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Universal Psychiatric Church 316a

21 oddělení Upsychu 316a  
a 5 pododdělení

• Apartmá Rudolfa Archmanna zvaného Dědek

• Kibuc Nejmilostnějšího Krista Spasitele – svaté báby

• Fausthaus 04

• Sprostor – rezidence Božského markýze de Sade  
 a Šmírákova observatoř

• Líheň Sv. Hmyzu Svihmyzu – Broučkář

• Podzemní spisovna SSSS – samizdatisté  
 a pododdělení státního dohledu – Fízl

• Kostlivci – Mstitelů Božích Svatá společnost

• Klinika doktora Štrosmajera

• Komandatura generalissima Albrechta z Valdštejna

• Kaple Mildy Uřitníka – fekotisté

• Hýga

• Oddělení pro rekvalifikaci svědků Jehovových –  
 Ing. Todor Donovský

• Svatá chýše betlémská – Betléman

• Antikrist, Lucifer čili Sejtn neboli Mefisto  
 či démon Gabriel etc.

• Puritán – Nicotník

• Obytná multikaple Michaila „Grigorije” Rasputina

• Malý Vatikán – ambasáda Mariánského císařství,  
 Apoštolská nunciatura kardinála Guzmána,  
 vyšetřovna Svatého oficia – P. Petr SJ

• Domácí svatá barikáda – barikádníci

• Chata kata K. H. Franka

• Kaple svaté Scholastiky

• Dárvin
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Upsych 316a





Tato kniha je věnována všem magorům, šílencům a blbcům, ať veřejným  
či tajným, svobodným či internovaným, živým i mrtvým bez ohledu na rasu,  

vyznání či tvar a počet pohlaví.

Má být také příspěvkem ke společenské diskusi o stávajících  
i budoucích formách choromyslnictví.

Šílencům se často poštěstí,  
co zdravý rozum neporodí nikdy.

William Shakespeare

Upsych 316a
Universal Psychiatric Church 316a









9

Konfrontace s Upsychem 316a dává zájemcům možnost zamy-
slet se nad rozmanitostí lidského smýšlení i hranicemi toho, 
co je ještě normální a už nenormální, či je-li vůbec něco nor-
málního v psychice lidí a nakolik toto určují společenské kon-
vence, nebo upevnit či zpochybnit svou dosavadní odpověď 
na otázku, zda krajně alternativní péče o duševně choré je 
vůbec možná a prospěšná. V samotné diskusi zůstává Upsych 
316a neutrální a je hmatatelnou ukázkou, použitelnou k argu-
mentaci obou nejvyhraněnějších pólů diskuse.
Příznivci individuální psychiatrické péče jsou potěšeni, že kaž-
dé z 21 oddělení Upsychu 316a rozvíjí u svého obyvatele jeho 
výjimečná nadání a mánie. Není zde nutná žádná indikace 
psychofarmaceutických prostředků. Nejsou tu žádná klecová 
lůžka, pokud je nevyžadují sami mašíblové. Správa Upsychu 
316a nepoužívá žádné donucovací ani zklidňující prostředky 
vůči svým chráněncům. Charakteristická je také možnost 
provázanosti všech oddělení navzájem a fungování Upsychu 
316a jako soběstačného, rafinovaně strukturovaného organi-
smu. Činnost a práce, již zde jednotliví schovanci vykonávají, 
není samoúčelná terapie, ale užitečná a většinou i dobrovolná 
troška do složitého soukolí tohoto mlýna a slouží celému ko-
lektivu, čímž se značně omezuje a mnohdy i zcela eliminuje 
počet pomocného personálu.
Toto vše však vadí příznivcům konvenční psychiatrie a Upsych 
316a jim je trnem v oku i odstrašujícím příkladem, k čemu 
může vést přemíra svobody a nedostatek uměle prosazované-
ho pořádku a řádu. Velice častým argumentem je též to, že 
psychický stav jeho chovanců nevykazuje zlepšení dle stan-
dardního pohledu běžné léčby a jejího hodnocení, nýbrž na-
opak se zdejší pacienti ve svých mániích dále utvrzují, na což 
je správa každého upsychu samozřejmě patřičně hrdá. V ne-
poslední řadě je jistě nedostatkem Upsychu 316a i naprostá 
nezávislost, kterážto vyvádí z míry zejména byrokraty, neboť 

se takto dostává mimo sféru jejich přímého vlivu a kontroly.
Odborná veřejnost, jež nehodlá polevit ze svých dogmat 
psychického zdraví, se tváří, že o ničem neví, jako by žád-
ná alternativní cesta neexistovala, a je-li některý ze zástup-
ců psychiatrické vědecké obce přece jen přímo s upsychem 
konfrontován, pak celou záležitost bagatelizuje s tím, že jde 
o psychiatrické pankáče a anarchisty, nebo ještě hůře o šar-
latány zneužívající bezbrannost mentálně narušených jedinců 
ke zvrhlým pseudosociálním pokusům.
Proč však naše civilizace, jejíž technický pokrok staví na myš-
lenkovém odkazu Alberta Einsteina, zpochybňujícího čas i pro-
stor, jež jsme schopni měřit s přesností miliontiny milimetru či 
sekundy, není s to přijmout relativnost v něčem tak nepřesném 
a neměřitelném, jako je psychické zdraví a péče o ně? Proč se 
ho stále snaží definovat a omezovat věda, když její historie je 
plná selhání v tomto směru a byli to vědci, odsuzovaní blázni, 
šílenci a mašíblové, kdo bořil hranice nemožného a posouval 
lidské možnosti i vědecké poznání? Vždyť před šesti sty lety 
každý učenec věděl, že zeměkoule je placatá, a každý, kdo tvrdil 
opak, musel být blázen. Před pěti sty lety každý tvrdil, že Země 
je středem vesmíru. Před čtyřmi sty lety nebylo nikoho, kdo 
by zpochybňoval Aristotelovo učení o čtyřech tekutinách. Před 
třemi sty lety nikoho seriózního nenapadlo, že by člověk mohl 
létat. Před dvěma sty lety si byl každý vědec jist, že mikroby 
vznikají samoplozením a atom je nejmenší částice hmoty, již 
nelze dělit. A před stoletím každý racionálně myslící člověk po-
važoval cestu na Měsíc, bombu schopnou zničit svět, televizi či 
internet za zábavnou, ale nemožnou smyšlenku z románů Julesa 
Verna a dalších fantastů devatenáctého století. Stejně jako dnes 
si je každý normální člověk stále jistý tím, že jakékoli psychické 
jinakosti je nutné odstranit a vyléčit. Kde se však bere ta samo-
libá jistota, že odlišnost ve způsobu myšlení či pojímání reality 
je stejně zhoubná jako rakovinný nádor?
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Z historie upsychů

