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~-~RMANfiV PROI'OTYP '~OkONAdHO •'LYŽAŘE 
·;v originále .,Č e r t d v 1 y: ž n i k" 

.. z·d~ Cimrman v. podstetě pf-edbě~)- svo.t1 dobut kdy se _l:yž~ství 
t~prve -.~;-yyví jel'o 

Vl'SVĚrLIVKY: 
A :. Ochranná helma, B- brýle, C- ochranná maska /tzv. 
Pérovka/,. D - bate~iový antimrazový chránič ušních bolt
cd t .E ..;.. ta'!ířové nple tříhroté-, F - výztuž proti lámání 
nohou I je to zaJímavé·.;·:~ ale experimentálně bylo zjištěno, 

že· s· výztuží· proti lámání noho~ se nqhy· lámou daleko č·as
. tě ji ne~· bez· ní/,. G - ochran~Ef ;v~rz.ání. /o patent projevi
la záje.~ fy Marker?, !·- ly.že pro jízdu vpřed i vzad, 
I - zá.p(irná lyže prot1. ·.~pádu vzad, J -.raketový pohon pro 

·Jíz-du po rovině i do kopce, K - ro~prešoveče umělého sně
hu umožňující jízdu pf'i snížením stavu sněhu, L- spouš• 
t~č roz.pr·ešovače /viz V, ! - zásooník umělého sněhu 
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Sobota 18.2.: 
~obyt dr~ňák~ Desňák~ se započal sobotou (18.2.). Vyplnili 

jsme prostor 2 autobus~ a směrem severním zbavili své rodiče 
starostí na celý 1 týden. r 

Pfibyvšivševše v Rokytnici, ·provedli jsme výstup-v p~lsvah, 
přeloženi minibagáží minidě.tí. Dobravšivševše se v p~lkopec, ... jali 
jsme se opouštěti p~lkopec v podkopec.-Nal~zli jsme~na~Pol~énéh~
k~ň a ·frčel-i na Desnou. Byvše p-řivítáni-' VDJD ·z VKŘ- tvýsvětl-. ·· :~~ 
Jirkou z vikýře) uskutečnili jsme náročnou přestavbu 'VŠeho .. všude·~ 
Následovaly drobné všední práce (např. hoši šli rta dfívf, něktefé 
dí~ky uklízely kuchyň ~td.) .. · 

A pak to přišlol Jana ·D. ·zprvu zaslechla·nepatrně še~elení 
omítky, vykonala úprk· v kuchyň. Muži zaslechnuvšiv:še zděšený 

výkřik vydali-se jí na pomoc. Jana zarputivše odmítajíc -Péťovu 
pomoc snažila se zabránit volnému pádu několika zbylých•talíř~.· 

D í k y j e j í mu včasném u zásah u m ~ že m e· st o 1 o vat i po · z by t e k. t ý a ne : 
Život je změna a proto- opět následovaly úklidové -p-ráce·-~·kuehy-ně,--::-
.ve složení .•••.• a ...••. a Ctirad s Janou, jejichž sportovní 
softballové výkony zdolávaly zbytky-zasklenÝch-~ást.í ·kuchyně" -·po.:-: 
částečn~m uspořádání kuchyně se skvěle sehrané kuchařské Trio 
K + T + M ( K ar o 1 í n a + T e r e z a-- +- -M i r e k )- - r o z h_ o d 1 o p ř i p r a v i t nároč-ný -
"Pokl ad Jizerských krmí" a dlouhodobým odpařováním v zni kl. gas tro-
nomicky-1iokc)rialy ___ pokrm - hovězí-- vývar speciál' jehož kvalita . i-
kvantita je všech pochybností zbavující. 

Večerní banket poodhvnul pr~ou roušku nových systemizova
ných, analyticky roz eb'ranýc h, - di alek tickou meto do u- po danýc-h~ po z-·,-_-__ · 
natk~ o známém polyhistoru Járovi da Cimrmanovi. Byli ,jsme sezná
meni s referáty na téma: Jára Cimrman a kulatý' st~l a Jára Cimr
~an a výskyt Šmoul~ v J'izerských horách. 

Večer a noc jsme strávili činností přispívající ke zlepšení 
živ-otního prostředí ve společenské místnost_i a- samozřejmě hrou na 
kytaru a příliš nepovedeným zpěvem. 

Zapsali Mirek, Karolína a Tereza Z. 

Neděle 19.2. 
Už ráno došlo k všeobecnému poklesu nálady všech účastník~, 

kteří byli donuceni vylézt z teplých pelech~ do deštivého počasí 
na rozcvičku. Pouze škodolibý VDJD s· potěšením sledoval naše 
útrapy.· Za svižné muziky osobně vedl rozcvičku. Zpráva o výletu 
na běžkách zp~sobila opravdové zoufalství. Právě probuzení ~edou
cf (kromě VDJD) se po krátkém pohledu z okna rozhodii o odložení 
výletu. Odložení se posléze změnilo v zrušení. V téměř kompletní 
běžecké výstroji jsme se uložili zpět do spacáků. Někteří nenadá-· 
lého volna využili k předespání na celý týden. v. odpoledních 
hodinách se Jana se Ctiradem odebrali do sousední chaty LIAZ,· kde 
od správce postupně vylámali potřebné nářadí na opravu zdevas
tované kuchyně (I přes tvrzení, že jsou z fyzikálu.). Navečer, 

když přestalo pršet, se pár odvážlivc~ vydalo na krátký výlet. 
Večer se mimo jiné konala soutěž o zapamatování Cimrmanovy 

prostoduché básně. 
Zapsali Jana, Ctirad a Lucka S. 

Pondělí 20.2. 
V pondělí po rozcvičce jsme se vydali i. přes nepříznivé 



počasí na výlet na běžky. Vyběhli jsme z chaty za _mírného zimního 
deštík~, který se stále více stup~oval. Cestou k prvn~ občerstvo
vací boudě - Mořina se podařilo Adamovi zlomit běžku při pokusu 
přeskoč-it bouli·, která mu byla překážkou v cestě. -J.elikož Adam 
nebyl schopen další cesty, oddělii se od ostatních ~pólu·s. někte
rými· jedinci, ·neschopnými delšího .. pochodu. I když pqriěkud.:·p-r.omo-: 
klí, vydali jime se na dalši pouť. Sešli j~me k chatě Promenádě. 
Tam jsme dorazíli kolem poledne, již totálně ·promočeni a p~i 
horkém čaji jsme se rozhodli vrátit se nejkratší cestou domd. 

Večerní program: společenské hry, čtení příspěvkd k Cimrma
nologickému kongresu. 

Zapsali Adam, Helena, Tereza ·V~ 

Úterý 21.2. 
Po shíd~ni jsme si sbalili sjezdovky a sjeli dold do Desné 

ke Skláři. Viktor.vezl v náruc1 Péťu. Sníh byl umrzlý a měli jsme 
dost naspěch. Na autobusovou zastávku jsme přišli asi 5 minut 
před odjezdem autobusu (8.22). Měl ale zpoždění (asi 15minut) a 
pak přijel do'st plný .. Na dalších zastávkách·při-stupovaly ... -Ještě_ 
davy lidí, takže. nás tam bylo n.akonec dobře 70lidí, _velká část s~ 

lyžemi. Cestu nám. zpříjemňovalo -žvatlání. Péti a rdzné veselé
příhody (paní, která- chtěla vyst·oupi t. ~plně zezadu aj.) .• -

V Harrachově jsme vyjeli ·po přiměřeném čekání ~edačkovou 

lanovkou na Čerťák, jednou 9ak sjeti červenou sjezdovku. (VDJD s 
Péť o u m o dr o u ) , vy ve zl i . se nahoru a br u s 1 e n í m od j e 1 i- po h ň eben i _ d.o 
Rokytnice na ústavní vlek. Tam .jsme byli cca ve -1/4· na 12. Na 
sjezdovce byl napíchaný slalom a obřák, které ·jsme sJížděli\ neb_o · 
~6dle tibosti mimd branek. ve·12.00 odešel kurs na oběd a my byli-
na svahu zcela sami. Na 1/2 2 jsme byli pozváni na oběd na Novou 
chatu, co.ž jsme využili a dostali polévku a szegedínský guláš. 
Pa k jsme · j e z d i 1 i až do 3 , kdy j s m e se ·k v 9 pně. _q <;i e b r a l i na ruč i č k y 
a odjeli po Krakonošově cestě do Harrachova.· Pe-:ť-~· .. v:e:z~ .Mirek a 
opět jsme pospíchali. Bus jel v 15.45. Ry-l opět dosti plný, ale 
už ne tolik. Od Skláře jsme šli ~kolo Sokolské boudy domd, kde 
jsme by 1 i a s i ve. 1/4 na 6. Na chatě byla už ne osypaná Anička, 
která přijela asi ve 2 hod. K večeři byly špagety s kečupem, po. 
ve č e r 1 p r ob í haly hrátky ·s pa p í r e m a tuž k o u a d a l š í po kra č o v á n í 
Cimrmanologické konference. ' 

Zapsali Viktor, Filip, David 

Středa 22.2. 
Po snídani a namazání běžek jsme všichni vyrazili na celo

denní výlet. Nejprve jsme všichni kromě ztraceného Edy, Hanky a 
Dáši došli k Protržené přehradě, kde jsme posvačili. Dále jsme 
pokračovali na Smědavu~ Zde jsme se rozdělili na dvě družstva: 
první družstvo (zdatnější) se vydalo přes Smrk a Pyramidu na 
Mořinu a do chaty. Domů dorazili až za tmy. Zbytek šel přes Pro
menádní, U bunkru také na Mořinu a domů. 

Celý den byla hustá mlha, takže jsme občas zabloudili a jak 
jsme se již zmínili ztratili Edu. 

Zapsali Zdenka, Lucka N., Olga 
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Čtvrtek 23.2. 
/ 

T"en to' den s tráv:i la většina osazenstva cha ty na s je zdqvkách.- -_ 
Zatímco trpěli ve frontách, přebruslili pár hřebenů a vyžrali- dvě ::;·. 
chaty, naš z-bytek se plahočil po' horský.c-h-- pláních;.~·-Za slunného----7'-~«~----·---·--·· 
poč a·s f j s m e hu st i 1 i do h 1 a v ti s í co v ky a pat 1 a 1 i na --běžky. kl i str y • 
Trním, ho~štím i přes boule jéme sa prodrali. snad~vš~mi~Jizerskf~ ~:-
mi 1 esy, které .ještě z by ly ... Doš 1 i jsme k horské _ chaj dě Směda vě ,_ 
kde j s m e z ba š ti 1 i pár ne křesťansky dr ah ý c h pohárů , -:: z a 1 i li :: čaj e rri ~ ~ "~ 

t i t v r d š í . p i. v e m ; op .ě t n ap a t 1 a 1 i 1 y ž e a· vyd a 1 :t · se "ne j kra t š í ' ' 
cestou domů" •.. 

Na závěr tůry jsme putovali po.liščích_stezičkách~ Konči~n· 
to rozptýlení~ naší skupinky ve velmi ·h~stém iese. Část uvízla v ~ 
sympatických hustníčcích, část marně vyprošťovala lyže i. sebe ze 
závějí. Kupodivu jsme se ale nakonec všichrii.sešli blízko chat~·a 
odtetelili j$me se do bezpečí.:-

Když jsme se došátrali do pokoje, s hrůzou·jsme_zjistili, že 
jsme zde první a tudíž, že to budeme my, kteří ·se budeme .marně 
snažit úmoudřit~kamna·a-:zvýšit·teplotu·v·zamrzlém,_pókoj.i. O pár. 
hod±n později sé· začli:trousit prvni~sjezdaři. 

K snídani služba připravila sice chutné;· ale. jinak neorigi~ ~ 
nální párky~ Poda~ily -se_ oloupat beze ztrát· pouze VDJD-ovi (-Ji r-- · 
kov i D.) . 

Ovšem k večeři to zcela napravili. Bylo to hotové_ terno!
Špenát a uzepé maso byly sice zce~a obyčejné, zato na knedlíkách 
se služba vyřádila. Projevi'la smysl -Q.ejen pr_o originalitu, ale i 
pro estetiku. Přeci.jen~m zelený špenát, růžové maso a oranžové, 
případně červené knedlíky lahodí oku. 

Po dalším .pokrač-o:ván-í. l.CKV.DVJH .. byl čten. ve.J.mi poucny pr1-. 
běh,_ ke kterému byla připojena báseň, z níž jsme si po dyou dnech 
vzpomněli jen na předložky a občas i nějakou spojku. 

Zapsali Dáša, Jirka,-Radek __ 

Pátek 24.2. · 
V tento den jsme byli buzeni po způsobu K.P. (Pátek), t.j. 

5 min u t před budíčkem . p o r o z c v i č c e , . k t e r o u ve d 1 vore 1 ' nás 1 e-d o
vala chutná snídaně na kterou se naštěstí nepamatuju. Již po 
snídani nám VDJD vnucoval prohlídku nedalekého jezírk~. Ti pro
sťáčci, co tam šli, samozřejmě nic nenašli. Jak jinak. Potom nám 
začali trpas~.Eda a opět VDJO vnucovat, abysme namazali. Všichni 
h 1 o u p ě po s 1 e c h.l i ~ . By 1 o . to ti ž · pře d z á v o dem . Pře d · na s to u p e no u j e d
notkou a spláchnutým záchodem (výrok VDJD} dvojicím ten člověk 
svázal ruce (samozřejmě obě levé) a v 5min intervalech posílal na 
trať. Závod samozřejmě nešel běžet na běžkách, takže bylo nej
moudřejší je svázat nebo slepit. Již první úkol nás o tom pře
svědčil. 

