
Karlovo ná městí, rok 1571…  Stalo se za vlá dy Maxmiliá na II., otce Rudolfa II. Pro výjimečnost 
viděného zapsal pan V. Slavata (někdejší místodrž ící, který se bezprostředně  zúčastnil slavného, 
nicméně  z pohledu procesního efektivity - zbabraného vyoknění.). Jakkoliv se narodil až  po oné 
udalosti.  
 
 Kolem dvaná cté hodiny noční ze dne 20. na 21. července byli novoměstští obyvatelé probuzeni 
nebývalým hřmotem. Vše se otř á salo. Ti, kteř í vyhlédli z oken svých př íbytků, spatř ili podivný  průvod 
ještě podivnějšího vojska, vyjíždějícího prá vě ze Spá lené ulice. Podivní jezdci a za nimi ještě 
podivnější vůz, zcela zakrytý  a železem okovaný .  

Vůz bez kol, který  tažen vydá val takový  neslýchaný  hřmot, že se okolní domy v zá kladech 
otř á saly. Za vozem krá čelo osm postav  obrovského vzrůstu, všichni  bez  hlav, v těžkých botá ch s 
velkými ostruhami. Vykračovaly tak hřmotně, že od nich „takový  hluk byl, jako od vojska jízdného“.  
 Když se tento zvlá štní průvod př iblížil ke kapli Božího těla, která  stá vala tenkrá t uprostřed 
ná městí, vzplanula ná hle v těch místech podivná  zá ře, kterou svědci popisují jako oheň nebo ohnivý  
kruh. Svědkové vypovídali, že v těch místech bylo možno spatř it velké množství jakýchsi truhel a sudů 
nasklá daných na sobě. Velký  vůz odjel až k planoucí zá ř i a ti, co šli za ním, do něj naložili všechny 
truhly i sudy a vůz se spěšně rozjel tentokrá te opačným směrem. Jel k Novoměstské radnici a dá le ke 
Starému městu. Podivné bytosti však zůstaly u kaple, poblíž planoucího ohnivého kruhu. V tu chvíli se 
zvedl velký  vichr jako na počá tku a oheň zmizel. Vše zmizelo, pouze jaká si podivná  světélkující zá ře v 
ovzduší mohla  bý t v těch místech viděna až do svítá ní. 
 „Z lidí, kteř í na to vidění strašlivé patř ili, přemnozí z ú děsu se rozstonali, někteř í i zemřeli. Když 
se ta věc po městě roznesla, zavolá ni někteř í ze svědků toho vidění na radnici, a ti lidé hodnověrní 
vyznali a př ísahou stvrdili všechno o tom přepodivném vidění nočním.“ 
                Adolf Wenig         

Převzato z Pamětí V. Slavaty 
                (volně  zpracová no) 
 

 
Akce „Dobytčí trh“   
©  Zdeněk Patrick Praha 1994/2006 

 
 Stalo se ve středověké Praze. Na Dobytčím 
trhu - dnešním Karlovu ná městí dne 20. července 
1571 o půlnoci. Přesně ji kolem půlnoci z 20. na 
21. července 1571. 
 Starodá vné dobytčí trž iště  bývalo v těchto 
místech (v severní čá sti dnešního Karlova ná měs-
tí) již  odedá vna. Mnohem dříve než  Otec vlasti 
podepsal zaklá dající listiny Nového města. 
 Napříč ná městím, vedle cesty (jež  vedla v 
ose Ječné a  Presslovy ulice), smě rem k již ní hra-
ně  ná městí, stá vala kaple Bož ího tě la s půdory-
sem ve tvaru osmicípé hvězdy. A prá vě  její neob-
vyklý tvar, ale i jasné obrysy ná městí ve tvaru 
velkého obdélníku, mohly sehrá t z hlediska topo-
grafie prostředí svojí nezastupitelnou roli v po-
divné akci „Dobytčí trh“.  
 Osmicípá  kaple v hraně  velkého obdélníku 
byla skvě lým orientačním bodem.  
 I pro pozorovatele pohybujícího se ve vě tších 
výšká ch.  
 Jiným podstatným příznakem, byla samotná  
velikost ná městí, jež  někteří blízce zahraniční 
„experti“ označili za obludně  veliké. Prý zbyteč-
ně  vě tší, než  několik tehdejších německých ves-
nic dohromady. 

 A skutečně . Osvícený český krá l a římský 
císař Karel IV. navrhl budoucí Karlovo ná městí 
do třetího tisíciletí.  
 V dostatečné velikosti letiště . 
 Dalším příznakem nemnohých souná lež itosti 
v blízkém okolí, jež  mohou mít jistou souvztaž -
nost s nočním středověkým thrillerem na dnešním 
Karlově  ná městí, je skutečnost, ž e se poblíž  na-
chá zí i tzv. „Faustův dům“. 
  S případem odvozeně  souvisí i ulice Vyše-
hradská , jež  ústí v ulici Na Slupi, směřující nao-
pak dá le k novoměstským hradbá m, jejichž  po-
zůstatky lze dodnes spatřit poblíž  dnešního Ostr-
čilova ná městí (Nalézající se naopak pod sever-
ními vyšehradskými hradbami.).  
 Kaple Bož ího tě la byla vystavena v letech 
1382-1393 bratrstvem „Obruče a kladiva“, 
v místech někdejší dřevěné vě ž e, kde byly z pří-
kazu českého krá le a římského císaře Karla IV. 
kaž dým rokem, druhý pá tek po velikonocích, vy-
stavová ny ostatky svatých a říšské klenoty. Poz-
dě ji byla místo vě ž e vystavena již  zmíněná  kaple, 
slouž ící předešlému účelu a to až  do roku 1437.   
 Kaple byla pozdě ji zbořena (za panová ní Jo-
sefa II.) a kamenné desky (dodnes jediný svědek 



tehdejších udá lostí), jež  obsahovaly prohlá šení 
Karla IV. o tom, ž e Č echové a Moravané jsou 
vě rnými křesť any a pravými syny církve, jsou 
deponová ny v Ná rodním muzeu. 
 Ná městí samo bylo nedlá ž děné, nerovné a 
jak bylo dobrým středověkým zvykem, hlavně  po 
hojném dešti, značně  blá tivé. 