Cíleně zde nebudou zmiňovány přírodní národy afrického 
a amerického kontinentu, jakož i tichomořských ostrovů 
a Austrálie, neboť u těchto byly psychické i sexuální odliš-
nosti a mánie vždy respektovány jako mimořádný dar a bylo 
jich přirozeně využíváno bez nutnosti jejich zvláštní chrámové 
ochrany. Výjimku tvoří olmécká, mayská a aztécká civilizace, 
v jejichž kultuře byli takoví jedinci velmi přísně pronásledo-
váni, ba likvidováni, a dosud se nepodařilo najít věrohodný 
archeologický důkaz, který by dokládal existenci jakéhokoliv 
útočiště pro blázny a devianty této epochy.
První skutečné doklady jakéhosi upsychu máme ze starověkého 
Egypta, kde při Amonově chrámu, krom domu života a domu 
smrti, fungoval též dům jinomyslných. Zde z darů a pod ochra-
nou Amonovou žili a působili jedinci, jejichž jinakost myšlení 
je vymaňovala z běžné společnosti. Přesto byli velmi vyhledá-
vaní, neboť dle dobových pověr byli ve svých záchvatech svaté 
posedlosti schopni přímo mluvit s bohy a ledacos dohodnout či 
vyprosit. Jiní zas byli ceněni pro své prorocké vize a moč bláznů 
byla považována za nejúčinnější prostředek proti démonům. 
Podobná zařízení bylo možné najít i v perské a babylonské říši, 
a to paradoxně až do vpádu Alexandra Makedonského, jed-
noho z největších šílenců starověku. Další opravdu skutečné 
snahy o zřízení takovéto instituce jsou situovány do dob římské 
říše, kdy bohatí patriciové budovali osamocené statky a vilky, 
jež jim měly skýtat prostor a azyl, aby se v klidu a skrytu, daleko 
od zraků a soudů zvědavého lidu i rodiny mohli věnovat svým 
bizarním a výjimečným zálibám, běžně považovaným za nedů-
stojné či nemravné, ať už šlo o činnost výtvarnou, přírodo-

vědnou, agronomickou, medicinální, sexuální (a v počátcích 
republiky sem spadaly i snahy literární a sběratelské), a přitom 
aby na veřejnosti zůstal zachován jejich seriózní a průměrný ob-
raz. Za Tibériovy a zejména Caligulovy vlády se v takové místo 
dle dobových svědectví změnil sám císařský palác. Celý ten ne-
uvěřitelně nákladný provoz sloužící k ukojení choutek jediného 
šílence však postupně zaniká spolu s celou antickou civilizací 
pod náporem barbarských hord, jež neholdovaly psychickým 
rozmařilostem. Raný středověk na starém kontinentu je pak 
dobou, v níž talent a nadání bláznů a šílenců sloužily pouze 
k pobavení a obveselení mocných, kde spolu s eunuchy, Morri-
sovými tanečníky, skákajícími Židy a vousatými ženami jsou 
nedílnou součástí slavností svatého Leonarda a jiných dvorních 
taškařic.
Jinak tomu je v prostředí arabské kultury, kde si možná prv-
ně uvědomili tenkou hranici mezi mimořádným nadáním až 
genialitou a šílenstvím. Množství převratných objevů, jimiž 
se vyznačuje islámský zlatý věk, je připisováno lidem, kteří 
by v dnešní době pravděpodobně trávili život v blázincích, 
zatímco tenkrát dostali prostor a prostředky k realizaci svých 
smělých myšlenek a nápadů: kupříkladu Abbás ibn Firnás byl 
navzdory šíleným pokusům o létání podporován ve svém bá-
dání, a tak obohatil svět o lupu a metronom, Abú Alí al-Ha-
san ibn al-Hasan ibn al-Hajtham zdokonalil astroláb a sestro-
jil různé astronomické pomůcky, mj. stroje na předpovídání 
záplav. Abú Músa Džábir ibn Hajján zase díky celoživotním 
pokusům povýšil alchymii z kategorie pověr a kouzel na vě-
deckou disciplinu.

Univerzální Psychiatrické Chrámy jsou nevšední zařízení, jež 
dodnes představují opravdu jedinou skutečnou alternativu 
stávající lékařské psychiatrické péče. Jejich provoz je do jisté 
míry institucializován a unifikován v souladu se všeobecnými 
stanovami, jimiž se řídí všechny upsychy, kupříkladu je stano-
ven počet oddělení každého řádného upsychu na 42. Každý 
jednotlivý upsych je však ve svém provozu a zaměření zcela 
individuální. Neopakovatelná skladba jednotlivých mašíblů 
každému takovému zařízení dodává jedinečný charakter, a tak 
tyto soukromé průkopnické ústavy ukazují novou cestu k pro-
blematice bláznovství. Na psychické anomálie se zde totiž ne-
nahlíží jako na poruchy, jež je nutno odstranit, ale naopak 
jsou vnímány jako talent, který je hodno rozvíjet. Na rozdíl 
od stávajících „léčebných” zařízení zde nejsou „pacienti”, kteří 
by zejména pomocí farmaceutických prostředků byli „uzdra-
vováni” tak, aby svým myšlením a chováním zapadli do še-
dého průměru davu a odpovídali diktaturním představám 
lidové většiny, jejíž nastupující moc liberální zvůle už před 
více než stoletím pranýřoval Henrik Ibsen, ale jde o skutečně 
Univerzální Psychiatrické Chrámy, kde může nalézt azyl, jenž 
k chrámům vždy patřil, ten, kdo se cítí pronásledován pro 
svou jinakost. A nejen to, na jeho mimořádné uvažování zde 

