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NOVINKA! Obnovili jsme samostatnou českou stránku stránku VM ( její adresa je 
http://hurontaria.baf.cz/VMX/). a dostanete se k ní přímo z portálu SFingy. 
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a příběhy českého prince Ruprechta Falckého v knize POSLEDNÍ PRINC zip nebo PDF  
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Posledně jsme si tu povídali, jak jsme začínali a o našich interview a reportážích pro Hurontario. 
Dnes tedy pokračujeme . . . 
 
Zapomněl jsem se ale tehdy zmínit o interview s Dr. Ivanem Hájkem, pracovníkem České Akademie 
Věd, o jeho práci v Africe, na safari i doma pro nová zoo typu "Safari", nebo s Jun Aldayem z Filipin, 
který je architektonický a interiorní konsultant z Hong-Kongu (kde jsem ale osobně nikdy nebyl :-) 
nebo s Brucem P. Burrelem, softvérovým expertem a virus-busterem z Michiganské univerzity. 
 

Kromě do Hurontarie jsem ještě psal na mnoho míst. První pokud si vzpomínám byl Amberzine, 
časopis věnovaný scifi, vědě a technice. Nejprve jsem tam, jakožto člověk ekonomický, propašoval i ta 
intervjů z Hurontarie, ale pak i jiné články: o darwinizmu, o kterém jsem pochyboval ještě tehdy, než 
se to stalo módou, o myšlení, o inteligenci, o nanotechnologii (blbý vtip: nečtěte to bez mezery :-) a já 
nevím, co ještě. Tam jsem se seznámill s jejich redaktory a odtamtud jsem pak přeskakoval i jinam, do 
Nevidiitelného Psa,. Britských listů a podobně. Jenže ty krátké eseje tam mě jaksi neuspokojovaly - ale 
co, zase jsem je zpětně udal v Hurontárii :-).
 
Velká kapitola patří i mé spolupráci s galerií Artforum z Prahy. Původně šlo jen o eseje o jejich 
umělcích a to v angličtině, ale hned jsem je dodával i v češtině, proč ne a pak zase do - no to už byl 
Příložník, můj druhý webzin. K výročnímu jubiĺeu Adolfa Borna jsem tam napsal článek "Born free", 
který tehdy dali dokonce i před příspěvek pana Horníčka (ač byl v abecedě přede mnou :-). Nu díval 
jsem se tam teď, už tam nejsme, ani já ani on, jen Adolf Born :-) Pár mých jiných článků tam ještě je a 
většinu těch svých jsem jich tehdy svázal - nu proč ne? - do mé knihy ARTIKULACE a její kratší verzi 
v angličtině, ART-TICKLES (ke stažení u nás). Dodnes mám někde kopii e-mailu od paní Zámečníkové. 
že jsem ji tam vystihl lépe než by to udělali nějaký kunsthistorik. A to je pro mě, jakožto 
malíře-amatéra a spisovatele-amatéra velká pochvala. 
 
Už jsem tu psal o mých článcích do pražského Telegrafu (Jak se dělá Alberta, Nejlavnější souboj na 
divokém západě, Všechny zvony z Heleny, atd) ale pak jej zrušili. Moje "čapskovská" povídka v soutěži 
scifi "Karla Čapka" byla tuším až šestá ve své kategorii a jednoaktovka CO TY NA TO, MÍŠO? pro 
soutěž ALFREDA Radoka, s "počítačovou satirou" - vlastně víte, že ani nevín, jak dopadla? Ale do 
soutěže ji vzali - ono totiž v Čechách od doby Václava Havla zase už příliš moc autorů divadelních her 
není :-). Jak vidíte, to vše mě nijak neodradilo od psaní, ale většinou jsem pak psal spíše do mých 
časopisů - doma je doma :-) 
 
Hurontarie měla na začátku jeden "Komentář", kde jsem nejprve psal o všem možném, od počasí až k 
všeobecnému zdraví, prostě tak jak se kecá na zápraží. Postupně ale přibývaly věci, které mě více 
zajímaly: věda, technika a hlavně softvér, tedy hlavně diskuze o novém softvéru - a převážně o tom 
zadarmo a protože objem disku byl tehdy omezený ( kolem stovky megabytů), vybíral jsem programy, 



které byly pod 1 MEG, ano, nesmějte se! Ony totiž uměly to samé, co ty dnešní, ale úsporněji a 
elegantněji. Dnešní programy o stovkách megabytů jsou jen nafouknutá ega různých 
taky-programátorů, nemluvě už o tom, že jejich manuály by se dnes mohly prodávat na kila a stejně by 
je nikdo nečetl. Další sekcí Hurontárie byla ÚVAHA, kde byly fejetony a eseje všeho druhu, včetně 
těch, co se jinam nevešly :-). Následoval REPORTÁŽ, ale o té jsme už mluvil minule. A nakonec jedna 
POVÍDKA a POEZIE, rozuměj: báseň. 
 
Anglická Hurontaria měla sekce podobných názvů a věřte mi, zatímco české básně jsem měl doma ještě 
uložené z mládí (dnes už bych to sotva napsal, to musí člověk psát upřímně, ze srdce), anglické básně 
byl opravdu problém. Když jsme žil předtím ony 4 roky na prérii, v Saskatoonu, vzal jsem si tzv. 
workshop na básně v místní knihovně. Welshský básník z Anglie, Robert Minhinnik který tam 
hostoval a vedl ho, nebyl mými anglickými básněmi nijak zaujat (což se mu nedivím), ale kupodivu se 
mu velmi líbíla má próza. Povzbuzen, vzal jsemi příští rok workshop na prózu. Vedla ji jakási 
spisovatelka z prérií, až z Manitoby (za trest si nepamatuji její jméno :-). Dal jsem jí pak k posuzení ty 
samé věci co předtím Robertovi: prózu mi sepsula, ale moje básně ji nadchly. Poučil jsem se z toho 
dobře: musím prostě psát všechny žánry, abych alespoň někoho potěšil.. A ještě jsem vymýšlel básně 
generované mým vlastním programem na počítači, pak japonské haiku a irské limeriky, ale ty už jsem 
odborníkům posoudit radši nedal, ne, že by byly špatné, ale střílel jsem si tam z kritiků :-)
 
Po Hurontarii jsem začal vydávat i Příložník ( původně to byla jen příloha Hurontarie), ale ten po roce 
opanoval internetové kolbiště a jako ubohou stařenku ji odsunul do starobince. Nu nedivte se, bylo tam 
už obrázků více! Ve Svaté janě of G.B. Shawa říká otráveně jeden církevní hodnostář "Takové hezké 
obrázky jsou tady v těch knihách, ale kdepak, dnes lidé knihy spíše čtou!" . Jak vidíte, hodně se 
zmanilo od té doby: lidé si už zase víc prohlížejí obrázky a videoklipy :-).
 
Začal jsem tedy přidávat ke všemu i moje obrázky, dělané na grafickém editoru, někdy z fotek, jindy ze 
skenů - jenže skenery tehdy byly dost primitivní. Naštěstí v těch editorech byly i grafické modifikace, 
např na perokresbu, takže to pak vypadalo - pro toho, kdo to nepoznal - jako moderní umění :-). Také 
se mi pár básnků přihlásilo a já je pilně otiskoval (Aleše Bílého a Laddie Copika).
 
Tehdy mě právě při kvantech těch článků napadlo udělat z těch textových výtvorů knihy. A ono to 
pracovalo! Ale o tom víc v sekci BUX. 
 
Příložník také obsahoval i víc článků - eseje, návody pro kutily, zajímavé fotky, miniprográmky - třeba 
jak přímo přepisovat morzeovku do latinky, hádanky, vtipy a muziku, hlavně to zahrálo něco a uhodni 
název autora. Nevýhodou bylo, že kdo si chtěl uložit celé číslo, musel by uložit každý článek zvlášť - i 
začal jsem tedy dávat na net i celé číslo ale zazipované, k rychlému stažení. Příložník už byl jen český, 
ale už když jsem používal českou diakritiku už i v Hurontárii, vynořily se odkudsi nové browsery 
(prohlížeče) a některé českou diakritiku samy nebraly - musel jsemem tedy dát do každého článek tzv. 
tag pro "Central European" font, jeden pro IE, druhý pro Mozzilu.
 
Články jsem ovšem musel sám přepisovat "ručně"do HTML jazyka (tehdy oficiálního jazyka Internetu) 
a dělat i vše osatní: úpravu, barvy, frames (rámy) i grafiku. Jak už jsme psal, tehdy jsme si ještě dělali 
vše sami ale já tak to dělám dodnes, je to rychlejší :-). Pochopitelně jsem si zase ekonomicky udělal 
různé formy, jednu pro článek, jinou pro báseň, pro přidaný obrázak a pak jsem je jen vyplňoval 
textem jako dotazník :-). Když přišla hudba, chtělo to do dané stránky vmontovat tag či subrutinu pro 
hudbu. Tu jsem pak bral z netu, většinou ve VMA, MP3 a podobně. Protože jsem brzo začal používat i 
videoklipy, musel jsem se je nejdřív naučit vyrábět - dnes to každý foťák a hned to prsknete na 



YouTube. Já se tehdy musel naučit vyrábět klipy jaksi ručně, ve WMV, FLV, AVI a podobně. Nejprve 
jako show z fotografií, později jsem tam dával i filmy z mé kamery, překonvertované. Když přišel 
YouTube, tak jsem přestal. Nemohl jsem mu konkurovat: byl lepší a jednodušší :-). 
 

Proč tahle všechna ta reminiscence? Už jsem tu psal, že plánuji své spisování konečně na vánoce 2012 
ukončit, to mi také skončí práce na konverzi knih. Na podzim mi totiž bude (doufám :-) 75 let - to snad 
mluví za vše :-). Zda budu psát ještě nějaké knihy? Nevím, teď je raději čtu - přišel jsem totiž na to, že 
i jiní lidé píší zajímavě, haha. Také časopis SF-inga o vánocích skončí (zbude jen Bulletin pro 
případné novinky), ale Shinen bude jistě pokracovat dál na svém blogu SFINGA - POVÍDKY A 
ČLÁNKY, který vám všem vřele doporucuji., je na http://shinen.webgarden.cz/ a bude k němu také 
stále jště přístup i z bulletinové stránky SF-ingy, která také zůstane.. Navíx jsme otevřel další separátní 
českou stránku - pro VM )vedle té anglické), tam bude vše co jsem o tom za deset let napsal. Hlavně tu 
ale pořád setrvává, a doufám dlouho bude, naše knihovna KNIHY OFF-LINE 
http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/. A pochopiteklně hodně vzpomínek, které bych tu stejně nestačil 
všechny zapsat. . . 
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Napsal mi přítel a ptal se, jak se dívám na právnickou vědu. Chtěl jsem napsat: "Jakou vědu? Já znám 

jen ty technické a přírodní - a práva, pokud vím, nepatří ani do jedné z nich. Věda je totiž něco, o co se 

můžeme spolehlivě opřít . . ." 

 

 

A také tu máme tu válku českých státních žalobců - ne, oni nežalují stát, chraň bůh!. To ti, co by se 

měli starat o to, aby byla občanům zaručena jejich práva a vůbec spravedlnost. M9sto toho nám celkem 

jasně ukazují, že všechna právnická "věda" může být jen tak dobrá, jako jsou ti, co ji provádějí.

 

A přesto se už od starověku lidé věnovali právům a zákonům - teoreticky, pochopitelně, praxe byla 

vždy hodně šmrcnutá politikou, asi jako špatné výhy. Práva lidu byla vždy totiž jen tak velká, jak jim 

to panovník povoli a státní právníci vždy psali zákony jen tak, aby se mu zavděčili, teorie neteorie :-).

U Řeků to byli hlavně orátoři a nejznámější byl asi Demosthénes. Zpočátku sice koktal, ale touha 

mluvit na veřejnosti mu dala sílu tento handikap překonat. Dával si pod jazyk kaménky a vycvičil s, že 

už pak vůbec nekoktal. Ze začátku patrně pár těch kamínků spolknul, ale dnes už se řečníci nezakoktají 

ani při té největší lži :-).

 

Byl to vlastně až Aristotéles, který se zaobíral systematicky Rétorikou, Logikou, Politikou, Vládou a 

Etikou - o čemž svědčí právě tyto názvy jeho knih. Však se také dodnes Řeci chlubí, že první 

demokracie na světě byla ta u nich - a stydlivě pomlčí, že přitom měli i otroky :-). No ale možná právě 

proto tehdy neměli deficit a dluhy . . . 

