
 
 

Číslo 26, vyšlo 15. BŘEZNA 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. Vychází nepravidelně (zhruba každé 
dva měsíce - to když přidáme jednu či více knih ke stažení) a poslední číslo zůstává na netu až do dalšího 
čísla. Přihlášeným čtenářům zasíláme pak tento oznamovací Bulletin nebo - na požádání - celé číslo 
(napište nám ZASÍLEJ PDF na náš e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com   (a uveďte kam :-)  
 
Toto číslo 26 lze číst zde na netu pomocí prohlížeče (např. Internet Explorer) nebo lze celé stáhnout ve 
formátu PDF zde: http://hurontaria.baf.cz/CISLA/sfinga26.pdf (pokud má váš prohlížeč PDF addon, pak 
se vám číslo otevře přímo na obrazovce a uložíte si SFingu odtamtud) . Uložené číslo pak lze číst mimo 
net pomocí čtečky (readeru) nebo na PC pomocí programu ADOBE READER (který je ke stažení 
zdarma na http://get.adobe.com/reader/ ). Všechna archivní čísla SFingy lze stáhnout zde: 
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/archiv.htm  
 
NOVINKA: Pokusně začínáme vydávat SFingu ke stažení i ve formátu EPUB, zde: 
http://hurontaria.baf.cz/CISLA/sfinga26.epub Napište nám svoje zkušenosti. 

 
NOVÁ SFINGA  

 
Od ledna 2012 vychází SFinga nepravidelně (jen vždy při vydání nové knihy, zhruba tak za každé dva 
měsíce). Nové číslo pak bude stále na netu a bude oznamováno Bulletinem jako dříve.  
 
Nová stránka VM (Vojničova manuskriptu) je vytvořena jinde ( i když je stále přístupná z portálu 
SFingy).  
Z portálu (tj. hlavní stránky) se v sekci SHINEN dostanete přímo na jeho SFINGU-blog ( její adresa je 
http://shinen.webgarden.cz/). Tam najdete kompletně všechny jeho nové články a povídky, daleko víc 
než jsme schopni publikovat zde v LEPRELU.  
 

Upozorňujeme na vydání knihy POSLEDNÍ PRINC Poprvé teď vychází kniha INŽENÝRSKÉ 
HISTORKY, viz sekce NOVINKY ). 

 
OBSAH ČÍSLA 26: 

 
KOMENTÁŘE - Toto je nová sekce, vedená od ledna 2012.  
ÚNOROVÉ BLAH Zima strávená v uzavřené místosti nebo i jen pod pořád zataženým nebem opravdu 
působí na člověka chmurně, často i nepříjemně  



TRIALOG O VZDĚLÁNÍ.(Dialogy mezi třemi přáteli, 2.) Vzdělání nás má udělat nejen moudřejší, ale 
hlavně chytřejší.  
CO MÁ A CO NEMÁ CENU. Zde jde o jinou cenu, lépe řečeno hodnotu: o porovnávání našich akcí či 
úkolů.  
 
LEPORELO - Toto je nová sekce, vedená jako LEPORELO od ledna 2012.  
K ČEMU JE UMĚNÍ? Názory na onu knihu se zcela lišily: od obyčejného "no, dá se to číst" až k 
"poněkud nudné" a od "ne zrovna výstižné" až k "zcela odtržené od života". 
NEKROLOG - báseň (. . .dávno už neklečí tu milovaná vdova, u jejích nohou jiný klečí za ni.) 
ZÁHADNÍ ANASAZIOVÉ Stejně tak je záhadou proč poměrně náhle jsou všechna puebla opuštěna a 
celý národ Anasazijů mizí 
OZVĚNY MINULOSTI. „Kdo? Kdo to byl?“ zeptal jsem se, ale už bylo pozdě. 
TAJEMSTVÍ OSLÍHO OSTROVA V dosud neprozkoumané mohyle na Oslím ostrově objevil profesor 
Shinen úžasný keltský poklad.  
 
BUX  
NOVINKY ZE SVĚTA KNIH A EBUKŮ (březen). NEJEN NOVÁ TECHNOLOGIE, ALE HLAVNĚ 
JEJÍ POUŽITÍ - vysvětlete mi, že titíž lidé, kteří čtou ty největší blbosti na Netu - jen proto, že to jsou 
zprávy, novinky nebo drby - že titíž lidé si nenajdou čas na čtení něčeho kvalitnějšího.  
SROVNÁNÍ DVOU ČTEČEK (2) - napájení, touch screen a jiné. Jansanův patent na držení čtečky :-) 
 

Z DALŠÍCH SEKCÍ: 
 
SHINEN - zde se přímo dostanete na jeho blog SFINGA s trezorem plným scifi povídek a článků o 
záhadách 
VM stránka - je portál na osamostatnělou stránku VM, zde Dnes je tam pokračování Ďáblova advokáta 
(díl 12) a Poznámky k jedné knize (díl4.) 
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 ke stažení pro čtení prohlížečem (tj. mimo net , formát HTM) a z toho už většina navíc i pro čtečky 
(ve formátu PDF). Knihy v jsou tam seřazeny abecedně a že jsou ke stažení zcela zadarmo, to už 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):  
 
INŽENÝRSKÉ HISTORKY zip nebo PDF Co se člověk naučí za 32 let.  
POSLEDNÍ PRINC zip nebo PDF Příběhy prince Ruprechta Falckého  
HURONTARIA 2001B zip nebo PDF Celý ročník 2001B, česká část  
NETSVĚT2003 zip nebo PDF Celý ročník netováých novinek.  

 
RŮZNÉ: 

 
• České stránky VM - samostatné, 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:  
BIBLE ŘÍKÁ: "BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ DUCHEM, NEBOŤ JEJICH JE KRÁLOVSTVÍ 
NEBESKÉ". PRO TY OSTATNÍ TO TAM OVŠEM BUDE ÚPLNÉ PEKLO :-).  
Nový Siráno  
 
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen) 
Náš e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : ÚNOROVÉ BLAH.  
 
 
 

 
Ne, nejde o blaho, právě naopak. Blah (čti bla)Tak se nazývá v angličtině něco, čemu Rusové říkají 
"chandra" a prezident Havel "blbou náladou - ovšem ta jeho vlastně bylo jen označení jakéhosi politické 
zklamání. Jen tak mimochodem, nemohl jsem si přesně na ten jeho výraz vzpomenout i šel jsem gůglovat 
na net. Dal jsem do hledačky heslo "Havel to nazýval" a dostal jsem řadu nálezů, ale tu "blbou náladu" 
jsem našel až na 47 místě, Havel totiž nazýval mnoho věcí svým způsobem.  
 
Zde mě sice jde o "blbou náladu", ale jen tu z počasí, tedy něco, co Angličané nazývají "under the 
weather". Zima strávená v uzavřené místosti nebo i jen pod pořád zataženým nebem opravdu působí na 
člověka chmurně, často i nepříjemně. Ovšem ta letošní zima u nás v Kanadě byla mírná - už jsem se lekl, 
že to globální ohřívání, vlastně přehřívání, opravdu pracuje. Navíc to tak bylo jen u Huronu, jinde v 
Kanadě to měli zlé, jako v Evropě. Naštěstí jsem si také vzpomněl, že taková zima tu u nás byla před 
nějakými deseti lety a tak periodicky, směrem zpět k neandrtálu. Není divu, že se udržel i tne 
neandertálský strach, že pokud nebudeme dělat úlitbu bohům ( zde míněny "tepelné odpustky") zahyneme 
a jen ony nedají zahynouti nám ni budoucím, jak zpívá svatováclavský chorál.  
 
Evropa letos dostala dokonce tu pravou kanadskou zimu. Nu prosím, ještě tam neměli blizzardy a -50 
stupňů Celsia, jaké jsem zažil na prérii, ale kdo na kanadskou zimu není zvyklý, může třeba skončit i 
přechozeným zápalem plic. To vám pak nechá na plicích jizvy, jako se to stalo kdysi mně v Montrealu, 
takže to "blah" zase není to nejhorší, co vás může potkat. Blah je taková mírná verze "kabinové 
horečky" (tzv.cabin fever). Co to s člověkem udělá ukázal názorně Chaplin ve svém filmu, kde byl uzavřen 
delší dobu v jakési malé chatě na dalekém severu, navíc s někým, kdo z toho zešílel.  
 
Nevím tedy, proč se letos o mě ona "blaha" (ano, to blah, ta blaha, bylo jich totiž víc ) pokoušela. 
Rozhodně to nemělo co dělat nudou - ta mizerná artritida člověku nedovolí, aby se nudil - ale snad to 
bylo z nedostatku pohybu: pravé blah jsem totiž nikdy nezažil, když jsem ještě v zimě pravidelně 
sportoval. Pravda, každodenní štípání dříví je také trochu sport, ale odhazování sněhu bylo letos jaksi 
pomálu - honem to zaklepu, píši tohle v únoru, nejsme tedy ještě ani blízko ke slunovratu. 
 
Dokonce se tvrdí, že blah může mít za následek těžké onemocnění, ale to ostatně může mít ledaco, 
například čtení novin už často způsobilo dočasnou návštěvu zdravotního či mentálního ústavu. Blaha jsou 
neúmyslně podporovány i televizí, únor je totiž nejhorší měsíc i pro nějaké zajímavé zprávy. A tak 
fanouškové čekají jen na každoroční svátost svatého Oskara, která byla letos opět neskonale nudná - róby 
nesleduji a zbyek byla jen snobská show. Ceny a jejich "utržitele" zde popisovat nebudu, dokáží to stejně 
amatérsky i naši novináři. A tak jen díky dvěma debaklům na italských krůzových lodích byla splněna 
měsíční kvóta katastrof. Opravdu ale lituji naše novináře: tady zprávy žádné a tam, kde se něco děje, tam 
je zase střílejí. Takže se raději píše o zpevnění prsů . . .  
 
Nu a ještě je tu v angličtině trojnásobné "bla, bla, bla", což se dá slušně přeložit jako "atd.,atd.,atd.", 
méně slušněji pak jako "a kecal a kecal a kecal". . . . 

 
 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : TRIALOGY (Dialogy mezi třemi přáteli, 2.)  
 
 
 

 
Sedmdesátiletý filozof Sokrates byl 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 se nám zachovalo pouze skrze jeho 
žáka Platóna, který k tomu používal metodu tzv. "vedených", tj. řízených dialogů, které postupně 
přiváděly čtenáře k žádaným závěrům. 
"Vedený" dialog pravděpodobně používal už Sokrates, ale byl to jistě Platón, který metodu ještě vylepšil. 
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 fiktivní nejsou. 
 

 
 

TRIALOG O VZDĚLÁNÍ.  
 
 
MARTIN: Tady čtu, že je čím dál víc vzdělaných lidí. Co myslíte, je to pravda? 
DAVID: No proč ne, lidi se pořád rodí víc - 
HELENA: (skočí mu do řeči) - a zase jiní umírají. (směje se) 
MARTIN: Pravda je, že lidstvo celkově roste, ale to by ještě neznamenalo, že je víc vzdělanců. Zároveň 
ovšem narůstají i nové školy, takže i to by nasvědčovalo, že opravdu studuje víc a víc lidí. 
DAVID: Ale vidět to moc není: o co jsme vlastně zrovna my chytřejší, než naši předkové? 
HELENA: Tady mluvíš o úrovni vzdělání a to je zase jiná věc.  
DAVID: Já si myslím, že když je větší procento vzdělanců, že by to mělo být především znát! 
 