Nevá bně  pá chnoucí neadresně  vytékající 
splašky a středověké odpady všeho druhu turis-
tickému ruchu rozhodně  nepřispívaly.  
 Hromady kamení, dříví, či dokonce odhoze-
ných věcí, vytvá řely jistě  zcela specifickou podí-
vanou, jež  mohla být umocněna i pohledem na 
nehezké dřevěné boudy, jež  společně  s několika 
(13) starými domky stá ly nepravidelně  kdesi 
v podélné ose Dobytčího trhu. Pozdě ji se upro-
střed objevil i mramorový ká men s vytesaným 
kříž em, umrlčí hlavou a letopočtem 1627 označu-
jící popravní místo. Svědek  mnoha hlubokých 
noci, když  tajně  popravová ni duchovní a šlechtici 
osnující povstá ní proti tehdejšímu panovníkovi, 
setřá sali zcela nedobrovolně  ze svých beder své 
pozemské marnosti. Pod tímto kamenem, osaze-
ným čtverem kruhů, vedla prý i tajná  chodba 
přímo do Faustova domu. 
 
                                   *** 
 Abychom se vůbec přiblíž ili rovině  reá lného 
chá pá ní tak zvlá štního vidění, jakým se od první-
ho okamž iku zdá  být prezentace techno armá dy 
z Dobytčího trhu, připomeňme si některá  další 
související fakta.  

Povšimněme si prosím, i když  jen velmi 
okrajově , některých příznaků podivností, které 
ná s ponechá vají v bohorovné metodice naučené 
nevědomosti, ž e nic, co nyní vyjmenuji, nesmí 
jménem zá kona pšt (!)... existovat... 

Zatímco obří objekty zá hadné provenience 
hravě  unikají relativistickými rychlostmi směš-
ným snahá m pozemských supersoniků, jiní mi-
mozemci zasvěceně  píší geniá lní novinové člá nky 
na téma „Ufoni nemají prsa a strachem ochrome-
ni prchají do nicoty odstrašeni silou naší techniky 
z počá tku třetího tisíciletí parních lokomotiv“.  

Vzá pě tí se objevují na našich louká ch a 
polích: 
 „Fantastické kresby a dokonce i vzkazy 
v podobě  amerického počítačového kódu a kódu 
pro telefonickou komunikaci (ASCII)“. 
 Tvá říme se, ž e nevidíme ubohosti nadopova-
ných falzifiká torů, kteří se, jakoby na pokyn sys-
témově  vyrojili ze svých marných narkotických 
doupat, aby za několik stá tem přidě lených leh-
kých „jointů“ potvrdili jakoukoliv připravenou 
lež . 
 Například prá vě  tu, kterou si přejeme slyšet. 
Neboť  skutečná  pravda je tak deprimující! 
 Z téhož  důvodu jsou rovně ž  i všechna zjeve-

ní Panny Marie, vrcholné autority křesť anské ví-
ry, obzvlá ště  nezajímavá  a musí zůstat i nadá le 
pouze problémem katolické církve. 
 Vděčně  a rá di přivítá me na televizních obra-
zovká ch zainteresované blby s ná pisy „hvěz-
dní_lidé.cz“, kteří v rá mci dezinformačních kam-
paní vytvoří gala_matyá š hodný označení „ne-
proniknutelný gulá š“. 
 Nicméně ... 
 Není kouře bez ohně . Neboť  vše se vším 
můž e souviset. 
 Veškerá  zná má  zjevení vrcholných autorit 
katolické církve začínají kupodivu stejně , jako 
ná š příběh: Nejdříve se strhne silný vítr a tě ž ko 
definovatelný hřmot. V zá blescích svě tla se pak 
odbývá , jakoby v holografické projekci, celé zje-
vení.  
 Ještě  dlouho po vydařené produkci, poté co 
všichni protagonisté zjevení zmizí, setrvá vá  
v exponovaném místě  zá ře. Respektive svě telné 
efekty v podobě  svě télková ní. Tak tomu bylo i o 
půlnoci z 20 na 21. července 1571v Praze: 
 
 „O pů lnoci veliký vítr na Novém městě 
praž ském se strhl a takový hřmot i pohnutí uči-
nil, jakoby zemětř esení bylo...“ 
  