nebude pohlíženo jako na problém, ale bude povýšeno na pie-
destal úcty a bude mu věnována skutečná péče. Mašíblovi, 
jenž je přijat do péče, je přiděleno oddělení, které je zaříze-
no a vybaveno tak, aby vyhovovalo všem jeho mimořádným 
potřebám a nárokům a skýtalo dostatek možností i podnětů 
k rozvoji jeho nevšedního nadání a prostoru k jeho práci, jež 
je v důsledku přínosem pro celý upsych.
Toto krásně vidíme právě i na Upsychu 316a, jenž je dosud 
jediné zařízení tohoto druhu u nás. S jeho nevšedním přístu-
pem z něj však šílí jistí zaměstnanci snad všech zainteresova-
ných složek státní správy, počínaje ministerstvy kultury, zdra-
votnictví, školství a sociální péče přes Národní památkový 
ústav, policii a hasiče České republiky až po okresní a místní 
úřady, stavební úřad, hygienickou stanici, ba dokonce i Se-
veročeskou energetiku. Naráží ale i na iracionální odpor a ne-
pochopení ze strany místních obyvatel, repatriovaných sem 
počátkem devadesátých let z ukrajinské Volyně, a pozdějších 
kolonizátorů tohoto bývalého vojenského pásma. Všechny 
tyto zmíněné a další orgány, instituce i jednotlivci z různých 
důvodů vyvíjejí svůj nátlak na správu Upsychu 316a a poža-
dují zrušení a vyklizení celého zařízení, či alespoň dle svých 
možností a sil blokují a znesnadňují jeho provoz.

Co je upsych
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Značný úpadek vědeckého rozvoje a poznání lze naopak tou 
dobou sledovat na Dálném východě. Po rozpadu mongolské 
říše se v Číně zvedá vliv konfucianismu, odsuzujícího cokoliv 
nového a odlišného, a tak tam končí éra pokroku i odvážných 
objevů a všichni fantasté, vynálezci, blázni i úchylové jsou dů-
sledně pronásledováni jako příčina neštěstí a pohrom, kterouž- 
to tendenci je možné do jisté míry sledovat v ČLR dodnes.
Opačný jev je patrný v evropském prostředí s nástupem re-
nesančního bludařství. Opětný rozkvět módních pavěd, al-
chymie, astrologie, hermetiky a okultismu, jimž skýtají zášti-
tu mnozí mocní mužové a panovnické dvory, dává obrovský 
prostor k šíření převratných a šílených myšlenek, z nichž se 
některé dokonce ukáží jako pravdivé.
Takový zběhlý dominikán Giordano Bruno – krom svých 
věhlasných spisů, v nichž připisuje planetám a dalším kos-
mickým tělesům vlastní vůli a až na pár výjimek i vysokou 
inteligenci, s níž řídí kosmos a rády se pletou i do běhu života 
pozemského – pojednal třebas i o potměšilosti a zákeřnosti 
Měsíce, s níž se tento náš nebeský blíženec škodolibě vyží-
vá v tom, jak škodí lidem, či o nestálosti Venuše, z jejíhož 
působení většina zažívacích a střevních potíží pochází (proti 
nim úspěšně prodával ochranné amulety, zároveň však pro 
ně byl postupně vykázán ze všech univerzit), a podpořil i tezi 
heliocentrickou, již doplnil svou vlastní kosmogonií o neko-
nečném vesmíru, a té se později chytila exaktní věda a pro 
neslavný konec tohoto mašíbla si z něj iracionálně stvořila 
mučedníka racionálního vědeckého myšlení.
Skutečně první seriózní pokus o vytvoření moderního upsy-
chu lze připsat francouzskému knězi Françoisovi Simonetu de 
Coulmierovi, který od roku 1804 řídil sanatorium pro dušev-
ně choré v Charentonu. Tento pokus, jako ostatně i mnoho 
pozdějších, selhal kvůli přílišnému zájmu úřadů. Nakonec 
přítrž volnomyšlenkářským přístupům k vytváření a provozu 
upsychů učinil v Charentonu v roce 1826 otec institucionální 
psychiatrie Jean-Étienne Dominique Esquirol.
Další kroky v tomto směru lze vysledovat v zednářských lóžích 
18. a 19. století, které jako reakci na racionalizaci osvícenecké-
ho myšlení budují tajné koleje či ústavy skýtající azyl a ochra-
nu nejen vlastním členům v jejich bádání, ale v ne zcela výji-
mečných případech i nestandardním uvažováním mimořádně 
nadaným jedincům, jež často zachraňují z rozmáhajících se 
ústavů pro choromyslné. A je to právě rozvoj těchto ústavů 
a psychiatrie vůbec, jíž se náhle dostává pozornosti a prostoru 
k vyvíjení metod na odstraňování psychických jinakostí a vy-
mývání mozků za pomoci vody, světla, elektřiny, chemických 
a dalších prostředků, což vede v roce 1842 ke vzniku tajného 