MARTIN: A jak? Na úrovni věd či společnosti, na úrovni našeho života nebo čeho?   
DAVID: No rozhodně to není vidět na úrovni našich politiků.   
HELENA: Prosím tě! Ti kdyby měli dobré vzdělání a něco uměli, tak se tím budou poctivě živit a 
nepůjdou dělat politiku!  
MARTIN: To je ale trochu přísná kritika, Heleno. Někteří z nich se opravdu snaží, alespoň doufám. Ale 
zpátky k mé otázce - kde by to mělo být znát? 
DAVID:Prostě všude, ne? 
HELENA: Myslíš? 
 
DAVID: Jo, myslím! 
HELENA: (směje se) Ale já nemyslím zrovna teď, já myslím jestli jako vůbec někdy myslíš. 
MARTIN: Nesměj se, David má pravdu - jenže s čím to srovnávat? S tím, co bylo, nebo s tím, co by 
mělo být? A navíc: spočítat lidi s diplomem je lehké, ale srovnávat úroveň vzdělání dnes s úrovní v jiné 
době je těžké. Došlo totiž k přesunu těžiště k jiným vědám a oborům.  
DAVID: To je pravda. Kdyby šlo jen o techniku, tam je odpověď jasná: tak daleko, jako jsme teď, jsme 
ještě nikdy nebyli.  
 
HELENA: Anebo v medicíně, sociologii či ekonomii.  
DAVID: Tu medicínu beru, o těch druhých si dovoluji pochybovat, ale nejsem v tom odborník. Ale co je 



mi i ta medicína platná, když jdu k doktorovi, musím u něj hodinu čekat, pak mě pět minut prohlíží a 
nakonec zjistím, že třeba zrovna na něco nemám pojištění, takže se na to nemohu léčit, když nemám 
peníze. 
HELENA: Ale to už není vzděláním, ten doktor za to nemůže. 
MARTIN: Jistě, nemůže, ale nikde není řečeno, že s tím nemůže nic dělat. V tom je ten háček, že 
vzdělání se musí také aplikovat v našem životě, jinak je k ničemu. Má přece léčit a ne dělat papírovinu. 
Poslání inteligence nekončí udělením diplomu, tam to teprve začíná. Teprve v životě poznáme, k čemu 
nám to vzdělání je - anebo není. Tím myslím jako nám všem dohromady. 
 
HELENA: Ale jak může takový doktor ovlivnit, kolik času má na pacienta? 
MARTIN: Nu s pomocí pacientů by mohl - prostě potřebuje spojence. Říká se, že víc mozků víc ví.  
DAVID: Ale taky se říká "mnoho psů, zajícova smrt". (směje se).  
HELENA: No to se sem moc nehodí - pokud těmi psy nemyslíš ty byrokraty, kteří to vše brzdí. K čemu 
je nám naše vzdělání, když nám pořád někdo hází klacky pod nohy? 
MARTIN: Protože si je necháte házet. Vzdělání se dá přece také využít k tomu, abychom viděli dál a 
uměli také prosadit svoje požadavky - myslím v opravdu demokratické společnosti.  
HELENA: Ale jak? 
 
MARTIN: Musíte svoje důvody vysvětlovat, naznačovat blahodárné výsledky změn a nebezpečí v 
prodlení - 
DAVID: (přeruší ho) Prosím tě, vysvětluj něco byrokratům!  
MARTIN: Nemluvil jsme o byrokratech, ale o publiku. K tomu, abyste vyhráli, potřebujete spojence. Na 
to se pořád zapomíná. Veřejnost je totiž už sama dost nedůvěřivá k inteligenci, ale bez její pomoci prostě 
nemůžete uspět. Ponížené petice a podobně, to vám nic nepomůže, to platilo snad jen u císaře pána, ne u 
byrokratů, to jsou větší páni (směje se).  
HELENA: No jo, většinou nám řeknou, že na to nejsou peníze! 
DAVID: No právě! Jak to ale udělat, aby to té kapsy sáhli?  
MARTIN:Někdy musíte dát předem něco vy - například věnovat tomu čas a obětovat osobní pohodlí. 
Kdo si někdy zařizoval vlastní biznys, ví, jak je život těžký, když jste na všecko sami. Buďte rádi, že si 
zde můžete navzájem pomáhat. To už je prostě jen na vás, jestli chcete vyhrát nebo jen pořád jalově 
nadávat.  
DAVID: No to je rada za všechny prachy! 
 
MARTIN: Nikdo neříká, že život je lehký. Ale ta druhá alternativa je daleko horší: nedělat nic a nezískat 
nic - jen to je pochopitelně bez námahy. Prostě jak se říká: "Moudřejší ustoupí, ale chytřejší umí vyhrát!" 
Vzdělání nás má teda udělat nejen moudřejší, ale hlavně chytřejší.  
DAVID:To je pravda, někdy mě překvapuje, jak je ta naše inteligence naivní. 
HELENA: (žertem) Na rozdíl od tebe, který jsi jenom naivní . . . 

 
 

 
 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : CO MÁ A CO NEMÁ CENU.  
 
 
 

 
Asi si řeknete, že nemá cenu psát o tom, co nemá cenu. Ne, není to slovní hříčka a nemluvím tu o ceně 
jakožto o penězích. Cena je hodnota, kterou věci sami lidé přikládají. Ceny jsou proto různé, tak 
například někdo prodává starší auto za cenu jednu, zatímco vy to usmlouváte za cenu jinou. A přitom ani 
jedna z těch cen není ta "správná": on se možná cítí ošizen, vy zase že jste zaplatil moc.  
 
Na rozdíl od ceny mají věci také své hodnoty, které se nedají dost dobře porovnávat v cenách: to auto má 
jinou hodnotu pro někoho, který si ho koupil třeba jen proto, že z něho vybere náhradní součástky pro 
svou sbírku antických aut a jinou má pro vás, který ho potřebujete nutně pro denní dojíždění do práce.  
 
Mně zde ale jde o jinou cenu, lépe řečeno hodnotu: o porovnávání našich akcí či úkolů, které si pro sebe 
vytyčíme pro nejbližší nebo i vzdálenou budoucnost. My všichni víme, co jsou to priority - a přece v tom 
všichni děláme chyby. Vy ne? Ale, ale, vy jste si nikdy neřekli, že jste to či ono dělat neměli, nebo naopak 
udělat měli?  
Chyba pochopitelně není v nás, ale v našem uvažování, hlavně proto, že často ani předem neznáme 
důsledky našeho jednání. Jistě, jsou i jiné důvody onoho chybování: lenost nebo naopak horlivost, 
opatrnost, strach, špatné rady druhých a ještě milion dalších chyb. Jako třeba láska - i ta často bývá 
špatný rádce a abych nechodil daleko, uvedu třeba sebevraždy z lásky. Takže i kdybychom předem znali 
důsledky všech našich akcí, přesto nikdy nebudeme perfektní.  
 
Zde se zaměřím právě na ty důsledky. Některé akce opravdu mají jiné důsledky než čekáme: je to třeba 
tím, že závisí na náhodě nebo i na našem příliš optimistické očekávání, jindy je to třeba nedokonalá 
logika, odhad či chyba ve výpočtu. Ale na ty následky, kterých může být pro jeden případ celkem hodně, 
se můžeme lépe připravit, soustředíme-li se na ty špatné a na způsoby, jak jim zabránit.  
Jak? Náš předběžný výpočet si můžeme nechat přepočítat od někoho jiného, zatímco odhad si zase 
můžeme potvrdit pokusem. Špatná logika je ale problematičtější: často vzpomínám na historku, co se 
stane. dáte li do jedné ležící prázdné láhve mouchu a do druhé včelu. Včela se bude marně probojovávat 
dnem, až zemře vyčerpáním, zatímco moucha bude lítat jako blázen, až najde hrdlo láhve a vyletí ven. 
Podle naší logiky bychom usoudili, že včela byla hloupá, zatímco moucha našla ten správný postup. 
Jenže včela jednala podle včelí logiky správně: ona, šla za světlem, zdrojem tepla a života, zatímco 
moucha opravdu jen hloupě lítala jako blázen - ovšem zase jen podle včelí logiky :-). Někdy nám prostě 
naše logika nepomůže, hlavně v situacích, ve kterých jsme předtím ještě nebyli. Naštěstí pro lidi, kteří umí 
uvažovat, je většina situací celkem dobře předpověditelná.  
 
Přesto i tam děláme chyby - jak je to v§bec možné? Tak na to teda už odpověď opravdu nevím . . .  
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K ČEMU JE UMĚNÍ?  
 
 
Nedávno jsme někam jel a poslouchal jsem v autě rádio - byla to zajímavá diskuze několika kritiků a 
předmětem byla nová kniha od nějakého autora, kterého jsem ani neznal. Jejich názory se zcela lišily: 
od obyčejného "no, dá se to číst" až k "poněkud nudné" a od "ne zrovna výstižné" až k "zcela odtržené 
od života". Neshodovali se v ničem - jen ve svém veskrze negativním názoru na tu knihu . . .  
 

 
No prosím, ty rozdíly jsou přijatelné, každý máme svůj názor a právo ho vyslovit. Jenže slyšet je od 
skupiny kritiků, kteří mají nám, čtenářům a laikům, dát profesionální posudek díla - to už člověk začíná 
pochybovat, jak dalece jsou jejich posudky platné. Vždyť ten autor zřejmě uspěl v napsání nejhorší 
knihy na světě! A když to dovedeme ještě dál: mají nám ti kritici opravdu co říci, nebo snad jen 
využívají příležitosti a oslavují svoje vlastní ego? Už jsem to chtěl přepnout, když jeden z nich konečně 
řekl něco chytrého: "Autor ovšem nemůže potěšit každého - to nakonec ani není účelem umění!"  
 
V okamžiku si diskutéři uvědomili, jak nespravedliví, zaujatí a hlavně - alespoň podle mého názoru - jak 
omezení všichni byli. Oni, profesionální kritici, úplně ztratili smysl svého poslání: pomáhat čtenářům 
ocenit také ty dobré části knihy, něco, co určitě měl umělec na mysli, i když se mu to třeba příliš 
nepodařilo. Zřejmě si mysleli, že si to dobré máme najít sami - dost mylný předpoklad, když to tam 
nenalezli ani oni, experti :-). Jediný výsledek jejich zaujaté kritiky mohl být, že si čtenáři, kteří pořad 
poslouchali, tu knihu asi nekoupí. A to je špatné, velmi špatné. Oni vylili - jak říká rčení - s vaničkou i 
nebohé dítě. 
 