 Nenadá le se objevilo „velké vojsko jízdné, 
jehož začá tku ani konce vyděšení obyvatelé No-
vého města, „zvláště na rynku Dobytčí trh zva-
ném“, probuzeni a vystrašeni nenadá lým hlukem, 
vyhlíželi ze svých př íbytků. 
 Slovo „nenadá le“ koresponduje s termínem 
„zjevení“. Signalizuje na samém počá tku tutéž  
mož nou variantu, jež  můž e být charakterizová na 
religiozností celého projektu. Vzá pě tí se mož ná  
religiozita kupodivu zcela vytratila do pozadí. Do 
popředí naopak vystoupil zvlá ště  surový počin 
nezná mého fenoménu, jemuž  byli obyvatelé „ne-
vědomého“ středověku, se vší nemilosrdností, 
vystaveni. Hovořím o systému, jemuž  je jaká ko-
liv očeká vaná  logika cizí, jakkoliv se 
v problematice lidského strachu dokonale vyzná . 
 Cílený kontakt entity demonstrující svoji 
nesmírnou moc a sílu, jako souč á st vyš šího 
celku, jehož smysl a cíle lze snad pochopit te-
prve v průběhu časů. V konkrétních souvislos-
tech, z nichž každá  se již prakticky stala, se 
zpětnou platností, marností všech marností a 
setrvá vá  mezi ná mi již jen v podobě trezorově 
utajovaných skutečností. 
 Rozhodně  bychom rovně ž  mohli uvaž ovat o 
takové variantě  časového průniku s ná slednou ho-
lografickou projekcí, ve které mož ná  mimozem-
sky tvá řící se entita naopak znuděně  a nezúčast-
něně  postá vá  kdesi opodá l.  
 Tatá ž  entita o níž  Necronomicon (Soupis 
mrtvých jmen), či hovoří i bula papež e Řehoře?  



Entita proti níž  vedla Svatá  Inkvizice nesmi-
řitelný boj celá  staletí „očistnými“ plameny?  
 Nic však není tak nejistého, jako tvrzení, ž e 
se časem pohybuje neobyčejný, po zuby ozbroje-
ný kontingent vetřelců, připomínající přepadovou 
pěší jednotku domorodců, podporovanou několi-
ka má lo obrněnci a malým výsadkem techno ar-
macopů z konce třetího tisíciletí.  

A to vše v kombinaci s císařskými husary.  
 „Všichni pak, pohotově své  zbraně držíce, 
jakoby se s nepřítelem potýkati měli“ krá čeli prý 
od ulice zvané Spá lená , podél kostela Bož ího tě -
la, smě rem ke klá šteru Na Slovanech. 
 Akční zbraňová  pohotovost signalizuje čistě  
teoretickou mož nost, ž e si entita (mající své, 
mož ná  nemimozemské prsty i v tomto zapeklitém 
případu), s oblibou promítá  zná mý americký 
thriller jménem „Predá tor“.  
 O jaký druh zbraní „pohotově  drž ených“ se 
vlastně  jedná , nebylo bohuž el udivenými pozoro-
vateli dostatečně  blíž e specifiková no. Snad i pro-
to, ž e se vymykaly všemu, co tehdejší obyvatel 
Nového Města Praž ského bě žně  očeká val ve vý-
bavě  středověkého kyrysníka. Pouze pozná mka, 
ž e jejich zbraně  a koně  „k pohledění příjemní ne-
byli“ signalizuje mož nost, ž e se nejednalo o noto-
ricky zná mé středověké meče, halapartny, či do-
konce arkebuzy.  
 Ačkoliv bě ž ný smrtelník vě tšinou považ uje 
vše nezná mé (a nejen na pohled) za nepříjemné, 
ze své zkušenosti vím, ž e i mnohý současný vzdě -
lanec odmítá  rozhovor o vesmíru, neboť  mu při 
představě  nekonečných prostor a zejména nebez-
pečného nezná ma, z nepochopitelných důvodů, 
„běhá  mrá z po zá dech“.  A má  husí kůž i snad i na 
patě .  
 Nyní nastal čas, kdy je nezbytné upřesnit ně -
která  fakta z oné osudné noci. Zejména sporé 
osvě tlení zmíněné sci-fi scény můž e sehrá t domi-
nantní roli v posuzová ní celého případu. Zane-
dbejme pro tuto chvíli i dolož ená  svědectví, která  
na druhý den na radnici pod přísahou stvrdili vy-
braní očití a hodnově rní svědkové.   
 Tehdejší noční osvě tlení bylo spíše velmi 
sporé, takž e pozorovatel, nemající kočičího zra-
ku, mohl sledovat ná mi popisované udá lostí pou-
ze s přesností nepřesahující mož nosti lidského 
zraku v temné červencové noci. Tedy asi v úrovni 
nepříznivě  pokročilé kombinace zeleno - šedého 
zá kalu. 
 Železné koše čně jící tenkrá t pouze velmi 
sporadicky na ná rož ích ulic (plněné dřevěnými 
třískami, smolnými víchy, či pochodněmi) osvě t-
lovaly (pokud vůbec) okolní prostory více než  
prabídně . Účastnící středověké noční promená dy 
museli být naopak, dle příslušného zá kona, vyba-
veni lucernou, či pochodní. Kaž dý, kdo nenaplnil 
literu zá kona, byl nutně  považ ová n za krajně  po-

dezřelého, jehož  je nutno okamž itě  přísně  poku-
tovat. To, co se týkalo sporého osvě tlení novo-
městského rynku, však platilo pouze do okamž i-
ku, kdy se nezná mí turisté, přichá zející z tajemné 
nicoty, rozhodli obstarat vlastní a podstatně  účin-
ně jší městské osvě tlení. Ale o tom pozdě ji. 
 
