
  
15. srpna 2010. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/  

Máme také novou e-mail adresu, viz dole.  
 

 
Toto nové číslo lze celé stáhnout ve formátu PDF Pokud se vám tam po otevření čísla 

neobjeví vlevo obsah, tukněte tam na  Referenční netové linky tam ovšem už 
nepracují.  

 
Vážení přátelé, 
 
právě vyšlo naše osmé, srpnové číslo měsíčníku SF-inga. Jak už jsme napsali v 
minulých číslech, SFingu můžete číst na Netu v prohlížeči nebo si ji stáhnout v PDF 
formátu a číst pomocí programu ADOBE READER, který už mnozí máte - pokud ne, je 
ke stažení zdarma na http://get.adobe.com/reader/. -  

 
V tomto 8. čísle máme v sekci TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ hned dvě překvapení: za prvé 
dopis čtenářům, od autorů TN a pak také rozluštění třeboňské šifry s jejím 
čtyřstoletým tajemstvím - a není to nic menšího než vražda.  
V sekci ZÁHADY máme další minidetektivku s otevřeným koncem ("Uhodnete?") a 
seriál Teslovy záhady - pokračuje, tentokrát s Teslovým generátorem ozonu. Také je 
zde něco o mysteriózním "kyvadélku" a o kryptografii. 
V sekci VM uvádíme Podivnou smrt Horčického, komentář k esejím R. Firtha a návrh 
nové strategie při řešení VM.  
V sekci SCIFI máme dvě povídky o Čárlím Šínovi a jednu povídku takřka nmorbidní.  
V sekci JINÉ je opět nová puzzzle-šoupačka, povídka o exotické tanečnici a první díl 
nové knihy z populární séri UMÍME (Umíme myslet logicky?) a poslední díl Malé 
filozofie, kterýžto seriál už vyšel jako kniha ke ztažení (víz níže)  
 
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE (sloupec vlevo), kde už 
je téměř 130 knih a níže si můžete hned stáhnout i nové přírůstky a sice knihy 
ENIGMA2007, MALÁ ŠKOLA FILOZOFIE a POSLEDNÍ ÚNIK (sbírka detektivních 
povídek). Knihy jsou zdarma k přímému stažení; nezapomeňte se tam podívat.  



SFinga vychází v polovině každého měsíce a přihlášeným čtenářům zasíláme předem 
tento oznamovací Bulletin. Všechna letošní archivní čísla lze stáhnout níže.  
 

 
NOVÉ ČLÁNKY: 

 
TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ:  
* PROHLÁŠENÍ AUTORŮ TN - těm, co nás „odhalili“ ještě navíc gratulujeme  
* JAK JSEM NAŠEL PROFESORA SMETANU - Profesor Smetana žije!  
* ŠIFRA TŘEBOŇSKÉHO AUTORA (Rozluštění, Díl 3., poslední.) - uprostřed mého 
zoufalství přišla najednou spása  
* KDO ZABIL VILÉMA Z ROŽMBERKA? - a kdo by vlastně vůbec přicházel v úvahu 
 
* VELKÝ OBRAT V PŘÍPADU TŘEBOŇSKÉHO NÁLEZU - Vyklubal se z něj jistý 
pan G.A.  
 
 
ZÁHADY:  
* TESLOVY ZÁHADY (Díl 8, KVAZIDENÍKY 3., Tesla a ozon.) - jedna aplikace 
přímo "zázračná" 
* UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.6.) 
* TŘI PŘÁNÍ -   Letní romance s kapkou tajemna  
* PRÁCE S KYVADLEM A  LÉČITELSTVÍ - Léčitelé používají kyvadlo k 
diagnostikování pacienta 
* ZAČÁTKY KRYPTOGRAFIE, Díl 1. - . . . přemýšleli o tom, jak to utajit  
* ZAČÁTKY KRYPTOGRAFIE, Díl 2. - metoda Hrubé síly  
 
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:  
* VM VÝZKUM: NOVÁ FILOZOFIE A METODY. . . . tento transkript (v latince) byl 
udělán, teda ručně  
* KOMENTÁŘ K POZNÁMKÁM R. FIRTHA, DÍL 4 a 5. Kircher se pokoušel 
rozluštit egyptské hieroglyfy  
* PODIVNÁ SMRT JAKUBA HORČICKÉHO - . . . jak si to vyřídí s těmi, co ho strčili 
do vězení  
 
SCIENCE FICTION:  
* NEŽ ODEJDU - Ne každý nebožtík ale ještě po smrti vnímá  
* VŠEDNÍ ZÁLEŽITOST (Čárlí Šín, 1.)  
* MÁ JE POMSTA (Čárlí Šín, 2.)  
 



JINÉ (ČLÁNKY, POVÍDKY a j.):  
* HEXA5© - naše nová šoupačka  
* ZUZANA Z MARATÓNU - tančily tam dívky odděné věru spoře 
* MALÁ ŠKOLA FILOZOFIE (14. Descartes a zakončení) 
Poznámka: "Malá filozofie" už vyšla jako celá kniha. 

LETOŠNÍ ČÍSLA SFINGY KE STAŽENÍ: (vždy ale až po 15tém v daném měsíci)  
 
ČÍSLO 8 , ČÍSLO 7, ČÍSLO 6, ČÍSLO 5, ČÍSLO 4, ČÍSLO 3, ČÍSLO 2, ČÍSLO 1. 

NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ:  
Formát v "zipu" je dosavadní (HTML) formát, který lze po odzipování číst v prohlížeči 
(browseru), "PDF" je formát nový, asi tak dvakrát delší, ale celá kniha je už v jednom 
souboru, i s obrázky. Starší knihy najdete v sekci NOVÉ KNIHY nebo přímo KNIHY 
OFF-LINE. 
 
* ENIGMA2007 Vývěr z Enigmy, J.B.Hurych, BOL-37-110, stáhni zip nebo PDF 
* MALÁ ŠKOLA FILOZOFIE Filantropické úvahy, J.B.Hurych, BOL-37-126, stáhni 
zip nebo PDF 
* POSLEDNÍ ÚNIK Detektivní povídky, J.B.Hurych, BOL-37-66, stáhni zip nebo 
PDF 
 
 
Stahování: Pokud vám nejdou knihy stáhnout přímo z pošty (pokud dostáváte náš 
Bulletin), stáhněte si je zde z bulletinové stránky SFingy nebo tamtéž ze sekce NOVÉ 
KNIHY či KNIHY OFF-LINE. 
Zpracování: Pro zip: Po stáhnutí si soubor odzipněte do extra složky (direktory), bude 
tam totiž hodně článků a obrázků. Ve složce si pak otevřete index.htm - to už mimo Net 
- a to v kterémkoliv prohlížeči, např. Internet Exploreru, Firefoxu či Opeře.  
Pro PDF:Soubor se vám stáhne hned po kliknutí a není třeba nic dělat, jen ho otevřete v 
Adobe Reader a už čtete (máte-i Adobe bar, soubor se otevře a jeho třeba uložit 

"ručně"). Nalevo pod  uvidíte obsah, ťuknutím na něj se dostanete na patřičný článek 
či kapitolu). Podrobný návod ke stahování najdete vlevo v INSTRUKCÍCH.  
Celá naše knihovna je přístupná v sekci KNIHY OFF-LINE a knihy ke stažení jsou 
tam seřazeny abecedně.  

RŮZNÉ: 
• Anglické stránky CVM, tj. Vojničova rukopisu od Jansana, mají většinu zdejších VM 
článků v angličtině. Najdete je na http://hurontaria.baf.cz/CVM/ a jsou tam i všechny z 
minulosti a navíc diskuze.  
 



A ještě náš citát:  
NEJVĚTŠÍ OBJEV MÉ GENERACE JE, ŽE ČLOVĚK MŮŽE ZMĚNIT SVŮJ 
ŽIVOT UŽ JEN TÍM, KDYŽ ZMĚNÍ SVŮJ PŘÍSTUP K NĚMU. (William James). 
 
 
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen) 
Náš nový e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com 
 
 



 
Autor : ©Jansan & Shinen  
Název : PROHLÁŠENÍ AUTORŮ TR  
 
 
 

 
Vážení čtenáři, 
 
Jak už většina z vás asi poznala, díky naším náznakům (tak například iniciálky osob S.F 
a I.N. a G.A. či zjevným nesmyslům, které jsme do textu úmyslně vkládali), jde jen o  
literární fikci. . .  
 

 
 Že jsme to neoznámili dříve? Nu to je pravda, ale naším záměrem   nebylo vás obelhat, 
ale  pobavit a trochu i překvapit. Další důvod, proč jsme se to toho pustili, byl ten, že 
jsme chtěli nějak podnítit váš zájem o tento úsek naší historie, Voynichův rukopis (VM) a 
záhady vůbec. Protože v tom mnoho let pracujeme, otevřela se nám možnost použít ty 
zkušenosti i pro jakousi historickou fikci, i když, na druhé straně, je tam i mnoho 
historických fakt.  
 
 Chtěli jsme vám ukázat, jak je takové bádání zajímavé a že i když některá záhada třeba 
nikdy nebude rozluštěna, pomáhá to rozšířit i naše znalosti. Tak například Shinen  se 
třeba díky VM  začal zajímat o možnost pozorování galaxií prostým okem, léčiteství, 
prognostiku a další obory, Jansan se odtrhl od svého luštění VM a vrhl se na řešení i 
jiných šifer a kódů.  
 
Překvapení se nám - soudě podle vašich dopisů - celkem podařilo, ale stalo se něco, s 
čím jsme měli počítat už od začátku: někteří z vás naše léčky přehlédli.  Pokud to bylo 
díky dobré fabulaci příběhu, tak bychom si měli gratulovat, ale zároveň jsme si 
uvědomili, že každá hra má své meze   a právě proto jsme se rozhodli vše objasnit, než 
budeme pokračovat dále.  
 
Těm, kteří naši hru neprohlédli, se tedy omlouváme a doufáme, že si s chutí přečtou i 
naše další dobrodružství s Třeboňským rukopisem a historií kolem něho. Těm, co nás 
„odhalili“ ještě navíc gratulujeme k jejich postřehu.  
 
 Věříme ale, že ať už jste naši kamufláž prohlédli nebo ne,   bavili jste se a    sledovali 
stejně jako my podivný osud  profesora Smetany, ocenili expertízu MuDr. Pažita i 
poznámky tajemného G. A. Ani my jsme totiž nevěděli,  kam to vše povede či jak to 



skončí. Po pravdě řečeno, nevíme to ještě ani dnes - v tomto čísle máme například dvě 
další překvapení: Shinenův objev zmizelého prof. Smetany a rozluštění šifry s 
pozoruhodným obsahem. Prozatím můžete hádat, co se nám ještě přihodí a jak se z toho 
všeho nějak dobereme konce.  
 
Doufáme tedy, že si i nadále zachováme vaši přízeň. A když se vám to bude i nadále líbit 
- a napíšete nám to - vydáme to pak celé na Netu jako naši první společnou knihu.  
 
 
Jansan a Shinen  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 



 
Autor : ©Karel Šlajsna  
Název :   JAK JSEM NAŠEL PROFESORA SMETANU  
 
 
 

 
 Profesor Smetana žije!  
Shinen  
 

 
 Potom, co jsem nenašel p. Smetanu v nemocnici, jsem se nehodlal vzdát a rozhodl se 
dále po něm pátrat. Vydal jsem se k němu do jeho bytu v Dvorské ulici na Malé Straně s 
mlhavou představou, že se od někoho ze spolubydlících snad dozvím, kde ti jeho 
příbuzní bydlí.  
 
Dalším důvodem bylo, že jsem tam chodíval rád. Širokým průjezdem jsem vešel do 
rozlehlého dvora, který nájemníci proměnili v miniaturní  botanickou zahradu a po 
žulových schodech, kudy chodily již mnohé generace, jsem se vydrápal až do podkroví. 
Moderní zvonek na starých dubových dveřích vypadal jako z jiného světa. Zazvonil 
jsem a čekal. Nic, nikdo neotevíral. Ještě chvíli jsem tam stál a vzpomínal, kolikrát jsem 
u profesora v jeho bytě, plném knih, sedával a vedli jsme dlouhé plamenné debaty na 
téma různých záhad.  
 
Ze zasnění mě probraly hlasy zdola. Sešel jsem a na dvorku stála dvojice žen, které 
nemohly být rozdílnější. Jedna starší v květovaných šatech, jak vystřižená z módního 
žurnálu a druhá v bermudách a vytahaném tričku. Sotva mě uviděly, založily si ruce na 
prsou a zaparkovaly na mě nenávistným pohledem.  
 
„Omlouvám se,“ začal jsem zahnán do defenzivy, „ale hledám tu profesora Smetanu!“  
„Není tu!“ odpověděly květované šaty a znělo to jako vyhlášení války.  
„Počkat,“ ozvala se mladší, „vás já znám, vy sem často chodíte.“  
„Jo, totiž ano.“  
 
Podívaly se na sebe, dohodly  se pohledem a mladá, zřejmě, řečnější spustila, zatímco 
starší mě stále ještě nedůvěřivě rentgenovala pohledem: „Nezlobte se, že jsme byly v 
první chvíli tak nepříjemné, ale on se tu  potloukal takovej divnej chlap a poptával se po 
něm.“  
 
„Měl takovej nebezpečnej výraz.“ přidala starší.  



„Jo a úzký krutý ústa…“  
„ A tvrdý oči, ale nejpodivnější bylo, že i v tom vedru na sobě měl černý hadry jak 
funebrák a klobouk. Vypadal přesně jako záporák z toho filmu co tůhle dávali v telce, 
koukala jste na to, že jo?“  
„Jasně, jako tenhlec mafiánskej zabiják. Zavřela jsem se doma a zalígrovala na dva 
západy, aby se mě nepokusil znásilnit. On měl takový pružný svalnatý tělo….“ a dáma 
se nad tou myšlenkou tklivě zasnila.  
 
Za takový popis by od policie jistě dostaly zlatou medaili.  
 
  To už ale mladší pokračovala: „O nikom nevíme, starý pán toho moc nenamluvil, on 
byl spíš přes ty ufouny a nikdo za ním nejezdil. Ale počkejte, on má někde chatu a můj 
Franta mu nedávno pomáhal, tam něco odvézt. Jak ono se to tam jmenuje. Vrabčák? Ne, 
Kačák!“  
„ A nevíte to přesněji?“ zaprosil  sem.  
„No, mohla bych zavolat Frantovi.“  
„ To by jste mi moc pomohla.“  
 
Vytáhla mobil a vyťukala číslo.  Nejdřív zapředla dlouhý hovor, co je třeba nakoupit a 
až teprve, když viděla, že začínám být nervózní, přešla k tomu, co jsem chtěl vědět a 
tlumočila  jeho odpověď. Poděkoval jsem a odešel.  
 

 
 Víkend jsem měl volný a  tak jsem se podle popisu vydal hledat chatu p. Smetany. U 
malého motelu jsem zaparkoval a vydal se úzkou pěšinkou. Asi po stu krocích se přede 
mnou otevřelo údolí říčky  Loděnice. Chaty tam byly hned tři. Ta první byl Frantou 
popsaný prastarý trempský srub. Okna otevřená dokořán a zevnitř se ozývaly hlasy. 
Prošel jsem  zaplevelenou předzahrádkou. Zvonek tu nebyl a klepat na masivní dveře se 
mi zdálo nemyslné a tak jsem vešel.  
 
Zvenčí srub vypadal velmi divoce, ale uvnitř byl pěkně a pohodlně zařízen a na 
otomanu tam ležel p. Smetana! U stolu seděl vysoký štíhlý muž s úzkou bradkou, který 
by mohl  klidně hrát čerta a scéna vypadala jako obraz od Mánesa:  
 



 
Mimoděk jsem se tomu musel zasmát, ale to už se po mě oba podívali a Smetana mi 
radostně v ústrety zahlaholil: „ Á vidím, že můj tajný úkryt je prozrazen a že jste mě 
jako správný stopař Sokolí oko vyčenichal. Tak pojďte dál mladej a přijměte místo v 
našem konspiračním spolku. Tohle je můj přítel Sebastián Fingoust.“  
 
Představil i mě a když viděl, že váhám odkud začít, vysvětlil:  „Tady Lišák pracuje jako 
grafik, ale jeho koníčkem je rudolfínská doba a je do všeho zasvěcen. Tak ven s tím, co 
máte na srdci.“  
„Lišák?“  
„Stará trempská přezdívka.“  
„Když jsme začali psát o Třeboňském nálezu, dostali jsme takovouhle reakci,“ a předal 
jsem mu dopis G. A.  
 

 
Četl to a mručel při tom jako medvěd, pak dopis předal a spustil: „Ano je pravda, že 
jsem udělal pár žertíků na účet několika lidí, ale byli to takoví ti nafoukaní 
všeználkové,  na které jsem tím chtěl udělat dlouhý nos, ale s tím stolkem je to pravda 
pravoucí.“  
 
„No popravdě, když jste zmizel, začal jsem o tom, že všechno je jen legrace taky 
uvažovat.“ přiznal jsem trochu zahanbeně.  
 
„Víte, já nemocnici nemusím mít. Vstávat v pět kvůli teploměru, to je přeci holé 
šílenství. A ta strava. Kašičky, vycmrdlé knedlíky a trupelnaté maso. Umřel bych jim 
tam!  
Krom toho se tam prý po mě vyptávalo takové podezřelé iridium a taky jsem dostal 

Doktor Faust upisuje Mefistovi svou duši… 



další zmatený výhružný dopis, jakože se nemám starat o to, do čeho mi nic není a co je 
lepší nechat být. Mám jisté podezření, ale o tom až jindy.  
 Tak jsem se zkrátka přesunul sem. Je mi tu líp. S výhledem na tohle krásné údolí, s 
krušovickou desítkou a řízným gulášem z hospody budu za pár dnů jak rybička. Pár 
kamarádů mi tu dělá každý den společnost a zásobovací službu.“  
 
„On ten chlápek,“ poklepal na papír, „má v ledasčem pravdu. Právě tohle tady už 
několik dnů probíráme. Uznávám, že jsem se možná v některých odhadech až příliš 
unáhlil, ale takové věci se stávají. Šlo přeci jen o prvotní názor, který se pak dalším 
bádáním koriguje. Říká se tomu poznávání, vývoj. Sakra vždyť třebas naše názory na 
vesmír se mění při každém novém objevu. Kdo ještě před pár lety slyšel o temné 
hmotě? Reliktním záření?“  
 
„Napsal jsem mu odpověď.“ pochlubil jsem se a podal mu další papír.  
Četl a zase mručel, tentokrát ovšem velmi spokojeně. „Dobře napsané,“ pochválil mě a 
opět můj výtvor podal příteli.  
 
„Vy tedy myslíte, že jste se mýlil?“ zeptal jsem se.  
 
„ To není přesné. Podívejte, to že jednotlivé části nálezu, tím myslím stolek, kniha i 
vložené listy jsou autentické, je podle mne nesporné. Máme i grafologické dobrozdání i 
když je jen od amatéra. Nedomyslel jsem to, že poté, co se Dee pakoval domů, mohl 
knihu vlastnit někdo jiný a tím v podstatě padá i spojení J. Dee - stolek. Totéž platí i o 
vložených pergamenech. Ty tam mohl vložit klidně až druhý, třetí nebo desátý majitel. 
Jenže já v prvotní euforii, jel jen po té jediné koleji.“  
 
 „Tím mi chcete říct, že vše co jste původně řekl, neplatí?“ ptal jsem se zděšeně.  
„Ne, to může pořád platit, ale nyní probíráme další možnosti.“  
 

 
Teď se slova ujal hubený muž u stolu s přezdívkou Lišák:  
„Nevím kolik toho o pobytu těch dvou tady u nás víte, ale Dee ve svém deníku píše, že 
část svého majetku po odjezdu nechal v Třeboni. Můžeme si ale pod tím představit to, 
že to prostě jen tak nechala ležet?  
Myslím, že mnohem spíše některé věci prodal, jiné rozdal přátelům. A asi první v řadě 
byl Kelly. I když v té době už byl v Praze, do Třeboně stále často zajížděl. Nejspíš krom 
vyvolávání andělů, jak oni tomu říkali, tak jezdil i předávat zprávy o tom co se děje na 
císařském dvoře. Dee poctivě přiznává, že bez Kellyho vyvolávat duchy nedokáže a tak 
když odjížděl  do Anglie sám,  nebylo mu už k ničemu stejně jako kouzelnická kniha. 
Krom toho, ty vpisky jsou v podstatě záznamy společných pokusů, takže komu jinému 



by to měl předat?“  
 
„A co ty šifry?“  
 
„ Nevíme zatím, co obsahují, ani kdo je napsal, možná opravdu jde o nějaké mimořádně 
silné evokace, ale stejně tak dobře mohou obsahovat nějaké politické věci - víme, že 
Dee v Praze špionoval pro anglickou královnu. Pokud to bylo něco, co se týkalo Čech, 
nemělo to pro Deea už pak cenu a tak je možné, že to přenechal Kellymu. Ale jak tady 
říkal Jindra, je to jen jedna z možností. Uvažujeme třeba i o Krčínovi. Tenhle workholik 
stavěl rybníky, zakládal pivovary, mlýny a  já honem nevím co ještě a na všechno  
osobně dohlížel. Při tom všem navíc i bádal a laboroval. Neměl u sebe žádného 
alchymistu, prý proto, že byl držgrešle, ale on i takovej, že na všechno chtěl přijít sám.“  
 
„Myslíte, že se někdy podaří ty šifry rozluštit a vůbec  dobrat se  pravdy?“  
 
 S tím šifrováním je to složité, jde o krátký text bez možnosti srovnávání, to bude tvrdý 
oříšek i pro zkušené kryptoanalyticky. A co se týče historie, to je také problém. Písemné 
zápisy, pokud vůbec existovaly, se dochovaly pouze zlomkovitě, spousta věcí si musíme 
domýšlet a odhadovat z našich znalostí o té době, povaze aktérů a tak. Prostě nepřímé 
důkazy.“  
 

 
Den pokročil a já se musel rozloučit a vydat se na zpáteční cestu. Slíbil jsem p. 
Smetanovi, že prozatím zatajím, kde  je jeho letní sídlo, nicméně jsme se dohodli, že ho 
občas budu navštěvovat a alespoň na některé otazníky se pokusíme společně najít 
odpovědi.  
 
„Jen počkejte!“ hlaholil ještě na rozloučenou a ukázal na nohu, „ jen co se vykurýruju. 
Však my se tomu ještě podíváme na zoubek!“  
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Minule jsme si ukázali, jak se řeší substituční šifra s jednou abecedou pomocí tzv. 
frekvence písmen. Došli jsme také k závěru, že text šifry je příliš krátký, aby nám tato 
metoda pomohla. Rozhodl jsem se tedy, že použiju metodu "hrubé síly" (tu jsem popsal v 
článku ZAČÁTKY KRYPTOGRAFIE, Díl 2.) Dnes tedy pokračujeme. 
 
Poznámka: Články serie "Začátky kryptografie" jsme přesunuli do sekce ZÁHADY, aby 
se nám tady nepletly. Kdo má zájem o technické detaily kryptografie, najde je tam.  
 

 
Zde popsaná metoda "hrubé síly" se mimochodem hodí pro všechny monoalfabetické 
šifry, protože je založena na tom, že určité písmeno je vždy nahrazeno jiným, ale pořád 
stejným písmenem. Vyplatí se nám teda sledovat krátká slova, která se opakují, jako 
třeba spojky, dále oslovení, jména, různé číslice a podobná data, jakož i bigrafy a trigrafy 
(viz výše uvedené "Začátky").  
 
Podívejme se tedy znovu na původní, zašifrovaný text: 
 

Přepis nápisu v třeboňských listinách  



 
Z krátkých slov zde najdeme pouze "je", "s" , "ao", "as", "so" a "kl" dokonce dvakrát (a 
také v posledním slově, i když je to jen část a to na konci. Začněme nejprve s písmenem 
"s" - v češtině to může být slovo "i", "k", "o", "u", "v" a "z", ale už ne "s", ledaže by bylo 
nezašifrované.  
 
To je poněkud mnoho možností a při postupném dosazování do textu jsme nedostali nic 
trochu více čitelného. Je třeba tedy ještě dosadit další písmena a jejich kombinace. Počet 
kombinací ale roste neúměrně s počtem přidaných písmen a zatímco u dvou písmen jsou 
jen 2 (ab, ba), u tří už je to 6 (abd, acb, bac, bca, cab a cba) a u 4 dokonce 24 a ty vše 
musíme zkoumat pro každé z výše uvedených šesti písmen. 
 
Začneme tedy raději jinak: nejprve s písmenem "e" jakožto nejběžnějším českým 
písmenem (viz minulý článek a frekvenční tabulky) a v šifrovaném textu je to - ne 
zrovna čirou náhodou :-) zase "e". Přidáme tedy jedno další písmeno pro dvoupísmenová 
slova. Ale které? Takových slov je mnoho: např.: je, ke, mé, ne, se, té, ve a ze (za 
předpokladu, že Enoch nemá čárky a byl tedy přepsán bez nich). Pro háčky byl patrně 
jiný přepis, jako třeba "cz" pro "č" a podobně, to už by ale byla třípísmenová slova.) 
Neznáme sice frekvenční tabulku pro česká dvoupísmenová slova, ale to nevadí: při tak 
krátkém textu by nás asi jen pletla. Zkoušel jsem i bigrafy, ale i když neznám jejich 
četnost, je jich celkem 650 (tj 26x25), tedy příliš mnoho na experimentování. Navíc se 
vyskytují ve slovech na různých místech, např. pro "wj" je to ve slově hwjkgkz je 
uprostřed a ve slově selwj až na konci. 
 
Nebudu váz zde zdržovat výsledky, byly na nic. Co vám budu povídat, prostě jako by to 
vše vypadalo na víceabecední šifru (kde pro stejné písmeno použijeme písmena různá), 
případně na šifru transpoziční (kde písmena jsou sice stená jako u otevřené zprávy, ale 
různě zpřeházená). Také mě napadlo, že mezery mezi slovy mohou být náhodně 
přemístěny, ale to by byl i konec pokusů, tam výše uvedené metody "hrubé síly" už 
vůbec neplatí.  
 

 
Uprostřed mého zoufalství přišla najednou spása. Jakýsi kryptolog amatér - tak se totiž 
sám nazval a podepsal se jen jako Honza z Libně, mi napsal: "Váš pokus rozluštit 
třeboňskou šifru je patetický: řešení jste už měl, jenže jste ho nepoznal :-).".  
 
Víc mi nenapsal a tak jsem začal zase od začátku. Tentokrát jsem si udělal všechna 
cézarská řešení a vidíte je zde na obrázku (číslo udává posun abecedy).  
 



 
 



 
 
 
Prohldněte si to dobře. Už jste na to přišli? Ještě ne? Dobrá, podívejte se na řádku 22. 
Stále nic? Nu já nejprve také ne, ale teď jsem byl pozornější. Stačilo číst všechen text 
obráceně, tj. pozadu a tot aké vysvětluje, proi frekvenční řešení i metoda hrubé síly 
nezabraly. Místo: 
 
OIRADNELAC NI DIULF ELATAF LANOKOD UHOB UNAP W JUWS TOWHZ 
ANIW ITEZRTOP ES WIPAN HCANIDOH AMTYCEMYRYTZC EW EIWARP 
TSEJ OT ICIJORT WS OP ILEIDEN ETCANRTZC OP ILEIDNOP  
 
pozpátku dostaneme: 
 
PONDIELI PO CZTRNACTE NEDIELI PO SW. TROJICI, TO JEST PRAWIE 
WE CZTYRYMECYTMA HODINACH NAPIW SE POTRZETI WINA ZHWOT 
SWUJ W PANU BOHU DOKONAL FATALE FLUID IN CALENDARIO 



 
I s tou chybou ve slově "život" nebylo těžké brzo najít, kdo "v Pánu Bohu svůj život 
dokonal". Na ten den (31.srpna 1592) zemřel pan Vilém z Rožmberka, všeobecně zvaný 
"pan vladař". Překvapení? Nu datum samotné jistě nepřekvapí, ale konec zápisu ano. Ten 
také vysvětluje, proč to bylo třeba zašifrovat. Poslední věta je totiž v latině: "fatale fluid 
in calendario".  
 
Fatale je ovšem něco s osudem, jako třeba slovo "osudná" a zkratka "fluid" pro fluidus, 
tj. "kapalný" (zde asi ve smyslu "kapalina") by mohla naznačovat, že osudnou kapalinou 
byl jed a to byla také příčina Vilémovy smrti. Horší je to dál: in je ovšem "v" a 
calendario je kalendář, ale spíše se tím myslí "calendae, calendarum", což býval v Římě 
první den v měsíci, věnovaný oslavám.  
 
To mě zajímalo a ve Wikipedii jsem našel (volně přeloženo) toto: 
"Calendae (Kalendy) v římském kalendáři odpovídaly prvním dnům v měsíci. Ten den 
začínal na úplněk a to římští kněží (Curia Calabra) vždy ohlašovali dny odpočinku a 
oslav."  
 
Ne ale pro všechny: dlužníci na ten den museli zaplatit své dluhy :-), které bývaly 
zapsány právě v kalendáriích, jakýchsi účetních knihách. Nu dobrá, zde se autor spletl o 
den, kalenda byla tehdy až na druhý den, tj. po 31. srpnu, prvního září, ale co když to 
byla narážka, že Vilém svou smrtí musel splatit někomu nějaký dluh? Ne finanční, ale 
spíše se tím myslel trest za něco. Ale požitím "osudné kapaliny" ?  
 
Jistě by to neudělal vědomky a dobrovolně, ale to už dál rozebírám zde v jiném článku a 
sice ve spekulativním KDO ZABIL VILÉMA Z ROŽMBERKA?  
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Kdo jste si přečetli poslení (třetí) díl Třeboňské šifry, tak už víte, co v ní bylo. Zde tedy 
ještě jednou díky neznámému Honzovi z Libně, který mě upozornil na správné řešení 
šifry. Máme-li tomu tedy rozumět, je to zápis o tom, že Vilém z Rožmberka neskončil 
přirozenou smrtí, ale byl zavražděn, patrně otráven. Otázkou ovšem je, proč asi? 
 