 

Ovšem římští právníci, to byli jiní pašáci, nejznámější je pochopitelně Cicero, který - podle wikipedie - 

byl "filosof, státník, právník, řečník, politický teoretik, římský konzul a konstitucionalista ( prostě 

někdo, koho bychom dnes potřebovali, aby nám napsal nějakou opravdu dobrou ústavu :-). Navíc byl 

také equestrian, rozuměj šlechtic (původ toho slova je od slova "kůň" (tehdy se kavaléristé rekrutovali 

převážně ze šlechty). I dnes jsou právníci na koni, ale za šlechtu je už nikdo nemá. Tehdy totiž ještě 

byla doba, kdy i politika byla služba záslužná, téměř ctnostná. Cicerova otázka "cui bono?" čili "kdo 

má z toho prospěch?", je ještě dnes nejlepším indikátorem pravých motivů pro různé akce - a to hlavně 

u politiků . . .

 

U pozdější šlechty už tomu tak nebylo: například Napoleon (pocházel z nižší korzické šlechty) kradl 

jako straka, ale říkal tomu tak krásně "válečná kořist". Vzpomínám na slova průvodce ve Versailles, 

který sice nadával na lůzu, jež to tam za revoluc vyloupila a chtěl, aby se různé zcizené a dál 

rozprodané artifakty vrátily do Francie . Ale pak se zarazil a přiznal: "No jo, ale pak bychom zase my 

museli hodně hezkých věcí vrátit do Egypta."

 

A tady to máte v kostce: když je stát v situaci, že by podle práv něco udělat neměl, protože je to podle 

všech zákonů špatné, zachrání ho vždycky na poslední chvíli politika . . . Ano, diplom se jak se zdá dá 

koupit, ale politiku, tu musí mít každý už v krvi . . . 

 



 

Ale to jsem odbočil - proč tedy nepovažují práva za vědu? Už Descaretes chtěl, aby se filozofie ubírala 

cestou matematiky: tam existují tzv. axiomy, které nelze dokázat, ale zato se z nich dá leccos odvodit. 

To u filozofie jde jen u dedukce, odvozování, ale dedukce není možná tam, kde nejsou známa všechna 

fakta. A ke slovu pak přistupuje indukce, zevšeobecňování individuálního. Pravda, u matematiky 

existuje indukce také, ale tato "matematická indukce" opravdu pracuje: tak například jsme-li schopni 

dokázat platnost prvního členu řady a jakéhokoliv následného členu, můžeme pak dokázat, že daná 

funkce platí i pro následující člen a tudíž pro všechny členy řady. 

 

U přírodních věd sice také používáme indukci - zavedl ji vlastně Angličan Francis Bacon, ale už i on 

poukázal, že nejde použít vždy a všude. Kolik vzorků labutí bychom museli vybrat, abychom si byli 

jisti, že všechny labutě na světě jsou bílé? Pět set? A pak se najednou objeví jedna černá a je po legraci 

. . .:-) Totmuto problému se věnovla věděc a filosof Karl Popper, který šel ještě dál: popřel možnosti 

indukce vůbec a nahradil ji tzv. empirickou falzifikací.
 

O co jde? Tak v případě labutě to znamená, že teorii "všechny labutě jsou bílé" stačí falzifikovat - 

popřít - jednou jedinou zpozorovanou černou labutí. Tím se nám rychle a elegantně vyloučí hromada 

induktivních teorií. Falzifikace neznamená, že sama teorie je úplně špatná (např. zrovna na 

Madagaskaru mohou být všechny labutě bílé a bude tma platit - teda pokud tam tajně nepřivezete jednu 

černou :-). Důležité je, že je snadnější - a spolehlivější - teorii takto popřít, než ji dokázat sdháněnním 

ziliónů případů. A je tu ještě zajímavý závěr: hypotéza, která nelze falzifikovat (tj. přesně určit, kdy 

neplatí), nelze ovšem ani dokázat!!!.

 

Příklad: Vezměme třeba hypotézu "naši zemi kdysi navštívili Marťani" - tu nelze potvrdit, když 

nemáme důkazy - prostě neexistují - ale na druhé straně nelze ani falzifikovat (třeba tady jen nenechali 

stopy, filutové!). To znamená, že ji nelze ani dokázat a už vůbec ne použít k dalším důkazům. Tak 

například pro to, že "Marťani už mají technologii k vesmírným letům" nebo naopak k důkazu, že kdž 

tu nebyli, tak prostě "Marťané nexistují". Navzdory nedostatku důkazů oni mohou existovat a mohou 

dokonce mít tu technologii. Ale bez dalších důkazů prostě nevím nic. 

 

Tahle totiž pracuje opravdová věda: stavěním hypotéz, jejich ověřování měřením nebo případně 

vyvrácením. Hypotézy je též možno opravovat a znovu otestovat. A každý vědec by si pro svou 

hypotézu měl nejprve najít námitky - tj.případy, kdy platí a kdy ne. Podle toho si také předem sestaví 

program zkoušek. 

 

 

Srovnejme to ale třeba s právníky - jejich zákony jsou samy bez vysvětlení nepoužitelné. Jenže žalobce 

i obhájce si je často vysvětlují zcela odlišně. Tam, kde si soud neví rady, bere v potaz tzv. precedent, 
tj, rozsudek, který byl udělán někde v minulosti a je brán jakožto platný, rozuměj "šalamounsky 

platný". To, že se precedenty pořád ještě používají, by mohlo na první pohled vypadat jako systém 

axiomů, nám dobře známý z matematiky. To je ovšem omyl: matematické axiomy se nemění, ale 

společnost a doba ano, zatímco precedentu už ne. 

 

Od systému precedentů by měla práva už dávno odstoupit: co byste řekli inženýrovi, který by 

zdůvodnil svůj jistý výpočet jen tím, že ho před ním použil nějaký Komárek na most a ten most 

nespaldl? Nu teď trochu přeháním: není to rozsudek v daném precedentu, ale usuzování, které k 

rozsudku vedlo. Pokud je ještě dnes, v jiné době a okolnostech, úsudek pořád ještě platný, pak ano, ale 



ale nedělejme z toho příklad téze "opakování matka moudrosti" :-). Použít ho můžeme jen tehdy, 

pokud ta úvaha je i dnes správná, a ne jen proto, že kdysi byla správná! 

 

Jak dalece se může i soudce zmýlit v úvaze o vině, svědčí fakt, že v demokratických státech se často 

raději dává přednost porotě a obžalovaný si může vybrat, zda chce porotu anebo ne. To se vybere z 

mnoha kandidátů, navíc se souhlasem obžalovaného. Většinou je jich dvanáct - zcela nezaujatých, ale 

jinak zcela práv patrně neznalých "porotců" (neplést s porodníky) tj. členů poroty. Ti se pasivně 

zůčastní jednání soudu a pak je zavřou do jedné místnosti a tam se dohadují, zda je obžalovaný(á) 

vinen "nezpochybitelně" (angl. beyond reasonable doubt, bez dostatečně rozumné pochyby). Když se 

dohodnou, jejich verdikt o vině je pak brán jako závazný a podle něj pak vynese soudce rozsudek. 

Jejich výsledek musí být jednohlasný - když se nedohodnou, je soudní žízení prohlášeno za 

"zmateční"a je třeba začít nové. A navíc je dovolena jen odpověď "vinen" nebo "nevinen". Hezké a 

praktické. Ale spravedliové? 

 

To Posuťe sami: část poroty může být skrytě zaujatá (většinou každý jsme, aniž o tom víme) nebo zase 

nepříliš zběhlá v logice o věrohodnosti důkazů a hodně záleží i na přesvědčovacím umění žalobce či 

obhájce a častto i něterých členů poroty. Také časový nátlak a to, že jde vlastně o "dohodu" je kritické 

omezení, i když to dohadování je jistý proces primitivní falzifikace. To je také příčinou, proč hodně 

vrahů běhá na svobodě a čas od času se naopak objeví, že po 30 letech věznění bylo u někohio 

zjištěno, že byl vlastně nevinnný. 

 

Ano, i věda dělá chyby, ale tam je možno - a nutno - ověřovat teorii pokusy. Těžko můžeme 

osvobození zločince nazvat také jakýmsi "pokusem" - stojí to příliš mnoho lidských životů. Co s tím? 

nevím, ale nic lepšíhoz atím není - možná, že se tím někdo zaobírat a založí opravdovou právnickou 

vědu. ˇUmyslně jsem se zde nezabíral některými charakterovými vlastnostmi "lidí od práv". Ty by sice 

neměly proces ovlivňovat, ale jak je vidět, josu to tkaé jen lidé, někdy i s vtšími chybami . . .

 

Svatá trojice francouzské revoluce, tj. pánové Marat , Danton a Robespierre, ti všichni byli právníci. 

První byl proboden ve vaně, když se - asi marně - snažil smýt i svou politickou špínu. Ti druzí dva 

skončili na guillotině, ale až po dlouhé době masakrů a teroru. Takže mi napadá: co se to vlastně vůbec 

v té jejich právnické škole naučili o opravdových právech člověka? 

 

 

 



 
Autor : ©Jan Hurych 
Název : TAKTIKY K ODPOUTÁNÍ POZORNOSTI 
 
 

 
Toto je ukázková kapitola z knihy UMÍME DISKUTOVAT? , známé série knih z praktické pedagogiky. 
Celá kniha právě vyšla, můžete ji stáhnout ZDE a to jako zip nebo PDF 

 
DISKUZNÍ TAKTIKY K ODPOUTÁNÍ POZORNOSTI 

 
Konečně něco zábavnějšího: úhybné taktiky, které odvádějí pozornost od tématu. Používají se 
většinou hlavně trehdy, když se nedá předpoklad napadnout, například když je jeho závěr evidentně 
pravdivý. Opět to může být taktika neúmyslná (u naivního či rozohněného diskutéra) nebo naopak 
cílevědomá (např. u politika či podvodníka). Každopádně je to ale - jako v boxu - rána pod pás. 
Všeobecně je nejlepší obranou demaskovat onu taktiku a ukázat její proradnost (většinou dost pomůže 
tvrzení, že oponent chtěl "naivně oblbnout zkušené posluchače" :-).

 
Uvedeme jen ty nejběžnější taktiky, zbytek najdete v naší jiné knize (MALÁ FILOZOFIE):
 
a) AD HOMINEM NEBOLI ÚTOK NA AUTORA - místo útoku na to, co řekl. Příklad: "Jak může mluvit o 
motýlech, když jednou propadl z biologie?"
Detekce: jakýkoliv přesun na osobu autora. Většinou to svědčí o nedostatku munice či o slabém 
charakteru útočníka. Je to také oblíbený útok u piva. Dá se kombinovat i s b) kde se nejprve napadne, 
co dotyčný neřekl a pak se světu ukáže, jaký je to - viz a) - pitomec. 
Obrana:: není snadná, právě proto, že obránce se musí nyní hájit a to přímo svou osobu. - tedy přesně 
to, co chce protivník, aby dělal. 
 
b) NAPADNUTÍ EFIGY neboli "figuríny" . Název pochází z oblíbeného spalování figurín politiků, když už dav 
nemůže spálit zrovna je. Napadá se prostě něco jiného, než oponent tvrdil. Příklad: někdo vám slíbil, 
že se na ten problém "podívá". Kontrujete tím, že se nestačí jen "podívat", ale také něco udělat. 
Detekce: výměna osob, věcí, názvů, smyslů, prostě náhlá změna objektu či tématu. 
Obrana je těžká: nejprve musíte posluchačům vysvětlit, kde je problém. Pochopitelně vy i on víte, jak 
to myslel, ale tím už ho máte v obraně (která je v diskuzi mimochodem vždy obtížnější, než útok - tam 
se dá plácnout cokoliv :-).
 
c) RUDÝ HERINK - (něco jako rudá kápě toreadora k odpoutání býkovy pozornosti) název vznikl z metody, 
kterou se odvolávají psi při honu na lišku: kolmo přes trasu se táhne uzený herink (odtud ta barva), 
kterážto vůně čmuchající psy odláká. U diskuze jde v podstatě o odlákání s využitím psychologie, když 
víme, že oponent docela rád napadne jiný problém a chytí se. Příklad: "Ty tvrdíš, že průměrný plat 
šesti tisíc gilgamešů nestačí k slušnému živobytí, ale já ti říkám, že se za to slušně najíš a ještě můžeš 
na konci měsíce něco uložit". Problém slušného žití se najednou přesunul na jídlo a na spoření.
Detekce: srovnej předměty tvrzení a protiútoku, zda se liší. Pravda, někdy je těžko rozhodnout, zda se 
jedná o efigu nebo herinka, ale to není důležité :-), hlavně to najít.
Obrana. Já o voze, vy o koze! Případně najít nějakého jiného rudého herinka a ukázat, jak je snadné 
odtrhnout se od tématu. Rudý herink se hlavně používá, když máte odpovídat na nemilé otázky :-) 



 
d) NESPRÁVNÁ ASOCIACE neboli přidružení. Najdete si prostě skupinu, kam dotyčný nějak patří, a 
napadnete názory, chování, nesplněné sliby či jiné chyby této skupiny či dokonce hlavního 
představitele této skupiny. Někdy to jde i obráceně: z jednotlivce zevšeobecníte vlastnosti na celou 
skupinu. Příklad: "To je syn toho vraha, to bude asi taky pěkný lump!" 
Detekce je snadná, sám odpoůrce to říká.
Obrana je už méně snadná. Musíte buď vyvrátit onu pomluvu, nebo najít něco, v čwem asociace 
kulhá. Vykládat, že je to nelogické by publikum moc neupoutalo:-). 
 