Ano, podle mého názoru byli nejen zaujatí, ale i přímo nespravedliví. Pravda, ani kritik nemůže potěšit 
každého - a dokonce ani nesmí! - ale oni těšili jen sebe, jak jsem mohl vyrozumět. Byli všichni příliš 
poznamenáni svou profesí a asi se považovali za strážce Svaté Literatury a Svrchovaného Vkusu. A 
tento, možná poctivý, ale zato zcela nesprávný pocit kritizovat za každou cenu, byl v jednom každém z 
nich zažrán příliš hluboko a oni jen poslouchali jen své pudy a pověry. 
 
Ne, nevyčítám jim, že si sami definují, co je to umění - i když pochybuji, že nějaká dobrá definice může 
být kdy napsána. Snažím se jen vyrovnat s tím, co dává umění mně a co mi v jejich posudcích chybělo. 
To máte tak: už jako malého chlapce mě přitahovaly knihy, hudba, obrazy, prostě cokoliv "od umění". A 
nejen to: začal jsem psát, malovat, dokázal jsem zahrát melodii, kterou jsem slyšel, i na harmoniku - 
znáte to, takové ty dětské zájmy. a měl jsem těch zájmů tolik! Jeden z nich bylo i radioamatérství - 
vstopil jsem do radioklubu a měli jsem klubovnu při technice v Husovce. Čím víc jsme se dovídal, tím 
víc mě to nadchlo a tak jsem začal studovat inženýrství. Tomu jsem pak věnoval většinu svého života, i 
když jsem nikdy nepřestal ani psát či malovat a podobně.  
 
Jednou, o mnoho let později, let plných úspěchů i zklamání, jsem našel vysvětlení, proč mě to tolik 
"nutkalo" k té druhé, "netechnické" straně. Udělal jsem si totiž několik testů inteligence (I:Q.) a 



všechny, pokud jim můžeme věřit, mi potvrdily zajímavou věc. Nebojte se, nebudu vám říkat, jak 
vysoko či nízko jsem skóroval; já na absolutní čísla nevěřím. Všechny ale ukazovaly jednu věc: že totiž 
moje pravá polovina mozku (inspirační, synthetická, umělecká) měla soustavně lepší výsledky, než ta 
levá (logická, analytická, matematická). Najednou jsem pochopil, proč jsem už od mládí "musel" psát, 
básnit, malovat, zpívat . . . 
 
Uvědomil jsem si, že jsem - stejně jako ti kritici - celý život nevědomě zanedbával tu dobrou (a možná i 
lepší :-) polovici. A rozhodl jsem se, že jí dám šanci. Už je to teď řádka let, co píšu, do časopisů i do 
novin, na internetu a posledních dvanáct let mám dokonce svůj vlastní časopis, nejprve Hurontarii, pak 
Příložník, Enigmu a teď Sfingu. Mám sice pěknou řádku čtenářů po celém světě, ale zda to dělám dobře, 
to nemohu já sám posoudit. Ani nechci: já to prostě dělat "musím" a nemohu si pomoci. 
 
Zatím jsem dostával jen dopisy kladné, pochvalné, snad opět trochu zaujaté - ovšem tím pozitivním 
směrem, lidé bývají většinou ohleduplní :-). I tak to ale svědčí o tom, že asi něco dělám dobře a to je 
dobrý pocit. Získal jsem mnoho přátel po celém světě a poznání, že i tohle je potřeba. Bylo to vlastně 
docela lehké: nikdy jsem psát, malovat, atd. ani nepřestal, ale dělal jsem to jaksi jen a jen pro sebe. Teď 
nacházím to největší možné uspokojení, které člověk může mít: nejen konzumovat, ale i tvořit, nejen 
brát, ale i dávat.  
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NEKROLOG 

Dozněla slova lítosti i chvály, 
na slunci uschly slzy pozůstalých. 
Odešli všichni, kdo tu chvíli stáli 
nad rakví hříchů velikých i malých. 
 
Zlacený nápis přeje klidné spaní 
a z čerstvé hlíny, uhlazené rýči, 
černý prst kříže výstražně tu tyčí. 
Na jeho ramena své větve vrba sklání. 
 
Do hlíny zapadla i řečníkova slova, 
jež velebila jeho počínání. 
Dávno už neklečí tu milovaná vdova, 
u jejích nohou jiný klečí za ni. 
 
Jen divák přemítá a nedomyslí konce. 
Z těch řečí kolem hlava se mu točí 
a němou otázku mu možná vyčteš z očí: 
Smrt je jen zatykač - kde ale zůstal soudce? 
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Ve vrcholné scéně filmu Mackenovo zlato, svádí šerif ( v podání poněkud staršího, ale stále šarmantního 
Gregory Pecka) souboj s hlavním padouchem ( toho hraje Omar Sharif) před skalním pueblem. 
Toto pueblo se nachází v kaňonu de Chelly a je skutečně poblíž známé Pavoučí skály, která též ve filmu 
hraje nemalou úlohu.  
 

 
Četné podobné stavby jsou 
k vidění i jinde. Například 
Betatakin v kaňonu Tsegi, Bonito 
v Chaco Canyon v Novém Mexiku 
nebo tzv. Motezumův hrad 
v Verde Valley. Předpokládá se, 
že v tomto pueblu mohlo žít kolem 
čtyřiceti lidí. Byly tu i místnosti 
pro zásoby a vodu. 
Všechna puebla jsou vestavěna do 
skalních výdutí. To nevětší má 
přes sto metrů délky a je 
postaveno z kamenů spojených 
maltou a proložených příčnými 
trámy. 
 
Stavěl je indiánský kmen 

Anasazijů, který zde v chudičkých podmínkách pěstoval na malých políčkách především kukuřici. Je 
záhadou, proč si k stavbě svých sídel vybírali zrovna taková, dá se říci exotická a především těžko 
přístupná místa. Jen dopravování materiálu na stavbu bylo obtížné o pravidelném výstupu a sestupu 
nemluvě. Kameny a další materiál potřebný ke stavbě byl nahoru vytahován pomocí lan v koších. Důvod, 
tedy vybudování bezpečného úkrytu by byl, ale Anasaziové neměli žádné nepřátele. 
 
Puebla byla vybudována cca okolo r. 1100, tedy dávno před tím než tato místa objevili běloši. Stejně tak 
je záhadou proč poměrně náhle jsou všechna puebla opuštěna a celý národ Anasazijů mizí. Nenašli se 
mrtví, nenašly se ani stopy po bojích. Předpokládá se, že celý národ v těchto nehostinných podmínkách 
postupně vymíral, až následně splynul s indiány kmenů Hopi a Navajo. 
 
Ti také tvrdí, že právě od nich převzali tradici výroby tzv. „kačínů“. 
Tyto figury strážných duchů nebo démonů, chcete-li, jsou velkým předmětem zájmu zejména zastánců 
teorie dávné návštěvy nepozemšťanů. Nemají totiž zvířecí charakter a vpadají spíš jako roboti z nějakého 
sci-fi filmu. Přitom připomínám, že jejich vzhled je tradiční a figury se obnovovali vždy jen přesně podle 
předchozí předlohy. 
 

. 

Montezumův hrad 



Dnes už ovšem indiáni na tradice tolik nehledí a vyrábějí malé suvenýry kačínů s velkou invencí 
k nemalé radosti četných turistů. 
Podle toho, co jsem četl, bylo možno dříve většinu puebla navštívit s průvodcem, stejně tak jako 
proslulou Pavoučí skálu. Dnes už je ale situace jiná. Celá oblast je prohlášena za národní park a puebla si 
můžete prohlédnout jen z povzdálí, stejně jako Pavoučí skálu. Důvodem bylo to, že velké množství 
turistů, kteří tato místa navštěvovali, je poškozovalo. 
 
Záhada důvodu staveb těchto skalních sídel a pozdějšího zmizení celého národa nepatří sice k těm 
nejzajímavějším a nejzáhadnějším, ale malebnost puebel a krása okolní krajiny opravdu stojí zato. 
Obrázky si můžete prohlédnout, když zadáte heslo: spider rock, nebo motezuma castle.  
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Ten malý hotel stával naproti mému bytu. Hned od začátku měl smůlu. 
Sotva ho slavnostně otevřeli, tak se tam prý stala nějaká tragédie a zákazníci se mu vyhýbali. Rychle 
měnil majitele. Díky tomu také zůstal téměř v původní podobě, protože do modernizace nikdo 
neinvestoval. 
 

 
V dnešní doba, kdy začal být moderní retro 
styl mu to paradoxně konečně mohlo 
přinést zisk. Ve velké vstupní hale byla 
recepce vylepšena o malý bar. Nesmísíte si 
ovšem představit žádnou obludu 
s blýskavými zrcadly a láhvemi exotického 
pití, které si nikdo nikdy neobjedná. I když 
byl zřízen jen pro hotelové hosty, trávíval 
jsem tu tolik času, že jsem byl považován 
za součást inventáře. 
 
Ucucával jsem svůj drink a recepční a 
barman v jedné osobě mi právě vyprávěl 
průběh včerejšího basketového zápasu a 
přitom mimicky předváděl akce 

jednotlivých hráčů, reakce rozhodčích, trenérů i obecenstva. Prožíval to, a tak na rozdíl ode mne, si 
nevšiml kulatého plešatého muže, který scházel po schodišti dolů tak nějak podivně. Doklopýtal dolů, 
udělal ještě krok a padl na zem. Skočili jsme k němu oba současně. Hned na první pohled byl vidět 
důvod jeho podivné chůze. Na zádech byla krvavá skvrna. Otočili jsme ho. Vpředu měl na prsou 
střelnou ránu. Podíval se na mě hasnoucím pohledem, křečovitě mě chytl a přitáhl si mě. 
 
„Najednou vystřelila…..“ vydechl. 
„Kdo? Kdo to byl?“ zeptal jsem se, ale už bylo pozdě. 
Jeho sevření povolilo a život pohasl. Recepční Henry už mezitím vytáčel číslo policie. Podíval jsem se 
na schodiště. Nejsem žádný hrdina a tak představa, že tam někde nahoře číhá ženská s pistolí 
připravenou k výstřelu, mě v prohlídce nijak nelákala. Napadlo mě ale něco jiného. Vyběhl jsem ven a 
zamířil do úzké proluky za rohem. Požární schodiště tu končilo v prvním patře a žebřík na zem byl stále 
upevněn na svém místě. Vrátil jsem se zpátky. 
 