 Za uspoř ádaným a početným jízdním 
vojskem „...vezen byl vů z př ikrytý a ž elezem 
dobř e okovaný, nemající kol ž ádných a toliko po 
zemi vlekl se s takovým hřmotem, až  domové  se 
otř ásaly a země pohybovala...“  
  
 Povšimněme si jedné maličkosti. Jakkoliv 
Adolf Wenig (Staré pověsti praž ské) hovoří o vo-
zu taž eném koni, původní Slavatův text tvrdí ž e 
byl „vezen“ a zcela bez kol se vlekl po zemi. Vůz 
bez kol, jenž  byl celý zakryt a hustě  pobit ž elez-
nými plá ty.  
 Co vše by napá chal obrněný pá sový vůz 
nejen se středověkými domky, když  i ty současné 
(s bytelnými zá klady) by se zaručeně  otřá saly 
podobně . 
 Samohybný stroj lze s pohledu středověkého 
Praž ana prozatím zavrhnout, neboť  i ten současný 
má  problém podobného raž ení. Nutně  se tedy 
jedná  o bá jný příběh, jehož  místo je pouze ve sta-
rých pověstech.  
 A tak se i stalo. 
 Nicméně  příběh ještě  zdaleka nekončí. Za 
kavalerií seřazenou „v pěkném pořá dku“ a 
pravděpodobně  samohybným obrněncem“ 
 

„..osm muž ů v šlo,  velkých strašlivých, 
neboť všickni a jeden každý z nich byl bez hlavy, 
majíce na nohou boty těžké  a ostruhy a ti svou 
chů zí větší tř eskot činili než li celé  př edcházející 
vojsko jízdné ...“ 
 
 Sny generá lů typu Sodoma Gomora o gene-
ticky vyšlechtěné profesioná lní techno armá dě  
kyborgů, (biorobotů, když  zá kladním materiá lem 
je lidský fenomén), jakoby se cvičně  zhmotnili 
prá vě  ve středověké Praze. 
.  Prá vě zde je možná  jedna z možných do-
minant příběhu. Snad i proto, že má  svoji ne-
zá vislou paralelu i v jiných historických do-
bá ch. Přičemž lze s úspěchem pochybovat o 
dodatečné úpravě zainteresovanými desinfor-
mačními agenturami, jež „s nikým nekamará -
dí“ . 
 
Praha 30. června 2003 Č TK 
 Armá da USA se netají vizemi o propojení 
lidského mozku s ř ídícími systémy bojových stro-
jů, na př íklad letadla.  

Alan Rudolph je koordiná torem dvouletého 
výzkumného projektu Brain Machine Interface 



(rozhraní mozek-stroj).  
DARPA na něj loni vyčlenila 24 milionů do-

larů, téměř  10 procent svého rozpočtu. "Může 
př ijít den, kdy spolu budou na dá lku komunikovat 
dva lidské mozky," cituje Rudolpha prestižní vě-
decký  časopis Nature. 
 
 Výzkumné laboratoře vyvíjí rozhraní člo-
věk_- člověk, člověk -stroj, stroj -_člověk umož -
ňující přenos obrazu, povelů, zvuků a signá lů. 
Filmový terminá tor kříž ený s robo_copem a cvi-
čeným potkanem. S pamě ťovým čipem v mozku, 
umě lým hypokampem, jemuž  lze snadno obměnit 
veškerý databá zový systém příkazovými elektro-
dami pevně  zabudovanými v lebce, respektive 
v mozku. 
 Co zá važ ného se přihodilo, ž e vedoucí pro-
jektu DARPA Alan Rudolph, podšéf  a mluvčí 
hlavní výzkumné a vývojové organizace americ-
kého ministerstva obrany, se již  nikterak netají 
odpornými vizemi padouchů?  

Nebo snad prová dí pouze rekognizaci terénu 
pro ještě  zrůdně jší systémové zhovadilosti?  
 Humornou argumentaci o etických zá braná ch 
můž eme již  dá vno zcela zanedbat.  
 Nic takového, mimo zarytého mlčení, již  
neexistuje. 
   
 „Roku 1559 v zemi markraběte brandenburs-
kého v čas žní, když oves od dělníkův již seká n 
bý ti měl, prve než na pole  došli, spatř ili patnácte 
muž ů v neobyčejné  a hrozné  velikosti, bez hlav 
všichni, jako by kosíce obilí. Jeden přes druhého 
sekajíc, hřmot a skř ípění kos do daleka slyšá n 
byl, avšak ani jedno stéblo ovsa poraženo nebylo.  

Zdaleka, ze zá mku i města se seběhlo množ-
ství lidí a ti smělejší se těch zá zračných seká čů 
vyptá vali, ale ti neodpovídajíc své dílo konali. 
Ano,  jsouce  některými  odvá žlivci rukama chy-
tá ni, vytrhujíc se, dá le oves jakoby sekali...“ 
                                 
                          Marek Bydžovský z Florentína 
                          Svět za tří českých krá lů  
 
 Jakkoliv mezi oběma příběhy lež í dvaná ct let 
a dostatečně  velký lá n země , je zřejmé, ž e 
protagonisté obou příběhů mají společného 
jmenovatele - bezhlavé bytosti neobyčejné  a 
hrozné  velikosti.   
 Podobné bytosti se v minulosti objevily i na 
mnoha jiných místech i dobá ch. Jedním 
z takových míst je detašované pracoviště  
Blanických rytířů v hoře zvané Č istá  u Svitav.  
 Jedná  se očividně  o bezproblémovou samo-
statnou jednotku bezhlavých rytířů ohromné veli-
kosti, kteří přispěchají na pomoc Svatová clav-
skému vojsku, jež  bude v kritických dobá ch „Po-
čá tku konce“ již  operovat v Praze. Společně  

s dalšími horskými slovansko-keltskými útvary. 
Když  zá zračná  zbraň svatého Prokopa – jeho sva-
tá  berla, vymete poslední zbytky nepřá tel a  ně -
meckých hord, skrývajících se v sá zavských ska-
lá ch,  mimo ná š reá lný čas. 
 
 Když  celý rynk př ešli, velký oheň v prostř ed 
toho rynku př ed kostelem Božího těla v jednom 
okamž ení povstal. Z jedné  strany toho ohně 
velká hromada truhel a z druhé  strany mnoho 
sudů v, v jakých obyčejně do lež ení prach 
ručniční se vozí stálo i lež elo.  
 
