a dokonce s 
potěšením :-). Pokud mě ale chcete opravdu dorazit, pošlete mi dopis bez vyplnění Předmětu, ten sice 
také mažu bez přečtení, ale trápí mě pak představa, že jsem vymazal něco cenného :-) :-) :-).  
 
Nejhorší je to ale s klipy: mám pár přátel, kteří mi posílají cenné klipy a dokonce se už naučili posílat mi 
jen linky na ně. Nebudu je jmenovat , ale doporučuiji to srdečně i těm ostatním. Ti ovšem většinou linky 
neznají, ti jen celé klipy kopírují z pošty, tak jak to dostali. Asi si neuvědomují, že některé klipy dostávám 
až pětkrát. Co si o těch pisatelích , co mi takhle "odpálkovávají" klipy, myslím, raději psát ani nebudu, 
většina klipů je totiž mimo běžný vkus. Naštěstí takový email lehce poznám: většnou o něm odesílatel píše, 
že "to nemohl neposlat" nebo že je "ohromně legrační" ne-li přímo "k popukání". Ano, uhodli jste, on 
myslí ten klip :-). Mohu ho jen ujistit, že jsem to pro jistotu neotevřel a ani jsem se z toho nepokakal, 
pardon, nepopukal . . .  
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KDO BYL MATHIAS SANDORF?  
 
 
Nu ano, byl to hrdina stejnojmenného Verneova románu - ten vyšel jen v Čechách  pětkrát pod názvem 
Nový hrabě Monte Christo (1893, 1913, 1921, 1932, 1941) jednou jako Matyáš Sandorf (954), jednou 
jako Mathias Sandorf (1999) a jednou jako Matyáš Sandorf s podtitulem Nový hrabě Monte Christo 
(1988). Jenže to není celá odpověď na otázku, kterou jsem položili v titulu tohoto článku . . .."  
 

 
Děj si ještě trochu pamatuji z knihy - je to 
27 novela z jeho serie Extraordinárních 
výprav a vyšla poprvé 1885 u Hetzela v 
Paříži. Vlastně ne, nečetl jsem  knihu, ale 
skoro všechny díly na pokračování v 
časopise, už ale nevím, v kterém, něco jako 
Rodokaps. Ovšem příběh byl také dvakrát 
zfilmován (1920 a 1963), jakož i 
ztelevizován (šestidílný seriál z roku 1980). 
Ano a podtitul není náhodný: Verne jím 
chtěl naznačit podobnost čistě nenáhodnou, 
mezi osudem "starého" a "nového" hraběte. 
A udělal dobře, protože při čtení se vám 
vynoří jako z mlhy i postavy Dumasova 
románu a jejich příběhy. Ne, ani námět, ani 
příběh a jeho podání není obzvlášť 
originální,   jistě bychom našli mnoho 
Verneových knih, které jsou daleko lepší - 

a různé socialistické názory v knize (v té době ještě dost pokrokové) nás  už dnes příliš nezaujmou. To 
bylo ovšem ještě rok před tím, než ho jeho paranoidní synovec Gaston ve vražedném pokusu  postřelil 
(Vernea, ne Sandorfa :-). Ale to už sem nepatří a raději si řekněme zkráceně, o čem v knize jde. 
 
Na rozdíl od Edmonda Dantése se Sandorf už hrabětem narodil a jako správný Maďar se také už od 
počátku snažil odtrhnout svou vlast od Rakouska a jeho dva společníci, Bathory a Zathmar mu v tom 
pomáhají. Jejich zprávu, zakódovanou mřížkou, která je v knize detailně popsána, odnáší cvičený 
poštovní, ale jinak zcela ilegální holub. Jen tak mimochodem: ta mřížka mě od té doby nějak fascinovala 
a pak jsem objevil, že podobnou vynalezl už v 16 století Ital Cardano. Zpráva je zachycena bídníky 
Sarcanym a Zaronem - nedivte se, že měl  italské jméno, děj se totiž odehrává v Terstu, v roce 1867 - a 
pomáhá jim v tom důvěrník hraběte Sandorfa,  Silas Thoronthal. Tomu se podaří uzmout a předat policii 
mřížku a pak už dokáží i rakouští policajti, kteří si v hlouposti jistě nezadali s jinými, přečíst 
nebezpečnou zprávu. Všichni tři zrádci si pak pěkně rozdělí polovinu hraběcího majetku, kterou dostali 
za svou službu. Jak je vidět, cena zrady značně stoupla: Jidáš kdysi dostal jen třicet stříbrných . . . 



 
Naši tři revolucionář jsou zatím odvedeni do věznice na hradě Pazinu, v dnešním Chorvatsku, kde jsou 
odsouzeni k smrti. Čekajíce na vykonání rozsudku, zaslechnou náhodou rozhovor svých zrádců, které 
Verne takticky umístil tak, aby se zvuk díky jakémusi akustickému efektu dostal i do cely Matyáše a 
jeho druhů. To je tak naštve - myslím ty revolucionáře, že se rozhodnou utéci. Čirou náhodou se ale 
objeví věznitelé a Zathmara ještě stačí chytit, Zbývající dva hrdinové statečně slézají věž hradu po 
hromosvodu, když v tom uhodí blesk a srazí do řeky, která je odnáší, zatím ještě neznámo kam. 
 
