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Ano, už je to historie . . . Začalo to v roce 1996, kdy jsem byl už třetí rok zaměstnán v Saskatoonu a 
protože se při minus 40 až 50 stupni nedá nic moc dělat - teda venku - našel jsem si zábavu na 
počítači. Nějaké zkušenosti jsme už měl (asi tak 24 let, z toho prvních šest u firmy Sperry Univac, která 
postavila první elektronický počítač 
 
V roce 1996 už vesele běžel internet - i když se ještě z domova připojovalo přes telefon, dokonce ani 
ještě nebyl izolovaný modem a muselo se vyvolávat určité telefonní číslo na freenetu. Ten byl zdarma, 
ale moc pomalý a tak jsem si raději zakoupil přístup na placeného providera. problém byl, že se tehdy 
platilo za minutu celý dolar a když jde o poštu, já píšu dost pomalu. Ovšem nic nebylo lehčího než si 
předem napsat dopisy mimo net a pak je na netu jen rychle "napastoval", rozuměj okopírovat, do 
emajlu :-).
 
Ano, Net už byl dávno na světě a my naivové jsme si tehdy mysleli, že ho naplníme kulturou, 
informacemi a zábavou, prostě že bude sloužit k všeobecnému vzdělání a inteligentní podpoře lidské 
inteligence. To, co z toho vzniklo, je ovšem vina komercionalizmu - my to tehdy ještě vše dělali 
zadarmo, ale zato dobře.
 
Zrovna začínal na Netu Neviditelný pes ( založen 23 dubna 1996) a já se tehdy hned Oldovi přihlásil 
jako reportér "z Kanady". Za dva roky jsem už neměl čas a tak jsem víc přispíval do Britských listů, 
ale už jen sporadicky - navíc mi tam zadarmo publikovali můj Bulletin, který obsahoval seznam článků 
v má už vzniklé Hurontarii (první číslo vyšlo v lednu 1998, to už jsem se ale vrátil do Ontariu). A s tou 
reklamou? To víte, českých netových časopisů bylo na netu co bys na spočítal na prstech jedné jedné 
ruky :-)
 
Hurontaria byl časopis literární - vycházel jednou měsíčně a celé číslo bylo v jednom fajlu, takže se 
dalo vytisknout či uložit na jeden jediný ťuk na klávesnici. protože jsme měli čtenáře doma i ve světě, 
snažili jsme se publikovat to, co nas Čechy spojovalo - jinak řečeno, politiku jsme nevedli :-). V 
každém čísle bylo několik sekcí: komentář (nejprve novinky, později jsme i upozorňovali i na jiné věci, 
jako třeba byl nový softvér zdarma), dále povídka, interview, kniha na pokračování a básnička. 
Paralelně s českou vycházela dva roky i anglická Huorntarie, se zcela jiným obsahem - i když jsem si 
to později ulehčoval tím, že jsem občas něco přeložil z jedné do druhé. Byli i čtenáři, kteří četli obojí :-)
 
V té době už vycházely i mé články v novinách, hlavně cestovatelské či literární, v pražském Telegrafu 
a i jinde. 
 
Také jsem se na čas vrátil do Neviditelného psa, to když tam dělala moje známá, redaktorku Jita 
Splítková, která už v té době měla i svou uměleckou stránku Zélos. Ale Hurontaria mi zabírala víc a víc 
času - běžela 4 roky, poslední dva už jen v češtině. Pamatuji, že mi tehdy pár anglických čtenářů 



napsalo, že by neradi přišli o "anglickou verzi", ale že se obávají, že naučit se češtinu by bylo moc 
pracné. To jsem jim sice potvrdil, ale pro útěchu jsem jim v naší knihovně KNIHY OFF-LINE zveřejnil 
pár knih v angličtině. Tehdy jsme totiž také dostal nápad jak použít ještě jednou většinu již 
zveřejněných článků znova a to v elektronických knihách - šlo jen o to ty články, eseje a povídky 
tématicky seřadit. 
 
Hurorntaria měla tehdy jen jeden obrázek v každém čísle - vzpomínám, jako kdosi kdesi ironicky 
napsal, že "kohosi stránka má míň obrázků než Hurontarie". To mě potěšilo: jednak tím dotyčný 
přiznal, že Hurontarii četl a jednak to vynechání obrázků bylo ůmyslné: jeden obrázek obvykle zabral 
tolik kilobytů jako pět krátkých povídek :-) a mě šlo o to, abychom čtenářům nezatěžovali spojení a 
nemrhali zbytečně papírem, protože tehdy si to skoro všichni - a ještě dnes mnozí - tiskli.
 

 
Ale pokrok běžel mílovými kroky, najednou bylo všude dost paměti i rychlosti a abych toho využil, 
změnil jsem formát časopisu a tak vznikl Příložník (někdy kolem roku 2001, přesně už to nevím - byl to 
pokus, běžel nejprve přes rok jako souputník Hurontarie, pak samostatně asi sedm let). Každé číslo 
mělo deset souborů, spojených přes titulní stránku, odkud byly nalinkovány. Tam už jsme měli obrázek 
skoro v každém článku a šel jsem dokonce tak daleko, že jsem ještě vyhledával hezké fotky na netu a 
napsal autorům o svolení k publikaci a pár slov k tomu. Často jsem číslo obohatil i o pohyblivé 
obrázky nebo o písničku, případně o "hádejte melodii" - tehdy už tam totiž byl i zvuk. 
 
Také přispěvatelů přibylo - vzpomínám na jednu paní z Venezuely - Analenu Cimieri de Colmenares - 
která mi napsala pár článků o Maracaibu (kdysi slavním městě pirátů), kde žila. Měla zrovna dceru na 
studiích v Praze - ta tam ale onemocněla a přes všechnu péči českých lékařů zemřela. Analena mi 
napsala, jak se tehdy modlila u pražského Jezulátka a jak jí seslal k poslední zpovědi kněze, který umí 
španělsky. Nikdy nezjistila, jak se to dozvěděl .. . .
 

Po nějaké době jsme opět změnil formát: bylo pro mě i pro čtenáře jednodušší použít portál, kde se 
sekce se hledaly v okénku vlevo a otevřel se pak obsah sekce vpravo. Teprve tam se pak vybral článek, 
který se objevil v pravém okně, tedy nebylo třeba otvírat nové okno a podobně. I ostatní linky se v tom 
okně daly přímo otevřít, nejen naše knihovna, ale i všechny linky, citované někde v textu, dokonce i 
knihy .
 
Časopis jsme nazval E - nigma a běžel asi pět let. Tam už přibyly i slide-shows a různé video klipy, 
nejprve z fotek a později už i z mých filmů a navíc ozvučených. Prostě jsme se snažili držet krok s 
pokrokem. na druhé straně jsme formát neměnili moc často: byl a je pořád výhodnější než u 
rádoby-moderních stránek, kde ho mění často, asi tak často, jako mění webmástery. Ostatně čtenáři 
nemají takové změny rádi, jde jim víc o obsah :-)
 
jen občas jsme měnil jména či obsah sekcí. Původní, dané jmény autorů, Jansana a Shinena (Karel 
Šlajsna), pak doplnily sekce Záhady a Scifi, později jsem ještě přidal stránku Vojničova rukopisu a 
jednu sekci pro všehochuť - Leporelo. Tehdy už dávno běžela i naše knihovna KNIHY OFF-LINE, ale 
o té napíši více v další části. To už se se svými knihami do knihovny připojil i Shinen a není jich málo. 
A ještě jsou tam knihy dalších autorů - autoři jsou M. Jablonský, Aleš Bílý, M. Málek, J&A. Višný a L. 
Brothánek. Bylo by jich ještě více, ale znáte to: lidé slíbí a pak nemají čas . . . 
 



Časem se ukázalo, že bude lépe sekce pojmenovat podle obsahu a ne podle autorů. navíc bylo třeba 
rozšířit obsah a počet článků na jedno číslo. Tak vznikl nový časopis, SF-inga, který běží dodnes. 
Přibyly další sekce: naší knihovny KNIHY-OFF lINE, Komentáře a Linky a poslední rok sekce BUX, 
věnovaná elektronickým knihám. Nu a už přes rok také vychází náš časopis i ve formátu PDF pro 
čtečky a zasíláme jej přímo emailem těm, co o to požádají. A tak Sf-inga teď vychází nejen na netu, ale 
i celá ke stažení ve formátech PDF a EPUB. 
 

Proč ale všechna ta reminiscence? Protože plánuji své spisování konečně na vánoce ukončit. Na 
podzim mi totiž bude 75 let a odhaduji, že v tom věku už je každý senilní - ať dělá, co dělá - jen si to 
prostě neuvědomuje. SF-inga tedy končí, ale Shinen bude jistě pokračovat dál na svém blogu SFINGA- 
POVÍDKY A ČLÁNKY , který vám všem vřele doporučuji ( viz adresa v Bulletinu - bude k němu také 
stále přístup i z bulletinové stránky SF-ingy, která také zůstane). Hlavně tu ale setrvává naše knihovna 
KNIHY OFF-LINE a hodně vzpomínek na vás, co jste nás celou tu dobu četli a povzbuzovali. . . 

 
 



 
Autor : ©Jan Hurych 
Název : PALAČINKOVÉ MATURITY až -BR>
 
 

 
Tak už je to tady: debakl první třídy, promarněné miliony a velká ostuda, navíc pro naši zemi Jana 

Amose Komenského. Ano, mluvím o tom nesmyslu zvaném celostátní maturitní zkoušky - přesně podle 

biblického nápisu "Sčetl jsem, sčetl, zvážil a rozděluji". A už i v té bibli to bylo varování, že přijde 

zkáza. A proč ty palačinky? Věřte si nebo ne, oni tam opravdu chtěli ve slohové práci napsat recept na 

palačinky. Ano, ono vůbec šlo vyloženě o diletantský pokus lidí, kteří, zase podle bible, "nevědí, co 

činí". Ironie je, že za to byli ještě dobře - dokonce předobře - zaplaceni . . . 

 

 
Asi si řeknete, že se teď, když už všichni o té ostudě ví (snad kromě autorů testů :-), velmi snadné se 
do nich navážet. Ale jde o starý princip, který se pozná jen praxí. na rozdíl od učení, je zkoušení zcela 
jiná disciplina. na tu nestačí jen mít laptop a flattop (zploštělá lebka), na to musíte mít zkušenost. 
Já poukazoval na tento problém už tehdy, když jsem učil na pražské technice jako odborný asistent 
(1960 až1969). Pravda, tam to bylo náročnější než u maturit - ale díky tomu, že jsme měl odborné, ale 
žádné pedagogické vzdělání, nebyl jsem předpojatý a pořizovla sjem si zkušenosti přímo v poli, jak se 
říká "za pochodu". Ty pokusy, které měly dokázat nesmyslnost stavu, kdy se do učení pletou státem 
posvěcení blbokrati, jsem tehdy dělal víceméně tajně. A co jsme zjisitl?
 
Už tehdy tam bylo vidět zárodky zkázy - není to tedy situace, že by se všichni zblbli jen tak přes noc. 
Tak zvané osnovy, které nutily pedagogy učit ne podle jejich svědomí, ale podle omezených znalostí 
ministerstva, jsou ovšem stále ještě dědictví po starém Rakousku. tehdy ti vojenští vysloužilci toho 
sice také moc neznali, ale zato jim dávali daleko jednodušší instrukce - jak používat rákosku. teprve 
později přišla přežvýkaná hesla o mládeži, coby budoucnosti C&K Rakouska - té mládeži, kterou pak 
poslali do války, vzdělání nevzdělání. 
 
Postupem času se "umění učit" seschlo na "umění zkoušet", a kdo víc studentů vyhodil, byl větší pašák 
- jakoby ostuda z propadnutí nebyla zároveň i ostuda těch učitelů, protože žáky málo naučili. Už "za 
nás" se považovalo maturitná vysvědčení za něco daleko víc, než skutečně bylo: něco jako medajle za 
statečnost. Jenže uvažme: žák, který - i když třeba s potížemi - studoval řadu let na škole, má být 
znehodnocen jednou jedinou zkouškou (či řadou zkoušek)? Cožpak se naučil tak málo, že se vše, co 
zatím dělal, vynuluje?
 
O pravé ceně toho maturitního diplomu se pak studenti doví až v prvním ročníku na vysoké, 
překvapení je převážně negativní. V době, kdy je ještě dělaly maturity "místně", se hodnota toho papíru 
odhadovala hlavně podle známky a ne podle kvality té či které školy. "Přimhouřené oči" pánů a paní 
profesorek často způsobily, že místní "jedničkáři" přesto brzo na to propadali na vysoké škole. Na 
druhé straně někteří dvojkaři se na vysoké sice udrželi, ale nebyla to zásluha jejich učitelů :-). 
 
Tuto nevýhodu měly opravit právě celostátní zkoušky. Odsuňme stranou otázku, zda to vůbec jde, ale 
navíc se teď sestavování otázek zřejmě nezúčastnili zkušení pedagogové (jestli potřebujete důkaz, 
přečtěte si komentáře v novinách, hlavně od pedagogů). A já dobře chápu, že je pro ně urážkou, když 
státní "papírové" zkoušky hodnotí skupina zelených leč orazítkovaných "vyhodnocovatelů". Dostanou 



jen nažhavovací kurs a za pár týdnů už mohou reprezentovat heslo "komu dá bůh úřad, tomu dá i 
rozum", i třeba skrze recept na palačinky. 
 
Přitom se tomu šlo krásně vyhnout: stačilo nejprve nechat ty nevyškolené "komisaře přes maturu" 
udělat ty samé zkoušky ještě před kurzem a vyloučit ty, co by zkoušky neudělali za jedna :-). Protože 
tak patrně nikdo nezbude, udělat to, co se mělo udělat už dávno: nechat zkoušení jen profesionálním 
učitelům a ne blbokratům. Kvalita regionálních škol se dá zvýšit jen tak, že se začne přímo tam a ani 
sedum testů do čepice to za nás neudělá. . . 
 

 
Asi se teď zeptáte, co jsem zatím dělal já. Devět let jsem učil na technice coby odborný asistent a v 
roce 1969 jsem odešel na západ. tam už jsme ale na školách neučil: mám totiž svou profesi inženýra a 
tady na západě mě vždycky dobře uživila. Přesto mě otázka učení a hlavně "učení sebe sama" 
pronásledovala i dál. Během posledních deseti let jsem publikoval na netu sérii knih o učení (série 
UMÍME . . ?) a dal jsem ji zdarma veřejnosti k použití. Jedinou podmínkou bylo, aby si čtenáři o knihu 
saminapsali. Napsalo mi kolem stovky studentů, doktorů, inženýrů i jiných graduantů, zatímco ti 
ostatní byli líní poslat i ten dopis. To nevadí, pro ty ty knihy stejně nebyly :-).Na druhé straně podle 
těch knih psala celá řada pedagogů i doktorské práce a vyměnili jsme řadu zajímavých dopisů. 
 
Šlo mi o prostou věc: většina z nás se neumí učit, což se pozná teprve až na škole, kde je poměrně 
vysoká svoboda myšlení, tedy na vysoké škole. Umění učit "sebe sama" je ale pořád i tam ještě 
Popelkou - ke škodě národa i jednotlivců. Učíme se totiž převážně špatně: zatěžujeme jen paměť, 
místo abychom využívali více logiku a moderní metody učení, jako je rychločtení, paměťové mapy, 
pravou stranu mozku a podobně.
 

 
A proto v tomto měsíci začínám uvolňovat linky i na tyto knihy - nemusíte si už o ně psát, stáhnou se 
přímo z naší knihovny a máte výběr (buď zip nebo PDF) Je to celkem námětově vyčerpávající série - 
která by měla čtenáři ukázat, že vůbec není těžké dobře studovat a sestavovat si vlastní studijní 
programy. Jen tam prosím vás nehledejte recept na palačinky - já si ze školy pamatuju jen to, že 
Magdalena Dobromila Rettigová ve své kuchařce kdysi napsala "vraž do toho deset vajec" :-). 
 

 
 



 
Autor : ©Jan Hurych 
Název : TRIALOGY (Dialogy mezi třemi přáteli, Trialog "O štěstí".) 
 
 
 

Toto je ukázková kapitola z knihy TRIALOGY , knihy debat téměř filozofických, ale o problémech 
velice reálných. Celá kniha právě vyšla, můžete ji stáhnout ZDE a to jako zip nebo PDF 

 
"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 ŠTĚSTÍ. 

 
 
MARTIN: (deklamuje) Básník nám praví: "Co je štěstí? Muška jenom 
zlatá - ". Víte někdo, co tím chtěl básník říci?
DAVID: Že jenom zlato přináší štěstí? Teda on asi myslel peníze, že jo.
HELENA: To asi ne, já myslím, že chtěl naznačit, že je štěstí 
přelétavé, ne?
MARTIN: Jistě, že je to věc náhody - 
DAVID: (skočí mu do řeči) - a když je unavené, tak sedne i na vola. 
MARTIN: (otrávený, že byl přerušen) To mluvíš ze zkušenosti, nebo 
je to jen tvé zbožné přání?
 
HELENA: Já bych řekla, že ani nemusím být šťastná, mě stačí být jen 
spokojená.
MARTIN: Ale to se nedá srovnávat! Lepší ten rozdíl uvidíš z opaku: 
být nešťastný a být nespokojený jsou dvě zcela různé věci.
DAVID: Já myslím, že štěstí je dáno náhodou, stejně jako neštěstí.
MARTIN: (pořád ještě ironicky) Výborně, ty už jsi dokonce objevil i to, co už jsem tady dávno 
řekl. Jen jsi měl ještě dodat, že spokojenost je stav, který vzniká "uspokojením" určitých 
požadavků, životních či pracovních podmínek a v neposlední řadě i chtíčů (směje se). 
HELENA: Ale když řeknu, že jsem šťastná, to přece také znamená určitou spokojenost.
DAVID: (ironicky) Jako třeba když řeknu: "Já jsem šťastnej, že jsem tuhle mizernou práci vůbec 
dostal." 
MARTIN: Ale to je jen ironie a ty to dobře víš, Davide. Navíc má slovo "šťastný" dva významy - 
angličtina je dokonce rozlišuje dvěma různými slovy: jsi "lucky", protože jsi měl štěstí, ale naopak 
jsi "happy", když jsi prostě spokojený s tím, co jsi, co máš, nebo co děláš. V češtině bychom měli v 
prvém případě říci raději jsem "šťastlivec", "mám štěstí" nebo "poštěstilo se mi", ale my si to 
zjednodušujeme. 
 
HELENA: Takže někdo je "nešťastný", tedy nespokojený, protože jeho láska není opětována a jiný 



je "nešťastný" protože prostě nemá štěstí u žen. 
DAVID: Nebo že to s nimi neumí, jako třeba já.
MARTIN: (směje se) Ale to není žádné neštěstí, galantnost se dá naučit. Štěstí se naopak naučit 
nedá. Helena má pravdu: štěstí prostě nemůžeme ovlivnit, zatímco spokojenost ano. Stačí mít 
menší požadavky, být spokojeni s málem. 
DAVID: A tohle je ta tvoje filozofie života? Děkuju, nechci!
MARTIN: Ovšemže ne - já ti chci jen ukázat, co je a co není v tvé moci. Jedno staré čínské 
přísloví říká: "Bože, dej mi odvahu, abych chtěl změnit, co se změnit dá, trpělivost, abych neměnil 
to, co změnit nemohu, a moudrost, abych ty dva případy od sebe rozeznal.
 
HELENA: Takže to jsou věci, které jsou dány osudem? To je ale fatalizmus, víra v osud, ne?
MARTIN: Ne tak docela. Ale nemám-li například talent, nikdy umělcem nebudu, ať dělám, co 
dělám.
DAVID: (oplácí mu ironii) No to už je osud. Nebo se snažit přesvědčovat Helenu, že mám pravdu 
- ona to stejně nikdy neuzná.
MARTIN: No to není dobrý příklad - asi nemáš dost dobré důvody, proto to neuzná. Ale o to tu 
nejde, vraťme se k námětu. Jedno americké rčení říká, že - volně přeloženo - "Život není jen řada 
dobrých příležitostí, ale hlavně řada dobrých rozhodnutí" (Life isn't just a series of chances, it is a 
series of good choices). Když si dosadíme místo slova "život" poněkud přesněji slovo "štěstí", říká 
nám to asi tolik, že každý máme svoje šťastné příležitosti, ale neumíme je vždy správně využít.
 
DAVID: To jako že každý máme svoji porci štěstí, ale nejsme zrovna u okénka v jídelně? 
HELENA: Právě. Já tu mou porci propásnu vždycky! 
MARTIN: No ono jde o dvě věci: buď svou příležitost nepoznáme, nebo ji sice vidíme, ale 
rozhodneme se špatně. 
DAVID: Takže každý můžeme mít štěstí, ale nějak si to pokálíme? To je jako kdyby štěstí samo o 
sobě vůbec neexistovalo, jde jen o naše chyby.
MARTIN: Ale to také ne, tak doslova to brát nemůžeš, přehlédl jsi tam to "život není jen". Každý 
máme nějakou příležitost, někdo víc, někdo míň, ale podle toho, kolik si z toho štěstí ulovíme nebo 
pokálíme, jsme pak v životě většinou nešťastni či šťastní. Někdo si toho pokálí víc a pak to svádí 
na to, že nemá štěstí.
 
HELENA: Já tomu nevěřím.
MARTIN: Já také ne. 
MARTIN: Tak to asi oba patříte do té kategorie smolařů (směje se). Ale mně vinu nedávejte, já 
přece neřekl, že je to můj názor, já to jen citoval. Jedna věc je ale jistá: naše rozhodování určitě 
hraje roli, bude-li to "možné štěstí" pro nás také "opravdové štěstí". Navíc se hodně příležitostí v 
životě už neopakuje a propásneme-li je, tak je to - jak také říkají Američané - tough luck (lidový 
výraz pro smůlu). 
HELENA: A co teda máme dělat? 
MARTIN: Těžko radit - každá příležitost se prezentuje jinak a navíc nevím, jestli jsme ji vždy 
vůbec schopni správně využít. Některé příležitosti jsou navíc i nemorální, nečestné, ty byste jistě 
ani využívat nechtěli.
DAVID: Takže život je tedy vlastně jen taková hra, něco jako v Monte Carlu ruleta?
MARTIN: (směje se) To jistě ne, to by ti také po velké prohře dávali zdarma nabitý revolver. Ale 
musíme být prostě vždy připraveni, abychom si mohli, až se příležitost naskytne, vybrat správně.
 
HELENA: Tobě se to říká! Víš, jak je to někdy těžké to rozhodování?



DAVID: (neodpustí si popíchnout) Obzvláště pro ženské! 
HELENA: Ženy náhodou ví, co chtějí, jenže už mají zkušenost, že na rozdíl od mužů nemají tolik 
štěstí!
DAVID: Jo, a proč je tedy Štěstěna žena? Aby nadržovala ženskejm! 
MARTIN: (povzdechne si) Vám taky vykládat, že "každý je svého štěstí strůjcem"! Tohle přece s 
tím nemá nic společného!
DAVID: Jak to, že ne? Kdyby tady Helena uznala, že má u mně šanci, teda příležitost, tak já bych 
byl šťastný a ona zase spokojená!
HELENA: (odsekne) No tak to teda máš opravdu - jak říkají Američané - tough luck!