 Nic není dělá no tajně - ve skrytu temnot. 
 Naopak. Domorodci musí sakra vidě t, ž e pro-
tagonisté časového průniku mají vše spolehlivě  
pod kontrolou! Celý prostor, zejména Kaple Bo-
ž ího tě la, je ozá řen dostatečně  jasným a velkým 
svě tlem v podobě  ohně . Nezná mí vetřelci „obe-
zřetně“ neporušili ž á dný „vlá dní výnos o povin-
ném osvě tlení vozidel“. První takový, jež  se za-
bývá  touto tematikou, vešel ve všeobecnou zná -
most již  ve 12. stoletím. V nočním čase musel 
totiž  v Č eských zemích před kaž dým povozem 
krá čet sluha s dostatečně  planoucí, nicméně  bez-
pečnou, jiskry neprskající pochodní (Po roce 
1613 Rudolf II. vydal zá vazný pokyn pro povinné 
noční osvě tlení ve všech městech.). 
 
 K tomu ohni nenadále př ijel velký vů z, do 
něhož  byly ty truhly i sudy naházeny a ten ale 
nebyl vozen za tím vojskem jízdním, ale zpátkem 
se obrátil k novopraž skému domu radnímu do 
široké  ulice. 
 
 Zatímco vojsko jízdné neurčitého počtu smě -
řovalo překvapivě  smě rem ke klá šteru na Slova-
nech (simultá nně   smě rem na Slupi a městskou 
brá nou dá le na Nov sьelo - Nové sídlo - zkrá tka 
do Nuslí, či přes Vyšehrad na Pankrá c), již  dříve 
avizovaný velký obrněný vůz byl u Kaple Bož ího 
tě la spěšně  nalož en materiá lem, jež  středověkým 
pozorovatelům připomínal truhly a sudy, aby se 
okamž itě  otočil a uhá ně l zpě t smě rem 
k Novoměstské radnici. Respektive, aby zmizel 
kdesi „v široké ulici“ (Široké ulici?). Snad někde  
v místech, kde v budoucnosti bude Ná rodní třída. 
 Další osudy jízdného vojska, bezhlavých 
rytířů a „něčím“ taž eného obrněnce není zřejmě  
z pohledu radních pá nů, radno více vzpomínat. A 
tak nebýt pana Slavaty, odnesli by si mnohé 
utajované skutečnosti pá ni radní do hrobu.  

Někteří výtečníci mož ná  i do pekel. 
Rozhodně  se mnoho ze zá sadních informací 

stejně  vytratilo beze stopy do ž á doucího ztracena, 
neboť  svědectví „méně“ hodnotných svědků ne-
byla brá na v potaz. 
 Včetně  nejdůlež itě jších svědectví bezpro-



středně  očitých svědků – druhých a zejména tře-
tích nočních hlídek.  
 Ponocným i strá ž cům u nedalekých měst-
ských bran bych naopak bez vá há ní polož il 
množ ství dotě rných otá zek. A pá tral bych dá le. 
Neboť  z přítmí zpovědnic by zanedlouho vyrá ž eli 
pověření poslové spěchající cestou necestou, ko-
lem tehdejšího vladaře až  do Říma. Zaznamenali 
bychom ruch dostatečně  připomínající pá teční 
dá lniční spoje dvacá tého století, když  společně  
prchá me od Č erného díla Velkého bratra do 
svých chat a chalup. 
 A nebývaly to nutně  jen křesť anské zpověd-
nice, z nichž  citlivé císařské ucho zachytilo 
ž alobný hlá sek. 
 
 „Nato strhl se opět vítr veliký a všechno to 
strašlivé  vidění zmizelo, toliko v povětří zů staly 
jakési ohnivé  znamení jako zář e, v němž  vidíno 
bylo kolo ohnivé  a trvalo až  do bílého dne.“ 
 Ačkoliv i zá vě rečné efekty potvrzují naše 
předpoklady o zá važ nosti celé udá losti, patřící 
evidentně  do oblastí trezorově  popíraných sku-
tečností, o kterých se i novověký měšť an neodvá -
ž í tiše šeptat nedaleko svého ušního boltce, natož  
ucha svého nejlepšího přítele.  
 Informace jsou natolik zá važ né, ž e musí být 
okamž itě  informová n panovník Imperá tor (pří-
padně  jeho  jezuitští poradci a tajní radové). Pro-
zatím však musíme s překvapením konstatovat, ž e 
se nic podobného nekonalo. 
 Ač se po noční Praze, stě ž í přá telsky naklo-
něné Habsburskému domu, prochá zí nezná má , 
viditelně  velmi mocná  a mož ná  vele-vlastizrá dně  
motivovaná  armá da zvlá štních ozbrojenců, ovlá -
dají-cích takovou techniku, jež  by viditelně  hravě  
postačila nejen k potlačení jakékoliv Techno 
Czeck_party (prá vě  účelově  vygene-rované týmiž  
represivními slož kami a jinotajnými služ bami), 
ale i k zá vě rečnému vymetení Habsburků z Č es-
kých zemí. 
 A ještě  by zbylo. 
 Nestalo se tak, což  signalizuje krajně  nepříz-
nivé vibrace smě -rem k mé zavrž enihodné xeno-
fobně -šovinistické podstatě . I když  na druhé stra-
ně , na druhé straně  zpravidla zuřivě  podupá vá  
strana protivná . 
 Další okamž iky nechť  opě t ná lež í pokračo-
vá ní našeho příběhu: 
  
 „...Tím strašlivým viděním byli mnozí tak 
byli př estrašeni, ž e odlež eti to museli, jiní také  
smrt z toho divadla měli...“ 
 