Na Gibraltaru jsme museli prolézt strašlivým tunelem s. jedo
vatými hroty. Najednou jsme byli na Sahaře. Tam po nás chtěli půl 

hrnku vody. Ti nejinteligentnější šli budto do LIAZu nebo vodu 
rozpouštěli v ústech. V Canadě jsme si prozměnu zadřevorubčili 

nebo zadřevorubali. Najednou jsme byli v Anglii, přesněji v Bas
kervilu. Vyli jsme krásně. Viktor houkal jako vlak. Z Anglie do 
Číny. Nad ohromným valem kamení na nás jukl himalájský muž Eda v 
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medvědím kožiše.· Avšak- jeho skalka _byla pr() všechny_ hračkou. Co 
mne z ar a z i 1 o by 1 o to , že E d a od o 1 a l .. · a pi š k o ty neumí s t i 1 ri á 1 á k a v é 
sme tisťátko. Li dum i 1-~ Cedulka Hawai, zde nedělej t·e nic, nás mile 
potěšila. Klasické byly aeskoslovenské kotrmelce~ A potom rovnou 
k p r o t i n o ž c ů m . P r o ty n e j vy n a 1 é z a v ě j š í · by 1 o c-h o zení . po 1 ruk o u· 
hračko·u. Sněhuláci v Antarktidě taktéž šli .. Pak cíl. K.dy.ž ·n·ám 
J i ř· í o z n á m i 1 , ž e p o ř ad í · s. e .. -bude 1 o s o vat , - na š e nad š e n í - ne z na 1-o 
mezí. Po ptácích, kterí zastupovali objed js~e hledali poklad. 
F i 1 ip and Co. vyhráli. s převahou. A pak tobogán •. Byl pouze.~ ·pro 
tvrdé • Tvrdí by 1 i · k u pod i v. u všichni • Dráha -ta k é . O . tom s v·ěd.č í 
n~ražené kostrče, nohy, lokte, lopatky, nosy ap~d. ~- _ 

Večer jsme až do půlnoc i hrál i hry a .. pěli pí sně.·· Potom se 
čtyři odvážlivti -vydali sáňkovat.··Když js~e jedn~ silně. pravoto
čivé sáňky nechali u dojezdu, ~.bychom se pokus.ili,. __ j~:t .. n,a. .. J~.4_i_rých 
saních všichni čtyři, stala se nemilá věc. Přišel'-·dědek ·satelit-. 
ník a ukradl nárrr sáňky (naštěstí se našly).· Pak· jsem šla· spinkat.-

Sobota 25.2. 

Odjeli. 
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Zapsali Anička, Adam, Honza 

Zapsal VDJD 
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Lucie Ni tschová - Járe -Ci~rme.n fl studium možno stl ně~tování kaktusti na.

místo olvsnljch jehlična.nt1 v JizerskÝch horách 

Jára Cimrm?.n vynikl v mnoha oborech lidské činnosti, což v dobŘ 
jeho života nebylo do~tatečn~ ocenčno. Cimrmandv vztah k p~írod~ lze 
dokumentovat 1 progrBmem obnovení porostu v Jizerských horách. 

Cimrmen byl pevně rozhodnut nahradit píchavé jehličnAny jinými 
píchavými rostlinami. První větší problém nastal při výbčru vhodné rost
liny, která by se přizpůsobila přírodním podminkám v Jizerských horách, 
která by se dobře hodila do tohoto kraje, která by byla finančně snad
no dostupná. 

Volba rostliny: 1) píchavá - Cimrman se rozhodl pro kaktusy, pro
tože trny zapíchlé v prstech či v jiných částech 
lidského těla není~možno jakkoliv vytáhnout, ·pro
to doufá, že takto poučený turista nebude dále 
bodlinky ulamovat~ · 

2) odolná - jelikož kaktuBy rostou na poušti, kde 
jsou obtížné podmínky pro. život rostlin a proto 
snad snesP- ·i život v Jizerských horách, . . 

3) příprava kRktusů k výsadbě - původní Cimrmanův 
plán - od nějekého menšího kaktusáře koupit 
exemplář vhodného kaktusu a množením získat 
potřebný počet/několik tisíc kektusůl - průběh 
Cimrmanova\ křížení kaktusů - již při přesazová..:. 
ní nově získaného kaktusu se mu do pravého uka
zová~ku ZPpÍchls bodlink8, kterou pokládal ze 
zbrP.n proti turiRtům. Cimrmen se v~ak nevzdal 
á začal pěstovPt kektusy. Každý den jej p~em~
řoval. Když kektus ZP. m~síc povyrostl o necelý 
milinetr, byl Cimrmen hluboce zklem4n. Proto 
zm~nll plán: k dovozu ti síctt kRk tu sů pu<1 e pot
řebovat vlastní loa 8 na tomto nožAdavku· celý 
progrAm bohužel ztroskotal. 

Cimrman zaěsl přemý~let o jiné rostlin~, ale ž4dná·nebvlR do~t ~í
chevá e Cimrman nebyl ochoten od tohoto požl1liDvku upustit. Tento pro je.kt 
však přlne~l mnoho poznetků o p0stováni k~ktusů/zP.koupených u soukrom
níka/ v Jizerských horách. 

Hena Nečasová- JárA CimrmAn a béldatelské r.ráce v oblas_ti .. vj_živv, zejmé

na v oblasti tenlotně extrémních ~í~ 

Vážení přátelé! 
To, že se 1. Cimrmanologický kongres koná právč zde, v Jizerkých 

horách, neni jistě náhodou. Je to rroto, že J. Cimrman roté, kdy pro
cestoval obě polokoule, přichází do ~ech e usazuje se právě tedy, v Ji
zerskgch horách, v nedalekém Liptákově. 

lv1ým úkolem je seznámit Vás ve svém referátě s bfldatelskými prace-
mi Járy Cimrmana v oblasti výživy, zejména pak v teplotně extrémních 
podmínkách. Počátky vědedk~ho bádání je možno položit do roku 1898, kdy 
v Jizerských horách nepadl sníh v mnohametrové vrstvě již v polovin~ zá
ří a to znemožnilo místnímu obyvatelstvu nejen sklidit skromnou úrodu 
ovsa e brambor, sle 1 zhromáždit potfebná množství palivového dříví. 
Nerozdil od některých melověrných sousedfr, kteří hledali východisko z tí
živých podmínek ~těkem do emigrece, Járu CimrmFne to vyprovokov~lo k ·ho-



rečné , ale cílevědomé činnost 1 •. l4obiliza.cí .všech.·.rnaťe.rlál.ních 1,· psy
chologických rezerv se připra.vil na .přežttf. Zpoč-átku- žil ze,: svých·- ··"
skromných zásob, ale již zakrátko:. zbylo· jén pár sh_f11.-lýcň ·.brambor á ci- :. 
korky. . 

A tu jednou při přípravě oblíb_eného náro je v promr zlé kuchyni-· si ~~ · 
povšiml zajímavého úkEtzu. Míchal kefe jedlovou třískou·,·:-· protož·e ·kovová·· 
lžička príliš zábla do prstů, a s údi"v~m pozoroval, že _tekutina. houstne 

·až do pevného stavu. Konec ·.reakce· byl provázen cinknutím. pra.sklého por-. 
celánového ňálku •. 

Cimrman z toho správně usoudil, že jehq _oh·jev ·.je.-- provázen··- změn.au.:~-=--'"--~ 
objemu a další pokusy úspěšně opa.koval s různými vodnými .roztoky-v ple- -,----
chovýoh nádobách, ponechal však-princip dřevěné třísky• Sv\ljgeniální 
nápad si nenechal patentovat, cot později umožnilo· fakr_ikan-tům-·hromad- ' 
no u výrobu lízátek Fredo-kledo

1
• tvt-rioz~inutš~í- s~cialt_stlcktél· výr.oběá·k-blydl_:_ ·,·· ·. . ~~-·_._· 

tento princip doveden na~ va i a vn~ vr s uroven a s a. ~e:z a ~m 
pro výrobu !!lraženícp lahůdek typu NANUK. . . . 

Cimrmsna však zaujala především změna objemu připravované -krmě·--···=--:.: t 
Mražením nesporně nabyla,· což vedlo vynálezce ke geniálnímu _závěru, že· · 
lze tímto způsobem snáze naplnit· nejen hladovějící žaludek; ale celý --- ~- •
zažívací labyrint. P.ro-vedl-. pak ř-ad~ mikrosko.piékýcn--rozborů-.... ruzných.. v.od.~,. 
nich roz tpkti od bramborové polévky- až po ·cikorkové odvary; K tomu ·.;úče-· __ c -

lu sl sestrojil mikroskop vlastní konstrukce s rampouchovou optikou-.::_,~.-.,_.-.-:-::_~ 
V polerizoveném měsíčním světle dokázal, .že změna objemú je úměrná vod- -
natelnosti roztoku. Podle.vynálezeova záiru je ·tedy nejvý~odnějň! ~!m- --
to způsobem upravov~t pokrMy řidší\, nejlépe čistou vodu • _ 

• Cimrmen pečlivě ze znamenávAl výsledky pokusů do s.eěi tu-, který-
Dr. Hedvábný nejprve považoval ze cvi~ení čínštiny nebo ňifrov~nort zá
vět. Vysvětlení je vš~k daleko prostA!. CimrmAn psel záznamy potmě, a 

·tak se stalo i ž.e ·se- řádky př•ekrývaly ež. k nečitelnosti •. Bíl~ .rní~.ta-- nej.-. 
son zásehy rekouské cenzury, ele bylEJ způsobena prostým fAktem,že CimP
mPnovi ZP.mrzAl inkoust v k~lamáři. 

Naštěstí se pod8řilo alesroň část bP.dÁtelových výsledků nalézt. 
Cinrr.1B.n se totiž v 'roce 1907 dozvěděl o J:říprPv4ch cestovatele Skota-. 
nA ce9tu do Arktidy a nez1štn0 mu nAbídl své objevy. Kromě odvArti z ··-· 
li~e jníků MU doporučoval zejmáne mraženou liěku obecnou (contherellus 
cibarius), která pfi správné manipulaci může být téměř trvalou živnou 
půdou pro střevní f16ru. Dopis Skotovi byl odeslán z Liberce (Reichen
berku). Přehnaná šetrnost věak·způsobiia, že Cimrmen dopis nedostAteč
ně ofrP.nkovel ·a e.dresát s pravou skotskou tvrdohlavostí odmítl doplRtit 
po~tovná. A tak až Skotova vdov~ yyplFtile dopis z po~ty a přečetla. 
Lítostivě připsela na okraj : Přínosy české vědy nelze Řilinky vyvážtt. 

Zdena ~imňová - J~a Cimrman a vjskyt Yettlpo v Jizerských horách 

Nežli se dostaneme k hlF:vnímu bodu tohoto re~erátu, považuji za 
nut:1é obeznámit posluchačstvo se vztahem Járy Cimrmena ·e Yettiho •. Jak 
z.na.;no, skutečn~ho Cimrmane. však v životě neviděl. Ano, skutečně, e.č je 
to k nevíře, nebylo těmto dvěma obrt~ dopřáno, aby se setkali. Setká
nL sé vaak připravovalo a oba muži si dokonce již dopisovali. Dopisy, 
1 když se dochovaly do současnosti, nelze bohužel rozluŘtit. Domorodé 
obyvatelstvo je sice překládá Jako výhružné ne.rážky a hrozby, něco ja
ko: himalajská muka tě neminou, poslední výstraha pfed pozřetím, bude~ 
vy~~dat jako himalejský prašen při jarním bP.hnu ••• My jsme se všek 
pře=luvit nedali. Dále trváme ne tom, že Yetti a Cimrman chovali ty 
ne:~e~~ější city. A máme rro to také důkaz - der, který Yetti po~lel 
Cl=~=enov1. Yetti, jeko kdyby tu~il, že se CimrmAn zebývá práv~ Rneto
mii l~dskěho těla, poslpl CimrM~novi krásnnu bílou _čist~ vydlAbanou 
le~ku se dvěma zkříženými hnáty. CimrmPn po počátečních ~oznacích dar 
~ř~~el a zařadil ho do své ~natomieké sbírkv. -
- .... Dorozumívání obou mužtt bylo VŘE~k skute.(1ně podivné. Nčkdl d ok0.nce 
Ye~~i gestu~ovel do nížiny a na hořící vísce z~ smrtelného kriku domo-
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~>:::-·iodců- p·os-íle-1-~-Clmrnian do~ Prahy· k-ouřové- stgnály.---S:tcimt-o --způ:-gobem--:P-Pe--:_-c:;._;:_~- ~ 
prevy ·informec_í měl však Cimrman trochu problémy. Jednou se pok0u f'el 