Jansan  
 

 
Je pochopitelné, že takovou zprávu nemohl autor šifry dát jen tak na vědomost, určitě 
by si získal nepřátelství Vilémových vrahů. Už proto ne, že měl patrně znalosti "z 
užších kruhů" a i když by se snažil své autorství utajit, byl by hned podezřelý a i ten, 
kdo mu to prozradil. Pokud se nebáli zavraždit tak mocného pána, jako byl "pan vladař", 
jistě by se nezdržovali někým s nižší hodností a navíc by byl prakticky bezbranný. 
Pokud by totiž zase použili jedu, pak by už bylo bohužel - až by se otrava objevila - 
pozdě na jakýkoliv z celkem malého množství protijedů. 
 
Zkoumání, kdo zašifrovanou zprávu napsal a komu vlastně byla určena, musíme odložit 
na jindy, nemáme stále ještě dost fakt. Jisto je, že v době Vilémovy smrti už byl Edward 
Kelley uvězněn (od května 1591, na Křivoklátě a propuštěn byl až 1594) a Dee byl 
ovšem už dávno zpátky v Anglii (od roku 1589). Nikdo z těch dvou neměl ostatně 
žádný důvod míchat se do české politiky a Vilém se k nim choval jako dobrý 
zaměstnavatel: několikrát jim pomohl z potíží, ať už s Rudolfem II či třeba těch 
finančních.  
 
Kdo by vlastně vůbec přicházel v úvahu jako vrah? To se musíme neprve podívat na 
Vilémův životopis. Ač byl umírněný katolík, vzal si za ženu protestantku. Na druhé 
straně ale katolíkům přál. Později se sice říkalo, že i císař Rudolf II byl otráven - 
dokonce Jezuity - ale to byla zřejmě jen fáma, v historických análech o tom není 
záznam.  
Ví se jen, že když Rudolf zemřel, jeho kancléř, Polák Rucký, několik dní zatajoval, že je 
císař mrtvý, až si hrabě Thurn vyžádal vstup do Rudolfovy komnaty a našel už jen 
mrtvolu. Ruckého pak chytili u pokladnice, jak si kradl zlato a cpal ho do pytle. 
Mnohem víc pak našli ještě u něj doma - inu zloděj amatér. Popravě ušel - oběsil se totiž 



ještě v žalářní kobce v Bílé věži, údajně prý na šňůře, na které nosil klíč od pokladnice.  
O Tychonovi de Brahe se také dnes mluví o otravě: nedávno se dokonce Dánové 
vypravili do Prahy, aby to dokázali. A vrah? Nikdo menší než sám dánský král . . .  
 
Vilém si ovšem držel na Krumlově jezuity a hodně jim přál - proč by si tedy zabíjeli - 
pan Vilém promine - slepici, která jim snášela zlatá vejce? A Petr Vok, o kterém se 
předem vědělo, že bude jeho nástupce a vládce panství, byl ke vší smůle protestant - ten 
by jim jistě tolik nepřál :-). Samotný Petr Vok je také mimo podezření - oba bratři se 
měli podle svědků celkem dost rádi, vždyť Vilém Petra - stále postrádajícího peníze - 
často finančně založil a sám jsa bezdětek, jistě doufal, že alespoň Vok bude mít 
nějakého mužského potomka. A i když se Petr Vok neměl k tomu otcovskému činu, 
jistě by neměl důvod plánovat bratrovraždu ještě před narozením svého potomka. Navíc 
se nezdá, že by byl býval nějak moc vládychtivý. 
 
Vůbec je podivné, jak málo se o Vilémově smrti napsalo. Je pravda, že Vilémovi bylo - 
na tu dobu - už hodně let. Přesně řečeno 57 let, ale podle jeho portrétu bychom mu 
hádali daleko víc. Na druhé straně, ač byl povahy smířlivé, mohl mít i hodně nepřátel. 
Mohla to být závist, možná i nějaké příkoří, které třeba neúmyslně někomu způsobil, ale 
rozhodně ne peníze. Vilémovy pokusy vyrobit zlato totiž naplnily kapsy jen 
alchymistům a podvodníkům, takže už v té době mnoho nezbylo.Však i Vok brzy po 
tom, kdy se stal dědicem rožmberského panství, musel prodat Krumlov i Rožmberský 
palác v Praze (ten, kde naposledy večeřel Tycho de Brahe, devět let po Vilémovi).  
 
Svou politickou funkcí českého "vladaře" Vilém také neohrožoval Rudolfa v jeho pozici 
císaře, to spíš Rudolfova bratra Matyáše. Ani ve věci alchymistů Johna Dee a Kelleyho 
Vilém nedělal císařovi naschvály: o Johna Dee Rudolf II nestál a Kelleyho mu císař 
úspěšně odlákal na větší zisky a šlechtický titul. Přesto sama velká moc Viléma mohla 
vzbuzovat mnohou závist u jiných a i když byly jihočeské rody manželsky hodně 
promíšeny, byly zde i jiní, které na Rožmberky nevražili..  
 
Byl zde také i Petr V ( t.j. pátý) z Rožmberka, který se po smrti Vilémova otce Jošta III 
(to když byly Vilémovi pouhé čtyři roky) stal jeho poručníkem a snažil se všelijak ošidit 
nebohou vdovu a její děti. Spor prohrál, ale sám už ovšem v době Vilémovy smrti nežil. 
Když zemřel, ustanovil pro Joštovy děti (Viléma, Petra Voka a jejich dvě sesty) jako 
poručníky hraběte Albrechta z Gunštejna, hraběte Jeronýma Šlika a pana Oldřicha 
Holického ze Šternberka. To ovšem byli spíše na straně Habsburků. Navíc první dva po 
čase zemřeli a zbyl jen Holický.  
 
V roce 1550 (bylo mu 15) odchází mladý Vilém do Vidně ke dvoru, kde oslňuje svým 
vzděláním a chováním. Už za rok dostává od Ferdinanda I povolení, aby se ujal funkce 
českého vladaře, kterou pak 40 let spolehlivě vykonával, za pomoci předsedy 



rožmberské kanceláře, rytíře Václava Albína z Helfenburka (ten až do roku 1577).  
 
Než se plně ujal vladaření, byl pozván doprovázet Maxmiliána, syna Ferdinanda I., do 
Španělska a to přes Itálii. Odmítnout nemohl a spolu s ním cestoval i bratr někdejšího 
Vilémova poručníka Václav Holický ze Šternberka a dalších padesát šlechticů. V čele 
výpravy byl Vratislav z Pernštejna, hlava druhého nejvýznamějšího rodu v Čechách - 
seznámili se tam a údajně prý zůstali přáteli až do konce života. Tam se také více poznal 
s představiteli jiných slavných rodů: Lobkoviců, Vartemberků a Smiřických. Jeho 
švagrem se později stal Jáchym z Hradce.  
 
V roce 1551 se výprava zastavila v Innsbruku, kde propukla tzv. travičská aféra, kdy 
Maxmilián těžce onemocněl a lidé se dohadovali, že byl otráven. On sám obvinil z 
travičství svého místního hostitele. Jak je vidět, dohady o otravách byly tehdy dost 
běžné a není divu: mnohé se totiž opravdu staly. Také sebevrahové často používali jed, 
jako třeba Kelley, když byl vězněn v mosteckém hradě. To ovšem u Viléma, důsledného 
katolíka, nepřicházelo v úvahu.  
 
O těch dalších podezřelých si řekneme zase až příště. 
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Vzhledem k tomu, že jsem byl delší čas pracovně mimo Prahu, neúčastnil jsem se na dalších 
událostech osobně, ale vedl jsem průběžně s p. Smetanou mailovou korespondenci. Ten se již cítil 
natolik dobře, že se přesunul do Prahy do svého bytu v Dvorské ulici. Korespondenci jsem upravil v 
tom smyslu, že jsem vypustil osobní a s TR nesouvisející části.  
 
Shinen 
 

 
"Milý pane Shinene, 
 
tak to vidíte, vaše novina mě opravdu překvapila. Říkáte, že se jednomu šikovnému 
amatérovi na netu se podařil vpravdě husarský kousek a vyluštil jednu ze šifrovaných 
zpráv z knihy J. Dee.  
Nepřekvapil mne ani tak obsah (o tom dále), jako spíš to, že autorem se zdá být Jakub 
Krčín!  
 
Tak to vidíte, zatímco já jsem se prvně soustředil  jen na J. Dee a pak jsem se nadchl 
strhnout nadšením pro teorii o E.Kellym, zdá se že  pravda je někde jinde. Asi už 
opravdu stárnu a ztrácím schopnost zdravého úsudku.  
 
Teprve ve světle téhle nové informace jsem si uvědomil, že E. Kelly to nemohl být. 
Kdyby opravdu věci získal, tak by si je jistě odvezl do Prahy, kde v té době vlastnil 
několik domů. Mimo jiné též proslulý Faustův dům na dnešním Karlově náměstí a jiný 
U osla a kůzlátka na Malé straně, kde prý dodnes straší.  
 
O Krčínovi jsme zpočátku také uvažovali, ale pak jsem ho pustil z hlavy a to byla 
chyba. On to byl workholik, který chtěl být všude a u všeho a v Třeboni byl každou 
chvíli. Nejspíš tady očíhl, že se J. Dee  pakuje domů a pospíšil si, aby byl první na 
místě. Jestli to od J. Dee získal darem nebo jen tak za pět prstů to se nedozvíme. Já bych 
tipnul spíš to druhé, on byl zvyklý brát si to, co chtěl.  
 
Možná ve věcech našel i nějaké další alchymistické knihy a od té doby taky začal 



laborovat po nocích tak náruživě, že se tomu věnoval víc než manželce, která si to 
vynahrazovala s koňákem. Kupodivu, když se to provalilo, skončilo to jen tím, že - 
obvykle drsný Krčín - ho jen poslal na vzdálený statek. Asi nechtěl mít ostudu, ale 
stejně se tahle historka zachovala i s mnoha pikantnostmi.  
 
Představa, že to nebyla žádná příšerná kletba ani zaříkávadlo provolávající 
hrozitánského démona, ale zpráva o podivné a náhlé smrti Viléma z Rožmberka, mě 
šokovala. Autor, který tak brilantně šifru rozluštil, k ní přidal i velmi zasvěcený 
komentář si zaslouží být v knize rekordů (poznámka Shinena: viz články Jansana 
ŠIFRA TŘEBOŇSKÉHO AUTORA (Rozluštěna, díl 3.) a KDO ZABIL VILÉMA Z 
ROŽMBERKA?)  
 
A aby těch novinek nebylo málo, mám ještě jedno eso v rukávu!  
Představte si, že váš tajemný G. A. a můj muž v černém je jedna a tatáž osoba. Vyklubal 
se z něj jistý pan Antonio Giesleri. Už jsem se s ním v minulosti párkrát střetl osobně i 
na stránkách záhadologického časopisu, v diskuzích. Je to zajímavá persona: věří, že 
Fulcanelli vynalezl elixír nesmrtelnosti, že existovala Atlantida, že to na Zemi jen hemží 
mimozemšťany, no možná věří i na to že Země je dutá. Zkrátka unikát!  
 
Ale abych začal vyprávět:  
 
Byl u mne Jirka Horák. To jméno k němu sedí, je to dvoumetrové chlapisko s 
vypracovaným svalstvem a rukama jak lopaty. Jeho  koníčkem je speleologie  a povídal 
jsem si s ním  o jeho průzkumu podzemní továrny Richard u Litomeřic, když  někdo 
zvonil. Šel jsem otevřít a poznal  ho hned. Chtěl jsem zabouchnout, ale  vklouzl dovnitř 
jako lasička. On se rád stylizuje do podoby Kellyho, který je jeho vzorem, ale v těch 
černých hadrech s dlouhými vlasy a vousy vypadal jak Rasputin ráno po celonočním 
hýření, a to včetně toho horečnatého pohledu.  
 
Hned spustil, že prý četl o tom řešení šifry na netu a že je to určitě špatně, a on jediný ví 
jak na to, jen mu musím půjčit originál.  
 
Taky nejsem žádný drobeček a tak jsem si od něj držel distanc a pokoušel se mu 
vysvětlit, že originály nemám, ty že jsou v depozitu muzea. Marně, mlel pořád tu svou a 
prý je to jistojistě onen  spis svatého Dunstana, co vlastnil Kelly a on že pak už vyrobí 
zlato jen tak levou rukou.  
 
Ale pak se jako rameno jeřábu nad něj shora snesla obrovitá  ruka Jirky Horáka a odňala 
mi ho. Giesleri se třepal jako lapený motýl a blekotal cosi o omezování osobní svobody 
a násilí.  
 



Jirka  transportoval zneuznaného génia na chodbu, stoupl si do dveří a mile se zeptal, 
zda si pán přeje vidět jak doopravdy vypadá násilí. Giesleri vytřeštil oči, popošel do 
bezpečné vzdálenosti a začal nadávat. Stačilo však, aby Jirka udělal krok vpřed a náš 
nezvaný host předvedl vzorný úprk po schodech plavmo.  
 
Já doufám, že už nadobro utekl do zapomnění, ale vím, že on je ten typ co se otřepe a 
dělá jakoby se nic nestalo.  
 
No, myslím, že pro tentokrát bylo těch novinek dost, tak snad někdy příště….." 
 
Váš Smetana  
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8. KVAZIDENÍKY 3., Tesla a ozon.  

 
V roce 1896 si Nikola Tesla dal patentovat první generátor ozonu v USA.  
 

 
Svědčí o Teslově genialitě, že zatímco ozon (triatomická 
molekula kyslíku, O3) byl vlastně vedlejší, tj. nežádaný produkt v 
jeho vysokonapěťových aplikacích, náš vynálezce byl i muž 
praktický. Nedalo mu asi velkou práci,když zjisitl, že při 

vysokonapěťových výbojích vzniká také ozon, najít nějakou užitečnou aplikaci ozonu a 
pak jen přizpůsobit svůj vysokonapěťový obvod jako efektivní generátor ozonu.  
 
Aplikací bylo mnoho, jedna přímo "zázračná". Léčba ozonem totiž začala v USA už 
před rokem 1885, kdy Florida Medical Association vydala knihu "Ozon", jejímž 
autorem byl Dr. Charles J. Kenworthy, M. D.  
 
Nás toho moc o ozonu ve škole neučili: jen to, že je to velmi agresivní plyn, nestálý, 
protože rychle reaguje s jinými prvky, kde se většinou mění na nějaké sloučeniny a 
kyslík O2. A také to, že ho používají zcela nevědomky hospodyně, když na louce 
polévají (plajchují) prádlo, ktré pak ozon, vznikající dopadem ultrafialových paprsků, 
krásně vybělí. Teprve později jsme se dozvěděli, že se ozon také produkuje - nechtěně - 
např. při výrobě modrotiskovýcch a ozalitových kopií výkresů (technologie dávno 
zastaralá). Asi by udivilo pana G. na naší fakultě - který dělal denně množství kopií a 
bylo to tam u mašiny značně cítit ozonem - kdyby se dozvěděl, že dlouhodobé 
vystavování ozonem může způsobit impotenci. Obsluha prvních vojenských radarů 
bývala periodicky vyměňována a mnozí z vojenské služby propuštěni právě pro toto 
poškození na zdraví (dnes počítám už je to lepší). 
 
Byl jsem tedy totálně překvapen, když jsem se dozvěděl, že ozon může mít i léčivé 
účinky. Ano, např. v USAbyla léčba ozonem legální od roku 1906. Už v roce 1898 
začali ozon používat k tomu účelu Němci a říkali tomu "kyslíková terapie". Londýnská 
encyklopedie z té doby tvrdí, že ozon může léčit anemii, kašel, rakovinu, diabetes, 

 

Teslův generátor ozonu  



chřipku a otravu morfínem či strychninem. Dokonce se tehdy prodával olivový olej 
saturovaný ozonem, pod názvem Glycozone. 
 
V roce 1910 se už prodával Teslův generátor ozonu, "Violet Ray", všude po USA pod 
různými jmény. ještě dnes se dá koupit takový generátor, dokonce s aparátem, který 
umožňuje dýchání silné koncentrace ozonu, probublávajícího skrze olej a to halvně v 
obchodech s kosmetikou či homeopatií.  
 
Jinde doporučovali ozon pro léčení tuberkulózy, anemie, chronicjou hluchotu střeního 
ucha, astma, bronchitidu, sennou rýmu, nespavost, zánět plic, podagru, nervové 
poruchy a dokonce i syfilis. Skutečných důkazů bylo nemnoho, jen snad v případě 
tuberkulozy. kde se ale jen snížil počet bacilů v hlenu. To, že ozon je zřejmě zabíjí, se 
ovšem dalo čekat. Největší úspěch se zřejmě vyskytoval tam, kde se jednalo o zaněty, 
zahlenování a nemoci dýchacích cest vůbec.  
 
V třicátých letech se navíc objevila prohlášení, že ozon může léčit i koronární trombózu 
a později dostal dr. Otto Warburg Nobelovu cenu za objev, že příčinou rakoviny je 
nedostatek kyslíku v tělesných buňkách. Byla zde ovšem možnost, že si spletl následky s 
příčinami a proto pracoval na projektu dále, až svůj objev konečně dokázal v praxi.  
Po druhé zvětové válce se světová ozoniáda rozjela plným proudem. Výrabělo se 
nespočetně generátorů dolarů, pardon, ozonu :-). Něco se ale dělo v pozadí, protože v 
roce 1960 se objevuje čláenk, kde autoři tvrdí, že za posledních 80 let aplikace ozonu 
ani jednou nebyl ozon příčinou lidské smrti. Zda měl nějaké jiné škodlivé účinky, to už 
neřekli. A tak najdeme různé "ozonové" a "kyslíkové" lékařské instituty, které 
rafinovaně maskují neúčinnost ozonu výsledky způsobenými léčbou kyslíkem. A počet 
nemocí, na které měl ozon blahodárně zapůsobit, roste až do nebe.  
 
Konečně v roce 1976 prohlásilo americké FDA (Food and Drug Aministration, které 
rozhoduje, které léčebné metody jsou povolené a kteréí ne) že "ozon je toxický plyn, 
který nemá žádné léčebné použití". Pochopitelně se zastánci ozonu ozvali: jediné, co 
prý ozon způsobuje, je slabé podráždění. Zůstává pořád ale velká "ozonová díra" mezi 
podrážděním a smrtí, která nikde není vyplněna fakty.  
 
Navzdory všemu už v roce 1979 byl ozon dokonce použit k léčbě AIDS. Rektální 
aplikace ozonu prý vyléčila všechny lesions (léze, otevřené rány). Vysvětlení? 
Rakovinné buňky jsou ozonem ničeny víc než normální buňky. Důvod? Nemají prý 
takocou obranu jako ty druhé. To ovšem jen potvrzuje jen to, že ozon škodlivý je, i 
když jen pro některé buňky :-) .  
 
V roce 1980 se počala v Německu studie s názvem "Škodlivé účinky a komplikace při 
ozonové léčbě". tak tedy negativní efekty jsoua ne že ne. "ozonisté " tedy vymysleli 



nové vysvětlení: prý to bylo vinou neškolených techniků, kteří nevěděli kolik a jaké 
dávky dávat. A zatín se vesele "léčilo" dál: Italové vyléčili herpes, v americké Filadelfii 
vyléčili následky mrtvice - což opakované laboratorní pokusy pochopitelně nepotvrdily 
(poškození nervů je totiž většinou finální, nejdou regenerovat). Ozon prý také 
odtsraňuje virusy a bakterie z krve, léčí leukémii, vředy, ekzém a problémy s prostaou. 
Jedním slovem: všecko (snad kromě dekapitované hlavy - typický to příznak některých 
vědců :-).  
 
Jak asi musí zajásat nemocní AIDS, když se dozví, že celých pět (!) případů AIDS bylo 
vyléčeno ozonem! Ale z kolika případů prosím, to se nedovíme (žádná léčba totiž není 
stoprocentní). Nu ovšem, ale zato je léčba AIDS nová "zlatá žíla" pro podnikavé 
"takyléčitele". 
 
Ale vážně: jako vše, jistě i ozon má při jistém dávkování pozitivní efekt na různé léčby. 
Co se ovšem neříká je to, že mnohdy ho lze stejně či lépe nahradit něčím jiným - navíc i 
to, že se často aplikuje rektálně, je jistě nepříjemné (jak pro koho :-). Co nás ovšem 
zajímá, je použití ozonu tam, kde nic jiného nezabírá. A právě to jsem se z dlouhého 
výčtu na Netu nedozvěděl, asi proto, že ozon prostě není nic extra. Nelze ho zaměňovat 
s účinky kyslíku, který je všobecně neškodný a naopak v mnoha případech velmi 
užitečný a často i jediný prostředek, jak zachránit pacienta (například, když nemůže 
dýchat). 
 
Jako vše, ozon má své plus a mínus. Vyskytujese v horní atmosféře, kde brání 
škodlivému ultrafilaovému záření proniknout k zemi (to je plus), ale i v dolní atmosféře, 
kde je vlastně polutant (tedy minus, poškozuje dýchací ústrojí zvířat a spaluje některé 
citlivé rostliny) .  
 

 
Medikální zneužití neměl jistě Tesla na mysli - uvádím to tu ostatně jen proto, že 
všechny dobré nápadu lze finančně zneužít a zde se opět vytvořila jedna legenda v 
souvislosti s Teslovými vynálezy. Ozonový generátor Nikoly Tesly navíc ovšem 
opravdu pracuje a jeho průmyslové použití je též nesporné (farmakologie, lubrikanty, 
oragnické sloučeniny, čištění pitné vody, kde po čase zmizí beze stopy, dezinfekce, 
deodorace, bělidlo, zabíjení hmyzu a mnoho jiných). Všude tam se uplatňují generátory 
na Teslově principu. . 
 

(pokračování) 
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Pokračujeme zde s malými detektivními příběhy bez konce, u nichž máte uhodnout kdo, 
co či jak - to zaleží na otázce - provedl popsaný zločin. Jde o to nalézt jistý, zde uvedený 

detail, který to prozradí (za použití logiky a ostatních fakt). Detektiv Příhoda zde řeší 

případ, na který strážmistr Doufal prostě nestačí. Ostatní osoby jsou čistě vymyšlené a 
nevztahují se k žádné - živé či mrtvé - osobě.  

 
Řešení z minulého čísla (Uhodnete?, č.5): To, že došlo k výbuchu, svědčí o tom, že 

Nimra připojil beterii obráceně. Předpokládáme ale, že jako každý motorista věděl, že se 

to nesmí a navíc jsou startovací kabely s "krodýlovými svorkami" označenými barvou 
červenou (pro plus) a černou (pro minus). Pokud chtěl teda Karel strýčka oklamat, dal 

mu ke startování svoje, upravené kabely, kde na jednom konci nějak přehodil svorky. Po 
výbuchu musel pochopitelně tento kabel schovat a to je právě to, co Příhoda hledal - 

výbuch by přece nemohl způsobit, že by kabely zcela zmizely . . .  
 

 
KRÁSNÁ JULIE.  

 
Byla to vražda, ostatně jak jinak - nlž v zádech si člověk těžko může vbodnout sám. 
Pavel Martínek ležel na koberci, kolem něho louže a Doufal zrovna přeměřoval jeho 
vzdálenost od stěny. Příhoda se pousmál, ale nic neřekl. Kdyby se totiž Doufala zeptal, 
proč to dělá, řekl by mu ten asi, že je to jediný pevný bod v místnosti.  
"Máte nějaké podezřelé?" zeptal se raději a Doufal řekl, že to vypadá na vražednou 
loupež, ale v tomto sousedství už dlouho nikdo nekradl, ani se nevraždilo. 
 
"Ale to víte," řekl Příhoda, "takové věci se stanou i v sebelepších rodinách. Co takhle 
rodinu, měl?"  
Doufal vytáhl notýsek a četl: "Jo, byl ženatý, děti už odrostlé. Syn žije v Praze, dcera v 
Plzni. O dalších příbuzných nevím. Zatelefonoval jsem jim, zatím jen oznámení, ale 
jejich alibi si prošetřím, až přijedou."  
 
"No to jste tomu dal: zavolejte jim znova teď hned a poptejte se jich na alibi a 
přezkoušejte je, také teď hned. Jinak si pohodlně udělají falešné alibi, ještě než přijedou. 



No ale nespoléhejte na to: vrah , který plánuje vraždu, přemýšlí o alibi už před činem. " 
"Myslíte?" zeptal se naivně Doufal. 
To Příhodu naštvalo: "Jak vidíte, tak já ano. A otisky jste sejmul. Co je to vůbec za nůž?" 
 
"Takovej obyčejnej, kuchyňskej. Oni tihle zloději mají rádi dlouhé nože, ne nějaké ty 
malé zavíračky, " zachechtal se Doufal, který detektivovu narážku na jeho inteligenci ani 
nezaznamenal. 
"A co všecko ukradli? Všecko to sepište." 
"No jeho manželka, v okolí jí tady říkají ¨'krásná Julie', říkala, že to byly hlavně 
náhrdelníky a zlato, a něco peněz z psacího stolu, ale do sejfu se n aštěstí nedostali. Jo, 
mimochodem, ta Julie má alibi. Doktor prohlásil, že k vraždě došlo před čtyřmi až pěti 
hodinami, pry podle nějakého Rigoroza Mortyho nebo co. A v té době ona byla v tom 
jejich fitnesklubu, má na to plno svědků."  
 
"To je dobře, tak zkontrolujte ta ostatní alibi a u té Julie radši na celý den.," dal mu 
Příhoda instrukce a odcházel. 
"Proboha proč?" křičel za ním zoufale Doufal. "Jak ho mohla zabít, když byl ještě 
živej?"  
 

Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.  
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Byl krásný květnový pátek a já složil svoje nářadíčko do kabely, rozloučil se s kolegy a 
vyrazil na zastávku tramvaje. Doma už na mě čekala torna s karimatkou a srolovaným 

spacákem nahoře. Nakoupil jsem ještě nějaký proviant, a pak už vyrazil na nádraží.  
 

Kapitola I. Někde jinde. 
 

Stanička, na které jsem vystoupil, skutečně existuje, ale její jméno si nechám pro 
sebe. Zdejší lesy jsou plné malých malebných údolíček, jako stvořených pro 
táboření. Ačkoliv  jsem tam jezdíval často, stále jsem při svých toulkách 

nacházel nová a nová krásná místa a prožíval spoustu kouzelných večerů, kdy se nade 
mnou po setmění otevřelo nádherné divadlo v podobě temného nebe plného hvězd.  
 
Tak tomu bylo i tenkrát. Jen pár metrů od lesní cesty tam stál starý mohutný dub a vedle 
něj obrovitý balvan.Mezi nimi jsem spatřil uzoulinkou uličku vedoucí v zákrutu kamsi 
dolů. Vydal jsem se po ní. Po chvilce jsem došel do údolí, které bylo z všech stran 
sevřeno černými skalami porostlými mechem. Uprostřed jako temné oko bylo jezírko, 
na jehož hladině plavaly sněhobílé lekníny.  
 
Ponurá krása tohoto místa byla tak úchvatná, že mne doslova pohltila.  
 
Vůbec si nepamatuji, jak dlouho jsem tam jen stál a díval se. Pak jsem si ale uvědomil, 
že se tu děje něco podivného. Když jsem přicházel, byl jasný sluneční den, ale teď, když 
jsem vzhlédl, tak se na úzkém průhledu mezi korunami stromů po nebi honily temné 
mraky, které dolů vrhaly zmatené stíny.  Listy stromů se přitom ani nepohnuly a bylo 
absolutní ticho. Prvotní okouzlení teď vystřídala tíseň. Pocit, že se děje něco podivného, 
nesprávného a že jsem někde, kam nepatřím.  
 
Celé okolí jakoby ještě více potemnělo, stalo se nevlídným a sveřepým. Pomalu jsem 
couval. 
Sotva jsem se dostal zpět na pěšinku, otočil jsem se a rychle odcházel. Když jsem došel 
zpět k dubu, s úlevou jsem si oddychl a aniž bych se otočil, šel jsem, plný těch 
různorodých dojmů, pryč. Tady bylo nebe opět čisté, slunce svítilo a byl slyšet zpěv 



ptáků.  
 
Celý zbytek dne jsem nad tím přemýšlel a nakonec jsem sám sebe přesvědčil, že se mi 
to jen zdálo a že ten pocit nepřátelství a nebezpečí byl jen moje sugesce z toho prostředí. 
 
 Vždyť to bylo docela obyčejné údolíčko s jezírkem, jen trochu temné. Rozhodl jsem se 
tam druhý den vrátit.  
 
Šel jsem tedy stejnou cestou, našel i onen dub a kámen, ale ten stál těsně vedle stromu a 
pěšinka mezi nimi nebyla. Napadlo mě podívat se na jezírko odjinud. 
Vydal jsem se doprava, ale po levé straně bylo neustále tak husté křoví prorostlé trním, 
že bylo naprosto neproniknutelné. Musel jsem ho stále obcházet až jsem se nakonec 
dostal tam, kde jsem začal, a to k mohutnému dubu. Odcházel jsem zmaten. Stalo se 
něco, co jsem nemohl pochopit, jakoby se  to místo bránilo  tomu, koho nechtělo 
vpustit.  
                        

Kapitola II. Něco jinak. 
 
Víkend končil a já se musel vrátit domu do Prahy. Od nádraží jsem to domů měl 
kousek, a tak jsem šel pěšky. Tehdy se stala první  nezvyklá příhoda. Byla neděle a ruch 
na ulicích nebyl tak velký jako ve všední dny, ale už ani nevím proč, mou pozornost 
tehdy připoutal vysoký vousáč, horlivě cosi brebentící do mobilu. Ten hovor ho tak 
rozčílil, že vůbec nevnímal okolí a aniž by se rozhlédl a všiml si přijíždějícího auta, už 
se chystal vkročit do vozovky. Chtěl jsem něco udělat, třeba zakřičet, ale byl jsem příliš 
daleko. A právě v tom momentě, kdy jsem si to pomyslel, on se už s nohou nakročenou 
zastavil a otočil se.  
 
 Důvodem byl další muž, který k němu spěchal a mával rukama. To, že udělal to, nač  já 
v té chvíli myslel, bylo tak překvapující, že jsem zůstal stát a zíral překvapeně na tu 
scénu.  
 
Vše to vypadlo jako náhoda, ale druhý den to mělo pokračování.  
Určitě znáte situaci, kdy spěcháte na poslední chvíli na tramvaj a ta vám podle zákona 
schválnosti frnkne rovnou před nosem.  
 