Později už je známo kam: dostali se do podzemí a po tvrdých útrapách se probojují na světlo boží. Tam 
je ukryje jeden rybář, ale zase je někdo udá ( ano, jakýsi Carpena) a policajti jsou tu zase našup. 
Zachrání se jen Matyáš, který skočí s útesu do moře. Jeho dva druzi jsou zatím popraveni a i po 
Sandorfovi jakoby se slehla zem.  
 
Pak se najednou v Dubrovníce objeví tajemný Dr. Antekirtt se svými spolupracovníky, akrobaty 
Pescadem a Matifouem. Proč v Dubrovníku? Tam totiž zatím vesele vegetují všichni čtyři zrádci. Další 
děj se pak odehrává všude možně: na Sicílii, na Maltě, v Gibraltaru a v samotné Africe v Libyi, Tunisu a 
Maroku, to aby Verne mohl použít svých cestovatelských znalostí.. Podobně jako ve "starším" Monte 
Christovi, i zde se zamiluje syn Bathoryho do dcery zrádce Throntala, ale nakonec vše dobře dopadne, 
protože - jak už víme - i Verneovky končí happyendem . . .  
 

Co se týká zeměpisných zdrojů, je nepochybné, že Verne uváděná místa znal, většinou z návštěv na své 
lodi Saint Michel - o tom svědčí jeho cestovní deníky. Verne dokonce napsal starostovi města Pazinu,  
který mu poslal fotografie hradu, propasti pod hradem  i okolí. Verne mu prý také za to také s díky 
poslal první výtisk své knihy,  pochopitelně i s věnováním.  

Jak to všechno vím? Z netové stránky http://www.ice.hr/davors/mseng.htm, kterou sepsal Davor Sisovic. 
Jen jedno jsem se tam nedozvěděl - jak přisel Verne na postavu Matyáše Sandorfa. 
 
Dovolte mi tedy malou spekulaci. Ještě jako děti školou povinné jsme kdysi s naší učitelkou dějepisu 
navštívili v Praze Daliborku a nejvíc nás pochopitelně zaujala hladomorna. Ta je ve tvaru lahve, s 
malým otvorem na dně, vedoucí do stoky a tou  pak někam do Vltavy. Průvodce se nám tehdy zmínil - 
slyším to jako dnes - že jediný vězeň kdysi utekl z Daliborky tímto otvorem a doplížil se tou stokou až 
do Vltavy, kde odplaval a zmizel. A ten muž se prý jmenoval Sándor. Zda se to Verne nějak dozvěděl, 
to nevím, ale když jsem si přečetl jméno onoho starosty v Pazinu, Guiseppe Cecha, leccos mě napadlo . . 
.   
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TAN HARDEN BOGEN DAG (Na samotě)  
 
 
Tato báseň je psána v hiltenburské sámštině, jazyce, který vyhynul a jehož slovník se bohužel 
nezachoval. Dovedete si asi představit, s jakými potížemi jsem se musel potýkat, když jsem ji opisoval z 
prošlapané podrážky boty jednoho Sáma mumifikovaného v rašelině na Jizerce. Měl jsem to prostě 
hrozný jako Bedřich Hrozný, když luštil písmo Chetitů. Měl jsem to defakto daleko hroznější, protože 
polovina písmen už byla na podrážce prošlapána.  
 
Navíc ta gramatika! Tak například gramaticky správnější než ¨'minden wag' by jistě bylo použít tvaru 
'minden wagen', ale z důvodů rýmování jsem nechal původní kolokviální tvar, asi jako když v české 
básni použijeme slovo řek' namísto řekl.  
 

 
 

Tan harden bogen dag  
(Na samotě, autor neznámý) 

Tan harden bogen dag 
eg morden teeven drag. 
Os taugen verben reen, 
eg austen bistu zeen. 
 
Tan harden bogen dag 
den dichte minden wag', 
eg listen arde wuss, 
os raufen verben tuss. . . 
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Vinou turbulence během letu se naše flotila ocitla na zcela jiném místě, než bylo původně očekáváno. 
Jaké bylo naše překvapení, když jsme díky silné radiokomunikaci zjistili, že v blízké planetární soustavě 
sídlí civilizace. . .  
 

 
Hrdinové nepotřebují nabíjet. 

 
Zpráva o člověcích velitele válečné flotile pro ústředí.  
 

. . . . V první chvíli se nám jako nejlepší 
řešení zdálo ihned je napadnout a zotročit a 
teprve poté se vrhnout na plánované Lyřany, 
ale pak jsme se podle směrnice 123/3 
rozhodli postupovat opatrně a nejdřív 
důkladně vyhodnotit jejich vysílání. To se 
ukázalo jako velmi prozíravé rozhodnutí, 
protože nás čekalo jedno překvapení za 
druhým. 
 