A nyní k našim "domácím" příkladům. Najděte tvrzení a také kontratvrzení (tedy úhybný manévr) a z 
toho usuďte, o jakou taktiku jde. 
Poznámka: výsledky zde neuvádíme, najdete je v knize :-) 
 
1) Mařka řekla Kačce, že se nějak moc kouká na jejího muže Pavla. Na to Kačka, že to není pravda, že 
ona za mužskými neleze a ať si Mařka uvědomí, že ten její Pavel také není svatý. Koneckonců ani 
Mařka ne, však Kačce za mlada odloudila Petra. 
 
2) Vítězství pana Pivončíka v městských volbách bylo hlavně díky tomu, že prosazoval nové pláže na 
břehu našeho jezera. Přitom pan Pivončík ani neumí plavat - zřejmě měl na mysli nějaký jiný prospěch 
pro sebe. Jeho synovec je totiž plavčíkem na staré pláži a tak doufá, že by mu to mohlo pomoci k 
povýšení. Kromě toho má pan Pivončík prodejnu na nafukovací matrace, jestli chápete, co tím chci 
říci..
 
3) Ty říkáš, že jsem ti lhal, když jsem ti slíbil, že ti ty peníze půjčím a pak jsem ti je nepůjčil. Ale 
uvědomuješ si, co já mám výdajů? Vždyť jsem ještě ani nesplatil auto a navíc si šetřím na počítač. 
Kromě toho nemám žádné peníze na hotovosti.
 
4) Kdosi řekl, že ve víně je pravda. To znamená, že všude jinde je lež, tedy i v lidech. Jenže lidé, co se 
napijí vína, dostanou nějakou tu pravdu i s vínem. Takže trochu pravdy je pak i v lidech a pravda není 
jen ve víně, ale i v lidech. Čím více se vypije vína, tím méně pravdy tam ovšem zbude a tím víc jí bude 
v lidech. Tak jak může říkat, že pravda je ve víně?
 
5) Policajti mají být lidé počestní a řádní. Jenže já znám jednoho - budu mu pro jistotu říkat jen pan X 
- který bije svou ženu a děti, a navíc šidí při mariáši. Také se mi nelíbí, že se pořád vytahuje, kolika 
řidičům už dal pokutu. To máme pěkný policejní sbor!
 

 
 



Autor : Jan B. Hurych 
Název : REMINISCENCE NA NAŠI PRVNÍ STRÁNKU VOJNIČOVA RUKOPISU (VM) .   
 

Už je to víc než deset let. Našel jsme o VM kdysi pár stránek an webu a zaujak mě hlavně proto, že od 
konce šestnáctého století až do roku 1666 přebýval v Praze a jeho tři poslední majitelé byli Češi. 
Pokud nebudete v následujíícím článku poznávat některé osoby a fakta, doporučuji vám NOVOU 
ČESKOU STRÁNKU VM zde:http://hurontaria.baf.cz/VMX/ 
 

 
REMINISCENCE NA NAŠI PRVNÍ STRÁNKU VOJNIČOVA RUKOPISU (VM) 

 
Napsal jsem tedy sérii 4 čllánku do anglické Hurontarie, kd ejsme položil prár peertientních a zbytel 
imeprtionentních otázek . Kopie čánků jsem také poslal René Zandbergenovi, který už tehdy patřil k 
nejdůležitějším výzkumníkům VM. Slovo dalo slovo, přidla sjem se k jejich emajlové konferencia a 
založil jsem dokonce brzy nato samostatnou českou a janglickou stránku - ted dvě - pro VM. To abych 
měl kam ukládat moje nálezy a hypotézy. Dostával jsem pak celouřadu dopisů z celého světa a 
skamarádil jsem se s mnoha významnými výzkumníky. Byl to už tedy Dana Scott z USA, Polák Rafal 
Prinke, Čech Petr Kazil. který žil tehdy tuším v Holandsku, Philip Neal, Angličan Nick pelling, Rich 
Santa Coloma z USA a řada jiných. 
 
Tehdy ještě žádná jiná česká stránka VM nebyla a zájemce o VM bys spočítla an prstech a tak jsem 
sháněl spolupracovníky. Nebylo to lehké. lidé přicházeli a brzo zase ztráceli zájem, nejvěrnější byl a 
dosud je Karel Šlajsna, ano, Shinen a ukázal se víc než spolehlivým spolupracovníkem. To on nalezl v 
mělnickém archivu pravý podpis Horčického. Celá mezinárodní netová konference nám tehdy za to 
gratulovala.
 
Pak přišela rána do vazu: Angličan Gordon Rugg trdil, že VM je jen takový blábol, mišmaš, napsaný 
tajným písmem, ale nepřeložitelný. Tato jeho nedokázaná hyptoéza ale našla uši novinářů a brzo se i v 
Čechách říkalo totéž a ztratili jsme díky tomu nesmyslu řadu spolupracovníků. 

Také na výzlumném kolbišti došlo k rozporu: ti, kteří věřili, že ve VM je rpavý podpis Horčického, se 
to snažili dokázat podpisy Horčického v některých knihách, které vlastnil. Udělal jsem rozbor 
"podpisu" a vyšlo najevo, že to opravdu není Horčického ruka. Tak se snažiliz aútočit jinak: náš podpis 
byl "odstrčen do pozadí", prý byl moc úřední ( Horčický byl tehdy hejtmanem mělnického kraje a 
pravda, podpis byl na jeho jendom dekretu). jneže brzo objevil Petr Kazil v Praze jinou knihu 
Horčického, jejíž rukopis odpovídal tomu našemu, ověřenému mělnikcým archivem. Výsledek byl, že 
Wikipedie přijala naši variantu. A co byly ty druhé "podpisy"? Patrně od archivářů - což je snejvětší 
pravděpodobností i způdobs, ahak s ejméno Horčického dostalo i do VM.
 
Historie toho podpisu je i jinak velmi zajímavá: žádný z majitelů po Horčickém ho aptrně neviděl, ani 
si nevšinl, že tma bylo něco vymazáno ( nešlo by to minout, je to první stránka :-). Ani Vpjnič s 
enejprve se o nějakém Horčického jménu či jeho vymazání. Pak s emu náhle stalo, že nějakou dobu po 
tom, co rukopis v roce1912 kopil, (to to utíká, už je zaseo sto let pryč :-) , že se po nějakém "zkaženém 
pokusu" jako zázrakem objevil jinak neviditelný text při vyvolávání fotokopie. Snažil s hoz viditelnit, 
přičemž značně chemicky počkodil povrch VM.
 



Dnes je opět "podpis" vidět jen pod ultrafialovým světlem, ale je zajímavé, žr teď němůžeme ani vidět 
stopy po "vymazání". Otázka je ovšem PROČ? BYlo to "objevení se" a možná i to "vymazání" někým 
dirigováno: nemyslíme Vojiče, ale třeba jeho asistenta. Vojnič si zprvu myslel, že je to věnování VM 
Horčickému od Rudolfa II, ale ten buĎ uměl špatně latinsky anebo to tkaé sám nenapsal ne buD neznal 
latinu nebo to nebylo od něj (slovo Jacobo je totiž genitiv (koho čeho) ne dativ (komu, čemu), kterým 
se obyčejně věnování píše :-)
 
Takových rozporů bylo pak více, takžz toho vyšly dvě knihy. Jejich adresy ke stažení najdete na nové 
české stránce, kterou vám též doporučuji a to zde:http://hurontaria.baf.cz/VMX/ , hned v Bulletinu. 
 



 
Autor : ©Karel Šlajsna 
Název : J. DEE A CÍSAŘ RUDOLF II. 
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky"http://shinen.webgarden.cz/ ) 
 
 
 

 
 
V poslední době jsem v několika časopisech, které si nárokují populárně-naučný charakter, objevil 

znova již mnohá léta se opakující nesmysl o tom, že J. Dee byl císařovým mágem nebo dokonce 

alchymistou. V jednom autor článku fantazíruje, že J. Dee císaře učil magii, komunikaci s anděly, nebo 

že mu dokonce vyrobil kámen mudrců. To je už úplný nesmysl. 

 

 
J. DEE A CÍSAŘ RUDOLF II.

 
J. Dee byl především matematik a astrolog. Z jeho pohnutého života nás 
v tomto případě bude zajímat především jeho pobyt v Praze. Sem spolu 
s E. Kellym přijíždějí 9. 8. 1584, nejprve se ubytují Tadeáše Hájka z Hájku 
v jeho domě na Betlémském náměstí. Tento muž hrál v té době velmi 
významnou roli na císařském dvoře, neboť byl uznávaným odborníkem 
v mnoha oborech. Jen namátkou: lékař, bylinkář, astrolog, alchymista (i 
když alchymii se v praxi pravděpodobně asi nevěnoval).
 
To, že se měli možnost ubytovat právě u něj, bylo velmi důležité, neboť 
právě on měl velký vliv na to, kdo bude na hradě přijat a kdo ne. J. Dee 

předem císaři věnoval svou knihu Monas Hieroglyphica.(viz 1)
 
K samotné JEDINÉ audienci došlo 3. 9. 1584. 
Její průběh J. Dee popisuje ve svých denících. Císař měl u sebe výše zmíněnou knihu, ale poctivě 
prohlásil, že se mu jeví příliš složitá a nesrozumitelná. Následně ovšem Dee udělal fatální chybu, když 
císaři začal sdělovat poselství, které mu ( prý) zvěstoval anděl boží při jeho seancích. Jednak císaře 
káral a pak také mu radil co má nebo nemá dělat. Ačkoliv si můžeme představit, jak výbušný císař 
v duchu zuřil, přesto se ovládl, poděkoval a urychleně audienci ukončil.
 
Celá tato jediná audience trvala cca hodinu. Druhý den pak císař odejel z Prahy (do Benátek nad 
Jizerou?).
J. Dee tak promarnil svou šanci dostat se ke dvoru a můžeme jen fabulovat, že údajné poselství andělů 
bylo ve skutečnosti poselstvím anglického trůnu. Místo dalšího setkání J. Dee dále jednal jen s dr. 
Jakubem Kurzem, tajemníkem císaře s kterým se (podle svého deníku) velmi spřátelil. Podle svých 
záznamů si v lednu 1585 pronajal dům v Solné ulici. Na nájem si vydělával přepisováním rukopisů, 
které sebou přivezl a jejich prodejem.
 
V té době se už ale po Praze (a především u dvora) začaly šířit pomluvy, že Dee je podvodník a 
zchudlý alchymista, případně i kacíř. Existuje domněnka, že tyto pomluvy účelově šířil zejména velmi 
vlivný Jiří Popel z Lobkovic.



Na neúspěch u dvora Dee reagoval tak, že horečně začal na všechny strany posílat dopisy s žádostmi o 
pomoc. Také 14. 3. přestoupil na katolickou víru, ale ani to mu už nepomohlo.
9. 4. 1586 došlo k zajímavé události, která bývá často esoteriky citována.
 
J. Dee byl při seanci andělem vyzván, aby některé spisy ze svého vlastnictví spálil. Dee pochopitelně 
uposlechl a měl je za ztracené, ale o několik dní později je nalezl neporušené. Situaci poněkud objasní 
to, že pálení spisů prováděl Kelly sám a ostatní byli ve vedlejší místnosti. ? (viz 2)
 
Pozice J. Dee se zhoršila ještě více poté, co se v Praze objevil papežský nuncius Fillipo Sega. Tlak na 
vyhoštění Angličanů pak ještě zesílil, až konečně byl dekretem v červnu1586 vyhoštěn.
Později se přes Lipsko do Čech sice vrátil, ale to už bylo k Vilémovi z Rožmberka.
Takto tedy zhruba ve skutečnosti proběhl pobyt J. Dee v Praze. Pozdější již samostatná kariéra E. 
Kellyho, jakožto alchymisty už je jiná kapitola.
 