Přesně k tomu se schylovalo když jsem druhý spěchal do práce. Už když jsem dusal do 
kopce, viděl jsem přijíždět tramvaj a tušil, že nemám šanci a já si přitom tolik přál ho 
stihnout. Ale vůz k mému překvapení zůstal stát a  teprve,až když jsem k němu 
doklusal, uviděl jsem příčinu. Ve dveřích tam byla drobná babička a těžce se škrábala 
nahoru. Něco brblala, ale nikdo se nepohnul aby ji pomohl.  
 



„Nelekněte se babi,“ řekl jsem, popadl ji v pase a vysadil nahoru. Jsem sice sušinka, ale 
v práci tahám mnohem těžší břemena. Babka se po mně místo díků ohnala berlí, ale mně 
to dobrou náladu nevzalo, protože jsem stihl tenhle vůz a mám tak naději, že opět 
uvidím JI.  
 
Touhle dobou totiž se mnou jezdívala krásná dívka. Její štíhlá postava, mandlově hnědé 
oči a černé vlasy až téměř do pasu mně učarovaly na první pohled. Od té doby jsem se 
snažil jezdit stále ve stejný čas a doufal, že  po ní budu moci nenápadně pokukovat.  
Schoval jsem se do svého oblíbeného místečka hned za řidičem, a když jsem ji viděl 
přistupovat, rozbušilo se mi srdce.  
Jak moc jsem si přál s ní promluvit!  
 
Dveře se za ní zavřely a v momentě, kdy procházela kolem mě, tramvaj sebou podivně 
trhla a ona mi spadla do náruče. Přitom se jí otevřela kabelka a obsah se vysypal po 
zemi.  
 
Kolikrát už jsem si v duchu představoval, co jí napoprvé řeknu, ale teď jsem byl tak 
překvapen, že místo něčeho duchaplného jsem jen řekl“: „Jejda, ono se to vysypalo.“  
 
Hned jsem udělal dřep a začal ty drobnosti sbírat. Měl jsem přitom její krásné štíhlé 
nohy přímo před očima, a tak jsem se snažil, aby mi to vydrželo, ale vše má svůj konec 
a  musel  jsem se narovnat.  
 
A právě v té chvíli se mi všechny ty události spojily a já si uvědomil, že se mi plní má 
přání. Mně, smolaři! Byl jsem v šoku.  
A tak místo toho, abych ji pozval na rande, jak jsem ještě před momentem plánoval, 
jsem zůstal zticha a asi jsem se při tom tvářil všelijak. Usmála se zářivě: „ Děkuji,“ a 
zaparkovala na mě pátravým pohledem. Neschopen vydat se sebe zvuk, připadal jsem si 
jako naprostý idiot. Ale to už dodala: „Už musím vystupovat,“ otočila se a byla pryč.  
 
Svět potemněl, zešedl a já se proklínal. Tak tohle na splněné přání nevypadlo, spíš jako 
na pořádný debakl.  
                       

  Kapitola III. Všechno jinak. 
 
Ve velmi pochmurné náladě jsem dorazil do práce. Těžce jsem si kecnul na stoličku v 
šatně a začal vybalovat montérky. Jak jsem  je vyndal z tašky a roztřepal je, něco klaplo 
o zem. Podíval jsem se a ležel tam mobil -Její mobil!  
 
Zvedl jsem ho a otevřel nábožně, jako bych právě našel truhlici plnou zlata nebo archu 
úmluvy. Bylo to tak neuvěřitelné, že jsem skoro čekal, že se mi v ruce rozplyne.  



 
Bylo tam několik ženských jmen, k mé úlevě žádné mužské, a až téměř na konci to, v co 
jsem doufal, číslo označené jako  „práce“.  
 
 Zhluboka jsem se nadechl jako  lovec ustřic, který se právě chystá k ponoru na dno 
moře a zmáčkl knoflík.  
 
Po třetím zvonění se ozval vzdálený hlas: „ Ano?!“  
Začal jsem vysvětlovat, že jsme se ráno setkali a….  
„Počkejte,“ přerušila mě a zasmála se, to jsem nebyla já,“ a zahlaholila kamsi do 
prostoru: „ Alenko! Máš tady hovor, volá ten z tramvaje….“  
Bylo chvíli  ticho, a pak se podruhé ozvalo: „Ano?!“ a já podruhé začal vysvětlovat. 
Když jsem skončil, ignorovala mou nabídku, že jí  mobil přivezu a místo toho se 
zeptala: „ Kde děláte?“  
 
Prozradil jsem, že v Lucerně a ona nato: „Tak v půl čtvrté  nahoře v grilu.“  
 
Tenhle známý podnik ve středu města je místem setkávání mnoha lidí, ale jen málokdo 
ví, že úzké točitě schodiště na konci vede do parta. Zatímco dole bývá plno, nahoře, 
snad proto, že tam obsluha je minimální, bývá poloprázdno.  
 
Koupil jsem rudou růži, usadil se dozadu až k oknu a rozechvěle vyčkával. Přišla přesně 
a poděkovala: „Je to moc milé, myslím ta růže a i ten mobil. Abych pravdu řekla, tak 
jsem si celé dopoledne lámala hlavu s tím, jestli jste to nějak nenarafičil.“  
 
Na můj vyděšený kukuč reagovala: „ Hele, nemyslete, že nevím, že na mě už dlouho 
skoro každé ráno zíráte. Jste nenápadnej jako Titanic na Vltavě. Došla jsem k tomu, že 
na to, co se stalo, by žádnej tramvaják nepřistoupil, takže to byla náhoda, i když 
zatraceně nepravděpodobná. Viděla jsem, že vás to taky překvapilo, ale to mně došlo až 
pozdě, takže jsem vám nedala čas se vzpamatovat. Omlouvám se. Ale jak to bylo s tím 
mobilem?! Taky náhodička?“  
„Přísahám…“ začal jsem.  
„Ne, vlastně to ani nechci slyšet,“ přerušila mne, „mimochodem já jsem Alena Zimová 
a budem si tykat?!“  
„Petr Ječný…“ chtěl jsem říct nějaký kompliment, ale ona mě nepustila ke slovu: „ asi 
si říkáš, proč jsem sama takhle navrhla rande,  ale i já jsem si tě všimla a líbilo se mi, že 
nepatříš  mezi ty namachrované frajery, co nosí na krku řetěz jak od stodoly a myslí si, 
že holka musí omdlít blahem, když se na ní jen kouknou… a růži koupit holce, to je ani 
nenapadne,“ a ukázala na květinu, „ Vidím, že jsem si tě odhadla správně a jen jsem 
čekala, kdy se rozhoupáš.“  
 



Tohle tedy nebyla žádná cukrová panenka, ale pěkně rázné děvče s parádní vyřídilkou, 
ale to mně nevadilo, naopak.  
Začátek byl tedy nad očekávání dobrý. Ani nevím, ale to prvotní napětí povolilo a začali 
jsme si povídat o tom, co děláme, o svých rodinách a seděli tam až dlouho do večera 
zakončeného sladkým polibkem.  
 
 Domů jsem se vracel jako zamilovaný muž a několik dalších měsíců jsem prožíval 
nádhernou euforii.  
                             

Kapitola IV. Někdo jiný. 
 
Přišlo září, a my jsme jedno odpoledne seděli na Kampě u Vltavy a povídání jsme 
prokládali polibky. Snad právě ta přítomnost tekoucí vody ve mně vzedmula odhodlání, 
a tak jsem začal vyprávět. Když jsem skončil, obrátila se ke mně s otázkou: „ Ty 
opravdu věříš tomu, že se ti splnila ta tři přání a že to zapříčinila tvá návštěva v tom 
zvláštním údolí?“  
 
„Nevím, čemu mám věřit, koupil jsem si i několik knih o těchto věcech, ale spousta 
autorů o tom nemá ani páru a blábolí nějaké nesmysly o karmě, předurčenosti a 
kosmické rovnováze. Jsou to fráze bez vnitřního smyslu. Uznávám, že mohlo jít o 
náhody, jako když v Monte Carlu jednou za čas padne já nevím kolikrát červená, ale 
stejně to vyvolává spoustu otázek, na které nemám odpověď.“  
 
„Jsem ráda, že to bereš celkem rozumně, nechtěla bych mít vedle sebe nějakého 
fanatika. A nezkoušel sis potom ještě něco přát?“  
„Ne,to ne. Našel jsem tebe a ty jsi moje všechno, po ničem jiném netoužím. Bojím se 
taky, že bych při dalším přání mohl všechno ztratit, to štěstí, které teď s tebou prožívám. 
Ty jsi celý můj svět!“  
 
„Jé, to je krásné vyznání. Taky tě mám ráda.“  
Po delším čase, kdy jsme se věnovali líbání, se zeptala: „Proč jsi mi to řekl až dnes?“  
 „Bál jsem se, že si o mě budeš myslet, že jsem blázen, ale přitom jsem měl pocit, že ti 
to dlužím, ale teď už je to jiné.“  
 
Chvíli bylo ticho.  
„Měl bych koupit velký pugét, jít za tvými rodiči  a požádat je o tvou ruku ,ne?“  
 
„Zapoměls?  Moje rodiče zemřeli, když jsem byla malá. Vychovala mě teta. Je jí 
osmdesát a už nemá zuby, takže tě neukousne. V neděli?“  
Ne tuhle, ale příští určitě, musím ještě něco zařídit, ale to je taj-dův, jo?“  
 



                          
Kapitola V. Úplně jinde. 

 
Když jsem došel na známé místo, pěšina mezi dubem a kamenem byla jasně viditelná. 
Shodil jsem tornu a vydal se opět dolů. Vypadalo to tam stejně jako na jaře. Myslete si o 
mně co chcete, ale klekl jsem si a poklonil se a vzdával dík tomuto místu.  
 
 Když jsem vstal a vzhlédl, prosvítající nebe bylo jasné, klidné, bez mráčků a odevšad 
byl slyšet zpěv ptáčků. Jsem přesvědčen o tom, že to místo bylo spokojené s tím, jak 
jsem ta tři přání, která mi tam byla dána, využil.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 



   
Autor : ©Karel Šlajsna  
Název :     PRÁCE S KYVADLEM A  LÉČITELSTVÍ.  
 
 
 

 
Nedávno jsem tu v sérii článků dumal nad tím, zda některé ilustrace z VM  mohou být 

 astrologicko- astronomické.  
 Dnes bych se chtěl pokusit o něco jiného. Abych vše vysvětlil, začnu zdánlivě o něčem 

zcela jiném, ale doufám, že i tak to pro Vás bude zajímavé.  
 

 
Když jsem tu v souvislosti s kouzelných zrcadlem J. Dee psal o různých 
příbuzných věšteckých metodách, pominul jsem kyvadlo, protože to si zaslouží 
samostatnou stať.  

 
Má totiž řadu výhod:  
 
1/ je velmi citlivé a „funguje“ téměř komukoliv.  
2/ je i velmi jednoduché ho vyrobit a pracovat s ním  
3/ je možné ho využít pro více účelů: prekognice- předvídání budoucnosti, léčitelství, 
průzkum lokací se zaměřením na vyhledávání patogenních zón, ale i předmětů nebo 
osob.  
 
V samotné postatě lze jako kyvadlo použít jakýkoliv předmět volně zavěšený třeba na 
niti. Konec pak je držen buď všemi prsty, nebo je obtočen okolo napřaženého 
ukazováčku. V praxi je z estetického hlediska převážně používán průhledný krystal 
tvaru vícebokého jehlanu upevněný na zlatém řetízku. O tom proč to funguje, existuje 
řada teorií. Nejobsáhleji o tom píše v časopise WM magazín č. 97-98 Z. Ersepke v 
článku Bio-elektrická a bio-fotonová komunikace.  
 
Pomocí kyvadla tak je možno velmi jednoduše hledat odpovědi na  naše otázky, 
přičemž je nutno se předem dohodnout jaký pohyb znamená ANO a jaký NE.  
 

 
Léčitelé používají kyvadlo k diagnostikování pacienta. Jako pomůcka jim slouží 
(většinou vlastnoručně) vyrobené tabulky. Další tabulky jim pak pomáhají najít 
nejvhodnější způsob léčení nebo nejvhodnější léky. Tyto léky jsou v drtivé většině na 



přírodním základě bez přidání dalších chemikálií a používají se stále více. V dnešní 
době, kdy máme celou řadu nejmodernějších přístrojů, které umožňují poznat přesné 
příčiny problémů pacienta se takové metody zdají být nespolehlivé, ale přesto v rukou 
zkušených a kvalitních léčitelů vykazují vysokou úspěšnost.  
 
Moderní určování diagnóz má ale v podstatě jen velmi krátkou historii a v minulosti 
bylo určování chorob dáno zkušenostmi lékaře a léčení jeho znalostmi. Tyto znalosti a 
recepty se jako“ rodinný klenot“ předávaly z generace na generaci, což jistě byl vážný 
důvod k utajení.  
 

 Nicméně už od raného středověku byly tyto metody zesměšňovány jako „babské 
koření“  
 

(sběrem a aplikací bylinek se zabývaly ponejvíce starší ženy) a jako zaručené léčebné 
metody se používalo pouštění žilou nebo krystýry, přestože tato“léčba“ měla převážně 
katastrofický výsledek.  
 

 
 Další část je často označována jako“ receptová“. Jsou to krátké odstavce, oddělené 
hvězdami. Může to tak být, ale nemusí, ale přijme-li pro tuto chvíli tuto tezi, může přejít 
dále a dovolit si některé obrazce označit jako léčitelské diagnostické tabulky.  
 
 I když netvrdím, že se mi tu povedlo odhalit účel těchto ilustrací, nelze  popřít že 
podobnost tu je. Několik vybraných nejzajímavějších stránek z VM tu hovoří za svazky. 
 
 
Značná část VM je také věnována květeně a bývá považována za  pouhý herbář, 
což je možná první chyba. Druhá je, že je tato část přirovnávána ke známému 
Mattioliho herbáři, který vyšel v r. 1562 i u nás a byl svého času naprosto 
ojedinělý.  
 
Probereme si to postupně: Zobrazené květiny vyvolávají značně rozporuplné reakce 
zejména proto, že oborníky nebyly ztotožněny s rostlinami vyskytujícími se ve volné 
přírodě. To vedlo i domněnce, že jde o fantasmagorii, nebo podvod.  Na mnoha 
ilustracích je ale jasně vidět, že vrchní část vyrůstá z jiné spodní a je tedy na ní 
naroubována. Přitom může jít o druhou nebo třetí generaci takovýchto hybridů. V 
takovém případě je možnost identifikace velmi ztížená, ne-li nemožná, pokud 
nemůžeme číst  text a zjistit  další.  
 

 



Je však jisté, že takto upravené rostliny měli i unikátní léčebné účinky.  
 
 Tak mne napadá v této souvislosti, že třeba právě proto měl pozdější 

majitel Jakub Horčický takový úspěch se svými vodičkami ( výluhy). Možná v té době 
ještě spis obsahoval i klíč umožňující ho číst. Víme o něm, že  si své bylinky  i sám 
pěstoval v zahradách Klementina( jedna byla na dnešním Klárově, kde  stojí budova 
vlády, další pak na kopci,v místech kde  dříve byla konečná tramvají a dnes roste tunel 
Blanka).  
 
Ale to je samozřejmě jen spekulace a tak zpět.  
 
Nedávno provedená analýza stáří nám připravila překvapení v podobě určení doby 
výroby použitého pergamenu do let 1400-1430. Historicky se dostáváme do doby vlády 
Karla IV. A Václava IV., ale o tom až někdy příště.  
 
Zmíněný Mattioliho herbář VM  vznikl o cca 200 let později a byl unikátní právě 
proto, že šlo o první zcela realistické a přesné ilustrace rostlin, předtím to 
dopadlo všelijak  
 
I to může být vysvětlení pro podivnost ilustrací rostlin v VM. Jako analogii si můžeme 
vzít různé bestiáře, kde se běžně vyskytovali bazilišci, draci, dvouhlaví psy, mořské 
panny nebo obři.  
 
Tak jako v mnoha jiných článcích tak ani tentokrát netvrdím, že mám zcela určitě 
pravdu. Jen se vám tu snažím předestřít různé možnosti.  
 
 Tou dnešní je, že VM je  spisem především bylinkáře – léčitele.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 



 
Autor : ©J.B.Hurych  
Název :   ZAČÁTKY KRYPTOGRAFIE, Díl 1.  
 
 
 

 
Jak už jsem se zmínil zde v druhé kapitole o třeboňské šifře, pro někoho, kdo se 

kryptografii předtím nevěnoval, by asi byl náš postup řešení poněkud nesrozumitelný. 
Proto zde přidávám mini-kurz, vlastně spíše mini-historii kryptografie, vysvětlení 

termínů a popis různých známých šifer či kódů. Budu se také snažit držet krok se 

současným luštěním naší šifry, i když se budu muset občas trochu předbíhat . . .  
 

 
Už od té doby, kdy se lidé naučili psát, přemýšleli o tom, jak to, co napsali, také utajit 
před všetečnýma očima někoho, kdo umí také číst. Metody utajení můžeme zhruba 
rozdělit na tři kategorie:  
1) šifry  
2) kódy a 
3) steganografii 
 
Prozatím nám stačí si říci, že texty v první a druhé skupině jsou každému hned nápadné a 
to hlavně tím, že jím není rozumět - ale tím se zároveň prozradí, že jsou tajné :-). O to 
větší se pak musí vydat úsilí, aby je někdo právě jen proto hned neřešil a hlavně aby je 
nevyřešil. Steganografie na druhé straně usiluje o to, aby nikoho ani nenapadlo, že 
zpráva či obrázek - který vypadá jako normální - má ještě v sobě navíc ukryt nějaký tajný 
text. Proto se ve steganografii soustřeďujeme hlavně na zamaskování a přídavné 
kódování se už více méně běžně nepřidává Rozluštění textu je totiž pak už i tak velice 
obtížné (moderní steganografie zamontuje třeba tajný text do binárního kodu pro 
"normální" obrázek, třeba typu JPG, a vizuálně ho tam prostě nenajdete).  
. Hned ze začátku si ale musíme hned i říci, že se metody často i kombinují, což dělá 
řešení ještě těžším, díky nesmírně většímu počtu možných kominací.  
 
V dnešní době je utajování informace kódováním nebo šifrováním běžné - dokonce tak, 
že se často mluví jen o zakódování a myslí se tím obojí. Elektronická pošta, digitální 
podpis, finanční transakce, vojenské či průmyslové tajemství, to vše se vesele prohání na 
netu, přímo před našima očima. Heslo "nepřítel naslouchá" se samo vnucuje už dětem 
školou povinným a to ať už v televizi nebo na netových stránkách. Na Netu je totiž 
velice lehké zprávy či data rychle přenášet, když byla předtím stejně rychle zakódována. 
A tak se situace mění: nelze sice "ohlídat" a zkontrolovat všecko, ale zase při té kvantitě 



ani náš nepřítel to nemá lehké, aby mohl naslouchat všemu :-). Pokud se raději obě 
strany soustřeďují jen na určité domény a ještě je zamyká heslem. I to ale nneí moc jisté 
a tak používá i jiné, ne-netové přenosy. Zbytek čmuchání pro stránky bez hesel pak udělá 
za všechny Google :-). 

1) ŠIFRY. 
 
Historicky starší jsou šifry, kde si kdysi stačilo jen zapamatovat algoritmus, tj. návod k 
zašifrování, případně ještě klíč. Šifry jsou dvojího druhu: substituční a transpoziční. 
 
a) Substituční šifra (SŠ) nahrazuje každé písmeno nějakým jiným (a to buď jedním 
nebo více) a používá k tomu většinou jinou abecedu (viz monolafabetická šifra), 
případně i více abeced (polyalfabetická šifra). Čímž pádem tam z původního (otevřeného 
textu, tzv. plaintextu) nenajdete na první pohled nic. Jsou pochopitelně i podskupiny 
šifer, ale my se zmíníme jen o těch, které jsme použili při řešení třeboňské šifry.  
 
b) transpoziční šifra je vlastně pravý opak - ona totiž nechá správná písmena, ale jen je 
přemístí, doslova "zamíchá" :-). Ovšem to zamíchání se zase děje podle určitého 
algoritmu, tj. pravidla a i když se může jednat o jednoduché pravidlo, řešení je díky 
mnoha kombinacím začně obtížné. K těmto šifrám se vrátíme později. 
 

1a) SUBSTITUČNÍ ŠIFRY. 
 
Nejlépe si vysvětlíme práci s různými šiframi přímo v praxi. Nejstaršími SŠ 
(substitučními šiframi) byla vlastně různá písma, rozuměj abecedy, třeba cyrilika. Kdo je 
neznal, nemohl je ani číst. Jenže tolik těch písem zase nebylo a i když třeba ještě v 17. 
století se vědci marně snažili číst hieroglyfy, pro ta ostatní známá písma stačila převodní 
tabulka a už bylo po tajemství. A tak se vymýšlely různé jiné, tajné znaky pro různá 
písmena, ale princip byl stejný: každé stejné písmeno v textu se vždy nahradilo stejným 
znakem.  
 
1a1) Typický případ takové SŠ je právě enochiánská abeceda Johna Dee, který prý ji 
dostal od andělů, zatímco si vté době se svými rafinovanějšími abecedami zase hráli na 
písečku například templáři, svobodní zednáři, iluminátoři, vězňové a dnes ještě různé 
zájmové skupiny na Netu. Čínská abeceda (znaky) naopak vyžaduje řadu let, aby se jí 
žáci naučili, takže je pro zašifrování dobrá, ale jen proto, že ji málokdo mimo Čínu umí 
(není to tak docela pravda, právě Japonci ji používají a dokonce jí i říkají "čínské 
písmo" :-). 
 
Jak jsme si prakticky ukázali, enochián je dnes dobře znám, Word má dokonce i 
enochiánské fonty a tak nám nedělalo zvláštní potíže "přečíst" si třeboňský text a přepsat 
ho do latinky. Jistě i Dee (či kdo to psal) věděl, jak to bude lehké a zůmyslně by asi text 



ještě přetím zašifroval či zakódoval.  
 
1a2) Pro první přístup k řešení jsem tedy předpokládal opravdu první komlikovanější 
historickou SŠ, ano, Cézarovu šifru. Tu pochoptelně nevynalezl on (stejně jako císařský 
řez není ta rána, kterou ho zabili :-), ale hodně ji používal. Abeceda jsou defakto ve 
stejném pořadí jako anše, jen se celá abeceda přesune o tři místa doprava. Vypadá to 
hodně primitivní, ale už jeho různá rčení musela uvádět nepřátelské Kelty do tranzu, ze 
kterého jim mohl pomoct jen uklidňující ( podle nich :-) zvuk jejich dud. No posuďte 
sami, z  
VENI, VIDI, VICI či ALEA IACTA EST  
("přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem" či "kostky jsou vrženy" se stalo najednou po 
zašifrování stalo  
YHQL, YLGL, YLFL či DOHD LDFWD HVW  
(přepsáno v naší abecedě, Římani neznali w :-) 
 
Muselo to být pro ně otřesné, obzvláště když jich většina ani ještě neuměla číst :-). Ale 
vážně, pokud si nemysleli, že se jedná o nějaký neznámý jazyk (nebo welštinu :-), museli 
si myslet, že jde o nějaká kouzla či zaříkávadla. Pro opravdu vzdělaného barbara to 
ovšem nemuselo být tak těžké, když věděl, že latinská slovesa v první osobě jednotného 
čísla mají zakončení na i (vidi) nebo že není moc latinských čtyřpísmenových slov, které 
začínají a končí na stejné písmeno (alea). I tento vzdělanec ale musel být překvapen, 
když zjistil, že si v té zprávě Cézar jen poplácává svoje vlastní ego. Anebo jim zajatý 
římský oficír na mučení vyzradil p co jde, bylo po parádě. To uznal i Cézar a začal 
používat i posuny jiné (nejen o 3 místa), ale nenechme se vysmát, pořád to bylo jen 26 
různých abeced, rozuměj šifer, které sice posouvaly, ale jinak zachovávaly abecední 
pořadí.  
 
1a3) Musel to být někdo uvažující hodně dopředu, kdo přišel na to, že když se použije 
abeceda se zpřeházeným pořadím, zvětší se možnosti z 26 na 26x25x24x . . . až x1 
(tzv 26 faktoriál, což je číslo pěkně veliké = 4 následované 26 nulami). Pochopitelně by 
bylo těžko si pamatovat celou náhodně zpřeházenou abecedu, to by jen nutilo šifranty 
nosit ji s sebou na papírku v kapse, nemluvě už o tom, jak pracně by se to šifrovalo. 
 
A tak se postupně vymyslely různé zjednodušené (ale jen pro zapamatování, jinak 
jednoduché vůbec nebyly) systémy šifrovacích tabulek a později i klíčů, ale o tom zase 
jindy. Zde si ještě povíme, jak se takové systémy s jednou abecedou řeší.  
 

 
a) Je to hlavně pomocí frekvenční analýzy. Pokud se používá stále jen jedna, i když 
zpřeházená abeceda, pak se to samé písmeno nahradí jiným - ale pořád stejným 
písmenem - a tak třeba e se nahradí písmenem K a počet výskytů písmene K v šifře bude 



stejný, jako byl počet e v otevřeném textu. 
 
Dnes je těžké odhadnout, kdo první přišel na to, že se v každém jazyku vyskytují různá 
písmena v různé četnosti (frekvenci) , ale byl to právě Arab A-Kindi, který už kolem 
roku 850 začal propagovat tzv. frekvenční analýzu. Prostě se sepiše tabulka výskytu 
počtu písmen v zašifrovaé zprávě a srovná se s typickou tabulkou výskytu písmen v 
jazyce otevřeného textu a písmena se pak nahradí.  
 
Lehké? Ale vůbec ne! Především to závisí na jazyku (tabulka je zcela jiná pro němčinu a 
jiná pro hotentotštinu :-), dále na typu slovníku (ten byl jiný ve středověku a jiný dnes) a 
nakonec i na typu literatury, např. technické texty používají technický žargon (tzv. 
terminus technicus), což jiné texty nemají. Typicky jiná statistika bude pro vojenské 
zprávy než pro utajené vzkazy mezi mileci, atd. Problémů je ovšem ještě víc: u těch 

méně zastoupených písmen jsou největší chyby, protože je tam statistika velmi nepřesná. 
Odhaduje se, že texty s méně než 500 písmeny mají malou naději na automatické 
vyluštění. Sama "výměna" se většinou dělá jen pro řekněme pět nejčastejších písmen, 
takže se musí pro kratší zprávy používat ještě jiné metody, tj. hádat a doplňovat písmena 
"ručně". Příklad takové analýzy je právě v článku ŠIFRA TŘEBOŇSKÉHO AUTORA, 
Díl 2, zde ve SFinze. 

 
b)Většinou se tedy ještě přechází na metodu hrubé síly a to tak, že hádáme, co asi v 
otevřeném textu skutečně je a která slova se asi kde vyskytují. To jd eovšem dělat jen 
tehdy, pokud šifra zachovává správně mezery a jesou to třeba jen přeorganizovaný text, 
kde se ignorují mezery, ale zato se text "rozláme" na skupiny o pěti písmenech a mezeru. 
Na netu jsou sice programy, které i to luští automaticky, ale odhadnou maximálně tak 
třetinu správných písmen. Co ovšem odhadnout nedovedou /(zatím), je smysl celé zprávy 
a tak je to zase jen v rukách řešitele aby použil své zkušenosti i inspiraci. ;  
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Toto je mini-kurz, vlastně spíše mini-historii kryptografie, s vysvětlením termínů a 

popisem různých známých šifer. Posledně jsme si ukázali rozdíl mezi šifrou a kódem a 
skončili jsme u jedno-abecední šifry, přičemž jsme diskutovali řešení pomocí četnosti 

písmen v tom kterém jazyce.  
 

 
Zároveň jsme se zmínili o tom, že tato metoda pracuje jen u delších textů, nejlépe asi 
kolem 500 písmen. Naše třeboňská šifra jich ovšem měla daleko méně. Není tedy divu, 
že nám to mnoho nepomohlo. Později se zmíníme ještě o různých jedno-abecedních 
šifrách, většinou vybavených klíčem či tabulou, to aby se proces trochu zmechanizoval 
a příjemce či odesilatel si nemuseli pamatovat celou "náhodnou" abecedu, která byla 
použita. Ta naše se zcela náhodnou abecedou je ovšem obecný případ všech těchto 
jedno-abecedních šifer a také frekvenční metoda i metoda "hrubé síly" se na ni hodí.  
 

METODA HRUBÉ SÍLY (též zvaná Manuální řešení)  
 
je založena na principu, že krátká slova se dají poměrně lépe hádat a jejich písmena pak 
dosazovat do zbytku šifrovaného textu a hádat další písmena z necelých slov. 
Pochopitelně musíme znát jazyk původníjo, otevřeného textu: např. čeština má nejen 
více dvoupísmenových slov než angličtina, ale také jsou zcela jiná :-). Pochiopitelně 
jednopísmenová slova jsou ovšem u hádání nelepší začátek . To vše ovšem platí jen 
tehdy, když byly v šifrovaném textu zachoány správné mezery mezi slovy (tuto 
"slabost" jedno-abecední šifry ostranilo pozdější seskupování písmen do skupin po pěti, 
s mezerou mezi a původní mezery se prostě ignorovaly - ten, kdo zná tu správnou šifru, 
není problém rozdělit řešení pak správně na slova, ale pokud ji nezná,, je to daleko 
obtížnější, i když ne nemožné. Tam už lze použít jen frekvenční metodu, pokud je 
zpráva delší. 
 
Při manuálním řešení se obracíme i na jiná vodítka: datumy jsou většinou spejeny se 
jmény měsíců, zprávy často končí zašifrovaným podpisem, tj. jménem odesilatele a také 
oslovení v ůvodu jsou nápadná. Velkým pomocníkem při řešení německé Enigmy bylo 
napříkald to, že meteorologické předpovědi začínaly vždy nějakým časem a místem, 
sice pilně zakódovaným, ale jinak dobře odhadnutelným :-). 



 
Kromě krátkých slov jsou v textu také tzv. digrafy (dvojice různých písmen) a trigrafy 
(totéž, ale trojice). Bere se jejich statistika, ať už se vyskytují kdekoliv v neznámém 
slově - ale probém je, že jejich frekvence je vcelku malá a tudíž hádání dost nepřesné.  
 