Tito tvorové sami sebe nazývají člověk 
rozumný a jsou bizarní již svým zjevem. 
Pohybují se totiž jen po dvou končetinách a 
druhé dvě používají k různým činnostem. 
Podle našich vědců jim tato nestabilita a její 

neustálé vybalancovávání musí nutně zabírat značnou kapacitu mozku, ostatně nepříliš velikého.  
 
Dorozumívají se zvuky, které ovšem nejsou jednotné, tak jako u nás, ale každá skupina má své 
specifické. Podstatnou část jejich vysílání je věnována velmi omezenému počtu témat. Je to především 
recitace jednoho člověka nebo skupiny za doprovodu dalších, kteří dělají hluk na různé nástroje. Obsah 
textu je též zajímavý, popisuje podivnou formou některé z lidských činností nebo jevy obecně známé. 
Tato forma je nejspíše určena především méně inteligentní část obyvatel, protože se některé části 
opakují i vícekrát, patrně, aby se je dokázali lidé zapamatovat, a mají za úkol informovat, nebo naučit 
používat věci či řešit životní situace.  
 
Mezi jednotlivými relacemi jsou pro lidi vysílány informace o nových výrobcích této, jak jsme se 
původně domnívali, nepříliš vyspělé civilizace. Další vizuálně často vysílanou činností lidí jsou rituální 
tance prováděné buď ve dvojicích nebo více lidmi.  
 
Ústředním motivem je přitom kulatá věc různé velikosti o kterou se přetahují a snaží se ji dopravit do 



kabiny tvořené z do čtverců svázaných provázků zvané„ síť“. 
V jiném případě si dva lidé tuto kulatou věc přehazují přes síť a v dalším ji pomocí zahnutých předmětů 
dopravují do mělkých jamek v zemi.  
 
Toto je pro lidi patrně velmi důležité, protože tomu vždy přihlíží mnoho lidí, kteří dělají neustále velký 
hluk, obzvlášť, když se kulatou věc podaří dopravit do sítě. Naši odborníci se domnívají, že jde o 
primitivní náboženskou personifikaci mateřské hvězdy zvané Slunce v jeho zástupné funkci boha dárce 
života.  
 
Velmi oblíbené je též, když jedna skupina lidí těm druhým přehrává různé životní situace a hovoří spolu, 
význam je nejasný. 
Jistá část vysílání je věnována předváděním různých technik rozmnožovacího procesu. Tito tvorové jsou 
totiž( jak směšné!) dvoupohlavní a teprve po jejich spojení dochází k oplodnění samičky.  
 
Je zajímavé, že toto bývá často doplněno o značně bizarní vedlejší projevy, během kterých ovšem 
k oplodnění samičky nemůže dojít ani náhodou. 
I v tomto případě jde nejspíš o to těmto činnostem lidi naučit, protože to pro ně je patrně velmi obtížné a 
těžko zapamatovatelné, jinak by civilizace vymřela. 
Z tohoto všeho se nám zdálo, že jde o bytosti značně jednoduché až dementní a pro nás vyspělé 
chapadlatce nebude problém je ovládnout.  
 
Vše se však změnilo, když jsme začali analyzovat jejich další vizuální programy. Vedle těchto prostých 
a nepříliš výkonných lidí je totiž na planetě kasta neuvěřitelně děsivých válečníků vlastnících nevídané 
zbraňové systémy. Tito super bojovníci jsou schopni inkasovat četné rány od mnohonásobné přesily, 
z nich jedna každá by byla pro jiné smrtelná, ale oni jsou jen otřeseni, v horším případě jim z červeně 
orámovaného otvoru vyteče jen trochu červené tělní tekutiny.  
 
Pohybují se vysokými rychlostmi, často nadsvětelnými, neboť jsou v jednom okamžiku tady a v druhém 
jinde. Dokáží chodit po kolmé stěně, létat bez přídavných zařízení a ještě během letu bojovat holýma 
rukama proti ostrým kovovým předmětům nebo střelným zbraním. 
Jejich výzbroj je ukázkou nejmodernější techniky, nám dosud neznámé. Zatímco nepřátelé nejsou i přes 
obrovskou palebnou přesilu schopni je trefit, oni mají nejspíš samonaváděcí střely, takže každý výstřel 
je smrtelný.  
 