~ _ o odpověc!,. e. ~o -esi tak, že ne nosil na dn_ešní Václa.vské · námP.stí hroma...; 
f,. dy slámy "'a- di'·eve, vše pak zapálil a· sne žil. S-EL o co ne jstručnP. jší zprá-
::_~ v.u,. nebot se ·odevšad začali sbíhet zvěda.ví_ lidé. Setkal-_ se_ :věs.k s vel
~--- _ k~m nepochopením státních orgánůt~--Byli -povoláni hasiči .• ~V __ .rninutce ... _bylo 
~-.--c·- Vác_lrurské náměstí· p!'ňé nejen ·-l_idí,. ale 1 vody· a dýmu.-:• ---·:-~·-::· -· ~---~--
§ ..,Ale nýní ~yc·hle zpět k Járovi Cimrmanovi a připra·vovan-ému-=:setkání •. 
f;_ Nebot- se Járovi doneslo, že- Ye.tti chce _uspořáda.t· turné- po EV-~o.pě-, roz-. 
~-: _hodl .se okamžitě, že toho využij~. Pokusí .. se s ním sejít.- K setkání- --~
m:. byly určeny Jizerské hory, neboť Xetti je měl _navětívtt hned při c.estě 
~- z~Al~ k Severnímu ledovému oceánu a také byly·problémy~g·Yettiho rozm~
•. · ry. Jára Cimrman Jizerské hory dobře· znal a tudíž věděl,:. kd-q ~fe kam 
:~ ve Jde a kam ne ve jde.-
-·- Ze setkání,· je.k jsme řekli,.- nakonec nic· nebylo ... Byla .to velká. ško~ 
~- da, ale. .nedalo se nic dělat. Při brodění_ se ~erným· mqřem~ totiž_·Ye.tt1 

omylem potopil_dvi nákladní lodi, kterých·si·mezi chaluhemi -nevšiml. 
Lidé ho identifikovali jako Lochneskou příšeru II.-- -~ ·=--~ ............ · 

··~' 

· Yetti však měl lidi rád. Je--- sice. -pravde,- .-že -- je: .. občás -pož-í-ral-z.-- kvů.-
11 lepěímu.trávení, vcelku je ale k lidem mírumilovný a-laskavý. ~věst 
o __ Yettlho ukrutnosti se brzy roznesla a i" když se· J. =Cimrma:n-, · Jak v'".· .. ~ 
Fraze,- tak i ve Vídni, .. snažil. lidi př_esvědči t, že .. 

0
jde ·o omyl ,~_nic 1!-e- ___ : ,": 

"- ·pomohlo. A tak se· Yetti s .takto poš_ramoc,enou pověstí nemohl-- v~~ Evropě-·-~::_-· ··· 
ani ukázst. t 

Proslíchá se,· že Yetti· přeci jenom Jizerské hory tajně:~~navštív11 ,, 
a že se mu zde zalíbilo tolik, že ~de zanechal svého potomeňkR Yettíč- :: 
ka - Jiříčka. 

~ š.tf\pán NAdrchal -- -~ára ·cimrmP_n a log~ri tmu s záporného čís 1Ft. 

Vážení posluchPči ~ympoziP.·O Járovi Cirnrmp.novi, 
v~em jsou jistě velmi dobře známA Cimrr.u1n.ov~ dílP ·v--~obl8st1 hudbv 

ta. tec~niky, tlle Cimrmen nen! příll~ zná.m jako :fyz~k- a ·matematik. A pf'e
~e i v tčchto ol1orech učinil velike pokroky, . ktere žel upadly v -zapo- · 
mění. Mezi~ se směle mdže počítat i jeho zpdsob po~!tání.s~ záporný-
ol číslt. - . 

JáraCimrman byl přesvědčen, že RXOCKX~KX!~ mateMatika patří·mezi 
v~dy f~lozofické, a tak k rií i přistupoval. VětŘinu,svých filozofických 
myšlenek zformuloval Cimrman za útoku na baAtu extrcmního idealismu -
.... 1!-il·ozofiii ·s-olipsismu·.· Je- .známo,- že tv-rdil: ~'Existu.je po ze. okolní. . ... 
svět a neexistuji já". V okolním světě se počítá s kladnými hodnotami 
s já proto musím počítat s hodnoteMi zápornými. A Jára Cimrman pet~e-
bo~ral počítat se všemi dosud známými funkcemi a nemohl se ·omezovat n~
využíváním tak důležitých funkcí, jako je logaritmus nebo záporná odmoc
nina. 

Cimrman uvažoval o zpdsobu řeěení.záporných logaritmd· pomocí abso
lutní !~odnoty, což ovšem způsobovalo přiblížení okolnímu světu a Jára 
~ebyl zvyklý před pfekážkami ustupovat. ~roto se rozhodl pro nráci 
vlastním způsobem spočívajícím na definování záporné odmocniny j8ko nei
naginárního čísla. Vyšel z předpoklBdu, že jsou rovna čí~ltim reálným, 
a ~roto s nimi pracoval jako s číslý reálnými. Při odmocnování zápor
ného čísla mu věak vycházela dvě řešení. Stejně pak i při používání 
~áforn~ho logaritmu. Pokud vyjdeme z předpokladu, že log8 x se rovná 
~- a~, pak je jistě zřejmý i způsob výpočtu záporného logaritmu. 

Je velikou ěkodou, -že se o tomto zpdsobu počítání dosud okolní 
~vět ~edověděl, protže nesmírně rozšíří možnosti současné m~tem~tiky. 
:fůžece :rouze douff!t, že světová meternPtická špičk~. se roku9Í o dohon-~
~í tohoto nedostPtku. Sned k tomu n8romůže 1 to,. že o tomto novém mP.te
~etickám způsobu počítání byl uvědoměn KXXKK~ výrobce nejrvchlejŘích 
;očítPčů Cre.y, e. to řa_dy 1-2-3 1 řady X-MP t Y-MP. Zda .... n~ .1nnv8 .1?í verz~ 
těchto ~očítačů (mají být dohotoveny v tom~o nebo v príRťírn roce) z~~ 
~ntct 

-.i 

. -.. f:-.-~.· .. . ··_. 
··.: 
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~:~~~:~i~f.E:iF-~~~ _ 
budou ovládat tento nejmodernější tf=:l[d~ž~;byi.::::yy.~ffii"ěiě·n~-před tolika le
ty) způsob počítání, není dosud známo' Pokud_n.e,_;:.J.e::::.Jasné, ž.e je jich 
tvů,rcl nemyslí ani ti~ochu na budoucnpst::-.. eyých_:=YÝ_~ob_k~ •. _Předstgvte sl, 
ž·e byste si zakoupili ... ka.lk~lač~u,, !<t~~-~~Yl~~~~E2~E~!~::2-~čítet. Vždyt -
jsou to asi tak stejne potrebne úkony. --- =-=· ____ :· __ -_-____ _ 

----
~-::::--- -~---· 

Járe Cimrm8n měl, jAk všichni víme,,;~c::Jt.~~-s-~:.__hory ve lm! rád. V je
ho jazzové bpla.dě ~e dokonce objevuje dívenke z.· Des-né, tedy z mí stR na
~eho sympozia. Myslím, že by bylo záhodno _v_ě·n:PY'B-t-:~ .. této pasáži Járo
VA d ílf' více. ZPčněme krátkým úvod~rr(jfg __ ~d-~-j_~ ~ f!vódiřf~_věta bPlAdy opě
vuje idylickou přírodu pojizerských strání. Druhá.věta~ je zavádějící. 
Zavádí nás přímo do výrobní haly v·---pf--ádelně. Uličk ~-u mezi zády přadlen 
prochází kolem stavů rnlP.dý šve.rný mistr.n~mecké nár.odnostit Rud1 Kalb, 
z nedalekého Benecka. Tu a tam pohodí kšticí svět~h vlesn. Zde je 
tí .. eba podotknout, že přadleny mnjí ~:d'iiěv-á.cn~.~ša·ťq:-... Až na jednu. o té 
říká Cimrman toto: Anička, dcera skláře z Desné, ~--------

dívenka krásy přímo dě_sné, :cs;: 

povahy nesmlouvavé-, --. -.. -_ ----- · 
kadeře nemá Řátkem·spoutané, 
vesele jimi poh{3.ZUje --=--~-~-- -- -·-··· -· 
v blízkosti visíc ícli--v.ře-ten 
a Rudiho tím rrovokuje, __ -------~-- ~---
ěr 1st aber eln Kreten~ -- . 

V básni se objevuje narážka na Kalbovu náped_tt_ě-:gbjemnou hlavu. Ru
dl měl totiž mnohem více vlasů ne. Jeden --centimetr·-=-~t:vereční nežli člo
věk· s- J?růměrnou l~bkcu. Velice ho ~e~y_:r_qz~čt~9YR~_Q·T·: že by si Anča roz
puštěnými vlasy prlvodi t pracovní uraz.--A- --Jak- to--depadlo: 

-Po řemenech transmist6 :· ::-:-:---~;:::-':::::c-"~-i:~$"":- --------- -
jak na běžícím pasu··· _ ..... · ., .. ,.c -·'·=-·-:;.:-·~-----

vřeteny na ondulováno·:::-:..:..:::-_-:- ___ :c.:_-~~,=--
putuje. temeno Rud1ho- vlasti.· .. --·-c_ ~--·"
soukolím hnacím hnáno~ ·-:--~------=::-··_ 
mazutem nepomádováno. --- ----..."..,.." 
Už-nesměje se Anče z ~esné, 
hrůzou už eni nehlesne. -:-· -
Dosáhl svého" mi str K~ lb, _____ __ 
nepřiěel merně o svdj sk~lp. -
Šátkem si Aničke hlA-vu chrání~---- ·_ 
e k soukolům se ·neni'xkláni .- -- ==-~~~~_;- =·~--_: 
s úsnPvem kráčí Rndi. kolem st~vú,_ _ --
1 on Má už normální hlpvu. 
Ve ~ele hledí do veřic Leh vřeten---~-:-. -
e nevypa.dá. již wfr-··e·rn- Kre·f.~n ~ 

Jistě V~s nepfekvFrí, že tPto brlrd~ zvitězilR v sout~žní·p~ehlťd-
t ~ , ' h ; ; 

(~€ rro -U!'BZOVyc..._ pLSn~. 
Nyní je nutné vrátit se opět k původnímu tématu. Otázka. kteron si 

klt1dee1e, zn.í: ''Odvodil nebo předpověděl Járe Cirnrnen výskyt ~m.oulů v 
Jizers~ých horách?~ 

Š~oulové, jak vime, jsou dnes rozšířeni po.celé naší. renublice a 
nejen po ní. O jejich populeritě svědčí rozhovor matky s pětiletým sy
nem: "Ve.zmi si pomeranč, Pepíóku''• 

''Nechci ~ 
"Tak alespoň banán", 
" {Již s pláčem) Nechci pomeranč, ani banán,_ J_á chci jen šmoul í ja-
hůdky". . 

Ale věděl o Šmoulech už Jára Cimrman?Zamyslíme-11 se nad jeho té
měf __ zapomenutou 24. symfonií E eventuálně E moll, eventuáln§ E dur~ Je 
nám vše jasné. Symfonie se totlž Jmenuje Nechte maličkým rř1jít k nemu. 
Koho Jin~~o by Jára Cimrman mohl myslet slovem maličkým než Smouly? 



~--

Jistě, na skýtá -:-ae myšlenka,-· že··. symfonie -Je- věnována. dě.tem~:~~OvšenLdět1:~~-~-~~~ :~: 
už mají tolik ·symfonií 1 že~ by· tuto~ stejně- -~mou+ům -věnovaly;-•~- Je:.;.te.dy-=~~:=~-~'"~.; -~ · 
zřejmé, že Jára Cimrman byl první,. kdo se amouly. V.-·Jizerskýcn~horách --. ~::..,- .. -.. ~~ 
počítal. Seznámil-se s nimi patrně .při svém pobytu v.Americe.·.o jeho.-_'-::.;~-
návštěv~ v Americe svědčí· kamenný kvádr v -Kalifornit-,--·na ně-rnž-~je vyte- ~-- : 
sá.no: ''To The Memory Of J. D •. C. t•. Američa.né přiklá.da j! iniciály=-==]mé- ::-=.--=--=· .,_~" 
na a příjmení menželky Waltra Dosneye, paní Jennifer Dosney: -· Ceple:...~ :~~~: 
chová. Pro nás je to· však hold Járovi de. Cimemanovi• ·· · -~~ 

j 
Jár.!- .Cimrman a .. st_ud i um mo..žnost;í uspoř4dání pokoJných . &~~ 

t:'"· 
· ANnA Huliciusová 

demo~tr~ci s ohle§em na -rotřebu sněhu 
~-ť 

ť':l 
t'' 

_ To, že_Cimrm~.n byl ~na~ pos~ední svě~ový Mnohoum~l~:- .. je.notpricky _ ~~~É 
známo.- Ale málokdo.- ví,· že ·pri sve bohB.té cinnogti v ruzných oborech- se r~.;: 
Cimrman sfte!11 za~ývat taká vztahem utlačovpného lidu k utla~tjící bur- --~ 
žoezii (a naopak). Cimrman, o kterém víme, že byl drobný--akudlil, pobu- L~ 
řoval hlavně ten fakt, že-při drobných potyčkách znepřátelené strany . t 
vytrhávaly,.dlEJžby na u-licích a na náměstích dlažební kostky a užívali _ . f:·. 
Je potom jako pádné důvody. Jára Cimrman chtěl zabránit následnému. -roz- -=c_r_
krádání ·těchto kostek, které zákonitě nastalo pó jejich použití. Proto k 
se zabýval možností uspořádat demostrace někde jince než nap~; na Vác- ~-- ~ 
lavském náměstí. \ -. ·· 

Až na- jedné ze svých c~est do švýcarského· Bernu,- kde· se- kone.lo vě
decké sympozium o molekulární fyzice, spatřil poprvé v životě upravo
vané lyžařské tratě. Tyto bílé plochy ho ta ujaly tak, až mu··vnukly ------~ 
převratný .. nápad. Proč by se· nemohly pokojné. _d_eqt.osst_ra_ce. odeh~ávet na 
neutrální půdě švýcarských sjezdovek? 1 Když o tomto objevu psal svému 
příteli J. Padlíkov1, zmínil se také o tom, že v případě agresivity 
obou skupin by mohli rozvá~nění diskutéf1 použít jako argument snčho-

. ·vou kouli. J'ár·a· 01mrma·n ·v tom· ·viděl mnoho výhod: 1) :s·něhové. koule·_ ·jsou.. 
méně tvrdé než dlažky, -- 2) Jsou lehčí než dlaž-
ky 3) nikoho nic nesto.Jí. 