společenstva na podporu bláznovství a k založení prvního 
řádného, samozřejmě tajného upsychu i k deklaraci stanov 
a pravidel provozu dalších takovýchto zařízení. Objevuje se 
zde také poprvé slovo upsych, což je kryptogram slov Uni-
versal Psychiatric Church. V následujících letech toto hnutí 
zakládá své chrámy nejen v řadě evropských zemí a ve Spo-
jených státech amerických, ale i na území britských, fran-
couzských a holandských kolonií. Útlum v tomto rozmachu 
přináší první světová válka, a hlavně hospodářská recese 
následující po tzv. bláznivých létech. Další rozmach v rozvoji 
upsychů v západním světě si vynutila traumata druhé světové 
války, korejského a vietnamského konfliktu a zejména démo-
nizované hrozby jaderného konfliktu i trvalý průběh studené 
války. Druhým pólem byly ekonomické doktríny industriali-
zace a technizace globalizujícího se hospodářství i konzumní 
způsob života, jež vedly nejen k éře hippies, která byla zcela 
neinstitucionalizovaným bláznovstvím, ale i ke komerčním 
upsychům, které skýtaly po římském vzoru prostor a ochranu 
movité klientele k tajnému ukájení jejích bizarních choutek 
a přání, často daleko za hranicí zákonnosti, jakož i k hledání 
pocitu štěstí a uspokojení v nevšedních a úchylných zážitcích. 
Za příklad můžeme uvést hotel Holy Paradise v Las Vegas, 
provozovaný italskoamerickou mafií. Dalším podobným pod-
nikem byl i hotel Nirvana v libyjském Tripolisu, jehož stálé 
zákazníky tvořili přední světoví teroristé, šéfové tajných slu-
žeb i prostí diktátoři. Možná právě odtud a z pár podobných 
míst byl řízen a udržován bipolarizovaný svět.
Komunistické vlády východního bloku, až na Jugoslávii, opro-
ti tomu přirozeně se striktní razantností veškeré takovéto sna-
hy důsledně potlačily, a tak až na pár výjimek, těžících z pří-
sloví „pod svícnem bývá největší tma”, byly upsychy otázkou 
tajné dílčí činnosti jednotlivců. Ani komerční boom všemoc-
né tržní ekonomiky devadesátých let v tomto prostoru, přes 
všude proklamovanou neomezenou svobodu, nepřál obnově 
takových institucí, takže až s počátkem nového milénia se 
počínají i v postkomunistických zemích zase objevovat první 
řádné upsychy.
V současné době lze bohužel sledovat v celé lidské společ-
nosti značnou radikalizaci a zdánlivý liberalismus posledních 
let střídá lidskému druhu zřejmě přirozená a nevyplelitelná 
podezíravost vůči čemukoliv odlišnému. Politicky a mediálně 
rozdmýchávaná totalizující davová panika se stává velkým rizi-
kem pro tyto ostrovy čiré svobody, a tak už nyní se dostávají 
do hledáčku bezpečnostních služeb, nebo naopak tvůrců růz-
ných konspiračních teorií.
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Generální Štáb Ducha je bezpochyby to nejpozoruhodnější, 
co vyprodukovala naše armáda. Tato vysoce elitní a tajná or-
ganizace se počala formovat v jádru naší ultraateistické a so-
cialisticky pragmatické armády někdy koncem sedmdesátých 
let, a to jako kontraprodukt přísné sekularizace, mající za cíl 
výzkum a využití paranormálních jevů, styk s Hospodinem, 
spolupráci s mimozemskými civilizacemi a boj proti magii.
Zpočátku neorganizované tajně vznikající skupinky ilegálních 
nadšenců pro studium spiritismu, okultismu, magie a para-
normálních jevů sjednotil teprve major Hadrbolec. Tento zne-
uznaný důstojník, jemuž nadřízení pro neuspokojivý kádrový 
profil odmítali svěřit vyšší velení, rozpoznal příležitost, jež se 
mu zde naskytla, a v roce 1981 na svátek seslání Ducha sva-
tého svolal 1. tajný sjezd armádních psychotroniků, na němž 
vyhlašuje čtyřicet dva direktiv Generálního Štábu Ducha. 
Všichni účastníci jsou touto iniciativou nadšeni a okamžitě 
skládají přísahu této organizaci. Hadrbolec je jmenován gene-
rálmajorem a přijímá krycí jméno Metuzalém. Dále ustanovu-
jí koncepci své práce pro příští rok, jež má spočívat především 
v zakotvení a upevnění jejich pozice v struktuře armády a zís-
kávání moci a vlivu. S tímto úkolem se všichni noví důstojníci 
starozákonních jmen rozešli k jeho poctivému naplnění a pod 
zástavou Ducha svatého, vojenskými ideology považovaného 
za holubici míru, se štáb zdárně rozvíjel. Zásluhou plukovníka 
Lota, dříve proviantního poddůstojníka, který plně ovládal 
taje vojenské byrokracie a dokonale uměl oficiální cestou pře-

souvat jakýkoliv vojenský materiál i personál, sešli se brzy 
všichni v nově vzniklé brigádě speciálního určení, o jejímž 
poslání nikdo zvenčí vlastně neměl žádné informace, což jí 
jen dodávalo na důležitosti, a tak nebyl problém pro její akce 
zajistit jakoukoliv výstroj či výzbroj. Letitý poklid, v němž 
mohli důstojníci GŠD nerušeně pracovat, začaly ohrožovat až 
polistopadové kontroly a prověrky. Jako protikrok byl jeden 
z vysokých důstojníků GŠD prosazen na post ministra obra-
ny, aby zajistil prostředky a klid pro další práci i v restruk-
turalizující se české armádě. Jeho přílišná horlivost i neskrý-
vaný zájem o mystiku a astrologii spolu s pár nechtěnými 
úniky informací a odchodem několika důstojníků do civilní 
praxe, již umožňovala nová svoboda podnikání, celý GŠD 
poněkud zdiskreditovaly, takže se koncem století s armádou 
plně rozešel. Díky tomu, že od té doby se již nemusí nikterak 
nikomu zodpovídat, je jeho další působení, i přes marné sna-
hy některých investigativních novinářů, veřejnosti dokonale 
utajeno, stejně jako zdroje nemalých finančních prostředků. 
Zřejmě jako zastírací manévr GŠD inicioval založení Upsychu 
316a a dodnes jej využívá především coby záštitu svých akti-
vit, popřípadě jako anténu či zesilovač, nebo naopak rušičku 
své parapsychologické aktivity. Má zde vyhrazen zasedací sál 
a menší depozitář. Svého času se zde skrýval jeden z jeho dů-
stojníků, stíhán světskými soudy, a není ani plně jasné, na ja-
kém úkolu zde pracuje doktor Faust.

Co je Upsych 316a

Generální Štáb Ducha

Upsych 316a tvoří 21 oddělení a 5 pododdělení, jež v současnosti obývá 42 řádně registrovaných mašíblů, 1 podmínečný, 8 dětí 
a 6 latentních funerovaných mašíblů, neboť v těchto zařízeních je poskytována věčná péče, jež smrtí nekončí. Jelikož má polovi-
nu oddělení oproti řádnému upsychu, nese si krom pořadového čísla podoznačení „a”. Nachází se v objektu druhdy renesanční 
tvrze, dnes zámku uprostřed bývalého vojenského prostoru léta okupovaného vojsky Varšavského paktu. U jeho zrodu stály tři 
subjekty, o nichž by se chtělo říci, že nemůže být nic, co by je mohlo vzájemně spojit a přimět ke spolupráci na projektu, jenž se 

nezdá na první pohled nijak zvláště přínosný ani pro jednu ze zainteresovaných stran.

Byly to Generální Štáb Ducha – GŠD, Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo – JSD a Špružení Šmelcu – ŠŠ. Tyto tři organizace 
dodnes Upsych 316a společně provozují a po svém z něj každá těží. Pro lepší pochopení fungování Upsychu 316a bude užitečné 

trochu si přiblížit jednotlivé organizace podílející se na jeho provozu a správě.
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Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo je družstvo podle záko-
na. Bylo založeno v noci z 11. na 12. ledna 2001 za účelem 
pěstování a všemožné podpory své Příčiny a Důvodu, Pana 
Miláčka – Mladýho Svatýho, Největšího Umělce a Největší 
Lásky, a pěstování a rozvoje svatosti všeobecně. K řádnému 
zabezpečení provozu JSD postupně a přirozeně vznikl rozsáh-
lý, stále se rozšiřující byrokratický aparát s pevnou hierarchií, 
opírající se o množství výkonných sekcí, odborů a výborů.
Spolkový život JSD je jedinečný, a ač jedinečný, sleduje dva 
cíle: 1) prospěch a spokojenost Pana Miláčka – Mladýho Sva-
týho, 2) osobní svatost ve všech podobách, dle Božího přání: 
„Buďte svatí, neboť i já jsem svatý!”
K těmto dvěma cílům se ubírá třemi cestami: I. veřejnou, II. 
soukromou, III. družstevní.