 
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku
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REMINISCENCE NA NAŠE INTERVIEW V HURONTARII  

 
 
Jak už jsem uvedl, v časopise Hurontaria jsem zavedl internetová interview s už tehdy známými osobami 
na netu. A o tom, jak bylo tehdy vše volné, ještě neškrobené a "nezkomercionalizované", svědčí i to, že 
mě, jim neznámému člověku z neznámého časopisu, ochotně odpovídali na otázky a navíc zadarmo. Nu 
nebylo to tak zdarma, dával jsem jim v Hurontarii linky na jejich stránku - tehdy jsme si totiž ještě 
stránky tvořili všichni sami :-). V většinou jsme pak velice rychle navázali e-mailové přátelství - něco co 
už nepamatuju od doby, kdy jsem byl ještě radioamatér. A proč se nepochlubit: mnozí z nich ta intervjů s 
nimi otiskli i u nich a mají je na jejich stránkách dodnes . .  
 

 
Většinou se jednalo o dvě, či tři otázky, které jsme rafinovaně formuloval tak, že by se z odpovědí dala 
napsat celá kniha. Ne, nebyly to otázky lehké, právě naopak. A považuji z a kompliment, že mi autoři 
často pochválili, jak dobře umím volit otázky, že se vždy dostanu k nejožehavějším problémům, často i k 
těm, o kterých se raději nemluví. . ve skutečnosti to nebylo to tak těžké: každý obor má svoje dilema a 
paradoxy., které ještě vědci - anebo praktici - nevyřešili.  
 
Nejprve jsem si ale prostudoval jejich životopisy a to, co autoři napsali na svých stránkách - a jak už jsem 
napsal v knize UMÍME SAMOSTATNĚ MYSLET? - naučil jsme se už předtím dobře pozorovat a číst 
mezi řádky. Oni mi sami mi totiž nevědomky naznačili, kde je problém je :-). Tak například jsem napsal 
Richardu Dawkinsovi, který je přísným zastánce Darwina a atheista. Poukazoval ve svých knihách na 
jeho počítačový model profilu stromů, kterým dokazoval, jak k přirozenému vývoji dochází. Poukazoval 
jsme na to, že i on tam vlastně byl jakýsi Stvořitel, který nejprve napsal ten program. Jinak velmi logický 
Dawkins mě začal vysvětlovat - zcela mimo otázku - že evoluce a počítač jsou dvě různé věci :-). 
Omlouvá ho jen to, že mě patrně považoval za nějakou nezkušenou školačku, podle mého jména Jan - v 
angličtině běžně používají "Jan" jako zkráceninu pro Janet, Janice či Jane :-)  
 
Zajímavá bylo i interview s Dr. Peter Cochranem profesorem na několika univerzitách a šéfa 
výzkumného oddělení britských BT laboratoří, na námět umělého života. Ano, to je softvérový život, s 
jeho společnými znaky s tím naším, včetně mutací a ničení druhých softvérů. Jak už řekl nositel 
Nobelovu ceny Hawkins, který byl tím fascinován: "je jen škoda, že se jako první objevily zrovna 
"softvérové virusy". Bell Telephone už na tom delší dobu pracuje a dokonce je možné, že budeme 
schopni toho využít ke zcela nové logice a případně i novém "object thinking" ( zatím to používá jen 
počítačový jazyk PROLOG). 
 
Nesmím ani zapomenout na Howarda Rheingolda, autora knih, jejichž názvy mluví samy za sebe: 
Exkurze na odvrácenou stranu mysli, Nástroje pro myšlení, Větší tvořivost, Kognitivní spojení a v 
neposlední řadě i Virtuální realita. Howard mi tehdy napsal :"My už teď žijeme ve virtuálním světe 
televizí, automobilů, výškových budov a supermarketů. Ale musíme ještě postoupit hodně daleko, než 
lidé přestanou být schopni rozlišovat mezi světem VR a tím skutečným. Doufám, že cyberspace (rozuměj 
"net", j.h.) bude novou laboratoří ducha - a snažme se, abychom ji tak nasměrovali." 
 
Zajímal mě i projekt HAARP, s vysílací stanicí na Aljašce, říká se prý pro vojenské cíle - ale ve 
skutečnosti jen projekt "ohřívání" ionosféry, který už dávno postavilil Rusové a jiní. Tohle mi v interview 



potvrdil i oficiální webmástr HAARPU. Abych se informoval i z druhé strany, napsal jsem i Dr. 
Begichovi, autoru kritické knihy ANGELS DON´T PLAY THIS HARP ( slovní hříčka:" Andělé na tuto 
harfu nehrají") kde tvrdí, že tyto nízkofrekvenční radiové vlny pronikají i pod zem ( geologové je 
používají pro hledání nových ložisek kovů, ale zapojují generátory vodivě na zem). Dále že HAARP je 
postaven na základě tajných Teslových návrhů a že slouží jen "nečistým" účelům. Pan doktor ale tušil 
nějakou čertovinu, i když jsem mé otázky formuloval poměrně nevinně :-) a odkázal mě na své pamflety, 
normálně přístupné na netu. Z Internetu jsem pak zjistil, že jeho přátelé mají politické napojení na 
Evropský parlament, dnes už velmi zprofanovaného politického dinosaura pro Evropu. Jiní spojují 
HAARP s ufony a jní zase tvdí, že HAARP kdysi indikoval v Iráku Sadámova podzemní skladiště 
nukleárních zbraní, která se mimochodem nikdy nenašla.  
 
Podařilo se mi dále interviewovat objevitele komety Halle-Bopp, pana Haleho a oba jsme se shodli na 
tom, že falešné zprávy o nebezpečném vlivu komet jen straší lidi a že je ještě pořád málo opravdu té 
dobré, solidní informace, která by lidi poučila. Intervieowal jsem i společnost "Heaven's Gate", proslulou 
skupinovou sebevraždou jejich věřících, okdázali mě na jjeich stránku (to bylo hned po události). A je 
zajímavé, že ti nešťastníci to byli většinou lidé s vysokým vzděláním, z čehož je vidět, že nikdo není 
imunní proti indoktrinaci. Autor Tom Koch zase ve své knize "Age speaks for itself: Silent Voices of the 
Elderly" ("Stáří mluví za sebe: Tiché hlasy starých lidí") vyprávěl o tom, jak staří lidé bojují proti samotě 
a senilitě. Divil se tehdy, že ještě v 65 jsem tak aktivní - jak by se divil teď, když je mi 75? 
 
Jiné interview bylo s odborníkem na od-indoktrinování mládeže, svedené různými kulty. Byl poradcem i 
v případě masové sebevraždy ve Waco, Texas. Měl jsem též interview s Jitkou Splítkovou, tehdejší 
redaktorkou vědecké sekce Neviditelného Psa, a to pro její časopis Zélos - teda nejprve měla ona 
interview se mnou a já ji to pak oplatil zase naopak :-). Interview s Jeffem Harrow, konsultačním 
inženýrem známé počítačové firmy DEC bylo též zajímavé: bavili jsme se o budoucnosti naší 
komunikace. O té v reálném čase (telefon, videofon, video-konference) a o té druhé, emailové či faxové, 
kdy odpovídáte až později a daleko víc promyšleně. Jak jsme tehdy oba předvídali, ta prvá pořád vítězí :-
).  
 
Bylo jich ještě pár těch interview, ale nemám zde už místo, tak snad ještě jedno, s Terry Pratchettem, 
anglickém "objevitelem" Zeměplochy a autorem scifi knih, které oplývají lehkým humorem a velmi časot 
skrytými narážkami ne něcoz cela jiného ( dens už dokonce existuje několik luštitelských klubů). Na můj 
dotaz o biblickém stromě poznání mě připomněl, že v ráji byli stromy dva. A že Adam s Evou nebyli 
vyhnáni z ráje proto, že jedli ze stromu poznání, ale "kvůli nebezpečí, že by mohli jíst ze stromu života a 
žili pak věčně". Nu já jsem nikdy nečetl bibli moc důkladně, ale podíval jsem se tam a Terry měl pravdu . 
. .  
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Příběh archy úmluvy je těsně spjat s biblickým Mojžíšem. Žil pravděpodobně v 13 stol. př. nl. Vše 
začíná tím, že faraon má podivný sen a kněží ho vyloží tak, že se právě narodil židovský chlapec, který 
mu způsobí mnoho problémů. Předpokládá se, že oním faraonem byl Ramses II., ale mohl to být stejně 
tak dobře i jeho syn Merenpth. ( nebo jiní další, historické určení je ztíženo tím, že o exodu se 
v egyptských spisech nic nepíše.) 
 

 
ARCHA ÚMLUVY.

 
I. Mojžíš.

 
„Archa, to je to nejlepší.“ Indiana Jones ve filmu Dobyvatelé ztracené archy.
 

Aby věštbu zvrátil, nařídí faraon zabít všechny narozené 
židovské chlapce. Mojžíše matka zachránila tak, že jej 
vložila ho do košíku a pustila po vodách Nilu.
Malého novorozence najde faraonova dcera, ujme se ho a 
nechá vychovat jako svého syna. Když Mojžíš dospěje, je 
často svědkem krutého zacházení dozorců s hebrejskými 
dělníky. V jednom případě se zastane těhotné ženy, kterou 
dozorce bije. Dostanou se do sporu a Mojžíš ho zabije. 
Aby se vyhnul trestu, uprchne za hranice Egypta a žije 
s hebrejskými kočovnými pastevci. A právě zde se mu 
objeví v hořícím keři kdosi, kdo o sobě prohlašuje, že je 
starým hebrejským bohem a oznámí Mojžíšovi, že právě 

on je vyvoleným mužem, který má vyvést židovský národ z Egypta a vést jej do země zaslíbené. 
Zajímavé je to, že tento bůh, který se později projeví jako velmi krutý a nesnášelivý, odmítá dlouho 
říct své jméno. Nakonec přeci jen oznámí, že je JHVH.
 
Mojžíš se tedy vrací do Egypta a spolu se svým bratrem navštíví faraona a žádá propuštění hebrejců. 
Tohle je sice velmi pitoreskní představa, stejná jako kdyby do Bílého domu byl bez problémů vpuštěn 
uválený bezdomovec, ale dejme tomu, že si tam Mojžíše ještě pamatují z dřívějška.
Faraon si uvědomuje, že by tím ztratil velkou pracovní sílu a tak odmítá. Mojžíš ( s pomocí svého 
boha) na Egypt posílá postupně sedm těžkých katastrof, ale teprve ta poslední, při které jsou pobity 
všichni prvorozené děti, mimo jiné i faraonův syn, odchod povolí.
 
Nemohu si odpustit malou odbočku: Tady se projeví poprvé podivný způsob jednání JHVH, když 
nepotrestá samotného faraona, ale naprosto nevinné děti a jejich rodiče.



Jednotlivé rodiny se tedy pod Mojžíšovým vedením odcházejí. Historici se dohadují, kolik lidí vlastně 
tehdy se na tuto cestu vydalo. Maximální odhad 400.000 , ale reálnější je spíše 40.000. Na dobových 
ilustracích vidíme hebrejce pochodovat spořádaně jako vojsko, ale ve skutečnosti to byla spíše velmi 
dlouhá a hodně nesourodá kolona lidí a povozů.
 
Po jejich odchodu si ale faraon vše rozmyslel a poslal za nimi vojsko. Mojžíš, který dostal zprávu o 
blížící se armádě, porosil svého boha o pomoc a on mu poradil, ať vezme Aronovu hůl a ukáže na 
moře. Mojžíš poslechl a moře se rozestoupilo. Lidé tak mohli úžinu přejít po souši i když z každé 
strany se nad nimi hrozivě tyčilo moře. Sotva došli poslední, už tu byla faraonova armáda a pustila se 
průchodem za nimi, ale Mojžíš kouzlo zrušil, moře se s hukotem vrátilo a celou armádu pohltilo. O 
přechodu Rudého moře existuje spousta teorii. Podle jedněch, oním místem nebylo Rudé moře, ale 
mělké Rákosové moře, kde Mojžíš znal cestičku. Podle jiných, náhlý odliv vody způsobil náhodný 
uragán a podobně.
 
Před několika lety se na internetu objevila zpráva, že při průzkumu dna Rudého moře bylo objeveno 
jedno místo, kde je terén značně vyšší než zbytek dna a tvoří jakýsi práh. Následná archeologická 
výprava zde dokonce měla objevit zbytky válečných egyptských vozů. A zatímco jedni jásali, že 
pravdivost přechodu Rudého moře je potvrzena, druzí vše označili za podvrh……..
 
Jakmile ale pomine hrozba faraonova vojska, začínají lidé reptat a tehdy Mojžíš odchází na schůzku se 
svým bohem na horu Oreb.
Zde se dozvídá, že aby se z hebrejců stal pevně sevřený národ a mohli pak vstoupit do země zaslíbené, 
musí nejprve putovat čtyřicet let pouští. Dále se dozvídá, že aby po cestě nehladověli, bude jim z nebe 
pršet mana. Během další schůzky pak Mojžíš dostává přesný návod na postavení archy úmluvy. 
Několikrát je mu opakováno, aby přesně dodržoval postup výroby a přesné rozměry, dokonce dostává 
ještě i malý model. 
 
Čím přesně, nebo co byla mana, to je předmětem dalších mnoha teorii, přičemž snaha vše vysvětlit 
přísně vědecky, jako výměšek tamaryškového keře, je někdy až směšná. Bratři Fiebagové v knize 
Tajemství grálu naopak navrhují, že manu vyráběl stroj, který hebrejům darovali hodní mimozemšťané 
s tím, že byl pak přenášen v arše úmluvy.
Vycházejí ( mimo jiné) i s popisu podivného „starce“ z knihy Zohar, konkrétně z částí Malé a velké 
posvátné shromáždění.
To má ovšem háček v tom, že v Arše už měla být uložena i Aronova hůl a zásoba many na sedmý den 
a rozbité části dvou kamenných desek (viz dále)na kterých bylo zapsáno desatero přikázání. Stroj na 
manu by tedy musel být hodně malý.
 
Na druhou stranu je pravda, že právě tahle podivnost( „odstávka“ přísunu many sedmý den) (a další o 
kterých ještě bude řeč) teorii o tom, že tu ve hře byla jakási technická věc, nahrává.
Předpokládám, že vy všichni jste film Dobyvatelé ztracené archy viděli. Sama archa je tu vytvořena 
přesně podle biblického popisu. Pro neznalé, stručný popis: obdélníková bedna velikosti asi 130 x 82 
cm, vyrobená z akáciového dřeva, obložená zvenčí i zevnitř zlatem. Na stranách čtyři kruhy, skrz které 
se provlékaly tyče sloužící k přenášení archy. Důležitou součástí bylo i víko, taktéž ze zlata. To bylo 
ozdobeno dvojicí cherubů s roztaženými křídly.
 
Jak už jsem zmínil, mimo mnoha příkazů a zákazů, dostal Mojžíš na hoře Oreb od boha i dvě kamenné 
desky, na kterých bylo desatero přikázání, tedy jakési základní posvátné zákony. Když se ale vrátil 
dolů, viděl, že mnoho lidí nebylo spokojeno s neviditelným bohem beze jména a vyrobili si jinou 



modlu- zlaté telátko ( býka Apise?). Mojžíše to rozzlobilo tak, že na místě desky rozbil. 
Pravděpodobně měl u svého lidu velkou úctu, protože se hned obrátili a aby ho usmířili, rozbité části 
desek posbírali a dali do archy. V této souvislosti si opět nemohu odpustit malou 
poznámku:Uvážíme-li že archa byla obložena zlatem, ze zlata bylo i víko s cheruby a následně byla 
z téhož kovu vyrobena i modla, je myslím jasné, že postavení hebrejců v Egyptě nebylo zase až tak 
špatné a neodcházeli tak úplně nalehko. Možné je dokonce i to, že si něco zlata vzali sebou „ na 
památku“. Spekuluje se dokonce i s tím, že i sama archa byla původně majetkem některé egyptské 
svatyně. V tomto kontextu by vyslání vojska stíhat odcházející bylo více než pochopitelné.
 
Vraťme se však k exodu samotnému. Po zastávce pod horou se vydali na pouť pouští. Nesmíme si to 
ale představit jako cestu odněkud někam. Ve skutečnosti to vypadá spíše tak, že se na jedno místo 
vraceli i několikrát.
 
Vzhledem k tomu, že to asi nebylo nic zábavného a také jednotvárná strava manou se mnohým vbrzku 
přejedla, není divu, že se během této pouti čtyřicet izraelských kmenů ( rozuměj rodin) „ ztratilo“. 
Představuji si to tak, že toho courání sem a tam už měli dost, stejně jako všech těch příkazů a zákazů, 
prostě zůstali pozadu a sotva houf zašel za nějaký kopec a zmizel z dohledu, vydali se svou cestou. 
Během táboření pak podle příkazů JHVH byla archa umístěna mimo hlavní tábořiště, byl pro ní 
vystaven zvláštní stan a ten ještě navíc ohrazen. Do tohoto prostoru směl vstoupit jen Mojžíš, Aron a 
rod, který byl ustanoven, aby se o archu staral. Při příchodu si museli vzít nový čistý oděv, který při 
odchodu museli spálit a pak se omýt vodou. Mnoha lidem tyto příkazy připomínají bezpečností 
opatření, které platí pro pracovníky v blízkosti zvýšené radioaktivity. Když se do stanu s archou chtělo 
podívat několik zvědavých pubertálních kluků, byli zabiti- JHVH je prý ztrestal. Stejně tak se vedlo i 
muži, který ji o mnoho let později zachránil před pádem z povozu.
 
Spekuluje se o tom, že archa byla stroj poháněný malým reaktorem a byla-li v provozním stavu, byla 
nabita elektrickou energií.
Když se tedy konečně dostanou na hranice země zaslíbené, už je to jiná generace. Ti kteří pamatovali 
pobyt v Egyptě již vymřeli a nová generace byla vychována „za pochodu“. Právě zde se také Mojžíš 
dozví, on do země zaslíbené nesmí vstoupit. Už je to také v této době kmet, který krátce nato umírá.
Zbývá ještě dodat, že krom toho, že o Mojžíšovi a exodu mlčí egyptské prameny, všechny 
archeologické průzkumy nenašly nic, co by to, co popisuje bible průkazně potvrzovalo. 
 

2. Jouze, David a Šalamoun.
 
Po smrti Mojžíše přebírá velení Jouze. Vstupují do kraje, o které jim jejich bůh tvrdí, že je jejich 
zaslíbená, ale není to pravda. Žijí tu už lidé a tak dochází k válkám. Tehdy se znova JHVH projeví 
jako krutý bůh, protože je nabádá: Zabte je, zabte je všechny, ženy i děti. Zabte i jejich dobytek, 
zapalte domy.
 
Mana, ať již padala zázračně z nebe, nebo ji vyráběl stroj, již není a archa úmluvy je nošena uprostřed 
vojsk a pomáhá jim vítězit. 
Spekuluje se o tom, že v tomto období působila jako zbraň, ale pravdou spíše bude, že tu šlo spíše o 
psychologický účinek. Stejně tak se uvažuje o Aronově holi. Ta, jak víme, byla uložena právě v arše, 
ale v době boje Jouze stál na vyvýšeném místě a držel ji nad hlavou. Podle bible, dokud ji držel, jeho 
vojska vítězila, ale pak mu únavou klesly ruce a hebrejci začali prohrávat. Tehdy k němu přiběhli dva 
mladíci, ruce mu podepřeli a situace se opět obrátila.
 



I tady se jednalo spíše o psychologický efekt než o nějakou zázračnou zbraň.
Zatímco většina historiků se za každou cenu pevně drží reality, milovníci tajemna naopak někdy 
hledají zásah mimozemšťanů skoro všude.
Příkladem může být dobití Jericha, kde podle bible, hebrejci chodili kolem hradeb sedm dní a jen 
troubili na trubky, až se zdi sami zbortily. Četl jsem úvahy o tom, že tu byla použita nějaká zvuková 
zbraň.
Hradby města Ur byly postaveny ze tří vrstev a byly silné více než 3 m. Vím, že je to příklad poněkud 
vzdálený, ale je možno předpokládat, že hradby Jericha byly také velmi bytelné a tak je třeba si 
uvědomit, jak výkonná by musela taková zbraň být, aby je poškodila. Dalším faktorem je energetická 
náročnost. Tzv. „bagdádské baterie“ dávaly jen 1.5 V a o jiném zdroji můžeme uvažovat jen v rovině 
teorie. 
 
I v těchto případech dosavadní archeologické vykopávky a nálezy popisovaná vojenská tažení a boje, 
nepotvrzují.
Nevíme, jak dlouho toto období mělo trvat, nicméně poté, co hebrejci ovládli značně velké území, 
zvolili si za hlavní město Jeruzalém a význam archy postupně klesal. Už nebyla nošena tak jako za cest 
v poušti, ale vozil ji prostý volský povoz. Nebyl pro ni už ani stavěn zvláštní stan a vymezené území, 
ale byla ponechávána stát jen mimo hlavní tábořiště. Po založení města byla prostě uložena v jeskyni u 
rodiny Abinadaba a postupně se na ni zapomínalo.
 
Změna nastala až za krále Davida někdy kolem r. 1013 př.nl. Ten se rozhodl vybudovat pro ni důstojný 
stánek a pro začátek ji nechal převést do města, kde pro ni postavili stan a ohradu, tak jako za dob 
exodu. Není známo, jak vypadal původní plán chrámu, ani to, jak dalece král David v jeho stavbě 
pokročil, ale nejspíš jen položil základy. Stavbu samotnou pak realizoval až jeho syn Šalamoun. Ten 
naplánoval velký a honosný chrám, ale protože s takovými stavbami neměli jeho architekti zkušenosti, 
pozval si asyrského stavitele Hirama Abiffa. Pod jeho vedením byl postaven chrám, jehož vstup 
lemovaly dva obrovité sloupy, uvnitř pak ještě ve zvláštní místnosti byla umístěna archa. Zatímco 
během pochodu se o ni starali muži z rodu Levi, nyní byla péče o chrám a archu svěřena potomkům 
Arona. 
 
Krom této viditelné části prý pod chrámem bylo vybudováno rozsáhlé podzemí. Abiffovi pomocníci na 
něj naléhali, aby jim tajemství tohoto podzemí svěřil. Když odmítl, byl jimi zabit. Tato legenda se 
dodnes odráží v zednářských přijímacích rituálech.
Dnes je potvrzeno, že pod Chrámovou horou opravdu existují rozsáhlé podzemní prostory. Za 
panování krále Šalamouna jej také navštívila královna ze Sáby.
Je záhadou, kde vlastně její království bylo a existuje několik možností, ale za nejpravděpodobnější se 
považuje Etiopie. Podle jedné verze, se ti dva do sebe zamilovali a počali dítě, které se pak stalo 
králem Etiopie. Podle jiné sice král přísahal, že se královny ani nedotkne, ale pak se jí stejně zmocnil 
lstí. 
 