 Tento zá pis již  jen dokumentuje jistý stupeň 
neznalosti hraničící až  se surovosti onoho praž -
ského zviditelnění se nezná mé entity. Č ímž  zá -
važ nost celého případu nabývá , alespoň v mých 

očích, na intenzitě . Pouze bohorovný ignorant vi-
dí za vším pouze Jirá ska, Slavatu, nebo Weniga. 
 V Praze se 21. 7. 1571 skutečně  cosi zá važ -
ného přihodilo. Tak zá važ ného, ž e by i dnešní 
tajné služ by, i ty soukromé mě li zavě třit, když  už  
ta česká  dá vno není česká . 
 A protož e se jako vž dy musíme spolehnout 
pouze na sebe a na některé „odtajněné 
skutečnosti“, pokusme se s tím má lem, co víme, o 
vyjasnění si některých bodů příběhu. 
 I když  je stá le nutné uvaž ovat fakt, ž e za 
mnohými odtajněnými zprá vami se skrývá  pouze 
úmysl vlož it do oběhu mezipravdy (semitrue), 
které jsou v dezinformační oblasti zá jmů podstat-
ně  produktivně jší, než  dosavadní prostoduché po-
lopravdy a lž i. 
 Připomeňme si rovně ž  ten fakt, ž e po roce 
1989 dochá zí k prudkému poklesu beztak již  nu-
lové informovanosti o čemkoli, co souvisí s na-
šimi ž ivotně  důlež itými zá jmy. Č estnou výjimkou 
jsou snad pouze relativně  přesné údaje o dalších 
neúspěších Slovenska, radostných přírůstcích 
nejmenovaných zoologických zahrad, či dobře cí-
lené nabídce blíž e neurčených tamponů, které 
prozatím nepotřebuji ani ná hodou.   
 Slavné období, kdy televizní obrazovka, ří-
kejme ji pro lepší orientaci Velký Bratr 1 (dne 1. 
března 2002 v nočních zprá vá ch, kdy již  vě tšina 
obyvatelstva sní o lepších zítřcích), vede pro-
střednictvím dvou mocných moderá torů dialog 
(jako vž dy lehce zaměnitelný s monologem) na 
téma, zda nový tajný příkaz nejmenovaných 
obranných agentur Spojených stá tů vydá vat no-
viná řům pouze nepravdivé zprá vy - neohrozí 
svobodu tisku. 
 Oba moderá toři, zvlá ště  vybraní veliká ni ob-
razovky VB1, dochá zejí k jednohlasně  slabomy-
slnému ná zoru, ž e nikoli. Pozoruhodný poznatek, 
který si budeme muset časem snad i osvojit. 
 Je to období, kdy naopak občansko prá vní te-
levizní stanice „Landsmanschaft 2“ šílí nad  zlo-
čineckou xenofoboii a šovinismem českého ná ro-
da a nepromlčitelnými zločiny prezidenta Č esko-
slovenské republiky Dr. Edwarda Beneše, když  
nejen hodní vyšetřovatelé na gestapu, ale i jiní 
vysoce tolerantní němečtí strýčkové byli pouze 
vyprovoková ni nepřijatelnou drzostí českých 
banditů. Kteří se pozdě ji neštítili, společně  s ang-
losaskými zločinci, terorizovat pokojné německé 
obyvatelstvo. 
 Pod „úhlem dojmu“ takto vnímané ústavou 
zaručené svobody slova je nutné hledě t i na ná -
sledující řá dky. Neboť  procento semitrue (mezi-
pravd vlož ených agenturami, nekamará dící se s 
nikým) dosahuje i v této komoditě  solidní úrovně  
vítaného systémového chaosu. 
 Jediné, co se vymyká  této lišá cké stínohře, je 
skutečnost (obecně  bohuž el nesdě litelná ), ž e bez 



ohledu na systematické lž i a mlaskavě  zuřivé ml-
čení charismatických politiků, se naše planeta se 
stala cílovou adresou zá jmů, které by ná s zcela 
určitě  nemusely potěšit (psá no 1993).  
 Hovořím o realitě  zdá nlivě  netečně  vegetují-
cí nejen v těsné blízkosti naši planety. Když  stá t-
ní terorismus reprezentovaný pově tšinou úmyslně  
dě ravými zá kony, jistým druhem zvrá ceností a 
povýšeným vklá dá ním mezipravd, bude vzá pě tí 
determinová n vzestupnou funkcí a vytvá řením 
virtuá lní reality - nikdy neexistujícího svě ta, jež  
ná m Velký bratr začal připravovat ještě  dříve, než  
se prostřednictvím bankovního sektoru rozhodl 
zbohatnout nejen na I. svě tové vá lce, či Velké 
Říjnové Socialistické Revoluci. Nicméně  o po-
zná ní pozdě ji, kdy do našich končin vesmíru za-
vítali mož ná  nevítaní hosté. Zřejmě  rození potí-
ž isté, neboť  i oni byli rovně ž   a neprodleně  zařa-
zeni mezi tzv. velmi „utajované skutečnosti“.  
 A protož e stav pravdy je takový jaký je, jsme 
nuceni uvaž ovat o četnosti druhů mimozemských 
entit pouze pohledem ufologických sekt, jež  z ne-
zná mého důvodu vlastní nikdy nevysychající 
pramen zaručeně  stá le a stá le pravdivě jších od-
tajněných  vymyšleností. 
 Nicméně , lze tyto informace porovnat s těmi 
historickými zá znamy, o nichž  lze předpoklá dat, 
ž e ruka cenzora nemě la příliš zdatné, či chcete-li 
sofistikované zá zemí, jaké očeká vá me u Svaté 
inkvizice, či současných nadstá tních agentur nad 
jejichž  činy mnohdy i sama „Hrůza strachy 
strnula a pravda navž dy oněmě la“. 
 V též e úrovni musíme uvaž ovat o reá lnosti 
jevu „akce Dobytčí trh“. Přičemž  připomíná m tu 
skutečnost, ž e několik svědků onemocně lo, za-
tímco jiní zemřeli v důsledku nebývalého stresu, 
či chcete-li strachu.  
 Jak snadná  je vlastně  eliminace jedince, či 
dokonce celého ná roda, za pomocí dlouhodobých 
stresů a vynuceného strachu? 
 