Po všech třech cestách se pohybuje čtyřmi způsoby: a) kultic-
kými, b) kazatelskými, c) uměleckými, d) pracovními.
Kombinací všech těchto způsobů na všech cestách vzniká dva-
náct kategorií činnosti JSD.
Na zámku, kde sídlí Upsych 316a, provozuje JSD ještě svou 
oblastní kancelář, repliku pražského Privátu Pana Miláčka. 
Zdejší kuchyni povýšilo na svou arcigulu, na půdě má soukro-
mý herberk, jejž užívá především při svých místních plené-
rech a workshopech a dalších vedlejších aktivitách, v nádvoří 
je zaparkovaná pojízdná kaple umučení svaté Speety, panny 
a mučednice JSD, a do zahrady má JSD v plánu provést trans-
fer slavné žížalovické žížalice.
V Upsychu 316a též JSD deponuje některé nechtěné produkty 
své agitační činnosti.

Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo

Špružení Šmelcu

Polovojenské jednotky ŠŠ se svou činností i rituály jsou pří-
mou restaurací rudolfínského exkluzivního šmelcáckého řádu, 
který navazoval na slavný pakt Romanum, a plně se hlásí 
k odkazu svatého praotce Šmelce a jeho posvátného špružení 
s Hospodinem. Hlavním úkolem ŠŠ je oslava Hospodina sbě-
rem a shromažďováním šmelcu a všeho, co zlořečení v blbosti 
a zvrácenosti ducha svého odvrhují jako nepotřebný odpad, ač 
se jedná o dary Boží štědrosti, dle jeho svaté vůle.
Upsych 316a využívají jednotky jako depozitní sklad tohoto 
šmelcu, a ten z něj na oplátku čerpá většinu svého hmotného 
vybavení a zařízení. Krom toho zde pražská komandatura ŠŠ 
zřídila ŠUŠ (Špružené učiliště šmelcu), vzdělávací institut pro 
teoretický i praktický odborný výcvik a školení svých adeptů, 
ale i stávajících důstojníků. V neposlední řadě využívá tuto in-
stituci jako odkladiště nepohodlných důstojníků, již propadli 
barikádnictví či zhoubě pelikanismu.
Na specifickém materiálním zásobování a provozu se ještě 
částečně podílejí PEC a Kosmina s.m.n.

Své zázemí a konvent tu má též Křečový řád blahoslaveného 
Karla Habsburského, jejž založilo Jedinečné Svatopěstitelské 
Družstvo. Je však na něm natolik nezávislý, že jej není možné 
pokládat za součást JSD, zároveň ale jeho činnost není hodna 
uvalení plné ochranné péče upsychu. Jinak je tomu s kance-
láří, již zde provozuje Úřad pro nekronautiku a záhrobnictví. 
Do její gesce spadá půdní hřbitov, jenž slouží nejen upsychu, 
ale o dušičkách je i tradičním místem veřejné zádušní boho-
služby, neboť obecní hřbitov srovnala se zemí rudá okupační 
vojska. A do správy kanceláře nově patří i obnovená klinika 
experimentální neurochirurgie s kaplí Bolestí páně Kobra, 
permanentního polomučedníka JSD. Činnost kanceláře a její 
výsledky i odpor vůči této instituci dávají naději na její brzké 
plné začlenění do řádné ochranné struktury Upsychu 316a 
jako jednoho z oddělení.

Za bližší zmínku stojí rovněž místní arcigula neboli chrám ob-
žerství, který JSD změnilo z původně fádní kuchyně v kultické 
místo. Sporák, po jehož stranách jsou přidruženy dvě lednice 
pro přisluhující miligulanty, byl přestěhován a otočen čelem 
k lidu, aby splňoval nároky II. vatikánského koncilu. Jeho 
čelo tvoří panel s mozaikou poskládanou z více než dvou set 
elektrických zásuvek. Na jeho místě pak byl uvolněn prostor 
pro vztyčení hlavního oltáře zasvěceného Mladýmu Svatýmu 
Obžerníkovi s nezbytnou výzdobou i zásobou octa a sojov-
ky, nejoblíbenějších i nejpotřebnějších ingrediencí a pochutin 
Pana Miláčka, jež tvoří základ každé jeho vařby. Naproti, sy-
metricky po stranách otevřeného vchodu, jsou umístěny ro-
hové konzumační lavice s rozkládacími stoly s kapacitou až 
42 obžerníků. Nad nimi empora nese prostor pro chór před-
zpěvující buněčné recepty. Stěny arciguly tvoří skříňky a po-
lice, v kterých jsou uloženy a rozloženy nejen rozličné zásoby 
potravin, ale hlavně všemožné kuchyňské nástroje, přístroje, 
nářadí a další představitelná i nepředstavitelná zařízení a ku-
chařské vybavení. Nechybí ani malá zákristie a v ní více než 
padesát kuchařských rondonů s patřičným označením hod-
nosti a funkce při zdejších kulinářských orgiích.
Vzhledem k podstatě jednotlivých subjektů podílejících se 
na provozu Upsychu 316a není divu, že valnou většinu jeho 
osazenstva tvoří mašíblové s různým duchovním či nábožen-
ským umanutím nebo postižením, jejichž podporu považuje 
Ml. Sv. za rouhání, až dokonce blasfemii. Jsou zde samozřej-
mě také učebnicové příklady neuróz, psychóz a mánií. Nalez-
neme tu nejen všemožné mesiášské a spasitelské komplexy, 
ale též voyerismus, narcisismus i natzisismus, fetišismus, ne-
krofilii, theofilii, koprofagii, homofobii, xenofobii, ale hlavně 
mnoho dalších fobií, ismů, a úchylek, o nichž nemá dosud 
současná psychiatrie ani potuchy. Přestože se v tomto upsy-
chu nachází množství obecně více či méně nebezpečných 
asociálních a deviantních psychopatů či schizoidních a schi-
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zofrenních maniaků, komo a homo deviantů, nemusí tu být 
zámky na dveřích a mříže v oknech, a když, tak aby chránily 
tyto před krutostí okolního světa, a ne naopak. Všichni zde 
prožívají i se svými bizarními závislostmi a umanutími spo-
kojený tvůrčí život bez nutnosti indikace jakýchkoliv psycho-
farmaceutických či mechanických zklidňujících prostředků 
a nikdo z nich nemá potřebu toto zařízení trvale opouštět. 
Nikdy zde nedošlo k žádnému nevyžádanému znásilnění ani 
sebevraždě. Jedinou svěrací kazajku má doktor Štrosmajer 