Jejich syn vládl pod jménem Menelik I. Když dospěl do mladického věku, zatoužil vidět svého otce a 
vydal se do Jeruzaléma. Král mu samozřejmě ukázal i chrám a archu. Menelik prosil otce, aby mu 
archu daroval a tady má příběh opět několik verzí. 1/ Šalamoun souhlasí, nechá potají vyrobit repliku a 
pravou archu Menelikovi daruje. 2/Šalamoun souhlasí, nechá vyrobit repliku, ale pravou archu si 
nechá, Menelik dostane jen napodobeninu. 3/ Menelik archu prostě ukradne a prchá pryč. Šalamoun ho 
nechá stíhat, ale marně. Aby před lidmi zakryl krádež posvátného předmětu, nechá vyrobit 
napodobeninu, která je pak umístěna v chrámu.
 



Po návratu Menelik pro archu postaví kapli v Axumu, kde má být uložena dodnes. Do této kaple nikdo 
krom kněží, kteří skládají strašlivý slib mlčenlivosti, nesmí. Zajímavé je to, že tito kněží při službě 
v kapli brzy oslepnou a umírají velmi mladí, což podle některých svědčí o tom, že v arše je stále ještě 
nějaké zbytkové záření.
V této věci možná už brzo bude jasno. Kaple je totiž ve velmi špatném stavu a je velmi nutná její 
oprava. Ať již je uvnitř archa pravá nebo napodobenina ( nebo něco úplně jiného), bude to třeba na čas 
přestěhovat jinam a je naděje, že při té příležitosti bude umožněn průzkum. Již dnes zvědaví novináři 
tajně z povzdálí hlídkují, protože je možné, že stěhovaní bude organizováno tak, aby uniklo pozornosti.
 
V r. 587 př.nl. byl králem Nabukadnesarem II. chrám v Jeruzalémě vyloupen a zničen. Ale co archa?
 

3. Templáři a ti další.
 
Co se stalo s archou po zničení chrámu?
První možností je to, že ještě předtím než nepřátelé pronikli do blízkosti Jeruzaléma, byla archa ukryta. 
Jak již jsem napsal, Chrámová hora má své podzemí. Jak velké to nebylo dosud prozkoumáno a 
v dohledné době rozhodně není naděje, že by byl takový průzkum umožněn. Vyloučit tedy možnost, že 
právě sem byla odnesena tedy rozhodně nelze.
 
Velmi nadějně vypadal též průzkum podzemí v údolí Achor poblíž Jeruzaléma, které prováděl dr. 
Vendryl Jones ( byl mimochodem jednou z osob, která inspirovala scénáristy při tvorbě filmové 
postavy Indiana Jonese). Vše začalo, když mezi Kurmánskými svitky byl r. 1952 nalezen jeden 
měděný. Dlouho byl nepovšimnut a až teprve r. 1956 ho dr, Baker rozřezal na několik kusů. Obsahem 
je báseň popisující cestu k velkému pokladu včetně výčtu položek.
 
Jones si po jeho studiu i přes velké problémy sehnal povolení a začal r. 1968 kopat. Dvacet let se jeho 
dělníci prokopávali závaly a nánosy do spletitého jeskynního systému. V r. 1988 se ale dr. Jones 
dočkal, když se podařilo objevit džbán obsahující posvátný olej, kterým byli pomazáváni izraelští 
králové při korunovaci. Tento předmět byl i na seznamu svitku, ale, a to je důležité, byl i součástí 
chrámové výbavy. O čtyři roky později se podařil další nález. Tentokrát to bylo kadidlo na vykuřování 
chrámu.
 
Pak, ale přišla pohroma. Jones dostal zákaz dalších vykopávek. Nevzdal se a opatřil si jiné povolení, 
nicméně i to mu bylo vbrzku odebráno. Samozřejmě je otázka, zda byly-li v podzemí nalezeny věci, 
které patrně patřily do Šalamounova chrámu, byla tam přesunuta i archa.
Má to i souvislost s apokryfním příběhem Jeremijáše, kterého před vpádem drancujících vojsk navštíví 
andělé a nařídí mu, aby archu z chrámu odnesl a ukryl.
 
Tento příběh bohužel nemá konec. Místo bylo prohlášeno za vojenské území a dnes se tam již nikdo 
nedostane. 
 

 
Další osud archy je často spojován s templáři. Jejich příběh začíná, když se sedm rytířů na popud 
učeného mnicha Bernarda stávají Ochránci cest poutníků.
Od začátku je jejich příběh velmi podezřelý, protože sedm rytířů v žádném případě nemohlo ochranu 
poutníkům do Jeruzaléma poskytnout. Však také sotva se r. 1125 pod vedení Huga z Paynsu dostanou 
do Jeruzaléma, vyprosí si ubytování v blízkosti bývalého Šalamounova chrámu a pak už jen občas 



vyjíždějí jednotlivě do okolí. Někdy v r. 1128 ( nebo až 1134?) se pak vrací domů. O tom, že místo 
ochrany poutníků prováděli jakési výkopy, existují důkazy. Ale co hledali, nebo co dokonce našli, je 
dodnes otazníkem. Spekuluje se s tím, že tu tito první templáři hledali a našli právě archu úmluvy. 
V již zmíněné knize Grál- stroj pro věčnost autoři nabízejí jinou možnost. Templáři v Jeruzalémě sice 
doopravdy hledali archu, ale místo ní našli stroj na manu.
 
Jistá podobnost mezi popisem záhadného starce z knihy Zohar je totiž v několika směrech podobná 
popisu Bafometa. (viz dále)
Později počet templářů postupně vzrůstal a byli to nejen udatní bojovníci, ale i obratní podnikatelé, 
protože jako první zavedli jakousi formu bankovnictví, když za malý poplatek uschovávali peníze 
poutníků, vydávali na ně potvrzení,které potom majitel po předložení na cílovém místě předložil a 
částka mu byla vyplacena.
 
Když skončila válka o Jeruzalém a ovládli ho s konečnou platností muslimové, vraceli se templáři 
postupně domů. Již dříve se stali mohutnou a na králi naprosto nezávislou silou ( podléhali pouze 
papeži).
Templáři byli i osvobozeni od daní a to jim spolu s dalšími aktivitami přineslo velké bohatství. Právě 
to ale také bylo příčinou jejich pádu. Král Filip IV. Sličný se tohoto bohatství rozhodl zmocnit. 
Nátlakem na slabého papeže Klimenta V. si vynutil jejich zatýkání.
 
To bylo provedeno naráz 13. 10. 1307 (= pátek- od té doby je pátek třináctého považován za 
nešťastný). Templáři byli ale včas varováni a tak několik dní předtím vyjelo z Pařížské centrály 
několik povozů směrem do přístavu La Rochell, kde v té době kotvila templářská flotila. Když tam 
dorazilo královské vojsko, byly lodě pryč. Z peněz, cenností a písemností nebylo nalezeno nic a ani to 
nejkrutější mučení v tomto směru nepřineslo výsledek.
 
O tom, čím byl doopravdy Bafomet, se vedou dodnes spory ( samozřejmě pokud vůbec něco takového 
existovalo). Stejně tak jen v oblasti dohadů je i to, kam byla tato relikvie ukryta. Možností je povícero. 
Často je zmiňován tzv. Orientální les- uměle vybudované močálovité území, které patřilo templářům a 
které je dodnes těžko přístupné.
 
Možné je také to, že byla zároveň s dalšími cennostmi naloděna a odvezena do Skotska. Zde mohla být 
ukryta v Rosslinské kapli. Ta je malou kopii Šalamounova chrámu a to včetně předpokládaného 
podzemí. Templáři se tu účastnili spolu s J. Brucem bojů proti Anglickému králi.
 
Mohli ovšem vše odvézt i do Ameriky do Nového Skotska. Podmínky pro to již tehdy existovaly. Zde 
je na Dubovém ostrově vybudován velmi důmyslný úkryt pro cosi velmi cenného. Dodnes nebyl 
nalezen způsob jak se k předpokládanému pokladu dostat. Ani v současnosti není situace o mnoho 
lepší, protože jsou tu dvě společnosti, které se činí především u soudů, přes své právníky. Doufejme 
jen, že to co je obsahem předpokládaného pokladu zatím zcela nezničila slaná mořská voda…..
Historie Dubového ostrova je sama o sobě velmi zajímavá a více si můžete přečíst třeba v knize 
Ostrovy pokladů. 
 
Templářský hrad Girsors je dalším podezřelým místem ( během II. světové války, tu intenzivně po arše 
pátrali nacisté), stejně jako katarský hrad Montsalsegur. Měla zde prý být přechovávána jakási velmi 
vzácná relikvie. Když byl pak hrad v obležení a nebyla již žádná naděje na záchranu, tak se prý dva 
muži v noci před posledním útokem spustili na laně z hradeb a tuto vzácnou relikvii odnesli a kdesi 
ukryli.



 
Po arše úmluvy, ale možná v Jeruzalémě a okolí nepátrali jen templáři. V době, kdy toto místo ovládali 
křesťané, zde Vatikán financoval řadu velmi rozsáhlých archeologických vykopávek. Je tedy docela 
možné, že jedním z důvodů těchto akcí bylo i nalézt archu úmluvy. Pokud se to podařilo, pak patrně 
byla odvezena do Říma a ukryta v tajné části Vatikánských sbírek. Bohužel neexistují žádné indicie, 
které by tuto teorii podpořily.
 
Aby toho nebylo málo, tak podle záhadologa I Wiesnera byla archa odvezena do Tibetu do 
podzemního města Agharta.
Zajímavé na tom je to, že zde archu hledal i filmový profesor A. Rainwood.
Pro tuto možnost jsem nenašel už vůbec žádný motiv a tak ji uvádím jen pro doplnění. Na možný 
průzkum Chrámové hory v současnosti není ani pomyšlení. Jak židé, tak muslimové toto místo 
považují za naprosto nedotknutelné a jakékoliv návrhy na průzkum odmítají. Obdobná situace je i na 
dalších místech, kde by archa mohla být.
 
Je samozřejmě na místě otázka, jestli je vůbec vhodné archu najít. Když se nad tím zamyslíme, 
uvědomíme si, že by to znamenalo velký otřes pro celý svět, ať již jsme věřící nebo ne. 
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TŘI TAJEMSTVÍ. 
 
Když zemřel notář Pšenička, byl z toho ve městě velký smutek. Starý pán byl dobrák a nejednou jen za 

„pěkně děkuji“ pomohl radou nebo pomocí při sepisování všelijakých úředních listin. Rohový dům, 

nazývaný též dům U dvou koček osiřel. Ne na dlouho. Brzy se po městě roznesla zpráva, že ho koupil 

nějaký bohatý a urozený pán a tak když před domem jednoho dne zastavil velký zdobený kočár, tažený 

čtyřmi ušlechtilými valachy, seběhlo se k tomu spousta zevlounů. 

 

 
Ještě před chvílí byla středem pozornosti starostovic 
Emilka, která si dnes poprvé vyšla na procházku se svým 
novým oficiálním nápadníkem hejtmanem Horkým, ale teď 
si jich již nikdo nevšiml a všichni čučeli na to jak se 
nejprve se otevřely dveře a svižně vyskočil mladý snědý 
muž, shodil schůdky a naklonil se dovnitř. Pak se objevil 
starý muž s impozantní hřívou bílých vlasů, které mu 
spadaly až na široký, brokátem zdobený límec. Mladík mu 
podal ruku, stařec se o ní plně opřel a vysoukal se ven. 
Obhlédl okolostojící a odbelhal se dovnitř.

 
Ševcovic Bára pak tvrdila, že se na ní ten staroch tak nějak divně podíval a že jí pak dva dny bolela 
hlava. Paní lazebníková- Kulíšková zase vyprávěla, že jí se sdrclo mlíko, přeteklo a připálilo se, 
ačkoliv si oběhla jen na moment vedle do krámu a že se jí to ještě jaktěživo nestalo a že ten puch pak 
nemohla vyvětrat až do večera a za to může určitě ten divnej dědek.
 
Každý k tomu přidával další a další podobnosti a tak než zpráva oběhla město, říkalo se, že byly obě 
ženy zamordovány zlým čarodějem.
Největší překvapení však přišlo nakonec, když z vozu vystoupila nádherná dívka. Pod těsně upjatým 
těžkým cestovním pláštěm se rýsovala její štíhlounká postava. Bledá tvář byla rámována uhlově 
černými vlasy a uprostřed, jako dva velké smaragdy zářily zelené oči.
 
Její vzhled v jediném okamžiku rozdělil město na dva tábory. Muži bez rozdílu věku se do ní okamžitě 
zamilovali, zatímco ženy, cítíc v ní konkurenci, ji začaly nenávidět. Zdvihla nosík a ignorujíc pohledy 
toužebné i zlostné, graciézním krokem vplula do domu.
 
Kočí a pomocník mezitím seskočili z kozlíku a lopotili se s bednami, které byly přivázány vzadu 
silnými řemeny. Další menší zavazadla pak vynášeli z kočáru. Ale to ještě nebylo všechno, pak přijel 
ještě jeden povoz, naložený až po plachtu spoustou dalších beden. Uběhlo několik dní, ale 



přistěhovalci zůstávali stále tajemní. Ven vycházela většinou jen kuchařka s postavou vysloužilého 
dragouna a hrubiánským chováním.
 
Když se s ní paní Nulíčková pokusila zapříst hovor, oslovená jen zafuněla tak silně, až se jí zachvěl 
temný knírek pod nosem, naházela nákup do košíku, vysázela na pult dva stříbrné, odsunula pí 
Nulíčkovou jako paraván a rázným krokem vyrazila ven. Urozená dáma se později ostatním na 
sešlosti, kterou ony nazývaly „čajový dýchánek“ zatímco muži říkali prostě „drbárna“, svěřovala: 
„Odstrčila mě tak silně, že jsem málem upadla. Ta babizna má sílu!“
 
Dámy držely v baculatých ručkách titěrné šálečky a říkaly: „Ó!“ a myslely si: To je nána. To JÁ 
bych… V této chvíli byla myšlenka opuštěna, neboť bylo nutno pochválit pečivo hostitelky i když bylo 
tvrdé jako křemen a hodilo by se spíše jako kule do arkebuzy. 
 
Dva dny nato vdova Málková udělala odvážný pokus, když na tržnici přistoupila k nerudně se tvářící 
kuchařce a nakukujíc jí do košíku, zeptala se: „Co budete dnes vařit?“
Oslovená na ní z výše téměř sedmi stop utkvěla pohledem, jakým hledívá kobra na králíčka.
Po několika vteřinách tíživého ticha vdova zjistila, že se jí podařilo vykonat potřebu aniž by se byla 
uchýlila do oné místnosti a prchla, aby se přebalila.
I když se o tomto trapném zakončením své akce zapomněla zmínit, nějakým záhadným způsobem tato 
informace vešla ve všeobecnou známost a vdova všude cítila pronikavé pohledy a slyšela veselý šepot. 
Vydržela to týden a pak se odstěhovala k sestře žijící daleko odsud na samotě.
 
Kuchařka od té doby nebyla nijak rušena a další pokusy se soustředily na mladého sluhu. Ten ale uměl 
česky sotva pár slov a tak jen mával rukama, koulel očima a pitomě se hihňal, z čehož bylo usouzeno, 
že je mdlého rozumu.
Krásná dívka chodívala jen do kostela a starý pán nevycházel ven vůbec. Paní Nulíčková, která bydlela 
naproti a měla tudíž strategicky nejlepší výhled, byla zprvu považována za odbornici na záhadné 
obyvatele, ale když vyprávěla o tom, že po nocích vidí v oknech šlehat plameny v kterých se míhají 
ďábelské postavy, bylo to už příliš i pro senzacechtivé sousedky. Dokonce (tvrdila) slyší jejich úpění a 
kvílení. Dámy se pod taktovkou paní starostové Hálkové dohodly na tom, že si to Nulíčková vymýšlí. 
Její manžel sice byvše dloubnut loktem do žeber, potvrzoval její slova: „Jistě miláčku! ANO miláčku, 
máš pravdu jako vždy…“, ale stejně řekněte, kdo to kdy viděl, aby nějaká tyč přitahovala blesky?
 
Nicméně i ty nejúžasnější novinky po čase přestávají být zajímavé a tak se město po čase přestalo o 
nové obyvatele domu U dvou koček zajímat a vrátilo se na chvilku do šedivé nudy. 
 

 
Bylo květnové ráno. Sluníčko se vyškrábalo nad obzor a věštilo krásný den. Malý Jakub, který dělala 
ministranta, přicházel k zadnímu vchodu do kostela svatého Petra, aby připravil vše na ranní 
bohoslužbu, když v křoví opodál uviděl cosi bílého. Hrůza, kterou spatřil mu vzala hlas a tak jen 
vytřeštil oči, otočil se a utíkal směrem k faře a začal vší silou bušit na dveře. 
 
Farář Patera už byl starší pán a rád si přispal. Ještě ne zcela oblečen se vyklonil z okna. Jeho baculatá 
dobrácká tvář protkaná žilkami svědčila jasně o zálibě v truňku. Teď ale byla zakaboněná hněvem, že 
ho někdo vyrušil ze sladkého dřímání. „Co je? Co se děje?“ zeptal se nerudně, ale pak uviděl Jakubovu 
tvář, který stále nedokázal mluvit a jen ukazoval směrem ke kostelu, a poznal, že se stalo něco 
vážného. Zabouchl okno, v chvatu na sebe oblékl to nejnutnější a vyšel ven, kde stál Jakub a třásl se 



jako osika.
 
„No tak, uklidni se. Co je chlapče, co se stalo?“
„Tam, tam!“ drkotal Jakub a sesul se knězi v mdlobách k nohám.
„Postarejte se o něj!“ houkl do chodby na farskou, která mu zvědavě pokukovala přes záda a cupital 
směrem ke kostelu. Uklidnilo ho, že jeho milovaný svatostánek nehoří, což byla jeho první myšlenka. 
Jak přicházel blíž, rozhlížel se, aby našel příčinu Jakubova děsu. Pak uviděl v křoví nataženou bílou 
postavu. Byla to Emilka Hálková, dcera starosty. Měla na sobě jen lehkou noční košilku, která byla 
vpředu roztržena. Celé její tělo bylo rozdrásáno dlouhými hlubokými šrámy, jakoby byla přepadena 
nějakou lítou šelmou a její nevinné modré oči hleděly nevidoucím zrakem vzhůru. Farář se v hrůze 
pokřižoval, ale pak k ní ihned poklekl, zatlačil jí oči, shodil plášť, aby přikryl její nahotu a začal se 
modlit. Když skončil, těžce se zvedl a drobným poklusem se rozběhl směrem ke strážnici, která byla 
jen o ulici dál.
 
Strašlivá zpráva se městem rozletěla jako blesk a nejeden z místních občanů se začal zabývat 
myšlenkou, kdo je asi vrah. Je tudíž logické, že každého napadalo, že pachatelem by mohl být někdo 
ze záhadných obyvatelů domu U dvou koček. U domu se sice srotil malý hlouček vzrušeně 
debatujících občanů, ale přistěhovalcům nebylo nijak ublíženo. Jistě k tomu přispělo to, že ještě 
dopoledne na rozkaz hejtmana Horkého napochodovala do města setina muškerýrů a ti ve skupinkách 
procházeli ulicemi.
 
Tělo nebohé dívky bylo odneseno domů, což se neobešlo bez přítomnosti spousty čumilů, z nich 
někteří se vecpali i do domu. 
A právě tehdy si první radní všiml, že dveře spojující byt starostův s místnostmi radnice, jsou 
pootevřené, nakoukl dovnitř a zděsil se, když viděl, že mohutná truhlice, ve které byly ještě včera večer 
uschovány městské peníze, je rozbita a prázdná. Neštěstí bylo o to větší, že zde byl již několik dní 
uložen měšec s šesti sty zlatými, pro které si měl přijet císařský posel.
 
Paní starostová Hálková se z toho nervově zhroutila a musela být odnesena do svého budoáru, kde 
kolem ní dámy poletovaly. Je třeba ovšem podotknout, že ne všechny tam byly nezištně. Mnohé 
naopak chladně kalkulovaly s tím, že jim tato starostlivost bude později přičtena k dobru a ony 
postoupí na společenském žebříčku o nějaký ten stupínek výše a budou, vlekouce za sebou své drahé 
polovice, častěji zvány na různé akce společenského charakteru. I starosta musel být odveden na své 
lože, kde mu lazebník zkušeně pouštěl žilou a přikládal promptně přinesené pijavice na prsa. V jindy 
klidném město to hučelo jako v úle, větší či menší skupinky lidí postávaly na rozích a sdělovaly si 
další a další podrobnosti. První radní toho využil a začal se „blýskat“ předstíraje rozhodnost a 
činorodost.
 
Paní Nulíčková stála na rohu, kolem sebe měla skupinku debatujících sousedů. Rozkládala široce 
rukama, takže zdáli připomínala spíše větrný mlýn a vykřikovala: „To byly určitě ty cizinci. Ted dědek 
má takové krhavé oči a ta holka? Nic bych nedala za to, že je to čarodějnice a mění se v noci na vlčici. 
Patří všichni upálit na hranici.“
„Ale sousedko!“ pokusil se jí oponovat jeden z posluchačů, „je pravda, že jsou to podivíni, ale to ještě 
neznamená, že musí být nutně kouzelníci, vždyť chodí pravidelně do kostela na mši jako dobří 
katolíci.“
 
„Však já sama jsem byla nejednou svědkem podivných úkazů, to jednou….“ Hlouček už se těšil na 
úchvatné podrobnosti, když tu do debaty zasáhl náhodou kolemjdoucí hejtman Horký. „ Lidičky 



nepostávejte mi tu a běžte si po své práci! I já jsem přesvědčen, že v tom mají prsty ti přivandrovalci, 
ale nechte nás pracovat, však my si již na ty ptáčky posvítíme a brzy najdeme potřebné důkazy a pak se 
budou smažit v pekle.“
 
Lidé se pomalinku a neochotně rozcházeli a mnozí z nich uznale pokyvovali hlavou, jaký že je to ten 
jejich hejtman pašák a jak hrdinně nese smrt své snoubenky. 
 

 
I já jsem se vydal do kovárny, abych prodebatoval novinky, pod záminkou, že potřebuji opravit růžici, 
protože jsem věděl, že kovář Berka se svým pomocníkem odešel už včera do nedalekého zámku, aby 
tam překoval panstvu všechny koně.
Anička byla jeho jediným dítětem, dalších potomků se nedočkal, a tak ji odmalička vychovával jako 
kluka a ke kovářskému řemeslu se dovedla postavit jako chlap. Bylo vždy zajímavé sledovat jak tahle 
zdánlivě drobná dívka jednou rukou rozdmychává oheň velkým měchem a mává těžkým kladivem, tak 
jako jiné vařečkou. Mě však se na ní líbily drobné pihy, které lemovaly její malý pršáček a co bylo 
ještě zajímavější, uhnízdily se i v úžlabince mezi nádhernou výplní její blůzky.
 