Z výše uvedeného průběhu mnoho historiků dovozuje, že J. Dee nemohl být majitelem rukopisu 
nazvaného později nesprávně Voynichův a prodat tento císaři. Podle mého soudu, ale tuto možnost 
zcela zavrhnout nelze.
Víme totiž, že císař jen málokdy kupoval předměty do své kunstkomory přímo. V drtivé většině 
používal prostředníků, kteří to pro zařizovali. Takovým prostředníkem mohl být i dr. Kutze. A to 
přesto, že je tu jistá časová disharmonie, zatímco rozdíl mezi 630 dukáty zapsanými J. Dee a 
Mníšovským v rozhovoru zmíněnými 600 může být způsoben tím, že k jeho rozhovoru s J. Marcim o 
manuskriptu došlo až po mnoha letech. (viz 3)
Ovšem jak to bylo doopravdy, to už se nejspíš nikdy nedozvíme.
 
1/ J. Dee na této knize pracoval několik let a pokusil se v ní systematizovat a graficky přehledně 
uspořádat veškeré tehdejší vědění. Výsledku si velmi považoval, ale ten je dodnes pro mnoho esoteriků 
příliš složitý a nepřehledný.
 
2/ Tato epizodka ( a další) myslím jasně ukazují, jak to bylo skutečně se schopnostmi E. Kellyho, coby 
média.
 
3/ J. Marci rektor Karlovy univerzity zdědil manuskript po J. Barešovi a spolu s průvodním dopisem 
ho poslal A. Kircherovi do Itálie. Pravděpodobně jej Mníšovskému ukázal a ten jej poznal (!) a řekl 
mu, co se o něm vypráví. 
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KAMENNÝ MOST. 

 
Tenhle most se jmenuje prostě Kamenný most, protože široko daleko nikde žádný jiný není. Stojí tu už 

od nepaměti a říká se o něm, že prý ho postavily římské legie, když zrovna nepochodovaly sem a tam. 

Je to nesmysl. Říčka Tega není nijak široká a hluboká už vůbec ne a římští legionáři by ji hravě 

překonali.

 
I. Sobota.

 
To mě už se mnohem více líbí historka o tom, že most 
nechal postavit král Jiří, který si při přechodu řeky nechtěl 
namočit své nové střevíce, ale pravda to taky nebude.
Most je postaven na meandru řeky zhruba uprostřed 
řídkého dubového lesíku.
Prý proto, aby nebyl moc lidem na očích a neodpuzoval je 
svou ošklivostí. A ohyzdný on opravdu je. Má sice 
elegantně klenutý oblouk, ale kameny jsou uhlově černé. 
Bůhvíodkud je sem stavitelé přitáhly. Navíc jsou tyhle 
kameny jen lajdácky opracované a tak je hladká jen úzká 

ochozená cestička uprostřed. Ostatek jsou obrovité balvany, samá nerovnost a špička.
 
Asi bych měl ještě říct, že naše vesnice má jen pár chalup a jmenuje se Tři duby. To podle tří dubů 
srostlých do sebe, co stojí uprostřed návsi.
Když chceme do nedalekého městečka, je to přes most docela pěkná zacházka a tak si od jara do 
podzimka většinou my mužští vyhrneme nohavice, ženské zvednou podolek sukně a pěkně 
přebrodíme. V zimě tahle líná říčka brzičko zamrzne a pak už špacírujeme po ledě až do jarního tání.
Skrz lesík a přes most tak chodí jen málokdo a za šera či v noci už vůbec ne. Pochmurnost téhle 
podivné stavby nahání strach i těm nekurážnějším mužským. 
 

II. Neděle.
 
Musím říct, že i když já jsem poctivě pokřetěnej, tak moc do kostela nechodím. Ono to kázání 
místního kněze se celá ta léta nemění a je pořád stále stejné. Taky nevěřím na žádné duchy, démony a 
přízraky. Však jsem si také odkroutil pár semestrů v Cambridge, než můj tatík, dej mu pámbu věčný 
pokoj a klid, prošustroval v kartách většinu našeho majetku a pak se zastřelil starou mušketou po 
dědovi. Se studiem byl konec, to se ví. Pak jsme se s matkou raděj odstěhovali sem do téhle díry, kde 
nikdo moc neznal naši minulost a přežívali z toho mála, co se podařilo zachránit.
 
Tu neděli co začíná můj příběh, se vydalo asi deset lidiček, hlavně ženské, do města na mši a protože 



už bylo k jaru, led byl tenký a voda studená, musely to vzít přes most. Vrátily se nějak před polednem a 
tehdy Tom Wood zjistil, že chybí jeho dcera Amy. Po chvílích dohadů a troše ošívání se jedna její 
kamarádka přiznala, že se jí Amy svěřila, že se má po mši setkat s mladým Henrym Tomsenem.
 
Ženské po sobě začaly hned pokukovat a potutelně se usmívat, protože tohle bylo známé. Tak začalo 
tady nejedno manželství.
Jenže tatík Amy byl velkej pruďas, tak se sebral a rázoval si to do města, hnedle nakráčel k Tomsenům 
a spustil pořádnou bouřku.
 
Mladej Henry prý zbledl, že by se v něm krve nedořezal a klepal se jak osika.
Přiznal, že s Amy byl, ale ta prý na něj nějak neměla náladu a když jí chtěl dát pusu tak ho odstrkovala 
a tvářila se, jak když snědla citron. Z Henryho to lezlo jak starej jezevec z nory, ale nakonec napůl 
v mdlobách přiznal, že udělal odvážný výpad pod její blůzku a ona ho klepla přes ruku tak prudce, že 
ho ještě teď brní a utekla. Domu se vrátil dlouho před obědem. 
 
To už se k němu přidali i Henryho rodiče a že prý se opravdu vrátil před polednem a jestli prý mu pan 
Wood nevěří, tak že Henry bude přísahat na rodinnou bibli. Paní Tomsenová když viděla, jak se Wood 
kaboní jak bůh pomsty, tak si před synáčka stoupla, aby ho případně bránila vlastním tělem. Tom si 
vzpomněl, že on sám nebyl lepší a tak jen zahrozil, že ještě není konec, otočil se a odkráčel.
Vracel se samozřejmě oklikou přes Kamenný most a tehdy na pozadí černých kamenů uviděl něco 
bílého. Když přišel blíž, poznal, že na jednom výčnělku je kousek látky. Vrátil se do lesíka, popadl 
první klacek, který mu přišel pod ruku a ten útržek si přitáhl. Byl to malý kousek sukně a Wood pojal 
podezřeni, že pochází ze šatů jeho dcery. Když přišel domů a ukázal to manželce, tak mu opravdu 
potvrdila, že je to kousíček ze spodničky Amy.
 

III. Neděle večer.
 
Seděl jsem u krbu, četl si starou kroniku a uždiboval pečeného zajíce, kterého jsem upytlačil na 
panském, když ke mně Wood přisupěl. Ani pořádně nepozdravil a hned začal vykládat tu svojí 
historku a rozhazoval při tom rukama tak, že připomínal větrný mlýn.
„Sedni si Tome,“ povídám, „uklidni se a začni znova, takhle z toho nejsem moudrej.“
„Promiň Rogere, já vím, že jsem tak trochu hrr.“
„Váš rod byl vždycinky takovej. No náhodou zrovna tady v staré kronice čtu, že tvůj vzdálený předek, 
nějakej Little John, se prý dal k zbojníkům. Měli jeskyni v Sherwoodském lese, přepadávali a 
loupili…..nechceš stehýnko?“
 
Tak si tedy sedl, bez ostychu si posloužil a začal povídat. Zakončil to: „Naše bába, tedy myslím jako 
tchýni… Tak ta povídala, že prej si ji asi odnesl ďábel. On prý ten most postavil na příkaz samotného 
Merlina a když ho ze severu nesl na Artušův hrad, tak zakokrhal kohout a ďábel ho upustil. Od tý doby 
si ho semka občas chodí hlídat, estlivá mu ho někdo nesebral…“
 
Tedy řeknu vám, to byla ta nejpitomější historka, co jsem o tom mostě slyšel, ale Tom byl v takovém 
stavu, že jsem to přešel. Tady u nás se pomalu ke každému kopci nebo kameni víže nějaká strašidelná 
historka a duchů, démonů a podobné havěti tu máme tolik, až se divím, že je tu taky místo pro lidi. 
Nicméně jsem musel uznat, že je to hodně záhadné a podivné.
 
„Rogere,“ povídá Tom, „ty jsi přeci študovanej člověk, co věčně leží v biblio….v blibli… v tomhle…. 
v bibli. Co ty si o tom myslíš? Kam se ta naše holka nešťastná mohla ztratit? Estlivá ji ještě někdy 



uvidíme?“ Abych pravdu řekl, moc moudrý jsem z toho nebyl. Měl jsem sice určitou představu, co se 
nestalo, ale co se stalo, to jsem nevěděl. Chvíli jsem nad tím mudroval, zatímco on na mě koukal, jak 
když čeká zázrak. Nakonec ale, abych získal čas, povídám: „Hele Tome, zastav se u mě zítra po ránu a 
půjdeme se tam spolu podívat.“
 
Když za ním zaklaply dveře, nacpal jsem si dýmku, sedl ke krbu, zavřel oči a přemýšlel……
 

IV. Pondělí ráno
 
Ráno jsem se ještě pořádně nerozkoukal a už mi Wood bušil na dveře. Hodil jsem tedy na sebe starý 
kabátec a šel. Nejsem už nejmladší a tak jsem se pomalu šoural, zatímco on jak byl nervózní, tak mě 
pořád popoháněl, běžel chvíli předmnou a pak se zase vracel, takže cestu absolvoval dvakrát. Když 
jsme došli k mostu, nechal jsem si nejdřív ukázat místo, kde Tom našel ten kousek látky. Pak jsem si 
sedl u břehu na plochý kámen a přemýšlel, zatímco on kolem mě poskakoval, jak když ho popadl tanec 
svatého Víta: „Tak co? Už jsi na něco přišel?“
 
„Tak si to představme,“ začal jsem pomalu, „ holka jde domů a je pěkně rozehřátá a tady se rozhodně 
že skočí z mostu.“
„Néééé!“ zaječel Tom zoufale.
„Jen jako,“ uklidňoval jsem ho, „ a nepřerušuj mě prosím jo? Tak dál! Je to sice pitomost, protože 
vody jsou tu sotva dvě stopy, ale i tak, určitě by skočila odtamtud, kde je oblouk nejvýš, ale místo, 
které jsi mi ukázal, je sotva pět stop od břehu. Tak naštvaná, aby udělala takovou hloupost zase určitě 
nebyla A i kdyby, tak by si tam leda tak pořádně namlátila.“
 
„Předpokládejme,“ pokračoval jsem. „ že by se uhodila do hlavy. Tak by tu muselo být tělo. Tok řeky 
je tu tak pomalý, že by ho neměl sílu odnést. Krom toho je na hladině pořád ještě slabounká krusta 
ledu, ale kde nic tu nic.“
Vstal jsem a šel se podívat nad to místo, kde byl ten kousek látky.
„Na co koukáš Rogere?“ ptal se Tom.
„Amy není nijak vzrostlá holka, že jo? A ta obruba mostu je dost vysoká. Kdyby odsud chtěla skočit, 
musela by na ní vylézt a podívej. Cesta je trochu blátivá, ale tady mezi kameny není vidět, že by na ně 
někdo stoupl. Alespoň trochu špíny by se zachytilo v prohlubních.“
 
Wood na mě koukal s otevřenou pusou, že by se mu tam vešel panskej kočár i s potahem. „Ty jsi halt 
študovanej člověk, to se pozná!“
Neodpověděl jsem a místo toho poručil: „ Podej mi ten útržek!“
Vyndal ho z kapsy a podal mi ho, jako kdyby to byl Svatý grál. Kousek látky byl velký jako dětská dlaň 
a na všech okrajích byl otřepaný.
 
„Ten útržek je hodně podezřelý.“
„Stará… tedy myslím moje manželka Tery, si je jistá, že je to z podolku Amy.“
„Tak to nemyslím. Znova si to zkusme představit, že skáče dolů a kouskem spodničky zachytí o 
některý špičatý kámen. Co se stane? Myslím, že látka by se natrhla, ale nevyškubla a i kdyby, určitě by 
kámen nevytrhl kus odprostředka, ale od kraje a podívej, tady žádný lem není.“
 
„A co to tedy znamená?“
„Že ta tvoje Amy je pěkná podšívka. Jsem si téměř jist, že si ten kousek spodničky vyškubla sama a 
pak nejspíš pomocí nějaké větve ho pověsila na ten šutrák, aby to vypadlo, že tady hupsla dolů. Žádnej 



ďábel si ji neodnesl, i když za tohle by si to možná zasloužila.“
To už na mě Tom koukal jako na dvouhlavé tele.
 