Netrvalo to ani moc dlouho, přijel seržant Hajn a dva policisté v uniformě. Přiklekl k mrtvému, rychle 
ho prohlédl a houkl na jedno z podřízených: „Zavolejte havrany, ať nám ho odvezou na soudní.“ 
Mezitím ho prošacoval. Nevrle zachrčel, když nic nenašel. Sjel mě nevlídným pohledem a řekl: „Aby 
bylo jasno White, nejsem zvědavej na nějaký rady nebo poznámky od podělanýho amatéra. Prostě drž 
hubu a budeme kamarádi.“ 



„Tak co se tady stalo?“ obrátil se na Henryho. Jeho odpověď se mu moc nelíbila. „Co je to zač? Nebo 
ne, přihraj mi sem knihu hostí a modli se, ať ji máš v pořádku.“ 
 
Nalistoval příslušnou stránku a velel dál: „Hele bydlel v osmičce. Jdeme to tam okouknout.“ 
 
„Ty,“ řekl Henrymu, „Naval univerzální klíč a ani mi nezkoušej tvrdit, že ho nemáte. Číhnem i do 
dalších pokojů.“  
Obrátil se na jedno z uniformovaných: „Ty tady počkáš.“ 
 
Venku zastavilo další auto a vyplivlo chumáč civilů se spoustou nádobíčka. Mrtvý tlouštík se stal hned 
středem jejich zájmu. Stáhnul jsem se stranou, pozoroval cvrkot a čekal, jestli se shora neozve nějaký 
hluk, ale k mému nemalému překvapení bylo ticho. 
„Je to klasická záhada zamčeného pokoje.“ řekl jsem Henrymu. 
„Cože? Co to meleš? Dyk nám umřel přímo tady v hale a zamčeno není.“ 
 
„Říká se tak situaci, kdy je uzavřený prostor ve kterém je někdo zavražděný, není odtamtud žádný únik 
a přece není možné nalézt vraha. V našem případě vražednici.“  
„A co když ho zastřelil duch? Víš tady, když to otevřely, tak se tu stala hned dvojnásobná vražda. 
Nevěsta objevila novomanžela se svojí kámoškou v jejich apartmá. Zastřelila prý oba a pak ještě i sebe a 
od té doby tu straší. Jestli to byl taky nějakej takovej nevěrník, tak se tam prostě najednou zjevila a picla 
ho. Říká se tomu ozvěny minulosti. Sem vo tom čet tuhle knihu.“ 
 
Hm, mno. Je to zajímavá teorie, ale být tebou, tak jí moc nešířím. Já si totiž myslím, že ta kulka i pistole 
byly setsakramensky hmotný, stejně jako prst na spoušti.“ 
„Jo? A tak jak vysvětlíš, že se vražedkyně prostě rozplynula?“ 
To byl argument, na který jsem v tu chvíli neměl odpověď, a to mi dělalo starosti. 
 
Hajn, který se dvěma policisty scházel ze schodů, se tvářil ještě rozmrzeleji než prve a řekl těm kolem 
mrtvého: „Sakrapráce, nikde nikdo. Jestli jste tady hotový, tak jděte nahoru na osmičku. Dveře jsou 
otevřený.“ 
Otočil se na strážníky: „Vy se odsud ani nehněte, dokud tu nebude pohřební služba.“ 
Občas je moje huba rychlejší než mozek a tak ze mě vypadlo: „ Žádná vražedkyně? Dívali jste se i pod 
postel?“ 
 
Otočil se na mě a jeho pohled nevěštil nic dobrého: „ A jak pan chytrý ví, že to byla žena?“ 
Ukázal jsem na ležící postavu: „Ještě než umřel, řekl mi, že se tam objevila žena a vystřelila na něj.“ 
Hajn byl jedním skokem u mě, vrazil mi pěst pod nos a vyštěkl: „Cos mi ještě neřek?“ 
„To je všechno, víc z něj už nevypadlo.“ 
 
„Dobrá, ale moc dobře si to pamatuj, abys ses, až to budeš opakovat při výslechu, náhodou nesplet.“ 
„Jo,“ připustil nevrle, „ nenašli jsme tam nikoho, jakoby se vypařila, ale to je jen část záhady. Ta druhá 
je, jak se dostala dovnitř.“ 
 
Zaparkoval pohledem na Henrym.  
„Nikoho jsem nahoru neviděl jít.“ bránil se ukřivděně. 
„Mám tady mrtvolu uprostřed hotelový haly a je pátek před víkendem. Jestli se nestane zázrak, jako že 
asi ne, tak na tom budu muset dělat sobotu i neděli, tak mě sakra nezkoušej naštvat! Vezmu tě do cely 
předběžnýho zadržení a na noc tě tam zavřu k pěti namakanejm homoušum a určitě si vzpomeneš, že jsi 
to udělal jako vždycky. Chlápek ti vysolil na stůl padesátku a ty jsi se na pár minut odsud vypařil. Je to 
tak?!“ 
 



„Jo, je….“ připustil Henry neochotně a kroutil se přitom jak planý víno. 
„Dobrá, ale nemysli si, že si nebudu pamatovat, žes mě chtěl oblafnout. Ještě jsme spolu neskončili.“ 
„To sou ty tvé ozvěny minulosti!“ nedalo mi to, abych si nepřisadil. 
Jak tak u mě Hajn stál a soptil, díval jsem se mu přes rameno na to dění za ním a najednou jsem mě 
pocit, že je tam něco špatně. Je to, jako když se díváte na ten obrázek, ve kterém je skrytý jiný a vy ho 
nevidíte. 
 
„Seržante Hajne,“ řekl jsem polohlasně. 
Hajn na můj naléhavý tón zpozorněl. 
„Možná si budete myslet, že jsem se zbláznil, ale na tom co se tam za vámi děje není něco v pořádku.“ 
Nebyl to žádnej hlupák a tak se ani prudce neotočil, ale naopak ještě o krok přistoupil blíž: „Jak to 
myslíš?“ Neodpověděl jsem a jen jsem zíral na tu scénu. 
 
„No tak White, mysli, nemůžeme tady takhle stát věčnost,“ pobízel mě potichu. 
Bylo to, jako když se na obloze roztrhnou mraky a prosvitne Slunce. 
„Když jste přijel, byli s vámi dva strážníci, že?“ 
 
„Jo, a co má bejt?“ 
„Teď jsou tam tři.“ 
„Ten nepřijel s výjezdovkou?“ 
 
Jen jsem slabounce zakýval, že ne. 
Hajn se pomalu otočil a loudavým krokem se vydal k těm třem, kteří stáli nad mrtvým tělem, pro které 
stále ještě nepřijela pohřební služba. Minul je, jakoby se chtěl jít podívat znova nahoru do patra, pak se 
bleskově otočil a skočil po tom nejmenším ze strážníků. Zkroutil mu ruce za zády. Čepice mu spadla a 
dlouhé uhlově černé vlasy prozradily pravou identitu. Zaječela jako šílená a s obrovitou silou se mu 
pokusila vykroutit. Jenže to už se měla nasazená želízka. 
 
Otočila se na Hajna a vrhla na něj nenávistný pohled. „ Pierko-prase!“ a plivla. 
„Všichni jste prasata, všichni mužský, postřílet vás jako zvěř!“ 
Kroutila se jako had, pokoušela se kopat, ale to už jí ostatní dva drželi pevně a vyváděli ji ven. Na smůlu 
se ve dveřích setkali s funebráky, kteří konečně přijeli pro mrtvého. Bokem strčila do jednoho 
z policistů, sklonila hlavu a jako hráč ragby vrazila hlavu do prsou jednoho ze zřízenců. Byl to pěknej 
pořízek, tak sice heknul, zkroutil se, ale neupadl. Ještě se pokusila prorazit úzkou škvírou mezi ním a 
rámem dveří, ale to už jí dvoje silné ruce zezadu sevřeli a po chvilce i nacpali do policejního vozu. 
 
Funebráci jsou otrlí chlapi, jsou uvyklí na ledacos a tak v klidu pokračovali ve své práci. Uzavřeli tělo 
do černého pytle a odnesli. 
Odjeli i policisté z laborky a tak jsme zůstali konečně v hale s Henrym sami a jen červená skvrna na 
podlaze svědčila o tom, co se tu ještě před chvílí odehrávalo. 
Poklepal jsem prázdnou sklenkou o pult, aby mi nalil. Dostal jsem přidělenou porci a Henry zvedl 
telefon, aby objednal úklid. Neměl jsem mu za zlý, že lhal, dělám to taky a často. 
 
 
 

 
Druhý den jsem před polednem už zase seděl na svém místě a probírali jsme včerejší události. Vešel 
seržant Hajn a sedl si vedle mě.  
„Hmm…., „ začal trochu nejistě a rozpačitě, „White, přišel jsem poděkovat i když bych si toho jistě o 
chvilku později všimnul sám (to je ta jeho vrozená skromnost). Myslím, že ti dlužím panáka.“ 



„Co přidat k němu trochu povídání?“ 
„Určitě máš na mysli ten včerejší mord. Tak dobrá, zasloužíš si to, i když jsme z ní vlastně nic nedostali. 
Pořád jen nadává a vzteká se.“ 
 
„ Díval jsem se do databáze a za poslední půlrok jsem objevil osm podobných vražd, kde nebyl dopaden 
pachatel. Možná, když budeme hledat dál, najdeme další. Ještě to nemáme ověřené, ale předpokládám, 
že otisky prstů, balistika a tak, všechno bude sedět, takže tahle lvice se seznamovala s chlapama, nechala 
se zbalit, odvést někam do soukromí a pak je zamordovala a okradla. Proč, to nevím a těžko to z ní 
dostaneme. Možná něco z mládí.“ 
 
„ A co ta policejní uniforma?“ 
„Jo, tohle! Měla v kufírku ještě další kostýmy. Zdravotní sestřičku, pošťáka, hasiče. Předpokládáme, že 
některé zločiny kamuflovala požárem. Kluci to teď prověřují.“ 
„Jen mi nejde do hlavy, proč se nepokusila odsud zmizet.“ 
„No, neměl bych to přiznávat, ale byla to šťastná náhoda… pro mě, pochopitelně. Nejprve asi chtěla 
vypadnout opravdu hned, ale v hale jste byli vy dva. Chvíli váhala a to rozhodlo. Mezitím jsme dorazili 
a tak použila svou fintu s převlekem s tím, že se k nám přidá, což jí vyšlo. Pak si myslela, že až společně 
sejdeme dolů, prostě se v tom frmolu vytratí. Jenže jsem jim řekl, aby zůstali u mrtvého. Ocitla se mezi 
dvěma pravými strážníky a musela se tedy chovat stejně jako oni. 
Chytil jsem sériovou vražedkyni, jsem teď na direkci docela slavnej. Tak tady máte dvacku a dejte si na 
mě.“  
 
Vzal klobouk, narazil si ho na hlavu a odcházel. 
Henry vytáhl flašku: „Moc se přes kapsu neplácnul, škrt! Za dvacku moc pití není. Tak víš co? Zbytek 
jde na mě, že von v tom laufu na mě zapomněl. Pojď, dáme si pořádně do nosu!“ 
A taky že jo!  
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Tajemství Oslího ostrova  
 

Den první. 
 

Bylo hezké letní odpoledne. Malá 
skupinka turistů stála u přístaviště 
a pozorovala příjezd parníčku 
Královna Viktorie. Na přídi se 
majestátně tyčil kapitán. Mohutný 
muž, nacpaný do modrého saka 
s kdysi snad pozlacenými 
epoletami. Jeho impozantní vzhled 
doplňoval mohutný černý knír a 
nezbytná dýmka. Viditelně se 
vyhříval ve středu zájmu všech, 
kteří čekali na břehu. 
 
Značná ošuntělost a bachratost 

lodice vzbuzovala jisté pochyby o její bezpečnosti a vedla k tomu, že jeden z cestujících, mladík 
s úzkým šviháckým knírkem si dokonce nahlas na jejích tvarech brousil svůj ostrovtip, přirovnávajíce jí 
k středověké karace a vyslovil obavu, zda nepochází snad již z dob Kolumbových. 
 