To však není jejich nejúžasnější vlastností, tou je naprosto neomezená zásoba střeliva. Tito hrdinové 
prostě nepotřebují nabíjet! 
Došli jsme k přesvědčení, že tato civilizace jsou ti nejhroznější predátoři, neboť je často možné vidět 
gigantické vesmírné bitvy vedené obrněným loďstvem nevídaných rozměrů a množství. My jsme sice 
v celé planetární soustavě po této obrovité flotile nenašli ani jedinou stopu, jen kolem třetí planety obíhá 
několik zastaralých satelitů, ale podle našich válečných analytiků se jedná o lest těchto proradných a 
lstivých bytostí, které tu nastražili past, aby u případných neopatrných útočníků vzbudili pocit jistoty 
vítězství, zatímco hlavní svaz je ukryt a pak se zjeví plný těchto životní mízy chtivých válečníků  
 
Když jsem si toto uvědomili a zjistili jakou technikou lidé disponují, byly jsme zcela otřeseni a 
rozčilením se nám chvělo všech osm chapadel. Patrně jsme již byli objeveni a krutý nepřítel číhá na 
vhodný okamžik, nebo nás chce potají sledovat k naší rodné planetě, aby se ji zmocnil a zdevastoval.  
 
Poté se shromáždění vyšších velitelů rozhodlo, že je jediná možnost jak tomu zabránit a tu je okamžitá 
dezintegrace všech lodí. 
Loučíme se tedy s vámi s pozdravem: Nechť se nikdy nepřepálí obvody našeho ústředního mozku a jeho 
součástky ať žijí věčně.  
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Když profesor Shinen poprvé uviděl dům a zjistil, že na dveřích je nápis:  
 

 
rozbušilo se mu srdce. 
 
Byla to prostě láska na první pohled. Jakmile byly formality s koupí vyřízeny, nelitoval žádné námahy a 
otravoval fasádníky tak dlouho, až mu namíchali tu správnou fádní a depresivní šedou barvu. Pak ji 
doplnil o několik vhodně zvolených prvků, které opticky vzbuzovaly dojem, že dům je nahnutý, což 
iritovalo místní stavební úřad natolik, že na něj v pravidelných intervalech posílal statiky. Shinen 
s pohnutím vzpomínal na to, jak přicházeli mávajíce nadutě úředním povolením. Profesor je vždy vlídně 
vítal a s laskavým úsměvem je nechával pracovat.  
 

PROFESOR SHINEN A KOUZELNÝ DŮM. 
 

Jejich dravčí úsměv však brzy mizel jak 
tající sníh na jaře, nervózně začali 
kontrolovat své přístroje a jejich tužka, 
jindy ostrá jako meč samurajův se jim 
v rukou zdánlivě začala kroutit. Brzy 
vyčerpáni usilovnou prací, která nedávala 
vytoužené výsledky, dávali se na potupný 
ústup a nezřídka končívali ve spárech 
psychiatrů. V další fázi nechal Shinen 
pokrýt střechu plechem a na něj pečlivě 
namalovat polorozpadlou doškovou 
střechu. Před plastová okna byly 
instalovány viklající se veřeje. Jen se 
strašidelným skřípotem měl profesor 
problém. Nakonec ho vyřešil vestavenými 

reproduktory a magnetofonem se smyčkou.  
 
Opakovaně si přehrával svůj oblíbený film Frankenstain a v hale nechal instalovat přesnou repliku 
zařízení. Pak si řekl, že je na čase také udělat něco se zahradou a tak brzy začaly na místní oddělení 
policie chodit anonymní dopisy upozorňující na to, že se v domě dějí pokusy hrozné podstaty a oběti pak 
profesor za měsíčních nocí pohřbívá na zahradě.  
 
Vbrzku se dostavil výsledek v podobě kolony aut. Vpředu jeli místní policisté následováni několika 
autobusy k prasknutí nacpanými odborníky a pracovní četou. Jako poslední přijel černý vůz s černými 
skly s agenty v černém s černými brýlemi.  

Na prodej,



Zatímco místní postávali a nervózně přešlapovali v hale a nejistými pohledy si prohlíželi monstrózní 
vybavení, odborníci se rozlezli po domě jako mravenci a nanášeli všude prášek a fotili každé místo, 
které se jim zdálo být podezřelé. Pracovní četa mezitím v potu tváře obracela zahradu vzhůru nohama a 
federálové se poflakovali po domě s rukama v kapsách a tvářili se důležitě.  
 
S blížícím se večerem musel Shinen konstatovat, že odvedli perfektní práci. Dům byl plný prachu a 
vypadal nádherně zanedbaně, zatímco venku místo úhledných záhonů a pěšinek byla děsivá spoušť, 
stromy byly vyrvány z kořenů a ze skalky zbyla jen hromada kamení.  
Shinen byl spokojen a mnul si ruce jak lehce a hlavně lacino si pořídil zpustlou a neutěšenou zahradu. 
Uvažoval i o tom, že si nechá narůst plnovous a dlouhé vlasy, které pak bude udržovat pečlivě 
rozcuchané, ale pak uznal, že to není příliš pohodlné a rozhodl se v tomto bodě pro kompromis. Zajel do 
vzdáleného města do prodejny divadelních kostýmů, kde se ovšem trochu divili, že shání kostým Santa 
Clause uprostřed parného léta.  
 