„Rogere, ty jsi tohle…. tenhle… grénius! Ale proč to udělala? A kde teď je?“
„To budeme muset teprve zjistit, ale ne s prázdným žaludkem. Jde se do vsi. Mimochodem, co máte 
dnes k obědu?“
„Uzený pstruhy.“
„Skvělý! Právě jsem na ně dostal obrovskou chuť. Určitě mě pozveš že?“
„Jo, jasně!“ ale neznělo to zrovna nadšeně.
„Tak jdeme.“
 

V. Pondělí poledne.
 
Sotva jsme došli k jeho domu, Tom hned volal na ženu a sděloval ji radostnou zprávu, že jsem přišel 
na to, že Amy je naživu. Tu jsem si všiml, jak jeho Tery po mě šlehla takovým napůl zvědavým, napůl 
zlostným pohledem a v hlavě mi zacinkal malý zvoneček.
 
Hned mi v té chvíli došlo, kde asi ta holčina je a Tery že to ví, a řekl jsem si, že jim také provedu 
takovou malou lotrovinu.
Ještě jsme pořádně neobrali kostřičky a už se do mě Tom pustil: „Tak co, už jsi přišel na to, co se s tou 
naší holkou stalo?“
„Ještě ne, ale však se tomu dostanu na kloub, neboj. Ukliďte stůl a přines mi něco na psaní.“
Odnesli nádobí a Tom ze sekretáře vytáhl starý kousek olůvka.
 
„Bude to takové malé kouzlo.,“ začal jsem a po očku pozoroval Tery, která si nade mne stoupla 
s rukama v bok a nasupeně mě pozorovala.
Začal jsem na hladké dece stolu kreslit a doprovázel to: „ Tak tady ten kroužek to je naše vesnice. Tady 
ta klikatá čára je řeka a tohle je hájek a most. Tuhle nakreslím jiný kroužek a to je městečko. A támhle 
nalevo je Sherwoodský hvozd a v něm zbojnická jeskyně….“
Sundal jsem křišťálové srdíčko, které nosím po mamince na krku, navlékl jsem si ho na prst a ruku 
jsem dal nad stůl, tak aby srdíčko viselo volně tak dva palce nad mapkou. Napadlo mě přidat nějakou 
strašidelnou průpovídku a ta mi sama od sebe přišla do úst: „ Ó duchu velkého Merlina, přijď a pomoz 
mi najít dívku Ami. Ukaž mi, kde se teď nachází!“
Já na tyhle věci nevěřím, i když jsem to jako kluk zkoušel po mamince, která takto zjišťovala, zda 
mince, které dostala na trhu, nejsou šizené, nebo jestli vajíčko není pukavec.
 
Teď se ale k mému obrovskému překvapení srdíčko samo od sebe rozkývalo a táhlo mě směrem 
k městu. Podařilo se mi předstírat, že je to samozřejmé a nechal se jím táhnout. Nad kroužkem se však 
zastavilo sotva na momentík a pak putovalo k mostu a odtud do Sherwoodského lesa, kde se zastavilo 
nad jeskyní.
 
„Tak dost!“ zasáhla do toho Tery. „ Ty Rogere už nech té šaškárny s kyvadlem..“
Na můj chabý pokus o námitku reagovala razantně: „Vy chlapy! Co vy víte o našich ženských 
starostech?! Teď se vy dva rozumbradové posaďte a poslouchejte. Ty Tome, jestli jen špitneš, tak tě 
bacím tady tím válečkem.“
 
„Ano, Amy je naživou, to jsi vyšpekuloval Rogere správně, ale jinak jsi byl úplně vedle. Holka je 
samodruhá, svěřila se mi v neděli, než jsme šly na mši. Jenže potíž je v tom, že to nemá s Tomsenem, 



ale s mladým sirem Baconem. Poradila sem jí teda, ať jde za Henrym a řekne mu, že je to jeho a ona 
nato, že s ním nic neměla. Tak jsem ji řekla, ať ho svede a čekala na ní za městem. Jenže holka mi tam 
přilítla celá ubrečená, že miluje jen Bacona a že Henry je slizkej jak chobotnice a že domů nepůjde, 
páč ji tady Tom zamorduje a že si raděj něco udělá. To mi vnuklo nápad předstírat, že se jí něco stalo, 
uklidit jí do jeskyně, abychom my ženské, získaly čas a mohly něco vymyslet. Jenže když jste do toho 
vy dva začali strkat ty svoje zvědavý nosy, tak vám povím, na čem jsme se dohodly.
 
Zítra se já a stará Vivien  oblíkneme do svátečního a půjdeme za zámeckou paní. Ony ženské se 
vždycinky nějako dohodnou, protože v těhle ohledech umí držet pospolu. Cestou nazpátek se stavím 
pro Amy a Tome to ti přísahám, jedno křivé slovo a je z tebe nebožtík! Holka je teď v požehnaném 
stavu a nesmí se rozčilovat, jinak budeš mít vnuka blbečka. A ty Rogere, koukej držet jazyk za zuby, 
jinač ti ho přijdu vyškubnout kleštěma na kyselý okurky.“
 
Tom z té rázné řeči byl jak opařený a já jsem v duchu musel přiznat, že jsem sice v mnohém měl 
pravdu, ale jinak jsem moc fištronu neprokázal. Na druhou stranu, možná že bych postupně přeci jen 
pravdu odhalil.
 

VI. O týden později.
 
Později jsem se dozvěděl, že zámecká paní si hned pozvala synáčka na pohovor a ty tři se do něj 
pustily s takovou vervou, že mládenec hned přiznal, jak se věci mají. Lady žádnou diskuzi nepřipustila 
a hned rozhodla udělat v tom pořádek. Řekla prý, že rod stejně potřebuje novou krev a ona se na 
vnoučka už teď těší.
 
Dnes měla Amy Woodová a mladý sir Bacon v kostele první ohlášky a musím se přiznat, že jí to po 
čertech pěkně slušelo. Ona holka je krev a mlíko a kdybych byl mladší.. hmmmm!
Už se těším, že mě pozvou na zámek a já si na svatební hostině pořádně nacpu břicho.
PS: Ten fígl s kyvadlem, jsem už raději nikdy nezkoušel a ducha slavného Merlina nechával na pokoji.
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Toto je ukázková kapitola knihy UMÍME DOBŘE ČÍST?, která pojednává o efektivním čtení. Celá 
kniha právě vyšla, můžete ji stáhnout ZDE a to jako zip nebo PDF 

 
METODY RYCHLÉHO A EFEKTIVNÍHO ČTENÍ 

 
I když si vytvoříme systém čtení jako onen v minulé kapitole, jistě by nám nebyl příliš platný, 

kdybychom neměli určité metody, jak udělat naše čtení také dostatečně rychlým a efektivním. Než k 

tomu ale dojde, musíme mít určité zkušenosti, určitý trénink - jinak řečeno, musíme začít o našem čtení 

přemýšlet, rozhodnout se, v čem potřebujeme zlepšení a začít ho vylepšovat. . . 

 
Skipping neboli přeskakování.

 
Používám zde anglické názvy hlavně proto, že ty většinou 
začínají na "s" a proto se dobře pamatují :-). Přeskakování 
vlastně není metoda - je to spíše nedostatek metody: 
většinou přeskakujeme nudné části a čteme jen to, co nás 
zajímá - ale hlouběji nejdeme. Což je škoda: výhoda, že 
jsme ušetřili čas, se pak mísí s obavami, zda jsme právě 
něco důležitého nerozvážně nepřeskočili. Tato metoda je 
dobrá leda v knihkupectví, když tam máme jen pět minut 
na to, abychom se rozhodli, zda máme nějakou knihu 
koupit.

 
Scanning neboli prohledávání. 

 
Ve slovníku sice najdeme též překlad slova  "scanning" jakožto "přehlédnutí", ale bohužel by se to 
pletlo třeba s "přehlédnutím červeného světla na křižovatce" a navíc zde opravdu neděláme jen 
"přehled", ale prohledáváme text (viz níže). Pracuje to totiž podobně jako skaner pro snímání obrázků 
či textů, s tím rozdílem, že přitom ještě něco hledáme. Různí autoři to popisují různě, ale v podstatě 
jde o sekvenční prohlédnutí celého textu - podobně jako když hledáme slovo ve slovníku či jméno v 
seznamu. Na rozdíl od těchto "skenů" ale nekončíme scanning hned jak něco najdeme; ne, jen si to 
zapíšeme či označíme a jedeme dál (močálem kolem černých skal), až projedeme celý text. 
 
Většinou si hned na začátku přečteme obsah a přečteme celý první odstavec; pak od každého 
odstavce jen první větu a pak zase celý poslední odstavec ( zde mluvíme o článku či kapitole, ne 
celé knize). Dále hledáme pomocná slova, která něco uvádí, třeba "dále", "nejprve", "za prvé" a 
podobně, též silně vytištěná slova, prostě jakési ukazatele. Zaznamenáváme body, které nás 
zajímají, ale knihu vlastně ještě " nečteme". Tento proces je každému známý, ale nepleťme si to se 
normálním čtením, i když skanujeme poměrně detailně. To, co nás nezajímalo, jsme totiž ani 
nezaregistrovali a tedy to nejen nebudeme znát, ale ani později hledat . Celkově vzato, je to proces 
výběrový a už tím nám ušetří hodně času. V druhé etapě - to už je normální čtení - si pak pořádně 



pročteme informaci na nalezených stránkách - ale to už je zase skimmimg.. 
 

Skimming neboli stahování.
 
Opět, slovník vám to přeloží také jako "přelétnutí", ale jde o pravý naopak: výraz "skimming" se 
normálně používá pro sbírání smetany s povrchu mléka, tedy její "stahování"). Už předem totiž 
musíme vědět, kde hledat látku, kterou si při stahování chceme pořádně přečíst, protože obsahuje 
informaci, kterou potřebujeme. Musíte ji tedy nejen přečíst, ale zároveň ji už také nějak zahušťujeme 
a třídíme (neboli sorting, další "s"!). Kdy použít skan a kdy skim? Často se používá jeden, ale už ne 
druhý anebo se dělá nejprve skan a pak skim. Jindy se oba kombinují oba v jednom: skanuji text, u 
důležitého se zastavím a přečtu ho normálně, atd.. To se ovšem hodí spíše pro článek než knihu, ke 
je to komplikovanější.  Jelikož se jedná nejen o detailní čtení, ale také pokud možno rychlé, mohou 
se naše oči po stránce pohybovat i jinak - náš prst může třeba sledovat velké imaginární S, jedno na 
celý sloupec (má-li text sloupce řekněme jen 5 a ž 10 cm široké, např. noviny). Naše oči pak nejen 
sledují náš prst, ale zároveň čtou naráz vždy celý řádek (více v Příloze). Mimochodem: různé 
rychlosti čtení v různých místech textu a to podle potřeby vlastně svědčí o tom, že čtenář už ví, jak 
efektivně číst.. 
 

Searching neboli hledání

není vlastně ještě čtení a tak si o něm povíme víc v kapitole "Hledání informace". Netřeba dodávat, že 
správné hledání nám ušetří opravdu mnoho času - hledáme totiž knihu či časopis právě s něčím pro 
nás důležitým. Jindy hledáme subjekt či výraz už v dané knize - na to ale máme index neboli abecední 
rejstřík. 
 

Preview neboli náhled. 
 
Takovým náhledem je např. obsah knihy, s podtitulky ke každé kapitole. Hlubší náhled získáme 
opravdovým prolistováním textu, list za listem. Je to něco podobného jako scanning, ovšem nehledáme 
jen to, co nás zajímá, ale registrujeme vše, co v knize je a děláme si předběžně přehled - nejlépe ve 
formě mentální mapy, viz kapitola "Dělání poznámek" . 
 

Overview neboli souhrn. 
 
Dobrý sopuhrn znamená, že máme přehled, o čem zhruba v knize jede, jindy dokonce to, že opravdu 
víme, o co tam jde. Můžeme jít ještě hlouběji, ale pak už se zase spíše jedná o opravdové studium. 
Dobré overview je na příklad mentální mapa (viz kapitola "Psaní poznámek"), i když i ta mapa je 
už je vlastně i víc.
 

Review neboli opakování.
 
To sem vlastně už vůbec nepatří, jde totiž o studijní metodu, popsanou v předešlé kapitole.
 

Rychločtení.
 