pro své komické večírkové číslo, kdy napodobuje Houdiniho, 
a k svému účelu musela být použita jen jednou, nikoliv však 
proti některému z mašíblů, nýbrž k pacifikaci jednoho nepří-
četného návštěvníka, u něhož hrozilo, že zdemoluje celé toto 
zařízení. I on však měl eskamotérské dovednosti vytrénované 
ze státních blázinců, a tak z ní záhy unikl a musel být zavřen 
jako nebezpečné zvíře do klece na šelmy narychlo zapůjčené 
z Dárvinova oddělení.
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21 oddělení 
Upsychu 316a
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Rudolf Archmann je zřejmě poté, co poslední voják japonské 
císařské armády byl zajat 18. prosince 1974 na opuštěném ost-
rově Morotai, kde po třicet let naprosté samoty hájil svůj bun-
kr a přečkal i dvojí dobití ostrova během povstání Permesta, 
posledním aktivním bojovníkem 2. světové války a na jeho 
apartmánu, této baště německého nacionálního socialismu, je 
to znát. Kromě všudypřítomných drobných připomínek jeho 
němectví jsou zde rozvěšeny zvetšelé uniformy ověšené snad 
všemi dostupnými vyznamenáními a bojovými odznaky, jež 
bylo možné získat, včetně španělského, gdaňského a němec-
kého kříže, kříže cti i Fridricha Augusta, dokonce i čestné-
ho kříže německé matky, odznaku za zranění i samostatné 
zničení tanku, záslužného řádu německého orla, sudetské 
pamětní medaile, zlaté služební i té za anšlus, za východní 
frontu a navrácení Memelu, spony za boj zblízka, vyznamená-
ní protiletecké obrany a německého obranného valu, mnoho 
čestných prýmků a nespočet dalších faleristických skvostů, 
k jejichž získání se vážou stovky prášilovských historek, a dal-
ší části výzbroje i výstroje různých složek říšských ozbrojených 
sil. Na stole je slavnostní ubrus ušitý z nacistického praporu, 
přes židli pověšený vždy připravený samopal a u čela postele 

opřena pověstná pancéřová pěst. Ze skříně shlíží bronzová 
busta Vůdce v nadživotní velikosti a celému prostoru vévodí 
veliká radiostanice, v níž se Dědek neustále vrtá a montuje, 
maje pocit, že je rozbitá, neboť jinak si nedokáže vysvětlit, že 
na jeho pravidelná hlášení do rajchu mu nikdo neodpovídá, 
dokonce ani na nouzové frekvenci.
Jeho kdysi prostorné apartmá, v jehož obytné části bývalo toli-
ko kanape s konferenčním stolkem a dvě křesla, z nichž jedno 
měl na míru upravené pro leváka, skleník s bibeloty a salónní 
davle (mučící židle používaná gestapem), v kuchyňském koutě 
sporák, mycák, spížní skříň a jídelní stůl s židlemi, závěsem 
oddělená ložnice a v ní manželská dvojpostel s nočními stolky, 
prádelník a dvě šatní skříně i nevyužívaný hygienický výkle-
nek s vanou, toaletní židlí a skříňkou, se po uvalení upsyšní 
péče počalo plnit konfiskáty, jež Dědek zabavuje z dodávek 
ŠŠ i z majetku ostatních oddělení. A jelikož žádná místnost 
v upsychu není nafukovací a více než dvě skříně na sebe těžko 
postavíte, zaplnil přibývající nábytek nejen všechny stěny, ale 
postupně začal rozčleňovat a přepatrovávat otevřený prostor, 
až z původně jedné místnosti s kuchyňským koutem vznikl im-
provizovaný mezonet o dispozici 5+1 s koupelnou a předsíní.

Apartmá Rudolfa Archmanna 
zvaného Dědek
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Vizuálně je tato místnost rozdělena na dvě půle, v nichž domi-
nantou té první je vyvýšené kněžiště domácí tridentské kaple 
s baldachýnem zahalujícím oltář, k níž přináleží zákristijní zá-
koutí dnes obývané Valdštejnem a nově i jeho podmašíblem, 
jejž si sem dotáhl. Druhou, podstatnější část tvoří z nábytku 
vystavěný dvoupatrový labyrint, v jehož zákoutích se skrývá 
několik ložniček či cel, jedna společná pro děti a dorost, šicí 
a žehlicí zákoutí, kárný kout pro čištění bot a další trestné 
práce, televizní koutek kultury a oddechu svatého Antoníč-
ka a hlavně bezpočet soukromých kapliček a oltáříčků tvoří-
cích jednu souvislou velesvatou masu, jelikož jakýkoliv volný 
prostor je zaplněn nějakou modlitební knížkou, posvěcenou 
svíčkou, soškou, nálepkou, obrázkem či nástěnkou, jež visí 
i v několika vrstvách přes sebe, dále ještě ověšeny růženci, 
medailkami, požehnanými ratolestmi a všemi možnými i ne-
představitelnými svátostkami, poutními tretkami a svatými 
bibeloty. Dalo by se říci, že zde snad není předmětu, který by 
na sobě nenesl nějaký svatý motiv či jiné stopy všudypřítomné 
zbožnosti. Čajový servis s dvanáctero apoštoly, kafáč s podo-
benkou kardinála Tomáška, talířky a tácky s vyobrazením růz-
ných poutních míst, oplatky s Pražským Jezulátkem, ubrousky 
a kapesníky se ztvárněním eucharistie či Ducha svatého, pro-
pisky s biblickými verši, klečící jeptiška jako zarážka na knihy, 
anděl nesoucí poličku na kytky, soška panny Marie Lurdské, 
co mění barvu podle počasí. A tak by se dala provádět tak-