Obleku se zbavil u nejbližší popelnice a převlek si pak brával, když jezdíval na nákupy, kde občas 
uprostřed davu lidí utrousil poznámku o krvi nebo počtu svých obětí, doprovázenou pečlivě 
nastudovaným tichým šíleným smíchem.  
Úspěch byl vždy naprostý, neboť lidé se rozprchli jako splašená ptáčátka. Shinen se v duchu smál 
doopravdy. Posléze stavebnímu úřadu došli psychicky nevyšinutí úředníci a ani policie nereagovala na 
další anonymy, lidé se jeho domu začali vyhýbat a tak si řekl, že je čas přejít k další části plánu- 
k hrůzným pokusům nelidské postaty jejichž oběti by pak za úplňku pohřbíval na zahradě.  
 
Všechno šlo skvěle, ale i strašidelný dům žije svým vlastním životem a má své plány a tak zrovna když 
odbíjela půlnoc a profesor Shinen měl na dubovém stole přivázanou vnadnou blondýnku a slintal ji do 
dekoltu v představě toho co s ní bude provádět, pohnuly se dřevěné parkety v hale a objevily se stovky 
štíhlých zelených rukou, natáhly se po Shinenovi, pevně ho uchopily a nedbajíce jeho zoufalého vytí, 
táhly ho ssebou do hlubin jako hračku pro nepopsatelné příšery z Podzemních prostor. Malý poryv větru 
obrátil cedulku na dveřích, kde bylo napsáno: „otevřeno- vstupte bez vyzvání.“ Na druhé straně byl 
nápis:  
 

 
 

 
 

Na prodej.



 
Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : PRST NA SPOUŠTI. 
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - 
povídky"http://shinen.webgarden.cz/ )  
 
 
 

 
V době, kdo toho píši, se blíží výročí 17. 11. 1989, které většina z nás považuje za jedno ze zlomových 
dat v novodobých dějinách naší země a počátek změn. 
Je tedy paradoxem, že právě ten se odehrál podle plánu tehdejší StB.  
 

 
Prst na spoušti. 

 
Jak má většina z vás ještě v paměti, šlo o 
původně poklidné shromáždění studentů na 
Albertově a Vyšehradě, ale již zde bylo 
v davu pravděpodobně více provokatérů, 
kteří měli za úkol dav zradikalizovat a 
opravdu se jim to podařilo. Cest na 
Václavské náměstí je několik, ale v ten den 
byly všechny uzavřeny a tak byl průvod 
nasměrován na Národní třídu, kde už na ně 
čekal kordon policistů a cestu zpět jim 
uzavřely obrněné vozy. Možná, že byl tento 
den vybrán i proto, že se brutalitou zásahu 
podobal onomu dni z roku 1938, kdy 
Němci rozehnali obdobnou demonstraci 
studentů. 
 

Výsledkem bylo 570 zraněných a jeden mrtvý. Mrtvý? 
Zprávu o tom podala Drahomíra Dražská, která tvrdila, že ho zná i jménem - Martin Šmíd. Později se 
ukazuje, že žádný Martin Šmíd se demonstrace neúčastnil, ale Drařská svou lež opakuje ještě i později. 
(během vyšetřování se ukázalo, že i ona měla vazby na StB)  
 
Když ne Šmíd, tak tedy kdo? Nakonec zůstává jedno jméno Milan Růžička, který se ovšem pravým 
jménem jmenuje Ludvík Živčák, poručík StB. Hned na začátku akce na Národní třídě byl v čele průvodu 
jakoby sražen, obklopen policisty a odvlečen stranou. 
 
Pak se v rámci utajení své identity nechává v nemocnici Na Františku ošetřit. Paradoxně právě to jej 
pomůže odhalit. 
Jistě se shodneme na tom, že situace v té době již připomínala opravdu domeček z karet, kterému stačilo 
málo, aby se zhroutil.  
 
Ale zůstává otázka, co to mělo vlastně za účel. 
Hlavní aktér této akce vypověděl, že měla přinutit k odchodu starší garnituru komunistů v čele se 
slaboduchým Jakešem a nastoupit místo nich měli komunisté typu Miroslava Štěpána, kterému byla též 



přisouzena hlavní role plánovače. 
 
Tomuto tvrzení se ve světle toho, co se dělo ve světě dá jen těžko věřit. 
Mysleli si snad, že by Československo zůstalo jakýmsi ostrůvkem socializmu uprostřed kvasící Evropy? 
Pravděpodobněji zní jiná varianta. Podle ní měla demonstrace umožnit vyhlášení vyjímečného stavu a 
povolání vojska, což by stávající garnituře umožnilo přežít…alespoň na čas. 
 
Tento plán prý tehdy zhatil tehdejší ministr národní obrany gen.Vacek, který odmítl vojsko zapojit. 
Dalších, více či méně konspiračních teorií jsem na netu našel hned několik a tak jedna za všechny: 
špičky StB viděly neudržitelnost systému a tak v tichosti připravily pro sebe ústupové cesty a pak Jakeše 
a spol. nechaly padnout. 
 
Jak to bylo doopravdy, se můžeme jen dohadovat. 
O tom kdo zmáčkl onu imaginární startovní pistoli a odstartoval začátek změn, už se nedovíme. 
 