Jednou z odpovědí na zvýšení efektivnosti čtení je tak zvané rychločtení, ovšem ne nějaká "rychlovka" 
či "pohled z rychlíku" :-).. Znamená to totiž nejen rychle číst, ale také co nejvíc z toho absorbovat. 
Rychločtení je ovšem technika určená hlavně k rychlému čtení daného textu - tedy jak se to naučit a 
zároveň podstatně tak zlepšit rychlost a efektivnost vašeho čtení. Autor Tony Buzan ve své knize 



"Speed Reading" podává zajímavý fakt: čím pomaleji čteme, tím méně chápeme - nejen objemově, 
ale i percentuálně. Mozek totiž při pomalém čtení také vlastně pracuje pomalu, a buď se zpožďuje, 
jindy se při té pomalé rychlosti rozptyluje a myslíme ještě na něco jiného. Jinými slovy: při 
rychločtení se musíme mentálně soustředit víc na obsah, než na jednotlivá slova. Rychločtení se 
pochopitelně nikdo nenaučí jako Švejk němčinu (tj. "sám od sebe" :-), chce to určitou taktiku, techniku 
a hlavně trénink. Jak "rychločíst", to je popsáno na konci této knihy, v Příloze - a pak už se ale každý 
může (vlastně musí) trénovat sám. 
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V dnešní době rovnoprávnosti žen je potěšující, že veřejné funkce zaujímají také ženy. Jenže naše 

předsedkyně výboru je ještě víc než to, ona je také pedagog (-žka). Jen tak se mohlo stát, že se na nás 

občany pořád ještě dívá jako na děti z obecné školy. Říkají jí paní Předseda a třese se před ní celý 

výbor. Jelikož se rádi třeseme, zašli jsme si za ní na přetřes, pardon, pro interview . . . 

 

 

INTERVIEW S PŘEDSEDKYNÍ VÝBORU. 
 

Jansan: Paní předsedkyně, mohla byste nám prozradit, jakému výboru vlastně 

předsedáte?

 

PŘEDSEDKYNĚ: No dovolte, vy to ještě nevíte? Mladý muži, kde jste chodil 

do školy? 

 

Jansan: V Libni, ale to už je šedesát let, takže to vaše oslovení "mladý" patří 

spíše vám. Ale vážně: ptám se jménem našich starších posluchačů, zvláště 

těch, co chodili do školy, když jste ještě nebyla předsedkyní výboru, dokonce 

jste ještě ani sama nechodila do školy. 

 

PŘEDSEDKYNĚ: Ale na těch přece nezáleží, tady jde hlavně o naši mládež! 

 

Jansan: Máte pravdu, ale vy už zase také nejste nejmladší, že ano. Dobrá, budu ho tedy nazývat 

Výborem na Velké Něco.

 

PŘEDSEDKYNĚ: A co "na Něco"? 

 

Jansan: No na Něco to asi musí být, jinak by byl na Nic. Vlastně máte pravdu, možná, že je na Nic. 

 

PŘEDSEDKYNĚ: Ale s vámi se nedá mluvit. Vy jste jako moji žáci se Zapadálečkova - co  ti se mně 

jen natrápili! 

 

Jansan: Oni měli tu drzost, že se vás také na něco ptali? Ale to je normální, ne? Už v gramatice se 

přece mluví o tzv. větě tázací, to je ta, zakončená otazníkem, víte? 

 

PŘEDSEDKYNĚ: (uražena) To víte, že to vím! Gramatiku jsem učila, než jsem přešla na marxizmus. 



.

 

Jansan: (impertinentně) No jo, ten byl lehčí. Nu když se nemůžeme dozvědět, na co ten váš výbor je, 

snad byste nám alespoň mohla říci, co Vy tam děláte?

 

PŘEDSEDKYNĚ: No doovlte, přece předsedkyni! To vám nestačí? To je ta nejvyšší funkce. 

 

Jansan: Bohužel nestačí.. Já chtěl vědět, co jako ten výbor vůbec dělá, to Velké Něco. 

 

PŘEDSEDKYNĚ: No hlavně usnesení. Nejdřív teda je řada projevů a pak přijde to usnesení. 

 

Jansan: To zní docela demokraticky.

 

PŘEDSEDKYNĚ: Také je. U nás máme všechna usnesení jednohlasná.

 

Jansan: A vy jste ten hlavní hlas, ne? 

 

PŘEDSEDKYNĚ: (skromně) Většinou ano. Někdy sice někdo hlasuje proti, ale ten u nás dlouho 

nevydrží. To by bylo, takhle nám narušovat naši solidaritu, ne? 

 

Jansan: Máte pravdu. Jeden můj kolega u vás byl a dopadl přesně takhle. Jenže on tvrdí, že to bylo od 

vás spiknutí.

 

PŘEDSEDKYNĚ: Jaké spiknutí? My ho vyhodili veřejně - ať si jen někdo dovolí ceknout! Poletí 

jako ten váš kolega! 

 

Jansan: No a pak znám jednu paní, ta je také ve výboru, ale tajně s vámi nesouhlasí. 

 

PŘEDSEDKYNĚ: A jak se jmenuje? Tohle nenávidím, když někdo nesouhlasí a nevystoupí veřejně. 

Jansan: Na jméně nezáleží. Ona se totiž bojí, že kdyby něco řekla, tak ji právě ta vaše klika vyhodí. 

 

PŘEDSEDKYNĚ: No to ano, už jsme přece mluvila o té solidaritě. Ale to, že nevystoupí, to je pane 

od ní jen obyčejná zbabělost. 

 

Jansan: Zatímco vyhodit ji za její názory, to není. Zajímavý názor. Neučila jste náhodou někdy 

historii? 

 

PŘEDSEDKYNĚ: Ne, proč? 

 

Jansan: Nu pak byste asi věděla, že takhle nějak uvažoval Napoleon. Jenže to byl diktátor! 

 

PŘEDSEDKYNĚ: Ale já přece taky dávala diktáty jsem dětem ve škole, i když ne z historie. 

 

Jansan: Asi máte pravdu, ale "držet hubu a krok" je spíše heslo vojenské, že ano. 

 

PŘEDSEDKYNĚ: Ještě že jste mi to připomněl. Napište tam, že tatínek byl vysoký vojenský činitel. 

 



Jansan: A kde bojoval? 

 

PŘEDSEDKYNĚ: Nikde, on jen činil. On bojoval jen za mír. A ten, jak vidíte, uhájil. 

 

Jansan: Takže tu disciplinu máte asi po tatínkovi. 

 

PŘEDSEDKYNĚ: Ano, a tu inteligenci mám zase spíše po mamince. 

 

Jansan: No to asi jo. Maminka také sloužila na vojně?

PŘEDSEDKYNĚ: Ale ne, maminka byla ředitelka zvláštní školy. 

 

Jansan: Chápu, měla jste velmi těžké dětství. Takže vy pracujete na ministerstvu zvláštních 

záležitostí? Zajímavé . . . 

 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku

 

 



 
Autor : ©Ladislav Brothánek: 
Název : MŮJ ŽIVOT TOULAVÉHO KLAUNA - ©Ladislav Brothánek: 
 
 
 
 

 
 

MŮJ ŽIVOT TOULAVÉHO KLAUNA - ©Ladislav Brothánek 
 
 
Toto je úvod k autobiografii českého herce a mého dobrého kamaráda, Ladislava Brotánka. Zemřel 

pře dvěma lety a v naší knihovně jeho kniha teď vychází ve formátu ZIP i PDF, obohacena mnoha 

fotografiemi z jeho repertoáru. (viz Bulletin či Novinky). Zde uvádím jeho předmluvu ke knize . . .(j.h.) 
 

 
©Ladislav Brothánek: 

MŮJ ŽIVOT TOULAVÉHO KLAUNA. 
 
"Celý svět je jen jeviště 
a všichni lidé na něm jenom herci."
William Shakespeare, ze hry Jak se vám líbí . 
 
Člověk by si řekl, že už ho ve stáří nic nepřekvapí. A přece: když se lidé začali zajímat o mého 

spolužáka, přítele a divadelního kolegu Ivana Jandla (o tom ještě více v této knize), zavzpomínal jsme 

si i já i na naše kamarádství a divadelní začátky. A nejen to, začal jsem si psát i s jiným kamarádem ze 

školy, s Honzou, který kdysi také Ivanovy osudy sledoval. a píšeme si pořád. 

 

Píšeme si a bavíme se o všem možném - padesát let jsme se neviděli - a Honza se zajímá o vše, co jsem 

v té době dělal. A tu Honza dostane nápad, abych to sepsal, tedy něco jako své paměti, že mi to dá na 

svou internetovou stránku. Nejprve se mi to nezdálo, ale on se nevzdal tak lehce. Tvrdil mi, že jsem měl 

velmi zajímavý život a že jsem se v životě jistě také potkal se známými herci. A protože Honza umí 

naléhat, i mně se ta myšlenka nějak začala líbit víc a víc. Slíbil jsme mu, že se tedy o to pokusím, 

stránku po stránce, kapitolu po kapitole. A on mi zase slíbil, že to bude dávat na Net a přidá tam i 

fotky, které mu budu zasílat..

 

Předkládám to zde tedy čtenářům jako seriál - je to zveřejněno vůbec poprvé a doufám, že to vezmete 

tak, jak jsme to psal, to jest upřímně a nezaujatě. 

 
ÚVOD

 



Libeňský Zámeček

Vyrůstal jsem v Libni, ve čtyřicátých a padesátých 
letech minulého století. Je to jedna z nejstarších 
částí Prahy. V roce 1053 zde vezli na rozkaz knížete 
Břetislava I. ostatky svatého Vojtěcha z Polska, 
zabitého tamějšími pohany roku 997 a jak praví 
kronikář, "... dali sobě odpočinouti u potoka 

zvaného Rokytnice. Místo to jest pak velmi se jim 

zalíbilo a proto Libní jest jej nazvali". Vojtěch 
(Adalbert) byl se svým bratrem jediný Slavníkovec, 
který přežil vyvraždění jejich kmenu Boleslavem II. 
a jednu dobu byl dokonce i pražským biskupem. Po 
své smrti byl v roce 999 prohlášen za svatého a stal 
se patronem české země. A tak se nedivme, že i ten 
libeňský kostel nese jeho jméno. 
 

Ta Rokytka tam teče dodnes, ale minulou slávu už dnes reprezentuje hlavně libeňský Zámeček, bývalá 
tvrz (zaznamenaná už v r. 1363, v době Karla IV), přebudovaná v roce 1595 na renesanční zámek. 
Proslavil se poprvé tzv. Libeňským mírem, když tam odevzdal roku 1608 Rudolf II svému bratrovi 
Matyášovi RUM, tj. Rakousko, Uhry a Moravu, a podruhé za Marie Terezie, kvůli jejíž návštěvě dali 
vymalovat hlavní síň všelijakými nahatými andělíčky. Asi to nemělo co dělat se známými vtipy o ní - 
Marie Tereza totiž byla také zaloužilou matkou; porodila 16 dětí, z nichž jen devět se dožilo dospělého 
věku. Dnes je to mimochodem oddávací síň.
Je tam též malá barokní kaple, kde ještě za našich dob sloužíval mše katecheta naší školy, který tam 
byl i farářem. 
 
Hned za zámečkem byl libeňský park, který navrhl známý architekt Thomayer. Tam jsme často jako 
kluci řádili a později, poněkud starší, chodili i randit. Na rohu pod Zámečkem stojí socha Dr. Jana 
Podlipného, bývalého starosty města Prahy a též libeňáka; zemřel v roce 1914. Kouká se někam na jih, 
ale jeho ukazováček přísně směřuje dolů, k zemi.
 

Nás kluky ale momentálně plně zaměstnávala naše škola. Říkali jí "U zámečku", a stála vlastně hned 
naproti němu, přes koleje, kudy tradičně jezdívala tramvaj číslo 14 a později i jiné. Dříve měla dvě 
části, jednu pro chlapce, druhou pro dívky, ale v naší době už byly třídy smíšené. 
 
Ale snad nejprve něco o mně. Narodil jsem se roce 1937 v Libni, na náměstí Dr.Holého, jako jediné 
dítě. Asi po půl druhém roce se rodiče i s mou maličkostí přestěhovali do ulice Stránského, později 
Poděbradovy a po německé okupaci až dodnes, do ulice Novákových č.11. Novákových proto, že oni 
manželé Novákovi za Heydrichiády skrývali v bývalé restauraci u Ženíšků jednoho z 
parašutistů-atentátníků. To už je ale známá historie, i když dnes už lidé na jejich oběti jaksi zapomněli. 
Do školy to nebylo pěšky zase moc daleko a cestou bylo vždy něco zajímavého vidět, třeba knižní 
novinky v knihkupectví nebo výloha divadla S.K.Neumanna, kde byly vždy zajímavé fotky ze zrovna 
tam hraných divadelních her. 
 