Jinou pomůckou je tzv. krib, kolébka. To je řekněme jedno vyluštěné slovo nebo i část 
zprávy, které pak pomůže vyřešit zbytek. Podobně i nějaký tip, který se dá v textu najít 
a ukáže se, že je dobrou pomlůckou. Za války se to získalo tak, že nepřítel třeba posílal 
stejnou zprávu někam zašifrovaně podle jedné, jinam podle jiné šifry, přičemž jedna 
byla známa a tak pomohla rozluštit tu druhou šifru, rozuměj její algoritmus. Srovnání už 
pak mohl provádět kdejaký školák. Ano, i takové chyby se dělají, bohužel ale ne moc 
často :-).  
 
Lze též kombinavat frekvenční metodu s hrubou silou (nakonec se to stejně musí, žádná 
frekvenční metoda není zcela přesná). také se může s výhodou použít faktu, že v 26 
písmen abecedy je jen 6 samohlásek a "e" je u většiny jazyků to nejběžnější písmeno. 
Můžeme tedy rozdělit neznámé slovo na slabiky (odhadem) a jak víme, slabika má jen 
jednu samohlásku (kromě těch s dvojhláskami, jako je ou, au). Z toho také plyne, že 
když jsme určili "a", mužeme projít všechna "a" v zašifrovaném textu a prakticky žádné 
písmeno, které se dotýká "a" nebude samohláska. Dvojitá písmena v češtině prakticky 
skoro neexistují, v jiných jazycích ale dost. Tam by to chtělo slovník těc hto slov. 
Některé abecedy dokonce všechna naše písmena nemají (latina nemá K a W, a používá 
V i pro U a často zase I místo J. 
 
Na Netu najdeme pár programů; z těch zdarma doporučuji: 
a) Cryptaid ( ten ale jen mechanicky zaměňuje písmena, ale i to je lepší než počmárat 
řadu papírů a často zbytečně :-) 
b) Pattern words (najde slova třeba typu ". aw . . " a podobně, bohužel zde jen pro 
angličtinu, verzi pro česká slova jsme nenašel). Dobrým tréninkem je řešení takových 
šifer v zábavné sekci novin, a co víc, uvádějí (hned nebo později) i řešení :-). 
 
Jak je vidět, řešení takových šifer je vždy především manuální dřina. U šifer s klíčem je 
to sanažší, nejen když znáte klíč, ale když víte, že nebude moc dlouhý. Ale o tom až 
příště.  
 

(pokračování) 
 
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 



 
Autor : ©Jan B. Hurych  
Název : VM VÝZKUM: NOVÁ FILOZOFIE A METODY.  
 
 
 

 
 
Už od samého začátku se výzkum VM rozdělil na několik odvětví, totiž historické, 
jazykové, obrázky, botanické, astrologické, kryptografické a další. Většinou to bylo 

proto, že VM obsahuje několik sekcí. Brzo došlo ještě k dalšímu rozpolcení a sice ve 

skupině, která se snažila rozluštit text. Někteří věřili, že je VM napsán přirozeným 
jazykem bez zakódování (lingvisté), jiní šli ještě dál a podeřívali zakódování 
(kryptografové), všeobecně jakékoliv z možných. Obě skupiny ovšem potřebovaly 
transkript, tj převedení textu z neznámých symbolů na latinku, s tím, že pochopitelně 

bude potřeba vyřešením ještě zjistit přesný převod, aby byl text čitelný, aby mu bylo 

rozumět. Tím se do popředí dosala nový problém: který transkript by se měl použít?  
 

 
1) První skupina se snaží najít přirozený jazyk, který by odpovídal neznámému 
textu což je ovšem komplikované, neboť skript - písmo - je vlastně samo o sobě také 
neznámé. Takže vyluštění VM brání neznámá abeceda a jazyk. Ono totiž to neznámé 
písmo je samo o sobě něco jako jendoabecední šifra (kde ten samý znak reprezentuje 
pořád to samé písmeno). Abychom mohli vyřešit VM, musíme přiřadit symbolům 
nějakou abecedu, abychom mohli VM přepsat do našeho písmo a pak dále luštit. Tento 
transkript (v latince) byl udělán, teda ručně, což je samo o sobě značná a piplavá práce. 
Při normální kryptologii pak použijeme frekvenční statistiky výskytu písmen v daném 
jazyce (viz můj článek JEŠTĚ K FREKVENČNÍM CHARAKTERISTIKÁM PÍSMEN 
VE VM, zde v Enigmě ). Ve VM kryptologii to není tak jednoduché: my totiž neznáme 
ani jakým jazykem byl VM napsán a protože se frekvenční tabulky liší pro ten který 
jazyk, , museli bychom srovnávat daný transkript pro všechny možné jazyky, jeden po 
druhém. To vše za předpokladu, že text není ještě navíc zašifrován, pak by nám to stejně 
nedávalo smysl.  
 
Můžeme si ovšem vybrat nejprve nějaký jazyk a pozorovat, co při převodu transkriptu 
do něj dostaneme za výsledek. Problém je, že méně použité znaky mají výskyt 
vyjádřený malým procentem a liší se jeden od druhého co do výskytu velmi málo. U 
normální kryptografie proto prostě jdeme znak po znaku a dosazujeme možná písmena 
metodou "dosaď a zkus" podle částečně vyřešených vět. To vše opět jen když známe 
jazyk, ale ten jsme si už předem vybrali a tak se jen předpokládá se, že jsme v něm také 



zběhlí :-). Zde také hraje roli kritická, tj. dostatečně veliká velikost vzorku. 
 
Vojenští kryptografové považují vzorek 50 až 100 slov za dostatečný k vyřešení. VM je 
sice dostatečně dlouhý, obsahuje několik tisíc slov, ale jak si řekneme dále, nemá 
výhody, které poskytují vojenské depeše. Opět je nutné, znát ten vybraný jazyk. Když 
zjistíme, že to nepracuje, je třeba přejít na jiný jazyk a tak dále. A tem je další problém: 
kolik jazyků ten který výzkumník opravdu dokonalé zná ( a to řekněme ještě ve 
středověké formě)? Většinou se pak snažíme najít alespoň některá známá slova, buď 
pomocí podobností, pochybné statistiky nebo jen intuice. Zatím jsme ale ten jazyk 
nenašli a dokonce ani základní transkript není dokonalý (a je jich více). Pokud je VM 
psán jen v umělém jazyce, je to jako kdyby byl zakódován a my ztratili knihu kódů 
(teda jeho slovník :-).. V takovém případě je šance pro vyřešení opravdu velice malá.  
 
2) Ti, kteří věří, že VM je navíc ještě zašifrován to mají také těžké, možná ještě těžší. 
I kdyby našli řešení, není nikdy perfektní a nemohou je považovat za správné, dokud 
šifru nezkusí číst v několika jiných jazycích a zjistit, že opravdu ten jejich je nejlepší. 
Není divu, že někteří z desperace prohlásili, že VM je vlastně jen zakódovaný 
nesmyslný text. To je ovšem konec: to co považují za zakódovaný galimatyáš ještě 
nemusí být ten pravý, původní galimatyáš a my nebude nikdy schopni přijít na to, který 
je ten pravý galimatyáš - a dokonce ani to, za ty nebyl vlastně žádný galimatyáš, ale 
zcela smyslný text.  
 
Je ovšem mnoho způsobů, jak text zakódovat, ale ačkoliv už jich bylo vyzkoušeno , 
stále ještě jich hodně zbývá. Když zanedbáme steganografii (tajný text uvnitř textu, ale 
tak, aby byl nenápadný), celá idea je prostá - jde o to nahradit text pomocí:  
 
a) kódování, kde slova-kódy nemají žádný vztah k původnímu textu ( ať už algoritmem 
nebo formulí) a jsou většinou jen náhodně vybrána a sestavena do kódovací knihy. 
Podobně jako u umělého, nám neznámého jazyka, kde nemáme žádný slovník, zde zase 
nemáme kódovací knihu a dekódování by bylo vlastně jen hádání bez praktického 
použití.  
b) šifrování, kde je vztah mezi původním a zašifrovaným textem dán formulí, 
algoritmem, mřížkou nebo jiným pravidlem pro konverzi. A opět, protože neznáme 
jazyk původního textu a jeho slovník, výsledek aplikování toho či onoho pravidla 
nemůže být správně ověřen. Můžeme se ovšem snažit číst výsledek dešifrování v 
několika jazycích, tento proces je ale opačný tomu, použitému v metodě 1). Výsledný 
text by měl být opravdu jasný a nekomplikovaný a neměly by tam být vícevýznamové 
výrazy, vysvětlované všelijak - jinak pochopitelně nebude řešení platné.  
 
V obou případech a) a b) se pokoušela řada známých kryptografů, obzvláště těch 
vojenských, uplatnit svoje umění, ale selhala. Důvod je zřejmý: zatímco neznámý skript 



se dá nahradit transkriptem, neznámý jazyk je stále tou největší překážkou . Jinak 
řečeno: zatímco neznámé písmo pracuje jako šifra, neznámý jazyk je spíše jako 
kódovací kniha a naneštěstí zde máme obojí. 
 
U vojenské šifry jsou jazyk a abeceda většinou dobře známy. Ve válce je vůbec méně 
možností, když neuvažujeme výjimky ( jako je třeba použití jazyka Navajo Indiánů ve 
druhé světové válce, opravdu skvělý nápad). Ve válce je také potřeba jen několik metod 
na rozluštění, teda dokud se neobjeví nová šifra. Dokonce i kódovací kniha se dá 
částečně sestavit díky zachyceným depeším, neboť ty obsahují opakující se vojenské 
výrazy nebo třeba i datum a předpověď počasí a i kódovací knihy je možno i sehnat za 
pomoci různých agentů ( a nedělejme si iluze, za mnoho rozluštěných depeší vděčíme 
právě těm :-). Nic takového nám ale nepomáhá u VM.  
 
Není třeba připomínat, že jsme také očekávali jistou pomoc od historického výzkumu, 
Hlavní kandidát, latina, se ale při dešifrování v textu nenašla, rozhodně ne pro 
jednoabecední šifry. Transpoziční šifra se zase neuvažovala moc vážně, patrně i kvůli 
složitým procesům luštění. Pomoc, kterou by mohly poskytnout obrázky květin či ty v 
astronomicko-astrologické sekci nebyla ještě plně využita. Co se týká autora, máme zde 
jen nejisté zprávy z třetí ruky a to ještě jen o bývalých majitelích VM.  
 

 
Hlavní problém je zřejmě ve filozofii a metodice našeho výzkumu , tj. v metodách 
řešení. Jasně zde totiž máme případ tří neznámých proměnných (tj. písmo, jazyk a 
možné zakódování). To znamená, že bychom normálně měli "zmrazit" dvě proměnné a 
řešit jen v oblasti té zbývající proměnné. Takový výzkum je ovšem velmi izolovaný, 
omezený a zcela nepraktický. Studovat například i jen jazykové zvláštnosti není snadné 
a statistiky, které by nám měly pomoct, nám zatím přinášejí více otázek než odpovědí. 
Pravda, můžeme hádat, že určitá písmena jsou samohlásky, odhadnout některá písmena 
a případně i koncovky, ale tím ještě nerozluštíme celou abecedu a gramatiku. 
 
Je zajímavé, že když z jednoho folia dostaneme nějaké výsledky a snažíme se je použít 
u jiného folia, okamžitě narazíme na překážky V takovém případě děláme běžnou 
chybu, že nezkontrolujeme, zda výsledky neodpovídají třeba jiné hypotéze a zastavíme 
se. To vše, namísto abychom chybu našli, z ní se poučili a pokračovali dál.  
 
Výzkumníci, kteří se snaží vyřešit kód nebo šifru, mají podobné potíže. Zatímco 
skupina 1) pracuje hlavně se slovníkem a gramatikou, skupina 2) si nejprve zvolí 
dešifrovací metodu a snaží se ji použít. Pokud to zklame, většinou chybně blamujeme 
ne metodu, ale to, že jsme použili "špatný" jazyk. Jiní volí komplikovanější šifru, jako 
třeba mřížku či dvojí zakódování. To vše bez možnosti jít zpět a dokončit původní práci. 



 
 
To vše řečeno, neberte ale moje nářky jako nějakou kritiku: máme zde opravdu značně 
komplikovaný a záhadný případ, který se dříve nevyskytoval a nebyl tedy ani zkoušen. 
Prostě neznáme nic lepšího, než použít staré, jinde osvědčené metody. Čemu bychom 
ale měli spíše dávat vinu je naše filozofie výzkumu, ta prostě nestačí na takový problém. 
A navíc ani naše metody nesledují pořádně tuto filozofii. A zde se vnucuje další otázka: 
co jsme se naučili od jiných věd, z jejich každodenního pokroku, zda opravdu 
používáme jejich nejnovější metody? A zda je i umíme modifikovat pro náš účel?  
 
Pro vědu je vždy nejdůležitějším nástrojem tzv. feedback, neboli zpětná vazba. My 
všichni ji nějak používáme, třeba pokusy či testováním hypotéz, dotazy a podobně, ale 
nijak důsledně. Pokračujeme spíše ve skocích dopředu, zpět a znovu dopředu, ne 
soustavně a většinou jen tehdy, když narazíme na seriózní problém. Naše kriteria chyb 
jsou nepřesná a často jen vágní. A přece: analogové a později i digitální počítače udělaly 
pokrok právě proto, že důsledně používají a mechanizují feedback, iteraci a postup ve 
smyčkách, ano, v uzavřených okruzích, těch známých nástrojích která se skrývají za 
každou simulací. . To nám pomohlo řešit různé problémy nejen rychleji, ale i lépe. Jinak 
řečeno, nestačí jen řešící proces mechanizovat, ale je ho třeba optimalizovat.  
 
Ano, zde se opravdu dostáváme do domény počítačů, které jsme pořád ještě dost 
nevyužili. Zatím jsme je používali jen pro statistické vyhodnocování VM, různé testy, 
měření, počítání, řazení (sort) a hledání (search). Měli bychom se ale soustředit přímo 
na dekódování, například tím, že použijeme různé programy na řešení šifer. Někteří to 
zkoušeli, ale nějak to nepracovalo. Jak je to například s reverzním inženýrinkem pro 
rekonstrukci původního textu? Nuže i ten se zkoušel a zkouší, to když hledáme přípony 
a předpony a kdoví co ještě, ale opět: současné metody na to nestačí. Je možné, že jsme 
něco přehlédli?  
 
Ano, přehlédli jsme něco hrozně důležitého: říká se tomu učící proces. Pravda, my sami 
se v procesu také učíme, ale to není te účelový, opravdu učící proces, co mám na mysli. 
Nebo je snad náš každý další krok založen přesně na tom předchozím, kde jsme se něco 
užitečného dozvěděli? Můžeme iterovat, tj. přibližovat náš výzkum tak, že bude 
konvergovat, tj. sbíhat se k něčemu lepšímu , bohatšímu, pozitivnějšímu? Jistě, 
můžeme, ale "ručně" to trvá dost dlouho a také to není příliš efektivní. My sice můžeme 
kterýkoliv proces zmechanizovat pomocí počítače, ale to nestačí: bez správného 
poučení ho nemůžeme optimizovat. Je zde něco, co by nám dalo to správné poučení?  
 

 
Ano je, jsou to umělé neuronové sítě (neural networks, dále jen NN), které jsou dnes 



už běžně používány jako vylepšené nástroje pro řešení procesů, které nelze vyjádřit 
matematickými či logickými formulemi, rovnicemi či procedůrami, prostě proto, že je 
tak dobře neznáme nebo jim tak dobře nerozumíme či ty, co jsou funkcí mnoha 
proměnných. Ale řekněte sami, není VM právě takový případ? Ještě jsme se pořád 
nedostali dál, než k transkriptu, ale to je také vše, co neurální sítě potřebují! Ony se 
samy umí adaptovat (přizpůsobit, tj. poučit), opravovat svoje výsledky, a to vše díky 
uzavřené smyčce, kterou bych nazval "poučit se a přezkoušet". A to ve stále se 
opakující smyčce, dokud se nepřiblíží k výsledku na nějakou předem stanovenou 
vzdálenost, tj. s minimální chybou. Ony také umí zmapovat i velmi komplikovanou 
funkci "vstup-výstup" když se jim podaří siumulovat celý hledaný proces. Takto 
trénovaná síť pak se dá použít k extrapolacím (tj., hledání výsledků pro jiné vstupní 
hodnoty) a to prostým dosazováním nových vstupních dat přímo do modelu, například k 
předpovědím, odhadům, simulacím, plánování a ještě k mnoha jiným aplikacím.  
 
Můžeme použít NN k rozluštění VM? Jak víme, NN se umí dobře uplatnit nejen v 
lingvistice tj. pro překlady, syntaxová a gramatická pravidla, rozeznávání mluveného 
slova (speech recognition), ale i v kryptografii (dešifrování, luštění kódů, použití 
nových metod zakódování a j.).dají se tedy použít i pro naši skupinu 1) nebo 2). Ovšem 
že se extenzivně používají i jinde: ve statistice, pro burzovní předpovědi, předpovědi 
počasí, řízené výrobní procesy, lékařskou diagnostiku a ještě mnoho jiného.  
 
NN sítě se skládají z nezávislých jednotek - tj. neuronú, nazvaných po těch v lidském 
mozku, které také mají mnoho vstupů, ale obvykle jen jeden výstup. Umělé NN 
vykonávají různé matematické nebo statistické funkce a to na základě různých 
funkčních kombinací vstupních hodnot. Jakmile tato funkce přestoupí tzv. prahovou 
hodnotu, neuron "zapálí" a výsledek se objeví na výstupu. Mají navíc možnost se "učit", 
to znamená že se výsledek hned rovná s realitou ,tj . funkce se otestuje a upraví, aby 
dávala přesnější napodobení realit, teda menší chybu a tak pořád dokola.. Jsou prakticky 
dva druhy učení: s dohledem (t zv. supervizované, tj vstup i výstup jsou dodány) a bez 
dohledu, kde je dodán pouze výstup, což je náš případ s VM - výstup je již uvedený 
trankskript, hledaný vstup pak je nezakódovaný původní otevřený text, tzv. plaintext. 
NN se pak propracovávají, aby modelovaly celou funkci vstup-výstup, takže tím 
najdeme náš vstup, tj, původní text. Mohou navíc pracovat nejen seriově (jako PC, krok 
za krokem) ale i paralelně (mnoho najednou) a "vnitřní" funkce také může nabývat 
různých formulací, tak jak to potřebuje dané řešení. U většiny případů NN dávají hned 
optimální nebo dostatečně blízké řešení, u jiných je třeba předem hledat správnou 
konfiguraci, ale to už záleží na tom, jak rychle se umíme učit my :-).  
 
Mají NN nějaké nevýhody? Ale ano, výsledky nejsou vždy přesné a řešení často trvá 
enormně dlouho. Některé problémy ani řešit neumí a obvykle do řešení "nevidíme" tj. 
nevíme, jak přesně bylo dosaženo (říkáme, že není transparentní) - nemůžeme totiž 



stanovit formuli či přesný proces, jak bylo řešení dosaženo. Je to jako kdybyste u 
písemky požádali chytřejšího spolužáka, aby vám to vyřešil: máte pak řešení, ale 
nemáte ani páru, jak to udělal :-). Řešení je jakoby "zamčeno" v trénované paměti a 
když NN přetrénujeme na něco jiného, je prakticky ztraceno (tj, jen když si ho 
neuložíme :-). Většině problémů se ale lze vyhnout správným zadáním příkladu a 
správným druhem neuronových sítí.  
 

 
A nyní základní otázka: mohou nám opravdu NN pomoci s naším VM? Obzvláště tedy 
pro náš případ, kdy máme výstup ale ne už vstup (plaintext)? Ano, ale asi ne tím 
způsobem, jak to dělají pro jiné aplikace. Jak tedy na to?  
 
Řekněme, že si vybereme jedno folio (vlastně jen jednu stranu, tj. stránku), dosadíme 
její transkript a dodáme nějak odhadnutá data vstupu, tedy nějaký text, o kterém si 
myslíme, že je řešením. Pak na to aplikujeme NN a necháme je naučit se tento vzájemný 
vztah. Pak tu naučenou neuronovou síť aplikujeme na jinou stránku. Pokud u ní 
nedostaneme nic známého (čtivého :-) jako bylo u prvního vstupu, dá se hádat, že jsme 
se zmýlili a začneme s jiným odhadem zase u první stránky. Jen výjimečně by to také 
mohlo znamenat, že je ta druhá stránka je jinak zakódována, ale na to zase musíme jít 
jinak.  
 
Namítnete, že to vlastně není žádný výsledek, dokud se opravdu nestrefíme. jenže každý 
pokus nám pomůže eliminovat jednu metodu a hlavně naši předpojatost a náchylnost 
brát neprověřené řešení jako pravé, teda něco, co už hodně výzkumníků svedlo z cesty. 
Ano, musíme zde hrát hru na "co kdyby"a opakovat to do té doby, než na něco 
přijdeme. Zjistíme také hned, že některé sítě nám dávají lepší výsledky, že například 
"překládají" jednotlivé věty lépe než celé stránky a podobně. Mohou tedy opravdu NN 
pracovat pro skupinu 1) i 2)? Ano, u té první musí nasimulat jazyk a gramatiku, u té 
druhé zjistit, jak šifra, případně jaký kód pracují pro ten který neznámý jazyk. 
Pochopitelně něco půjde lehčeji, něco hůře. Věřím, že objevíme, že VM používá 
podivné - ale přesto platná - pravidla gramatiku nebo zašifrování. Některá už sjme 
pracně - ručně - našli. Jiná na nás ještě čekají . . . 
 
Můžeme možná i najít, že vstup je jen hatmatilka, ale tu dostaneme vždy, kdy bude náš 
odhad špatný :-), tak si to asi nepotvrdíme. Ale je to opravdu to, co kromě pana Rugga 
opravdu chceme? proč by autor pracně zakódoval nesmysl, když může dostat stejně 
záhadné výsledky , když si vezme zcela smyslný text? Hlavně je důležité, že to řešení 
bylo vedeno systematicky a výsledky by měly přijít a spolehlivěji než ručně. Zůstává 
jen otázkou, zda i my se poučíme rychleji, abychom mohli typy neuronových sítí 
(konfiguraci a hladiny) správně zvolit nebo i změnit tam, tam, kde nám nebudou dávat 



spolehlivé či dostatečně přesné výsledky. Tím by se i také naše myšlení zbavilo 
setrvačnosti a stalo víc nezávislé na našich předsudcích.  
 
Jak vidíte, nepodávám zde nějakou definitivní metodu, jak na to. Může to pracovat 
anebo nemusí. Každý den přináší nové objevy o NN. Pravděpodobně se budeme muset 
nejprve poučit o tom, jak vlastně NN používají experti, ať už je to pro problémy 
lingvistické, překladové, kódovací či jiné. Jisté je, že naše problémy nejsou těm jejich 
moc podobné, ale rozhodně by nám to pomohlo překonat některé naše zábrany a 
výsledky simulace na NN by nás měly inspirovat pro hlubší pochopení VM, případně i 
ukázat cestu ke správnému řešení . . .  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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Nedávno jsem nalezl referenci na texty ( 1991 až 1995) Richarda Firtha, jednoho z VM 

badatelů. Současná stránka pana Firtha na AT&T už neexistuje, ale na linku 

http://www.dcc.unicamp.br/~stolfi/voynich/mirror/firth/ dokumenty najdete. Jsou 
zajímavé hlavně svou nápaditostí: přidal jsem zde navíc můj komentář k jeho tvrzením.  
 

DÍL 4: Athanasius Kircher  
 
 

Robert Firth Náš komentář 
První zajímavý bod o 
Kircherovi je, že byl 
alchymista. Přispěl do knihy 
(sborníku?) Tractatus Aureus, 
kterou R.F. zrovna studuje. 
Kircher také přeložil Emerald 
tablets do latiny, ty jsou 
alchymisty používány dodnes.

Kircher byl také ve své době známý vědec; dnes o 
něm ale nikdo neví, protože po sobě nezanechal nic 
použitelného pro dnešní vědu - jak ostatně přiznává i 
R.F. Byl výborný matematik, jako Dee, dokonce 
matematiku učil na Jezuitské univerzitě v Římě. Své 
pokusy demonstroval se zručností showmana.  
 
Našel jsem zápis o jedné takové show pro bývalou 
švédskou královnu Kristinu (u které žil a později i 
umřel sám Descartes), která měla o vědu velký zájem. 
Předváděl jí například rostliny, které rostly v baňce 
přímo před očima. 

Kircher se pokoušel rozluštit 
egyptské hieroglyfy. Nejprve 
uhodl - správně - že koptický 
jazyk byl odvozen se staro-
egyptštiny. Později prohlásil, že 
vyluštil hieroglyfy a to ve své 
knize Oedipus Aegyptiacus 
(1652), což byla snůška 

Jak je ale vidět, nalítli na to jak Bareš, tak dokonce i 
Marci. Ovšem je pravda, že Kircher zkušenosti s 
různým luštěním měl. Z dopisů Marciho se dovídáme, 
že spolu řešili tajné depeše švédského generála 
Bannera. Jen tak mimochodem: Marci také velel legii 
studentů, které hájila Karlův most proti Švédům - za 
to dostal šlechtický titul " z Kronlandu" (Lanškrounu). 
 



 
 

DÍL 5: Předešlá řešení.  
 
Následující poznatky R.F. jsou prý ze známé knihy Mary d'Imperio, které R.F. doplnil 
svým komentářem.  
 

nesmyslů. Je škoda, že se nezachovaly Kircherovy dopisy 
Marcimu - měly by být snad v archivu Karlovy 
univerzity - nebo možná Klementina; na smrtelné 
posteli přestoupil Marci k Jezuitům, proti kterým 
předtím dlouho hájil Karlovu univerzitu.

R.F. se původně domníval, že 
Kircher použil VM jako klíč k 
hieroglyfům, ale sám se opravil 
- Kircher totiž viděl VM až po 
napsání své knihy.

První dopis Bareše Kircherovi je z roku 1637, už 
tehdy s ukázkami z rukopisu - ten zřejmě Kircher 
nedostal. Druhý dopis, s více ukázkami mu poslal už 
1639, třináct let před Kircherovou knihou! Celý 
rukopis uviděl Kircher ale až v roce 1665 či 1666, kdy 
ho dostal od Marciho.  
 
Dá se předpokládat, že z toho nebyl moc moudrý: 
nejen že nevyřešil hieroglyfy, ale ani VM (to sice 
stoprocentně nevíme, ale jeho povaha byla taková, že 
by se určitě pochlubil veřejně (a měl z toho i další 
profit, jak už on to uměl - konec života žil totiž jako 
soukromý vědec z dotací). 

Robert Firth Náš komentář 
Tak především profesor Newbold.  
R.F. Souhlasí s Manlym, že 
Newboldovo řešení je nereálné. 
Použil totiž mikro-značky a navíc 
nechal značně prostoru pro fantazii.

Ano, Manly Newbolda zcela zdiskreditoval. O 
tom píše i Kahn (The Code-breakers). Manly 
dělal v Yardleyho MI-8,  oddělení americké  
špionáže a ani on, ani jeho šéf  VM nerozluštili. 
Manlyho článek, popírající na 47 stránkách 
Newboldovo "řešení", byl vlastně klíčový bod: 
Newbold byl totiž předtím chválen po celém světě 
jako jediný, kdo rozluštil VM.  
 
Navíc Newbold nikde ani přesně nevyjevil klíč, 
podle kterého to dělal. Objevil totiž v textu VM  
jakési mikroskopické značky (nu tak 



mikroskopické zase nebyly), které pak dával 
dohromady coby tajnou zprávu; něco z textu 
dokonce zdvojil, a nakonec z toho zjistil, že 
Bacon objevil mikroskop a ještě jiné věci.  
 
To prosím jen z textu; ne proto, že už na ty mikro-
značky by asi musel mít ten mikroskop, že ano :-
). Jenže Manly zjistil, že to nejsou mikro-značky, 
ale jen to, jak si autor čistil pero. Jak je vidět, i 
profesoři mohou střílet značně vedle . 

Další byl Feely. Ten se domníval, 
že jde o středověkou latinu a 
srovnával frekvence písmen a slov 
Bacona a VM. Nikam se ale 
nedostal. 
- Podobně u názvů obrázků musel 
hádat 3 věci: jazyk, dále co obrázek 
představuje a ještě název.

Nepochybně - všechny jeho předpoklady byly 
zřejmě špatné: slova podle EVY jsou na latinu 
příliš krátká a Bacon zcela jistě autorem není. 
- Ano, to je už se mohl rovnou ptát křišťálové 
koule :-).

Pak Strong. Podobně jako u 
Newbolda: šifra je komplikovaná a 
výsledek není přesvědčivý.

Stronga jsem dál nestudoval, j.h.. 

A nakonec Brumbaugh. Jeho 
řešení - pokud by platilo - by bylo 
kritické, protože naznačuje, že u 
VM jde o padělek. R.F. ale 
upozorňuje, že sám používá 
interpretaci B. metody podle paní 
d'Imperio (B. sám nedává úplnou 
informaci, jak to dělal).  
 
Postup: Dekódování: každý znak 
VM je číslice (1 až 9) a každá 
číslice má tři alternativy písmen v 
latinské abecedě. 
Kódování: normální text se převede 
podle tabulky na číslice a přepíše do 
VM v písmu VM - každý symbol 

Náš závěr: nesmíme ale podceňovat šifrovací 
umění té doby: bylo už tehdy dost vyvinuté a 
pracovaly na něm nejlepší mozky tehdejší doby. 
Osobně se začínám přiklánět spíše k tomu, že VM 
je asi zašifrovaná verze. Ale ne zase příliš 
komplikovaná. Pokud autor sepsal VM hlavně pro 
sebe (zaklínadla, recepty) pak měl zájem, aby je 
mohl rychle přeříkávat přímo z knihy, aniž by je 
předtím přepisoval. Pokud byl VM určen i pro 
jiné čtenáře, pak asi s možností, že nebudou 
muset používat složité tabulky či metody. Pokud 
tedy jde o šifru, neměla by zase být tak složitá. 
Jenže i jednoduchých šifer máme asi nekonečný 
počet :-). 
 