Zatímco se na náměstích zpívalo, řečnilo a cinkalo klíči, bylo na skládky okolo Prahy vyvezeno a 
spáleno mnoho dokumentů ministerstva vnitra. Další byly skartovány a páleny přímo v budově. 
Likvidace pokračovala ještě i za ministra Langoše a Sachra. Předpokládá se, že ty nejzajímavější 
dokumenty si leckdo odnesl pro pozdější dobu. 
Ministr Sachr o tom později vypověděl, že když byl nějaký spis hledán, byl neustále pracovníky 
přemisťován, až se ztratil a nemohl být dohledán. 
Gen. Lorenc ani další nebyl v rámci „sametové revoluce „ nijak obtěžován. Jen pion Živčák dostal 
šestnáct měsíců a dnes se živí jako spisovatel na volné noze. 
 
Co říci na závěr? 
Dnes po více než dvaceti letech, má ovšem většina z nás pocit, že byli následně zmanipulováni a 
obelháni a pojem „ sametová revoluce“ má velmi trpkou příchuť.  
 

 
 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : Novinky ze světa knih a ebuků (leden). Papír či čip?  
 
 
 

 
NOVINKY:  
 

PRO ČTEČKY ČI PC: Od června 2011 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.  
 
Vyšly tři naše knihy: POSLEDNÍ PRINC, NA ZÁPAD K PACIFIKU a HURONTARIE2000b - více 
info je v sekci NOVÉ KNIHY na webstránce SFINGY. 
 
Poznámka: 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 naše starší knihy či 
bibliofilské sajty obsahují naši starou e-majlovou adresu na Hurontel, ta už dnes neplatí. Používejte 
prosím tuto. sfinga.jan zavináč gmail.com 
 
Katalog čteček prodávaných v Čechcách majdete na http://www.alza.cz/knihy/elektronicke-
knihy/18850860.htm A ještě pár linků na elktronické knhy, tentokrát v češtině: 
http://www.knihykestazeni.cz/ - vyhledávač 
http://www.e-knihyzdarma.info/ - linky 
http://knihy-on-line.info/knihy-ke-stazeni-zdarma - liny  
 

 
 
 

PAPÍR ČI ČIP?  
 
Stále se setkávám s názory, že papír je papír, zatímco čip je jenom čip. Jistě, papír má mnoho použití a 
rozhodně ve světě ještě pořád promrháváme daleko víc papíru než elektroniky. Stejně se nedá popřít, že 
papír byl jistě svého času světová revoluce, myslím tedy papír na čtení, ne třeba ten na balení salámu. 
Už předtím se sice psalo na hliněné tabulky, tesalo do kamene, čmáralo na papyrus anebo i na pergamen. 
Ale papír je papír. Sám papír se ovšem původně dělal z hadrů, ne ze stromů a nebýt Guttenberga, asi 
bychom na papir jen pořád škrábali brkem.  
 
Papír byl levný a dalo se na něj psát jak tím brkem, tak i olůvkem, kterýžto zápis šel také lehce vymazat. 
V kláštěrech se vytvořily velké manufaktůry knih, plné mnichů, kteří pak různé rukopisy opisovali, 
zcela podobně, jako naší studenti opisují z taháků či knih pod lavicí. Ale hlavní revoluce byla ve 
vynálezu knihtisku, kniha se daleko rychleji vytiskla než se napsala ručně. Proto pak mohly české ženy - 
podle tvrzení papežského nuncia - znát bibli lépe než leckterý kněz. Ne že by snad všechny uměly číst, 
ale mohly si nechat z těch knih předčítat, že ano. 
 
Papír má ovšem jednu nemilou vlastnost, kterou si ovšem jistě pochvaloval nechvalně známý Koniáš: 
dobře totiž hoří, rychleji než pergamen :-).  
I forma tištěných knih se vyvíjela, díky pohodlnosti čtenářů: už se knihy nesmotávaly do roličky, ale tzv. 
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vázaly - ano, prošívaly se provázky, které se na hřbetě se svazovaly. Taková kniha pak byla jakýsi 
kvádr, který se dal dobře i nosit, dalo se v ní listovat a dokonce se daly stránky i číslovat. Knihy se pak 
stavěly na polici vedle sebe a kdo jich měl víc krychlových metrů, byl považován za většího 
inteligenta :-). Byli i takoví, kteří posunutím knihou vyrovnávali křivý nábytek. Stránky knihy se také 
daly založit záložkou, tam, kde jste přestali číst, anebo dokonce i přeložit, pro ty, kteří ještě nevěděli, co 
se s knihou smí a nesmí :-). 
 
Tím ale výhody papírových knih končí. Už první jejich nevýhoda byla zřejmá: pohodlní učitelé podle 
nich dávali domácí úlohy. Mohly se z nich biflovat básničky a dokonce se mohlo i zkoušet, jak si kdo z 
těch knih něco pamatovat. Stará školastika totiž posuzovala učenost podle paměti - vlastně co to 
povídám, tento nesmysl přežil až do dneška. Proto teda žáci nesmí u zkoušek používat knihy, protože 
naši učitelé si asi neumí vymyslet otázky, nad jejichž odpovědmi by museli i sami přemýšlet.  
 