Vyvolal tím chichotání dvou dívek stojících za ním. Ta vyšší měla světlé vlasy spletené do umného 
účesu, připomínajícího zdálky slaměný věnec. Nebyla ošklivá, ale její malá očka a špičatý nosík jí 
dávaly poněkud liščí vzhled. Druhá, menší, dávala přednost jednodušší úpravě vlasů a její zrzavé vlasy 
vpředu zastřiženy do rovné ofiny a vzadu svázány mašlí, spadaly volně až k pasu. 
 
Další žena byla asi třicetiletá krasavice v přepychových šatech a s trochu přehnaně nalíčenou tváří. 
Doprovázel jí drobný mužíček, který se tvářil velmi nešťastně, neboť vláčel dva obrovité kufry. 
I poslední cestující byl trochu kuriózní postava. Svým vzhledem by se totiž hodil spíše někam do 
saloonu Divokého západu. I když totiž jeho oblek byl perfektní, na hlavě mu trůnil široký stetson. 
 
Loď byla přivázána a položen dřevěný můstek. Jako první ho přešel mladík a galantně nabídl ruku 
postupně oběma dívkám, které to přijaly s děkovným úsměvem. Zato noblesní krasavice ji ostentativně 
přehlédla dívajíc se někam do dáli a důstojně vstoupila na palubu a ihned se přesunula o kabiny, 
přestože sluníčko krásně hřálo a ostatní zůstali na palubě a pozorovali několik malých plachetek, které 
v dálce křižovaly hladinu. 
 



Námořník na kapitánův pokyn odvázal loď a sešel do strojovny. Motor se zprvu jen rozkašlal, jakoby 
byl v posledním stádiu tuberkulózy, ale pak se přeci jen rozběhl. Královna Viktorie nejprve trochu 
couvla, ale pak se obloukem vydala na svou asi hodinovou cestu k Oslímu ostrovu. Ten své jméno 
dostal prý podle tvaru, ale věřil tomu jen málokdo, neboť při pohledu z výše připomínal spíše želvu. 
 
Důvodem pro malý počet návštěvníků bylo to, že zde krom jedné prastaré mohyly a několika menhirů tu 
nebylo nic k vidění. I hotel, který stál kousek od přístaviště na malém návrší byl nevelký a připomínal 
spíš pohádkový hrad. Jeho majitelé se tu totiž velmi často střídali a každý v prvním návalu nadšení něco 
přistavěl podle svého vkusu a představ. Výsledkem uvnitř bylo to, že jen několik místností bylo ve 
stejné úrovni a mělo alespoň podobný půdorys a okna Královna Viktorie dovezla skupinku na ostrov 
spolehlivě, ale přesto všichni opouštěli její palubu s velkou úlevou a raději se nezaobírali myšlenkami na 
zpáteční cestu. 
 
Před vchodem už je čekala mladá dvojice manželů Wraitových. Z toho, že se dosud drželi za ruce se 
dalo soudit, že jsou dosud v onom počátečním stádiu manželství, kdy on jí říká: holubičko a ona jemu 
cukroušku.  
 
Pokynem hosty pozvala dál, zatímco on se slitoval nad mužíčkem a pomohl mu vtáhnout jeho 
monstrózní náklad. 
Velká vstupní hala byla zároveň vybavena i jako společná jídelna. Hosté se tu zastavili, utvořili hlouček 
a překvapeně obhlíželi nesourodé vnitřní uspořádání. Paní Wraitová se ihned zorientovala a pochopila, 
koho má oslovit jako prvního. 
 
„Madam Adriane,“ uklonila se směrem k blazeované dámě. „ a její manžel pan Stone, budou mít pokoj 
tady v přízemí. Je to náš největší a nejlepší pokoj!“ 
„No to se ještě uvidí,“ odpověděla oslovená ledově, otočila se a důstojně odkráčela naznačeným 
směrem. „Slečny Jane Mafetová a Rose Smithová budou bydlet támhle. Je to také hezký pokoj a bude se 
vám tam určitě líbit.“ 
 
Pak se obrátila k oběma zbylým mužům: „ Pak profesor Shinen? Je nám ctí vás tu přivítat. Vy budete 
mít pokoj hned vedle a pro pana Lee jsme připravili pokojík v podkroví. Je odtamtud nádherný výhled, 
což jako malíř jistě oceníte.“ 
„Večeře je v osmnáct hodin. Můžete jíst společně zde nebo vám odneseme jídlo na pokoje. Dnes jsme 
pro vás připravili vepřové plátky s bramborem a jako zákusek omeletu se žampiony. Druhá večeře je 
v devět. Je to studená švédská mísa.“ 
 
S tím se hosté rozešli. Je na místě přiznat, že tyto pokoje byly jediné, které byly opravdu k bydlení. 
V těch ostatních stál nábytek zakryt igelitovými pytli a v jeho čalounění žilo šťastně již několik generací 
molů. K večeři se krom manželů Stoneových dostavili všichni. Paní Wraiteová zaťukala na dveře jejich 
pokoje a otevřít jí přišel pan Stone, ale pootevřel dveře jen natolik, aby od ní mohl přijmout talíře. 
Položil je někam za sebe, popadl příbory a zabouchl jí dveře před nosem. 
 
Aby ostatní tuto nepříjemnou epizodu zamluvili, začali si navzájem sdělovat, proč sem přijeli. Profesor 
si sem přejel hlavně odpočinout po náročném univerzitním pololetí a prohlédnout si menhiry. Toto 
prohlášení uvedlo obě slečny do nadšení, protože se ukázalo, že obě jsou zanícené milovnice všeho 
keltského. Mladý pan Lee, který se označil za krajináře, tvrdil, že zde hodlá načerpat nové motivy pro 
svou další kariéru. 
 
Debata na keltské téma jim vydržela i zbytek večera a zaujala je natolik, že ani nepostřehli, když paní 
Wraiteová diskrétně zaklepala na dveře madam Adriane, aby odnesla talíře, ale nikdo jí neotevřel a 
zevnitř se valilo ven jen dusné ticho.  



 
Den druhý. 
Ráno byla k snídani opečená šunka s vejci a i to si převzal partner madam Adriane mezi dveřmi. Pak se 
všichni odešli převléct, aby se nachystali k plánovanému výletu. Dívky si vzaly volné plátěné kalhoty, 
profesor Shinen k nezbytnému širáku zvolil safari oblek, takže nyní ještě více připomínal Bufallo Billa. 
K všeobecnému překvapení se objevila i Adriane v nádherných šatech. Jediným ústupkem eleganci byly 
boty na nízkém podpatku. Její manžel si pak k manšestrovému obleku vzal velkou placatou čepici, takže 
připomínal jen mírně přerostlou houbu. 
 
Úlohy průvodce se ujal pan Wraite i když v přítomnosti profesora cítil trochu trému.  
Šli úzkou pěšinkou a on vyprávěl: „ Tuto mohylu objevil zcela náhodou známý archeolog Edvar Jones 
v roce 1888. Provedl tu první výkopy, a měl velkou radost, když nalezl vchod zavalený velkým 
kamenem. Těšil se, že zde nalezne neporušenou hrobku, ale k jeho velkému zklamání byla místnost 
v hrobce zcela prázdná. Chtěl se sem vrátit o rok později a provést pokusné sondy i uvnitř, ale pak dostal 
nabídku účastnit se nějaké expedice do pralesů Jižní Ameriky. Výprava tam tehdy zmizela zcela beze 
stopy. O tuto mohylu pak už nikdo zájem neprojevil, protože zdaleka není tak velká jako ta v Severním 
Irsku.“ 
 
To už byli na místě a vstoupili dovnitř. Úzká chodba byla lemována mohutnými monolity a byla 
zakončena kruhovou místností, do které odněkud shora malým otvorem dopadal paprsek světla. 
Pan Wraite na otvor ukázal a vyprávěl dál: „ Tohle je taková záhada. Jedni předešlí majitelé při čistění 
stěn náhodou objevili otvor, který tu byl jistě součástí stavby, ale byl zanesený hlínou.“ 
 
Všichni tu tak stáli a obdivovali šikovnost dávných stavitelů. Ticho přerušila madam Adriane : „Není tu 
nic k vidění a je mi zima. Jdeme Alecu!“ a aniž čekala, že jí někdo odpoví, obrátila se a odcházela. 
Porušila tím kouzlo okamžiku a i ostatní se v řadě za sebou vydali ven. 
Venku se zastavili a Adriane se obrátila na manžela: „ Chci domů,“ řekla kategoricky hlasem, kterým se 
vyhlašuje válka. 
 
Obě dívky ale prosily, že by se ještě rády podívaly dál. Byla to pro pana Wraita velmi ošemetná situace, 
kterou ale vyřešil pan Lee, který prohlásil, že si cestu zpět pamatuje a manžele doprovodí. Rozdělili se 
tedy, zbylá čtveřice se vydala dál po pěšině, která vedla po hraně útesu a pak teprve zahnula do středu 
ostrova. 
 
„Poslyš,“ obrátila se Jane ke své přítelkyni, „ určitě sis také všimla, že s tamtěmi není něco v pořádku.“ 
Rose jen vážně přikývla. 
„Ona je pravda hodně nafoukaná, ale co se vám na nich jinak nezdá?“ zeptal se udiveně Shinen. „No 
vlastně všechno,“ odpověděla s úsměvem Jane mile, „ když vy muži jste tak nevšímaví!“ 
„Copak vás nenapadlo, co taková noblesní dáma asi tak dělá tady v tomhle zapadákově. Měla by být 
někde na Riviéře nebo tam, kde se taková honorace schází, ne? O keltské památky evidentně zájem 
nemá ani co by se za nehet vešlo a ten její směšný mužíček také ne.“ 
 
„No jo to je pravda,“ mnul si Shinen bradu v zamyšlení. 
„A Lee a malíř? Vždyť je to k smíchu! Kde má stojan, plátna nebo alespoň kreslicí blok ?“ 
Rose vážně přikývla: „Mě taky připadá podezřelý. Takový švihák, ale boty má špinavé jako tulák.“ 
„Když jsem tu byli potmě, tak jsem se mu nenápadně číhla do tašky. Kdepak barvičky! Má v ní foťák, 
ale ne žádný cajk, ale Haselbald- parádní dělo, co udělá obrázky ostré jak žiletka i za šera!“ 
 
Profesor se na ně podíval s upřímným děsem. Tyhle dvě, které on považoval za hloupé a naivní dívenky 
ukázaly, že jsou mnohem chytřejší a vnímavější než on. 
Smekl a prohlásil: „ Dámy klaním se vám, Sherlock Holmes by z vás měl radost. Máte už nějakou teorii, 



co za tím je?“ 
Jane se podívala na svou větší přítelkyni, dohodli se pohledem a pak se znova ujala slova: „No my zatím 
ještě nevíme, ale myslíme si, že tu mají něco nekalého za lubem. Na to by přeci přišel každej, kdo není 
úplně na hlavu padlej….! Óóh, promiňte, nechtěla jsem vás urazit. Když se rozjedu, jsem strašně 
prostořeká!“ 
 