 Strach, mocná  zbraň a spojenec terorizmu, 
jenž povýšen systémově na stá tní ú roveň, dovolí 
beztrestně, s lehkostí pracovníků gestapa, likvi-
dovat na př íklad i neú nosně přetížený  sociá lní 
systém.  Např íklad eliminací nepohodlných dů-
chodců. 
 Vítá na je mediá lní osvěta kombinovaná  bil-
boardy s tématickým okruhem „Bezbolestně asis-
tovaná  smrt! Eutaná sie vše vyřeší!“ 
 Vhodným doplňkem stresů jsou nejen uměle 
vybuzené životní nejistoty, ale i každodenní drob-
ná  a zá konem nepostihnutelná  denní diskrimina-
ce, či dokonce obyčejně naučená  absence etiky.  
 Sprá vnými podněty vyvolaný  stres, či dobře 
směrované frustrace, způsobují totiž zvýšenou 
produkci adrenalinu. Hormon př ipravující tělo 
na zvýšený  výdej energie tím, že zvyšuje hladinu 

cukru v krvi, zrychluje srdeční tep a roztahuje 
cévy v kosterních svalech a v srdci. 
 Aktivace mobilizující veškeré tělesné síly je 
vykoupena snížením krve do „méně důležitých“ 
orgá nů. Č ím méně krve, tím méně kyslíku. Ve vlá -
sečnicích dochá zí pak k ú niku plazmatu a krevní 
stav se v tomtéž důsledku neobyčejně snižuje. 
Stav, jenž může končit i smrti. Trvá -li déle než tě-
lo unese, či opakuje-li se v dostatečně frekvento-
vaných zabijá ckých cyklech. 
 Nebo přesahuje-li rá zově několikaná sobně 
ú nosnou hranici. 
 Pak není ostuda zemř ít strachem.  
 Je to promyšlený  zločin ú točícího zmetka. 
  
 Kdo, či spíše jaká  entita, stojí v pozadí pro-
zatím nesrozumitelného činu, jehož  logika mizí 
kdesi v dalekých prostorá ch vesmíru a noviná řsky 
nepřijatelných fyziká lních zá konech. 
 Dle různorodosti (a nyní důrazně  podtrhuji - 
velmi reá lných) technicko fyziká lních jevů, 
dochovaných zprá v a eposů, lze (pro tuto malou 
chvíli) uvaž ovat o výbě ru té entity, jež  má  na 
svědomí nejen akci Dobytčí trh, ale i nesmyslné 
ž ně  v kníž ectví markrabě te brandenburského 
(Branni Bory -  území Polabských Srbů). Jakkoliv 
jsou naše snahy nerozumné a pro mnohé z ná s 
zcestné, je nutné si připustit, ž e mimozemská  
entita (odovozeně  i její mož ní domorodí 
vazalové) ovlá dající techniku, kterou jsem mě l 
kdysi mož nost spatřit, se můž e díky svým 
technologiím, či prosté prostorové holografii, 
představit vybraným pozemšť anům v jakékoliv 
výhodné podobě .  
 Takž e, ač mož ný vetřelec z toho nejobludně j-
ího sci-fi seriá lu, navenek můž e vystupovat jako 
zjevení svaté a nedotknutelné provenience.  
 Jistě ž e neprůchodná  vize v okamž iku, kdy 
zavedený systém věcí, prostřednictvím servilních 
noviná řů a tupých moderá torek, společně  se 
zanícenými mluvčími ufologických sekt a 
neomylných nositelů idealistické vědy, udupal 
vše „nepotřebné“ bezpečně  do země .  
 Nikoli však z dosahu utajených laboratoří a 
vědeckých pracovišť , jejichž  pracovní ná plň, ale i 
výše dotací, by vyvedla bě ž ného daňového po-
platníka přinejmenším „do vytrž ení“. 
 Mnohé aspekty operace „Dobytčí trh“ 
v mnohých detailech připomínají mož nost, ž e za 
vším mohou být agentury, těch nejzvučně jších 
jmen, jež  „opravdu s nikým nekamará dí“.   
 Zá sadní problém, praktické výsledky teorie 
relativity, jevící se v této souvislosti, jako velmi 
podezřele nespolehlivý element, zapadá  do zcela 
jiného schématu, než  bychom kdy vůbec čekali.  
 Golem rabbi Löviho vykazuje totiž  tolik ne-
sporných podobnosti s bezhlavými bytostmi neo-
byčejné  a hrozné  velikosti, ž e je to až  na pová ž e-