Elektronické knihy jsou zcela jiného kalibru. Výhody a nevýhody elektronických knih a čteček jsme si 
tu už mnohokrát popsali, ale to halvní jsme ještě neuvedli: místo ruksaku si můžete do školy nosit čtečku 
nebo jen tablet ( lehčí než laptop) - anebo si na dovolenou nosit celou knihovnu v kapse. U těch v 
budoucnu byste si mohli dělat i elektronické poznámky, které by vám čtečka sama seřadila a pak 
vyhledávala, a případně i odpovídala na vaše otázky. Kandidáti práv z Plzně by z ní pak mohli krásně 
kopírovat doktorské práce jiných autorů. Ve spisovné češtině se tomu sice říká kradení, ale tento výraz 
je už dávno politicky nekorektní :-). Politici by zase mohli opakovat své staré projevy a tím dát nový 
význam slovu "recyklování".  
 
Co se týká elektronických knih a vzdělání, nemyslím, že budeme víc nápadití či dokonce originální ve 
svém myšlení. Opičíme se jako nikdy předtím a při naší "převzdělanosti" nás přesto klidně oklame i ten 
nejblbější salesman. Dříve se říkalo o inteligentech, že byli "sečtení" - dnes už se ten výraz nepoužívá - 
předpokládá totiž, že se při čtení i myslí . . .  
 

 
 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : SROVNÁNÍ DVOU ČTEČEK (SONY a HIP STREET).  
 
 
 

 
 
Dostal jsem (teda dostal jsem SI, někdy se totiž musí Ježíškovi poradit :-) k Vánocům další čtečku - byla 
na slevě, no nekup to! Ke staré SONY PRS300 přibyl teď ještě tablet HIP-STREET HS-M701-4GB. 
Úmyslně jsem nekupoval tablet s přístupem na Internet - když se brouzdám po ulici, nebrowzdám (ro 
prosím není překlep, ale jen vtip :-) se ještě po netu, tam se browzdám doma na laptopu a ten je věnován 
právě internetu: mám obě ruce volné a stahuji tam knihy, videoklipy, manuály a freeware programy.  
A pochopitelně poštu, i když její "informační obsah", lépe řečeno užitečnost, je pro mě poměrně malá. 
Různý spam a sem-tam přeposílané přílohy mi totiž berou drahocenný čas, který jinak věnuji daleko 
zajímavějším studiu umělé inteligence. Tím ovšem nemyslím dopisy čtenářů SFingy, které jsou mi vždy 
vítány.  
 

SROVNÁNÍ DVOU ČTEČEK.  
Výše uvedený tablet ( jen jeho funkce coby čtečky - má totiž barevný dispej a přehrává videoklipy všech 
hlavních formátů, obrázky a hudbu, pracuje i jako magnetofon a podobně) - vyhrává to HIP ve většině 
parametrů, hlavně proto, že PRS je jen čtečka. 
 
1) HIP má paměť 4 Giga, PRS jen 500 Meg. Pro knihy to moc neužijete, pro filmy na HIPu rozhodně 
ano.  
 
2) HIP má barevný displej, PS jen černobílý. Barva je výborná věc, hlavně pro knihy a časopisy, které 
barvu používají a jsou zformátovány pro čtečky (jako naše SFINGA VTM a pod.).  
 
3) Velikost písmen je možno nastavit správně u PDF (na HIPu) ale jen u "profesionálně" generovaných 
PDF, tj. z Adobe Akrobatu a podobně. U "úsporném" generování z původního fajlu, třeba HTML, do 
souboru PDF (pomocí programů, o kterých jsem tu už psal) - se velikost tesxtu sice zvětší, ale odstavec 
pak přesahuje šířku displeje. Navíc tam nepracují v PDF linky a pochopitelně ani obrázky nelze 
zvětšovat. U EPUB je to lepší, a to i u "amatérsky" generovaných pomocí programu SIGYL (z HTML), 
kdy importuji originál a prostě ho uložím jako EPUB. Tam velikost pímen na čtečce měnit lze. Linky v 
EPUB sice také nepracují, takže nemohu skákat z kapitoly na kapitolu, ale to nemohu (na HIPu!) ani u 
"profesionálního" EPUB. 
 