Deformovaná latina Brumbaugha je rozhodně 
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podle určitých pravidel, aby se 
vyskytoval zhruba stejně často, jako 
jiná. Při dekódování lze jedno slovo 
převést až na 6561 možností - ale 
jen ty, které mají nějaké mínění v 
deformované latině (pig latin - např. 
slovo "ARABYCCUS") pak platí. 
d'Imperio udává tuto tabulku: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A B C D E F G H I 
J K L M N O P Q Z 
V R W S X T Y U us 
R.F. správně namítá, že latina nemá 
K a W, rovněž má I=J a U=V. 
Vojničovské "9", které se prý ve 
VM vyskytuje nejčastěji, je latinská 
koncovka "us" (viz tabulka), která 
se už ale dávno tak píše. Proč není 
také zakódována - je to snad dvojí 
trik Dr. Dee? Asi sotva, říká R.F. 
 
Dále přidává zajímavé příklady, v 
posledním například ukázku 
překladu textu s katarsko - 
erotickým podtextem, je-li to 
přeloženo podle Brumbaugha. K 
našemu překvapení ale dodává, že 
nešlo o VM text, ale jen první řadu 
čísel z tabulky logaritmů :-). 
Nakonec správně usuzuje, že 
bychom se při řešení měli metod B. 
a podobných zcela vyvarovat. 

deformovaná, ale sotva je to ještě latina :-). Opět 
je vidět zoufalá snaha B. přeložit VM za každou 
cenu. Jestli tedy jde o padělek, ten je spíše v 
metodě překladu :-). Vybírat z více možností není 
žádné řešení - to je vlastně jen přiznaní 
neschopnosti najít řešení: správná šifra tuto 
možnost ani nedovoluje. 
Diskreditace B. se nám líbí, ale je třeba uvážit, že 
i R.F. použil trik - rozdělil čísla v tabulce tak, aby 
mu to vyšlo na správnou délku slov, to vše ovšem 
zcela v duchu B. "řešení" :-). Ano, chyb bylo v 
minulosti mnoho, hlavně ta mnohoznačnost: 
řešení Newbolda, Brumbaugha i ukrajinská" verze 
VM jimi až přetékají. Myslím, že jakákoliv 
řešení, kde si musí luštitel něco domýšlet, jsou už 
a priori nesprávná a tudíž zbytečná snaha. 



 
Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : PODIVNÁ SMRT JAKUBA HORČICKÉHO    
 
 
 

 
 
 
Jakub Horčický( 1575-1622) patří k velmi zajímavým a naprávem opomíjeným 

postavám rudolfínské doby. Synek z chudé rodiny, který začínal jako pomocník v 

provinční jezuitské kuchyni a dotáhl to až na císařského správce alchymistických 
laboratoří. Ačkoliv o jeho zasvěcení do hermetických věd máme jen nepřímé důkazy, lze 

předpokládat, že musely být na velmi vysoké úrovni.  
 

 
Je také jedním z možných autorů záhadného 
Voynichova manuskriptu (dále jen VM) v němž je víc 
než polovina věnována podivným rostlinám (Horčický 
byl i vynikající bylinkář). Není-li autorem pak je velmi 
pravděpodobné, že VM vlastnil. Otázkou je, zda ho 
získal již za svého působení na Krumlově nebo později 
v Praze, či na Mělníku. 
 
Bylinkáři Horčickému se prý též podařilo vyléčit 
Rudolfa II. z nějaké nemoci za což získal šlechtický 
titul Tepenec a za peníze, které císaři půjčil, dostává do 
zástavy Mělník, kam se ještě před Rudolfovou smrtí 
stěhuje a stává se hejtmanem města a jako horlivý 
katolík pronásleduje protestanty a zabavuje jim 
majetek. Pak ale přichází r. 1618 a Horčický je uvězněn 
a jeho majetek rozkraden. Dá se předpokládat, že s 
nenáviděným hejtmanem nebylo zacházeno zrovna 

jemně a mnoho lidí si na něm při té příležitosti zchladilo žáhu. Později byl vyměněn za 
Jana Jesenia a odchází do exilu. Zatím nevíme, kde v té době byl. Nicméně, vhledem k 
tomu, že měl silné vazby na jezuity dá se přepokládat, že vyhledal pomoc právě u nich. 
Možná právě v té době získal VM. 
 
Vůbec právě Horčického pobyt v cizině by měl možná být předmětem dalšího výzkumu. 
Jezuité tedy totiž cestovali pravidelně jako misionáři do Ameriky, takže kdo ví co 



Horčický ty tři roky podnikal. 
 
Píše se rok 1620 a po bitvě na Bílé Hoře se kolo dějin opět otáčí a k moci se dostávají 
katolíci. Velkolepá poprava na Staroměstském náměstí a následné pronásledování 
protestantů jsou jen předehrou pro šílené válčení a plenění. A na Mělník se vrací 
Horčický! 
 
Jistě už spřádal plány na to, jak si to vyřídí s těmi, co ho strčili do vězení. Umím si 
představit ty, kteří se tehdy angažovali, jak sedí doma, klepou se strachy a čekají, kdy 
jim na dveře zabuší vojáci. 
Jenže místo toho Horčický spadne z koně a s těžkým zraněním je převezen do Prahy, 
kde v Klementinu umírá.  
Náhoda, co? 
 
Nemohlo mě nenapadnout, že to náhoda nebyla. Třeba všichni neseděli za pecí, na 
Horčického si někde počkali a z koně mu pomohli. Stačilo by přes cestu napnout lanko, 
aby o něj kůň zakopl nebo ho splašit. Vše se mohlo odehrát tak rychle, že si Horčický 
ani neuvědomil co se vlastně stalo. 
Nedávno jsem požádal Archiv Mělník, zda by se o smrti Horčického nenašla jakákoliv 
informace, ale vím, že dnes téměř po 400-ta letech není žádná naděje, tuto mou 
spekulaci potvrdit nebo vyvrátit a tak skutečná příčina podivné smrti Jakuba Horčického 
zůstane navždy tajemstvím.  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : NEŽ ODEJDU  
 

 
A tak jsem tam ležel, ve svých svátečních šatech, ruce  podél těla a pozoroval cvrkot v 
sále. Někteří přišli až k rakvi, prohlédli si mě, pochválili, jak hezky vypadám a 

spokojeně odešli zase do lavice. Jiní se naklonili a když se nikdo nedíval, tak se ušklíbli 

- vlastně jen švagr Filip, který mě vždy nenáviděl a těšil se na tento okamžik po celou tu 
dobu, co mě znal. Nemohl své sestře odpustit, že si mě vzala - proč, to už se asi nikdy 

nedovím.  
 

 
Chtěl jsem ho postrašit, ale nešlo to: ač 
jsem vše vnímal, svým tělem jsem už 
nevládl, tak jako každý nebožtík. Ne 
každý nebožtík ale ještě po smrti vnímá, 
co se  kolem děje. Já věděl jen to, že mě 
někdo otrávil jedem a cosi mi říkalo, že 
tady ještě musím zůstat, dokud nepřijdu 
na to, kdo to byl. Proč to tak  je, to jsem 
také nevěděl, ale asi je to takové pravidlo. 
Osobně mi to nevadilo, vždycky jsem si 
přál být na svém pohřbu a přitom ještě 

vnímat, jak budou lidé na to reagovat. 
 
Někdo tam vpředu plakal - asi moje žena Helena, ale já se   nemohl zvednout, a tak jsem 
si nebyl jistý. Jedno mi bylo jasné: buď mě otrávila ona nebo její milenec Fred! Ano, já 
jsem věděl, že má milence, ale po tolika letech manželství už vám to ani tak nepřijde, 
hlavně když vám žena dá pokoj, takže si můžete klidně jít za kamarády, popít a 
podebatovat o sportu.  
 
Ležel jsem tam a nudil jsem se. Pak konečně Helena přistoupila k rakvi, asi aby to 
nevypadalo, že je s tím, jak se věci vyvinuly, docela spokojená. Stála tam a slzy jí 
kapaly na můj černý kabát. Ještě štěstí, že mi nebrečela u nohou - určitě by mi 
rozmočila ty papírové boty, co dávají mrtvým v krematoriu. Co mě štvalo bylo to, že 
jsem tam byl vystaven jako nějaký exponát v muzeu. Všichni se asi tvářili smutně, ale 
spokojeně, jako by si říkali: no už tam chudák musel, každý tam přece jednou musíme. 
Jenže já jsem ještě nebyl tam, ale tady a chtělo  se mi křičet na celý sál: "Vy blázni, 
cožpak nevidíte, že se tady hraje jedna velká komedie? Cožpak nechápete, že jsem byl 



zavražděn? Cožpak to na mě není vidět?  
 
Asi nebylo, personál ústavu mě pěkně učesal a nalíčil, abych se snad před tou poslední 
cestou na rošt lidem hodně líbil. A to přesto, že moje žena i její milenec jistě pospíchali, 
aby mě honem proměnili v popel a nikdo se nedozvěděl, jak to bylo. No jo, zpopelněno 
bude moje tělo, ale co já? Já - nebo vlastně už jen můj duch - tady budu muset strašit, 
dokud nevyjde pravda  na světlo boží!  
 

 
Každý jiný si v klidu umře a jeho duše si pak spokojeně letí jako pinkalinka do nebíčka 
nebo do peklíčka, jen já ne! I po smrti mám takovou zatracenou smůlu, jako za živa. 
Pravda, Helena nebyla špatná žena  - příliš hezká nebyla, takže na ni chlapi moc nebrali. 
Dvě děti mi dala, to ano, kde  jsou teď to ani nevím. Jestlipak měla správné adresy, když 
jim napsala, aby přijeli na pohřeb? Nu jestli se neukážou u rakve, tak to bude jasné. 
Helena se zatím vytratila zpět do lavice, aby si zase pozaštkala.  
 
Nejvíc mě štvalo, že jsem tu jen musel  jen ležet a nemohl nic dělat, tělo už mi vlastně 
nepatřilo. A nikdo mi nedal žádné instrukce, co bude dál. Jak to mám proboha - nebo 
pro koho - zařídit, aby byl viník potrestán? Zkusil jsem promluvit a když zase Helena 
přišla, aby mě pokropila těmi falešnými slzami, vykřikl jsem na ni : "Ty zrádkyně!" Já 
to slyšel, ale ona asi  ne a lidé kolem  se klidně bavili dál. Jak by mě mohli slyšet, vždyť 
jsem při tom ani ústy nepohnul, ani moje hlasivky se nezachvěly!  
 
Sosutředil jsem se ještě víc a asi četla moje myšlenky, protože jsem slyšel, jak říká: 
"Jaká zrádkyně? Co jsem ti udělala? Můžu za to, že ses nacpal tučným vepřovým a 
prasknul ti žlučník nebo co?" 
Vyhrkl jsem: "To určitě! To by přece nějakou dobu trvalo, ale já padnul hned, jako 
podťatej!"  
"Snad sťatej," pomyslila si, ale já to kupodivu slyšel. "Vypil si celou jednu flašku sám!" 
dodala. 
To mě rozesmálo: "Ty myslíš, že nevím, na  co jsem umřel? Ty a tvůj Fred jste se mě 
prostě chtěli zbavit! Při rozvodu bys dostala jen polovičku a to ti bylo málo, co? 
Vražednice jsi, nic jiného! Nenápadně jsi postavila přede mne tu sklenici s vínem a já to 
blb vypil!" 
 
"S jakým vínem? Vždyť už jsme všechno dávno dopili! To víš, tvoji kamarádi z mokré 
čtvrti se činili, na to je užije. Ostatně s Fredem jsem se už neviděla dva měsíce, stejně 
jsem tehdy prostě jen chtěla, abys žárlil." 
"To se ti povedlo, jak můžou mrtví žárlit?" povídám,  ale v duchu jsem najednou cítil, 
jak by to bylo krásné, kdyby to byla pravda. 



"Je to pravda," řekla a já si uvědomil, že  si opravdu jen čteme myšlenky a že si 
nemůžeme nic před sebou utajit. To bylo divné, kdyby měla něco s mou vraždou 
společného, tak by se jistě alespoň v myšlení prozradila! Tady mi prostě něco nehrálo. 
 
"Přísahám při našich dětech, že je to pravda," prohlásila a už zase brečela. 
"Jó a kde  jsou ty naše děti? Ještě jsem je tu neslyšel brečet a u rakve také nebyly." 
"Harry slouží v Pacifiku, to přece víš,  bůhví, kdy dneska přiletí a Mary na něj čeká na 
letišti; zrovna mi telefonovala," vysvětlovala Helena a já pochopil, jak je na to všechno 
opravdu prosté vysvětlení.  
 
Přesto jsem se nevzdával: "No hlavně, že jste pospíchali s pohřbem, co?" 
"Byl jsi tady celé tři dny, to není tak málo." 
Rozčílil jsem se: "Mě to neříkej, já je tady musel strávit a navíc v lednici! Ani televizi 
tady nemají, ještě že jsem to většinou prospal. A dali jste mi pohřeb žehem, co? To aby 
se nepoznalo, že jste mě votrávili!" 
"Proboha, vždyť sis vždycky přál, aby tě po smrti spálili! A kolikrát ti mám přísahat, že 
jsme tě neotrávili?" 
"Mluv za sebe,  Fred sám je jistě pěkně vykutálenej! No však si s ním užiješ - až vám 
dojdou moje prachy, tak se tě rychle zbaví." 
 
Chtěla to asi zahrát do autu: "Ty si opravdu myslíš, že tě někdo otrávil? A kdo by to 
mohl být? " 
"Když vy dva ne, tak to už nevím," zasmál jsem se jedovatě. 
"Co pořád máš s tím Fredem, vždyť ti říkám, že to už je dávno pryč!" 
"A stejně si tě nevezme," neodpustil jsem si. 
"To bych si dala, vždyť je to takovej blbec!" Ušklíbla se, asi docela upřímně. 
"Jako jsem byl já?" nadhodil jsem. 
 
Usmála se, jako tehdy, když mě ještě měla ráda a mě nějak z toho zabolelo u srdce. Pak 
jsem si uvědomil, že už vlastně ani to srdce nemám, že jde asi jen o vzpomínku, jak mi 
to kdysi bolívalo, když jsem ještě žárlívával. "Křivdíš mi, mám tě ještě pořád ráda," 
odpovídala na mé myšlenky. A podívala se na mě tak nějak smutně, kývla hlavou a 
odešla do lavice. Už jsem ji ale neslyšel naříkat, asi měla o čem přemýšlet. "Dobře ti 
tak" - řekl jsem si - "klamat, no prosím, ale hned ještě zabíjet?" Ale pak jsem si 
uvědomil, že to musela slyšet a začal jsem pochybovat, jestli mám vůbec se svým 
podezřením pravdu. 
 

 
Přemýšlel jsem, co řeknu Fredovi, až se na mě přijde také podívat. Možná, že nepřijde, 
jestli má špatné svědomí.  Ale on později opravdu přišel, tak jsem hned na něj spustil: 



"Tak co, ty vrahu? Ještě máš nějaké to otrávené víno? Pojď, napijeme se spolu na cestu 
do pekel!" Zřejmě mě neslyšel, protože nereagoval - prostě nečetl mé myšlenky. Vlastně 
to ani nemusel být on, byl vždycky takovej poseroutka. Bylo na něm něco, co 
odpuzovalo muže i ženy. A je možné, že s ním opravdu nic neměla, prostě mě jen chtěla 
naštvat. Na to byla Helena přímo fantastická. Ne, řekl jsem si, ten nevypadá na vraha.  
 
To spíš Helena, ta byla vždycky taková divoška. Bože, co my jsme si užili jako mladí! 
A vidíš to, teď mi dala napít nápoj lásky - vlastně nelásky. Ale stejně se mi to nezdá, to 
na ni nevypadá. Vynadat, to ano, i tvář mi poškrábat, ale otrávit? To leda těma svýma 
řečma, to uměla vždycky dobře.  
 
Kdo jiný by  to ale byl? Kdo mě nenáviděl tak, aby mi nedopřál ani těch pár let, co mi 
ještě zbývalo? Počkej, co takhle Jack? Vždyť pořád toužil po tom povýšení, co jsem pak 
dostal já! No teď to dostane on. Mohl to udělat on, ale pro to se normálně nezabíjí.  
 
Myšlenka na zabíjení mi připoměla problém, který mě ty poslední tři dny trápil. 
Zpočátku jsem si dokonce myslel, že mě pohřbili za živa. Ležel jsem tam ve tmě, jen 
takovém šuplíku, ale když jsem cítil, že se nemohu hýbat, začal jsem mít zase strach, že 
jsem asi paralyzovaný. Pak jsem zjistil, že ani neslyším tlukot svého srdce. Necítil jsem 
prostě nic, ani ten mráz, co tam asi byl. Doktor na prosektuře mě ani neotevřel a řekl: 
"No jo, mrtvička! Co se s ním budeme párat, ne?" a dlouho se smál tomu blbému vtipu. 
Tak jsem konečně pochopil, že už to mám prostě za sebou. Vlastně, když na to 
pomyslím, tak to není tak špatné, umřít sice rukou vraha, ale zato rychle - je to rozhodně 
lepší, než umírat půl roku na nějakou vleklou nemoc. 
 
Jenže co teď bude se mnou? Co bude pak, až mě spálí? Zmizím, nebo půjdu do očistce? 
Ksakru, nikdo mě tady nic neřekne! A co když toho vraha neobjevím, to se budu tady na 
světě muset pořád toulat jako nějaký zombík? Zatímco vrah si bude klidně užívat bez 
potrestání, já mám trpět za něj? Mentálně, pochopitelně, ty tělesné bolesti už mám 
bohudíky za sebou. Tohle je nějaká spravedlnost?  
 
To mě vrátilo do skutečnosti. Ne - řekl jsem si - musím vraha najít, ať je to kdo chce, už 
mám tohodle světa beztak dost. A jak lidé přicházeli na mě čumět, oslovoval jsem je, 
jednoho po druhém, ale nic. Už jsem si začínal myslet, že to přece jen byla Helena, 
vždyť ta jediná četla moje myšlenky. Ale to ona uměla i předtím, ještě když jsem byl 
naživu. Že by to naopak na vraha nepracovalo?  
 
Jak jsem si tak přemýšlel, najednou přišli k rakvi mladí Wilsonovi, teda Jerry a Sue. 
Ano, ti také tehdy byli na naší párty, ale já je ani pořádně neznal, tak jsem se ani 
nenamáhal zjistit, zda s nimi mohu komunikovat. Ale najednou slyším, jak si ona 
povídá: "Tohle jsem nechtěla, tohle ne! Bože, vždyť já se na něj ani nemohu podívat! 



Místo Jerryho to odnesl tady Ed. Ještě že to nikdo neví!" 
"Tak to jsi teda byla, ty mrcho vražedná?" vykřikl jsem, ale nereagovala.  Proboha - řekl 
jsem si - vždyť já ji slyším, honem, honem, co mám dělat?

Soustředil jsem se vší silou na to, aby mě slyšela: "Vražednice!"  
 
A ona najednou slyším, jak ona povídá : "Co já za to můžu, sám jsi si to otrávený víno 
vzal!" 
"A to je ti jedno, že jsi mě otrávila?" rozčílil jsem se. Napjal jsem veškerou svou sílu, 
aby mě bylo v sále slyšet, ale tam bylo podivné ticho. 
"No křič si, křič, on tě nikdo neuslyší," zasmála se jedovatě. "Vražednice!" křičel jsem, 
ale marně - nikdo mě asi neslyšel. 
 
"Co mám říkat já," vykřikla, "když jsem místo něho votrávila tebe! To už se mi teď toho 
mýho blbce votrávit nepodaří; bude určitě vopatrnej!" vykřikla a já najednou slyším, jak 
se to rozléhá po sále, kde to také hned potom zašumělo. 
 
Chtěl jsem ještě něco říct, ale už nebylo třeba. Slyšel jsem, jak se lidé rozběhli k ní, 
takže nemohla utéct. To jsem teprve pochopil, co se stalo: jakoby zázrakem najednou 
všichni slyšeli její myšlenky. Rvala se s nimi, křičela a kopala kolem sebe, ale marně - 
bylo už pozdě.  
 
A najednou jsem pocítil, jak se vznáším do vzduchu, jen tak docela sám, bez těla. Jakási 
síla mě zvedala výš a výš . . . Ještě jsem uviděl, jak jí nasazují želízka, ale to už jsem byl 
hrozně vysoko a pak už jsem neviděl nic než mraky.  
 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
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Prolog: 
Je zbytečné se mě ptát proč a jak. Prostě to tak bylo a já na tom nic nezměním. 
Jednoduše mi můžete věřit, že jsem si nic nepřimyslel... a nebo taky ne – je mi to jedno. 

Vaše nevíra stejně skutečnost nezmění.  
 

 
                                   

Kapitola I. 
 

Říkají mi Čárlí Šín a dělám magii za prachy, ale jestli 
si myslíte, že nevím co s nima, tak se moc mýlíte. 
Mám starou káru, vyrabovaný konto, odřenou lednici a 
to je asi tak všechno.  
 
A tak jsem se moc nevyptával a kejvnul, když ten 
chlápek volal, že pro mě má fušku.  
Ten bar Ariana na periférii města, kde jsme se měli 
setkat, si tedy vybral bezvadně. Byla to vyhlášená 
špeluňka a scházela se tu opravdu vybraná společnost. 
Prolog: Je zbytečné se mě ptát proč a jak. Prostě to tak 
bylo a já na tom nic nezměním. Jednoduše mi můžete 
věřit, že jsem si nic nepřimyslel... a nebo taky ne – je 
mi to jedno. Vaše nevíra stejně skutečnost nezmění. 
Dorazil jsem tam o trochu dřív, abych moh obhlídnout 
terén. Když jsem otevřel dveře, vyvalila se ven hutná 
směsice kouře, pachu alkoholu, přepálenýho omastku a 

desinfekce ze záchodků. Atmosféra to byla tak hustá, že by jeden skoro potřeboval 
sekeru, aby se dostal dál. Cestu mi zastoupil otylý vyhazovač a civěl na mě vodnatýma 
očima. Uráčil se uhnout teprve tehdy, když jsem mu vysvětlil, že tu mám rezervovaný 
stůl. Navigoval mě tak, že tím směrem mávl svojí tlapou.  
 
 Sedl jsem si ke stolu a po chvilce přicupitala vycmrndlá blondýnka v kostýmu zajíčka. 
Jenže tenhle zajda byl alespoň po deseti loveckých sezónách.  



 
To kráska, co se svíjela na pódiu kolem tyče, to byla jiná třída. Právě zjišťovala, že i 
miniaturní bikinky jsou zbytečný a začala se jich zbavovat. Zachytila můj pohled a 
mrkla na mě v klamný naději, že ode mne kápnou nějaký prachy. Naivka!  
 
Podíval jsem na nápojový lístek a zjistil, že mám akorát na kafe a tak jsem si ho poručil. 
Ani jsem si nevšim, kdy můj zákazník přišel a sedl si naproti, ale i v tomhle prostředí 
jsem ucítil závan tlejícího listí, zatuchliny a hniloby. Hubený bílý obličej, dlouhé černé 
vlnité vlasy, štíhlé pěstěné ruce na kterých bylo vidět, že jaktěživo nedělaly. Jeho oblek, 
bělostná košile s fiží a zlatými manžetovými knoflíčky se v tomhle prostředí vyjímaly 
šikézně, ale on se choval tak nenuceně, že nikoho ani nenapadlo udělat nevhodnou 
poznámku.  
 
  Poručil si baccardi a zvolna začal mluvit hlubokým hlasem: „Víte samozřejmě kdo 
jsem. Hrabě Poenari. Mám problém.“  
 
To je chronická nemoc všech, kteří mě vyhledávají. Ti, kteří mě nepotřebují, se mi 
vyhýbají a nebo se alespoň snaží předstírat, že nejsem.  
 
„Můžete to specifikovat?“  
Místo odpovědi sáhl do kapsy, vyndal malou figurku a podal mi jí.  
 
Už při zběžném pohledu jsem poznal, že tohle dělal špičkovej fachman. Nebyl to 
nějakej ledabyle uplácanej panák, ale mělo to pečlivě vyvedený obličej se základními 
rysy i malý černý obleček. V srdci měla figurka zabodnutou dřevěnou třísku. To bylo 
víc než výmluvné a rozhodně to nevypadalo jako žert nebo plané zastrašování.  
 
„Nejsem si jist, jestli vám můžu pomoct. Možná to bude mimo mojí váhovou kategorii.“ 
 
„Byl jste mi doporučen jako nejlepší v oboru,“ znělo to  trochu dotčeně, „na koho se 
tedy mám obrátit?“  
„Nevím jestli vám vůbec někdo bude chtít pomoct. Říká se tomu „nenarušit cizí sféru 
zájmů“ a ostatně já jsem neřek ne. Budu se snažit vám pomoct.“  
 
Vrhl na mě svůj uhrančivý pohled, ale to moh zkoušet leda tak na nějakého prosťáčka. 
Nechal toho, věděl, že mluvím pravdu a že jsem jeho jediná šance.  
 
„Máte ponětí, kdo za tím může být?“  
Opět místo odpovědi zasunul ruku do kapsy a tentokrát na stůl putovala fotka. Byla na 
ní mladá dívka v prvním rozpuku ženství. Nebesky modré oči, dlouhé blond vlasy až na 
ramena evokovaly představu víly.  



Chtěl jsem si fotku prohlídnout zblízka, ale jeho ruka jí chytla a bleskově schovala. Teď 
už to nebyly pěstěné prsty aristokrata, ale pařáta umrlce.  
 
Přestal se ovládat a chrčel: „Je...je tak čistá...musím jí mít...co nejdříve. Obnova krve, 
víte. Tomu vy nemůžete rozumět.“  
 
Už slintal, ten starej chlívák, při představě co s ní všechno bude provádět a ruce se mu 
třásly, ale posléze se ovládl: „Týdny plánování a opatrného sledování. Hlídám jí jako 
nejvzácnější perlu, jako diamant. Možná si někdo všiml, že se zdržuji příliš často v její 
blízkosti.“  
 
A řekl jméno známé místní veličiny Joela Happaga. Tak Poenari dostal zálusk na jeho 
dceru Lilit? Bylo mi z něj na nic, ale nemůžu si vybírat zákazníky.  
Happag byl místní zbohatlík a jel v tolika čistejch i černejch kšeftech, že se to nedalo 
ani spočítat, Měl koupenou polovinu policajtů i politiků ve městě. Tak tenhle chlápek si 
mohl dovolit nejvyšší kvalitu!  
 
„Můžu si tohle vzít?“ ukázal jsem na figurku.  
Přikývl, že ano. Sebral jsem jí ze stolu, nacpal do kapsy a začal štrachat v peněžence 
mezi drobnými, abych zaplatil.  
„Ozvu se vám.“  
„Ale co nejdříve!“ v jeho hlase, jako tuk v polívce, vyplula napovrch  znovu panika. 
„Někdo mi svěcenou vodou zničil už tři rakve.“  
 
Úplně ztratil fazónu, ten uhlazený hrabě Poenari. Bál se, strašně se bál!  
Náhodou jsem tyhle věci studoval, a tak vím, že to se svěcenou vodou je pověra. Není 
rozdíl mezi ní a dejme tomu kočičíma chcankama. Všechno záleží na víře, ale bylo 
zbytečný mu to vykládat, když byl v takovym stavu.  
 
Hodil jsem prachy na stůl a mrkl na pódium, kde dívku vystřídala skupinka. Už jsem byl 
na odchodu, když mi do kapsy strčil nějaké bankovky.  
 
Vyšel jsem ven a nebylo mi dobře po těle, v týle jsem cítil brnění, které věštilo 
problémy. Nahmatal jsem klíčky od auta a doufal, že se mi podaří tu mojí kraksnu 
nastartovat. Povedlo se, i když se cesta neobešla bez přískoků.  
 

                                 Kapitola II. 
 
Doma jsem si prachy prohlíd. Bylo to pět stováků. Hrabě, pověstný svojí lakotou, na 
tom musel bejt hodně zle, když mi dal tolik peněz.  
 



Voskovýho panáka jsem vzal jen proto, abych chránil klienta před mentálním útokem. 
Postavil jsem ho tváří do kouta, aby mág, který ho stvořil, nemohl s jeho pomocí 
pozorovat terén.  
 
Vždycky jsem si myslel, že jedinej čaroděj v celým kraji, který nemá skorpule, jsem já, 
ale teď jsem se v duchu probíral seznamem kolegů, kteří by přicházeli v úvahu. Abych 
byl upřímný, považoval jsem je všechny za břídily a nemoh jsem se smířit s tím, že 
některý z nich by dokázal tak parádní práci.  
 
Nakonec jsem to vzdal, jednoduchým kouzlem jsem zapečetil okna i dveře a šel spát.  
                                                               Mým  informátorem byl skřet Ben, ale pro jeho 
špičatý ksicht, mu nikdo neřek jinak než Krysák.  
 
Našel jsem ho na smetišti v proluce mezi dvěma bloky baráků, kde se válel v kartonech 
od lacinýho chlastu. Byl zabalenej do dlouhýho pláště, který už byl tolikrát spravovanej, 
že se na něm původní látka vyskytovala už jen zřídka.  
 
Trochu brblal, ale když jsem ho pozval na čaj s rumem, vyhrabal se ven.  
Pak jsme seděli v blízkém bufetu, on si hřál svoje vrásčité ruce o hrnek a nábožně 
vdechoval rumovou vůni. Hlasitě usrkával čaj, poslouchal mě a kýval hlavou: „Tak ono 
to nafoukané hrabátko má problémy?“  
 
Viditelně z toho měl potěšení, ale teprve potom, co jsem mu poručil repete, se 
rozpovídal.  
V místním podsvětí ho nepovažovali ani za bytost, ale za odpad, a tak si před ním 
nedávali pozor na hubu. Ačkoliv na to nevypadal, byl kdysi profesorem na univerzitě a 
dovedl ze zaslechnutých střípků složit tu správnou mozaiku.  
 
Měl sice spoustu zajímavých novinek, ale nic, co by se mi hodilo. Zbytek dne jsem 
proflákal a nakoupil nějakej proviant, jelikož moje lednička už byla skoro prázdná. 
Peníze z kapsy mizely jako sníh na jaře. Když jsem menáž doma uklidil, chtěl jsem 
zavolat Poenarimu, ale nebral to. Zkoušel jsme to jsem to ještě několikrát, ale pořád nic, 
což bylo podezřelé.  
 