Sdělovali jsme si názory na úžasné události dnešního dopoledne, ale popravdě mě více zajímal pohled 
do jejího výstřihu.
Anička obracela mou růžici v ruce a říkala: „Mě se zdá, že je ještě docela dobrá.“ Pak postřehla směr 
mého lačného pohledu a spražila mě: „Hele nezírej, nebo ti vypadnou oči a budeš slepejš.“
Je pravda, že mi občas dovolila letmý dotek a nějaké to políbení, ale víc nic. Byla samotářka. Holky na 
ní pokřikovaly, že je klukanda. Když jich pár zfackovala, s brekem utekly domů stěžovat si rodičům, 
kteří pak chodili za kovářem. Ten moc dobře věděl, jak se věci mají a tak si nářky vyposlechl, ale 
nechal Aničku být. Holky jí sice pak daly pokoj, ale o to víc ji pomlouvaly po straně. Kluci, ti se jí zas 
báli, protože každého přeprala a tak jsem si s ní vlastně povídal jen já, protože i já jsem svým 
způsobem vyvrhel.
 
Tatínek (dej mu pán bůh věčnou slávu!), když mě učíval, říkal, že být kominíkem je poctivé a dobré 
řemeslo a měl pravdu, práce jsem měl pořád dost a kromě peněz jsem vždy dostal i něco dobrého na 
zub skoro všude. Ale řekněte, jak se má cítit mládenec s kterým nikdo nechce nic mít, protože je věčně 
ušmudlaný, začouzený a navíc syn sebevraha! Děvčata se mě štítila a kluci semnou nemluvili.
 
Když se totiž tatínek před dvěma lety nešťastně zřítil ze střechy zámku, musel jsem převzít jeho 
řemeslo a snažit se. Kníže pán mu sice zaplatil lékaře a slíbil malou peněžní podporu, ale protože byl 
často na cestách, přicházela jen občas. Sotva byl pán v cizině, komoří peníze zapartykoval do vlastní 
kapsy a dovolání žádné nebylo. Tatínek po tom pádu přišel o nohu a už se nikdy neuzdravil, sedával 
pak doma v koutku jakoby bez zájmu o svět. Tak to šlo rok. Pak jsme ho našli oběšeného v zahradě na 
staré hrušce.
 
Patera pak měl v kostele kázání ve kterém to odsoudil jako těžký hřích, ale každý kdo ho znal předtím 
tohohle mrštného a veselého muže, věděl, jak se pak trápil a v duchu mu odpustil.
Aničce to nevadilo, vždyť v kovárně, i když se snažíte sebevíc, o nějakou tu sazi a trochu kouře nikdy 
není nouze.
 
„Ukaž, zdá se mi, že přeci jen potřebuje opravit,“ řekla Anička, „mohl by jsi mít problémy.“
Dala růžici do výhně, pak ji zručně kleštěmi vytáhla, vybrala si kladívko a zručně vykovávala nové 



špice a přitom povídá: „Všichni si myslí, že to udělal někdo z těch nových přistěhovalců, ale starý pán 
vypadá sice podivně, jenže ten se sotva belhá. Mladá slečna? Ta jistě ne!Kuchařka? Silná je sice dost, 
ale proč by to dělala? A mladý sluha? Je to takový třasořitka, že by se mu silná dívka jistě lehce 
ubránila.“
 
„Ale paní Nulíčková říkala, že se jistojistě za úplňku mění ve vlkodlaky, prý….“
„Jó tak paní Nulíčková říkala….!“ přerušila mě Anička a nakrabatila nosík, což u ní byl výraz 
nejhlubšího opovržení. „….a ty víš, že včera byl úplněk?“
„Ne,“odpověděl jsem zaraženě.
„Náhodou byl ve tři čtvrti.“
„A ty znáš jiné vysvětlení všech těch záhad?“
 
„Jasně. Ony tu žádné záhady totiž nejsou i když si v některých ohledech nejsem jistá.“ „Tak mi to tedy 
vysvětli.“
„Ani mě nenapadne. Běž si poslouchat žvásty té bláznivé Nulíčkové.“
Dostal jsem vztek: „Nic nevíš, jinak bys s tím už letěla na radnici.“
„Jsem obyčejná hloupá kovářská holka, zapomněls?“ i ona zvýšila hlas a vypadalo to, že jsem jí pěkně 
rozzlobil, ale najednou spíš pro sebe dodala klidně, „Ono to není jen tak někoho obvinit, když nemám 
žádné důkazy…“
„Já ti je seženu.“
 
„No jistě, ty umouněnče, umouněná. Na tady máš,“ a hodila mi ještě horkou růžici do náruče. „a 
koukej si hledět svojí práce.“
Věděl jsem, že pro tuto chvíli je bouře zažehnána, ale že s Aničkou již kloudná řeč nebude. Odvrátila 
se ode mne, jako bych tam nebyl a pokračovala v práci u ponku. Vydal jsem se tedy po své práci. 
Shodou okolností jsem měl ten den vymetat i komín na faře.
 

 
Odklopil jsem nástřešník a vyhoupl se na hřeben, po kterém jsem přešel ke komínu. Byl odsud skvělý 
pohled na celé okolí kostela. K jeho zadnímu vchodu se stále ještě trousili zvědavci, aby viděli místo, 
kde se našla mrtvá. Přišli, postáli, a protože tu k vidění vlastně nic nebylo, tak brzy zas otočili a 
odcházeli.
 
Pak jsem uviděl člověka, který v momentě, kdy tu nebyl nikdo, pilně prolezl celé křoví, dokonce si i 
klekl, jakoby na zemi něco hledal. Poposunul jsem se na střeše, abych lépe viděl, ale jak jsem byl 
zvědavý, zapomněl jsem na opatrnost, prejzy zarachotily a ten neznámý vyskočil a zmizel v ulici pode 
mnou. Z té výšky jsem nepoznal, kdo to je, viděl jsem jen, že je to muž a připadal mi povědomý.
 
Farská Emílie byla baculatá dobrosrdečná žena, která mi pokaždé dala něco dobrého na zub. Tentokrát 
to byly tři koláčky se sušenou švestkou. Byly ještě teplé a nádherně voněly.
Hned mě napadlo, se o ně i novinky podělit s Aničkou a tak jsem místo dalšího šplhání po střechách 
zamířil znova do kovárny.
Anička byl na dvoře a věšela prádlo. Z kovárny nebyly slyšet žádné zvuky, což znamenalo, že se její 
otec zatím ještě nevrátil.
Nabídl jsem jí ten největší koláč, dostal za něj slaďounkou pusinku a pak už jsem vychrlil novinku, ale 
Anička moc spokojená nebyla. Omlouval jsem se: „Já si ho všiml, až když byl v tom křoví, a to jsem 
z něj moc neviděl. A potom? To byl jsem mžik. A navíc, viděl jsem ho z velké výšky.“



 
„Hm, to co říkáš je zajímavé.“
Uždiboval jsem z toho svého koláčku, aby mi ta dobrota co nejdéle vydržela. Anička si toho všimla a 
dala mi půlku svého nedojedeného: „Na, tady máš, nějak mě přešla chuť a teď utíkej a nech mě 
přemýšlet.“ 
 

 
Hejtman Horký chodil po kanceláři sem a tam a dusil v sobě vztek, neboť venku čekal otec Patera a on 
před ním nechtěl dát najevo své nálady. Jako zástupce světské moci i jako nápadník slečny Emilky by 
teď měl vyvíjet horečnou činnost a ne poslouchat kázání nějakého přitroublého kněze. Ovládl se, 
protože ho nebylo radno nechat čekat příliš dlouho. Patera vstoupil se slovy požehnání tomuto domu a 
hejtmanovi zvlášť. 
 
Sedl si. Měl připravenou dlouhou řeč, ale v momentě, kdy začal, cítil, že se mu do velmi bolestivého 
místa v rozkroku zakousla blecha. V duchu zaúpěl a rozhodl se, že bolest musí vydržet, tak jako svatý 
František z Assisi. Ale blecha byla patrně velmi hladová a bolest se stupňovala. 
 
Zavrhl tedy dlouhý úvod, včetně vhodně zvolených citátů z bible, a přešel rovnou k jádru věci: „Došel 
jsem k přesvědčení, že zde řádí nečisté síly. Ďábelské mocnosti svými démony znesvětily posvátnou 
půdu kostela, když tu svými pařáty rozsápaly to nebohé děvče, a tak je jasné, že vyšetřování celé věci 
musí vést církev. Též by mělo být přezkoumáno, zda nebude nutné kostel a jeho okolí znova vysvětit. 
Již jsem v tomto smyslu napsal dopis na arcibiskupství a jsem přesvědčen, že sem bude brzy vyslán 
zkušený exorcista, znalý boje proti démonům. Doufám, že nám budete jakožto představitel světské 
moci při vyšetřování těchto satanských rejdů plně nápomocen……..“
 
Nutkání podrbat se na intimním místě bylo v této chvíli již tak naléhavé, že kněz na nic dalšího nečekal 
a bez dalších řečí, ba i bez rozloučení, se vyřítil ven provázen hejtmanovým udiveným pohledem.
Novinka se rozletěla městem rychlostí blesku. Bylo už pozdní odpoledne, já byl s prací hotov a tak 
jsem toho využil, abych to probral s Aničkou. Byla v kuchyni. Chtěl jsem tam proklouznout přes 
dvorek, ale narazil jsem na jejího otce, tak jako loďka na skalisko. „Kampak?“ tyčil se nade mnou.
 
„Mám úžasné novinky, chtěl jsem je říct vaší Aničce.“
„Úžasný novinky jó?“ duněl jeho bas.
Ačkoliv jsem věděl, že to není zlý člověk, měl jsem z něho příšerný strach. Měkla mi kolena a klepal 
jsem se jako osika. Jen jsem pípnul: „Ano prosím.“
 
Jeho ústa skrytá v souvislém roští černých vousů se roztáhla do širokého úsměvu: „Tak leť ty 
umouněnče, ale nezdržuj, pomáhá s večeří a my už máme hlad.“
Vklouznul jsem dovnitř jako had. Anička smažila vejce na cibulce a v kuchyni to náramně vonělo, ale 
já na jídlo neměl ani pomyšlení.
„Představ si, co jsem se dozvěděl, budeš se divit. Patera tvrdí, že ten mord má na svědomí nějaký 
démon a že na to musí pozvat jezuity, aby to vyšetřili.“
S Aničkou to ani nehnulo: „To už vím, ale to mu neprojde, nejsou padlý na hlavu.“ Když viděla můj 
nechápavý pohled, začala vysvětlovat: „Podívej, Emilka byla v košilce, viď?“ Nečekala na odpověď a 
pokračovala: „To myslíš, že v noci vyběhla jen tak nalehko ke kostelu, aby ji tam ten démon mohl 
přepadnout?“
„No to asi ne,“ zahuhlal jsem a Anička se rozjela: „Taky, kdyby jí mordoval nějakej démon, tak by 



křičela, ale nikdo nic neslyšel, ani psy neštěkali, takže jí musel zabít někdo doma a pak ji vynést ven. 
Podle mého, ji chtěl shodit ze stráně dolů do šípkového houští, tam by ji nikdo nenašel hezky dlouho. 
Ale Emilka byla festovní holka a tak i když to byl silnej chlap, už neměl sílu ji nést dál, tak ji strčil tam 
ke kostelu a rozdrásal ji tělo, aby to vypadalo na vlkodlaka.“
 
Usmála se, když viděla, jak na ni civím s otevřenou pusou. To, co říkala, bylo naprosto jasné a vůbec 
jsem nechápal, jak to, že jsem na to už dávno nepřišel.
„Taky to musel být někdo, koho moc dobře znala. Čekala ho a to dokonce oblečená jen do noční 
košile. To přeci leccos napovídá, ne?“
„Ale proč ji nenechal na místě, proč ji táhl pryč?“
 
„Chtěl získat čas, kdyby ji nechal doma, tak by se na to přišlo už ráno.“
„Ale to ji našel Jakub stejně.“
„Už jsem ti říkala, že ta schovka u 
kostela byla pro něj jen nouzové řešení!“ „No dobře, ale na co tedy potřeboval čas?
 
Zdvihla oči k nebi: „Každej, kdo nemá v hlavě jen mour a saze jako ty, dobře ví, že tady šlo o těch šest 
set tolarů, které byly v pokladně. Ten chlap se vloudil do její přízně a dal si s ní rande. Možná ji 
nabulíkoval, že si to užijí spolu, ona byla taková hloupá husička…“ „Jak jsi zase přišla na tohle?“
„….žádné dveře nebyly vypáčeny, musela mu je odemknout. Pokladnu rozbili, od té klíč neměla.“ 
odtušila pohotově.
Připadal jsem si jako by mi někdo sejmul pásku z očí: „Tedy! Jak jsi na to všechno přišla!?“
„Poslouchám svůj rozum a né nějakou paní Nulíčkovou,“ zašpičkovala, ale vzápětí využila toho, že 
jsme sami a mlaskla mi pusinku.
 
Pak se ale vrátila její matka a zamračila se na mě: „Ty jsi tu ještě? Chlapy už šilhají hlady a večeře 
ještě není, tak hajdy pryč!“ 
Pak na mě náhle mrkla a mnohem mírněji řekla: „Pověděli jste si vše, co jste chtěli?“ Překvapeně jsem 
zamžikal: „Ano-ano prosím,“ vykoktal jsem a vyběhl ven.
 
Domů jsem se vrátil za tmy. Maminka, která od smrti otce byla nervózní vždy, když jsem se vracel 
pozdě, mě zahrnula výčitkami. Poslouchal jsem ji jen tak na půl ucha. Zhltnul jsem večeři, zalezl do 
své komůrky a přemýšlel o tom, co mi Anička řekla. Ačkoliv toho bylo dost, co mi vysvětlila, stále 
ještě tu byla spousta otázek, které se mi převalovaly v hlavě tak dlouho až jsem usnul.
 
Další den jsem si přivstal. Měl být pohřeb a potom zádušní mše a já chtěl dodělat práci, kterou jsem 
zameškal. Všichni, které jsem cestou potkával mluvili jen a jen o tom. Podle toho, co povídali, rozhodl 
se otec Patera uspořádat to ve velkém stylu a tak se na to všichni připravovali a těšili.
 
Zašel jsem do pekařství, kde si stěžovali, že jim netáhne komín. Předpokládal jsem, že to bude práce 
na celé dopoledne. Sotva jsem se vydrápal na střechu a přišel jsem ke komínu,hned jsem uviděl v čem 
je chyba. Malta okolo vrchlíku se odrolila, on se posunul do strany a bránil tahu. Stačilo usadit ho zpět, 
znovu ho omazat a bylo to hotové.
 
Už jsem chtěl slézt dolů, když jsem si uvědomil, že sousední střecha patří k domu U dvou koček. Vím, 
že bych to neměl přiznávat, ale posedla mě zvědavost a tak jsem udělal něco, co by nikdy správný 
kominík udělat neměl: Přešel jsem po střeše vedle a přiložil ucho ke komínu. On totiž takový komín 
náramně dobře vede zvuk a tak je slyšet vše, jako by jste byli v místnosti.



 
Nejprve jsem slyšel proud kleteb a nadávek za které by se nemusel stydět ani vysloužilý voják, 
pronesených skřípavým stařeckým hlasem. Pak tentýž hlas povídá: „ Zatracené místo! Nejlepší by bylo 
sbalit se a jet někam jinam.“
 
„Ale otče!“ ozval se ženský hlas, patřící jistě té krásné urozené dámě, která mluvila oním uklidňujícím 
hlasem  kterým hovoříme s věčnými svárlivci, „už jsme o tom mluvili několikrát. Moc dobře víš, že to 
byly právě tvé alchymistické pokusy, které upoutaly pozornost, kterou si nepřeješ. Lidé nás podezřívají 
z té hnusné vraždy a nebýt vojáků, asi by nám i ublížili.“
 
„Mé pokusy, mé pokusy!“ hořekoval starý, „Jsem již tak blízko, cítím to, že by se mi vbrzku podařilo 
spoutat tu záhadnou energii a použít ji při výrobě prima matera.“ „Naposledy nám začaly hořet závěsy 
a nebýt pohotového Pietra, asi by jsme uhořeli. A ta tvá vytoužená prima matera? Otče! Vždyť se ti 
vždy z pokusů podařilo získat jen břečku tak smrdutou, že ji bylo nutno pevně zašpuntovat, odnést 
daleko za hradby města a tam hluboko zakopat. Lidé si pak myslí, že chceme o půlnoci vykopávat 
mandragoru a že jsem čarodějníci. Dřív nebo později se budeme muset stěhovat i odsud, tak jako už 
mnohokrát, ale zatím tu musíme zůstat. Kdybychom chtěli pryč, považovali by to místní lidé za 
přiznání viny a nevím, jak by jsme dopadli!“
 
„Nejlepší by bylo, kdyby se nám povedlo nějak najít toho, kdo to provedl, ale i ta tvá skleněná koule je 
k ničemu a tak musí Agáta i Pietro dál chodit po městě a zkoušet své štěstí.“ 
 

 
Dál už jsem neposlouchal. Opatrně jsem se vzdálil zpět na vedlejší střechu. První nutkání bylo někam 
běžet a říct, co jsem vyslechl, ale čím víc jsem nad tím přemýšlel, tím víc jsem byl na pochybách. Kam 
bych vlastně měl jít? Na faru? Na radnici nebo za hejtmanem?
Můj zprvu rychlý krok se zpomalil až jsem šel jen krokem a sám jsem nevědomky v zamyšlení zabočil 
ke kovárně.
 
Anička stále ve stáji a pomáhala okovávat koně. Určitě na mě všichni poznali, že mám nové zprávy.
„Zase úžasné novinky?“ přivítal mě kovář se smíchem. „Tak se pochlub komenickej!“ Když viděl jak 
se ošívám, už skoro smíchy nemohl: „Nějaká tajnost jó? Tak pojď dál.“ Tím jen zvýšil mé rozpaky. 
Nemám totiž rád koně a už vůbec netoužím být v jejich blízkosti.
 
Anička se na mě útrpně podívala, vzala mě za rukáv, vytáhla ven na dvorek a povídá otráveně: „To je 
jen stará ospalá kobylka, proč se jí bojíš?“ Ale hned změnila téma: „Tak co zase máš?“
Už-už jsem se nadechoval, abych vychrlil vše, co jsem slyšel, když se otevřely dveře od domu a stála 
v nich paní kovářka. Tentokrát byla opravdu nazlobená: „Už si tu zas? Ale koukej zmizet! A ty 
Aničko, ztratilas rozum? Za chvíli je poledne a musíme se všici převléct na pohřeb.“
 
Udělal jsem na Aničku omluvný obličejík, pozdravil a vylétl jak vystřelená dělová koule. Pohřeb! 
Úplně bych na něj zapomněl!
Byl krásný den a na mši přišli opravdu všichni. Přijelo i panstvo ve skvostném kočáře, aby zaujalo 
vypolstrovaná místa v první řadě. Vedle nich seděl starosta s manželkou, která i přesto, že před chvíli 
pochovala dceru, se teď viditelně vedle kněžny naparovala jako pávice. Za nimi pak byl hejtman, 
rychtář, radní a ostatní členové rodiny. Náš kostel není moc velký a tak zbylá místa vybojovalo několik 
těch nejbohatších měšťanů, ostatní byli v uličkách a ti, kteří se už dovnitř nevešli, postávali venku.



 
I já jsem stál venku a protože jsem přišel mezi posledními, byl jsem už daleko od dveří kostela a zvuk 
mše ke mně doléhal jen vzdáleně. Hledal jsem v davu mohutnou postavu kováře, ale nikde jsem ho 
neviděl, asi se dostali dovnitř a tak jsem vlastně venku jen tak zevloval. Samozřejmě, mě v myšlenkách 
přitahovalo místo, kde se mrtvá našla a kde jsem viděl šmejdit toho muže. Co tam asi tak hledal? 
 
A pak se v trávě cosi zablesklo. Byl to jen malý okamžíček, ale já zůstal naprosto užasle zírat na to 
místo. Zapomněl jsem na vše kolem a šel jsem tím směrem jako náměsíčník. Už jsem byl na místě, jen 
moment jsem se zorientoval a už jsem se shýbal pro kovový knoflík, když v tom se přede mnou jako 
duch, zjevil hubený vysokánský muž v černém. 
 
Nejsem žádné tintítko, ale na něj jsem musel hledět opravdu hodně vysoko. Úzkou tvář zdobil orlí nos 
a pomněnkově modré oči. Zůstal jsem stát jako socha. Ten cizinec se sehnul a sebral knoflík ze země: 
„Tohle jsi hledal?“ zeptal se měkkým hlasem. „Jo. Totiž ano, pane! Mě teď napadlo se sem podívat a 
pak…“ 
 
„…jsi uviděl. Byla to boží prozřetelnost, která ti synu vnukla myšlenku, aby jsi sem v tuto chvíli zašel.“
Zatajil se mi dech, protože nejsem úplně nedovtipný a začal tušit, co je to zač. „Ne prosím, já včera 
zahlédl ze střechy nějakého muže, jak prolézá křoví a teď jsem uviděl tohle se lesknout v trávě.“
„Ze střechy?“ 
 
Moje odpověď ho, jak se zdálo, přeci jen vyvedla trochu z rovnováhy. „Ano prosím, já jsem totiž 
kominík.“
Jeho modré oči spokojeně zasvítily: „Ach tak!“
Obracel zamyšleně knoflík v ruce a povídá: „Jsem bratr Jan z Tovaryšstva Ježíšova. Zdejší kněz Patera 
nám psal. Jeho dopis byl tak zmatený:Vlkodlaci! Démoni! Je to jistě dobrý duchovní pastýř svého 
stáda, ale ve své horlivosti nevidí pravdu, kterou jest nám hledati především, tak jak žíznící hledá 
pramen čisté vody.“
 
Vlastně to říkal spíš jen pro sebe. Díval se na knoflík a zdálo se, že mě úplně přestal vnímat. Pak se 
však přeci jen ke mě obrátil : „Udělal jsi velký objev mládenče! Podařilo se ti nalézt důležitý důkaz a 
já již vidím světlo na konci temné chodby. Kde najdu švadlenu, která šije pro panstvo?“
 
Zalapal jsem po dechu. Na co ten podivín potřebuje švadlenu?
„Jsou ještě všichni v kostele.“
Mimoděk jsem se otočil ke vchodu. Mše už skončila a lidé se hrnuli ven. „Já vám ji uká…“ ale to už 
jsem mluvil do vzduchu. Jezuita zmizel tak náhle jako se objevil.
 
Nikdo si mě nevšímal, většina se mezi sebou tiše bavila, dámy posmrkávaly do kapesníčků a chlapi si 
mužně otírali oči. Patera byl výtečný řečník a zejména jeho zádušní mše byly opravdu vyhlášené.
 
V davu jsem uviděl Aničku. Odtrhla se od rodičů a popošla ke mně: „Co je? Co je ti? Jsi bílý jak 
křída.“
„Já jsem tady….“ Víc jsem nedořekl, protože právě v té chvíli vycházel kníže, kněžna, hejtman a 
rychtář, já jsem uviděl, kdo má na svém svátečním šatě nový knoflík a začaly se o mě pokoušet mdloby.
Vyzáblá postava jezuity se před nimi zjevila jakoby odnikud.
 