4) V HIPu se nastavují záložky jen ručně, takže zapnete-li ho a chtěli byste pokračovat ve čtení, kde jste 
včera přestali, musíte použít sekci "browser history" a otevřít knihu odtamtud - o tomhle se ale v manuálu 
nedočtete. Pro více záložek v jedné knize použijte funkci na menu v dané knížce stránku (pokud jste si 
Sony naopak naskočí automaticky vždy tam, kde jste včera přestali a také můžete kdykoliv přeskočit na 
jinou stránku, znáte-li její číslo (je ovšem třeba rozlišovat stránku v originále a v e-booku - tam je na 
jednu stránku dva až tři displeje, často také označovaných jako "stránky".  
V HIPu si nemůžete skočit jen tak na kteroukoliv stránku: nahoře je řada teček, na které můžete ťukat, ale 
většinou jedna tečka představuje víc stránek (celá řada totiž zobrazuje celou dálku knihy), takže je to jen 
hrubé skákání. Nu nic, je to dobré jen když rychle listujeme - na hledání textu není ani SONY ani HIP 
vybaven. To vše se lépe provádí na laptopu.  
 
5) SONY, která má "elektronický papír", kde černá emulse elektrostaticky utvoří text, pracuje jen na 
okolním světle. To znamená, že například v čekárně u zubaře se mi na něm špatně čte a baterku či svíčku 



s sebou nechci nosit. HIP má svůj vlastní zdroj světla, je to prostě LED displej a jasnost se dá nastavovat. 
Takže se dá číst i v tunelu. 
 
6) Ovšem spotřeba energie je daleko větší u HIPu - PRS nabíjím asi jen tak jednou měsíčně.To ovšem 
znamená, že na jedno nabití baterky můžete číst na HIPU jen 7 hodin (podle manuálu, zda je to při plné 
světelnosti displeje či ne, to nevím). U videa to znamená asi tak 3 celovečerní filmy, ještě jsem to 
nezkoušel - mimochodem vybíjení do nuly se u těchto nabíjecích baterek nedoporučuje.  
Těch 7 hodin je ale jen pro čtení, používáte-li tablet ještě na něco jiného, pak je to méně :-). Vím to, 
pouštěl jsem si video klipy s mexickou zpěvačkou Thalií - taky jí obdivujete? Má krásný hlas, je krásná a 
je sexy, většina zpěvaček nemá ani jedno z toho :-) Její klipy jsou na YouTube, odkud je stahuji v MP4 a 
ty hned hraju na HIPu, konverze netřeba!. Čtečka Sony má má možná skoro měsíc čtení na jedno nabití, 
protože když se zobrazí stránka, až do další stránky už žádnou enegii nebere. Ovšem s HIPem přišla i 
nabíječka, SONY nabíjím jen z laptopu.  
 
7) Hip má také o něco větší displej a písmena se tam lépe čtou - díky většímu světelnému kontrastu, takže 
lze nastavit i menší font. 
 
8) HIP má také "touch diplej" a listujete v něm přejetím prstem po displeji (ale neslinit, na rozdíl od 
papírové knihy! :-). J e to skvělé, je to jako u normální knihy! U SONY se musí pro listování ťukat na 
tlačítko.  
 
9) HIP má také "stylus", tyčinku pro lepší orientování při poklepu či dotyku displeje. To se hodí pro 
ťukání na menu v rozích, kam se prst špatně vejde :-). V HIPu lze v poznámkovém modu na displej 
dokonce červeně "psát" poznámky a uložit si to. U SONY ne.  
 
10) Zdroj HIPu se sám po jisté době nečinnosti vypíná a navíc má hlavní vypínač a navíc ruční vypnutí 
tlačítkem. To zřejmě stačí: zapomínám totiž po tom tlačítku ještě vypnout hlavní vypínač, ale baterka se 
mi, jak jsem zjistil, dál nevybíjí.  
 
11) Je tomu rok, co jsem koupil SONY a srovnání tedy není férové. HIP už je navíc o 40 procent levnější 
a má daleko více funkcí. Pravděpodobně přijdou ještě větší tablety, ale tahle velikost do kapsy (jako 
paperback) mi vyhovuje. Podotýkám, že co jsem zde psal platí jen o zastaralém PRS 300, dnešní SONY 
má už asi vše, co má i HIP!!! 
 
12) Udělal jsem rozhodnutí, že PDF budu číst na jen SONY, kde mám méně problémů a mohu si lehce 
přeměnit font a velikost u originálu. EPUB je zase lepší na HIPu, ze stejného důvodu a je to lepší, než se 
snažit navíc modifikovat stáhnuté knihy. také pro češtinu pracují ony čtečky lépe pro uvedené formáty. 
Obojí formáty jsou ty nejvíc používané a ano, TXT formát se zobrazuje na obou čtečkách dobře. To 
znamená, že když vaše čtečka nebere daný formát, změňte knihu na obyčejný text, z PDF na TXT vám to 
zkonvertuje na TXT samotný ADOBE READER a pro konverzi z EPUB zase existuje jeden trik: 
odzipnete si knihu "kniha.EPUB" (třeba pomocí programu 7z.exe, je zdarma) a dostanete řadu HTML 
fajlů (podle kapitol), které si pak otevřete třeba v IE a odtamtud uložíte nebo okopčíte text jako 
"kniha.TXT", čistý text bere každá dobrá čtečka. tyto knihy pak ve formátu TXT naládujete do čtečky.  
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