Jára. Cimrman měl pocit, že již nestojí v cestě v~ cestě --jeho pře
vratného objevu nic. Ale již dal~í (letní) návštěva ěvýcarska ho p~es
vědčila o opaku. Sníh zmizel. Cimrman tento f~kt nemohl opomenout. 
Vždyt tyto udáiosti se uskutéčňují :t;rávě v létě, nPpř. v srpnu •. A_ hned 
v dalším dopise ~. Padlíkov1 se zminuje o možnosti použití umělého· .. 
sněhu i s umělými sněhoými k0ulemi. Vzápětí P.le od tohoto problému 

··upouští·,·· pl"'·ot·ož·e · se· celou· svou· ·bytostí ·v:rhá nfl· · teo.r.l-i .exte.rnigmu. e .. o ..... 
umělý sníh postupně ztrácí zájem. TPkže demonstr~ce e v~decké srorv se 
nusí nyní konat na nehostinných náměstích, pod ~irým nebem, takže áč~st
níni ~e mnohdy vrecí mokří. 

HonzA PoseJ-r.Pl - JárP. Cim.rMan P použití vel..,P~ů v doprPvn'ím svstému 

Jizerských hor ---- . 
Dovolte, abych Vás seznámil s dal~ím objevem Járy Cimrmana, kt~rý 

nebyl znám. 
. Cimrmanovi náčrtky byly po dlouhém hledání nalezeny v jednom sení

ku blízko Liptákova,,kde, jak jsme zjistili, dříve býval útulek pro 
zvířata. Járovi Cimrmanovi bylo vždycky těch zvířet líto a pro každé 
tkoušel hledat nějaké uplatnění. ~editel útulku tyto návrhy schovával 
v truhle a občas byly některé z nich uvedeny do praxe. 

Jednou se dokonce v útulku objevilo pět velbloudů. Zkrachovaný 
cirkus Humberto totiž učinkoval v Severních Čechách a tato zvířata pro
dával~ nebot neměl peníze na jeJich krmení. Jára Cimrman je potkal n& 
své oovyklé cestě z hospody domú po uzavírací hodině a s velkými poti
žemi je dostal do útulku. 

,... .. 
< ~.. "' 



Jak již bylo dříve ř·ečeno, tnk i pro teto zvíf.ata_·~chtěl-::C1mrmén,~ ·<. ;"~ 
najít ně jaké uplatnění- v J-lzerských-·-·horách-.-::-~Ne:-ped-lq ho , __ ~_že "by. ·mohla~·-
taha~ náklady po horách. Do~once přemý~tel o to~, ~ž~ by založtl~n~ja- ~ " 
kou akciovou společnost, která by zajiňtoval·a jakousi dopr8vní sít-·e·-------~-----.: 
zároveň by pů-jčovala velbloudy pro· ~tuzemce- L e-izozemce-. .. Ce~~ý.-:Jeho s:vs- ·. 
tém byl velmi propracovený. Stanovil v něm n?př. -i~ určitý počet .obyva
tel na jednoho velblouda a podle těchto úda jtl· zakresli~- velbloudí 9.ta
nice v Jizerských horách. ~Dále~ zápisky hovoří· o :·tom,· že Cimrman tímto~ 
návrhem u státní sprtí.vy netjspěl. . . , ,_ 

Tomu se jistě nikdo nediví, protože·ve st:arem~prohnilém~Rakousko----_- r.~ 
-T}hP~sktl nebylo pro žádné novátors.tví ~po-chopeni. U~ se· J~ra· Cimrman ~ 
teměr. rozhodl vyzkou~et tento~experiment. v praxi,. zatím vRak s těmito ~ 

;·velbloudy přišla zima.. Tim, Jak ~ná.mo,~--zima moc-nesvědčí; a· tak· je.·~· ,. ~~~ 
po domluvě s ředitelem ~útulku daroval: jednomú chudému českému c1T'kusuj -fh~ 
-jehož jméno neznáne. [.r: 

Tak skončil geniální návrh Járy Cimrmana a dopravn.í-~ systém---Jizer--- ~ V, 
ských hor zůstal až do dneška neúplně dořešen. ~ 

Karolína Žižkovská~~- Jára~-~Cimrman a družicová-~ televize · .. ~:.- -~.- ~~;: 

Váženi přátelé, ~ 
dovolte, abych svým malým p~íspěvkem pomohla vysvě~lit souvislosti 

mezi Járou Cimrmanem a družicovou ·.televizí. 
Bylo by chybné se domnívat,· že velikán Jára .-Cimrman. byl t~k pri

mitivní a usedl by ~fed malou b;dýnku se skákavým! obrázky, ~yt 1 t~e
ba z Anglie. Ne smíme totiž zaměnova t Clmrmsrtovu družicovou televizi . - ~ ~~ · ·· 
a klasickou dnešní.družicovou televizi. Jedná se o něco zcela jiného. 

Pokusím se Vám vysvětlit o co jde.· Rezebereme si nyní celý název: 
druži~ová televize. Ve slově družicová doAko k záměně písmen C a N. Ne- -

i'· jedná se tedy o slovo družicová, ale družinová neboli· skupinová~·-tele-~ ~ ·· 
.. · · .... ·····vize • Slovo· ·televize· se~ skládá ·ze ·tří čás·tí: te ·.-· ·le~ _ _.- vtze·• · ·Prvn·t_ část· 

te vznikla z anglickáho slova T~esday, česky dterý. Na první pohled je 
to nesm7~l, ·ale na. pohled L1ruhý je je.sné, že vypustíme-li písmeno U •· 
mezi T a E, vznikne pfedpona te~ Druhá část slova le m(~sv6j pdvod ve 
slově levný, tedy laciný, ne pfíliš drahý. Zbytek názvu tvoří slovo vi
ze 'lf jina.k teké vidine_ či představa. My si vezměme jiný výina_m .. slova~ 
přesteva. Po m~ličké úpravě máme slovo přlstpvování. Te~ 91 konečně md-
žeme vysvětlit celý název: SKUPINOVt t!TERN~ P~EDSTAVOV .ANt·. ~ ~~ 

O co jde. Velmi prosté vysvětleni. KP.ždé úterý v~čer~--se-v···če9kém 
· ·hostinc·i· ·U· ·ná-dr·pžf· ·ve· ·Víd·nt · čepOV8lo· pivo ·ze· rolovičnÍ' c·enu· ·než byla···· · · 
běžná. Járe Cimrman pletil druh0~ polovinu. J~ho záměrem bvlo pfilákat 
se~, co nejvice lidí. Když byl ho~t1nec solidně plný, předvedl Jára 
nP.který ze svých nejnovějších vynálezů, či bylR sehrána jeho hra, ope
reta, konkrétní skladba atd. Jen hlupák by se mohl domn!vett že Jára na 
tomto podniku prodělával. Ba naopak 1 vyd~lável. Vždy se ne~el někdo, 
koho Járův nápad uchvátil a byl ochoten s Járou dále spolup~Rcovat. 
(Mimo to v o st atnich dn.ech se v tor:1to hostinci necháve_l JárB. hostit 
svými přátel i). 

Největší význam těchto setkání rro nás tkví v tom, že díkv mnohým 
účastníkti.m se nám dochovaly některé spisy Járy Cimrmana, které by jtnEk 
upadly v zapomenutí. Díky očitým svědkům (především s fotografickou pa
mětí má lidstvo možnogt poznat něco, co by bez nich ji~tě bezestop zml-

,) zelo. 
Doufám, že věichni póchopili, co to byla Cimrmanova družicová tele

vize a věřím, že to ve -vás nevyvolává představu malé bedýnky s obrovskou 
talífovou antónou na balk6ně. 

Jirka Král - Jára Cimrman a výskyt záhadného živočicha v Soušské pře

hradě 

---~· ---~ ~ ...... -- ~ --
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.: .. _:_ ~~~:~ :~::·:-~:~- · · Než -_-za~n~. h~-;:~-ři t -o-.' samot~ém ~přfnosu ~áry~. Cimr~ma~a:. ~~e---v.:ý~l_tu~u. ·vy S;~--:-::-~: 
------ ~.c. • ·kytu ..záhe.dneho živočicha .. v :·Souaske prehrade,. . rád bych ~nastínil okolnog-

~- ti a důsledky pobytu-. toho to --génie v Jizerských · horác h•- --- -
·.. Cimrmanova starší. sestr8. · Luisa působila v letech lg93-1915 jako 

~-- ·za.městna.nkvně ·ji stého:.ser16zního fyzikálního ústavu, v ··Praze ... Mohla. pro
to- využívat rekreačního. ob jek tu v blízkosti~ Soušské· ·přehrady--.- Často-- · 
zvala ná pobyt i .svého bra.tre Járu. 

Cimri!lenuv rob~rt .V tét.o cnatč nejen ho tě~11, ale také·.isnptroval 
ke spoustě vynálezd zafízení dnes,zcela běžných·! v- chudých chaloupkách . 
v Podkrkonoší. Jmenujme ta hlavní: splachove.cí záchod, eska.látorv; -vodo-· " 
vod. 

NBpsal zde známé dílo ''FyzikálnÍ zákony !'l"O milovníky zimních ·-spor- ·· 
.tti .. , ve kterém· se soustředil na názorný výklad základních-t.vz1k.9.-:lních- . ~: __ · 
zákond~ zejména_ zákond akce ~-reakce-a zákonu zachování ~nergie~ Ke " 
·knl ze- při po jil bá. snické sbírky ''Kouzlo rychlo sti"". a. · ''Hřbi to vn i ·.kvítí". 
Jedná ~e. o jediné :·Járovo básnické .dílo, kt~ré prošlo · cenzt1rou •. -·V· .. tAchto !·: 
sbírkách soustředil na popsání psychiky lyže.ře. Hluhoká duševní analý- ~: 
za vede k překvapivým až drastický~ záv~rdm. Ovšem zapomněl--jsem podot- l.: .. 
knout, že Cimrmant\v vztah k lyžím ·byl· více než otcovský I a pr_oto se r~ 
c·ítil ·odpovědný za tisíc_e lyžBřtl brázdících svahy· všech, Špičáků na. úze-· · 
mí Rakouska - Uherska. 

4 

· Jára Cimrman .. byl .. mnohokrát popisován ·jako náě přední· 11 terá t, skla
datel, cestovatel a vddoe spousty expedicí, fyzik, .socha~, .otqžilec, atd. 
Málokdo však vzpomněl, jeho zásluhy v oblasti biologie"- zejména 1cht1-
ologie. Jeho články v této vědní disciplíně zahrnuly v nesčetrných pře
kladech štránky odborných· publikací celého světa. · -

Předseda sicilského rybářského svazu tehdy podnill cestu do ~ech, 
aby se s, Járou osobně setkal, avšak po přechodu Alp zabloudil v ~es
kém le·se díky špatnému turi-stickému značení (po.slední. zpráva. říká, že· 
šel po červené směrem ke žluté). 

V souvislosti s výše popsanými událostmi se Jára.C1mrman stal čes
tným členem sekce rybářského svazu v &kousku - Uhergku a -by.la mu svě
řena oblast Jizerských hor. 