Naštěstí právě došli k asi metr a půl vysokému menhiru, stojícímu na malém palouku. Dívky se k němu 
vrhly a začaly ho objímat tvrdíce, že cítí, jak z něj vyvěrá pozitivní energie Zero. Shinen to také zkusil, 
ale cítil jen chlad kamene. Nicméně mu to umožnilo přehodit výhybku hovoru opět na keltské téma, kde 
se přeci jen cítil trochu v kramflecích. Pokračovali dál v cestě, ale on si v duchu umínil, že od této chvíle 
bude pozornější, aby ho ty slečinky už nezahanbily. Myslel na to tak intenzivně, že napoprvé přeslech 
otázku pana Wraita: „K čemu myslíte, že je tam ten otvor?“ 
 
„V Newgrange při slunovratu ráno projde světlo otvorem nad oknem a osvětlí střed místnosti uvnitř. 
Většina badatelů si myslí, že to sloužilo k nějakému náboženskému účelu. Kosti, které se tam totiž našli, 
pocházejí až z mnohem pozdější doby.“ 
 
Mezitím došli k dalšímu menhiru. Tohle byl opravdu veliký a hrozivě temný kámen. „Říká se,“ začal 
opět pan Wraite svou přednášku, „ že tu kdysi nějaký čas pobýval kouzelník Merlin a přepadla ho tlupa 
zlodějů, kteří ho neznali. Merlin prý proměnil jejich náčelníka právě v tento kámen. Ostatní se polekali 
tak, že se rozutekli a dali se na pokání.“ 
 
Menhir vypadal opravdu jako mohutný ramenatý habán a vyvolával značně stísněné nálady. Pan Wraite 
se podíval na hodinky: „Už bude poledne. Měli bysme se vrátit na oběd. Elise ho má už jistě hotový.“ 
Jeho návrh byl jednomyslně schválen a společnost se vydala zpět. Zatímco cestu sem absolvovali po 
oblouku, nazpět to vzali po přímce a protože terén tu byl skoro rovný, došli do hotelu v krátkém čase. 
Už když vcházeli do dveří a ucítili báječnou vůni kuřecího ragů, zjistili jak jim cestou náramně vyhládlo 
a tak k obědu zasedli, aniž by jim ubralo na chuti to, že Adriane a její manžel opět jedli odděleně. Lee se 
přiklátil, ale nějak mu nebylo do řeči. Seděl, nos zabořený do talíře a v jídle se jen nimral. Pak prohlásil, 
že mu není dobře a že si jde lehnout. 
 
Odpoledne se tedy čtveřice ve stejném složení vydala za dalšími menhiry na druhou stranu ostrova. 
Vrátili se až před večeří, ale bylo na nich znát značné zklamání. Další menhiry, které si prohlédli, 
zdaleka nebyly tak velké jako ty dva, které viděli dopoledne. V jednom případě vypadal spíš jen jako 
velký balvan. Bylo tedy zcela logické, že se obrátili na p. Wraita s otázkou, jestli na ostrově jsou ještě 
vůbec nějaké další menhiry, které by stály za vidění. Po chvilce váhání musel připustit, že nejspíš ne a 
že další tři nejsou ani vztyčené a jsou tak obrostlé mechem, že možná ani nikdy menhiry nebyly. 
 
Se zpožděním dorazili i manželé Stoneovy a opět je doprovázel pan Lee, což profesora vedlo k úvaze, 
zda se tu nerýsuje manželský trojúhelník. I ostatním to nejspíš tak připadlo a tak se snažili dívat všemi 
možnými směry a pokusili se to překlenout hovorem o počasí. 
Po večeři profesor navrhl, zda by si nechtěli zahrát několik partií whistu, ale nesetkalo se to s nadšením 
a společnost se rozešla v rozmrzelé náladě. 
 

Den třetí. 
 
Ráno se pan Lee, stejně jako manželé Stoneovy k snídani nedostavil, což nikdo nehodlal komentovat. 
Paní Wraiteová, když obsloužila ostatní, zaklepala na jejich dveře, ale otevřít nepřišel nikdo. Zkusila to 
ještě jednou hlasitěji, opět bez odpovědi. Vzala tedy za kliku a pomalu otevřela. Vzápětí strašidelně 
zaječela. Všichni se okamžitě nahrnuli za ní. Paní Wraiteová stála, vibrovala jako struna, jednou rukou 
si zakrývala ústa, aby zadusila křik a druhou ukazovala do kouta, kde vedle postele byla vidět ošklivá 



rudá skvrna. „Krev! Krev!“ dralo se jí mimoděk z úst. 
 
Jane se odvážně prodrala dovnitř následována Rose a prohlížela si hrůzné místo zblízka. 
„Ničeho se nedotýkejte!“ varoval je Shinen, „ určitě se tu stal nějaký zločin. Musíme zavolat policii a 
nezničit stopy.“ 
„S tou policií bych zase tak moc nepospíchala,“ prohlásila klidným hlasem Jane s malým nádechem 
ironie, „ tohle totiž není žádná krev, ale kečup.“ 
 
„ Ta holčina mi tady dává fakt zabrat,“ myslel si Shinen, „až se vrátím domů měl bych nejspíš sníst 
všechny svoje diplomy s chlebem a hořčicí.. nebo tím kečupem..“ 
„Co se to tu děje?“ ptal se pan Wraite, který se právě vrátil odněkud zvenčí.  
„Mysleli jsme si, že se tu něco stalo, ale je to jen skvrna od kečupu,“ vysvětlovala paní Wraiteová ještě 
trochu nejistým hlasem, „ vlastně si teď vzpomínám, že si pan Stone včera stěžoval, že je jídlo málo 
kořeněné a o kečup mne požádal. Omlouvám se všem, že jsem způsobila takový rozruch.“ Rozplakala se 
a odběhla do kuchyně. 
 
Všichni opustili pokoj a zasedli k již značně vychladlé snídani. 
„Vypadalo to opravdu hodně opravdově.“ snažil se zachránit situaci profesor. 
„Nesmysl,“ zaprotestovala Jane opět velmi neuctivě, „ vraždit tam, kde se to hned prozradí, může jen 
hlupák. To já kdybych chtěla někoho zabít, tak ho vezmu tam nahoru na tu pěšinku. Pak bych do něj 
drcla a řekla, že uklouzl nebo se mu zatočila hlava.“ 
 
Profesor Shinen si v duchu udělal poznámku, že tuhletu mladou dámu nesmí nikdy naštvat. „Pan Lee a 
manželé Stoneovy vstali dnes dřív a vyšli si ven, tam k mohyle.“ 
„No vidíte, když už na ní přišla řeč, chtěla bych vám ukázat něco, co mě v souvislosti s ní napadlo. 
Půjdeme se tam projít?“ 
 
Všichni byli pochopitelně zvědaví a také chtěli rychle zapomenout na událost tohoto rána a tak netrvalo 
dlouho a byli připraveni vyrazit. 
Vpředu s panem Wraitem kráčel profesor Shinen, který měl na svých šedých vlasech posazen opět svůj 
stetson a obě slečny za nimi. 
Procházeli řídkým březovým hájem a byli už téměř u mohyly, když se profesor zarazil tak prudce, že do 
něj Wraite narazil. 
 
Všichni teď viděli, proč zastavil. 
V ladné póze opřená o nízkou zídku tam stála madam Adriane velmi nedostatečně oděná, jen do 
náhrdelníku a náušnic. Kolem ní pobíhal jednak pan Lee s fotoaparátem, mačkal spoušť a vykřikoval 
povely, i její muž s lesklou deskou, který se přičinlivě staral o přisvícení. 
 
I když o kráse madam Ardiane nemůže být žádného sporu, přeci jen to byla naprostá iraciálnost celé 
scény, která očarovala přítomné pány a ihned gentlemansky odvrátili zrak…. Tedy alespoň to tak 
později vysvětlovali. 
To už je ale zahlédla i Adriane a její jekot se velmi podobal onomu paní Wraitové z rána, jen byl o 
oktávu vyšší. 
 
Její muž jedním pohledem pochopil situaci, odhodil zrcadlo a pohotově zahalil svou Venuši do deky 
s tygřím vzorem. Lee se také otočil a rudý vzteky začal křičet: „Zatracení čmuchalové! Vypadněte 
odsud! Jeli jsme sem na konec světa, abychom tu měli klid a stejně jste nás našli!“ 
Přistoupil k o hlavu většímu  Shinenovi a hrozil mu před obličejem pěstičkou: „Že se nestydíš dědku, 
takhle tady šmírovat!“ 
 



Vypadalo to, jako když pudlík štěká na dogu. Shinen ho chytil za ruku, pevně mu jí sevřel a klidně 
povídá: „Jestli mi ještě jednou řekneš dědku, tak tě uškrtím na řemínku tvýho foťáku a ještě pak za to 
dostanu metál, že jsem zbavil svět takovýho hmyzu.“ 
Letmým pohybem ho odsunul z cesty jako paraván, pokročil na palouk, teatrálním pohybem smekl 
širák, provedl s ním složité topografické cvičení a zároveň se hluboce uklonil dece z které koukaly oči, 
které ho čtvrtily a pálily. 
 
Naladil hlas do té nejsladší tóniny a začal: „ Madam, pane, velice se vám omlouváme, že jsme vás 
vyrušili při vaší ééé….. tvůrčí práci. V žádném případě nebylo naším úmyslem uvést vás do této trapné 
situace. Vydali jsme sem prozkoumat tuto mohylu a netušili jsme, že vás zde najdeme.“ 
Jeho řeč se neminula účinkem a pohled z deky změkl. 
 
To už se k němu přihnal mužík a kdyby byl jeho úsměv jen o trochu širší, tak by mu nejspíš upadla 
hlava: „Ó nečekali jsme takové pochopení pro naší uměleckou práci. Chápejte já jsem opravdu manžel a 
ovšem i manažer této krásné dámy, takže vše je v naprosté počestnosti a to, co tu vytváříme, není žádný 
brak, ale čisté umění. Rozumějte, spojení krásné přírody s nádherou této ženy! Jistě je tu také finanční 
stránka věci, ale moje žena je tak éterická bytost, vznášející se ve výši, že se o tyto věci musím starat já. 
 
Kdybychom věděli, že u vás najdeme takové uznání, tak bychom se pochopitelně s účelem naší návštěvy 
netajili, ale pochopte, někteří lidé jsou stále jaksi příliš zabednění…“ 
Když mužík mluvil o své ženě, oči mu svítily nadšením jako dva lampiony. Jeho euforie byla tak 
nakažlivá, že se začali usmívat i ostatní a nálada, původně hrozící střetem, se rázem proteplila. 
 