Bydlel v barabizně na kraji města. Vzal jsem to po objezdu, moje auto se 
vyznamenávalo, a tak jsem byl na místě za slabou půlhodinu. Celý dům byl rájem pro 
pavouky a myši, jen sklep, kam jsem se vydal, vypadal honosněji.  
 
Uprostřed na katafalku byla položena rakev ve které ležel Poenari. Už když jsem 
přicházel blíž, věděl jsem co se stalo.  
Měl do prsou zatlučen silný dubový kolík a ústa plná česneku. Muselo se to stát 



nedávno. Jeho tělo ještě nezačalo podléhat zkáze a oči měl hrůzně vytřeštěné ke stropu. 
Všechno tu bylo rozbité, asi se zuřivě bránil.  
 
Možná, že neznámý mstitel je ještě uvnitř, napadlo mě. Moje ruka zajela pod kabát a 
vyškubla malou skládací kuši. Ramínka automaticky zaklapla, ale to byl poslední zvuk, 
který jsem slyšel. Projel mnou výron  bolesti a pak vše zahalila milosrdná tma.  
 
                      

 Kapitola III. 
 
Probral jsem se, hlava mě bolela, jakoby v ní vybuchla bomba. Ruce jsem měl svázány 
a díval se do tváře seržanta Haina.  
 
Je hodně lidí, které nemám rád a Hain mezi nima zabírá bezkonkurenčně popřední 
místo. Jen když vidím ty jeho špičaté elfí uši, jak mu  trčí z pod čepice a představím si 
tu jeho nafoukanost a aroganci, už se mi dělá zle. On ke mě chová podobně vřelé city, a 
tak být tam sám, asi by mě dodělal a pak to napsal jako nutnou sebeobranu. Jenže vedle 
něj stál obrovitý Ron Vangard. Počítá se sice taky k elfům, ale jeho máma si tutově 
chtěla užít pořádnýho kolíka a rozdala si to s obrem, protože Ron převyšoval ostatní elfy 
alespoň o dvě hlavy.  
 
Naštěstí to byl můj kamarád a jen jemu jsem teď vděčil za svůj život.  
Stál za Hainem a svým sytým basem do něj právě hučel: „Hele pusť ho, přece nechceš 
tvrdit, že zamordoval hraběte a pak se sám uzemnil."  
„No to asi ne,“ připustil neochotně Hain. Povolil mi pouta a povídá: „Tak si teda 
poslechneme ty tvoje kecy, ale varuju tě, aby jsis snažil vzpomenout na všechno. Jestli 
mi budeš později tvrdit, že ses splet, nebo na něco zapomněl, tak tě vykuchám jako 
kuře!“  
 
 Tak jsem to na něj vybalil, i když v upravené verzi.  
Ještě chvíli na mě štěkal jako vzteklej pes, ale když viděl, že ze mě už víc nevytáhne, 
nechal mě bejt.  
Hlavu už jsem měl skoro v pořádku a tak jsem si  na něco vzpomněl. Přistoupil jsem k 
rakvi, abych se přesvědčil. Tělo se už sice  dávno proměnilo v prach, ale mezi ním v 
hlíně  jsem jasně viděl bílé peříčko.  
 
Vešel mladý policista a Hain se s ním začal o něčem polohlasem dohadovat. Využil 
jsem toho a peříčko se přesunulo do mé kapsy. Všiml jsem si, že na podlaze je několik 
dalších, zašlapaných do prachu na zemi.  
 
Řekl jsem si, že nastala nejvhodnější konstelace na to, abych se vypařil. Nikdo proti 



tomu nic nenamítal.  
Dorazil jsem domů, nalil si pořádnýho panáka, sekl sebou do křesla a zamáznul to dřív 
než jsem se napil.  
Probudilo mě vyzvánění telefonu, Bylo to strašně nepříjemný, protože bolest hlavy, 
která se včera zdánlivě umoudřila, se vrátila s novou energií. Měl jsem pocit, že mám v 
hlavě spojené ocelárny a lebka se mi v příštím okamžiku rozskočí. Dobelhal jsem se 
zničeně k přístroji.  
 
„Haló? To si ty Šárlí?“  
„Ne, já jsem jeho tetička, ty blbe. No, co je. Co votravuješ?“  
Neměl jsem náladu na pitomý otázky, ale hned jsem byl ve střehu. Když se Krysák 
rozhodl obětovat niklák na telefon, musel mít v merku něco velkýho.  
 
„Dáš mi dvacku,“ pak zaváhal,“ nebo raděj padesátku. Stojí to za to.“  
„Budeš jí mít, ale musíš mi říct, vo co kráčí.“  
Ošíval se: „Raděj až osobně, šéfko.“  
„No tak, dám ti dvě rundy navíc.“  
To ho zlomilo: „Ve městě prej je nějakej cizí šílenej ranař. Gang Jaguárů ho viděl poblíž 
Poenariho vily, ale podrobnosti až za prašule. Tak páčko!“   
 
Auto tvrdohlavě stávkovalo, tak jsem to vzdal a vydal se pěšky do ulic. Udělalo mi to 
dobře, protože bolest hlavy se zmenšila do téměř snesitelné míry.  
 
Docházel jsem k známému místu a viděl, že je zle. Blikající světla policejního auta a 
dav všudypřítomných čumilů dával tušit to nejhorší.  
Dorazil jsem na místo a přes záda lidí se snažil zahlídnout alespoň něco. Můj anděl 
strážný Ron Vangard zrovinka hučel do davu: „Lidičky, rozejděte se, tady není nic k 
vidění. No tak, dejte si odchod!“  
 
Bylo to to samé, jako přemlouvat uragán, aby se na to vykašlal a vzal si volno. Nikdo 
se  pochopitelně ani nehnul.  
 
Zblejsknul mě, jedním máchnutím rozrazil čumily, čapnul mě za bundu a zasyčel: 
„Šárlí, ty zasranej hajzlíku, co ty tady děláš?“  
„Náhoda?“ opáčil jsem zkusmo.  
Bez úspěchu.  
 
„Ty mi chceš namluvit, že jseš náhodou u dvou vražd  během jednoho dne?“  
Místo odpovědi jsem se zeptal: „Krysák Ben?“ a věděl, že je to zbytečný.  
„Jo“, kejvnul, „a můžu ti říct, že ten hajzl, co mu to udělal, je nějakej  úchyl. Otevřel ho 
jako konzervu, vytáhl z něj vnitřnosti a pak ho uprostřed toho nechal umírat. Tak vybal 



konečně co ty tu děláš?“  
 
„Krysák byl můj informátor. Volal, že pro mě má důležitou zprávu.“  
Krysák, že ti volal?“ ptal se nevěřícně.  
„Prej, že to je bomba, ale já si myslím, že spíš potřeboval zase finanční injekci. Můžu 
ho vidět?“  
„Není to pěknej pohled.“  
 
Podlez jsem pásku, Ron mě vzal kolem ramen a šli jsme. Z ostatních poldů mi nebyl 
nikdo povědomý, ale koukali na mě hezky nevraživě. Ron je uklidnil: „To je v pořádku, 
kluci.“  
 
Moc  toho z Krysáka nezbylo. Ten šílenec ho úplně zmasakroval. Už jsem viděl leccos, 
ale při tomhle pohledu se mi rozhoupal žaludek.  
Zvykl jsem si na to neposuzovat podle toho jak kdo vypadá a Krysák Ben byl můj přítel 
a vlastně umřel proto, že  mi sháněl zprávy.  
Poděkoval  jsem a pomalu se coural pryč.  
 
Jakmile jsem zašel za hradbu těl z dohledu Vaingarda, přidal jsem do kroku. Sotva jsem 
zahnul za roh, dal jsem se do běhu a o půl bloku dál už to byl šílený úprk.  
Potřeboval bych čas a klid, abych si to moh všechno rozmyslet, ale tenhle ďábelský 
zabíječ mi nedával šanci. Zoufale jsem doufal, že Jaguáry najdu dřív než on.  
 
Byla to parta vcelku neškodných hobitů, kteří utekli z domovů od svých rodičů. 
Nechtěli už žít jako oni na venkově v krtčích norách, vydali se do města za lepším 
životem, město je pohltilo, sevřelo a pak jako vyvrhele vyplivlo na periférii, kde se 
živili odpadkama z kontejnerů. Vedla je Vanda. Byla to prý kdysi nejkrásnější a nejlíp 
placená kurtizána ve městě. Jenže prachy i krása byly už dávno pryč a z Vandy byla 
stará feťačka. Z toho společenského pádu se pomátla, chodila po městě a vykládala 
zmatený proroctví o konci světa.  
 
                                     

Kapitola IV. 
  
Jaguáři se slejzali pokaždý jinde, ale to nebyl problém, protože na tohle mi stačilo 
jednoduché kouzlo. Dorazil jsem do jejich rajónu a zvolnil. Bylo už na čase, nejsem 
přeci žádnej mladík stavjenej na takovýhle sportovní výkony. Už mě pěkně píchalo u 
srdce. Znamení jsem pomocí kouzla uviděl o pár ulic dál. Stopa mě vedla do polí.  
 
Šel jsem hlubokým úvozem, podél zarostlého remízku. Nevím jestli znáte, ten pocit 
mravenčení a neznámého a neurčitého nebezpečí.  



 
Vyšel jsem na kopec. Nahoře stál starej polorozpadlej statek obehnanej tlustou zdí. Bylo 
vidět, že se ho někdo v poslední době pokusil alespoň trochu zvelebit.  
Náhle čas zmrtvěl a stal se téměř hmatatelným.  
 
Proti modrému pozadí oblohy se ode zdi odlepila vysoká postava a rychle se vzdalovala 
pryč. Vzápětí se svět proměnil v peklo. Z domu vyrazil oslnivý sloup ohně. Výbuch mě 
ohlušil, žár mi ožehl obličej a tlaková vlna se mnou smýkla na zem. Ležel jsem tam, 
ječel děsem a snažil se nebejt. Nevím jak dlouho to trvalo, možná pět minut, možná 
hodinu, ale když se to trochu uklidnilo, pokusil jsem se vstát. Tělo mě moc 
neposlouchalo, v uších mi hučelo a před očima se mi dělaly mžitky. Klopýtal jsem pryč. 
 
 
Jestli tam ta hobití parta byla, a já nepochyboval o tom, že ano, tak teď už maj jiný 
starosti.  
 
Stál jsem v koupelně před zrcadlem a pozoroval svůj zdevastovanej zjev. Vypadalo to, 
jako bych se zapomněl v soláriu. Nadával jsem si, že jsem Poenarimu kejvnul, protože 
od tý doby šlo všechno z kopce. Z peněz, který mi dal, už mi moc nezbylo a za to jsem 
lítal jak pominutej, nechal si nadávat od takovýho debila, jako je Hain, a mlátit se do 
hlavy.  
 
Měl bych se na všechno vykašlat, vždyť hrabě Poenari byl starej chlívák, kterej chtěl 
zprznit mladou nevinou dívku, aby mohl další léta lidem chlemtat krev. Krysák Ben byl 
zase jen zavšivenej somrák a hobiti: parta polodebilních santusáků.  
Jó, měl bych se na všechno vybodnout a začít dělat něco pořádnýho, třeba udělat banku, 
sbalit pěknou kočku, jít na pořádnej tah, pak jí zatáhnout do hotelu, nechat si na pokoj 
posílat šampus a celej tejden nevytáhout paty.  Jenže už mi to moc vlezlo pod kůži, jsem 
už prostě takovej blb, že toho neumím nechat. Nakonec jsem se rozhod, že to chce 
magii. Asi si řeknete, že jsem to měl udělat už dávno, ale uznejte, copak na to byl čas?!  
 
Nejprve jsem bílou křídou nakreslil kruh, abych zarámoval kresbu. Dovnitř jsem načrtl 
nejsilnější ze Šalamounových pečetí. Na vrcholy jsem červeně napsal znaky sedmi 
géniů, do výsečí pak jména dvanácti strážců bran a po obvodu jména andělů, kteří 
sepsali smlouvu o sestupu. Zapálil jsem svíce, vstoupil do středu a začal rytmicky 
odříkávat slova, která mi přikázal rituál vysoké ceremoniální magie.  
 
S posledním slovem se stěny pokoje rozložily jako krabička a já stál uprostřed vesmíru. 
Na temném pozadí svítily tisíce hvězd. Zvedl jsem těžce nohu a vstoupil na první 
spojnici. Hustý déšť mě v okamžiku zcela promočil, stál jsem uličkách Londýna a tmou 
se plížil Jack Rozparovač.  



 
Další krok a déšť se změnil ve sněhovou vánici. Šaty na mě umrzly, nebyl jsem schopen 
pohybu, kolem se ploužili Napoleonovi vojáci a volali: „Na Moskvu, na Moskvu!“  
Další spojnice mě přemístila do deštného pralesa a z každého houští mě pozorovaly 
ostražité oči domorodců. Foukačky byly připraveny vypustit svůj jedovatý obsah. 
Pohnul jsem se a šipky s kurare mě neškodně minuly, protože už jsem byl uprostřed 
vyprahlé pouště Alamogardo  a vidím záblesk světla jasnějšího než deset tisíc slunci. Při 
dalším kroku jsem byl na ledové hoře a poblíž se potápěl Titanic.  
 
Moje kra se začala rozpadat. Nakonec zůstalo jen jediné místo, kam bylo ještě možné 
ustoupit. Stál jsem uprostřed obrazu v krajině bájného Avalonu. Přede mnou se začala 
zjevovat, jakoby z bronzu odlitá tvář starce Merlina.  
 
„Proč mě obtěžuješ?“  
„Prošel jsem dlouhou cestu, protože potřebuji tvou radu a pomoc.“  
Vysvětlil jsem svůj problém.  
„Chceš- li mou radu, tak ti říkám, nepleť se do plánu bohů!“  
 
„Řekni mi alespoň co je to zač a kdo bude příští oběť?“  
„To mi není dovoleno ti sdělit, smím ti jen říct, že další obětí bude Lilit.“ A tvář se 
rozplynula.  
Tak tohle je celý problém magie, vždycky musíte víc dát než dostanete.  
 
                                      

    Kapitola V. 
 
Probudil jsem se zpocený uprostřed kruhu. Právě včas, protože svíčky už dohořívaly, 
kouzlo by pominulo a běda mi, pokud by mě někdo zastihl bezbranného uprostřed 
kruhu.  
 
 V rychlosti jsem se upravil do alespoň přijatelné podoby. Ani jsem nezkoušel 
nastartovat auto a vyrazil pěšky.  
Happag měl vilu se zahradou na stráni za řekou, kde každej akr půdy stál tolik co já 
vydělám za rok. Byl parnej den a tak jsem si cestou chytil taxíka a vypláznul za jízdu 
poslední prachy. Sice mě to trhalo srdce, ale doufal jsem, že  se mi podaří z Happaga 
něco vyrazit.  
 
Před bránou se poflakovali dva hoši z jeho ochranky. I v tom vedru na sobě měli černý 
vohozy. Vyboulený kapsy svědčily o tom, že maj tolik arsenálu, jakoby čekali armádní 
útok.  
Vysvětlil jsem jim o co mi jde. Opovržlivě si prohlídli můj ošuntělý zjev a pak řekli, 



abych se koukal ztratit, jinak že mi nakopou prdel.  
 
Měl jsem na ně sice vztek, ale byli schopný mě rozemlít na fašírku a tak jsem to jakoby 
zabalil, jenže hned za rohem jsem se vydal na obhlídku. Asi po míli bylo to správné 
místo.  
 
Blízko zdi tu rostl celkem vhodně velký bezový keř. Mohl bejt lepší, ale člověk zase 
nemůže mít přemrštěný požadavky, že?  
Hnedliky jsem se drásal vzhůru, v dostatečné výšce si vybral větev a rozhoupal se. 
Nejsem žádná sušinka a tak to udělalo „LUP“ a už jsem se snášel za zeď. Ani jsem si 
moc nenamlátil.  
 
Čekal jsem jestli se odněkud neozve hejno vzteklejch psů, nebo výkřiky typu: „Támhle 
je! Chyťte ho!“ nebo něco podobnýho, ale nedělo se nic.  
 
Zahrada byla v anglickém stylu, a tak mi nedělalo problém dostat se k domu. Uvažoval 
jsem co dál.  
Asi si řeknete, že jsem měl mít připravenej plán, jenže ze zkušenosti vím, že všechno 
plánování je k ničemu, protože situace se mění každým okamžikem. Nejlepším plánem 
je heslo. „Ono to nějak dopadne!“ a tak jsem se vydal ke vchodu a vlezl dovnitř. 
Uprostřed bělostné mramorové podlahy jsem vypadal jako skvrna na ubruse.  
 
Z jedněch dveří vyšel štíhlý chlap se stříbrným tácem, v uniformě operetního generála, 
který nemoh být ničím jiným než majordomem.  
 
Vyvalil se, podnos cinkl o podlahu a on vyblekotal: „Co vy tady...jak jste se sem...?“ 
vzápětí se vzpamatoval a zařval: „Ochranka!“  
V ten moment tu byli tři maníci a už mě mezi sebou masírovali. Shora ze schodiště se 
ozval pánovitý hlas: „Co se to tu děje?“  
 
Stál tam obtloustlej připlešlej chlápek v perfektním kvádru barvy pepř a sůl. Nechali mě 
bejt a hlásili: „Vloupal se sem pane Happpag.“  
Měl jsem příležitost. Možná jedinou a poslední.  
„Pane Happag, vaší dceři hrozí nebezpečí. Přišel jsem vás varovat. To co jste poslal na 
Poenariho, je vraždící šílenec a teď chce zabít vaší dceru.“  
 
Podíval se na mě: „Poslyš tebe znám, ty si ta čarodějnická veš z jižní čtvrti, kterou si 
každej může koupit za pár šestáků.“  
Na to jsem neměl odpověď a jen jsem pokrčil rameny.  
„Nikoho jsem na Poenariho neposílal. Ten šašek mi nebyl nebezpečnej, takže jseš vedle, 
ale jestli Lilit opravdu hrozí nějaké nebezpečí, tak si s tím nelam hlavu, to zvládne moje 



ochranka. Takže dík za upozornění.“  
 
Kývl na svalovce: „Hoši, doprovoďte pana Šina ven.“  
Drapsli mě za ramena, div mi je nevykloubili a už mě chtěli vynýst ven, jenže pak jsme 
všichni strnuli. Odněkud shora se ozval strašlivý výkřik hrůzy. Pustili mě a vyrazili 
nahoru. Happag se po mě podíval:  „ Možná jsem tě podcenil a zasloužíš si mojí důvěru. 
Pojď!“ a vydal se po schodech. Ještě než vylezl na pátý, doběh jsem ho, odstrčil a 
vyrazil směrem odkud se ozýval dívčí křik.  
 
                                    

Kapitola VI. 
 
Dorazil jsem zrovna ve chvíli, kdy se ze záplavy jisker začala uprostřed pokoje 
zhmotňovat černá postava. Ti blbci vůbec nevěděli co se děje, a začali do ní pálit jednu 
ránu za druhou. Jen po nich mávl rukou a zhroutili se v křečích. Pak se obrátil k dívce, 
která byla skrčená na posteli. Hlas jí selhal a ona už jen chrčela. Mě úplně ignoroval. 
Černá slupka pukla a z ní jako motýl vystoupil bílý muž a za ním se rozepjala velká 
nádherná křídla. Užasle jsem se díval na tu nádhernou tvář a dokonale tvarovanou 
postavu. Teprve, když odněkud vytáhl dlouhý zubatý nůž, dokázal jsem se vymanit ze 
strnulosti.  
 
„Anděli, proč zrovna jí, je nevinná? Proč ne mě?!“ zařval jsem, abych odvrátil jeho 
pozornost.  
 
„Nevinná? Už jí měla polovina mužů ve městě. A ty, ty buď rád, že jsi Teo-ti-vava, 
jinak bych tě zabil už dávno.“  
Hlas nevycházel z úst, ale zněl z celého prostoru.  
 
„Anděl ! Anděl!“ smál se, „ Lucifer byl taky anděl, nejmilejší a první po Bohu- otci. Ty 
si myslíš, že jen on sám jediný se vzbouřil a bojoval v první andělské válce? Myslíš, že 
Michaelovi se podařilo všechny pochytat, aby je uvrhl do žaláře, kde jsou v mrákotách 
chováni k soudnému dni? Ne, já jsem Samiel.“  
 
Využil jsem toho, že byl ochoten konverzovat. Pod pláštěm jsem si připravil kuš se 
šipku s stříbrným hrotem, kterou jsem měl pro všechny případy připravenou.  
 
Zarazila se mu doprostřed prsou. Hlas se mu zlomil a zachrčel. Nebyl jsem si jist, jestli 
to bude stačit, a další vývoj mi dal za pravdu.  
S nevídanou silou si šipku vytrhl z těla a blížil se ke mě.  
„Jak si se opovážil, ty ubožáku, ty nicko, ty červe! Teď tě zabiju a nikdo už tě 
neochrání.“  



 
Nevím kam ho trefila druhá šipka, protože mě vzápětí jeho ruce sevřely ocelovým 
stiskem hrdlo a palce začaly tlačit na průdušnici. Pokusil jsem se rozrazit jeho sevření, 
ale bylo to totéž, jako chtít přetlačit buldozer. Začal mi docházet vzduch a před očima se 
mi dělaly mžitky. Je konec, blesklo mi hlavou.  
 
Říká se, že člověku v takových chvílích před očima proběhne celý život, ale není to 
pravda, jen jsem zalitoval všech těch chvil, kdy jsem moh nějakou ženskou zatáhnout do 
postele, ale neudělal to.  
 
Stisk náhle povolil a on zavrávoral několik kroků nazpět. Sesul jsem se k zemi, lapal po 
dechu a nevěřícně zíral na to, co se  přede mnou odehrávalo.  
Někde uprostřed té bytosti se rozžehlo světlo, postupně se šířilo, až ho pohltilo celého. 
Během té doby se transformoval. Krásná tvář se změnila v hrůzný škleb odporné zrůdy 
a to dokonalé tělo se zhroutilo, kůže se svrašťovala, scvrkávala a pokrývala mokvavými 
boláky. Byl teď uzavřen v kopuli bledého, jakoby měsíčního světla, svíjel se v 
nesnesitelných mukách, ječel a vyl.  
 
Všechno to skončilo tak náhle jako to začalo, světlo i přízrak, to vše bylo pryč. Mohl 
bych si i myslet, že to byla jen moje fantazie, nebýt těl strážců na podlaze a zcela 
ochromeného Happaga ve dveřích.  
 
Nohy mě nějak nechtěly poslouchat a tak jsem se sunul k posteli, kde leželo bezvládné 
tělo dívky. Nahnul jsem se nad ní a s úlevou zjistil, že dýchá. Happag se vzpamatoval a 
začal řvát rozkazy. Ze všech stran se sbíhalo služebnictvo. Komorná se ujala slečny a 
mě si vzal do parády sluha. Sotva jsem byl provozuschopnej a vyslechl slova díků, 
včetně mnoha slibů, nechal mě odvézt v luxusní limuzíně.Tedy řeknu vám, v takovým 
fáru jsem si ještě jaktěživo zadek nevez, ale nemoh jsem to pořádně vychutnat, protože 
jsem byl k smrti unavenej. Nejed jsem už ani nepamatuju, ale bylo mi to jedno. Plácnul 
jsem sebou do postele oblečenej a v tu ránu usnul.  
 
                           

Kapitola VII. 
 
Nevím jak dlouho jsem byl v limbu, ale když jsem vstal, vyplenil jsem lednici a pak se 
alespoň  hodinu ráchal ve vaně. Únava z posledních dnů částečně odezněla, a tak jsem si 
udělal silný voňavý kafe.  
 
Usadil jsem se ve svém oblíbeném ušáku, když někdo zvonil. Šel jsem se mrknout 
špehýrkou. Nikdo tam nebyl, ale škvírou mi někdo podstrčil obálku se zlatou ořízkou. 
Sebral jsem jí, a prohlíd zblízka. Žádná adresa,  jen nádherná vůně jasmínu. Obálka 



nezalepená, v ní obdélník ručního papíru a na něm: Ve 20.00 v baru Ariana, stůl č. 10.  
 
 Nic víc.  
 
Zavrtěl jsem nevěřícně hlavou, kruci, proč si všichni musej dávat rande zrovna v tomhle 
pajzlu?  
Vrtalo mi hlavou, co to znamená Teo –ti –vava , jak mě nazval. Přehrabal jsem polovinu 
knihovny, než jsem to našel. V sánskrtu to znamená bůh- přítel, nebo přítel bohů. Vrátil 
jsem knihu na její místo, ale moudřejší jsem z toho nebyl, protože to dávalo víc otázek 
než odpovědí.  
 
 Celý den jsem relaxoval, lízal si rány a večer se vydal do baru.  
 
Vyhazovač mě doprovodil do odděleného boxu. Ve světle reflektorů tentokrát byla 
štíhlá černovlasá elfí krasavice.  
 
„Je to prý dcera krále Oberona. Jestli chcete, tak vás s ní za dvě pětky seznámím.“ funěl 
mi do ucha ten starej sviňák. V duchu jsem sestavil kouzlo, aby se mu na zadku udělal 
parádní nežid a ten hajzl si nemoh alespoň tejden sednout.  
 
Můj hostitel už na mě čekal. Byl to vysokej světlovlasej hranáč v tričku s krátkým 
rukávem. Na jednom rameni měl vytetovanýho hada, kdežto biceps na druhé ruce 
zdobila nějaká nestvůra.  
 
Vypadal nejspíš jako vysloužilej korzár, nebo motorkář až na to, že před sebou neměl 
nějakej drink, ale obrovitý hrnek čaje ve kterém se koupalo kolečko citrónu.  
 
Ukázal na protější židli a řekl. „Pití je na mě pane Šin.“  
 To už mi dlouho nikdo neřekl, většina lidí na mě ječela: „Ty hajzle, všiváku, šmíráku.“ 
a tak podobně.  
Hned jsem té jeho nabídky využil a poručil si pořádný pití. Měl jsem pocit, že si ho 
zasloužím.  
Sypal si do toho svýho čaje alespoň šestej sáček cukru, pozoroval mě, jak do sebe leju 
ten utrejch a pak začal: „Vzhledem k vašim zásluhám při této akci, jsme se rozhodli, že 
si zasloužíte jisté vysvětlení.“  
 
„Kdo my?“ opáčil jsem.  
„Prostě my. Chcete to slyšet, nebo se budeme handrkovat o slovíčka?“  
Dostal mě. Věděl, že jsem zvědavost sama.  
„Jak sám víte, historie se opakuje. Vy si to nepamatujete, ale  
 



II. světová válka začala, když Stalin převlékl svoje komando do slovenských uniforem a 
nechal je přepadnout vlastní město. Muže umučili a zabili, ženy znásilnili, ale nechali je 
na živu, aby mohli vypovídat. Televize vysílala hrůzný záběry a srdceryvný výpovědi 
svědků. Stalin to nazval věrolomností a vtrnul na Slovensko. Němci v rámci spojenecké 
smlouvy jim šli na pomoc a už se to mazalo. Výsledkem bylo 60 miliónů mrtvých. Pak 
někdy koncem století  sestoupil z nebe velký král hrůzy a svět se stal takovým, jak ho 
znáte dnes. Síly dobra jsou v defenzívě, téměř bych řekl, že byly zatlačeny do ilegality.  
 
Tohle byla variace na totéž téma. Šlo o to zabít co nejvíc černých bytostí, svalit vinu na 
nás, aby s námi mohli zúčtovat s konečnou platností.“  
„To by mohli i tak, když jsou v převaze, ne?“  
Ó, není nad zdání legitimity, práva a spravedlnosti. Nemáte ani tušení, jak králi Zla 
záleží právě na takových věcech!“  
„A co já?“  
 
„Neuražte se prosím, ale byl jste v této partii pouhým pěšcem, ale tím rozhodujícím, tím 
který dává mat. Skládali jsme ve vás velké naděje a vy jste nás nezklamal.“  
„A co za to?“  
Začal se smát a poplácal mě po rameni, jako bych řekl nějaký podařený vtip.  
 
„Ale, ale pane Šin, nejsme přeci nějací trhovci na jarmarku, aby jsme smlouvali. Můžu 
vás ujistit, že vaše zásluhy nebudou opomenuty.“  
Vstal, hodil na stůl stovku a povídá: „Dejte si ještě drink a užijte si.“  
Mávl směrem k dívce na pódiu a byl pryč. Tedy ne že by mě ta holka nepřitahovala, ale 
bez peněz bych pro ní byl stejně vzduch.  
 
Jediná příjemná novina, která mě doma čekala, byl fax od Happaga, že mi na konto 
nechal převést pět tisíc. Ten můj účet už to potřeboval, v poslední době se potácel jen 
těsně nad nulou. Byla to pěkná suma se kterou jsem si mohl vystačit hezky dlouho, 
jenže nevím proč, ale nějak to ve mě nedokázalo vzbudit to správný nadšení. Představa, 
že si se mnou někdo hrál jak s loutkou, mě pěkně štvala, jenže někdy člověk přehrabe 
stoh slámy stéblo po stéblu a jehlu stejně nenajde, takže jsem to jeho vysvětlení vzal tak 
jak bylo a nechal to být. Je sice pravda, že v tomhle případu mě bohové opravdu 
chránili, ale jinak? Jinak na mě zvysoka kašlali.  
 
                                   

Kapitola VIII. 
 
 Ráno jsem vstal, rozhlíd se po bytě a viděl pěknej čurbes. V poslední době žiju v 
takovym fofru, že občas potkávám i sám sebe. Tak jsem se do toho dal, ale mojí činnost 
přerušil zvonek. Za dveřmi stála žena v černém. Nádherně tvarovaná postava dávala 



tušit krásku. Ladným krokem vplula dovnitř a než si sedla do křesla, zkusila rukavičkou 
čistotu.  
 
Přehodila nohu přes nohu a musím říct, že ten pohled stál za to. Zvedla závojíček, 
krásný obličej, plné rty, ale slzy v očích.  
 
„Pane Šin, slyšela jsem, že máte vynikající renomé a já potřebuji vaši pomoc. Jsem, jak 
už jste jistě zjistil, succub, ale teď jsem se doopravdy zamilovala....  
 