Jeho hlas teď zněl jako dunění hromu: „Obviňuji vás ve jménu světské i boží moci ze zabití Emilie 



Hálkové a krádeže šesti set zlatých.“
Horký, zazmatkoval a mimoděk sáhl po meči, ale pak si uvědomil, že tasit zbraň proti duchovnímu 
nelze. Rozhlédl se po lidech, kteří ho těsně obklopovali a zakoktal: „Já-já tam vůbec nebyl. Já jí nic 
neudělal.“
„Prozradil jste se sám, vždyť jsem neobvinil nikoho konkrétně.“
„Nemáte důkazy, byl to vlkodlak!“
 
„Ale mám, díky támhle tomu šikovnému mládenci,“ řekl kněz, ukázal na mě, vytáhl knoflík, přiložil 
ho k Horkého hrudi a dodal tvrdě, „stráže!“
Další události se seběhly během několika okamžiků. Vypukl obrovský zmatek. Všichni mluvili 
najednou, gestikulovali a vlastně nevěděli, co dělat. Jen vojáci zvyklí disciplíně, přistoupili 
k Horkému, ale dřív než se ho mohli chopit, bleskově vytasil dýku a vrazil si ji do těla. Několik dam 
omdlelo, ostatní ječely a utíkaly pryč. Otec Jan k hejtmanovi poklekl: „Synu, přiznání ulehčí tvé hříšné 
duši!“
 
„Zabil jsem jí, ale ty peníze tam nebyly.“ vydechl Horký a zemřel.
Kněz se začal nad tělem tiše modlit.
Chtěl jsem Aničce zakrýt oči, ale odstrčila mu ruku: „Co blbneš? Myslíš, že jsem nikdy neviděla krev? 
Nejsem žádná cukrová panenka.“ 
Všechna pozornost lidí byla soustředěna okolo mrtvého a vysokého kněze, tak jsem toho využil a táhl 
Aničku stranou. Sotva jsme byli sami, vybral jsem si nejdřív hubičku, ale pak už jsem na ni zaútočil: 
„Tys to věděla od samého začátku, co? Proč jsi mi to neřekla?“
 
„No víceméně ano.“ řekla klidně a rozpovídala se, „Tušila jsem, že to musel být někdo, koho Emilka 
znala, ale o tom jsem ti přece pověděla? Musel to být někdo jí velmi dobře známý a s Horkým byla 
zasnoubená, tos přece taky věděl, nebo ne? Představuji si, že to bylo asi takhle: Emilka měla to noční 
rande s Horkým dohodnuté, asi měli domluveno i to, že seberou peníze a utečou, jenže pak se možná 
Horký nějak prořekl a Emilka začala tušit, že mu jde o peníze a ne o ni. Došlo k hádce, možná právě 
proto, že v pokladně ty peníze nebyly. 
 
Chtěla křičet, tak ji popadl pod krkem. Nejspíš ji nechtěl zabít, jen umlčet, uklidnit, ale najednou ucítil, 
že je mrtvá a propadl panice. Peníze žádné a navíc mrtvá Emilka. Odtáhl ji tedy z domu, ale u kostela 
mu došel dech, nebo právě tam zjistil, že mu chybí knoflík, tak ji tam dost ledabyle schoval a podrápal 
ji, aby to vypadalo na vlkodlaka. Honem se vrátil a začal ho hledat. Nevěděl, že ho mrtvá drží 
v sevřené ruce. To ho napadlo až druhý den , kdy jsi ho viděl z té střechy. Muselo to pro něj být 
hrozné, tušil, že se někde válí důkaz proti němu a musel dělat, jakože je vše v pořádku! Tak to máme 
jedno tajemství vyřešené…“ dodala klidně. 
 
„A jaké jsou ty další?“
„Jak to, že tady byl ten jezuita tak brzo, všichni si mysleli, že se přikulí nejdříve za týden? A taky: 
když Horký peníze k pokladně nenašel, tak kde jsou? Kdo je ukradl?“
„To už se asi nepodaří zjistit.“
„Ale ano,“ namítla přesvědčivě, „klíče přece nemá kde kdo, tak se okruh podezřelých zužuje na pár 
lidí. Vlastně si myslím, že to byl sám první radní.“
Vykulil jsem na ní oči. Podezírat tak velkého pána z krádeže? Chtěl jsem to s ní pořádně probrat, ale 
z davu se vynořil blonďatý kovářův pomocník a houkl na ni: „Anče, rodiče se po tobě shánějí. Pojď!“
 
Zbytek dne už práce ve městě za moc nestála, lidé se spolu zastavovali a vzrušeně debatovali. Dříve si 



mě sotva kdo všiml, jen když mě potřeboval, ale teď mě lidé halasně pozdravovali, ba i často mě 
poplácávali po ramennou a chválili, jak jsem šikovný kluk a taky říkali, že ONI to taky tušili a že na 
vlkodlaka nikdy nevěřili a že vždycinky věděli, jak šikovnej a bystrej kluk jsem.
 
Paná Nulíčková se už to odpoledne venku neukázala a když se dámy ptaly služky, bylo jim 
odpovězeno, že madam má migrénu. Dámy rádoby soustrastně pokyvovaly hlavami a opakovaly: „Jo 
tak migréna?“ s oním podtónem, jakože ony vědí o migréně paní Nulíčkové své.
 
A měly pravdu. Paní Nulíčková je totiž pozorovala takticky schována za záclonou a místo migrény se 
dusila zlostí, protože už stačila vstřebat novinky a věděla, že její společenské postavení je silně 
poškozeno a o případném pozvání na dámské čajové dýchánky u paní Hálkové může jen snít. 
 
Stejně by se mě jen smály, nány, myslela si a šla vynadat služce, že má špatně složené prádlo. 
Rozházela jí celý, vzorně vyžehlený štos košil, ale uspokojení jí to nepřineslo a vztek jí zevnitř 
spaloval jako lučebnina.
 

 
Já jsem potřeboval být sám, protože jsem měl spoustu námětů k přemýšlení. Když jsem došel za 
kostel, uviděl jsem tam vysokou černou postavu. Stál u dřevěného zábradlí a díval se dolů na líně 
tekoucí řeku. Trochu nevraživě se podíval, kdože to přichází, ale když uviděl, že jsem to já, jeho 
pohled změkl.
 
„Á náš hrdina! Taky se jdeš synu pokochat krásou božské přírody?“
„Já jsem hledal trochu klidu, abych o všem popřemýšlel.“
„Stále ještě nevíme, kdo zcizil ty peníze a ty bys na to rád přišel, viď?“
„To taky, ačkoliv Anička říkala, že je jí je to jasné.“
„Anička?“
„Ano, moje přítelkyně. Hned od začátku věděla, že to nebyl žádný vlkodlak, ale někdo, koho Emilka 
znala.“
„To musí být velmi chytrá dívka. Tak copak si myslí?“
„Že to byl první radní.“
 
„A to jako proč?“
„Pokladna nebyla vypáčena, takže to musel být někdo, kdo má k ní klíče.“
„Hm! Velmi chytré! Ale to ještě není důkaz, klíče má více lidí.“
„No vám se jistě brzy podaří ho usvědčit. Na to, že vrahem byl Horký, jste přišel bleskově.“
 
Zabubnoval nervózně prsty o pažení. Pak jakoby se náhle odhodlal začal povídat: „Víš nás jezuity lidé 
nemají moc v lásce a myslí si, že jsme zlí a že jsme proti vědě. Ale opak je pravdou. Je to tím, že si nás 
lidi pletou s františkány a johanity. My se naopak snažíme schraňovat vědění a nad mnoha učenci 
držíme, pokud to je jen trochu možné, ochranou ruku, ale zato chceme zase od nich pomoc.“
 
„Nerozumím.“
„Chci tím říct, že i tady ve městě je člověk, který byl mým zrakem i uchem a tak, když jsem do města 
přijel, nejprve jsem ho navštívil a pak už jsem šel téměř najisto.“
Teď mi to došlo. Nechávají lidi na pokoji, když pro ně špehují a donášejí. Najednou jsem se vedle otce 
Jana necítil dobře. Připadalo mi jako bych uviděl jeho pravou tvář skrytou pod maskou dobrotivého a 



přívětivého otce.
„Musím si ještě něco zařídit,“ pokusil jsem se o výmluvu, ale jeho ruka mě pevně zachytila: „Tak 
první radní, říkala ta tvá přítelkyně? Jakpak se jmenuje?“
 
„Anička.“
„Víš-li, že je na dopadení zloděje vypsaná odměna dvaceti zlatých? Jestli má ta tvoje Anička pravdu, 
tak tu přísahám při bohu všemohoucím, že se postarám, aby dostala polovinu, platí? Vlastně bych ti to 
neměl říkat, ale ten můj informátor mi řekl, že za ním radní byl a nabízel mu sto zlatých, když mu 
vyrobí elixír mládí. Byl na něj vydán zatykač a je v této chvíli už podroben výslechu.“
 
Připadalo mi, že si mě tak trochu kupuje, ale deset zatek, to je spousta peněz. Jakoby ve mě četl, 
naklonil se ke mně blíž a pokračoval: „A těch druhých deset zlatek dám tobě za ten nález knoflíku.“
„A vy?“ zeptal jsem se překvapeně.
„Složil jsem slib chudoby, nemohu přijmout peníze, nadto peníze, které mi nepatří.“ odpověděl 
škrobeně.
Pustil mě a jakoby mě přestal vnímat. Odcházel jsem a říkal si, že tenhle člověk je podivín jakoby 
složený z více lidí.
 
Ještě ten večer se po městě roznesla zpráva, že první radní byl zatčen a při první zmínce, že by mohlo 
být použito práva útrpného, se rozklepal a přiznal, že peníze ukradl.
Druhý den jsem měl celé dopoledne plno práce a tak jsem se ke kovárně dostal až pozdě odpoledne. 
Nakoukl jsem dovnitř, ale nikdo nikde. Už jsem chtěl odejít, když jsem se s Aničkou srazil ve dveřích.
„Uhni komenickej!“ řekla a strčila do mě košíkem ve kterém nesla zeleninu z tržiště. „Co je? Co se 
stalo?“ ptal jsem se nechápavě.
„Ty se ještě ptáš? Kdopak si to pustil pusu na špacír před tím havranem jezuitskym?“ Sklopil jsem oči: 
„Promiň, prosím já jsem hroznej hlupák!“
 
„Měla bych ti za to žhavým železem vypálit jazyk, ale protentokrát ti to prominu. Ono se totiž ukázalo, 
že to není až takovej mizera, víš? Přinesl mi totiž deset zlatek, protože prý mi náleží jako odměna a já 
si teď budu moct pořídit pořádnou výbavu a nebudu muset shánět měďáček k měďáku.“
„Mě zas dal deset zlatek za ten nález knoflíku, on nechtěl nic, má tenhleten….jó, slib chudoby.“
„Hm,“ řekla zamyšleně, „to bych do něj neřekla.“
 
„Takže už máme všechny ty záhady vyřešeny,“ převedl jsem hovor na jiné téma a byl rád, že už se na 
mě nezlobí.
„Ba ne, jedna stále ještě zůstává.“
„A jakápak?“
„Kdy už konečně přijdeš požádat rodiče o mou ruku co?“ 
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BYL VM NAPSÁN UMĚLÝM JAZYKEM? 

 
Této otázce se zatím nevěnovalo příliš mnoho pozornosti. Proč, to už jsem vysvětlil: s umělými jazyky 
takového typu nemáme moc zkušeností a pravděpodobně by to znamenalo konec luštění a přiznání 
totálního neúspěchu. 
 

Několik známých knih o VM 

Domnívám se, že to druhé by nebyla omluva, ale jen výmluva. Skoro vše totiž naznačuje, že o umělý 
(nebo zcela neznámý)jazyk patrně půjde. Především je VM už psán v neznámém písmu, tak proč ne i 
neznámým jazykem? Pokud by se jednalo o neznámý národ, který měl tak nerozluštitelné písmo, 
možná, že ten neznámý jazyk je právě příčinou onoho totálního "nerozluštění".
 
Je pravda, že pokusy o rozluštění písma s "otevřeným" textem byly už skoro vyčerpány: řada známých 
jazyků a písem totálně selhala a tak nemáme ani jedno slovo přeložené nebo jestli chcete "rozluštěné". 
Méně pokusů už bylo děláno pro podobnost s jinými písmy, například, že by znaky by představovaly 
celé slabiky (podobně jako např. japonská katakana) nebo že by se vynechávaly samohlásky. A když 
výsledky už nějaké byly, byly vesměs negativní. 
"Krátká" slova ve VM by se pro "rozepsané slabičné" znaky najednou změnila na slova extrémně 
"dlouhá", teda např. pro případ přepisu do latinky a co se týká znaků, je jich jen asi něco přes 30 ve 
VM oproti 180 charakterům syllabického písma kana, o obrázkovém písmu ani nemluvě. Samotné 
kombinace všech samohlásek (jen bez čárek) se všemi různými souhláskami (jen bez háčků) dávají 



počet 114. Pravda, ten neznámý národ nemusel některé vůbec používat, ale se 30 by určitě nevystačil. 
 
Pokud se něco podařilo z VM vyřešit, buď to nedává smysl nebo je to z 90 procent humbug. Proč asi? 
Buď na to současné metody a statická kryptografie prostě nestačí, nebo je problém jinde. Ano, 
například právě v umělém jazyce. Už sama "abeceda" VM je na první pohled uměle vytvořená: není 
těžké si udělat tabulku VM "písmen" tak, aby bylo vidět, že se skládají z kombinací dvou, maximálně 
tří segmentů, přičemž segmentů k výběru je jen asi tak 7 či 8. Zcela jasně je zde rýsuje pravý účel: 
vytvořit písmo, které je enormně ekonomické co do psaní i prostoru, skoro jakýsi těsnopis - ale jen na 
úrovni písmen.
 
Proč by tedy musel autor ještě vynalézat umělý jazyk? Otočme tu otázku: a proč ne?Jak z písma 
vidíme, byl docela vynalézavý a jak vůbec víme, že autor chtěl, aby VM ještě někdy někdo přečetl? 
Mohlo jít jen o jeho osobní zápisník či vědecké záznamy, které chtěl dokonale utajit . . .
 
Prof. Gordon Rugg ve své teorii VM coby geniálního miš-maše (gibberish) naznačuje, že magister 
Kelley ho chtěl jen prodat Rudolfovi jako neznámý rukopis, na první pohled skrývající tajemství, které 
umí číst jen on. Pokud ano, udělal doslova smrtelnou chybu: protože nakonec nemohl VM přečíst ani 

on ( tj. podle textu vyrábět zlato). Byl posléze císařem uvězněn a po dvou tragických pokusech o útěk 
skončil sebevraždou na mosteckém hradě.
 
Na druhé straně vytvoření umělého jazyka - který lze číst, jen máme-li slovník - je pracná a poměrně 
nesmyslná: nejen, že by se tak velký slovník (většina z tisíců "slov" ve VM se totiž neopakuje) těžce 
schovával, ale v případě ztráty by se i řešení VM ztrailo navždy. Pokud takový slovník někdy 
existoval, je nepochybně ztracen. Škoda, že se nenašly poznámky Bareše, které spolu s VM poslal 
Marci Kircherovi : kdo ví, zda se on sám k tomuto bodu nevyjádřil.
 
Důvodů pro umělý jazyk může být i víc: například je-li VM opravdu jen nějaký pracovní deník 
nějakého vědce, může být psán ve známém jazyce, doplněném jen o mnoho zakódovaných odborných 
slov, ale opět jen tak, aby se nepotřebovala velká kódová kniha. Anebo aby se nepotřebovala vůbec: 
některá slova prostě zašifruje jinak než zbytek textu a jsme zase vedle. 
 
Jenže tak či onak, jde-li o umělý (nebo jen mrtvý) jazyk, bude řešení velice obtížné najít. Že nejde o 
miš-maš, je už naznačeno tím, že slova mají určitou gramatiku a systém, i když přesně nemůžeme říci 
jaký. Gordon Rugg se naopak domnívá, že nejde o gramatiku, ale jen o systém "slepování" segmentů 
(předpona, kořen, přípona), víceméně náhodně. Už ale to je systém, ať si to přejeme nebo ne :-). 
 
Chce to text dokonale prosondovat: které jsou ty tři části (předpona, kořen, přípona), jak často se 
opakují, v jaké souvislosti s celou větou či pozicí ve slovech. Zde je možno ještě udělat hodně práce: 
systém by mělo být možno vysondovat či vydedukovat a podrobit analýze. Ta by ukázala, zda jde o 
náhodné "slepování", tedy opravdu miš - maš nebo naopak o účelové kombinace. jen malá poznámka: 
VM nemá čárky ani jiné znaky a jeho "věty" jsou enormně dlouhé. Už jsem tu také mluvil o tom, že ač 
jsou "písmena" VM tvarem coby "psací" znaky, na rozdíl od psaného písma jsou ale od sebe oddělená. 
To je zřejmě ústupek tomu, že kdyby se znaky psaly spojitě, došlo by k velké mnohoznačnosti. 
 
Málo se též věnovalo možnosti, že jde o transpoziční šifru - druhá entropie VM ji prý vylučuje, ale 
někteří matematici tvrdí, že tento test pro VM je neaplikovatelný. Pokud ale skutečně jde o miš-maš, 
pak také nechápu, proč bylo třeba ještě vymyslet umělou abecedu - jen proto, aby to vypadalo 
záhadněji? Vždyť by to na první pohled vypadalo dost záhadně, ty nesrozumitelné kombinace písmen 



v latince. Anebo má i abeceda nějaký jiný smysl, který jsme ještě neobjevili?
 
Kdysi jsme se snažil dešifrovat VM podle statistiky písmen. Křivka četnosti byla velmi podobn á latině 
a při dešifrování vycházely ve "slovech" zlomky latinských slov. Slova sama ovšem nedávala smysl. 
Nemuselo tedy ani jít o umělý jazyk, ale jen o přirozený text v latině, rozdělený umělými mezerami. 
Uvedu zde takto "upravenou" předešlou větu: 
 
NEMUS ELOT EDYAN IJÍTO UMĚ LÝJAZ YKAL EJEN OPŘ IR OZENÝT EXTVL ATIN ĚROZD 
ĚLEN ÝUM ĚLÝM IMEZER AMI.
 
Pochopitelně latina háčky ani čárky nemá, nechal jsem je zde jen pro lehčí srovnání s původní větou. 
 
Vysvětlovalo by to hned dvě věci: enormně velký počet "slov" ve slovníku VM (daného počtem 
umělých mezer ve VM i relativní "krátkost" těchto slov). Vysvětlovalo by to také námi potvrzené 
zlomky latinských slov v textu. Šlo by tedy o jakousi transpoziční šifru, kde písmena zůstávají stejná, 
ani nejsou zpřeházená, jen mezery jsou posunuté, čímž se zdeformují slova. Protože psát takto 
rozsekaný text v latině by bylo pořád nápadné a lehce rozluštitelné, bylo třeba i nové písmo. 
 
Zároveň by to vysvětlovalo, proč frekvenční charakteristika písmen VM souhlasí s tou v latině - ona 
totiž nebere ohled na umístění písmen, jen četnost jejich výskytu. A nakonec ještě něco: řada 
výzkumníků dává na první místo původníjho jazyka latinu, i když ji tam nemůže nalézt :-). I to, že 
latina byla ve středověku jakési univerzální Esperanto, dává velkou pravděpodobnost, že o latinu 
patrně šlo. 
 
A pokud bylo VM psáno v tomto "otevřeném", autorovi běžném jazyce - původní mezery by vynechal 
a nové přidával víceméně náhodně - vysvětlovalo by to i to, proč VM nemá žádné viditelné opravy 
textu. Ty by se jinak rozhodně musely objevit při psaní tak dlouhého zašifrovaného textu a to dokonce 
i přepisovaného z předem připravovaného nečistopisu. Ovšem to už je ale opravdu jen dohad . . . 
 

Už jsem zde naznačil, že jediné řešení vidím v použití analýzou pomocí neuronových sítí a sice typu, 
kde řešení není předem známo a musí se postupovat zpětně, tj. odhadnout řešení, aby se došlo zpět k 
zakódovanému textu. Jak dalece to pomůže při umělém jazyku, to nevím, ale ideální umělý jazyk by 
musel být totálně náhodný a nesystematický. To člověk neumí a jen počítač nám může říci, zda v textu 
nějaké "nenáhodnosti" na úrovni jazyka jsou. Každopádně se jedná o oříšek, jehož řešení by bylo 
vrcholem vrcholem kryptologického umění. Možná, že bychom jenom potřebovali dalšího Alana 
Touringa . . 
 
Výzkum VM se poslední dobou natolik rozvětvil, že se nejen stále objevují nové - či jen přepracované 
- nápady, ale zároveň i rychleji padají staré. "dobré" hypotézy :-). Bude teda lépe zde tuto knihu 
ukončit, než bude i ona zastaralá :-). 

(konec) 
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11. Obě půlky mozku
 
Následující kapitola pojednává o předmětu, který se ještě mnohým zdá poměrně fantastický, i když je 

už delší dobu zkoumán na univerzitách a většina výsledků je vědecky potvrzena. Nejde o to, zda se 

opravdu obě půlky mozku natolik liší - o tom dnes už není sporu, ale hlavně jde o metody, jak toho 

využívat k inspiraci a učení vůbec. Vyrojilo se totiž plno knih, které popisují různé, někdy ne zrovna 

příliš ověřené metody a senzacechtivost (nebo penězochtivost?) jejich autorů způsobuje, že jejich 

metody jsou opravdu sporné nebo při nejmenším ještě experimentální. Tak či tak, nic neztratíte, když si 

to zkusíte - snad jen čas, ale zato si vyzkoušíte něco "jiného". Pochopitelně tyto metody nepracují pro 

každého stejně. 

 

 
Jiným zase - a částečně i mně - otevřely zcela nový svět. Před několika 
lety jsem si totiž udělal IQ test, kde bylo na konci vyhodnocení, i s tím, 
jak jsem zaskóroval svou pravou a levou polovinou mozku. K mému 
velkému překvapení měla moje pravá polovina mozku větší úspěch, než 
levá. Jenže já jsem se vlastně do té doby věnoval jen technice, 
inženýrství, logice a počítačům, tedy té levé polovině! Pak mi to ale 
došlo: už od mládí jsme rád psal povídky, dokonce i básně, bavilo mě 

malování a vždycky mě zajímala hudba i jiné umění, tedy doména pravé půlky mozku. Nu prosím, 
netvrdím, že by to příliš mnoho znamenalo, ale od té doby se těmto věcem věnuji víc a víc, abych to 
dohnal . . .
 

Proč máme dvě půlky mozku.
 
To je otázka, na kterou se dosud neví přesná odpověď: je fakt, že některé lidské orgány jsou párové, 
jiné ne. Podobně například nevíme, proč máme srdce jen jedno, ale na pravém místě hrudi, atd. Ale o 
to tu nejde. Nejen že máme dvě půlky mozku, ale co je důležité je, že se podstatně liší způsobem, 
jakým zpracovávají informaci, dělají závěry a přinášejí nové nápady.
Levá půlka (LP) je logická, verbální a analytická, zatímco ta pravá (PP) je umělecká, inspirační a má 
náhled (viz odstavec "insight", minulá lekce), tj. myslí jí to jaksi více globálně. Obě půle se uplatňují 
při našem myšlení a obě myslí dostatečně rychle, ale jedna vždy převažuje - jinak bychom se nevyhnuli 
zmatku. Osobně se rodíme s většími předpoklady vývoje pro tu či onu polovinu mozku, ale díky 
našemu tradičnímu způsobu učení a myšlení používá většina lidí převážně jen LP. 
 