Můj otec byl muzikant a sjezdil s cirkusem Klucký a Busch půl Evropy. Matka byla obyčejná žena v 
domácnosti, rodačka z Benešova u Prahy, dcera miniaturního živnostníka-ševce. Dětství jsem měl 
vcelku radostné a zatímco svět kolem nás se měnil, my kluci měli jiné, naše starosti. 
 



Zde se zrodilo mé pozdější přátelství s Ivanem Jandlem. Chodili jsme společně od první obecné až do 
pozdějšího věku. Naše přátelství vlastně trvalo až do pokročilé dospělosti. Navštěvovali jsme spolu 
Dismanův rozhlasový soubor, já bohužel jen rok, protože mne tehdy poltila má láska ke kopané. Ivan 
zůstal a stal se tak ve svých dvanácti letech světovou filmovou hvězdičkou, což vyústilo do ceny 
zlatého Oskara za film Freda Zinemanna "Poznamenaní." 
 
Po absolvování střední školy jsme se s Ivanem rozhodli, že založíme amatérský divadelní soubor. Stalo 
se tak na lavičce před libeňským Zámečkem. Ivan již tehdy krom hereckého nadání měl i schopnosti 
režisérské. Sjednotili jsme se na hře J.Vrchlického "Noc na Karlštejně".
 
Já jsem obdržel roli krále Karla a moji ženu hrála naše kamarádka Jana Hlaváčová, pozdější členka 
Národního divadla v Praze. Bylo nám tak zhruba šestnáct let. Byla to ještě nevyzrálá amatérština, ale 
Jana byla už tenkrát vynikající. . .
 

 
Poznámka: Kniha má plno zajímavých fotografií známých herců, stáhněte ji z naší knihovny zde. zip 
anebo zde:PDF 
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Z HISTORIE NAŠÍ KNIHOVNY "KNIHY OFF-LINE" (2) 
 
Původně jsme zamýšlel udělat něco velkého rozsahu a jak už jsem psal, založil jsem tehdy klub KČK, 
ale knihy byly zdarma i pro nečleny a nic extra jsem nenabízel, jen ten společný zájem bavit se 
oknihách. Jen jednou, to jsem nabídl mou knihu ZÁHADNÝ RUKOPIS o VM, a to jen tomu, kdo se 
dá do klubu, Byla to kniha o Vojničově rukopise a hlásili se mi horem dolem. Jenže já chtěl, aby se 
přidali jako splupracovníci na výzkunu VM a do toho se nikomu nechtělo. Jediným, kdo s e tehdy 
"zapojil" byl redaktor ča pisu Crypto-world, pan Pavel Vondruška a to jen pokud mu zbyl čas. Za tu 
krátkou dobu však pro nás udělal skvělý objev - on totiž zjistil, že kniha Mnišovského nebyla učebnicí 
češtiny pro Ferdiannda III,jak se domníval už Dobrovský, ale první česku kryptologickou knihou !! 
 
Tu mou knihu jsem po roce stáhl - můj výzkum šel tak rychle, že bych ji stejně musel celou přepsat. 
Napsal jsem místo toho hned knihy dvě: " PRAŽSKÝ RUKOPIS a ĎÁBLŮV ADVOKÁT, tam už nic 
měnit nebudu a ani nemusím :-). Jsou obě ke stažení, adresy jsou nan nové české stránce VM na: 
http://hurontaria.baf.cz/VMX/ 
 

Ve psaní knih se ke mně brzo připolij můj kolega Karel Šlajsna, nickname Shinen. Psal scifi povídky a 
záhadologiocké články. Teda ještě píše, a také si před půl rokem založil si svůj vlastní blog SFINGA - 
POVÍDKY A ČLÁNKY, je na. http://shinen.webgarden.cz/ a teď je tam i nová sekce o VM, mrkněte 
se tam. Domnívám se, že Shinen je jeden z nejlepších českých aspisovatelů scifi. Jeho povídky se 
datují už od doby Zbraní Avalonu a jiných stránek. Často ty povídky najdete i jinde na netu, zveřejněné 
občas i bez jeho svolení, ale naštěstí vždy s jeho jménem. Psal mi do Příložníku, Enigmy i SFingy a 
udělal jsem z nich postupně celou řadu knih, všechny jsou v naší knihovně ke stažení zdarma. Jsou to: 
NEJEN STONEHENGE, DŮM, PERUÁNSKÝ DENÍK ROGER TAYLOR, PŘÍPADY ČÁRLÍ ŠÍNA, 
VŠECHNA SNAHA MARNÁ a ŽELEZNÁ MASKA.
 
Knihovna ovšem potřebovala i svou stránku, odkud by se daly knihy stahovat, už je těch deset let na: 
http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/. .Jsou tam knihy české i anglické - napsal jsem totiž i pár knih v 
angličtině a také dva ročníky anglické Hurontárie, hned vedle čtyř ročníků té české, vše jako jendotlivé 
knihy. Stránka se aktivuje každý měsíc a momentálně je tam přes 120 knih.
 
Už od začátku Příložníku jsem lákal lidí k příspěvkům do mých časopisů, ty jsem pak opět zformoval 
do knih. A autoři? Byl to především Michal Málek - jeho kniha TRAK, JÁ A AMERIKA je pořád 
žádána. Jeho SVĚTOVÁ BARBECUE KUCHAŘKA vyšla nejprve u nás, později dokonce i tiskem v 
Čechách. Předpokládám, že je ještě na skladě - u nás už není, nebudeme mu přece dělat konkurenci :-). 
Spolu jsme pak s Michalem napsali knihu KUTILOVÉ, o potižích majitelů rodinných domků, jinak 
řečeno nás dvou,.
 
Petr Musil, nyní už v penzi v Novém Skotsku, zase u nás vydal knihu CHOLESTEROL A JAK NA 



NĚJ. Filmový herec Milan Jablonský (pamatujete filmy DEFY o Vinnetuovi?) napsal své zajímavé 
filmové vzpomínky s názvem INDIÁNSKA NOSTALGIA (je tam plno autentických fotek) a Juraj 
Višný (hrál ve filmu KDO CHCE ZABÍT JESSII?) napsal spolu s jeho chotí dokonce knihy dvě: 
.MESTÁ SVETA a SPOMIENKY NA NAŠE POTULKY SVETOM (také s hromadou krásných fotek).
 
Aleš Bílý u nás vydal své dvě knihy básní: KOUKÁME PO SOBE a POJĎ A DOTKNI SE MĚ. 
Nedávno zesnulý divadelní a filmový herec Láďa Brotánek, můj bývalý spolužák z Libně, napsal kdysi 
na mé nutkání velmi zajiímavé memoáry s mnoha příběhy a divadelními fotkami. Kniha se jmenuje 
MŮJ ŽIVOT TOULAVÉHO KLAUNA, vřele doporučuji Všechny uvedené knihy jsou stále ještě ke 
stažení zdarma. 
 
Od začátku minulého roku už také konvertuji knihy na formát PDF. Byly sice předtím už složeny do 
souborů HTML, co se dají číst každým browserem (prohlížečem), ale PDF má jiné výhody - nejen že 
se rychleji stahují, ale navíc je není třeba odzipávat a mohou se přímo číst v elektronických čtečkách či 
na PC.
 
Pro ty, které to zajímá, zde popíšu, jak tu koverzi dělám - mohou si tak sami předělat knihy, které lze 
stáhnout zdarma z netu do jiného formátu, t.j. na ten, co se dá číst na elektronických čtečkách. 
Používám jen 3 programy: CutePDF writer, PDF Tools a FOXIT READER (všechny tři jsou zdarma 
ke stažení na Netu) . Nejlépe je nejprve udělat každou knhy kapitolu zvlášť a pak je složit. 
 
Otevřu tedy kapitolu ve Windows, ať už v editoru (např Wordu) nebo i v Internet Exploreru (pokud 
tam jde otevřít, některé nejdou, např. PDB a jiné, tam musíte prostě mít porgam, který to čte (pak je 
stejný postup) nebo prostě použít nějaký přímý konvetor a nejlepší je už přímo konevrtující do PDF.
 
Otevřenou kapitolu pak "vytisknu ji do fajlu" (kliknu na komandu Print). Objeví se okénko s volbou 
printerů, označím tam CutePDF (ten už mám předem nainstalovaný, navždy) a kliknu. Kapitola se mi 
uloží se stejným jménem, ale jako jako PDF formát a to na desktopu (Ploše). Tak udělám všechny 
kapitoly a přejmenuji je ale tak, že před jména dám pořadová čísla (tak třeba "domek" přejmenuju na 
"1domek", atd.). To je proto, aby se kapitoly objevily v knize ve správním pořradí, jinak tam budou 
seřazeny abecedně :-) .
 
Kapitoly pak složím pomocí PDF Tools na jeden jediný soubor v PDF (a dám mu už hned jméno 
knihy). Otevřu ho ve Foxit Readeru a ve sloupci nalevo vyrobím titulky jednotlivých kapitol (najedu na 
začátek kapitoly, okopíruji název a vložím ho nalevo - pak jdu na další kapitolu atd. Znovu uložím 
knihu a hotovo. Pak se dá v knize nejen listovat, ale i skákat po kapitolách, dělat záložky, highlightovat 
(márkovat fixem - dobré prostudenty, FOXIT to umí!) anebo hledat různá slova. A hlavně lze pak číst 
ve čtečce (ovšem jen v té, která umí číst PDF). 
 
Při čtení na PC nebudete mít se čtením problémy. Horší je to u čteček ( víc možných problémů najdete 
detailně v dalčím článku: PRVNÍ STÍŽNOSTI , v tomto čísle). Tak především: pokud vím, žádná 
e-čtečka nečte dobře PDF, které je "domácky" vytvořené )teda jak to dělám já, prot tyto případy:
 
a) je-li uděláno ze skenů (např. knihy z Krameriusa) či je-li složeno jen z obrázků. Displej ej prostě 
malýa zvětšný pak leze přes okraje displeje. Taková PDF číst a zvětšovat jen na počítači. 
b) Text s obrázky - jako třeba naše SFinga.pdf - už na většině čteček pracuje
c)Text bez obrázků pracuje všude. 
 



d) Další problém je čeština. náš soubor SFinga.pdf nemá problém u většiny čteček, ale převedete-li jej 
na Sfinga.txt, kde lze měnit velkost bez problémů, nebudou ji ty "anglické" (rozuměj běžné čtečky) číst 
OK - budou mít třeba problém s písmeny ě a ř. 
U čteček dělaných i pro "češtinu ", nazvu je "české", by ten problém už neměl být, nevím, zda sevůbec 
prodávají. Rozhodně by neměl být problém s češtinou u knih, za které zaplatíte, právě těchv češtině. 
Ale opět: je-li to kniha od konkurence, tj. od někoho jiného, než doporučuje výrobce čtečky, nikdy 
nevíte předem :-). Násilný Darwinizmus (=konkurence) pracuje i tam.
 
A ještě jedna věc: jak je vidět z dalšího článku, u tabletu, kde čtečka je jen přídavou funkcí a často jen 
s narychlo uvařeným softvérem, se objeví ještě další chyby. Ty mohou být v hárdvéru nebo firmvéru 
(rezidenční softvér) a většinou jde o zpackané funkce. Horší je, že se to dá reklamovat jen málokde a 
opravit asi nikde. Některé čtečky dovolují naládovat novější firmware - ale to chce odborníka. A ten to 
ale asi neudělá - ví, že je v tom rizko, že to pak nebude pracovat vůbec - a opravit to už nepůjde. 
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Název : Ze světa knih a e-buků (červenec 2012). Diskuze: PRVNÍ STÍŽNOSTI. 
 

 

 

 

PRO ČTEČKY ČI PC: Už přes rok zasíláme na požádání zdarma SFingu e-mailem přímo k vám . Formát je v PDF:

Napište nám v emailu "posílej Sfingu" - naše adresa je jakubfrost zavináč rocketmail.com a 

nezapomeňte udat adresu, kam vám máme Sfingu posílat. Sfingu v EPUB máme, ale nezasíláme: 

stáhněte si ji na sajtu z Bulletinu. Upozornění: Některé naše starší knihy či cizí bibliofilské sajty 

obsahují naši starou e-majlovou adresu na Hurontel či jinam - ta už dnes neplatí. Používejte prosím 

jen výše uvedenou adresu. 

 

Vyšly naše další ebuky, viz sekce NOVINKY. 

 

Znovu opakujeme adresu na Katalog čteček prodávaných v Čechách, je na 

http://www.alza.cz/knihy/elektronicke-knihy/18850860.htm

Co se týká dalších českých knih zdarma, dejte si do Googlu heslo "elektronické knihy zdarma" a hned 

se vám objeví desítky linků (ale pozor, ne všechny budou zdarma :-) !!!