Měl jsem nový případ a začal pro mě další normální den.  
 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
 



 
Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : MÁ JE POMSTA (Čárlí Šín, 2.)  
 
 
 

 
Na dveřích mám mosaznou tabulku s nápisem: Čárlí Šín –magie, jenže od té doby co z 
nebe sestoupil velký král Hrůzy, není o magii, kterou provádím, zájem.  
Cedule už dávno ztratila svůj lesk,  je stará a otřískaná, stejně jako já.  
 

 
                                                                                 

I. 
 

Lidi mě znají jedině tehdy, když mě potřebují, a o 
ženskou jsem nezavadil už celý měsíce.  
 
Ten den jsem už od rána seděl ve svém oblíbeném 
křesílku a hojil si sebelítost čistým alkoholem. Už jsem 
cítil, jak se mi směrem od žaludku šíří vzhůru příjemné 
teplo a apatie, a tak jsem nereagoval, když někdo 
zaklepal na dveře. Civěl jsem na ně otupěle, chvíli se 
nic nedělo, ale pak vstoupila ona, kráska jak ze snu.  
 
Měla na sobě kalhotový kostým a několik decentních 
šperků, a celý její zjev volal do světa: „Jsem bohatá!“  
„Vy jste Čárlí Šín?“ zeptala se zbytečně, protože mimo 
mě nikdo v místnosti nebyl, „Představovala jsem si vás 
trochu jinak.“  
 

Nervózně přešlápla, ale při pohledu na křeslo pro zákazníky jí přešla chuť si sednout a 
tak začala mluvit ve stoje, dívaje se s despektem na nepořádek v mém bytě.  
 
Je tedy pravda, že jsem tu uklízel jen to co mi překáželo a zbytky jídla jsem vyhazoval 
většinou až tehdy, když už byly téměř schopny odejít samy.  
„Nenechte se rušit trochu deprimujícím prostředím. Kdybych věděl, že přijdete, tak 
bych objednal nový nábytek. Uvažoval jsem o něčem v růžové barvě, ale ještě to musím 
prokonzultovat se svým bytovým architektem.“  
 



Nevím čím to je, ale někdy se snažím být vtipný za každou cenu, a to i v tomhle 
případě, kdy už jsem v duchu slyšel šustit bankovky.  
„Byl jste mi doporučen, jako vynikající odborník, ale teď si nejsem příliš jistá...“ 
nechala to viset ve vzduchu.  
 
„Ale ano, docela určitě jste na tom správném místě. Svěřte se mi, jaký máte problém a 
jsem si jist, že ho společně dokážeme zvládnout.“  
Jak vidíte, umím být i milý, ale v duchu jsem si už sumíroval, o kolik jí pumpnu na 
honoráři a vsadil jsem se sám se sebou, že tutově přijela v Rolsu, nebo v podobnym 
fáru.  
 
„No dobrá,“ začala,“ Před dvěma měsíci zemřel můj manžel plukovník Doreé, znáte, 
že?“  
Synapse v mém mozku se spojily a já si vzpomněl: Doreé si podle starého jižanského 
stylu nechal říkat plukovníku, ačkoliv nikdy v armádě nebyl. Jeho rodina vlastnila 
pozemek s dávno vytěženým dolem, kde z hlubin Země vyvěrala energie Zero. Vsadil 
všechny prachy do jejího využití a vyhrál. Vydělal miliony.  
 
Před půl rokem se o něj začaly znovu zajímat bulvární plátky, když se stařík oženil se 
svou mladičkou ošetřovatelkou Iolan. Jeho příbuzní propadli panice, protože tím přišli o 
naději na jeho majetek na který už byli pěkně natěšený a začali sňatek Doreého 
zpochybňovat útokem na jeho příčetnost...  
 
Zatímco mi tohle běželo hlavou, mladičká vdova pokračovala: „Těsně před smrtí mi 
řekl, že sepsal poslední vůli, ve které mi odkazuje i podíly ve svých firmách, ale neřekl 
mi, kde je a po jeho smrti jsem jí nenašla. Když jí najdu, tak jeho příbuzní, ta smečka 
hyen, nedostanou ani pětník.“  
„Je tvrdá jako křemen.“ napadlo mě.  
 
Jakoby mi četla myšlenky, mluvila dál: „Můžete si o mě myslet co chcete, ale zasloužím 
si to. Co kdo ví o tom, jakým jsem prošla peklem? Krmila jsem ho a přebalovala a po 
nocích se od něj nechala osahávat. Vždycky jsem potom utekla pod sprchu a dlouho se 
drhla, abych ze sebe smyla ledové dotyky těch jeho kostnatých rukou.“  
 
Neměla daleko k hysterii a tak jsem jí přerušil: „No dobrá, to nechme stranou, ale v čem 
vám mohu být nápomocen?“  
„Už pátý den se mi zjevuje manželův duch. Jsem přesvědčena, že mi chce sdělit, kde je 
závěť ukryta. Když mi pomůžete, zaplatím vám, co si řeknete.“  
 
To byla nabídka naprosto neodolatelná. Ihned jsem souhlasil, jakoby pro mě byla 
konverzace s duchy všední záležitostí, kterou dělám každý den.  



„Myslím, že nejlepší by bylo, kdyby jste jel hned teď semnou a prohlíd si místo, kde se 
duch zjevuje. Co vy na to?“  
I když to byla otázka, bylo to míněno jako rozkaz.  
„Moment!“  
Milostivě mi pokynula rukou, tak jako žehná královna svým poddaným.  
 
V rychlosti jsem odrásal svoje strniště, do kufříku naházel několik nezbytností a mohli 
jsme vyrazit.             
 
                                              

II. 
 
Samozřejmě jsem  měl pravdu, protože před barákem trůnil Silver Shadow a ostatní auta 
vedle něj vypadala jako ubohý vraky.  
 
Překonala se, když mě pozvala k sobě. Vlezl jsem dovnitř a bylo to, jako bych se dostal 
do jiného světa. Dveře se automaticky zavřely a jako vchod do ponorky nás hermeticky 
oddělily od vnějšku.  
 
 Během cesty nepromluvila a viditelně trpěla. Bylo mi to jedno. Jsem už natolik 
omlácenej životem, že se mě pohrdání takových lidí nemůže dotknout.  
 
Místem, kde se duch zjevoval, byla hlavní hala. Vzal jsem si sebou prkénko Quija, 
protože se mi to jevilo jako nejjednodušší a osvědčený způsob komunikace.  
Pokud bych tady na podlaze chtěl budovat astrální ochranu pomocí některé ze 
Šalamounových pečetí, asi by to považovali za něco tak hrozného jako je znesvěcení 
svatyně. A tak jedinou mojí ochranou byl malý amulet štěstí. Nejradši bych celou akci 
provedl sám, ale dáma se rozhodla být s mnou. Nepřemlouval jsem jí, věděl jsem, že by 
bylo snazší přemluvit balvan, aby se odvalil z cesty.  
 
Zatímco celý den bylo hezky, večer se začalo nebe kazit a před půlnocí začala bouřka 
jak vystřižená ze starých hororů. Odpoledne jsem využil toho, že mě vzali na stravu, 
pořádně si napral břicho a tak jsem byl teď ospalý a otupělý. Sotva se však ručička na 
mých hodinkách dotkla dvanáctky, začaly se dít věci, že jsem byl ihned ve střehu.  
 
Nejprve se pohnuly závěsy, pak bez zjevné příčiny zhasla světla. Nevím, čím to je, že 
duchové mají rádi tak teatrální vstupy. Bouře utichla, mraky se roztrhaly a místnost 
zalilo studené světlo Luny. V tom tichu jsem uslyšel skřípání. Prkénko quija se 
pohybovalo! Letělo po desce s písmeny tak rychle, že na zápis nebylo ani pomyšlení.  
 
P-o-j-d-z-a-m-n-o-u.  



 
A zároveň se na stolku pod schodištěm prudce zazmítala váza. Vyskočil jsem k ní. 
Otočil jsem se k paní Doreéové. Pololežela na křesle, oči otevřené a v nich bělmo. 
Nebyl čas zjišťovat, jak na tom je. Nahoře zavrzaly dveře, sevřel jsem tedy amulet a 
vyrazil.  
 
Zamčené dveře se přede mnou otevíraly a pohyby předmětů mě navigovaly stále dál. 
Prošel jsem několik místností, až jsem se ocitl v Doreého pracovně.  
Postava, která se začala zjevovat, neměla žádný konkrétní tvar. Chvílemi to byl 
bělovlasý stařec, v jiných momentech kluk s kotletami a načesanou patkou a pak zase 
svalnatý a opálený muž ve středních letech.  
 
„Použil jsem prostřednictví té peněz chtivé čubky, která se mi vnutila, abych tě sem 
dostal mágu,“ zněl mi v hlavě jeho hlas. No, milující manžel by se asi vyjadřoval jinak, 
ale s duchy není radno žertovat. Nikdy u nich nevíte na čem jste. Už jsem viděl spousty 
vyvolávačů a médií roztrhaných na kusy.  
 
„Čeho si žádáš?“ zeptal jsem se formálně.  
Zcela úmyslně jsem použil tento archaický výraz, abych ho vmanévroval do situace 
pokorného žadatele.  
„Má hmotná schrána už se rozkládá v hrobě, ale mé astrální tělo je zde a nemůže najít 
klidu. Musím pozorovat, jak se má hmota stává potravou bílých nechutných červů a v 
mém domě je coura, která využila mé stařecké slabosti, vloudila se do mé přízně i když 
myslela jen na peníze...“  
 
Hlas se mu zlomil.  
„Tos zmoudřel dost pozdě,“ bleskla mi hlavou myšlenka. Bylo to neopatrné, ale 
kupodivu to ducha nerozčílilo a jen smutně pokračoval: „Ba, máš pravdu. Byl jsem 
zaslepený starý blázen! Proto tě prosím, pomoz mi napravit mojí chybu, abych mohl 
najít klid...“ nedopověděl a rozplynul se.  
 
Do pokoje vtrhla Doreéová: „Kde je závěť!“  
 
Už to nebyla uhlazená dáma, ale rozběsněná fúrie. Její špičaté nehty se mi zasekly do 
tváře a já v tom okamžiku uviděl pod maskou krásné rusovlásky její pravé já. Její 
původní rysy se rozlévaly jako vosk a pod ním byla hrůzná kreatura.  
Srazila mě na zem. Pádem jsem si vyrazil dech a můj odpor byl minimální. Už jsem se 
smířil s tím, že mě rozdrásá, aby ze mě vyrazila místo úkrytu závěti.  
 
V jakési zvrácenosti jsem se bavil představou, jaký bude mít asi vztek, až budu  mrtev a 
ona si nad mým zplihlým tělem uvědomí, že všechna ta krvavá práce byla k ničemu. 



Přál jsem si, abych vydržel co nejmíň a zaneřádil jí šaty a zařízení.  
 
Při pádu mi vypadl můj amulet, který jsem měl dosud pod košilí. Při pohledu na něj 
zaprskala jako kočka a odtáhla se. Hrabal jsem nohama po podlaze v zoufalé snaze 
dostat se z jejího dosahu, z čehož vidíte, že moje víra v sílu vlastních kouzel je mizivá. 
Následující události mi daly za pravdu.  
 
Zaječela a s novou silou se na mě znovu vrhla. Odkutálel jsem se a vůbec nevnímal 
bolest, když jsem se praštil do hlavy. Skrčil jsem nohy a při dalším útoku jí kopl do 
břicha. Hekla a odletěla přes celou  místnost. S uspokojením jsem zaznamenal tříštění 
skla a rachot padajícího nábytku. V hlavě mi sice hučelo, ale už jsem byl na nohách a 
několika gesty vyvolal kouzlo neprůchodnosti.  
 
Sledovala mne pohledem vyhládlé šelmy a když narazila na neprůchodnou stěnu, 
zmizely jí z tváře i poslední lidské rysy. Ostré dravčí pařáty drásaly vzduch ve snaze 
prodrat se ke mě a z hlouby hrdla vycházel zvuk jaký nikdy předtím nikdo neslyšel.  
 
 Odněkud z dálky sem dolehlo kohoutí zakokrhání. Napětí povolilo a v dalším 
okamžiku došlo k další metamorfóze. Už to zase byla ta chladná kráska s ocelově 
šedýma očima, která mě pozorovala jak přes mířidla kulometu.  
 
„Najdu si tě Čárlí Šíne, kdykoliv a kdekoliv. Nemáš šanci mi uniknout, už teď jsi mrtvý 
muž. Buď si jist, že budeš umírat pomalu a bolestně,“ a byla pryč.  
Teprve nyní jsem si uvědomil, že se skrz záclony derou dovnitř první paprsky světla. 
Vypotácel jsem se ven.  
 
                                               

III. 
 
 V hale jsem ke svému úžasu uviděl Doeérovou spící hlubokým spánkem. Uvažoval 
jsem nakolik je tato žena tou bytostí s kterou jsem bojoval. Teď, když tu tak spala 
schoulená, vypadala tak bezbranně a bezmocně!  
 
Vešel sluha a já se nechal zavést do koupeny. Pohledem do zrcadla jsem s uspokojením 
zjistil, že opravdu vypadám tak zdevastovaně jak se cítím. Není nad to, když vaše pocity 
odpovídají realitě!  
 
Pokusil jsem se napravit alespoň ty nejhorší škody, ale moc velký úspěch jsem neměl. 
Když jsem se vrátil, už byla vzhůru a na stole před ní voněla káva. Kývnutím mne 
pozvala. Usrkl jsem a bylo to jako když do mě proudí nový život.  
 



„Promiňte, že jsem tak tvrdě usnula,“ začala,  „nemohla jsem si nevšimnout, že váš zjev 
je poněkud poničen. Co se vlastně dělo?“  
 
Trvalo mi jen vteřinu než jsem se rozhodl pro zcenzurovanou verzi: „Duch vašeho muže 
se zjevil a myslím, že byl ochoten i mluvit o závěti, ale pak se do toho vložil nějaký 
démon a duch se ztratil.“  
No uznejte, že jsem vlastně ani tak moc nelhal.  
Vstala, stoupla si mezi mě a okno, tak aby vynikla její krásná postava. Pohladila mě po 
tváři a její hlas byl jako med: „Šárlí, to vaše zaměstnání je někdy dost nebezpečné, že?“  
„Poslyšte myslím, že nejlepší bude dnes v noci pokus zopakovat,“ vyhnul jsem se 
odpovědi.  
„Tak dobře, ty můj hrdino!“ lehce mne políbila na rty a odšustila pryč.  
 
Bylo to příliš hezké, než aby to mohla být pravda, ale ještě dlouho jsem cítil na svých 
rtech otisk jejích vlahých rtů...  
 
                                          

IV. 
 
Není nad to, když má někdo silné a mocné ochránce a tak jsem nakreslil magický znak a 
po předepsaném obřadu se vydal na cestu...  
 
První krok, kolem mě duní dělostřelba, krčím se za barikádou mezi posledními obránci 
Berlína. Další krok, jsem v davu a vidím v otevřeném lincolnu presidentovu tvář plnou 
krve. Dav ječí, ale to už jsem uprostřed cirku a tam nahoře sedí císař Caligula. Ještě než 
mě může gladiátor zasáhnout, jsem už dávno v atelieru a pozoruji Salvatora Dalího jak 
maluje své šílené a zároveň geniální kompozice.  
 
Poslední krok a stojím uprostřed vysokých menhirů a tu postavu v černém plášti moc 
dobře znám. Je to můj otec Merlin.  
 Není to míněno v genelaogickém smyslu slova, i když kdo ví.  
„Jaký máš problém synu?“  
„Jak víš, že mám problém?“ namítám.  
„Přicházíš za mnou i někdy jindy?“ vrací mi otázku.  
 
Má pravdu, ale přesto oponuji: „Trávili jsme spolu dost času, když jsi mne učil.“  
 
„A ty jsi byl nepozorný žák, jinak by jsi za mnou nemusel běhat. Už tehdy jsem ti říkal, 
abys hleděl do sebe, do své duše. Naučil jsem tě všechno co znám sám a máš dost síly. 
Nepotřebuješ mé rady, ani mou pomoc.“  
 



Poslouchal jsem jeho memorování na půl ucha: „Ale otče, budu –li potřebovat,  
pomůžeš mi?“  
Odpovědí je mi smích.  
„Je nejvyšší čas, aby jsi se vrátil, ty můj malověrný synu. Cožpak jsem tě někdy 
odmítl?“  
Otočí se, mávne pláštěm a všechno mizí.  
 
Probouzím se zcela propocený. Hodiny mi připomínají, že den už znatelně pokročil. 
Připravil jsem si gáblík a pak zalez do vany. Probudil jsem se až pozdě odpoledne. Voda 
už byla úplně ledová. Musel jsem spát pěkně tvrdě, měl jsem husí kůži jak štaprdlata a 
nemohl jsem se zahřát. Jektal jsem a ruce se mi klepaly tak, že jsem nebyl schopen si 
nalít alkohol do sklenky. Zuby mi cvakaly o sklo, když jsem pil dlouhými doušky. 
Teprve třetí lok mi přinesl uklidnění a třes přestal.  
 
Ještě dlouho jsem seděl a přemýšlel co udělám. Už se stmívalo a já měl jen naději, že to 
snad nějak dopadne. Jako jedinou posilu jsem si sebou vzal malou skládací kuši. Byla 
stará, ale spolehlivá a fungovala i tam, kde ostatní zbraně selhávaly.  
 
Iolan byla pro mě záhadou. Nakolik byla ta zběsilá fúrie částí této mulidimenzioální 
bytosti? Nejprve byla chladně kalkulujícím robotem, pak zuřivým démonem a nakonec 
něžná víla, takže: kolik má ještě podob? A nakonec: jestliže mě napadne znova v 
podobě démona a podaří se mi ubránit, poškodí to i ostatní části těch dalších Iolan?  
 
Otázek bylo spousta, ale odpověď na žádnou z nich nebyla uspokojující.  
Tak přešel den k večeru a já stál znova před zkoumavým pohledem jejích šedých očí. 
Tentokrát jsem nekompromisně trval na tom, že chci být sám a ona kupodivu 
nenaléhala. Možná mě to mělo varovat, jenže v tu chvíli jsem na to nepomyslel.  
 
Plukovníkův duch se přihlásil opět po půlnoci. Tentokrát beze všech divadelních efektů. 
Prostě tu v jednom momentě nebyl a v dalším stál přede mnou.  
 
„Pojď,“ řekl bez úvodu a natáhl ke mě ruku. Nesměl jsem zaváhat. Uchopil jsem to nic, 
podlaha se otevřela a v ní byl čtvercový otvor kamsi. Deset schodů dolů, odpočívadlo, 
deset schodů doprava, odpočívadlo a tak dál pořád dolů.  
 
Sestoupili jsem několik pater, když se nad námi ozval rachot tříštěného dřeva. Podíval 
jsem se vzhůru. Šachtou  padaly trosky schodů a shora se ozval ječivý ženský hlas: 
„Sbohem Čárlí Šíne, ty podělanej blázne!“  
 
                                                                      

V. 



 
Když mne minuly poslední padající třísky, risknul jsem pohled vzhůru. O patro výš 
schodiště končilo. Neměl jsem čas obhlížet víc situaci, protože jsem cítil, jak mě duch 
táhne dál, jenže ne daleko. O patro níž naše cesta končila. Těžký trám prorazil velký, 
více než metrový otvor. Za ním se pak vytvořila neprostupná barikáda trosek, které 
beznadějně zatarasily cestu dál.  
 
„Kde to vlastně jsme?“ Obrátil jsem se z dotazem k svému nehmotnému průvodci i 
když jsem odpověď tušil.  
„Nikde.“  
No to jsem z toho zmoudřel!  
„Jak to nikde?“ dotíral jsem.  
„Jsme v prostoru mezi světy. Není tu ani sever ani jih, dolů ani nahoru."  
 
Pochopitelně měl pravdu, ale moje nohy byly jiného mínění.  
Vzpomněl jsem si na její výkřik. Takže měla pravdu? Je konec?  
 
V tu chvíli mě napadlo, že se ti dva spolu spolčili, aby mě sem do Nicoty dostali. Duch 
četl mé myšlenky a rozptýlil mé pochyby: „ Neboj se, není konec. Na něco zapomněla. 
Ten kdo je Nikde, může v podstatě kamkoliv.  Všude kolem nás je cesta někam.“  
 
„To znamená, že existuje i svět ve kterém jsi ty reálný a já duch?“  
 
Bylo to to nejšílenější a nejnepravděpodobnější na co jsem přišel.  
 
„Ano a právě na takové místo doufám dojdeme. Je to jednoduché, jsi přece mág. 
Představ si moji pracovnu!“  
Věděl jsem co mám dělat. Podal jsem mu svou kuši, zavřel oči, opřel se o stěnu, ta 
povolila a stáli jsme znova v plukovníkově pracovně. Po schodišti tu ovšem nebylo ani 
stopy. Jak taky jinak!  
 
Doreé se okamžitě vydal ke knihovně. Odklopil jednu část. Za ní v malém výklenku 
ležela bílá obálka. Lačně se k ní vrhnul, roztrhal jí na malé kousky, ty hodil do 
popelníku a zapálil. S úlevou vydechl: „První část je hotová, teď se musíme ještě 
postarat o Iolanu.“ založil do kuše šipku a vyrazil. Nezbylo než jít za ním. Ne daleko.  
 
 Rozrazila dveře a beze slova na mne začala střílet. Pistole v její ručce sebou škubala jak 
šílené zvíře. Čekal jsem bolest a smrt, ale nic se nedělo. Podívala se nevěřícně na 
zbraň.Teprve tehdy jsem si uvědomil, že nemám hmotné tělo. Být duchem má i své 
výhody napadlo mne a začal jsem se smát.  
 



Do prsou se jí zarazila šipka z mé kuše. Iolan vzplanula, jakoby byla politá benzínem. 
Hořela jasným plamenem. Pokožka se sloupávala jako papír a odhalovala tkáň a kostru. 
Pozoroval jsem to děsivé divadlo, které skončilo stejně rychle, jako začalo.  
 
„Konečně mám svou pomstu a svůj klid…,“ zašeptal Doreé, upustil kuš a zmizel.  
„Chci zpět své hmotné tělo!“ zaječel jsem. Nic se nedělo.  
 Z toho jasně vyplývá, že duchové jsou stejně nevděční jako lidé, v momentě, kdy vás 
nepotřebují, nechají vás v průšvihu.  
Zoufale jsem přemýšlel, jak se odtud dostanu.  
 
Pak se stěna pohnula, a ustoupila stranou. Za ní byla mlžná krajina, kterou přicházela 
postava, která mi byla velmi povědomá. Poznal jsem ho teprve, když byl až téměř u mě. 
 
 
Vzal mne kolem ramen a řekl: „Pojď synu! Už tu není nic na práci. Byla to jejich 
soukromá válka a už skončila.“ a šli jsme.  
 
Unaveni dlouhou cestou, sedli jsme si pod vzrostlý dub, pili jiskřivě čiré víno, povídali 
o všem a o ničem a pak jsem po dlouhé době zcela spokojen usnul.  
Probudil jsem se ve svém bytě. Ležel jsem schoulen ve svém oblíbeném křesílku. Začal 
jsem o tom přemýšlet a došel k závěru, že to pro mne mohlo skončit mnohem hůř, ale i 
líp. Už jsem se chtěl zvednout, abych si uklohnil něco do žaludku, když jsem si na něco 
vzpomněl. Otočil jsem pohled vzhůru a řekl: „Díky taťko!“  
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Když jsem ještě dělal v Molestownu , chodíval jsem často na oběd s kolegy z práce na 
obědy do místního "go-go" klubu, pyšně zvaného "Maratón" . Nikdo už neví, jak dostal 
své jméno: majitel nebyl Řek, ani tam neměli onen náhrobní nápis: "Poutníče zvěstuj 
lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme... ", ani to nemělo oslavovat známý maratonský 
běh či olympiádu . . .  
 

 
Právě naopak: na rozdíl od obyčejných barů, kde vám 
na obrazovkách televizorů promítají ze satelitu 
sportovní utkání či programy kanálu Playboy, v 
Maratónu žádné televizory nebyly. Maratón měl pouze, 
jak by se řeklo, živé obrazy: tančily tam dívky odděné 
věru spoře, většinou byly "jen tak", to jest pouze s 
náhrdelníkem či sponou ve vlasech. 
 
Maratón ovšem nebyla restaurace, ale spíše taverna v 
tom pravém slova smyslu. Hlavní výdělek byl v 
konzumaci piva, které tam bylo až pětkrát dražší, než 
někde jinde. Piva byl sice velký výběr, ale jídlo jen 
jedno: roastbeef. Ovšem roastbeef chuti vynikající a s 
křenem, který podle jednoho znalce byl nejlepší v celé 
Severní Americe. A možná i jinde - on byl totiž 
odborník jen na Severní Ameriku. Většina patronů také 

tvrdila, že oni tam chodí právě kvůli tomu křenu. Dámské tanečky k tomu ovšem byly 
zdarma, jinak by se podnik nekvalifikoval jako prostá jídelna. 
 
Dobré jídlo a zábava sloužily ale jen jednomu, jedinému účelu, totiž k povzbuzení 
činnosti žláz s vnitřní i vnější sekrecí. Jakékoliv jiné důvody, které byste snad mohli od 
hostů slyšet, nelze brát doslova. Tak například naše parta z Western Data Unlimited tam 
chodila kvůli biznysu, jinak řečeno vodili jsme tam zahraniční zákazníky, o kterých 
bylo známo, že byli milovníci křenu. Znalci japonských lídel kategorie sushi si na 



maratónském křenu opravdu pochutnávali. Čímž se opět vracíme k té činnosti žláz, že 
ano. 
 
Byli ovšem také lidé, kteří tam chodili holdovat umění, hlavně tomu audiovizuálnímu. 
Vhodně zvolená hudba - většinou heavy metal - byla zdecibelována natolik, že přeřvala 
jakýkoliv jiný hluk. Osvětlení tam bylo jako za války - kromě podia, to bylo osvětlené 
dost - a tak už nic nebránilo tomu, aby se host mohl nerušeně dívat. A dívat se bylo na 
co. Nebyly to zrovna tance polovecké (pan Borodin promine), ale zato vynikaly 
pohybem a hlavně improvizací. Sál byl ještě navíc na obou stranách dekorován 
decentními sprchami, kde dotyčné dívky předstíraly, že se myjí. Tato skeč vždycky 
přilákala přátele čistoty až z daleka. Bohužel ale také i přátele čistoty mravní, takže pan 
majitel měl často potíže s úřady. 
 
Do poslední kategorie patřily ovšem osoby s jinými problémy. Například hoch, který se 
do jedné z tanečnic zamiloval a chodil tam každodenně, jen aby ji mohl vidět. Tím 
ovšem svůj problém platonické lásky nevyřešil; navíc si ničil ptitím ještě játra. Podnik 
měl totiž velice přísná pravidla: slečny se nesměly společensky či jinak angažovat se 
zákazníky - za to byl vyhazov. 
 
Mluvíce o slečnách: nejen že to nesměly být profesionálky (pravidlo číslo jedna), ale 
nesměly být ani vdané (pravidlo číslo dvě). Žárlivý manžel je totiž nebezpečnější než 
nabitý revolver, nehledě už na možnou kombinaci obou. Kromě místních krásek tam 
ovšem také pro zpestření vystupovaly občas i dívky-umělkyně hostující. Hřebem pořadu 
bylo vystoupení té či oně opravdové "centrfoldové" krasavice z Playboje. Bylo vidět, že 
děvčata z horké Kalifornie přímo hořela touhou dát si ledovou sprchu u nás v Kanadě.  
 
"Hambaté" místní krasavice se ale také nenechaly zahanbit. A my, patrioti, jsme hlavně 
fandili děvčatům z Toronta, Mississaugy či Burlingtonu. Obzváště jedné: Zuzaně, které 
ovšem nikdo jinak neřekl, než Sue. Byla drobná, ale o to více "živá", s vrozeným 
talentem pro tanec a navíc i se smyslem pro humor. To se projevovalo třeba tím, když si 
na přání hosta - a za pět dolarů - vzala bedýnku a tančila před štamgastem. On to tedy 
ani nebyl moc tanec, spíše jen takové kroucení - zkuste tančit na malé krychli, která má 
stranu velkou jen jednu stopu. Vystoupení zakončovala obratem čelem vzad, se 
zadinkou obrácenou do tváře překvapeného hosta. Říkala tomu "dělat fotku" a leckterý 
životem unavený traker se chtě nechtě rozchechtal, když ho takhle vyblejskla. 
 
V maratónu se tradovala historka, jak do taverny přišel - snad omylem, snad to byl fízl - 
jeden starý "suchar" a hoši z naší skupiny mu tajně zaplatili jednu bedýnkovou show. 
Zuzanka ovšem nevěděla, že si ji paprika neobjednal a tak jí bylo divné, že nějak 
nereagoval. Domnívala se, že je její host znuzen a žádá si něco víc. Přidala tedy ještě tu 
a tam nějaké to encore a když začala hostova tvář rudnout, opět si to vysvětlila špatně a 



improvizovala dále.  
 
To už si ale získala pozornost celého sálu. Když si pak ještě přitiskla jeho hlavu k 
ňadrům, s úplně mateřským výrazem v obličeji, zazněl v taverně huronský, lépe řečeno 
ontárijský, smích. Rozčilený stařík ji odstrčil a raději hned utekl. Nechápající Sue - 
uražena, protože host nečekal ani na její - podle jejího názoru docela umělecky nápaditý 
závěr - se pak dozvěděla o našem hloupém vtipu a týden pak s námi nemluvila.  
 
Horší to bylo s majitelem. Pohoršený, lépe řečeno uražený dědek ho udal, protože Sue 
porušila třetí pravidlo, které jsem vám zapomněl říci: tělesný kontakt se zákazníkem byl 
zakázán, a to nejen majitelem, ale i zákonem. Stálo ho to pokutu, kterou ovšem jako 
dobrý zaměstnavatel pak srážel děvčeti z platu. Zuzana nám o tom ovšem nic neřekla, 
protože - věřte si nebo ne - docela rádi bychom se na ni všichni složili, rozuměj penězi.  
 