nou. Uvá ž íme-li místo výskytu, ale i místa rela-
tivně  nedaleká , včetně  času, kdy Golem zahá jil 
svoje praž ské angažmá  zdá nlivě  ve pro-
spěch místní ž idovské obce, pak nevidím ž á dný 
důvod pochybovat o schopnostech cizokrajných 
chasníků zmocnit se, ve spoře osvě tlené chvíli, 
jednoho z přítomných exemplá řů bezhlavého 
techno bojovníka.  
 O danajském daru prozatím netřeba uvaž o-
vat, neboť  vyjmutí zá suvného kartridge můž e být 
dílem okamž iku.  
 Rychlý pochod k břehům nedaleké řeky plné 
blá ta a masková ní mohutné příšery je vyřešeno. 
Včetně  ukrytí v nedaleké nemovitosti, jež  je 
rovně ž  ve vlastnictví ž idovské obce. 
 Vše bude vyřešeno, až  moudrý rabín Lövi 
ben Becalel přijme nabídku a přijede do Prahy, 
aby se stal zemským rabínem. Pak jistě  Golema 
ož iví k radosti všech zainteresovaných.  
 Stalo se tak prý skutečně  roku 1573, dva 
roky poté, co byla zřejmě  úspěšně  zakončena 
mise z 21. 7. 1571 na Karlově  ná městí. 
 Oplá cá n vltavským bahnem, se Golem krá tce 
po vlož ení šému silně  zahříval. Jeho funkce byly 
tak nevypočitatelně  nebezpečné, ž e bylo, až  na 
další, upuštěno od jeho dalšího provozová ní. 
 Má m dojem, ž e je v tomto okamž iku nejen 
lhostejné, zda rabín Löwi ben Becalel, zmanipu-
lová n současnými borci tajnosluž ebnictví, doda-
tečně  přesídlil do Prahy až  v roce 1590, ale i zda 
to byl on, kdo zkoumal mož né příčiny dě tského 
moru v ž idovském městě . 
               *** 
 Mož né mimozemské entity působící na naší 

planetě , či v blízkém okolí, z nichž  jedna z nich 
můž e působit jako zvěstovatel apokalyptických 
vizí, či v podobě  zjevení religiózních autorit. Jiná  
jako vrcholná  realita satanských uskupení, nebo 
naopak andě lský zá chranný tým s webovou adre-
sou www.apokalypsa.cz. Když  další entita se jeví 
jako přijatelný politický partner při globá lní do-
mestikaci pozemské lůzy.  
 I když  je naopak mož né, ž e za vším je 
konglomerá t, jemuž  se zvlá ště  konec Janovy 
apokalyptická  vize můž e velmi zamlouvat. 

Jako dobře připravený scéná ř mimozemské 
agrese.  

Jež  probíhá  s podobným scéná řem a podporo-
vá n stejným teamem, jako za slavných dob 
VŘSR. 

Tudíž  relativně  velmi snadno.  
S účastí bankovních rodin reprezentovanými 

tuzemskými ná čelníky a šamany, jejichž  mysl je 
již  beznadě jně  zatemněna staletou touhou po 
mocné říši, nad kterou Slunce nikdy nezapadá . 
Když  servilní noviná ři a moderá toři ochotně  
postaví jakoukoliv Bestii na nohy.  

I tu z Janovy apokalypsy 
Odhodlaně , svědomitě  a sofistikovaně .  
Zbývá  ještě  jedna varianta.  Vše, co je zde 

napsá no, je pouze mé idiotské ž vatlá ní.  
 Nepochybně  skvě lá  varianta.  
 Když  na otá zku „je někdo tam venku?“ ná m 
bohuž el vž dy odpoví jen bušící pěstičky nové 
nomenklatury svědomitě  utloukající vše, co by 
mohlo způsobit hysterický zá chvat šéfovi šéfů 
nově  instalovaného barbarika.   
 

 
Pozná mka pod čarou 
 

Vzdá lenost ústí Spá lené ulice k hraně  kostela byla 150 dvojkroků,odhadem 200 metrů cca 5-8 
minut velmi volné chůze. 
V Praze 7 - 17. října 1623 byla viděna v odpoledních hodiná ch ohromná  koule, která  se otá čela a 
měnila barvu od bílé přes ž lutou a modrou až  k rudé.  
 
1570 – 12. ledna 1570 Kutná  hora 
 12. ledna 1570 se objevil na noční obloze plné hvězd, nad Horami Kutnými neobvyklý 
atmosferický fenomén. Planoucí zá ře. Podobný úkaz se objevil 5. 10. 1591 nad Norimberkem. 
 
 Roku 1571 se vrací Rudolf z Barcelony do Vídně  po sedmiletém setrvá ní ve Španě lsku. Kam 
odešel jako jedená ctiletý (roku 1563 odchá zí na výchovu do Španě lska společně  se svým desetiletým 
bratrem) 
 
1572 se v souhvězdí Kasiopeja objevila z minuty na minutu jasně  a bíle zá řící „kometa bez ohonu“. 
Byla viditelná  pouhým okem i za bílého dne. Postupem času se jasná  bě lost měnila do marsově  zarud-
lé, až  ž luté barvy. Aby nakonec v roce 1574(?) zmizela z oblohy. Jiné prameny hovoří o několika týd-
nech. 
 
Snad 1574  
 Pohřební průvod, respektive smuteční hosté krá čející Prahou za rakví Maxmiliana II. se rozprchli 
v okamž iku, kdy se znenadá ní zvedl velký vichr. Za rakví zůstal ze smutečních hostí pouze jeho syn 

http://www.apokalypsa.cz


Rudolf. Vysvě tlení davové psychózy bylo prý způsobeno nedá vnými krvavými udá lostmi v Paříž i. 
Tak tzv. „Krvavá  Bartolomě jská  noc. Ná bož enská  nesná šenlivost končící vyvraž děním hugenotů. 
 Co však s tím mě l co dě lat silný vichr? 
 Nebylo to spíše ve spojení s asociacemi „viděného“ na Dobytčím trhu? 

Mož ná  obojí! 