Výjimkou byl Lee, který se ozval netrpělivě: „Tak dobrá, ale nemohli byste teď vypadnout, abychom 
mohli pokračovat?!“ 
„A nemohli bysme si udělat přestávku?“ ozvalo se z deky. 
„Jistě drahá, báječný nápad,“ jásal její manžel, „ přestávka to je ono! 
Čaj? Nebo trochu brandy? Mohu ti zapálit cigaretku?“ 
 
„ Chtěli jsme vám předvést jistý pokus, pamatujete? Takže půjdeme už dovnitř?“ přerušila jeho cvrlikání 
Jane. 
„To může být zajímavé, moje láska se jen trochu .. přiobleče a hned jsme také u vás,“ prohlásil pan 
Stone. Vešli dovnitř a netrvalo to ani moc dlouho a dostavila se i Adriane už oblečená do pestrých šatů. 
Seskupili se kolem Jane, která začala vykládat: „ Když jsme tu mluvili včera o Newgange, hned mě 
napadlo, že tady ten otvor bude mít podobný účel. Jenže je o hodně výš, než tam a tak je samozřejmě 
otázka, kdy tu může podobný efekt nastat. Odpověď je jednoduchá. Jen tehdy, když je slunce na obloze 
nejvýše, tedy o slunovratu v pravé poledne.“ 
 
Profesor Shinen už po cestě pochopil, co se tu bude dít, ale v žádném případě do toho Jane nehodlal 
zasahovat, protože tohle bylo její divadlo a on jí to přál. Zato pan Lee se zezadu ozval stále ještě nevrle: 
„No a co? To tu budeme čekat skoro celý rok? Vždyť slunovrat byl, jestli se nepletu, před třemi týdny.“ 
„Ale jistěže ne, nic takového. Slunce je dnes už o trochu níž, ale není nic snazšího, než najít, kam svítilo 
o slunovratu. Měli jste přeci ve škole trigonometrii, že? Včera večer jsem si to spočítala.“ Vyndala malý 
papírek a po chvilce ukázala asi o dva decimetry dál. 
 
Jestliže profesor Shinen dosud vývoj předpokládal, tak ho nyní překvapilo, když Rose vyndala z kabelky 
malou zahradnickou lopatičku a začala hrabat. Všichni stáli a tiše pozorovali její počínání. Netrvalo to 
ostatně dlouho a pod lopatkou zaskřípal kov a objevil se okraj jakési nádoby. To už Shinen nevydržel, 
klekl si vedle Rose a hrabal rukama také. Jak pracovali, postupně se objevil celý kruh o průměru asi půl 
metru. Naštěstí zjistili, že nádoba vězí v kameny obložené dutině a hlína z okolí do otvoru nepadá a tak 
se jim během krátké doby podařilo nádobu ze země vyprostit. Byla z bronzu s kulatým dnem a mnoha 



ozdobami kolem. 
 
„ To je Keltský kotel!“ žasnul Shinen, „ a nádherně zachovalý! Jak jste to věděla?“ 
Jane se nadýmala pýchou, ale poctivě přiznala: „Nevěděla, jen jsem si říkala, že by paprsek slunce mohl 
ukazovat na místo, které musí být nějakým způsobem významné a že když mohylu Jones objevil, byl 
vchod neporušený a tudíž nemohla být vyloupena a když pak o ní nikdo nejevil zájem, tak by se tu 
mohlo něco najít.“ 
 
„Chtělo by to zdokumentovat.“ 
„Mám v tašce blesk, hned ho přinesu,“ ozval se odněkud zezadu Lee. A opravdu, netrvalo to moc 
dlouho a další děj už doprovázely záblesky. 
Nádobu osvobozenou z úkrytu vynesli ven a na volném místě obrátili, aby se vysypal písek. Zároveň 
s ním vypadla i řada předmětů. Kromě několika náramků a záušnic tu byla typická keltská torques, 
několik nepochybně zlatých mincí neznámého původu a nádherně zdobená dýka. Naložili vše zpět do 
nádoby a vše slavnostně odnesli do hotelu. 
 
„Teď už budeme polici opravdu volat, aby nález zaprorokovala.“  
Pan Wraite tedy zavolal a bylo mu slíbeno, že konstábl Noris přijede zítra ráno. 
Večer uspořádali velkou oslavu, které se tentokrát zúčastnila kompletně celá společnost, trvala dlouho 
do noci a Jane si během ní musela zas a znova poslechnout chválu na svou chytrost. 
 

Den čtvrtý a poslední. 
 
Druhý den se počasí výrazně zkazilo a ostrov se halil do husté bílé mlhy. 
I přesto Královna Viktorie připlula přesně a ukázalo se, že konstábl Noris je hubený mladíček, na kterém 
uniforma doslova visela. Tvářil se velmi úředně, poslechl si vyprávění o okolnostech nálezu a vše si 
pečlivě zapsal. Pak si prohlédl nález a s profesorovou pomocí popsal jednu každou drobnost. Označil jí 
číslem, přidal na ní cedulku a vše vložil do velkého pytle, který zapečetil. 
 
Trvalo to dost dlouho a návštěvníci tak měli po snídani dost času zabalit si věci a připravit se k odjezdu. 
Procesí se vydalo k parníčku, který na ně čekal u přístaviště. Kapitán tentokrát stál na břehu a slavnostně 
každého vítal. Cesta proběhla v naprostém pořádku a za hodinku už byly na pevnině. Tady už nezbylo 
než se rozloučit. 
 
Manžele Stoneovy a pan Lee si najali taxi. Profesor Shinen zašel do úschovny, kde měl zaparkované své 
auto. Nabídl dívkám, že je sveze, ale odmítly s tím, že již mají zakoupené jízdenky na vlak dál na sever. 
Několik dní dovolené chtějí využít k návštěvě několika méně známých kromlochů. 
Vyměnili si adresy a dívky nasedly do malého vagonku místní lokálky. Vláček se brzy na to rozjel a 
Shinen jim ještě dlouho mával.  
 

 
O týden později vyšel v Timesech článek: 
 

Tajemství Oslího ostrova! 
 
V dosud neprozkoumané mohyle na Oslím ostrově objevil profesor Shinen úžasný keltský poklad, 
bohatě zdobený bronzový kotel obsahoval velké množství mincí a šperků………. 
 
Druhý den vyšla tato oprava: 
 



Ve včerejším článku o objevu pokladu na Oslím ostrově došlo k tiskové chybě. Správně mělo být: 
V dosud neprozkoumané mohyle na Oslím ostrově objevil profesor Shinen pod dohledem Jane 
Mafetové a Rose Smitové úžasný keltský poklad. 
Všem čtenářům jakožto i zúčastněným se velice omlouváme.  
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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: INŽENÝRSKÉ HISTORKY, Horontaria2001b (jeden celý ročník časopisu) a 
Netsvět2003 (netové= aktuality jendoho roku). 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 
 
Znovu opakujeme adresu na Katalog čteček prodávaných v Čechách, je na 
http://www.alza.cz/knihy/elektronicke-knihy/18850860.htm 
A ještě pár linků na elektronické knihy zdarma, tentokrát v angličtině: 
http://bookboon.com/en - bookboon studijní literatura, dobré 
http://ebookjunkie.com/ bookjunkie leccos 
http://www.diesel-ebooks.com/ řada kategorií 
http://openpdf.info/ hledačka 1 -ne katalog knih, ale hledačka knih a časopisů v PDF 
http://www.pdfgeni.com/ hledačka 2 - ne katalog knih, ale hledačka knih a časopisů v PDF  
 

 
NEJEN NOVÁ TECHNOLOGIE, ALE HLAVNĚ JEJÍ POUŽITÍ 

 
Obávám se, že tato druhá vlna elektronických knih - prvá vlastně začala už na začátku tohoto století - i 
když podpořena novou technologií, ještě nemá tu pravou sílu, aby nabrala opravdový zájem u čtenářů. 
Jistě, snobové si nakoupí všechny možné čtečky, ale buď "nenajdou na čtení čas" anebo se ho ani 
nebudou snažit ho hledat. Rád bych se mýlil, ale -  
 
Už jsem tu rozebíral, proč tomu tak je a jistě není v našem zájmu, abych přinutili co nejvíce lidí číst. 
Číst se totiž musí se zájmem. Ale vysvětlete mi, že titíž lidé, kteří čtou ty největší blbosti na Netu - jen 
proto, že to jsou zprávy, novinky nebo drby - že titíž lidé si nenajdou čas na čtení něčeho kvalitnějšího. 
 
Nu ano, oni dobře ví, že "čtení" je něco víc než jen lapání senzací. Ale taková už je doba a eseje či 
"kolonky" neboli "sloupky", jaké psal Čapek či Poláček už v dnešních novinách nenajdete. Ano, ony 
tam jsou, ale jsou tak mělké, že po nějakém čase už nikomu nic neříkají, zatímco ty od uvedených 
klasiků nám i dnes pořád ještě mají hodně co říct. Také literární časopisy klesly svými články na úroveň 
za kterou b y kdysi gymnazista dostal asi čtyřku - nejen ze slohu, ale i z gramatiky :-). A politické 
komentáře už obsahují jen hrubé útoky na politiky, kteří se v tomto oboru ostatně také nedají zahanbit. 

Honza
Typewriter



K čemu teda něco takového číst, ne? 
 
Ano, ale jen něco takového. Myslím, že každý uvažující člověk ví, že zde něco voní jako v 
shakespearovském Dánsku - ale što paděláješ, jak říkají Rusové. Nu ti si to mohou dovolit: kdo mic 
neudělá, nic nepodělá :-). Ovšem je třeba si uvědomit, že se zbavujeme špatným psaním právě té tzv. 
"síly slova". Ano, je to síla přesvědčování - aniž by musel člověk jalově slibovat či hanebně lhát, jako to 
dělají politici. Ne ti neznají sílu slova, jen ubohou demagogii. Síla slova se sice také soustřeďuje nejen 
na naše emoce - předpokládám ty dobré, ovšem - ale i na náš rozum. Je to síla, která nás pohne k 
dobrým činům, síla, která kdysi přenášela i hory. Dnes by tak přenášela akorát tak chřipku :-).  
 
Aniž si to uvědomujeme, knihy, které přečteme, na nás vždy udělají jistý dojem a často i ovlivňují naše 
jednání. Čtením se totiž nejen informujeme, ale zároveň i učíme a někdy i dáme ovlivňovat. Nu ano, 
není to vždy znát, ale už jen to, že to zůstane v paměti, svědčí o tom, že to stále kdesi uvnitř, v těch 
tajných mozkových záhybech, pracuje a najednou se to objeví. Nikdo neví jak a kdy, ale pak poznáme, 
že to tam skutečně celou dobu bylo.  
 
Uvedu příklad: často jsem po práci, někdy i ve spánku, přišel na řešení nějakého problému. Nevím jak, 
ale najednou to tu bylo, sedělo to a často to řešení většinou i hned pracovalo. To svědčí o tom, že náš 
mozek pracuje i po pracovních hodinách. Škoda, že si to naši zaměstnavatelé neuvědomují a ještě větší 
škoda, že nám tyto hodiny, tento "přesčas", nikdy nezaplatí. 
 
Vím, nejde to měřit, to dělají jen velké firmy (hlavně japonské) v zemi, kde inspirace je potlačena jejich 
vrozenou úctou k věcem minulým. A také to neplatí přímo, ale posílají za odměnu své zaměstnance na 
extra dovolené. jsou totiž mazaní: těm lidem ty mozky přesčas nepřestanou pracovat ani tam :-). 
 