Sentimentálních hostů přicházelo do Maratónu málo, ještě možná tak nějaký ten pervert, 
který se bál překročit zákon a tak povzbuzoval své libido víceméně legálně. Zbytek 
party byli lidé od biznysu a pak my, pracující inteligence. No a málem bych zapomněl, 
hlavně naši hosté z ciziny. Také oni se vždycky těšili na služební výlet do Ontaria a 
Maratón byl jejich nejoblíbenější běh. I oni by se rádi spřátelili s "fotografkou" Zuzkou, 
ale jak už jsem řekl, jejich sportovní touhy musely zůstat neoslyšeny.  
 
Zuzančin milostný život byl pro nás víceméně záhadou. Tvrdila, že trvalého boyfrienda 
nemá, ale že by třeba byla na holčičky, to teda určitě nebyla .Bylo jí přes dvacet let, ale 
zase ne tak moc přes. Kdysi studovala modelování, ale neměla to štěstí, aby jí nabídl 
fotokontrakt třeba Penthouse nebo jiný, aktuální, lépe řečeno aktový časopis, který by ji 
udělal slavnou. Přitom měla tělo, které se vyznačovalo onou zvláštní třídimenzionální 
symetrií, uhrančivé oči a dlouhé, havranově černé vlasy, které za ní vlály, když se na 
podiu vlnila jako úhoř nebo když sjížděla po tyči jako hasič. 
 
Nejlépe jí šla ovšem "povinná gymnastika", ty úkony, tradicionálně používané pro tento 
tanec, pro něž se ujal nepříliš přesný název "exotický". Ano, nepřesný, protože zvířata 
na podium nesměla. Přitom to není tanec lehký: obsahuje totiž cviky, které vyžadují, 
aby tanečnice občas zapomněla na některé fyzické i jiné zákony. Přitom jsou to úkony, 
které se pořád opakují, ale přesto udržují zápal v očích můžů všeho věku a dokonce 
vylákají i slzy vzpomínek do oka starce. Náročností se ještě tento sport nekvalifikoval 
na olympiádu, ale co chcete, ženská kulturistika také ještě ne.  
 
Asi se divíte, že jsem mezi těmi kategoriemi návštěvníků nejmenoval také milovníky 
tance, ale to jsme přece byli všichni. Především, pokud to nevíte, go-go tanec není 
žádný striptýz, kde umělecký program nekončí v okamžiku, kdy veškerý odložený oděv 
je buď v hromádce na zem (viz dívky pořádkumilovné) nebo rozházen po publiku 



(děvčata nepořádná). Ne, tam kde svlékačka končí, tam teprve go-go začíná.  
 
Jak už jsem řekl, pravidla tam byla přísná: hosté tam mohli jen jíst, pít a pozorovat 
cvrkot na pódiu. Ale hlavně hodně pít a to pouze pivo. Servírky a tanečnice ovšem 
tvořily dvě odlišné kasty, které se navzájem nestýkaly. Číšnice mohly jen občas přidat 
dvousmyslnou větu, aby dostaly větší zpropitné, které se dávalo s každým pivem zvlášť. 
Mužský personál byl reprezentován panem hlavním , který jako strážce v harému 
sledoval holky anebo se bavil s hosty. 
 
Divadelní pomůcky, neboli props se v Maratónu nepoužívaly. Chtěla-li dívka 
představovat texaskou cowgirl, tak si prostě nasadila na hlavu klobouk-stetson, a pro 
jinou zemi zase něco jiného. Tanec samotný měl pochopitelně erotické prvky, stejně 
jako je má flash-dance, dirty dancing a koneckonců i každý klasický tanec. Našli 
bychom tam i pokračování tanců šantánových, které tak proslavil Hollywood ve svých 
westernech, ale bez toho zpěvu, viktoriánských sukní a kankánových figur. 
 
Go-go má také šantánovou atmosféru - převážně tu pivní. Dodržujíce ona uvedená 
pravidla, která bych z nedostatku lepšího odborného termínu navzal jen "vocať až 
pocať", dívky tam tancují na vývýšeném podiu, někdy na balkónku se skleněnou 
podlahou, jindy jen v oněch sprchách. Chlapi pak předstírají, že je to vše normální, 
jakoby i v té kanceláři, kde dělají, bylo také plno nahatých a trdlujících sekretářek. 
Anebo že jsou na to zvyklí z domova, kde kolem nich manželky poletují jako něžné víly 
a do únavy nabízí své vnady.  
 
Je to prostě taková hra: diváci předstírají, že sem přišli na pivo (pokud je nepřilákal ten 
křen) a děvčata zase předstírají, že chtějí hochy svádět. My technici od komunikací zase 
předstíráme, že nás smrtelně zajímají problémy satelitového přenosu počítačových dat z 
Ameriky do Asie, případně i zpět. Přitom se ale hlavně snažíme, abychom tím naše 
japonské hosty příliš nerušili, protože dobře víme, že pro nedostatek gejš v severní 
Americe jsou jim maratonská děvčata nějak obzvláště blízká, tedy myslím jakožto 
umělkyně. 
 
Pravda, hnutí za rovnoprávnost žen napado go-go podniky jakožto formu 
kapitalistického vykořisťování žen. Faktem ovšem je, že při tom všem vykořisťování si 
tam děvčata vydělají daleko více, než sekretářky či čerstvě promované absolventky 
universit. Navíc si tam neničí tělo jako holky na lajně či na buldozerech. Před 
sexuálními útoky je chrání pravilda, která jsem tu již uvedl a kromě toho také ještě 
svalnatí vyhazovači. Na druhé straně je ovšem pravda, že to není nejlepší způsob, jak by 
se měla mladá dívka dostat do společnosti, vyjma té hollywoodské, že ano. 
Do Maratónu s námi chodil také kolega Kárl, povoláním bezpečnostní technik, převážně 
ale zaměstnaný psaním různých příruček a hesel, které měly údajně zabraňovat 



pracovním či jiným úrazům. Takové ty návody, jak ochránit a prodloužit náš život, 
abychom se ve zdraví dožili paralyzujícího stáří a jeho plíživých chorob. Nejlepší 
Kárlovy nápady se rodily právě v Maratónu, podobně jako když básníci hledají inspiraci 
v levných kavárnách. 
 
Kárl třeba uvidí dívku, jak dělá parádní oblouk a v duchu už píše o bolestech v zádech 
či ve spodní páteři. Na jeho omluvu je třeba dodat, že je zdravý jako řípa, takže vlastní 
zkušenosti ani nemá. Zato ale scénka, kde tanečnice obtáčí zábradlí, nebo šplhá o tyči, 
ho neomylně vede k napsání varovného hesla, jako třeba:  
 

Žebřík nutno přivázati, 
jinak se ti život zkrátí!  

 
anebo:  

Vracíš-li se domů k ránu, 
neuklouzni po banánu!  

 
My ovšem nebereme Kárlovu práci vážně a jeho rady už vůbec ne. Jak říká Ricky, je to 
všecko jen propaganda od pojišťovny, aby se lidé méně mrzačili a nemuseli jim pak 
tolik platit. Kárl je také jediný, co pořád pozoruje dění na podiu. My ostatní jsme, anebo 
přestíráme, že jsme, vcelku znuzeni. Což je tedy pravda, alespoň to té doby, než přijde 
na řadu Zuzana. Protože Sue je úplně jiná, než ta ostatní děvčata: lépe tančí, lépe 
improvizuje a lépe vypadá. To hlavně.  
 
Každý muž má totiž nějakou představu ideální ženy, která se nějak nemění s věkem: on 
bohužel stárne, ale jeho ideální žena ne. Je to žena esoterická, nehmotná, ne nějaký 
konglomerát žen, které dotyčný poznal, nebo alespoň chtěl poznat. Chcete-li, je to něco 
jako víla z pohádky, protože i muži někdy chtějí jen snít. Kdybyste udělali sádrový 
model takové ženy, Zuzka by do té formy pasovala perfektně. Nejsou to jen detaily, ale 
taková ta harnonie všech detailů, držená pohromadě silou mládí. Přitom se pohybuje 
prostě tak nějak - jak bych to řekl - nu ano, nenuceně. Jako laňka na pasece, netušící 
nebezpečí, zatímco sál se promění ve stádo lovců. Pravda, lovců dáno ulovených, 
pardon, ženatých.  
 
Bylo vidět, že to, co tam předvádí, dělá docela ráda, jako by ji to bavilo bavit druhé. 
Navíc byla podniku věrná, zůstala tam dokonce i když to začalo s Maratónem jít s 
kopce. Tehdy ty chytřejší holky odešly jinam a majitel je začal nahrazovat víc a víc 
děvčaty baculatějšími, až to vypadalo, jako by je najímal od váhy. 
 
Proto nás také všechny překvapilo, když se jednou zastavila u našeho stolu a prohlásila, 
že nás všechny zve na večeři na rozloučenou, tedy nás diváky. Míněno diváky od 



slovesa dívati se, i když v tom okamžiku i do slovesa diviti se. Neuměli jsme si totiž 
představit, že by někdy Zuzana tu show opustila a také jsme nechápali, proč. Nenechala 
nás nijak dlouho hádat: bude se vdávat, řekla. Čímž pádem se podle pravidel podniku 
rozvazuje její smlouva, atd. atd.  

Večeře byla v restaraci Greaseland a jelikož jsme byli hosty, divili byste se asi, jak na 
to vlastně sehnala peníze. To se vysvětlilo brzo: brala si totiž milionáře. Leonard 
Schnapstein byl už sice starší, leč pořád ještě zachovalý mládenec, i když trohu 
nesmělý, teda na maratónské poměry. Nějaké peníze - prohlásil - také ještě má, aby ho 
ta večeře neožebračila, navíc prý si to strhne z daní, haha. Nebudu popisovat vše, co 
jsme jedli, stejně byste mi nevěřili, jen řeknu, že to nebylo s křenem. Pro každého z nás 
totiž - z národů ač jsme různých - nechal Leo připravit jídlo podle jeho národního 
jazyka, pardon žaludku.  
 
Zlatý hřeb večera byl ovšem tanec. Přijela pravá maďarská kapela až z Quebec City a 
Zuzana, vlastním jménem Margitka, se přiznala, že je vlastně od Balatonu. Zatančila 
nám také čardášové variace - vlastně to byla její premiéra: tančila tam poprvé zcela 
oblečena. Točila se jako korouhvička, rudé čižmy podupávaly po parketu; byl to prostě 
zážitek, na který nezapomenu. I pánové Netsuda a Yataki, ze země vycházejícího 
slunce, přerušili svoji konzumaci oblíbeného sushi a tleskali ostošest. My ostatní, 
většinou nevyléčitelní Evropané, jsme se všichni ke svému původu najednou zase hrdě 
hlásili a Holanďan Van der Vedle dokonce prohlásil, že taková děvčata najdete jen v 
Europlandu, yes Sir. Málem z toho byla pračka. 
 
Trvalo nějakou dobu, než jsme se dozvěděli celou Zuzančinu historii. Řekla to své 
kamarádce, ta zase jiné a druhý den to už věděl každý. Jak už jsem řekl, Sue musela 
majiteli splácet tu pokutu a když jim všem šéf ještě navíc snížil platy - doby jsou zlé, 
řekl - rozhodla se přivydělat si jinde. V novinách sice byly inzeráty na modelky, ale to 
víte, vždycky chtějí vidět nějaké to portfolio, tedy album fotografií z výstavy nebo 
nějaké show. Na těch fotografiích většinou modelky prezentují šaty od známého 
návrháře. Jenže také fotky ona neměla, vystavovala vždycky jen sebe.  
 
Zkusila to tedy s modelováním pro malíře, ale brzy toho nechala. Vždycky to totiž 
vypadalo jako ten anglický Bed and breakfest , jenže obráceně: večer hopla do postýlky 
a ráno mu ještě udělej snídani. Pak uviděla inzerát v obchodním domě Plain Luxus: 
hledali modelky pro dámské spodní prádlo. Tam naštěstí nechtěli ani fotky, ani 
reference - jen figuru. Sue se svlékla před manažerkou, tak řekla "dobrý" a těch pár 
kroků na podiu už ji také naučili. Přesto byla nervózní: nikdy totiž nevystupovala na 
veřejnosti jen tak v prádle - vždycky jen tak bez něho. 
 
Show probíhala dobře. Na rozdíl od Maratónu, mužští diváci tu zcela jasně 



dokumentovali předmět jejich zájmu. Jen v rohu seděli dva mladíčci, kteří se očividně 
zajímali jen o prádélko, ale to se dalo poznat, neboť se také drželi za ručičky. Pak přišla 
Zuzana. Půvabným, skoro tanečním krokem se prošla po pódiu, tam a zpět a ještě 
jednou tam. Zastavila se na okraji rampy a jak tak všichni s obdivem zírali, zapomněla, 
že není v Maratónu, rozepla si brassieru, zatočila jí nad hlavou a hodila ji do 
obecenstva. Po chvíli rozpaků někdo začal tleskat a publikum propuklo v bouři nadšení. 
Sue chtěla pokračovat, ale v dalším počínání jí zabránili dva zřízenci v uniformách a 
jeden detektiv v civilu. 
 
Zatáhli vzpírající se Zuzanku k manažerce, která jí začala nadávat a chtěla jí na místě 
propustit. V té chvíli vešel do kanceláře majitel, tedy Leo. Řekl manažerce, že to vyřídí 
sám a když se zdráhala, zavedl ji ke dveřím, kde ji poněkud silněji vystrčil ven. Co se 
dělo dál, vyprávěla prý Zuzka poněkud nesouvisle - musela se totiž pořád smát. Leonard 
se totiž za manažerku omluvil a pod záminkou zmodernizování předvádění intimní 
dámské garderoby ji požádal, aby svoje extempore ještě opakovala pro něho, ovšem už 
jen v jeho kanceláři. 
 
Sue příliš nechápala, ale poslechla a ještě přidala pár figur, co měly tak velký úspěch v 
Maratónu. To mělo takový účinek, že Leo zrudl a ztrácel dech. Poděšená dívka 
nevěděla, co má udělat. V domnění, že snad Leo umírá, přitiskla si jeho hlavu na hruď a 
uklidňovala ho. Účinek byl zcela opačný, jeho dech se stále zrychloval. Naštěstí ale 
brzy zjistila, že se nejedná o srdeční záchvat, ale jen o jistou svalovou ztrnulost. 
 
Vše se také vysvětlilo: ubohý Leo byl vlastně obětí své profese. Dovedete si představit 
utrpení majitele podniku s dámským prádlem, který se musí každodenně dívat na 
děvčata v negližé? Leo začínal trpět utkvělou představou: moci je tak jednou všechny 
svléci! Jsa ovšem povahy spíše stydlivé, netroufal si některou požádat a navíc měla jeho 
firma také pravidla, kupodivu podobná těm v Maratónu. 
 
A tak Zuzka dokázala to, o co se několik let marně pokoušel jeho psychiatr. A byla to 
teď ona, ne už Leo, která si lehala na gauč, zatímco Leonard jí svlékal a svlékal. Aby to 
dlouho trvalo, musela na sebe navléci od všeho nejméně tři kusy. Jak to "léčení" 
pokračovalo, utužoval se tak říkajíc i jejich vzájemný vztah. Nakonec oba zjistili, že se 
přitom do sebe zamilovali - tedy ne každý do sebe, ale jeden do druhého a naopak. A jak 
už to tak bývá, napadlo je, že by se mohli vzít. 
 
Za několik měsíců se jim narodila holčička, kterou nazvali Zuzana. A přítel Kárl, 
inspirován tou událostí, jim napsal několikastránkový návod, jak se o ni starat, něco 
jako bezpečnostní předpisy pro kojence. Zakončil to heslem, které tu překládám radši 
doslova:  
 



V kolébce je-li pak děcko, 
nenechte je dělat všecko,  
neboť při velikém hnutí, 
může dojít k vypadnutí.  

Což by se ovšem klidně mohlo stát, bude-li malá Zuzanka také tak živá, jako bývala 
Zuzana z Maratónu . . . 
 

Poznámka: Pět let po napsání této povídky jsem se dozvěděl - to už jsem žil na západě Kanady - že 
někdo znovu podal žalobu na klub, kterému v této povídce říkám, ale který se ovšem ve skutečnosti 
jmenoval jinak, Maratón. Klub byl úředně zavřen, takže tato povídka je také už jen vzpomínkou na 
časy dávno minulé.  

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : MALÁ ŠKOLA FILOZOFIE (14. Descartes a zakončení)  
 
 
 

 
Ještě se zastavíme u Descartesa a tím naši Malou filozofii zakončíme. Proč? Inu nemá 
cenu tu psát o filozofii do nekonečna a faktem zůstává, že pro život by nám měla stačit 
tahleta malá. Tu je totiž možno ještě aplikovat pro praxi, ty novejší jsou více méně 
odtažené od života asi jako bylo kdysi studium "kolik andělů se vejde na špendlíkovou 
hlavičku". Úmyslně jsem zde neuvedl z těch :starých" fiolozofií tu mou nejoblíbenější - 
totiž filozofii stoiků. Napsal jsem o ní kdysi čtyři články a někdy v budoucnu je sem 
dám, ale odděleně; myslím, že si zaslouží hlubší rozbor. "Malá filozofie" už vyšla i jako 
naše kniha, stáněte si ji z Novinek či Bulletinu.  
 

 
Představitelem - na jeho dobu skutečně revoluční filozofie - je pro nás René Descartes. 
(1596-1950, tedy o 35 let mladší současník Bacona) byl nejen matematik a fyzik, ale 
jeho Pojednání o metodě (Discourse on the Method, 1637) se řadí mezi dnes ještě stále 
moderní filozofická díla - také on jako Bacon se postavil proti středověké školastice, ale 
vzal to za druhý konec. Zatímco Bacon byl empirista (tj. naše poznání plyne ze 
skutečnosti), Descartes byl racionalista (věřil, že smysly nás často klamou, ale náš 
rozum nám umožňuje zjistit, co je pravdivé a co není. Proti Baconově indukci postavil 
znovuvzkříšenou dedukci. Tvrdil, že musíme podezírat každé tvrzení a pochybovat o 
jeho pravdivosti, a to tak, že si ho rozložíme na řadu jednoduchých tvrzení a ta pak 
vyšetřujeme.  
 
Pochopitelně o Bohu pochybovat nemohl, ale jaksi ho dal na vysoce postavený pedestal 
a víc se o něj nestaral. Jeho skepse ovšem není jako u antických řeckých skeptiků, kteří 
popírali jakékoliv poznání. Descartes naopak zjistil, že většina tvrzení jsou pouze 
druhotná a jako základ zůstává jediné tvrzení, které nepotřebuje důkaz ("Myslím, tudíž 
jsem" tj. Cogito, ergo sum - jinak řešeno, nemohl pochybovat jen o jednom: o tom, že je 
to právě on, kdo pochybuje :-). Někde ovšem to nejlepší, co můžeme očekávat, není 
úplná jistota, ale jen pouhá pravděpodobnost. Na jeho omluvu je třeba říci, že 
pravděpodobnost jako věda tehdy neexistovala (tu zpopularizoval až Pascal), takže René 
mluvil jen všeobecně. Nedá se tedy říci, že by byl proti indukci jako takové, ale varoval 
proti nelogickým závěrům, které tam lze lehce udělat. 
 
U toho jeho "cogito" bych se rád zastavil: nejde jen o to, že i ten "kdo nemyslí, také 



existuje" - příkladů tu máme plno, ve chlévě i v parlamentu :-). Ne, otázka je, za 
skutečně existujeme - míněno tak, jak se sami známe, tedy jako lidi, jaks e vidíme a 
slyšíme. Z teorie počítačů víme, že jakkoliv hmotně kompjútry existují, jejich softvér 
ovšem na hmotě nemusí vůbec záviset, může být na magnetickém či optickém disku, na 
pásce či perforovaném papíru, naprogramován v čipech a pak zase vymazán, dokonce 
může přijít po radiových vlnách z místa na druhém konci zeměkoule. Lze tu mluvit i o 
jakémsi "nehmotném přenosu reality" na dálku - když třeba oskanuji fotografii, zašlu ji 
po Internetu jinam a tam ji, víceméně přesně tu samou, vytiskne tiskárna. Ještě na 
začátku devatenáctého století by se to považovalo za kouzla, a v první půli dvacátého 
století za scifi. 
 
Descartes už tehdy také mluvil o dvojí charakteristice člověka (dualismus) a sice o jeho 
"tělu a duši", dvou zcela odlišných věcech a přesto spojených - nazýval tuto kombinaci 
"duch ve stroji" a i když ta dualita vypadá na pohled zřejmá, dalo by se říci, že duch je 
jen jakýsi "softvér", částečně zděděný (instinkty), ale hlavně vyvinutý procvičováním 
našeho makroprocessoru (mozku). Už malé děti kladou dospělým otázky, aby si 
vytvořily dostatečnou databázi. Studium lidských neuronů nás dovedlo až k neuronům 
umělým, tzv. neural networks. A naše myšlení může být vlastně jen jakýmsi 
produktem nervového systému našeho těla. Tím, že Descartes materii oddělil od ducha, 
umožnil ji i přímo studovat: už to nebylo hříchem jako dříve :-). V jednom se ale 
Descartes mýlil: tělo od "ducha" lze oddělit filozoficky, ale jinak ne - jedno bez druhého 
totiž umírá . . . 
 
Nu o těch sporných bodech se hádají filozofové ještě dnes, ale všichni uznávají jeho 
metodu poznávání. To, že jako matematik věřil jen tomu, co bylo podrobně dokázáno na 
papíru, přenesl i do okolního světa. Descartes totiž vypracoval řadu pravidel, jak 
postupovat při zjišťování pravdy:  
 
1. Jestliže je o něčem možno pochybovat, nepřijímej to jako pravdu: Místo toho použij 
tato pravidla:  
2. Uvědom si vlastní předpojatost když děláš rozhodování a nespěchej se závěry.  
3. Postav svůj podstatu tvého zájmu jako problém a rozděl jej na nejmenší možné části 
4. Začni nejjednoduššími částmi a přesvědči se, že jim rozumíš. Postupně je sestavuj do 
složitějších spojení tak, abys skončil s celkovou sestavou. 5. Nic nevynechej. Přesvědči 
se, že jsi se na vše díval ze všech možných úhlů a tak úplně, jak ejn je to možno.  
 
No prosím, to byla smrtelná rána školastice, která nekriticky přijímala vše staré a jeho 
postup zůstává platným i dnes, jako základ opravdu vědeckého systému poznání. Spolu 
s Baconou empirií (která nám předkládá ke studiu nová pozorování), je třeba je 
racionálně (rozumově, tím nemyslím jen rozumně :-) zpracovat pomocí karteziánské (tj. 
Descartovy) a metody.  



 
Na tuto svou metodu přišel v roce 1619, v Bavorsku. Údajně po ní pátral několik let a 
řešení ho napadlo ve spánku. Sloužil tedy jako voják, spíše tedy pozorovatel u 
císařského vojska a bylo to ještě předtím, než byl v Praze během bitvy na Bílé hoře. Zda 
tam byl, je celkem možné, ale jeho setkání Mistrem Kampanem (viz román Zikmunda 
Wintera) byla patrně jen autorská fikce.  
 
Descartes byl též zasloužilý matematik, dal nám například i naše x-y souřadnice a 
zobrazování funkce na dvou kolmých osách.V roce 1628 se usadil v Holandsku a 
věnoval se vědě. Tam také roku 1641 vydal Meditace o první filozofii (Meditations on 
First Philosophy), tj. metafyzické meditace , kde rozebírá svou filozofii a to, že jen 
soustavným pochybováním se člověk dobude pravdy (srovnej s Baconovým: "Kdo 
začíná s jistotou, končí v nejistotě, kdo ale začne s nejistotou, dosáhne jistoty"). Vůbec 
si myslím, že ti dva měli mnoho společného, to jen škatulkovací filozofové je staví proti 
sobě. Kromě toho napsal i knihu Principy filozofie , kde to ještě dále rozvádí.  
 
Jeho žákyní byla dcera české královny Alžběty a jejího manžela Fridricha Falckého. Její 
intelekt ocenil Descartes tak, že jí dokonce napsal věnování do jedné ze svých knih. 
Původně ty knihy nechtěl ani vydat, ale když to jeho přátelé učinili za něj, i s jeho 
jménem, už se nebránil. Přinesly mu slávu v protestantském i v katolickém světě a 
švédská královna Kristýna si ho dokonce pozvala do Švédska, aby jí učil vědu. Nutila 
ho vstávat hrozně brzo ráno do mrazivého švédského rána a to mu přivodilo smrt. Byla 
to její touha po vědě nebo jen bezohledný kapric panovnického komplexu? My Češi na 
ni máme jinou nepříjemnou vzpomínku: dnes je už dokumenty dokázáno, že to byla 
ona, která dala vyraubovat (rozuměj: vykrást) poklady pražského hradu, hlavně 
umělecká díla a rukopisy Rudolfa II . . .  
 

(konec) 
Poznámka: Celá kniha "Malá škola filozofie" vyšla už zdarma ke stažení v naší 
knihovně - viz Novinky vlevo.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
 



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 1, Úvod)  
 
 
 

 
Začímáme zde novou knihu z naší populární serie "UMÍME . . .", opět na pokračování, 
ale vyjde pak celá (asi po osmi až deseti pokračováních) a to v obou formátech (ZIP a 
PDF). Proč na pokračování? Nu protože ještě není napsaná a má-li opravdu být tak 
informativní, jako ty před ní, zabere její psaní dost času. Navazujeme také částečně na 
knihu UMÍME DISKUTOVAT?, která je ještě pořád ke stažení zdarma. Není ovšem 
nutné onu knihu o diskusi číst předem, jen se na ni občas odvoláme, abychom se v této 
knize moc neopakovali.  
 

 
"Myslet logicky" je defakto název, kde jedno slovo je nadbytečné. A to kterékoliv z těch 
dvou: nelogické myšlení lze těžko nazvat opravdovým myšlením a zrovna tak logika 
sama nutně vyžaduje správné myšlení. Přesto se to pojmenování vžilo a otázka "Myslíš 
vůbec logicky?" nás pronásleduje v debatách, ve školách i na pracovišti. 
 
Je to ovšem nefér - i sami tazatelé dobře neví, co to přesně znamená a asi by se divili, 
kdybychon jim zase v jejich tvrzeních našli značnou nelogičnost. Dejme tedy raději 
důraz na slovo "umíme?", které je tam kořenem celého problému. Pravidla logického 
myšlení se totiž nevydávají ani v zákoníku, ani si je nelze přečíst na radnici a často je 
neznají i lidé jinak dost studovaní :-).  
 
Proč ne? Nu ono to totiž s těmi pravidly není tak snadné. Původně se "logikou" 
rozuměla jen klasická dedukce a sylogizmy, tj. úvahy typu "když platí a je b a b je c, 
platí také, že a je c?"  
 
Už jsem tu kdesi kdysi uváděl starý příklad "když všechny labutě jsou černé a toto je 
labuť - pak i ta musí být černá". Zdá se to elementární, ale zkusme to obrátit: "Když 
všechny labutě jsou černé a toto je černé, pak to musí být labuť" a hned vidíme, že to 
neplatí.  
 
Už Aristoteles tohle vyřešil a napsal svoje pravidla, která se používají dodnes. Takže 
kde je ten problém, ne? Bohužel problémů je nespočetně. Představme si - a proto jsem 
tenhle příklad zvolil - že ne všechny labutě jsou černé (což je mimochodem pravda :-). 
Jak se nám pak změní naše usuzování? I s tím už počítal Aristoteles, ale co když je 



mladá labuť bílá a jak stárne, tak víc a víc černá (no to už pravda není, v tom případě si 
vezměte jiné zvíře)? Pak se jistě budeme ptát, na jaké stáří se ono tvrzení vztahuje. Pro 
starou labuť by to pak platilo zcela opačně než pro mladou. A co když zavedeme ještě 
šedou barvu a její odstíny? A co když máme víc druhů labutí než dvě a každý druh jiná 
barva? 
 
A to prosím nemluvíme o někom, kdo nezná dobře češtinu a plete si labuť s husou :-). I 
takové přehmaty se mohou stát a přitom si mluvčí myslí, že "mluví logicky" tj. dodržuje 
pravidla logiky. Obzvláště, když si myslí, že jeho předpoklady jsou pravdivé a platné - a 
ony nejsou. Pak mu žádná pravidla logiky nepomohou - může se jich přesně držet a 
přesto budou jeho "logicky správné" závěry totálně falešné. . . . 
 
Často právě považujeme předpoklady, z kterých vycházíme, jako dané, tj. jako axiomy, 
které není třeba dokazovat. Tam pak vznikají tzv. logické přehmaty, o kterých si 
budeme vyprávět v této knize. Například přijmeme za dané a přesné tvrzení Galilea u 
soudu, tj. "A přece se točí". Někdo, kdo nezná astronomii, by mohl usoudit, že se 
zeměkoule otáčí, ne kolem své svislé osy, ale řekněme kolem osy vodorovné. No 
prosím, zde byste jistě našli hodně námitek, např. že pan "někdo" použil nepřesné, či 
neúplné tvrzení, nebo že to tak Galileo nemyslel a vůbec, že chtěl mluvit o tom, že 
Země obíhá kolem Slunce a ne že se kolem něho točí (předmět se totiž točí jen kolem 
své vlastní osy, jinak se jedná o oběh. Tak například Země kolem slunce obíhá po 
eliptické dráze, kde jedno z ohnisek té elipsy je právě Slunce. Země by se "točila" 
kolem Slunce, jen kdyby byla dutá a Slunce bylo v jejím středu :-). Pravda, Země se 
kromě oběhu Slunce navíc ještě točí kolem své vlastní osy, ale za to samotné by Galilea 
nesoudili - jim šlo o to, že oběhem kolem Slunce by ztratila Země svou pozici centra 
Všehomíra :-).  
 
Ale jsou možné ještě horší věci. Představte si, že můžeme - čirou náhodou - "vyvodit" z 
nesprávných premis (tj. předpokladů) správný úsudek. Jka je to možné? To když nejde o 
odvození, ale o spojení věcí, které spolu nesouvisí. Tak například Země se skutečně 
jednou po-otočila kolem horizontální osy a sice ve směru severojižním, když došlo k 
přesunu severního pólu více na jih. To ovšem to nemělo s Galileem a jeho tvrzením 
vůbec, ale vůbec nic společného . . .  
 

(pokračování) 
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