Měl zde mnoho dobrých známých. Vzpomeňme přednostu stanice·v Tan-
valdu, -listono~e Součástku z Dpsné, ňi hrázného Součka od Sou~ské pfe
hrady. Ten nás ~zhledem k·del~ímu vývoji událostí zajímá nejvíce. ~yl 
to bývPlý námořník s dobrým srdcem, který trávi! celý den na hrázi mě
ř~ním. Uě~il stpv·vody, pH, teplotu, bervu, chut 1 optickou aktivitu~ 
permeabilitu a stlečitelnost. Získené hodnoty zasílal k vyhodnocení do 
SAlzburgu. Souček bydlel se svou ženou Helenou Zdenknu v chalupě na 
.dpat~ ~~áz~. Hele~R ~degka .rn~l~ ~vého muže rá~R, ale zazlívala mu jedi-
ný kon~cek - ryberen~. Cnsto trávila temná vecery sAma v chalup~ na · 
úpatí P. uř.ile fP.TonškP. Plluvit• 

Když na věži v Desné odbile dvacátá druhá hodina a Jár~. s Lu1sou 
trávili letní pobyt na,chatě Luisina ~eměstn~vAtele, vbh~l do chaty 
hrázný Souček. V levé ruce držel rlechovku zvíře.t a. udici jr v pravé ru
ce držel mokrý list papíru nepíchnutý ne rvbářskérn XDEXXM háčku e. četl 
nehlas: ''Součku, jestli budeš otrevov~t vodu svými žížalF~mi., ukousnu 
ti hlavu•··.· Souček konečně popEtdl dech e vyrrevěl, "jak místo rvbv vvtáhl 
z přehrady tento hrdzný dopis. Cimrman ze.volal z Liazu na ňetnickou sta
nici a p~tom sám uvažoval o možném pachateli. Hleupé štiky byly mimo 
podezřen~ stejně jako kaprovití, lalokoploutví a ostnoplot1tví. Cimrman " 

· si musel přiznat, že v úvahu připttdá. pouze vzácný delfín, avšak ro dtl
kladném prozkoumání písma padla i tf1to varienta, stejně jako v případě 
raka a krokodý.la. Ano - před naším géniem stála velká záhada. Nejinte
ligsn-t.ně jší živočich, kterého kdy lidé poznflli a jehož schopnogti neby-
ly dosud prozkoumány. . 

Ve velmi knitké době se výhrůžky rroti Součkovi stejným zpusobem 
opakov?ly. Záhadný živočich odkrýval svoji širokou slovní zásobu. Cimr
man neváhal a během týdne sestavil vědecký tým, jehož úl!olem bylo chytit 
zvíře živé. Tým tvořili: ředitelt- Jára Cimrman, ošetřovatelka·- Luisa 
Cimrmanová, strážník z D sné - S anis av Ha eK, novinář a básník - Re-

né Suk, bavorksý ichtiolog - Bernd Schneider a americký mot!tel -
- John Sedlacek. 

-~--........_. ... __ 4~-.. .,_...........__,.....,__._JS:,"-'11"4-• ........ t ~·-,-.- .. .,..------,_,.._. . ._........,~~-~---~---------~ 



-·#'~- ~~~~- ---

-_ .... -.-~:, .. - .,. ·"-~ ~---~ ..... 

. .:..• w.--·~- .. ::;;""': -•;::;-·'-

~-~~- ~~~~-=~~·-:~-:.-w~;::;i:-~-:.t:_ .-=--' :~-: •~ -~- -- '<" •• ~ •- ~ • 

=~-~- • _ :·~·--·--~---~=:~:~_:·zák.faďrif .:tábon·:~----ex.yedice.~se--~-Poz.k.láda::L·:;-J .. OO.: .. metrů::7 od~~chai-ů:PF~hl!á.Z::~~'-=-:== ,; 
... . k-:._~- .: ného Součka~ Výzkum byl ZB~~ jen _·17. -.srpna.- výlovem přehrady • . Ta ~o ~.-:r-~áze "_: c:_,_~:~~ ·: 

. ~- . -- výzktÚnu·: š"končila neúspěchem;· ·protože jak Jára předpok-1ádal,~-chy.tre--zvíře . 

.. 

~ se schovalo v bP.hně. ·Expedice rř'istoupila k použití potápěčského~ zvonu. . .. ~ 
i;. Mezitím hrázný Souček během svých večern_ích lovtl dostáva-l dalš·í a..dlaAÍ. . 

. vý.hrlr~ky. Ka.ždou z nich· dttkladně zkoumal za vyd8 tné pomoci: ostatních-· 
__ exnedičníkd. 
t~- .. -::::~ .. . Večer 23. srpne., když byla ukončenP- _akce potápAčský zvrin;:--·se~edla · .. c.:-:_ ~~ 

--s·e éxpedige ~- poradě· o dalším postupu. Během d~.sknse· přtšel·~souček z - -~ 
::: . rvb. Přinesl delší- v~!hrtlžku a dva. jezerní pstruhy. Jára vza.l·-papfr do f_~ 
~- . -ruky a ze.čal jeJ zkoumat obv;rklýrn. způsobem. Chvíli je j~obracel v- rukách t~5 

.,..~a, potom řekl svu j dodnes Čfl.sto ci tove.ný výrok~ -'*Podejte· mi-ty:'druhé .· ~·: 
brýle, leží na kredenci". Když se tak sťalo, všichni ček~ 11-- .ne:- výsledek· ~ 
Je. rovy- expertýzy. Ten povsta.l a. četl z mokrého pa.píru:" _Varu ji_ tě·._ Sou-
čku naposledy~ ZubR.tá''• Potom list obrátil a četl: ....... droždí za.·· - ·-. 
!t<JEhal'. 4 preclíky' pecen· ... chleba, sul •• ~ ,, • v tom hrAzr;ý Souček zvolal: I• 

T nto nákup psala m~ chot Helena_ __ Zdenah. .. a ustrz;.ul v. užasu.~--------::,, ··:_· _; 
v Helena, fena hrazného, nezap~rala. Chtěl svemu.muži zabránit v ry- ; 

baren!, aby nemusela trávit dlouhe večery sama v chalupě. Proto zá pomo- f~ 
ci potápěčských brýlí navlékla. svému muži na háček výhrůžné anonymy. ;~ 
Při poslední výhrůžce se spletla roužila už popsaný papíř •. T.írri s·e--vAak -- · -. 
prozradila.·_ Jára Cimrman, jeho~ osud Součkovy manželky zaujal· a ·právem·-·.-.:, 
'dojal, za.če.l řídit její obhajobu. Soud vzal v úvahu všechny polehčující ·f 
okolno·sti a odsoudil hrázného Součka. ke třem týdnům žaláře.- --_-- -.··· ---~ ..... ~: 

Adam Strac,hota Jára Cimrman a dosud neprozkoumani hydrosvstém Jizer-

ských hor 

[ . Vá~ené spolubesednice a yážení spolubesedníc1! 
Děkuji Vám předem za· pozornost, kterou zajisté budete ·věnov~t mé.;.. 

mu referátu. Dnes ·již známý a uznávaný český vědec, umělec a pedagog 
Jára Cimrman pobývel od roku 1902 v Liptá.kově v Jizerských horách. a'Ž 
do ZElčátku 1. světové války. Zde pracoval n~ mnohých svých T.rynálezech. 

Jeho mecenášem byl zpočátku liptákovský stero~te. Práv~ jemu vě-
·nove.l své dílo z~bývfl jící se hydro systémem Jizer~kých hor. Při p4 trání 
po těle ZRVrf!žděné osoby byla nedávno ze studny n~kd~j§ího stPrbstova 
domu vylovenff knihP Járy CinrmBne ''Spisy hydrologické", která je hlllv
n!m preMenem pro. sledováni y#~kumu Járy Cimrmane v o blB sti hvdrolo~i e. 
~4st textu knih~r byle. úplně znfčenP účinky vody. · · · 

Prvním Ci~rmRnovým vynálezem byl tzv. ús~orný vo~ovod, který měl 
u~ož~it zásobová~í vodou v~ech obydlí v celých Jizerských hor4ch.Zjed
nodušeně si lze vodovodní potrubí předstP.vi t jako převré.cenou trllbicl 
ve tvaru písmene U s nestejně dlouhými rameQY• Ve větší nndmořské výŘ
ce byl tedy zdroj vody. Tento systém zároven zaji~iov~l odvod odpadních 
vod. Obě rnrnena vodovodu měla bit vedene VF-dle sebe. 

Cimrm~n rovněž navrhl zsvlĚlžovfl.cí systém, který měl s!"ouži t k po
tfebě starosty. Ze svá filozofie externismu vycházel, když se zabýval 
možností hnát vodu volným korytem do kopce. Podrobnější popis problému· 
se bohužel nezachovAl. · 

Výše uvedené vynálezy Járy Cimrmana nelo.ylo možno vvzkouŘet, protože 
se se starosto~ ve zlém roze~el po té, co vyzkouŘel na jeho poli pyro
techniky v zernedělství •. 

J-iným vynálezem popisovaným v knize je Cimrmanova turbína, která 
podobně jako dnes socialistick~ podniky je schopna svým výkonem pfepl
nit požadavky účinností větší než 100 %. 

Snad nejddležitějším popisovaným objevem byla Cimrmanova gtavová 
rovnice vody, která popisovala stf!v vodJt v nejširším slova smylsu. Na. 
jejím základě mohl génius předpovědět, protržení přehrady, což se v pří
padě Desné vyplnilo. Odvození i plné znění rovnice bylo bohužel zničeno. 

kř1vé~~n~ů~~~a~~~~~~ct~1 <~~~ž~~aleú~f~~YC~~~~~~ Ž~~*v~lp~1ť~!~!~~~t1 Mě 
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síce. 
Protože Cimrmanovy vynálezy většinou upadly:_ v ~apomnění, alespoň---~--

je~en se dochoval dodnes. Jedná -se o zredukovanou --formu Cimrmanova vo:.
dovodu, která se používá napf. pf1 pf~čerpáváni ben~fnu.~~ádrže ~o 
AUta do kanistru. 

Jpna )Ie.jšmenová - Jára Cimrman a kri tél'ia na výb,ěr krá}ovnv krásy 'M19s 

Universum ----
Ačkoliv se re.kousl<"ý profesor Erich Friedel ve svých soudech větš1- t:·;~_· 

nou rozchó.zí s názory českých cimrmanologů, v tomto ohledti·-musíme mu dát. r · 

ZE\ pravdu. !tekl, že při vší úctě k _Cimrmano~i mu~íme uznat,,. že žl vel t'·'-.. ~ 
!enský zůst~l v j~ho dramFttech r;ezvládnut ... enske postary ·se· v .. jeho dí- .. .-_~::.>_' 
lech necháze jí' bud v deformovF.nem stavu ne1:o :se. ne~y:sky~ují vů?e~ ._-- -

Z jisté literatury se dozvídáme, že d uvod k- teto zvlá.štn.o9t1 nám· -- ,p; 
osvětlí cl tá-t· z jeho pracovního deníku. Tento_0 c-1 ~~-t---~prPs.VÍ.•~'- že. _ge do-
svých ros tav dokon~le vžíval~ Vž.ívání do po·stEtV mužskJch ·mu· nečinilo 
!ádné potíže, nebot během sveijo života byl vlastně .vším• Do .postavy: žen-
~k~ se v~ak v!ít ne~ohl, nebot prý ženou nikdy nebyl. ALE! V-tomto-boa __ ·~ 
děse zmíněná literatura rozchází s ověfenými fakty, ·ne~oť C1mrman·by1_ · 
do svých patnácti let vlastně ženoU:• Chodil_do dívčí- školy-i -v dívčím 
oblečení a bylo mu tajeno, u je muž. A proto se mi nechce věřit,-že by 
se pa patnácti letech, kdy byl vlastně «ívkou~ nedokázal: .vží.t do ženské 
role. Možnát že mu v tom zabránily_některé pozdější zkušenosti( nebudu 
se dá.le rq~aiřovat), kdy zjistil, že je opravdu mužem-•.... , . 

XXXKMXlUOCifiKKXKKMii:KXX+. 'Jist"é.é. je akorát to,. že· _měl· Ji·stf- -tntimní .. -· 
FOnrět- a ·zanechal po sobě pravděpodobně potomky. K těm· se věak ne hlásil, 
nebot byli samozřejmě nemanželskými. Cimrmen byl tqtiž natolik geniál- - r· 
n~; ž·e ·se· ·neožery.il •. · Věděl, že by tím zkazil život neJe.nom. sob~-'_ ale _ta- r

~e bytosti něžneho pohlaví. · · 1· 
Osobně si myslím, že Jeho V'Ztah k ženám. nemohl být příliš romAntic- r· 

ký, když je dokázal atvárnit na podobu krsbice opatřenou dámským k~o~ !1 

boukem. S-tou pak pohyboval pomocí provázku (viz. jeho krabičkové· di~ 
vadlo). 

V dostupné 11 terstuřě se přímo nikde nedozvídáme, ---jak by_ vlR_stnP 
~. ~odle jeho kritérií měla vypa.dat mis s. Je ele prevděpodohné, že ··se- tím

to probléMem vůbec nez~jímal. O jeho vztahu k ženám se však můžeme doz
vědět z jeho drBmat i z dostupných pr~mend o jeho životě, které stt!m
to térnBtem zdánlivě vttbec nesouvisí. Je n~příkled všeobecně· známo:, ·že 
byl zsMilován do slepice. Ano, nedivte se, je tomu oprAvdu tAk. Tato 
slepice se jmenovelp Zora, bydlelP s ní~ ve spole5ná domácnogt1. Cimr
~Pn měl ~ice velmi rád v~echnP zví~ate, tedy s vyjÍMkou potkanň, pf 
~yle opP~ená, ochlupPcená, či holá. Zoru, dá se říci 1 pfímo zbož~ov91. 

Sn~žil ~e okolnímu sv8tu dokázet, j&k vysoce inteligentní bvtost 
~l~pice je. Jeho pokus byl následovný. Na konPc tkeniček svých bot pf1-
dělal obilné zrno. Původní úmysl byl ten, že Zora sezobne zrno a tím 
=:u rozváže tk8nič~u. Ale Zore. byle ta.k prudce inteligentní, že se ra
=ěj1 nPžrala z misky, než by se pr8cně honila za tk8ničkam1 svého pří
~ele. 