Jak se na to přišlo.



 
Nejprve se pozorovalo podivné chování lidí, kteří měli poškozenou jednu půlku mozku a později, když 
se začalo používat přetnutí spojovacího corpus callosum (nervového spojení levé a pravé půle mozku) 
- jakožto operace, která měla "zklidnit" duševně nemocné, hlavně ty agresivní a epileptiky - se to plně 
potvrdilo. Doktor Roger Sperry provedl také další zajímavé studie, pomocí metod už daleko méně 
drastických (a více vědeckých) a sice odstíněním zorných polí svých zkušebních pacientů. Proč? 
Protože naše tělo je také asymetricky připojeno k našim mozkovým půlkám, např. LP jde k pravému 
oku a naopak. To platí i pro naše ruce a nohy.
 
Zkoušená osoba se tedy posadí k testovacímu stolu, který má uprostřed bariéru tak, že každé oko vidí 
jen tu "svoji" obrazovku a ještě navíc na stole jsou předměty, také ve dvou rozdělených půlích, ovšem 
zakryté oponou. Pak se na levou a pravou obrazovku promítnou dva různé obrázky - řekněme obraz 
lžíce na levou obrazovku LO a nože na pravou PO. Když se pak zkoušené osoby zeptali, co viděla, její 
LP, tj. verbální, vyslovilo to, co bylo vidět na PO obrazovce , t.j. nůž. Osoba pak měla levou rukou 
ukázat, co viděla a protože tato ruka je křížově propojena k PP, vybrala lžíci. Když se ale té samé 
osoby zeptali, co drží v ruce, řekla "nůž". Její PP věděla, že to říká nesprávně, ale protože PP není 

verbální, tak jen třásla hlavou, jako že "ne", a osoba se nahlas ptala: "Proč potřásám hlavou?". 
Zkoušené osoby také nebyly schopny řešit prostorové problémy pravou rukou, protože LP nemůže tyto 
problémy dobře řešit. Levá ruka, která je spojena s PP, a umí je řešit, pak odstrkovala pravou ruku, a 
tak se obě ruce vesele "hádaly".
 

Levá či pravá?
 
sem asi patří i nesprávné používání rukou ke psaní: na západě nechali sice leváky psát levou rukou, ale 
protože standardní písmo jde zleva doprava, musí pak tito nešťastníci při psaní nenormálně zkroutit 
ruku, takže vypadají jako fyzicky postižení :-). Na druhé straně leváci, které jsme - v jiných zemích, 
např. v Evropě - nutili psát rukou pravou, z toho později měli často psychologické problémy. 
(Poznámka: "praváctví" a "leváctví" je ovšem převážně fyzická záležitost, zatím se je nikdo vážně 
nesnažil spojovat s funkcemi LP a PP.) 
 
Jak už jsem řekl, předpoklady pro využíváni PP či LP máme různé, ale protože jsme díky našemu 
vyškolení osoby používající převážně LP funkce, je teď na čase trénovat naopak hlavně PP a snažit se 
tuto půlku mozku lépe a více využívat. 
Jak jste už asi uhodli, všichni ovšem potřebujeme práci - a hlavně spolupráci - obou polovin mozku, a 
to tak, aby se navzájem doplňovaly a předávaly si funkce, tak jak je která lepší na to, či ono. V 
literatuře se tomu říká levo-pravý posun (či přepnutí, přechod) a naopak.
 

Jak zjistit, zda jste převážně LP či PP typ?
 
Existují na to sice i jiné metody, ale solidnější informaci získáte z moderních testů IQ, jejichž otázky 
už jsou zaměřeny specificky na tu či onu půlku - to když se konečně zjistilo, že inteligence už není jen 
schopnost ovládat matiku a logiku, tedy funkce LP :-). Ovšem jak už jsem řekl, tím zjistíte to, jaké jsou 
vaše předpoklady pro využívání PP, ale už pouze částečně jen také vaši zručnost v tomto směru - 
nezapomeňme, že v nás škola PP schopnosti hodně utlumila. Dále se soustředíme jen na PP, případně 
na spolupráci obou "mozků".
 

Stavy pomáhající k posunu LP do PP myšlení.
 



   1) Vizualizace je způsob, kde si představujeme různé předměty, osoby, situace a děje, kde jsme tedy 
herci a diváci zároveň. 
   2) Přehrávání je umělé předvádění nějakých dějů, vlastně jejich fyzická simulace
   3) Snění je naopak mentální "prožívání" dějů - t.zv. daydreaming; jistě znáte ty stavy, kdy se při 
plném vědomí "zasníte" a nereagujete na okolí
   4) Jiné stavy. poprvé zjštěené pči studování spánku.
 
Jak je známo, existují čtyři stavy, poměrně přesně odlišitelné podle frekvence jejich mozkových vln. 
Beta (od 14 c/sec výše) je stav vrcholného bdění, tedy převážně LP myšlení, zatímco delta (0 až 4 
c/sec) je stav hlubokého spánku.Tyto stavy jsou pro náš účel celkem nezajímavé, ale existují dva další 
stavy bdělosti, kterých si všimneme.
 
Je to především stav alfa (8-13 c/sec), někdy též zvaný relaxační, ten je zatím nejlepší pro učení - víme 
totiž o něm více, než o stavu theta )viz dále). Jeho účinnost např. při učení jazyků se ukázala 
pozoruhodnou. Pokusní studenti cizích jazyků začali s normální rychlostí zapamatování (50 slov za 
den) a postupně dosahovali daleko vyšší, až k 1800 slov za den - a z toho si pamatovali celých 98 
procent! Rychlost byla ještě zvýšena na 3000 slov za den, sice s menší účinností, ale pozoruhodnou 
trvanlivostí: ještě za šest měsíců si studenti pamatovali 60 procent, zatímco ti s obyčejnou rychlostí si 
pamatovali jen 10 procent.
 
Stav theta (5-7 c/sec) je příjemný stav, jakého docilujeme těsně před spánkem. Je to stav podobný 
snění - ale ještě ne spánku, protože osoba je pořád na určité hladině bdělosti. Učení v tomto stavu se 
nazývá twilight learning (twilight je ono šero těsně po západu slunce kdy není ano světlo, ani tma), 
název je ovšem míněn jen jako analogie. 
 
   5) Relaxace (uvolnění, fyzické i mentální) je obvykle stav požadovaný než se dostaneme do alfa či 
theta stavu, teda jakýsi "stav představ".
   6) Meditace je hluboký PP stav, který mimochodem nepoužívají jen "východní" filozofie, ale např. i 
křesťanská náboženství. Trans na druhé straně je extrémní stav, který příliš PP myšlení nepomáhá, 
jedná se spíše o myšlenkové bloudění či blouznění. 
 

 
Pochopitelně existují i jiné stavy, např. stav podnapilosti či stav "pod drogami", o kterém tvrdí někteří 
umělci, že ho potřebují k inspiraci - jak dalece si to ale jen namlouvají, to je ovšem jejich věc. I když je 
možné, že určité spojení s PP tady je, jejich dlouhodobý vliv je ten, že nakonec otupí obě poloviny 
mozku a často se tento proces už ani nedá obrátit. Podobně zde neuvažuji učení ve stavu hypnotickém, 
ani t.zv. učení ve spánku (míněn stav delta), jednoduše proto, že jsem zatím o nich nenašel příliš 
důvěryhodnou informaci. Zvláštní kapitolou je také učení pomocí sublimální sugesce, jejíž výsledky 
jsem si celkem ověřil, ale ponechávám čtenářům, aby si je detailně vyzkoušeli a prostudovali jinde. 
 

Ještě k přesunu z LP na PP myšlení.
 

Otázka k obrázku vlevo : je to kachna nebo zajíc? To je ovšem jenom hříčka, ale 
existují určité pomůcky pro rychlý přesun z "normálního" myšlení LP na našimi 
školami "zanedbávané"PP, např. pomocí:
- zostřeného vědomí - obzvláště ve stavu alfa
- potlačení negativních emocí



- jistý druh brainstormingu, zde ovšem jen k navození vizualizace, snění čili daydreamingu - a mnoho 
jiných: vizualizace, daydreaming vůbec, smyslové pocity, humor, pozitivní myšlení, fyzické cvičení, 
rozhovor s druhými lidmi (ne ale hádky:-)), momenty zvýšené inspirace, zpěv, čmárání po papíru, 
opakovaná mantra (t.j. slovo, které nevíte co znamená, ale opakujete ho mnohokrát nahlas za sebou :-), 
zavřené oči (nebo naopak oční kontakt s někým jiným) a např. při telefonování, když SI přehodíte 
sluchátko k levému uchu- jakkoliv se to zdá nesmyslné. Také vizuální posun pomůže pomoci 
myšlenkový přesunu (viz obrázek).
 

Systematické metody pro PP učení.
 
Většina metod vyžaduje ticho, samotu, jiné používají hudební či hlasové pásky, nahrané přímo vámi, 
OVŠEM s doporučeným textem. Všeobecně lze říci, že jistá relaxace je nutná pro všechny metody 
(hlavně pro alfa stav), rovněž tak potřebujeme i pocit určité pohody. Ostatní věci jsou specifické, 
některé pracují lépe, jiné hůře. Uvádím zde jen ty nejznámější: 
 
   1) nejprve si najděte tiché, nerušené místo, se sporým osvětlením, kde se pohodlně usadíte. Toto 
místo si označte jako váš "útulek PP myšlení"
   2) nahrajte si pásku číslo 1, na relaxování a to vlastním hlasem (viz různé knihy, které specifikují 
text na obojí relaxaci, tj. fyzickou i mentální - např. "jste na teplém pobřeží, na písku a pomalu si 

představujete, jak se vám umrtvují nohy," atd., atd. Později se už bez této pásky - a i ostatních - docela 
obejdete, ale neuškodí, budete-li je přesto používat.
   3) místnost si vybavte přehrávačem pásek či CDček a zásobou klasické hudby (bylo zjištěno, že ta 
má beat 60 akordů za minutu, což je blízko rytmu srdce v relaxovaném stavu). Tato hudba by měla 
automaticky začít hrát, když vás už páska číslo 1. dostala do stavu relaxace.Lze tedy nahrát hudbu 
přímo na pásku č.1, za relaxační "samomluvu".
   4) když se dostanete do stavu relaxace, nechte svoji mysl bloudit v prostoru snění, ale rozhodně ve 
stavu bdělosti.
Nacvičte si plynulý přechod ze stavu relaxace do stavu snění.
 
Dále už se cesty dělí, podle toho, co pro vás pracuje nejlépe, tak např.:
- použití t.zv. vnitřního mentora, fiktivní osoby, která vás vede. Mnozí umělci tvrdili, že takového 
mentora skutečně měli. Nahrajte si pásku č.2, tedy onoho " mentora", opět s textem, který se dá najít v 
knihách, ale ne už svým hlasem, požádejte někoho jiného. Tuto pásku můžete zařadit ještě před onu 
hudbu, nebo ještě lépe, podbarvit ji tou hudbou. - naučte se programovat svoje "sny" tak, že si uděláte 
plán a před spánkem si říkáte to, o čem chcete, aby se vám zdálo.
- fantazie, představte si předmět, který je spojený s předmětem učení - nejprve ho vidíte zevně, později 
jako když už jste sami ten předmět a opět později, že jste dokonce uvnitř toho předmětu.
- používejte různých hmatových pomůcek a vůní, k vybavení určitého stavu.
 

Twilight učení (TU):
 
- zapište si poznámky z lekce stylem mentálních map (viz předešlé lekce) a studujte je před tím, než 
začnete TU 
 
- vyberte si nějaká náhodná slova z předmětu lekce, kterou chcete studovat a snažte se najít jejich 
spojitosti, i když zpočátku nesmyslné
- snažte si dávat stále otázky, zda spíte, nebo ne; tím se udržujete ve stavu bdění
- snažte se vnímat problém všemi smysly



- naplánujte si předem, co se vám bude "zdát", napište si to do deníku a po probuzení si napište vše, co 
si pamatujete ze "sna".
 
- "hlubší" učení zkuste, až budete mít víc úspěchů. Říkejte si, že při nastávajícím "spánku" se budete 
snažit proniknout hlouběji, až k podstatě. Vypište si bariéry, kterými chcete proniknout
 
- "transparentní" učení: prostudujte problém nejprve ve stavu bdělém a připravte si obtížný problém, 
který máte v nastávající "seanci" vyřešit. Po skončení hudby pokračujte ve studiu problému.
 
- "globální" seance: poslouchejte hudbu a nic nevnímejte, soustřeďte se jen na předmět učení.
 
Přiznávám, že jsem všechny tyto případy nezkoušel a rozhodně je všechny nedoporučuji, pokud 
nechcete experimentovat nebo na to nevěříte. 
 

Celý mozek?
 
Ano, je třeba využívat celý mozek, ale jak na to? Je tu jednoduché pravidlo: zatímco LP chce dostávat 
úkoly, PP chce dostávat odměny. Je také potřeba, abychom svou práci balancovali. Tak např. už známý 
přesun do PP myšlení lze docílit pomocí diskuze, osobního zaujetí, vizualizace, občasného zavření očí 
na delší dobu, sundání brýlí, dělání přestávek, občas si i zacvičit, zažertovat, prostě samé zdravé a 
užitečné věci. 
 
Po čase poznáte, jak lehké je se dostat do takového "jiného stavu" a uvidíte, jak "plodné" takové 
"přechody" jsou (tyto slovní hříčky zde jsou čistě neúmyslné :-). Nejenže se zvýší vaše výsledky, zlepší 
se i způsob práce a vaše inspirace se posílí natolik, že poznáte na sobě i stavy občasné serendipity (to 
je stav, kdy "šťastnou " náhodou nebo intuicí se vám podaří dělat jen samá správná řešení či objevy). 
Pak už jde jen o to, jak je prezentovat či komunikovat dál, ale o tom si řekneme jindy. 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku
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ASTRONOMICKÉ TABULKY.
Z různých pramenů sebral a přeložil profesor Shinen 

 
To poslední jaro života sira Rogera Bacona bylo velmi nevlídné, studené a sychravé. Bacon si 

stěžoval, že ho bolí nohy i ruce, míval mizernou náladu, byl zamlklý, nebo klel v šesti jazycích, což bylo 

dobře, protože jsem alespoň jeho rouhání nerozuměl a nemusel jsem o tom spravit svého nadřízeného, 

tak jak by mi to povinnost ukládala. Ostatně již dávno jsem si přivykl, že je jen velmi vlažným 

křesťanem, přestože celá léta sloužil Svatému stolci, často zanedbává nejen návštěvu kostela, ale 

dokonce i opomíjí pravidelné modlitby! Pojilo nás však již dlouholeté přátelství a tak jsem pomlčel a 

vzal tak na svá bedra hřích, který si musím sebou nést. 
 

 
Kapitola I. Úvod.

Z kroniky sepsané neznámým písmákem a nalezené na hrabství N*
 
Ve dnech, kdy mu takto vypovídalo zdraví, polehával a nechal si svářet červené víno, což ho pak 
přivedlo do přec sdílnější nálady, jeho pohaslý zrak opět vzplál dřívějším leskem a on dal k dobru 
nějakou příhodu ze svého bohatého dobrodružného života. Nebe bylo šedé a padaly z něj husté 
provazce vody, jako by se měla opakovat biblická potopa a Sir Bacon ležel v posteli, upíjel svůj 
oblíbený nápoj a klnul nebi. Snažil jsem se dělat, že neslyším, přesto mě upoutala jeho věta o tom, jak 
krásně bylo ve slunném Španělsku. Překvapilo mě to, protože nikdy dříve se mi o svém pobytu v tomto 
jižním kraji nezmínil. Zeptal jsem se a dostalo se mi odpovědi: „Je to velmi choulostivá historka, ale 
myslím, že dnes, kdy již vidím, že mé dny jsou sečteny, mohu ji vypravovat. 
 

Kapitola II.
Vypráví Sir Roger Bacon

 



Jak víš, pobýval jsem několik let na Východě, navštívil v dobách 
křehkého příměří i Svatý hrob, a seznámil se zde s pracemi arabských 
učenců. Tehdy jsem seznal, že v mnoha směrech, ač je zveme 
barbary, jsou ve vědách dále než my Evropané a jejich díla jsou 
zdrojem cenných informací. Vidím, jak se ti kaboní tvá tvář, ale věz, 
že za svůj život, kdy jsem procestoval celý svět, naučil jsem se 
nedělit lidi podle národů či vyznání, ale podle toho zda jsou dobří 
nebo zlí. Tak to je a v hloubi své duše mi na to musí každý kývnout.
 
Omlouvám se za tento dlouhý úvod, ale on úzce souvisí s tím, co tu 
hodlám vypravovat. Snažil jsem se totiž ona díla sbírat, nechal je 
překládat a přepisovat, tak, aby alespoň některá přežila řádění 
zaslepených fanatiků. Tuto činnost jsem však musel dělat velmi 
opatrně a obezřetně, i když mě částečně chránil prsten nejvyššího 

Rybáře, jež ovšem v ten čas již dlel po boku svého pána.
 
Proto mě trochu překvapilo, když jsem nějaký čas trávil v Provence v domě jednoho známého lékaře a 
věštce, že mě tam vyhledal posel s listem od učeného mnicha Bernarda, žijícího ve Španělsku. V tomto 
listě se na mě obracel s prosbou, abych ho navštívil a pomohl mu najít řešení jistého problému, bude 
prý i velmi rád, když nějaký čas pobudu pod střechou jeho domu. Též k dopisu byl připojen hrubý 
plánek, kde ho mám hledat.
 
Mnich Bernard byl souputníkem samotného papeže, dlouhá léta byl jeho sekretářem, než pak požádal o 
uvolnění z této služby, aby se mohl věnovat bádání, v čemž mu bylo vyhověno. O tomto učeném muži 
šla zvěst, že je mnoha věd a jazyků znalý a učenci ctěný. Ale i tak byla na místě velká opatrnost.
 
Chvíli jsem tedy váhal, jak se mám zachovat, ale pokud byla vše nějaká nečestná hra, tu jsem toužil 
zjistit o ní více. Neboť vím-li, oč tu patrně jde, tu se mohu vhodně připravit, a hrát hru podle svých not.
 
Španělsko! Krásná země, ne jako blátivá Anglie, kde neustále prší nebo se tu válí těžké mlhy! Ne! Tam 
je nebe nádherně azurové a jen občas po něm přepluje obláček jako bachratá karaka. Dlážděné cesty 
vroubí malé domky postavené z bělostných kamenů. A ty ženy! Pohled jejich temných očí, v nichž je 
skryta nesmírná vášeň, se zabodává mužům do srdcí jako ta nejostřejší dýka.
 
Toledo je jedno z nejstarších měst Španělska a leží téměř v srdci země. Projížděje jeho úzkými 
ulicemi, je tu na každém kroku cítit dotek historie. Krom mnoha kostelů je zde i slavná univerzita de 
Castilia, založená v dobách, kdy zde bylo královské sídelní město.
 
Zatímco cesta mi uběhla v klidu, ve chvíli, kdy jsem vstoupil do ulic starobylého města, vše se změnilo 
jak mávnutím kouzelného proutku. Mám cizí přízvuk a znám jen pár vět a tak jsem chápal nedůvěru 
s kterou většina lidí na mé otázky krčila rameny a rychle ode mně odcházeli, jakby se mě báli. Konečně 
mi vrásčitá stařena sedící na zápraží jednoho domu, vysvětlila cestu.
 
Zašel jsem do nejbližší taverny a požádal o ustájení svého oře. Dal jsem majiteli zlatku a požádal o 
jídlo a nocleh. Byl jsem po dlouhé cestě velmi unaven a nechtěl jsem být v nastávajícím dni otupělý, 
neboť jsem stále netušil, co je pro mě přichystáno. Když jsem pak druhý den odcházel, slíbil jsem 
majiteli další peníze, bude-li o mého koně dobře postaráno. 
 



Bernardův dům byl v té nejstarší části města. Byla to slepá ulička, která vypadala velmi pochmurně, 
protože okolní vysoké budovy ji stínily. Zatímco v oknech ostatních domů byly květiny, zde místo nich 
vězely ve zdi pevné mříže.
 
Přešel jsem k dubovým dveřím a zaklepal. Chvíli to trvalo, ale pak jsem uslyšel rychlé kroky, vzápětí 
se otevřelo malé okénko, ale ihned i celé dveře a vítal mě středně rostlý muž s hřívou uhlově černých 
vlasů. Nějak se mi to nezdálo. Bernard by měl být podle toho, co jsem se o něm doslechl, stár a tento 
muž byl nepochybně mnohem mladší. Prošli jsme kolem kuchyně a po úzkých schodech vzhůru do 
rozlehlé místnosti, která vpravdě byla sídlem učencovým!
 
Celá jedna stěna byla přeplněna knihami a svitky s rukopisy. Opodál pak byla postavena velkolepá 
rytina hvězdné mapy, opodál byla k vidění Jakubova hůl k měření úhlů. U stolu seděl muž s vlasy jako 
sníh shrbený nad nějakým manuskriptem.
 
Pochopil jsem, že ten kdo mi přišel otevřít je sluha.
„Pane,“ ozval se, „ přicestoval sir Roger Bacon.“
Muž zvedl hlavu a krátkozrace na mne zamžoural: „ A co tu chce?“
„Ale pane, vždyť jste mu sám psal a zval jste ho, aby přijel.“
„Opravdu? Hmm, no asi ano a co jsem mu chtěl, nepamatuješ se?“
 
„Je mi líto, to opravdu nevím.“
„No dobrá, však já si vzpomenu. Hm, no buďte tedy vítán v mém domě. Ale jsem já to nezdvořák, 
určitě jste po cestě vyhládlý. Juane, přines nějaké občerstvení pro hosta. A víno, hodně vína!“
Vstal od stolu a šoural se ke mně, opíraje se o hůl, aby mi podal ruku.
 
Sotva však se za sluhou zavřely dveře, ožil, jak by sám Merlin mávl kouzelným proutkem. Narovnal se 
a přiskočil ke dveřím, rychle je otevřel a nahlédl za ně a vzápětí je opět přibouchl, otočil se na mě a 
popadl mě za ruku: „Bacone, vítejte! Musíte mi pomoct. Asi před měsícem, můj starý sluha, který u 
mě byl po celý život, náhle zemřel za velmi podezřelých okolností a tento se mi sem doslova vnutil. 
Hned první den jsem ho přistihl, jak se snaží přečíst mou soukromou korespondenci. Vymluvil se, že ji 
jen chtěl urovnat, ale od té chvíle jsem ho začal podezřívat, že je sem ke mně nasazen, aby mě 
špehoval a začal jsem hrát senilního starce.
 
Vy Bacone, jste proslulý tím, jak jste si poradil v případě mrtvých mnichů a tak věřím, že mi 
poradíte….“
V tomto okamžiku se pohnula klika a Bernard se bleskově opět nahrbil a vtělil se do role senilního 
starce.
Vešel sluha, nesl veliký tác plný nakrájeného krásně voňavého uzeného masa, sýr a karafu červeného 
španělského vína. Tehdy poprvé jsem ho ochutnal a od té doby na něj nedám dopustit. Kvalitou i chutí 
se mu nemůže vyrovnat žádné jiné na světě. Kdepak vína francouzská nebo italská!
 