řka nekonečná inventura, vždyť i nočník zdobí samolepka sv. 
Anastázie ze Sirmia, patronky a ochránkyně před průjmem. 
A dá se jistě bez jakékoliv nadsázky říci, že patrně nenajde-
me v kánonu katolických světců někoho, jehož zpodobnění či 
památka by tu byly opomíjeny, ba naopak, najdeme zde úctu 
i k mnoha osobám, vůči jejichž svatosti se staví církev dosud 
poněkud rezervovaně. Například známý představitel a posled-
ní aktivní člen kolaborantské organizace SKD-PIT páter Mára 
OCr, jehož kult sem zavlekla sestra Marie Dahorjane Lukešo-
vá, jeho věrná stoupenkyně, je dosud jediný člověk v dějinách 
kanonizačních procesů, jenž si sám za svého předlouhého ži-
vota podal k příslušné vatikánské kongregaci žádost o vlastní 
svatořečení.
Centrální předěl mezi těmito částmi tvoří pletací kanape, orien- 
tované k západnímu sdruženému oknu, pod nímž je spoje-
ním několika dětských ohrádek oplocen prostor plný hraček, 
zvaný podle dosud nepatentovaného vynálezu Antonína Bo-
humíra Wittlicha Vilského „Vychovátko” pro malé dětičky. 
A výchově dětí věnují opravdu velkou pozornost. Zatímco 
na děvčata čeká nějaká forma více či méně zasvěceného živo-
ta, chlapci jsou již od nejranějšího věku formováni a cvičeni 
pro kněžskou dráhu. K tomu slouží již zmíněná domácí kaple. 
Zde si osvojují celebraci tridentské bohoslužby, ale i vysluho-
vání a udílení svátostí včetně umění zpovědního a seznamují 
se s kanonickým právem.

Kibuc Nejmilostnějšího 
Krista Spasitele – svaté báby
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Z původně chemicko-alchymistické laboratoře prvního Fausta 
toho mnoho nezbylo, a tak je tu z jeho odkazu jen jeden his-
torizující chemický krytý stůl plný křivulí, zkumavek a další-
ho roztodivného laboratorního skla, pár skříní různorodých 
chemikálií nashromážděných v uplynulých dvou staletích 
a několik sešitů kombinujících chemické a magické principy. 
Fyzikální zaměření – a ke slovu fyzikální si můžeme přiřa-
dit bezpočet předpon jako kvazi, meta, pata, geo, astro atd. 
– druhého Fausta naopak zaplnilo prostor hi-tech policemi 
s nejrůznějšími více či méně vědeckými a technickými pří-
stroji, monitory, senzory a měřáky, udělátory a hejblátky, ale 
nechybí ani moderní počítače i hromady disků a kabelů, jež se 
vinou a proplétají celým oddělením. Je zde i rozsáhlá odbor-
ná knihovna, a hlavně ještě rozsáhlejší kolekce všemožných 
technických katalogů, jejichž produkty druhý Faust nutně po-
třebuje. Takže místo výzkumu a bádání, třebaže jen málo se- 
riózních, tráví doktor Faust většinu času jejich prolistová-
váním a zaškrtáváním všeho, co by chtěl nebo si móc přál, 
a loni před Vánocemi každého otravoval s tím, že pokud 
od Jéžiška nedostane tu novou ADT s hybridní regulací, tak 
snad uhyne. Každému, kdo však vstoupí do této laboratoře, 
je na první pohled jasné, že se nachází v upsychu, a ne na vě-
decké půdě, neboť všudypřítomné kultické a rituální nástroje 

a další propriety jasně odkazují k činnosti spiritistické, okultní 
a magické, takže celý prostor působí jako jeviště Havlovy hry 
Pokoušení. Centru vévodí jakési ohrazené pódium či jeviště, 
které slouží jako posvátný okrsek pro inkubátor duše Ystryola 
Kyoluse, intergalaktického misionáře. Krom ní tu dr. Faust 
přechovává ještě třebas tupilaka, jenž svým blaženým louho-
váním se v lihu produkuje vynikající likér, a v jednom z ob-
řích demižonů s kyselinou solnou se během jedné astrální 
seance zhmotnilo cosi neidentifikovatelného, živoucí mozkové 
hmotě podobného. Všudypřítomný a trvalý zápach chemikálií 
a smysly nevnímatelné, přesto přítomné vysoké radioaktiv-
ní záření budí dojem nemožnosti dlouhodobějšího pobytu, 
nicméně dr. Faust v této jediné místnosti nejen pracuje, ale 
na rozkládacím kanapi i relaxuje a nocuje, aniž by na svém 
zdraví pozoroval krom fosforeskující moči nějaké následky. 
Vedle kamen má i malou příruční kuchyňku pro jednodu-
ché staromládenecké kulinářské úkony, jako je vařba kávy či 
čaje. I to však může být v tomto prostředí životu nebezpečné, 
jelikož není až zas tak vzácnou náhodou, že zaujat řešením 
nějakého problému či listováním v katalogu zamění piksličku 
a do čaje si místo cukru nasype třebas kyanid. Nelze vyloučit, 
že toto oddělení se stane reálným zhmotněním jakési obdoby 
Čapkovy Továrny na absolutno či alespoň absurdno.

Fausthaus 04
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Kromě obytného salonu zařízeného dle markýzova životního 
kréda „žádná forma sexu mi není dost nízká” zde vznikl i před-
sínní sklad sprostředků s pneumatickým ložem vyvrhelovým, 
oplývající takovými vymoženostmi, jako jsou např. dvoumužný 
pružinový rodinotvor, heverický roztahovač nohou, Casano-
vovy francouzské hole, elektronický viágrus G 500 či SADIO 
6000, a dalším nepřeberným množstvím podobných dráž-
divých pomůcek. Kancelář s katalogy a registry všemožných 
erotických nástrojů a přístrojů, úchylů, buzen, děvek, otroků 
a dalšího představitelného i nepředstavitelného materiálu, 
příruční obskurní knihovnou a videotékou, jakož i zbrojnicí 
pro penispaly a penisgany a izolační loch. Celé toto oddělení 
sjednocuje krom všudypřítomné červené barvy ve všech jejích 
odstínech, jež má rozněcovat smyslné vášně, i neopakovatelný 
odér, o němž se Rudolf Archmann kdysi vyjádřil, že něco po-
dobného naposledy cítil v dvaačtyřicátém během své dovolené 
v jednom pařížském domě okamžitých rozkoší.
Existence tohoto oddělení byla částečně utajena před nežá-
doucími návštěvníky tím, že jeho vstup byl zamaskován vy-
tvořením mravně indiferentního předpokojí, z něhož se jen 
zasvěcený dostane do Sprostoru tajným průlezem rafinova-