Teto nesmírně inteligentní slepice byla n·eěte.stnou náhod on Z8bi ta 
vinou samotného Cimrmana, který umístil v jejím dosahu vysoce účinnou 
~ast na potkány. Z těchto pramenů samozřejmě pochází přirovnání žen ke 
glepicím, jako stvořením nadmíru inteligentním, kterým muži stále ubli
žují. Dnešní žena je právem hrda na to, když o ní muží hovoří jako o 
slepici. Je to pro ni ta největší lichotka, které je muž schopen. 

Tereza Vašková - Jára Cimrman a studium vlivu zrnité struktury sněhu na 

· výkony žen při běhu na lyžích __ .,..__,.... __ ..",..._,....._. __ 

·~ • !: .. .!"\,_. . .. 
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~--~ _c~~:~:- --.-··Je---Jistě·;· všer!r známo.;~- že-- Jár~- __ Cimrman :;;.:·-če·sk.ý- 7geni·u:s·;~·rně-~~ s·ed·rn~·~se:-~r~~--- . 

· - -;~~~::.~---!ter~ ~-:Jel11ta~·to;=by_:l.~_ ~1-oy_ě~- -~ádat~ý---a.~- ód př írodi~-~z~~aáyý~:;~--e~f:l~l-~y~dě.~--c:::~~~~~~-"~.:~· =~ -~ 
~~.: .... ť"p-roč-_1yžě-, 'jeho . se-~fťér. 't"alť'špatně -.drž!- ná·~-·sně-nu·-a-:-~sánrotné- -jeho ~sestry- .:--- - f 
~-- ·se špe tně drží na -nohou.~- . · -. . _ _ _ -) 
!c. __ ~,- Zkoumáni.- začal .tím, ·že se podíval: na. zem:, _.--·jestl;:i:::~vůbe~"_. je.::ně-ja-k-Ý·:c-c-."'C'·---~- · 
~ sníh. V p~íped~,- že nebyl~ určoval velikost-z~na.sněhu:pbdl~~hlíny~rie~- « 

=.'"' bo podle Re!!,lení. V ·případě 1 že-- sn-íh -byl, určoval velikost zrn~ sněhu - - ,_,-- ~~~; 
: _tzv. porovnávací metodou J tj. metoda; ~de !=4e porovnává velikost. zrna .: 
~- ::':-sněhu. :g. kusem;·hlíny-.-- - : · · - - _ . 
=- NB základě pozorování Jár P- Cimrman--vypra-sov a 1- teori 1 "-týkA j í.o í ·se ·· · 

vlivu __ zrni tos,ti~ sněhu-~n8~--výkonyc. žen při běhu--na----1-yžíc-h--.-- ~env-·- na---bě-lkách wj 
--·ma jí velikru · výhodu· v- tom, že jsou pgněkud útlejší -~než- muži i takže se · · r· 
m~. nimálně o 97 % proplétEJ jí Mezi zrny lépe ne7. muži. Muži~: kteří se nA- [F -·-
rozdíl. od žen vyznačují větfiinou robustno9tí,-musí běhat po·zrnech, což- ~ 

~. J~k všichni uznáte, ·je nnmá.hevě j ší běhat po třítunových yr-š-ích---zrna, ·.:___ G 
-~~ ~nel se mezi nimi ladně pohybovat. - l:: 
-f- Tato me·ťodá. se uplatnila 1 roku 1952 na olympijských· hrách ·v Kot~- f 
.. . -__ hůlkách, kdy výkony.-=-_žen v .běhu __ 11~~ _lyžích-_ byly je sně·: lepší ne!- výkony ~: 

mužů, a·· t_o- dfky-velkým sněhovým ziúiů'fif~~---která·-- d"o.sahovala=-šestého-AJt.upně:. ~ 
Cimrmanovy· .stupnice• __ _. _ _ ~-

0 několik let pozdě ji I 'roku 1960, ··seolyrnpfjských her. v- Red Kybli--- i':, 
-~~.-· .::.-kach-: v USA zúčastnil 1 náš čés~ý génius. Tehdy byl~· zrn i to st· sněhu_ dle · :
=-- -.~_Cimrmanovy stupnice rovna---·jedne • --Zde se opět prokazala_ jeho -P' a vdi vá -_ -- . _, 
""o-- ~_teorie, kdy rnu,:i zvítězili nad ženami •. Te.dy ~ára Cimr-man·-v-y·hrá-1----v--běhu-·-__ -- -

~a lyžích na trati 50·k1lometrd a získal t~k prvn! mí~to~ Ale· vzhl~dem · 
- k tomu, že měfení velikosti,zrn pr6vádělL·nedostatečně-vy~kolení-odbor

níc1, byl zjištěn omyl velikosti zrn při měření-a závod-byl prohláš~n 
= ~a neplatný, a proto Cimrmanův rekord nebyl uznán a ZaEsán do knihy · 

oly.wp1 j ských rekordů. V táto době se vzbouřili lidé z CSTV a šli si po s-
-· · · .. · těžovat· na olympiiJJJJský vý·bor;· ale nebylo jim· to př•íliš platné.- ·Od--té 

doby. Jára Cimrman na olympijské hry zanevřel, jak sám prohlásil, ale o 
čtyři roky později už zase na ně jel. Tentokrát však nevyhrál. Bohužel, 

. od té doby se .Jára .Cimrman. nikdy nedočkal:. pr_ve.nstyí -na. olymp+ jských .. 
hrách~ takže- nikdy_ nebyl zapsán do knihy olympi jakých vítězi.-

~elenP- Šebková - Jár~ · Cirnrma .. h e teor1.e z~lézá.ní ZP. nehty 

Jistě je všem známo, že Járe Cimrm~n byl člověk, který se ZAbýval· 
~ro'"!Jlá~y, .. nad kte.rýMi .. ostP.tní lidé jen krout_ili hl~1v_er:n.1~ Jedn~rn z pro
blé~ů, které pečlivě studov~l, bylo i ZPlézání ze nehty •. Nejprve je tře
ba ~jesn1~ si, co to vlP~tn~ zalézání z~ nehty je. A co v~echno ZR neh
ty zalézt r1ůže. Za nehty r.ůže ZPlé~t cokoliv, f!le jek Jára C!mrme_n pre
v!l, v zim~, v krutých pndnínk~ch ~izerských hor, to rndže být 9nRd je
~on i.rsz. Dlouhocobým výzkumem přišel na několik okolností, které mejí 
vliv na již zmíněná zalézání za nehty. O tomto problému nnpsal rozs~hlé 
~ojed~ání, ze kterého se bohužel zabhovaly pouze dtržky. 

Jednu trkovou okolnost popisuje ne jednom z nP.lezených útržků. Ta
~o o~olnost ho napadla právě při zimní procházce po h~ebenech J1zerskfch 
~or. V období velmi krutých mrP.zů se procházka protáhla a (Cimrman zjis
~il nep~íjennou skutečnost, že mu zalezlo za nehty. 

To ho velice pobouřilo a Z8.ČR1 se tímto problémem více zajímat. 
Jlo~~~dobým studiem zjistil se škodolibou radostí, že ZAlézání za nehty 
~~ ~ě~ší vliv na ženy. Jejich nehty většinou bývají delší a z této okol
::o·s-:-1: vyplývá, že mrazu a zimy se za ně ·ve jde víc. 

Vzniká tedy pfímá závislost mezi délkou nehtů a množstvím mrazu 
~ale~:j~ za nehty. Jára všp,k je v jádru dobrý člověk, a tak se začal za
jýv~~ tím, jak zemezit přístupu mrP.zu za dlouhé a pěstěné nehty. -

Jeho první myšlenkau bylo nPhty zkrátit (viz. věta o přímé .závislos
~1). 7uto myšlenku začal více rozvíjet a k tomuto účelu navrhl a·poku
s11 se sestrojit ndžkokleště na ost~íhání·nehtd ta~, aby za ně prostě 
:nrá::. ::emohl. švůj vynález skutečně sestroJil, ale setkal se s nečeka-
~ou ==~~utí žen. Ty si totiž odmítaly ostríhat své krásné dlouhé nehty 
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-

~: ~:1 za.- cenu· toho, -Že. jiriť za.: r1ě. zeleze·: mráz.···----· -·· -·-· ~ .... 
-~----~~-~- . --~=··:~ c-~ -A ta.k se_.~a(li .t.entO' vynáleZ·? __ neu-oja~l"·-·;·:~t-o:t:;byla~ asi :::pťHJl-edrrí-:~studie·,_,_ ·_. ·:· 
·· --· ~: _ _:__ tohotp problému. : Nevděčnost· žen-- Járu --C_imrmana natc>liR~-~odraat-:ra·-~C-.že-~ se·: =:·--

~- již dále tínto-problémem-nezajímal.- J~-možné;-že je~t~- nějaký ·nápad m~l, · 
~~ . -e le ke ž.dopádně se- již· žádný nedochoval.-· 

_·;;:..:: 

.E!!.YJ.d Nekvasil - JárP. Cim..,rman .. e: mP,tOdi. .tréni.n]}u · da.vis.cupoyéjlo. mužstva:-n 

. Dámy a. pánové, vážení cimrmanoi'ogové, ----·--·--- -
dovblil bych si· p~ednést referát, který zp~acováv~ tá~a:ótmrmano

logy dosud . jen poVrchně zpracované, fl to sice -sport-,-.~kottkrétně ·bílý. _ ~ 
Rozhodl jsem se tedy prozkoumat vztah Járy Cimrma.na k. ... jednomu z nejpopu
lárnějších sportů, k tenisu.· 

Jak uvádějí některé prameny, Cimrma.n objevll.c druhť sportu-~ zvaný ká-
lelky, či atletickou disciplinu - skok o tyči a- vymsle~ nový __ ,gty~c ve. 
skoku do vý~ky; ·o ·tenise však tyto:prameny nehovof!~~~~- _ 

Jelikož jsem nevěděl, .čím ze.čít--práci. na. svém referátu;-o'poradil 
Jsem· ·se· ·se svými oblíbenými autor7 ·.---K. Marxem·.a V. r.:._ Leninem a z ne
pře berné ěkály je jich myšlenek jsem ·použil názor, že k_-pochopení-- sou- -
časného problému-Je třeba obrátit se do historie. __ 

Proto jsem šél zpátky do-, m1nulo-st1-,"c-jak--se·- moudře~-rad!- v· _jedné po-
krokové mezinárodní písni a zjistil jsem,. že na přelomu. stoleti.ž11 ~ •. -
Cimrman ve Spojených státech, nebo·~ zanevřel. Ra- RakouskO---~· Uhersko, kte
ré ho na dva roky nesprav~dlivě uvrhlo do žaláře a navíc ITO rozvoj · 
sportu nemělo pochopení. Zil zde pod p~eudonymem Dwight Davis, protože -
sa, chtěl vyhnout persekuci Zl! strany rakousko - uherských přadů. Roku 
1900 založil Davisdv pohár, což je soutěž tenisov#ch družstev a jako 
cenu věnoval tzv. salátovou mísu --krásnou stfíbrnou trore·j, kteroti si 
pfivezl jako památku na sváho otce, který byl kovotepcem. Ano, kovotep
cem, nikoliv krejčím, jak stojí v jedné uznávané publikeci.,.Jistě se 
ptáte~·kdé beru.·argumenty pro ·to, abych-·vyvrá:t!·l··léta uzná.vanou·teor-11·. ~:.. 
Ale jistě sflmi uznáte, ·že je přinejmenňím dvné, aby ma.lý Jára, syn krej- o 

čího, nosil až do svých pe.tnáctl let šaty po své stPrší sestře, jAk u- · 
vádí výP.e zmíněný zdroj. Tento rozpor mč inspiroval ke studiu litP.rPtu-
ry týka.jící se Járových rodi&l. AvšP.k rozluštění :nř!nesl A.ž roJe 19go, 
~dy; československý dsviscu}:'ový tým putovní trofej vyhrál a n& rok ji 
z:.ískPl. Při -podrobném zkoumání sPlátové mísy vy~lo nEtjevo; že pod no-
vou metPlíznu je skryt nápi_s - L. CiMrmRn, Víden. --

To j~me F.le trochu pi'·edběhli dobu. Vrt1tme se proto do o'bd·obí po 
rrvní · s·vetové · vtilc·e, 'kdy nf! stal ·ohromný l"nzvoj tenisu··po celém· sv·ět8-.
~~gké zeMě nebyly vyj íml:ou P ~!'P. .. Cimrme.n se qta.l trenérem českosl o
~en9k6ho dRViscupov~ho družstva. Proslr.vil se především svými n~tredič
~írni tréninkovými metodami. Tak napfíklad p~i tréninku museli hráči 
:--.rá t dru..""lou rukou než jim velela p~irozenos t B ještě držet rqket u obrá~ 
~eně, tedy - udeĚit do míče držadlem. Potom měli hráči p~i zápase, kdy 
~ráli obvyklým způsobem pocit, že se j1m hrP d~ří e tím jim rostlo se
:evědo:lí. Dokonce se dochovala i svérázná básen sv~ěčící o výborné po
::odě v mužstvu. Zní ta.kto: Máme formu, máme páru, 

není sporu, není sváru, 
vždy_~ky pak trefí!!le čáru, 
vždyt máme za sebou Járu! 
Za odměnu n&ší píle, 
Jára usmivá se mile. 
Díky své duševní síle, 
vyhrajeme třeba v Chile. 
Velký óspěch,.velká sláva, 
Londýn, New York nebo Jáva, 
máme s sebou Jaroslava. 
To je věru chytrá hlavaJ 
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Viktor Kočkf\- - Jára Cimrman fl· pohádka - ''Opušku _z- pytle ve,n .. -