Sedl jsem si a začal jíst. Bernard se mezitím odbelhal ke stolu, který byl přeplněn rukopisnými svitky, 
začal se jimi prohrabávat a vysvětloval: „Když jsem opustil místo po boku našeho pastýře, bylo mi 
nabídnuto, abych prohlédl zdejší archiv, který je přeplněn rukopisy o kterých nikdo už neví, co 
obsahují. Mým úkolem je celou knihovnu učinit přehlednou. 
 
Jak jistě víte, papežská komise milostivě shlédla na spisy dávných učenců. A tak díla Aristotelova, 
Platonova, Solónova a dalších nalezly milost v jejich očích. Mým úkolem je také tato díla, pokud se 



zde nalézají, vytřídit a připravit k převozu do Vatikánu. Je to heroický úkol a nevím, zdali ho zvládnu, 
cítím, jak mě opouštějí síly, a slábnu každým dnem.“
 
Zatímco takto vyprávěl, pozoroval jsem sluhu, který se opravdu choval velmi podezřele. Ač již nás 
obsloužil, přec se snažil předstírat, že tu cos má na práci a patrně chtěl odposlechnout, o čem je řeč. 
Ale proč asi, kladl jsem si otázku. 
 
Odpověď se nabízela sama- někomu tuze záleží na tom, aby zjistil, co Bernard dělá. Neváhal tedy 
odstranit jeho starého sluhu a nasadit mu sem špeha.
Je zde také i klášter bosonohých Františkánů, o který se ví, že jsou velmi bdělými a horlivými strážci 
pravé víry. Byli to právě oni, kdož se neštítili takové ohavnosti? Bylo známo, že některým řádům je 
trnem v oku benevolentnost osvíceného papeže a důsledně ničili plody práce mnoha učenců, chtěje tak 
udržet lidstvo v temnotě nevědění.
 
Vzhledem k tomu, že právě zde v Toledu sídlila jejich komenda, upnul jsem se k této myšlence.
Jinou otázkou bylo jak celou situaci vyřešit. Rozhodně jsem v duchu vyloučil násilí. Ne, musel jsem 
vymyslet nějaký jiný způsob! 
Zatímco jsem byl duchem nepřítomen, Bernard cosi, čemu jsem nevěnoval pozornost, stále povídal, 
probíraje se záplavou knih, které se mu vršily nejen na stole, ale i v docela úctyhodných i když velmi 
vratkých sloupcích po podlaze.
 
A pak se mi zastavil dech! Uviděl jsem totiž mezi tou spoustou knih jednu, o které jsem si myslel, že 
existuje toliko v jediném originále. Černé sametové desky ozdobené na rozích stříbrnými hvězdami- 
ano nemohlo být pochyb o tom, že se zde nalézá ten nejhroznější grimoár, jaký kdy byl stvořen. 
 

Kapitola III.
Krátká historická vsuvka. Sepsal neznámý arabský učenec.

 
Tradovalo se, že arabský učenec jménem ali-Alzahred našel v poušti starobylou polorozpadlou svatyni. 
Když vstoupil dovnitř, uviděl sál plný soch bohů tak odporných, že by spíš měli býti zváni démony. 
Před oltářem na kterém byly zbytky obětí svědčící o krvavých rituálech, spatřil silnou knihu. Veden 
náhlým popudem ji vzal a jat hrůzou z těch míst, prchal pryč a za zády mu zuřila strašlivá písečná 
bouře.
 
Kniha byla napsána ve starém polozapomenutém jazyce a Alzahred ji začal překládat a přepisovat. 
Dalších deset let ho práce natolik pohltila, že přestal vnímat okolí, neuvědomoval si, jak jeho rodinu 
postupně postihuje jedno neštěstí za druhým. Zcela ho fascinoval způsob vyvolávání dávných 
podzemních bohů i popis krutých rituálů lidských obětí, které tyto zdánlivě netečné elity mohly 
přilákat zpět.
 
Není známo, zda práci dokončil, protože v okamžiku momentálního prozření si uvědomil, jaké zlo mu 
napáchala, a proklel ji. Nakonec zešílel a vzal si život. Kniha se pak v jeho rodině dědila z generace na 
generaci. Nikdo se ji neodvážil otevřít, ale báli se ji i zničit.
 

Kapitola IV.
Pokračuje sir Roger Bacon.

 
Nyní jsem na vlastní oči viděl, že tato tradovaná historie není zcela pravdivá nebo úplná a někdo přece 



během těch staletí měl tu odvahu, aby knihu nejen otevřel, ale aby dokonce vyrobil i přesnou kopii. 
Toto poznání mnou hluboce otřáslo, protože, existuje-li jedna kopie, kdo ví, zdali někde není další!
 
Sluha, který si už nemohl v místnosti vymyslet další práci odešel a Bernard hned ožil a jako mladík 
přiskočil ke dveřím, aby se podíval, zda za nimi sluha nenaslouchá. Nevidět tu strašlivou prokletou 
knihu, asi by mě to připadlo i komické.
 
„ Bacone,“ začal Bernard mluvit naléhavě, „ jak jistě víte, Toledo bylo dlouho dobu v držení arabských 
Maurů, kteří z něj udělali nejen svou vojenskou baštu, ale i středisko vzdělanosti a bylo sem přivezeno 
mnoho rukopisů arabských učenců. Mám obavu, že Juan, ten nový sluha, sem byl nasazen inkvizicí. 
Vy nevíte jaká je teď tady situace! Jsou to fanatici, kteří doslova pasou po každém náznaku hříchu a už 
mnoho lidí bylo jimi označeno za čaroděje nebo kacíře a upáleno na hlavním náměstí. Hranice zde už 
hoří téměř každý den a katovy pacholci nestačí přinášet nové a nové dříví. Celé město i okolí se chvěje 
strachem a podívejte se na to tady kolem! Ty spisy. Je to jako kdybych seděl na sudu se střelným 
prachem. Ba věru, netušil jsem takové nebezpečí, když jsem přijal tento úkol a odešel z Vatikánu.
 
Třeba tamo, našel jsem tam astronomické tabulky, které, považte! Dokazují, že je naše Země kulatá!“
Předstíral jsem nevědoucnost a namítl: „ Milý Bernarde, to je nesmysl. Kdyby byla Země kulatá, spadli 
by lidé žijící na spodní polovině dolů.“
 
„ Já vím, já vím, ale ty výpočty a nákresy. Je…. je to znepokojující a to se ani neodvažuji pomyslet na 
to, co by se stalo, kdyby někdo zjistil, že tu takové kacířské spisy jsou. Bojím se, mám hrůzu z toho, že 
mi každým dnem mohou na dveře zaklepat biřici a…“ Nedopověděl, protože někdo skutečně zaklepal. 
Můj společník v okamžiku zbledl, jako by byl bez krve a rozklepal se. Ale vešel Juan a zeptal se. „ 
Pane, potřebujete ještě něco? Maso? Nebo snad ještě láhev vína?“
„Ven!!!“ vybuchl Bernard jako sopka.
Sluha vyletěl z místnosti jako šipka vystřelená z kuše.
 
Chápal jsem jeho situaci, i když mne samotného trochu chránil papežův prsten, který mi kdysi daroval.
„Uklidněte se příteli, myslím, že to není tak zlé. Spisy prostě můžete vytřídit a tvrdit, že jste je chtěl 
předat naráz. A sluha? Toho se zbavíme bez problémů. Stačí ho trochu více komandovat, tak aby 
neměl ani chvilku volného času. Když to nepomůže, tak dostane napráskáno.“
„Vím- vím,“ pokračoval jsem, když jsem viděl, že chce něco namítnout, „ vy jste osoba církevní, ale já 
světská. Mě přeci klidně můžete požádat, ať mu dám pár ran lískovkou?“
 
To co jsem říkal stran rukopisů, nebyla tak docela pravda. Stejně tak by nebylo dobré vyhnat sluhu po 
zlém. Mohlo by to v jeho duši prohloubit zášť. Znal jsem podezřívavost a fanatizmus inkvizitorů a 
věděl, že dokáží mučením vymámit jakékoliv přiznání, ale pro tuto chvíli se Bernard uklidnil a já měl 
čas na přemýšlení. Nepotřeboval jsem ho mnoho. Vždy v takových chvílích mě pomáhala božská 
intuice.
 
„Ale vždyť je to tak jednoduché. Zavolejte sluhu a poručte mu, aby došel k truhláři a objednal u něj asi 
deset beden a nechal je vyložit voskovaným papírem.“
Na Bernardově tváři se objevil úsměv člověka, který již vidí světlo na konci tmy a hned také učinil, jak 
jsem mu poradil a předal sluhovi objednávku.
 
„… a ještě jednu tak středně velkou rakev.“ dodal jsem v náhlém popudu, aniž bych v té chvíli sám 
sobě mohl vysvětlit, proč jsem to vyslovil.



Když Juan odešel, obrátil se na mě můj přítel s otázkou: „ Nač rakve? Chcete ho snad zamordovat?“
„Ó to nikoliv. Mám určitý plán, prosím důvěřujte mi. Bernarde, vy přeci pocházíte z tohoto kraje. Máte 
tu ještě nějaké příbuzné?“ 
„Ano, mám tu bratrance. Žije na malém statku na venkově.“
„Jak je to daleko?“
„Asi tři dny ostré chůze.“
„Dobrá, to je přesně to, co potřebujeme.“ 
 
Bernard se na mě díval poněkud překvapeně a tázavě, ale já pokračoval: „Rychle, napište mu nějaký 
krátký dopis s žádostí, aby tam Juana na den -dva zdržel pod záminkou, že si musí odpověď rozmyslet, 
a my tím zatím získáme čas.“
Bernard hned viditelně pookřál: „ Já věděl, že si budete vědět rady. Samo nebe mi vnuklo nápad, abych 
vám napsal!“
Hned se hnal ke stolu, rázně z něj smetl několik svitků, aby si udělal místo, vytáhl ze zásuvky list, 
přiostřil pero a začal psát.
 
Je pravda, že mně lichotilo, jak mě ten dobrý muž velebil, ale já zatím, aniž on to tušil, měl jen mlhavý 
plán. Nicméně od chvíle, kdy jsem v jeho pracovně uzřel onu knihu, jsem pojal úmysl se jí zmocnit 
tak, aby nikdo o tom neměl nejmenší tušení.
Zatímco on pilně psal, já vzal namátkou první knihu, která mi přišla pod ruku. Otevřel jsem ji a začal 
listovat. Byla to shodou okolností právě ta o astronomii, o které mluvil. Protože jsem nějaký čas dlel na 
Dálném východě v dobách, kdy zde panovalo příměří, naučil jsem se trochu číst ty podivné znaky, o 
kterých pověrčiví mniši tvrdili, že se točí jak ďáblův ocas.
 
Byly zde i názorné obrázky dokazující kulatost naší matičky Země, a já jim musel, jako kriticky 
usuzující vědec, dát za pravdu. Ano, často jsem byl na širém moři svědkem toho, jak ze vzdálených 
lodí jest nejprve vidět jen vrchol stěžně a až posléze připlouvaje, zjevují se v celé své kráse. Logika 
této dedukce byla naprosto neprůstřelná. Dokonce zde ze známé geometrie bylo vypočteno zaoblení a 
tím i velikost celé Země. Pocítil jsem obdiv těm, které my zveme barbary. Jak daleko v mnoha 
ohledech jsou v různém bádání před námi!
 
Zaujalo mne to natolik, že jsem ani nepostřehl, kdy Bernard dopsal svůj list. Vzhlédl a naše zraky se 
potkaly.
„Četl jste to že? Už věříte? Je to neskutečné, když náhle zjistíte, že to v co jste celý život věřil, je 
nesmysl a že jste jen malinkatým mravenečkem na obrovité kouli. Mě to zdrtilo!“ Otočil jsem se a 
poháněl Bernarda: „Dobrá a teď další dopis. Kdo je zde nejvyšší církevním hodnostářem?“
 
„Biskup Mezziano.“
„Jak je starý?“
Je to skoro kmet.“
„Skvělé! To je přesně to, co potřebujeme. Napíšete mu dopis, že knihy určené k převozu do Vatikánu, 
k posouzení Svaté stolice, jsou již připraveny.“
„ Ale žádné knihy připravené nejsou.“
„Máte tu mě, pomohu vám a věc bude rychle pokračovat.“
 
Zaváhal: „ Ale, pak ty knihy zmizí ve Vatikánském archívu a nikdo je už nikdy neuvidí.“ Bylo to 
řečeno oklikou, ale chápal jsem. V těch knihách je mnoho vědění, které by mělo být šířeno a sloužit 
učencům ku prospěchu. Usmál jsem se.



„Nebojte se. je známo, že liknavost úředníku naší matičky církve je velká a vše trvá velmi dlouho. 
Možná k odvozu ani nedojde. A nyní sedněte a napište pro ctihodného Mezziana dopis, který jen 
nedbale zalepíte.“
„A pro lásku boží, proč zase to?“
Chudák Bernard! Jako teoretický vědec žijící dlouhé roky jen ve studovně ve společnosti knih, neměl 
pružnou mysl.
„Někdo chtěl přeci mermomocí vědět, co tu děláte, tak mu tu možnost poskytneme a uvidíme, co se 
bude dít.“
 
Bernard dopis zalepil chlebem, zavolal sluhu, který se již vrátil z pochůzky, a listy mu předal 
s příkazem, aby se ihned uchystal na cestu. Juan se trochu vytáčel: „Ale pane, kdo se vás bude starat, 
když tu nebudu? Znám muže, který je velmi spolehlivý a má rychlého koně. Zajisté doručí vaše psaní 
v co nejkratší době.“
 
Protože Bernard v nesnázích nenalézal vhodnou odpověď, vložil jsem se do toho já :„ Jde o velmi 
důležité sdělení a tvůj pán věří jen tobě, tak neodmlouvej a rychle hotov na cestu abys mohl vyrazit co 
nejdříve.“
Bylo vidět, že mu to není po chuti, ale otočil se a odešel. Netrvalo dlouho a vrátil se již v cestovním, 
byly mu předány instrukce a on se poroučel.
Osaměli jsme. 
 

Kapitola V.
Z deníku mnicha Bernarda později blahoslaveného jako Bernard Toledský,

nedávno odtajněno Vatikánem.
 
Když na to dnes vzpomínám, myslím, že to bylo samo nebe, které mi vnuklo nápad napsat tomu 
báječnému Siru Baconovi, ačkoliv jsem ho osobně neznal, byl přec přítelem mého přítele a šly zvěsti o 
jeho schopnostech. Hned v den svého příjezdu se do mé věci vložil s tak nebývalou energií, že má 
letargie, které jsem v posledních dnech podléhal, byla rázem zapomenuta a já uvěřil, že mou loď 
osudu, kterou jsem mu vložil do rukou, dovede do klidných vod spásného přístavu.
 
Nechápal jsem sice jeho kroky, které činil, ale konal s takovou jistotou a energií, že on sám jistě neměl 
žádných pochyb.
Když můj sluha Juan byv vybaven dopisy odešel, neváhal dokonce v kuchyni sám se chopit práce a 
připravit chutnou přesnídávku. Ještě před setměním přivezl truhlářův učedník na kárce první bedny, 
my zapálili svíce a dali se do pilné práce.
 
Musím se přiznat, že předtím má práce postupovala jen velmi pomalu, protože všeobecný strach, který 
v tomto městě vládl, přešel i na mě a já jsem oslepen zapomněl, co je vlastně můj úkol. Možná, že 
jsem se také do té hry na starce vcítil tolik, že jsem již opravdu zestárl a moje mysl byla již zamlžena.
 
Začaly jsme třídit knihy, ale zatímco sir Bacon postupoval velmi rychle, já se nechtě, téměř u každého 
svazku zastavil a začetl se. Zabrali jsme se do toho tak, že jsme úplně přestali vnímat čas a teprve 
dohořívající svíce nám připomněli, že je již hluboká noc. Události šly tak rychle, že až nyní jsem si 
uvědomil, že vlastně nemám vhodný pokoj, kde bych tak vzácného hosta ubytoval. Tu se studem jsem 
mu nabídl vlastní lůžko, což on rozhodně odmítl a řekl, že mu stačí přespat v komůrce pro sluhu na 
prostém loži. Zatímco ještě ráno se zde povalovaly knihy téměř všude, nyní již naše píle byla 
odměněna tím, že se jejich množství poněkud zmenšilo.



 
Měl bych se na tomto místě zmínit o zvláštnosti domu, kde jsem byl usídlen. Sousedil totiž přímo 
s budovou archivu a byl k němu přímo z mého domu zbudován přímý vchod. Nebude tedy problém, až 
se Juan vrátí, aby tam plné bedny s pomocí obecního posluhy přemístil, odnesl vytříděné knihy a 
přinesl nové.
 
Druhý den nám byly doručeny zbylé bedny a rakev. Neodvažoval jsem se ptát, nač ji bude sir Bacon 
potřebovat, a on o tom mlčel. Předpokládal jsem, že bude pokračovat v rychlém tempu, kterým včera 
pracoval, ale on se k práci příliš neměl. Přičítal jsem to únavě po včerejším vyčerpávajícím dnu, ale on 
opět v kuchyni připravil chutnou krmi a usednuv ke stolu, jen mě pobízel k jídlu, ač já valné chuti 
neměl.
 
„Jezte, příteli, nyní máme jeden z vašich problémů vyřešen.“ a ukázal na dvě plné bedny, které naplnil 
on a jednu plnou zpola, kterou jsem plnil já.
„Už se nemusíte obávat, že by vás mohl někdo nařknout z nečinnosti. Hleďte, knihy jsou tříděny, 
bedny jsou připraveny.“
„Vy jste je myslím moc netřídil.“ troufl jsem si namítnout.
Srdečně se rozesmál: „ Ano, to máte pravdu, ale tady těžko bude někdo kontrolovat, jaké knihy či 
rukopisy tam jsou a pokud dojdou do Vatikánu? Pochybuji, že by někdo reklamoval, že v bedně jsou 
spisy naprosto nezávadné! Možná nad tím tak ještě někdo pokýve hlavou a pomyslí, že v tom 
Španělsku to připravoval nějaký horlivec a toť vše.“
 
Styděl jsem se, vždy jsem se považoval za velmi chytrého muže, ale ve srovnáním s tímto starým 
lišákem, jsem si připadal jako malé děcko.
„Prozradíte mi alespoň, co chytáte? Jak mě hodláte zbavit toho sluhy?“
„Omlouvám se, asi bych to udělat měl, ale nezlobte se Bernarde, jste příliš špatný herec a také příliš 
čistá duše, vše by jste prozradil. Ostatně, jsem přesvědčen, že takto to pro vás bude více zajímavé.“
 
Nezbylo mi tedy nic jiného, než doufat v důmysl tohoto muže a v prozřetelnost boží! Nevím, jaký měl 
ve skutečnosti sir Bacon plán, ale je jisté, že následné události vrcholně překvapily i jeho. Ale tak už to 
bývá, loďka našeho osudu často nabere netušený směr, neboť jsme jen obyčejní smrtelníci neznající 
úradku božího.
 
Několik dalších dní, než se Juan vrátil, trávili jsme nejen v pracovně, ale hlavně v kuchyni, protože se 
ukázalo, že sir Bacon rád kuchtí a přitom se dostává do dobré nálady a bývá sdílný. Vyprávěl pak 
mnohé příhody ze svých cest předváděje kuchyňským nožem šermířské finty.
 
Než i tyto pohodové dny uplynuly jako voda v dravé řece a ve dveřích stál Juan. K mému překvapení 
však na sobě neměl cestovní šat, ale oblek jaký nosí námořníci. „Pane, je zde Cristofo Colombo a přál 
by si vás navštívit a promluvit s vámi.“ „Co to má znamenat?“ nechápal jsem.
 
„Jestli dovolíte pane, já se vzdálím a můj pán vám vše, doufám k vaší spokojenosti, vysvětlí.“
Hodně jsem o tomhle přivandrovalci z Benátek slyšel. V mládí prý se prý plavil s  piráty na arabské 
šebece. Nyní se však, ani nevím jak, vlichotil do přízně naší krásné královny Isabelly a ta mu věnovala 
svou velkou přízeň. Nechápal jsem, jak se to tomuto muži s temnou minulostí mohlo povést. Byl jsem 
překvapen, když jsem tedy uslyšel, že je zde a chce se mnou promluvit. Pokýval jsem, aby byl uveden. 
Podle pověstí to byl impozantní muž a tak jsem byl překvapen, když vešel muž nevelký, spíše 
podsaditý a oblého bříška, nežli mužný.



 
Smekl klobouk a vysekl dvornou úklonu. Musel jsem uznat, že se zde na španělském dvoře naučil ten 
cizák dvorským způsobům! Hned také začal chvatně mluvit: „ Přemoudrý, omlouvám se, že jsem sem 
tak vpadnul nejsa pozván. Přišel jsem, abych zbavil své svědomí těžkého hříchu.“
„Ale já jsem mnich a ne vysvěcený kněz, nemám právo přijímat zpověď a dávat rozhřešení,“ namítl 
jsem.
„Toto však se týká jen vás a mne. Mohli by jsme tedy mluvit o samotě?“
 
Narážel tím na přítomnost Sira Bacona. Odpověděl jsem dosti příkře, že Bacon je můj přítel a jsme 
jako jedna duše a může tedy slyšet i to, co je určeno jen pro moje ucho. Krom toho je v podstatě též 
jako laický bratr církevní osobou.
„Dovolte tedy, ať vše vysvětlím a nechtě mě prosím vyprávět.“ 
 

Kapitola VI.
Vyprávění kapitána Colomba známého též pod jménem Kolumbus,

jak si ho zapamatoval sir Roger Bacon.
 
„Ačkoliv jsem zde jako cizinec vystaven mnoha pomluvám, moje postavení na dvoře není tak pevné 
jak se říká, naopak je velmi vratké, svolila její jasnost královna k tomu, aby mi byl vydán glejt k dálné 
plavbě pod její vlajkou. Dokonce se uvolila vystrojit mi k tomu tři lodě. Pravda sice už postarší, ale 
schopné snad takového počinu. Podařilo se mi totiž po dlouhých debatách přesvědčit její váhavé rádce, 
že za mořem, které zoveme Atlanstké, je další pevnina. 
 
Nepochlubil jsem se jim ovšem o tom, co vám tu nyní otevřeně říkám. Nejen, že v Novou zemi věřím, 
ale já o ní i vím z mapy, které jsem viděl v mládí, když jsem se stýkal s arabskými námořníky. Dosáhl 
jsem u nich velké důvěry a oni mi ukázali kopii mapy jakéhosi dávného admirála Piri Reise, kde jest 
ona vyobrazena. Též mi řekli, že kopii této mapy vlastnili i maurští vládci, sídlem právě zde v Toledu. 
Též se zde prý nalézají astronomické tabulky, které umožňují z postavení hvězd určit polohu lodi na 
volném moři, když žádná pevnina není v dohledu. Bez nich, jsem si tím téměř jist, nedokážu myšlenou 
plavbu dovést ku zdárnému konci. 
 