 

A teď ještě poklad, který jsem nedávno objevil: je to stránka, která hledá na netu jen knihy zdarma, a 

to ve všech možných formátech a řečech, zde:http://www.justfreebooks.info/results.php?q=+ Dokonce 

to bere i česká písmena - tož si udělejte na to bukmárk - než to ztratíte, jako jsem to málem ztratil já 

:-). Ovšem i tam najdete občas věci, které sice jsou zadarmo, ale jen pro členy. No ona ta hledačka 

hledá jen to slovo "free", podrazy už nepozná :-) . . .

 

http://openpdf.info/ hledačka 1 - anglická hledačka knih a časopisů v PDF

http://www.pdfgeni.com/ hledačka 2 - anglická hledačka knih a časopisů v PDF

 

PRVNÍ STÍŽNOSTI. 
 

Napsal mi kamarád Michal toto:

 

"Dovolím si udělat trochu hodnocení po pár měsících používání tabletu Ematic 7" eBOOK 
READER, EB 104. Manuál ještě tvrdí, na jiné straně, že je to K7M EBOOK. Funkci čtečky teda má 

tablet navíc, ale právě tam mám problámy (pozn: našel jsem manuál na netu, je ke stažení na 

http://www.ematic.us/pdf/EB104%208-16-11.pdf, j.h). 

 

DATA.
 

Resolution 800x480 px, processor Rockchip 2728, má vnitřní paměť 4Gb a slot na TF kard up to 16 

Gb.

Supported text formats ePUB, PDF, TXT, MOBI, LRC, FB2, RTF, HTML, PDB

Supported audio MP3,WMA, FLAC, AAC, OGG

Supported images JPG, BMP, GIF, PNG

Supported video MPG, RMVB, WMV, MP4, FLV, AF, RM, AVI, DAT, 



Supported languages (aspoň podle manuálu) English, Deutch, Italian, Portugese, Holland, French, 

Polish, Spanish, Turkish, Chinese. Ve skutečnosti je tam ještě čeština, ale TXT se nedá číst bez chybné 

diakritiky. 

Umí hrát krom filmů ještě FM radio do sluchátek, reproduktory nemá. Zato má mikrofon, prý na 

poznámky a komentáře 

Na hraně zepředu je zleva zástrčka pro stereo sluchátka, memory card slot, mikrofon, USB port, DC 

power in (ale nabíječka se snad ani nevyrábí) a hlavní vypínač. 

 

STÍŽNOSTI.
 

1) Nabíjím přes USB, ale to automaticky při připojení zapne čtečku a musím, abych to vůbec nabil, dát 

display light jen na 5 vteřin. Jinak by světlo žralo tolik, že na baterii nezbyde. Nabíječka s přístrojem 

nepřišla.

2) Když nastartuju, takřka vždy se doba rozsvícení displeje změní z "allways on" tedy "vždy zapnuto", 

na 30 vteřin, takže to za tu dobu zhasne. Bohužel to nikdy nekontroluju včas.To zhášení - teoreticky to 

jde, prakticky se to po vypnutí zase přestaví na těch 30 vteřin.

3) Venku, ne na slunci, ale ani ve stínu na screenu není nic vidět, číst se dá jen doma.

4) Když nastartuju, mělo by mi to v browser historii ukázat kde jsem přestal, respektive co jsem měl 

otevřené naposled. Zřídka se to stane.Pokud nastartuje anglicky, tak až zkontroluju jestli mi za 30 

vteřin nezhasne, zkusím otevřít browser history. Pokud tam něco je, ukazuje mi to o jednu stránku míň, 

než kde jsem přestal číst.

5) Pak to otevřu, ovšem kupodivu na první stránce. Když není oddělení bookmarks prázdné, jako že 

obvykle je, mohu si to tam otevřít. Ale jak říkám, takhle to funguje tak jednou za týden. Kindle (moje 

druhá čtečka) se mi dobře otevíral, kde jsem přestal číst. Tady, když to vypínám, kde jsem přestal číst, 

raději založím záložku, abych věděl a snadno našel, kde jsem přestal. V 90% případů si to záložku 

nepamatuje a tak si radši píšu na papír stranu, kde jsem přestal číst. Normálně tam history není, musím 

v seznamu file najít co čtu a podle papírku si otevřít stránku, kde jsem přestal. Pak ještě zoom key, 

nastavit na plnou výšku, vše ostatní mi pošle text mimo screen. To se ale nezachová v paměti. Mají 

toho jít nastavit fonty, ale to nefunguje vůbec.

6) TXT je ze všeho nejhorší, neumí to číst UTF-8 kódování. Převedl jsem jednu knihu na pdf a zmizel 

mi kontrast, není nic vidět. Co mně otravuje je, že čtení v pdf je prakticky nemožné - je to tak malé, že 

mi to splývá a musím upravit velikost. 

7).

Když nastartuju, tak jednou týdně se stane, že je to nastaveno na čínštinu, možná japonštinu, či co já 

vím. Prostě pokroucení červi a v nich musím hledat, kdeže to mohu nastavit na angličtinu. Je tam také 

čeština, ale nikdy se to do ní po novém zapnutí nevrátí. 

 

Souhrnem. byla to chyba to vůbec koupit.

 

ODPOVĚĎ OD JANSANA.
 

Pokud to tak je, souhlasím, že bylo chybou to koupit. Příčina je celkem jasná: čtečka- jako jedna z 

vedlejších funcí tabletu, byla patrně udělána narychlo. Tolik chyb nemůže být dáno poruchou hádrvéru 

(jedna výjinka, viz poznámka "b" dole, došlo mi to púzoději, j.h.), většina bude firmwarem (softvér 

zabudovaný uvnitř).

Nejprev jsem se snažill najít na netu nějaké fórum, kde se tyhle problémy diskutují. Překvapilo mě, že 

o tomto tabletu mluví jak KOBE, tak AMAZON, čili je to známá značka (Amazon už to ovšem 

neprodává - proč asi?) Existuje také typ EB 104b, čím se liší, to nevím.



 

Většina dotazů na fúoru - jen pro EB 104 - je odpovídána jen laiky, odborníci to udělají jen za prachy a 

platonicky - na dálku. Jako u sexu, není to ono. Polovina článků na fóru pro tablety je jen chválí, 

věyšinou video či. ty druhé funkce, ne ale čtečku. Pokud se zmňnují o čtečce, problémy jsou zcela jiné, 

než jste uvedl a čtenáři tam doporučují pofidérní "opravy", nabít baterii nebo vyměnit baterii a jeden 

prvok dokonce radil startovat přístroj jen se zastrčenou nabíječkou (jak číst venku, kam už nestačí 

šňůra, to už neřekl :-). 

 

Našel jsem ale stránku, kde vám rychle odpoví na vaše dotazy. Pracně jsem tam tedy vypsal ten hlavní 

a bylo mi řečeno, že za 28 dolarů mi rádi odpoví. Protože jsem očekával že rady, které většinou dávají, 

budou typu: musíte si to správně nastavit anebo kupte si jinou mašinku, rychle jsem se odepnul :-).

 

Vrhl jsme se tedy na ty problémy sám, podle bodů výše uvedených a podle zlušeností s mýma dvěma 

čtečkami:

1) Že nedodali nabíječku, je špatné znamení. Nabíjení je totiž závislé na její kapacitě a max proudu, 

co nabíječka dodá: USB by mělo mít lepší max proud, ale u vás asi ne moc. Můj HIP může nastavit 

osvětlení na slabší a vydrží tak na čtení 4 hodiny i déle, ale já to nikdy nenechám tolik vybít (každá 

baterie prý má maximální kapacitu, kterou může plným vybíjením ztratit!!!). Moje nabíječka dodá 

plnou kapacitu za 4 hodiny, SONY čtečka to má zhruba stejné ( a pro v áš přístroj je podivná viz 

poznámka "c" dole). HIP při nabíjení vypíná světlo automaticky, SONY žádné světlo nemá (je to 

"elektronický papír"), potřebuje vnější světlo. Nejlepší je sehnat silnější nabíječku, ale pozor na napětí. 

když nebude dost veliké, bude naopak baterii vybíjet.

 

2) můj HIP se vypíná po 30 vteřinách, ale ne pro funci čtečky: tam světlo zůstává natrvalo nebo 

podle nastavení. Chyba u uvedeného tabletu je zlá, ale pochybuji, zda jde nějak opravit, určitě ne 

nastavením. .Je možné, že se to stává, je -li je baterka nabita jen pod polovinu kapacity - zjistěte, zda to 

dělá i při plné kapacitě baterie. Jinak je to chyba firmaware a nejde to změnit. 

3) Displej se určitě dá zastínit proti vnějšímu světlu - ani můj HIP nemohu při větším osvětlení 

(zvnějšku) číst - jde číst jen při max, vnitřním osvětlení displeje, což ale vybíjí baterii rychleji a značně 

zkrátí možnou dobu čtení :-)

 

4) Nu to "o jednu stránku míň", to by mi moc nevadilo, horší by to bylo o stránku víc, když ani to 

není zaručeno :-) . To se prostě asi změnit nedá. HIP i SONY mi to ukazuje OK.To je rozhodně otrava, 

dávat si extra bukmárky a navíc když ještě ksyž nepracují, psát to na papír. .

 

5) Na druhé straně se váš tablet chlubí v manuálu (vizi nahoře), že má zabiudovaný ADOBE 

READER MOBILE (ne ten normální Adobe Reader (A.R., ten by měl vše číst správně). Pokud nejde 

velikost písmen nastavit, je to zřejmě jen vykastrovaný A.R. - pravý A.R. umí měnit velikost písmen, 

dokonce ve 20 různých velikostech. 

 

6) TXT s českou fonetikou sice moje dvě mašinky čtou, ale písmena "ě" a "ř" jsou napsána jiným 

znakem. I to je ovšem nepřijatelné, ale jde o "anglický" tablet, "česká" čtečka (prodávaná v Čechách) 

by měla správně číst i TXT, na druhé straně čeština u "prodávaných" knih - by měla být OK. 

Knihy zdarma jdou někdy číst česky OK na PDF, jindy v EPUB. Pokud nemáte knihu přímo v jednom 

z těch dvou formátů, musíteji překonverotvat. Konverze na PDG je v předcházejícím článku, tu na 

EPUB popíšu příště. Ale pozor: tvorba PDF pomocí programu, který to "tiskne do fajlu" nemusí vždy 

pracovat, tak např naše SFinga,pdf je tak dělána a i když se čte dobře ve většině čteček, už ne na 

HIPu. To by chtělo konvertovat na PDF pomocí - bohužel "placeného" - Adobe Acrobatu. Ještě toto o 



diakritikou: když převádíte knihy nejprve na TXT, uložíte, otevřete v editori a z něj přímo na PDF 

(pomocí "tisknutí do fajlu"), musíte mít editor, který fonetiku zachovává při kopírování (jako je Word 

- t.j. "kódovaný text TXT, v Central European) nestačí jen prostý Notepad či podobně (i když 

diakritiku dobře zobrazují, při kopírování z nich ji zdeformují.)

 

7)To je jasně chyba softvéru, to už zní skoro jako "nultá verze", kde je vždy víc chyb než toho 

dobrého. Jenže to víte, čipy z východu jsou levnější . . .

 

Ještě dvě poznámky:

 

a) Některé firmy mají na netu opravný softvér, který prý jde naládovat do čtečky via USB, osobně 

bych to ale nekzoušel, mohlo by to vyjít ještě horší - přápadě čtečku či jiné funkce tabletu úplně 

zablokovat. Ostatně tolik chyb ani nejde opravit najednou :-)

b) Je možné, že některé chyby se projeví jen u ne dost nabité baterie? Ukazuje indikátor správně plně nabitou 

baterii? Zdá se mi, že zjištění nedobité či špatné baterie by mohlo odstaanit celou řadu chyb výše 

uvedených. Tolik ekanců s eobvyhle v softvéru hned tka nenajde. Bohužel nová baterka je určitě pěkně 

drahá . . . 

c) Právě jsem našel v manuálu, že<se má tablet nabíjet 12 hodin - t. zn. buď je třikrát větší kapacity než ty 

moje, té to trvá jen 4 hodiny (haha, j.h.) anebo má vniřní omezení nabíjení, což je podstandartní funkce 

!!! Dále říkají že nabíječka má 1A, moje nabíjí proudem 2A a pořád je to třikrát rychlejší. Zkuste větší 

nabíjekčku, se 2 A, případně o poněkud vyšším napětí: asi tak o 0.2 V, vic. 

 

Závěr: kromě té češtiny, což je problém asi u všech "anglických" čteček, je zajímavé, že ani moje první 

ani druhá čtečka tyto chyby vůbec nemá. 
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