Jak tak Jára-~ Cimrmari:·putqva·r~~·po,_č-eské~~v-e-nlfov~;:i~~ne:~me-nQva-nt:2:_sed.-~--;~_
lák mu vyprávěl pohá~kfi ·o ~~uěk~·-~-J~r-~ tento;·::př-íběh_"př.!l~š :-~ezau-JEf~:~--~:~-::--~--~
ale- zvol11 k- pohádce- netradiční prístup.,..·Ve-.;svá ·-ger;i·á-~u-:(- n~1v,1-t'~-- se-c--ro-z-: -
hodl tento zázračný. Obušek· na j.Ít-. Hledal· ho- po celych:.:=-Cechcách,. ale Obu-
aek byl skutečně· Ve: pytli •. Ale spon tehdy.·~.:.:: ---- ~------- _- · -::·-- -- :· _ 

Poučen ně kolika lety zbytečného"blť)iúilárií po-- Čeohaeh:, · zv.ol11 :věded
ký přístup. Zjistil si; -~e obdobná- pohád_ka_:•~*s_tu·je::I;_-.v Ame~1-ce~---Austrá--=~ 
111 a dokonce 1 v Africe a uplatnil svůj- matematickY.ťťaTe.nt_;_-_ Integroval 
a nakonec nalezl_ přibližnou polohu hmotn~ho· středu: s~óúst~ivy- dosud- zná- . - ! 
!Ilých nalezišt Obušku. NeJblíže'byl malý ostruvek·v Tichém C?Óeánu. :I-tam ! 
se Jára dostal. Ostrov byl sice_ pustý, ale pomocí- -lopattčkr:po9.n1kavý ~ 
génius odhalil jeskyni- s dosti málo zachovaným deníkem~- Zaujala --ho- již 
~rvní věta -vládcem ostrova byl v 15. století král·OiBusheck·.-~·Potoin · .. 
byla, bohužel,- značná- část- cenzurou. zaškrtána a přečíst·. šel Jětt samot;;;. 
ný závěr. ·obušek se zlému králi vymknul z-· ruky·;· zničil~ éelý···jeho palác 

. a všechny obyvatele zahnal z ostrova do vody. Většina -zahynula, ·avšak 
:tě kteří přežill'C a dostali- se do· různých k~utů světa,- ČÍ{Ilž- je.::vysvětlen-- --- r 
růvod pohádky na. všech. kontinentech. . > 

Abych se _však vrátil k vlastnímu Obušku; ten ještě---chvíli- zuřiyě 
lét81 ne.d oceánem,. občas někde něco zničil, až unaven spadl·do ~ech. 
A ná~ známý pohádkový dědeček ho prostě sebral a strčll.do:pytle~ 
Vlflstni českou pohádku nebudu opeko,vat,- stačí připomenotJt, že Obušek
skončil u kováře Honzy. Ten .-se vrátil ze světa; oženil=-~e.; měl sé: dobře 
s tek obušek pustil. Co ted, zoufal si potichu- Jára Cimrman? Nekoriec 
~e nech~l inspirovat australskými obušky (tzv._ bumerangy) á podrobným 
studiem zjistil, že tam Obušel<; skutemě spadl. Při prudkém pádu ~e 
·rravděrodobně zlomil, což je analogie rozmnožovánf---·dělením·; á --dále- se
~odle D~rwinovy evoluční teorie postupně p~eměňoval na bumerangy.-'- Z~ __ 
.. ~ustrálie se potom některé zmetky, ZE~krnP.le obuAky, rozŘířily -po celém 1 

světě. Nyní bohože·l.došlo k děsi.vému přeillnožen!~óbuŘkú·-ve: světě,<~ehož·ť. ~·~·· 
se JárA Cimrman zřejmě obával. Na.psal totiž -tP.ké- spisek .. JAk· zničit·-----~---
ť'hušek '', který se ·však ztra.til. · · · . ' 

Závěrem bych rád shrn4l poznatky Járy-Cimrmana o Obuňku. Z-historie 
;-lyne, že obušky se vesměs používaly k šp?_tným cílu~-'-~ .... z pr1nc1pu.dě------ f: 
!!čnosti plyne, že- obušky 1--podobně jako bumerangy-, se- ca:s-to- ·vr-á-tí k to- - i-· 
:Ittt, kdo je vysl&l, e nnvíc mu pčkně nAmlátí. I 

I 
1.· 

:-·ere zp Zichová - Jára C1mrp~en a kula t;ý: _stUl I 
Život a dílo českého génia Járy Cimrmana, veřejností dlouhá léta 

:;omíjeného a neuznávaného, se díky vědeckému úsilí a záslužné osvěto
•~ činnosti našich i některých zahraničních cimrmanologd, dostává v 
?~slědnich letech do popředí zájmu světové vědecké i laické veřejnosti. 

Bádání není financováno z prostfedkd státu ani oficiálních 1nst1~ 
:;~i, ~le soukromé_prostředky jak finanční tak lidské, věnované na pod
; . .:ru t;to činnosti, jsou obrovské. 1-mohonásobně větší jsou vša.k přínosy 
~:noto výzkumu, které zasahují prakticky do všech oblast! společnosti -
-vědecké, technické, sociální, umělecké 1 politické. 

Je proto s podivem, že v širokém spektru výzkumu díla Járy Cimrma
~ nebyla dosud věnována žádná pozornost skutečnosti, zjednodušeně vy
~.idř·e-n·á· vz--t'Ethem 0!-mrmen a kulatý stůl. A při tom se evidentně jedná o 
.?len z nejpozoruhodnějších a nejvýzne.mnějších Cimrmanových př-ínosů 11-d
~:vu. J?k, to vysvětlím později. 

:-:e0právněné opomíjení Cimrme.novR díla v této obl~ sti j:e možno do 
~sté ~iry pfičíst skutečnosti, že dlouhá staletí bvl vvnález kulatého 
i~olu Fřipisován ruskému vědci N. A. Kuletostolnikovovt. Teprve nález 
::..nr~P--"':.Ova rukopisu "Stůl stokrát jinak'' vnesl světlo do této otÁ.zky. 

~opis byl objeven ve třicátých letech v horské obci DP.sná v se-
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verních ~echách v c~lupě chudého stolaře, kt~rý zmíněným rukopisem 
podkládal nohu kuchynského stolu. Doda.tečně bylo pro~ázáno, že.v rodi-
nP. st-olaře. trávil v letech 1SS6 - S9 .Jára Cimrma.n~.pravi_delně své víken
dy, pokud nebyla právě pracovnf sobota-• Odměn;u ·za· -pronájem světnič~.y -~ --,
Seps~l a věnoval Cimrman stolari a jeho potnmKtlm své -svěží_ a. půvabne 
d-ílke>- ''Stůl stokrát jinak''. Teprve mnohem. pozdě ji vyšla· najevo skutečnost, : 
že stolař ani jeho přímí potomci neuměli číst. Toho si však Cimrman . · 
nevšiml (kdo z nás je ale zd~la dokonalý?). Přesto však vycítili' vell
kost Cimrmanova ducha a·v úctě před jeho dílem využili darovaný.rukopis 
vzhledem ke svým možnostem tím nejefektivnějším· způsobem. · 

Až náhodný objev náhodného gramotného pocestného, který byl ke sto
lařově stolu pozván na lunch a_ .. v osvícené chvíli ·se. sklonil::. poď .. stul 
pro sousto linchmeatu spadlé na titulní ·stráhku rukopisu, způsobil~ že . 
Cimrmanovo dílo vchází postupně ve známost.- Dodnes z něj čerpá napríklad 
br i taký deník "The Table News '' a v posledních letech i náš populární 
čas opi s ''Urob sl sám ••. 

Pravděpodobně nepochopením mimořádnosti. význa.rnu .. nebyla do sud. zve
řejněna 87. kapitola tohoto Cimrmanova. díla. Její text, včetně názvu, 
museli luňtit g~afologo~é - částečně pro obtížnou. čitelnost rukopisu 
z ranného Cimrmanovs. období, . ale ze jména. pro přehnaně důkladnou impre-. 
gna.ci textu kuchyňgJ.ými _oma.stky. V první etapě grafologů byl název roz
luštěn jako'' Sud kulatý, rys tu ·pi je" f pozdě ji se· v8ak odborníci shodli 
na. znění začátku ."Stůl kulatý,· •••••• •, s. tím, že druhá polovina názvu 
kapitoly je pr6vděpodobně Cimrmanovým originálnfm vyjádfenťm ddivu 
nad převratností vlP.stního nápBdu. 

. ObsPh kApitoly se dá stručně \shrnout následovně: kulatý sttil je 
tvarově nejvhodnější rro všechny druhy lidské činnosti-a je zcP-le uni
verzálně použitelný. 

Zde je na místě učinl t poznámku, že při povrchním zkoomá.ní se ·Cirm
menův poznBtek skutei'Sně nezdá být puvodním (viz KulPto·stolnikovova věta.)-. 
Pův.o.dnos.t e. převretnost. ClmrmP.novt myšlenky VBPk plyne .. z doknnalP.jŘÍho· 
studie textu. Jára pod pojmer:1 ku1Rtý sttil totiž nernvs-lel sttil s krnho
vou deskou, ~le st~l tvpru koule. V rukopisu použil dn~s j!ž archaický 
výraz kule, odtud _název kulP..tý stůl. To dok~7.uje i CimrmA-nova poznám
ka o nejsnednějšim zp,lsobu· doprHvy stolu k0ulením (archaicky kulením) 
a nikoliv kutálením, což doporučuje pro svůj stů). KulatoAtolnikov •. __ ' 

__ Gen1eli tu Cimrmanova· kulatého stolu doke zuje fakt, že při stejné 
·velikosti povrchu zebýrá ~J.ednozna.čně nejméně míste-·a_:--jeho ansolutní je
din~čno~t je v tom~ že se.~k nňmu mohou-za stejriých~podmfnek sesedat li-
di nejen ze stran, ale 1 zhora, zdola a z libovolných úhlů. · . 

Cimrmanova geniální myšlenka se bohužel dodnes neup~aťnila v pra= 
xii jak o tom svěd~ pohled do naěich domácnostít ale 1 interpretace 
pojmu kulatý s~ůl v hromadných sdělovacích prostredcích. _ 

Převratný, leědosud·nepochorený, Cimrmanův vynález v budoucnu 
zcela jistě zásadním zpdsobem ovlivní vývoj rozemské civilizace. 

Není věak zatím možné usínat na vavřínech. Naěim c1rnrmanologdm zds
tává ještě jeden problém k dořešení, kterého si byl Jára dobře vědom, 
jak o tom svědčí jeho poslední věta y pojednání. Cituji"Zásadní nevý
hoda kulatého stolu spočívá však •••••• ''. 

Pokračování textu se bohužel nedochovalo, nebot náhodný gramotný 
pocestný - objevitel si zřejmě zabalil zbytky lunchmee.tu náhodou právě 
do tohoto chyhějíciho listu. 

f.ilip Ksdlec - Jára _QJ:!l_tplan _a __ vliv slinj::~jJJ..?l !l!!__zrněnv rot~e zem

ské osv 

Pátrání po stopácij Járy Cimrm~na probíhalo jak známo hlAvnP. v rod-
, ""' 1 v Li t "' k v P d ' "" k b " ' ' ' ne c .... a upe v p a-..ove. o sVl.cnem vs? yva tma. V sou~ednJ.m beráku 

byly učiněny zcela nedávno významné objěvy zápi§~Ů tohoto naŘeho proslu
lého muže.· K nejznámějAím z nich bezesroru petn poznatky k jeho 

astrobiologické činnnsti. 
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nelze než dospět ~ úžasnemu.závěru, že __ se. ___ jedná o ·s-lavné- menhiry-·:_Y-- _-
Stone11engé 1 v dnešní Velké Br i tánrr .-· Tenťo · fBkt pdtvrz.tfj.e. :J.. . .-:~zstáš.tri:L 
shoda--skutečností,- že-: přesnóst Cimrmanových hodin je stejně ·vysoká. jako 
nadmořská ·výška vrcholu zmíněných men~irů. Ano, Jára Cimrman je. skuteč- -
ně ten-, kdo vztyčil tyto kameny, aby prov&.děl· svo·ji .věd·eo.ko~-~~čtnnost. -- ... 