Myšlenka na to, získat tuto mapu a knihu výpočtů do mě vstoupila, zcela mne ovládla a tu, když se 
přihodilo vašemu sluhovi to neštěstí a přísahám zde na vše co je mi svaté, že jsem se na tom nikterak 
nepodílel, chopil jsem se této příležitosti a svěřil se svému kormidelníku. On s hrou souhlasil a tu 
nastoupil u vás jako sluha, aby se pokusil vytouženou mapu nalézt a pro mě získat.
 
K mé radosti mě často informoval, že se spisy sice probíráte, ale k tomu, aby jste je posílal pryč se 
nemáte. Tím vzrůstala má naděje, že se podaří hledané nalézt.
Nyní se u mě zastavil a sdělil mi, že vás tento muž, učený Bernarde, pohal ke spěchu. Nevím kým je a 
jaké jsou jeho pohnutky. Propadl jsem zcela zoufalství, že mi vytoužené zmizí navždy a tak jsem 
spěchal k vám, abych vám zjevil pravdu… jsem vám teď vydán na milost a nemilost. Pokud mě vydáte 
do rukou inkvizice, jsem s tím smířen, stejně bez těchto pomůcek nemohu žít, stejně jako muž bez 
milované ženy.“
 

Kapitola VII.
Vyprávění se opět ujímá sir Roger Bacon.

 
Upřímná zpověď toho muže mně dojala. Jeho otevřenost byla opravdu odzbrojující. Chápal jsem ho, 



toužil po té mapě, stejně jako já po Necronomiconu. Musel jsem též i ocenit jeho odvahu, takto 
vstoupit do cizího domu a dvěma zcela neznámým lidem otevřít své srdce.
Viděl jsem, že je načase celou věc rozřešit.
Předstoupil jsem tedy a ujal se slova: „Nepochybuji vzácný pane, o vašich pohnutkách, které by sice 
mnozí odsoudili, ale mně se jeví jako poctivé.
Důvodem proč jsem přijel a naléhal na spěch, bylo podezření, že Juan je nastrčen inkvizicí, nebo lépe 
řečeno řádem Františkánů, aby zde dohlédl na plnění úkolu, který byl zde mému příteli zadán, 
případně, pokud by byl nedůsledný a nějaké spisy zatajil, předal ho soudu. Nyní však, když je tato věc 
objasněna, nevidím důvod proč vám v hledání nepomoci. Jsme tu čtyři, práce nám půjde rychleji.“
Tu jsem viděl, jak se jeho zrak rozjasnil a vrhl se ke, mně aby mne objal. Nejsem pravda zvyklý na 
takové projevy a tak jsem měl co dělat, abych mu v tom zabránil.
 
„Jsem vám do své smrti zavázán!“
Tehdy mě překvapil Bernard, když s trochu provinilým výrazem ve tváři vyndal knihu astronomických 
tabulek, kterou potají ukryl a podal ji Colombovi.
„Chtěl jsem si ji nechat, ale ve vašich rukou kapitáne, bude plnit svůj účel a snad vám doopravdy 
pomůže na cestách.“
Bez dalšího prodlení jsme se vydali zvláštním vchodem do archivu.
 
Rukopisné svitky zde byly uschovány, tak jak je zvykem, v podlouhlých válcovitých nádobách. 
Procházeli jsme je rychle, protože většinou se jednalo o písemnosti, které nás v tuto chvíli nezajímali. 
Nebudu vás zde unavovat zdlouhavým popisem, ale nakonec jsme ji našli.
 
Přenesli jsme ji do Bernardovy pracovny, kde bylo přeci jen více světla, a při každém kroku se nám 
pod nohama nezdvihaly závěje prachu.
Opravdu to byla velmi zajímavá mapa ukazující mnohé neznámé pevniny a ostrovy. Colombo na ni 
hleděl, jako na svatý grál, ale já jsem byl skeptičtější.
Viděl jsem totiž již ve svém životě mnoho map, do kterých kartografové mylně zakreslili ostrovy nebo 
pevniny, které zcela jistě neexistovaly. Vycházeli totiž z vyprávění námořníků, z nichž mnozí jsou 
proslulí svou fantazií nebo množstvím rumu, které dokáží vypít.
 
Colombo stále znova a znova opakoval svou vděčnost a na znamení díků, objednal pro nás v blízké 
taverně bohatou hostinu. Sám však pobyl jen krátký čas a poté se rozloučil se slibem, že podle 
Bernarda pojmenuje některý z nově objevených ostrovů. 
 

 
Asi se chceš zeptat na další osud strašlivého grimoáru o kterém tu byla řeč. Musím se zde přiznat, že 
má nabídka na pomoc při ukládání knih nebyla tak docela bez postranního úmyslu a hned při první 
příležitosti, když jsem viděl, že se ten dobrý Bernard začetl do jedné knihy, jsem ji uschoval do svého 
záňadří. 
 

Kapitola VIII.
Dodatek profesora Shinena

 
Zde končí v rodinné kronice zápis neznámého písmáka. Vzhledem k tomu, že poslední zápis je 
datován stejně jako smrt sira Bacona, lze se domnívat, že příběh nestačil dopovědět do konce a tudíž 
ani neprozradil, co se poté s onou knihou stalo. V posledních letech se vzdálení příbuzní tohoto starého 



rodu rozhodli neudržované sídlo renovovat a tu byly na rozličných místech nalezeny uschovány různé 
artefakty. Necronomicon však mezi nimi údajně nebyl. 
Možná tedy dosud někde leží.
 
Na druhou stranu je zde podivný náhlý zisk velkého obnosu peněz, které Baconovým příbuzným 
zaplatil mladý muž jménem Aleister Crowley, takže kdo ví? 
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Z HISTORIE NAŠÍ KNIHOVNY "KNIHY OFF-LINE" 
 
Netvrdím, že jsme byli první elektronická knihovna, dokonce ani ne první česká elektronická knihovna 

zadarmo: byly už jiné. Ta naše začala už někdy v roce 1998 - tehdy ještě z praktického důvodu, že jsme 

neměli dost prostoru držet si celý archiv a tak mě napadlo, dávat ty lepší články do knih, pochopitelně 

organizovaných podle předmětu či obsahu. Neříkám, že mě někdy nenapadlo vydat ty knihy i tiskem - 

ale hned po prvních zkušenostech jsem toho toho nechal. V nakladatelství v Praze se mě totiž zeptali, 

jestli neznám jednoho známého českého spisovatele v cizně, a já řekl, že ho znám, ale že jsem přišel se 

svou knihou a sám za sebe . . .

 
Tím to končilo: řekll jsem si, že mám své zaměstnání, které mě uživí a knihy jsou pro mě prostě jen 
hobby - rád je čtu i píšu. A má to velkou výhodu: nemusím se podbízet nakladatelům a skončit tak, že 
budu psát to, co chtějí oni a ne, co chci já - jinak řečeno: prodávat se, aby mě mohli prodávat :-). A 
stejně by mě okradli. Už tehdy jsme vlastně předbíhali současný trend: dnes chtějí lidé vše zadarmo a 
knihy obzvlášť, A platit? To už tak leda za pornodeníčky hereček nebo v poslední době i poslankyň. S 
tím ale bohužel zkušenosti nemám, já to dokonce ani nečtu :-). Hned blízká budoucnost mě 
přesvědčila, že jsem měl s těmi knihami zadarmo pravdu. A navíc mě pořád ještě zůstávala ta radost ze 
psaní . . .
 
Jak už jsme napsal v úvodu tohoto čísla, měl jsem už zkušenosti s časopisy, ale s vydáváním knih 
žádné. To, co jsem původně psal, byly krátké články či fejetony a i s tím bych asi brzo skončil, 
kdybych neměl dostatečný smysl pro humor. Takže jsem si nejprve netroufal. Ne, velkou sebekritiku 
jsem nikdy neměl - proč také, byl jsem rozhodně lepší než ti i pisálkové do novin a navíc, komu se to 
nelíbí, nemusí to číst, že ano. Rozhodně mě pak nemůže soudit o vrácení peněz, co za knihu dal - 
stejně jako já nesoudím ty, kteří neví, co je to copyright a kopírují moje články i knihy na netu vesele 
dál. Co mohou jinak dělat, když to sami neumí napsat? :-)
 
Většina to nedělá z prospěchu: jsou to lidé, kterým se moje psaní líbí a musím uznat, že jsem dosud 
nenašel případ, kdy zároveň neuvedli moje jméno. Vlastně ano: jediný případ byl můj zbásněný 
překlad světoznámé básně Johna McCrae (In Fladers Fields, už jsem o tom psal v čísle 25), který se 
objevil na několika desítkách českých stránek a to bez mého jména. Nu co chete, i Wikipedie můj 
překlad cituje, ale mé jméno tam neuvádí. Vlastně ano, ale jinde, u Vojničova rukopisu.
 
Na druhé straně se našlo hodně lidí, kteří mě předem požádali o dovolení, těch si pochopitelně vážím. 
A nebylo to jen pro otisknutí, ale třeba i o svolení recitovat moje verše na školním slavnosti, či zrovna 
nedávno k použití mé eseje o malíři Holomíčkovi. Ta vyšla spolu s jinými v Artfóru a později i v mé 
knize ARTIKULACE (ano, lze ji též stánout z naší knihovny, dokonce i její anglickou verzi 
ARTTICKLES).
 



 
Ale to jsem odbočil a tak tedy zpět ke knihovně KNIHY OFF-LINE. Dokonce jsem tehdy založil klub 
KČK ( Klub Čtenářů Knih, jak originální název! :-), ale později jsem zjistil, že lidé raději čtou než se 
zapisují do nějakého nadbytečného klubu: většinu knih jsem tedy zpřístupnil přímo a do konce roku 
budou už všechny.
 
Jako třešinku na dort jsem nechal naposled sérii UMÍME . . .?, tj. naše nejčtenější knihy vůbec. snad 
proto, že se tomuto oboru, tj. "umění učit sebe sama", spisovatelé vyhýbají jako čert kříži. Nedivím se 
jim: po devíti létech pedagogické práce se stále ještě přesvědčuji, jak těžký je to obor, hlavně proto, že 
u každého studenta je to jinak, společný recept neexistuje. Studentem ovšem míním každého, kdo se 
pořád ještě chce - anebo musí - učit, bez rozdílu věku nebo sexu ( všimli jste si, jak výraz "sex" pomalu 
vytlačil dobrý český název "pohlaví", jehož význam se dnes scvrkl na pouhé "genitálie"? :-)
 
Neostýchal jsem se dát do knihovny vše možné - byly to pochopitelně věci, které se už jednou 
osvědčily a prošly ohněm čtenářské kritiky, ať už to byly eseje, fejetony, reportáže, technické články, 
cestopisy, historie anebo i básně. Ano, i na humor jsem si troufal - a proč ne: nebude-li to vtipné, bud 
to alespoň směšné :-). 
 
Zde bych chtěl také upozornit na řadu knih od mých přátel - najdete je v pravém sloupci titulní stránky 
stránky KNIHY OFF-LINE. Bohužel bylo hodně lidí, kteří mi také slíbili do knihovny nějakou tu 
knihu napsat a neudělali to - ale mě to nemrzí, je to jejich škoda. jen doufám, že je neodradilo to, že za 
to nic nedostanou :-).
 
Za poslední rok a půl jsem také překonvertoval většinu knih do formátu PDF. Tím neříkám, že starý 
formát HTML byl špatný: právě naopak - dal se číst v každém browseru (prohlížeči), byly tam obrázky 
a v některých i zvuk. Navíc zabíral málo paměti, která kdysi tehdy byla drahá a i přílohy v e-mailu 
bývaly pod 1 meg.
Na druhé straně PDF je formát prakticky stejně starý, ale předtím používaný hlavně ve školách a v 
akademických kruzích vůbec. Má výhodu, že celé číslo je v jednom souboru, včetně obrázků a 
vyžaduje zvláštní program ke čtení a sice Adobe Reader (nebo i jiné programy, většinou zdarma). 
Navíc se dá PDF lehce vytvořit tzv. "tištěním do fajlu" a to z jakéhokoliv okna na obrazovce. 
 
Poněkud novější formát EPUB si získal můj obdiv v tom, jak je milostně objímán elektronickými 
čtečkami - nu proč ne, je čistě digitální. Je to vlastně soubor kapitol v XHTMl, elegantně seřazených a 
zkompresovaných do jedné knihy. V současné době tak už vyšla tři poslední čísla SFingy, ale 
předělávat naše knihy na to nehodlám: kdo chce, může si je odzipnout do HTM a pak pomocí 
programu SIGIL (také zdarma) zkonvertovat na EPUB.
 

 
O budoucnost naší knihovny nemám strach: díky našemu sponzorovi, - to to utíká, už to je nejméně 
dvanáct let! - který nám zdarma poskytuje prostor pro SFingu i knihovnu - budeme na netu doufám 
ještě dlouho. A ještě bych chtěl poděkovat mé manželce, že to všecko se mnou snášela - a nebylo to 
pro ni snadné . . .
 
Jak už jsem předtím napsal, jeden z amerických autorů, kterého jsem také interviewoval, se divil, že 
mohu ještě v 65 psát - to ještě nevěděl, že to protáhnu o deset let navíc. A zeptejte se mě ještě, jestli 
mě mrzí, když o těchto vánocích už přestanu. Ne, a desetkrát ne. Bylo ot hezké a bylo toho dost, Ale 



bude mi to chybět . . . 
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Název : Ze světa knih a ebuků (červen 2012). JEŠTĚ KE ČTEČKÁM. 
 
 
 

 
NOVINKY : 

 
PRO ČTEČKY ČI PC: Od června 2011 , tedy už rok zasíláme zdarma na požádání SFingu e-mailem přímo k vám . 

Formát je v PDF:
Napište nám v emailu "posílej Sfingu" - naše adresa je chuck365 zavináč gmx.com a nezapomeňte 
udat adresu, kam vám máme Sfingu posílat. Upozornění: Některé naše starší knihy či cizí bibliofilské 
sajty obsahují naši starou e-majlovou adresu na Hurontel, ta už dnes neplatí. Používejte prosím jen 
výše uvedenou adresu. 
 
Vyšly naše další ebuky, viz sekce NOVINKY. 
 
ŠPATNÁ ZPRÁVA. Googlebooks se nám "zprivatizovaly": většina knih je už jen na prodej, ty zdarma 
najdete jen jejich hledačkou pod "Advanced search" a tam zaškrtněne "full view". Navíc jsou to 
většinou jen knihy alespoň dvěstě let staré :-).
 
Znovu opakujeme adresu na Katalog čteček prodávaných v Čechách, je na 
http://www.alza.cz/knihy/elektronicke-knihy/18850860.htm
Co se týká českých knih zdarma, dejte si do Googlu helso "knihy zdarma" a hne d se vám objeví 
desítky linků (ale pozor, ne všechny budou zdrama:-)!!!
 
A teď ještě poklad, který jsem nedávno objevil: je to stránka, která jhledá na netu jen l antu knihy 
zdarma, ve všech možných formátech a řečech, zde:http://www.justfreebooks.info/results.php?q=+ 
Dokonce to bere i česká písmena- tož si uděláte na to bukmárk - než to ztratíte, jako jsem to málem 
ztratil já :-). Ovšem i tam najdete občas věci, které sic jsou zadarmo, ale jen pro členy. No on hledá jen 
to slovo "free", podrazy už ne . . .
 
A přidám ještě dvě hledačky PDF, kde jsou i odborné články v PDF. . . http://openpdf.info/ hledačka 1 
- hledačka knih a časopisů v PDF
http://www.pdfgeni.com/ hledačka 2 - hledačka knih a časopisů v PDF
 
 
 

JEŠTĚ KE ČTEČKÁM 
 
Opět se nám vyrojilo plno nových čteček a nestačilo by zd e místo, abych je všechny popsal. Podobně 
nebudu kvalifikovat všechny další, případně zcela nové funkce, jen se o nich zmíním.
 
Především je to připojení na wifi, kde si můžete bezdrátově stahovat knihy od různých firem, většinou 
ty placené. Amazon i Kobe mají i ty knihy zadarmo, ale jsou to hlavně klasici, bohužel jen ti, které 
jsme povinně přežvykovali už ve škole:-). Nu a ty placené jsou současné bestsellery (doporučuji 
obzvláště pro snoby) nebo knihy, které by jinak nikdo nečetl. Ne, pravé poklady jsou spíš v těch 



knihách zdarma, které jsou v digitálních knihovnách, vlastněných univerzitami - ale i tam často mají 
přístup zdarma jen jejich studenti - kteří jim to ovšem zaplatí jako část školného :-). Výhoda pro 
studenty je hlavně u knih, které jsou jim určeny k prostudování. Fakulty předtím měly jen několik 
papírových výtisků a museli jste čekat, až se knihy uvolní. Nápadití studenti ale oznámili datum 
návratu jen svým kamarádům, kteří šli s nimi a hned si knihy zase vypůjčili, takže jste museli čekat 
věčně. Elektronické knihy tomuto chytráctví ale odzvonily - elektronických kopií si fakulta může 
udělat neomezeně a rychle . . 
 
Jiné čtečky nabízejí kapacitu až 300 knih - předpokládáme-li, že čtenář s průměrnou rychclostí přečte 
jednu knihu za 14 dní, bylo by to čtení na sto let. Pravda, ono to svádí si tam naládovat co nejvíc knih, 
ale pak se zase musí člověk zdržovat mazáním těch, co se rozhodl - poněkud pozdě - už nečíst, 
nemluvě o tom, že se při více než 50 uložených knihách čtenář špatně orientuje v katalogu. Ani já 
nedovedou současně číst víc než deset knih :-). Pokud má vaše čtečka i jiné funkce, je lépe využít tu 
velkou paměť na učebnice, obrázky nebo audio.
 
 
Které jsou ty funkce? Nemluvím už o video klipech, ty asi zaberou nejvíc paměti, to jsou přídavné 
slovníky, překladače a případně "hlasová čtečka", která akusticky pro vás čte text dané knihy. Ale také 
to vybíjí baterii rychleji a navíc ta výslovnost je hrozná! To už je lépe ládovat přímo akustické knihy v 
mp3 - jako ty pro nevidomé - ty jsou alespoň dělány profesionálně. 
 
Další takovou novinkou je hudba v pozadí - naládujete si ji a když čtete, tak vám hraje v pozadí. Pro 
studium se prý doporučuje klasika, rozhodně ne heavy metal. nevýhodou je, že si tím i rychleji vybíjíte 
baterii. A opět: hodina hudby vám zabere pár megabajtů memory, což je jinak místo pro pár desítek 
knih. Minireproduktory takových čteček ale zoufale zkreslují zvuk - takže to chce sluchátka. Nejlepší 
jsou ta nová se supermagnetem: jsou sice drahá, ale mají výbornou frekvenční charakteristiku a vekou 
hlasitost. Dostal jsem je ve výprodeji celkem levně ( za 2 dolary, no nekup to!) 
 
 
 
Čtečky kompatibilní s operačním systémem Android či jiným mají i přístup na elektronickou poštu 
a na net - ale nové tablety budou mít asi lepší parametry právě pro tyhle funkce. Hodně z tabletů už 
umí i číst knihy, i když je u nich ta "čtečková" funkce víceméně vedlejší, jen jako přídavek a teda od 
něho moc nečekejte. 
 
Stále ještě platí, že dobrá čtečka musí číst PDF i EPUB - a alespoň jeden z těch dvou formátů by měl 
být velmi dobře nastavitelný. Čtečky "prodejné" (rozuměj orientované na prodej knih :-) pak mají ještě 
své firemní formáty - většinou k omezení možností stahovat knihy od konkurence :-)
 
. SONY si stále se ještě udržuje "elektronický papír", hlavně proto, že baterie vydrží klidně měsíc 
(vybíjí se jen při přechodu na další stránku - tj.lůistování - a asi i proto, že na to má patent :-). 
Nevýhodu je šedé pozadí a nutnost vnějšího osvětlení - přídávat vnější světlo s LED je jen hloupý vtip 
- je slabé a zcela nevhodného typu.
 
Jak už jsme tu předposledně ukázal (viz můj domácí vynález) pouzdra pro čtečky teď vyrábějí 
samotné firmy,a jsou značně předraženy - pro čtečku za100 dolarů stojí pouzdro až 40 dolarů - jen 
proto, že dobře pasující obal za 5 dolarů v papírnictví nenajdete :-). Nu to je jen přechodné: lidé je 
nebudou kupovat a velice brzo asi zjistí výrobci, že tento předražený artikl je jednodušší prodávat i se 



čtečkou a zahrnout to v celkové ceně a levněji.
 
Čtečky s vnitřně osvěteleným displejem naopak vydrží jen kolem 4 hodin a větší baterky by zase 
znamenaly větší čtečku. Navíc jsem zjistil, že pod přímým sluncem se displej špatně čte, stejně jako u 
elektronického papíru zase musíte mít naopak dost vnějšího světla. Takže si nevyberete - naštěstí mám 
dvě čtečky, každou od jednoho typu.
 
S novinkami se prostě roztrhl pytel. Slyšel jsem, že se chystá i automatická čtečka: podobně jako 
modlicí mlýnek Tibeťanů, tato čtečka bude číst za vás, zatímco vy se půjdete třeba dívat na fotbal (ale 
že jsme to těm Polákům nandali, co?). Při takovém čtení se pak dají i trhat rychlostní rekordy (např 3 
knihy za minutu. . .:-) . . .
 

POZNÁMKA. Zatímco dobré čtečky mají stupňovanou volbu velikosti písma (3 až 5 stupňů), fonty se 
u čteček zatím nejde volit: knihy typu TXT mají většinou NEW ROMAN (zakódovaný ve čtečce), 
zatímco knihy typu PDF a EPUB mají font zakódovaný už v knize. Jak to ale převést, když vám ten 
font nevyhovuje? Mám na to malý návod: 
 
a) PDF si musíte zkonvertovat na TXT (třeba v Adobe Reader), ten přenést do nějakého editoru textu, 
zobrazit v novém fontu a pak "vytisknout" jako PDF (třeba programem Cute PDF nebo Bullzip) b) 
EPUB je naopak nejlepší nejprve odzipnout ( ano, normální "odzip"). Dostanete soubory "html" nebo 
"xtml" (jeden pro každou kapitolu) a v editoru pro HTML si u nich nastavíte nový font. Tyto HTML 
soubory pak převedete na EPUB - v programu Sigil (je zdarma), udělá to z nich zase celou knihu. 
profesionální knihy stažené z netu mají většinou dobrý font na čtení - ale jen zase pro čtečku jejich 
firmy :-)).
 
Pamatujme ale, že tato konverze dá dost práce a pro jednu knihu a jedno čtení to nestojí vůbec za to. 
Navíc, knihu si můžete klidně přečíst na PC, kde máte víc možností měnit velikosti písmen (až 20).
 
A ještě jedno použití pro čtečku: většinou si každé ráno stáhnu zprávy z netu - skládám je do jednoho 
fajlu a to tak, že kopíruji jen text, ne obrázky či reklamy, do jednoho text fajlu. Ten pak zkopíruju do 
čtečky jako TXT a je to.
Osvědčilo se mi to hlavně po operaci, kdy jsem nemohl dlouho sedět u PC laptop je do psotele 
nepohodlný. V té malé čtečce jsem si to pak pohodlně přečetl vleže. . 
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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