Byl jsem zaměstnán u jedné americké firmy, kde prý - když měli naléhavý problém - zavřeli manažery v 
poledne do jedné místnosti a řekli jim, že je nepustí na oběd, dokud nenajdou řešení. Snad je to vtip, ale 
víme, že hlad je nejlepší kuchař - zda je i nejlepší řešitel, to teda nevím :-).  
 
Když se podíváme na odborné informace, získáváme je většinou z knih či časopisů, dnes už hodně i z 
netu, ale pořád převážně opticky: čtením či pozorováním, určitou část i akusticky, poslechem radia či 
TV . Jen asi 5 procent informací jsou ty, které samy vymyslíme, myslím sami od sebe, většinou jen 
úsudkem. Je to totiž nejen pracné, ale zabere to i dost času a také ne každý to opravdu umí. Proto je čtení 
naší nejlepší pomůckou v naší práci. Přiznám se, že toho i zneužívám: tak např. jsem potřeboval zasadit 
nové balkónové dveře do kolejniček. Dříve bych se snažil na to přijít sám: dnes si to nagoogluji, najdu si 
tma videoklip a ušetřím plno času i nadávek :-)..  
 
Doposavad jsem hodně takové informace i tiskl - dnes ne. Není to jen luxus, ale je to zbytečné: kolikrát 
budu ještě kdy nasazovat dveře do kolejniček? Papír se totiž zahodí či uskladní někde, kde se pak stejně 
nenajde. daleko lepší je si uložit informaci do počítače, do memory styku či do čtečky nebo na CD. Vtip 
je v tom, že s sebou netahám žádné papíry, číst si to mohu kdykoliv a dřívější prostoje (tramvaje, čekání 
u zubaře, a pod.) jsou pro mě dnes časové zásoby, které používám pro čtení - které, věřte si nebo ne, je i 
nejlepší rekreací.  
 
Protože nic netisknu, nemusím ani nic zahazovat: Na CD se v DVD velkosti vejde 4 miliardy slov, to už 
je pěkný pár kubických metrů papíru, zatímco CD zabere prostor jedné dopisní obálky - to ani nemá 
cenu mazat.  
Kdo si ovšem zvykl na to, že si vše musí natisknout, ten má smůlu: bude tu papírovou "berličku" 
používat až do konce života. Zajímalo by mě například, kolik lesů takhle zničí naši "ekologové", kteří s 
nasazením života - pardon, s nasazením řetězů - hájili Šumavské lesy . . .  
 



 
 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : JEŠTĚ KE SROVNÁNÍ ČTEČEK  
 
 
 

 
 
Už jsem tu minule psal, že mám dvě podstatně různé čtečky: starou SONY PRS300 a nový tablet HIP-
STREET, HS-M701-4GB. To mi umožňuje nalézat nové a nové rozdíly mezi nimi a navíc zjišťuji, že 
každá z těch dvou má i svoje přednosti oproti té druhé, takže mám pořád rád obě.  
 

SROVNÁNÍ DVOU ČTEČEK (2).  
 
Zde budu sledovat ty funkce a parametry, které se v prospekt moc nezdůrazňují, ale které jsou pro čtení 
kritické. 
 
1) NAPÁJENÍ - obě čtečky mají baterii, která se dá nabíjet buď z laptopu tj. via (skrze) USB soket nebo 
přímo ze síťové nabíječky. Obě totiž mají nejen USB, ale i DC soket pro stejnosměrné napětí pro 
najíjení baterie (většinou něco je to málo nad 5 volt). Zatímco via USB je nabíjení dobré a rychlé, 
nabíječka ze sítě musí mít nejen správné napětí, ale i ampérovou kapacitu. Tak například PRS potřebuje 
něco nad 1A, HIP přes 2A. Menší proud sice není nijak nebezpečný, ale s nižší "ampéráží" ( takové 
divné slovo, že?) trvá nabíjení úměrně déle. Kapacity vnitřní baterie ovšem budete hledat v prospektu či 
manuálu marně, takže nejlépe je koupit opravdu jen správný, výrobcem doporučovaný, typ síťové 
nabíječky.  
 
A i přes větší nabíjecí proud a stejnou dobu (skoro měsíc při 4 hodinách čtení denně), vydrží baterie 
HIPu jen pouhé 4 hodiny . Důvod je zřejmý: zatímco PRS používá tzv. elektronický papír (stránka se 
objeví jako emulzní obraz na displeji), spotřebuje tedy jen proud pro zobrazení stránky a až do další 
stránky už ta emulze drží sama a nespotřebuje další proud. HIP má normální displej typu LED, bere tedy 
proud pořád a vydrží asi jen na 4 hodiny čtení.  
 
Obě čtečky po nabití změní barvu signální diody, takže víte, kdy máte plně nabito. U obou je nejlépe 
nabíjet už když náboj spadne na polovinu (vizi indikátor nabití, ty 4 malé čtverečky v rohu) a vždy ji 
nabíjím až do plné kapacity. Pokud bych to nedělal, baterka si to "paamtuje" a sama pak omezuje horní 
kapacitu, takže z ní už nikdy nedostaneme plný náboj. Hlavně se musí plně nabít už před prvním 
použitím. Obě čtečky musí být navíc před nabíjením přes USB zapnuty, přepojí se na nabíjení po 
zasunutí kabele automaticky samy. Por nabití via DC soket záleží na typu" HIP se nemusí zapínat vůbec, 
pro PRS dokonce ani nabíječku nemám.  
 
2) TOUCH SCREEN (TS, dotykový displej, jen u HIP) - ač jsem měl proti tomu averzi, připomíná mi 
to totiž "opičí posunčinu" - jsem teď naopak jeho velký obhájce: nejenom že používá stejný pohyb jako 
při listování v normální knize, ale hlavně se neopotřebovává mechanické tlačítko, jako má PRS - to 
kdyby se rozbilo, nemohl bych v elektronické knize listovat vůbec :-). Ano, je to dotyk prstem zprava 
doleva, téměř pohlazení. Jiné komandy zase potřebují ťuknuti, často je ale oblast dost malá a proto má 
HIP má nahoře vlevo malý otvor, kde je zasunuta tyčinka, tzv. "stylus", určená pro přesnější "ťuky". 
Protože jsem nechtěl zbytečně ošoupávat sklo displeje prstem ( i když je zřejmě dostatečně tvrdé, ale 
někdy se tma zaplete i nehet), zkusil jsem použít i místo stylusu štětec, A zajímavé: ono to pracuje i při 
velmi jemném přejetí štětcem, což je i méně namáhavé pro ruku a docela elegantní.  
Jistě, TS má i své nevýhody: některé akce potřebují pomocná menu, ale i ta pracují na dotyk vcelku 



dobře. Zjistil jsem ale, že u HIPu některé velikosti písma nezobrazují celou stránku, ale naštěstí je tam 
těch velikostí 5 (PRS má jen tři, ale zase nemá tento problém :-) , takže se vždy ta vhodná najde. 
 
3) VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - to je opravdu u typu "elektronického papíru" nutné, bez něj nic neuvidíte. 
Používám při čtení v posteli noční lampu 60W, nové světelné baterky (ty se světelnými diodami) nějak 
dobře zde nepracují (je to asi slabý nebo nevhodný druh světla). U HIPu si mohu naopak nastavit až pět 
intensit "vnitřního" osvětlení displeje a číst v úplné tmě. Volil jsem to střední osvětlení, abych ušetřil 
baterii. Ani jedna ani druhá čtečka nemají světelné odlesky na displeji, což je fajn.  
 
4) VÁHA ČTEČKY - nehraje tak velkou roli, HIP je trochu větší, ale obě jdou dobře do ruky, jenže ta 
se za čas unaví. Toho si mi výrobci čteček a prodávají pouzdro, které stojí navíc (až polovinu čtečky!!) a 
přesto se nedrží v ruce dobře. Šel jsem na to po svém (viz obr.) U obou čteček jsem použil tvrdé 
plastické desky ( ze stolního adresáře) a čtečky jsem tam prostě vlepil obousrtanou lepicí páskou. Ta se 
dá oddělat v případě opravy, ale doufám, že to nebude nutné - když mi čtečka vydrží tři roky, budou pak 
na trhu nové a lepší :-). 
 



 
 
 
A pro to, že i v deskách se nedrží čtečka v rukou dobře, jsem vymyslel můj patent (viz obr). Na desky 
jsem svisle nasadil sešitý elastik či gumičku, do které (pod čtečkou) prostrčím celou dlaň. a nahoře to 
držím ohnutým palcem či ukazováčkem. Při správné délce gumičky to drží docela dobře: dlaň mi 
nepřekáží ve čtení ani to neunavuje ruku . Je to skvělé, obzvláště když při čtení usnete: nespadne vám 
pak čtečka na zem :-). Lepší než kancelářská gumička je právě černý "elastik"( ten se časem tolik 
nevytahuje), řekněme 1 a ž 2 centimetry široký a sešitý do správné délky. 
 
5) LÁDOVÁNÍ KNIH - zásadně nepoužívám pomocné programy, doporučené výrobcem; jednak že se 
to hodí většinou jen pro knihy, které sám prodává a já raději čtu knihy co jsou free (zdarma), protože si 
je mohu upravit do čtečky pro své potřeby. Láduju je do čtečky přes laptop - ovšem musíte vědět přesně 
kam (to najdete listováním ve složkách, už na začátku tam nějaké knihy od výrobce jsou).  
Za druhé je to proto, že čtečka je jen obyčejný, i když trochu komplikovanější USB memory stick 
( zasunovací čipová paměť), ten už zná skoro každý.  
Do obojího se ládují knihy (fajly) velice lehce. Čtečku zapnu, připojím k laptopu via USB a v lapu 
otevřu složku (direktory) čtečky , kde mají být knihy uloženy a ze složky na lapu, kde už knihy mám, 
jen přesunu jejich ikony do čtečky. Nu a pak čekám, až se to uloží . . .  
 
Podle výrobců je důležité připojovat čtečku k lapu až když jsou oba přísroje (čtečka i lap) individuláně v 
chodu, tj zapnuté. Jinak můžete přijít o část paměti, případně se stane něco daleko horšího, co 
nenemúžeme sami (jako u PC) opravit. proto to dodržuji. 
Pro odpojení zase používám na lapu nejprve ikonu "safely remove hardware" - bezpečně odpoj harvér - 
a v menu pak tam odpojím právě tu čtečku. Teprve pak odpojím kabel od čtečky od lapu.  
Pro smazání knih používám jen určené komandy čtečky. Chcete -li smazat nějakou knihu přes laptop, 
sice jde to, ale nevím, zda je tam nějaké riziko. Zkoušel jsem to několikrát a to bez problému, ale to 
nemusí platit pro jiné čtečky. Raději to dělám přímo komandou čtečky a to už na čtečce odpojené od 
lapu (!). Pokud je čtečka připojena k lapu, raději nic jiného už na ní nedělám, jen láduji knihy.  
 
To je zatím vše, příště zase něco navíc. 
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