Když ~v: ·Stonehenge·.-prováděl měření Povf.:'iml' sl·-·zpOMEFlene-ho-:-?táčení - ·· --·-
.souhvězdí---Velkého vozu. Jeho první.myšÍenkou bylo,- ž·e-·:~Velkéinti~v:ozu- drh
nou kole;- ·file tú však za.v~hl,;- nebo~- si _uvědom~.l, ·že --~~-- zárov~n. :Jedná_· -
o Velkou medvědici, _Již~ dlouho. honJ.c:Í. souhvězdí.· -Praka.--na.hání :gtále .více 
hrůzy·, -.t~kže by· mělH spíš zrychlovat.- - ·. .. , 
: U drhnutí tršHk Jára Cimrman zůstal~- Jeho d·alší- hypotezou bylo, že 

se zad-írá ·osa-, '-a to --zemská•· Zorganizova.l. tedy ·nám·- j1!. známou. výpravu na-.:. .:
1 severní p61 s ·nám již z_nárným výsledkem.- osu nenaěel •. Zůs.t~:vá ... jen. otáz- ,,. · 

ka, proč ·se' 'o ·hledárií osy nezmínil 'svým druhům. -~Odpověcl· je·:_ ona·snadě:- -- -- -
obával .. se,. že by mohlo dojít k záměrnému zpoma-lení qa-lěí- ~rotac·e---Země- -----

1 přistpáním písku do .ložisek. Správně předpokládal, že."na severním p6-
t·- l:u písek nikdo- ·nesežene-,-- _ani~ prostomysl·ný Va~el, zT":jehož~:._strany.-"7bylo -- --- -:-~~ 

nebezpěí .ne jvět ěí •~ .- __ ,. · 
. Po expedici- se -Jára Cimrman opět uchýlil do Anglie~ _l-fěřením si 
ověřil; že. se .rotace ·opět ~romalil~. Nyní mu- bylo jasné·; .:ža·,prfčiria le-- __ _ 
ží někde jinde. Ale zároven_. všude.\ Kdyby byla dobře patrná, -jis.tě .by 
na ni ·narazili již starověcí učenci. Muselo jít tedy o zdáhlivě nepa-
trný ·jev. Protože mu pravý důvod stále unikal, musel ·být' přiltš·· kluz-·.- - -· 

: ký, bE! .Příl~ě ··slizxký. NY-n!. ·už nebylo těžké odhadnout; že Jde o.:·žíža-
.. · · · t · · · ly. Svoji ideu· :Jár·a Cirnr·mah po'tvrdtl· experimentálně··· ··Na' ·vréhoŤ"··keždé- ·- · 

~-; ho- menhiru vynesl .asi půl metráku žížal a nechal je -tBm· několik dní 
- vyhládnout. Potom za pomoci domorodého obyvatelstva· zot'al Řir·ok-é .oko- . 
.... lí. Žíž-alám se na-skytl .. lákavý pohled. na .če.rs.tv.ě. zora.ný._ hu~u.s.-a,-prot.q 
;- začaly si-lně slintAt. Sliny se rychle vyp.ařovaly a vznikal· -hu.stý mrE;l.k. 
r· V trhlinách mraku· nad obzorem prováděl Jára 'Cimrman:.:. pře sna- :měř:ení--.~ .. :-~-' 
.. Hmota sl-inných pRr· se ·přesunula výše.-· Tím došlo ke zvýšen!·- toč1-véhci· • 

momentu Země a to mělo ze. ·následek zpom~lení rot~ce •. Zárov-eň--se-.-zvedl 
silný vítr desátého- stupně ~eaufortovy stupnic~,- co~ pot.vr.ztfJf· ·záznamy 
i ze ·vzdáleného pražJ~kého Klementine. JárB Cimrman všEJk n·ezůst~r u- mě-
i?ení, přistoupil i k progn6ze. V souvj slasti·· se zvyAu.j:fc·:L.~se~ lntenzi-· -
tou zemědělské· činnosti, která měla. nEJstat podle Jeho progn6z,··p'řed-" 
pověděl i zvýšení .sl1nt8cí činno~t1 žížBl B. tím 1 pr.O.d lo.už_e-n.í. dne,. Je 
zásluhou Járy Cimrmena, že jsme si na Nový rok 1987 posunuli-hodinky o 
celou vteřinu, což jigtě Máte vi:lichni- v živé pe.měti. 

Na uvedených zá.znPmeah je dobže ilustrovánf!. zásluha Járy Cimrmana 
o ZFložeryí Bstrobiologie, metody hypotéz, Fkologie I (zamlčení-existen
ce zemske osy v zájmu~ zachování délky dne na Zemi) a dokázánR jeho 
nP světě první progn6za rychlosti rotace Země. 

Mirek Šimsa - Jára Cimrman a přestavba 

Vážení přítomnít vážená poroto, 
rád bych dnes pripomněl některé z vedlejších myšlenek českého vy

ná~ezce, spisovatele, objevitele - našeho velikána Járy Cimrmane .• Ve 
svém referátu se hodlám zabývat vztahem k přestavbě. Nelze samozřejmě 
pochybovat, že by CimrQan vzhledem ke své genialitě přestavbu neořed-
pověděl. ~ 

Zpočátku přistupoval k přestavbě vlažně 1 dalo by se fíci až ne
přátelsky. Jakmile však pochopil, že naše přestavba nevyžaduje konkrét -
ních činů1 b~l jeho vzbah k prác~ zcela uspokojiví a Jeho postoj k přes
tavbě se znacně zlepšil. Cimrman se dává do přemýslen~ a teoretizovaní 
a piše onoho závazných děl. Ta totiž budou hrát závaznou·roli pro naši 
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-:::- -. pře stavbu•-··_· : 
--: .. . ---~- - Kritická veřejnost ·se po seznámení s Cimrmanovými spisy rozdělilá -
~-- na dvě skupiny. Jedni je považují za zcela nesouyi sající- s-., přestavbou.---~-· 
---Druzí, ti také považují Cimrmanovy spisy za neshodaé, ale považují Je
.,..,· jich zvěře jnění za ·už i tečné pro české rybářte, ne bot. -na ·poslední- st rán- --

,~ ·· · ~-• ce'"·~lT náhodou otištěny dvě mi stravy studie, S:· to ''O chování kapra. ve 
~"'_,. .. vodě' a ''O chování kapra· na suchu''. Zde mistr poprvé použfvá ·srovnáva
lft'-"< cí metody a objektivně hodnotí situaci obou kaprů. :Zár.oven.:· zde- před- . .. 
-- pověděl krl tický stav našich vod, -jelikož---nepovažu-je:~•s-1-tuaci· ani jedno-

ho z obou kaprQ za uspokojivou. Tímto dílem prokázal mistr své ohromu
jící znalosti 1 v tomto oboru. 

Vratme se v~ak k Cimrmanově činnot~ přestrojovacÍ• Po přest~vby 
__ se pustil se svou příznačnou plodností a vytvořil díla různých. kvalit •. 

Je nutná podotknout, že první Cimrmanovo dílo se následné séri~ : 
mírně vymyká a bphužel svědčí o tom, že mistr si v prvém tvůrčím zápalu 
slovo přestavba vyložil mylně. Dílo napsal slovensky pod názvem " ''. 
Mistr zde rromlouvá ze·jména k me<!arské menšině v okolí BratislAvy a uve
fej~uje tím zejména_své -revoluční názory ~a tot-jek vhodnou-přestavbou 
nábytku řešit bytové problémy mladých lidí • 

. . Del-ší· Cimrcanovo dílo vzn.ika j.ící na poznávacích do Ruska ~e .na.zý
vá ''Porostro jke 11 a mezi dílE!. zebýva jící se přestavbou je ZRřazeno, Jl' o
tože ho nelze zeředit jinem. Cimrman se zde sice naoko zabývá využitím 
parního stroje, n"to v 21. století, ~le pozornému čtenáf1 jist~ neunikne ·r· -~ teorie proudění kapalin, kterou lze skvěle splikova,t ntt nedávné prRžské · 

~-- událo sti. · \ · 
Nyní se už opravdu dostává~e ke stěžejnímu Cimrmanovu dílu týkají

cího se problémů přestavby. O jeho dokonalosti svědčí 1 fakt,- že Cimr~ -
~ _man nebyl schopen vymyslet název odpovídající kv8lity; a ~roto publi

kova..l knihu bez názvu. Za zvláště významnou .POVttžuji básen,- kterou Jára 
složil sám pro sebe a jež je stěžejním motivem díla. Jára zde v~ ver
Ř-ích -shrnul zkušenosti svých předchp dců a myslím, že nebude troufAlé 
tvrdit, že díky tóto básni~ jíž se náě velikán řídi~, mohl dovást své 
my-ělenky a·ž· a:o ·konce. Básen se ·vy jadřujícímt ·schopnostmi Cimrina-na- ·rozez·-· ... 

: vučela v absolutni rým. 
~- Pí·estavba 

Přestavbo, přestavbo, přestavbo, přestavbo, 
Já říkám, Járo, dej' si pozor, 
hned nad sebou bys mohl míti dozor, 
nedáš-li si pozor. 
Piš jen tak jak bývá zvykem, 
jina~ skončíě s pruhovaným trikem~ 
jak už to bývá zvykem. 

Děkuji za pozornost. 

~tir~d Patočka - jár~ Cimr~an a možnost XYUŽití Štolpišskvch vodorádů. 

k .. zimním p_rvos ,lezd\im 

Tento věrohodný příběh o Járovi Cimrmanovi mi před lety vyprávěl 
velni stPrý jizersk~ pamětník. JmenovE .. l se Lojza Voncháček a bylo ·to v 
hostinci ••u krmelce '• Místní štamgasti ho nazývali jeho původním jménem 
strýc .. Gr~en. Jeho velkým snem již od raného mládí bylo stát se slavným 
vojevůdcem. Jeho velký talent pro vedení lidových·mas dokA.zuje policejní 
spis z minulého století, kdy při demonstraci na Václavském nám~stí vy
křikoval. "hrrrr na. ně'' a ''nepřátel se nebojte, na množství nehledte''. 
Tyto výroky se však mylně rřlpisují Janu ~ižkovi. Píseň ''Ktož sú boží 
bojovníci" již nestačil dozpíva.t, ne bot ho někdo za husté mlhy uchopil 
zezaduy~ vlekl pryč. ~řed vězením ho pak zachránilo jen tvrzení, že jeho 
největa~ touhou je stat se v~jákem. 

·.· 



oJ:;,:--·- Kdy! _Jsem á crýcov1 ·sdělil: ·svúj ·věk -- 72 let; pra-til, že v tomto -
:::-:~----věku Ještě honil-- babičky ·po·:. Ji-zerských- hor-ách. ··pod-_ heslem-..!!MLADt-~-MÁ----

- ZELENOU'' jsme pak lámali jednu peprmlntku za druhou • ·-Semleli jsme všech
b-- no možný, .. fotbal, ženskýí·- poll tiku, až-.. --jsme- se---dostali----k·- ·Járov1"":-C-1mrma------'---
~-·:- · nov1. · 

Dě ~~se odehrál už- dávno, v době,· kdy strýc_ Green· nebylo-ještě -ani· 
v důchodU a Jizerské lesy -pokrývala souvislá vrstva· .lesa.~ Strýc.- si-- v---- .. 

t zimě vyšel na svou. obvykou procházku do lesa. ~si. ve-půli c'esty- začal 
~ vzbuzovet jeho pozornost jakýsi člověk, velice zvláštním zpdsobe~ utí
t kající k vodopádu, již od- nepaměti zvaného Štolpišský .- Z~ ch1ríll bylo · f· možno _konste.tovet, že blížícímu se muži vidl telně brání po kotníky ... 
,... stažené k8lhoty_. Strýce, ·válejícího· se s.míchy po zemi,·· náhle· přešel 
;--~ humor, kd~rž uviděl z nedalekého houští vylézt hnědého huňáče.- Netr- · -

valo dlouho a začal onomu muži závidět právě ty stažené kalhoty. Tem· 
zatím dobP-hl E:'Ž k vodopádu. V bl chvíli se vlBstně poprvé v:vskytla.
myšlenka možnosti zimního prvosjezdu Stolpišských vodopÁ-dů. Je nutno 
uzn~t, že muž dl~uho nepřemýňlel. Proto i my zd~ zkrátíme naše vyprávě-

!... ní a otevřeně přiznáme, že ji plně využil. Jinými slovy·- po holé zPd
~~ nfc1 se vrhl po zledovatělých serpentýnách vodního. --toku.- Strýc- ho- .brzy 

na~to následova.l. Posléze se oba muži jl~ nedoč.kavě hrabali ·z malé 
ttlnky na přilehlou skálu. Po vzájemném představení strýc· z·jist11-, že 
jde o nějakého Járu Cimrmana. I v této kritické chvíli se tehdy v-Járo
v! pro jevil literární génius. Drkotajícími zuby přednesl ná.sledtljíc·í 
verš: ''Zima! klendra, kosa, kláda, nastydnou mi tady záda". V této 
chvíli sl pri veršování vytahoval .~ledovetělé hrudky ze zadní části 
těla. Pozdě jl se Jára. Cimrm~n a můj strýc stali dobrými přáteli. O Já
rovi by se dalo ještě mnoho vyprávět, e.le v hostinci ·U krmelce ·tiž zaví
rali. Dobrou náladu nám nemohlo zkazit ani pár ěrámd a odfenin~ vznik
lých po té, co se strýc s hostinským rozloučil se slovy\' ""Pán Btth- várit 
to zaplat''• ·Spokojeně· jsme· se· rozešli do· svých domov·ů·· ''Sne.d· řekl· Jsem 
víc,. .. než chtěl jsem říct, prczto milá poroto, vrhneme se na- motto: už 
se mi chce hrozně spát a na nákej referát, já vám klidně můžu ••• -. '' ... 
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