ně ukrytým ve skříni. Dosud poslední stavební adaptaci si 
vyžádalo přidružení pododdělení pro markýzova osobního 
šmíráka, jenž ukryt v prostoru pod podlahou může neustále 
sledovat a dokumentovat dění na povrchu, a božského Sádeč-
ka toto vědomí přirozeně nutí k větší výkonnosti a zároveň 
plně uspokojuje jeho exhibicionistické touhy. Poslední dobou 
je správa Upsychu 316a urgována žádostmi o zluxusnění ži-
vota v hlavním salónu, jež bude spočívat zejména ve změkče-
ní podlahy rozložením dvou vrstev matrací po celé její ploše 
a jejich překrytím několika vrstvami perských tébichů, jakož 
i ve vypolstrování a obložení stěn rudým sametem zakonče-
ným festony z dámského spodního prádla. Dále vytvoření 
rokobarokového velelože pod stávajícím baldachýnem a další 
rozsáhlejší štukatérsko-malířské výzdoby celého salónku v tém- 
že chlípném slohu, vyznačujícím se výraznou penovaginální 
ornamentikou a tvaroslovím. Přičemž samozřejmě nezůstal 
opomenut požadavek avizovaný již od samého počátku jeho 
působení zde na dodání výhřevnějších kamen, neboť stávající 
musgrávky nejsou schopny zejména v tuhých zimách tempe-
rovat místnost na požadovanou teplotu 42 °C, která přiměje 
i ostýchavější návštěvnice ke spontánnímu obnažení.

Sprostor – rezidence 
Božského markýze de Sade 

a Šmírákova observatoř
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Tento mašíbl nebyl žádný umanutý pseudomendel či miču-
rin, ale skutečný, fundamentální vědou zneuznaný a zatra-
cený objevitel originálních pěstitelských a chovatelských me-
tod. Původně zanícený skalničkář a vášnivý sběratel kaktusů 
se po jednom velmi nepříjemném osmihodinovém letu z Me-
xika, ztrpčovaném dvěma vzácnými kaktusy, před přísnými 
celníky ukrytými v análním otvoru, rozhodl, že takhle to už 
dál nejde a raději bude svou sbírku rozšiřovat o vlastní druhy 
rostlin. Tak začal bez jakýchkoliv hlubších znalostí genetiky, 
zato vybaven poznatky agonistickými, s křížením a mutová-
ním různých rostlinných druhů a za použití velkého množ-
ství hnojiv, pesticidů, herbicidů a jiných nekonvenčních jedů 
se mu podařilo vyvinout metodu, při které přivede rostlinu 
na pokraj klinické smrti, aby ji v posledních okamžicích živo-
ta, kdy je vůle k přežití nejsilnější, resuscitoval za podmínky 
přijetí různých cizorodých implantátů či úprav. Tato činnost 
byla úspěšná, na rozdíl od snah o rekognici jeho práce ve vě-
deckých kruzích. Marný boj o uznání a ocenění jeho metod, 
kterým si vysloužil zařazení do složky mašíbl vedené v ČSAV 
a málem ho stál hospitalizaci na psychiatrickém oddělení 
nemocnice na Karlově, zaznamenalo JSD a nabídlo mu úto-
čiště v Upsychu 316a, které Broučkář přijal spolu s výzvou 
o vypěstování Sv. Hmyzu Svihmyzu dle předpisu Mladýho 
Svatýho. Tento úkol splnil na výbornou a výsledky jeho prá-

ce byly prezentovány v roce 2002 na pražské AVU, kde mu 
JSD za tyto úspěchy slavnostně udělilo titul JSDr., který hrdě 
užívá. Zároveň mu však přibyla i přezdívka Broučkář, kterou 
mu už asi nikdo neodpáře. Jeho oddělení – ke kterému patřil 
i skleník a vícepatrová střešní zahrada na terase upsychu, 
bohatě zásobující arcigulu, později přebudované na strážnou 
věž Ing. Todora Donovského – bylo plné chovných vitrín 
a terárií s těmi nejroztodivnějšími rostlinnými i živočišnými 
mutanty. Obliba jeho oddělení, této malé, ale pestré bota-
nicko-zoologické zahrady, u místních dětí i výsledky prezen-
tované na hodinách přírodopisu v Kapli sv. Scholastiky a až 
příliš názorné ukázky jeho podařených experimentů vyvolaly 
velkou řadu nevole a pohoršení ze strany svatých bab a dal-
ších zbožných umanutců. Kardinál Guzmán označil jeho 
dílo, přes Sejtnův nesouhlas, neboť on sám by prý ničeho 
podobného schopen nebyl, za ďábelské, jelikož přímo odpo-
ruje Božímu plánu stvoření, a předal ho vyšetřovateli neofi- 
ciálního Svatého oficia čili inkvizitorovi, kterého za tímto 
účelem povolal do Upsychu 316a. Tak již ani nestihl dokon-
čit poslední úkol, jímž ho správa Upsychu 316a pověřila, a to 
vycvičit prapodivné bezobratlé obrvené živočichy, již se přem-
nožili v utrakvistickém trůnu Mildy Uřitníka ve fekotistické 
kapli, k rozežírání lidských exkrementů a přeměně energie 
takto získané v elektřinu.

Líheň Sv. Hmyzu Svihmyzu 
– Broučkář



33



34



35



36

Všechny mašíbly v tomto oddělení spojuje takřka totožný osud. 
Bývalí samizdatisté a bojovníci proti totalitě nadšeně uvítali 
v devadesátém roce nejen nově získanou svobodu projevu, slova 
a tisku, ale i podnikání, do něhož se s vervou pustili v oboru, 
o němž si mysleli, že jej dokonale znají. Založili různá vydava-
telství, nakladatelství a redakce, aby se začali potýkat s dravým 
podnikatelským prostředím. Lačnost poptávky po každé zaká-
zané knize a nezávislém periodiku však postupně opadala s roz-
šiřující se nabídkou a konkurenční prostředí začalo klást ná-
roky, s nimiž se dříve nesetkali. Profesionální grafická úprava 
i tiskové zpracování, autorská práva, distribuční rabat, reklama 
a marketing, v tom všem se začali topit. Takřka dětské nadšení 
z prvních počítačů a fotokopírek vystřídaly starosti s daňový-
mi zákony, podvojným účetnictvím, roztunelovávanými, kdysi 
státními tiskárenskými podniky a dalšími radostmi a specifiky 
Klausovy tržní ekonomiky. Poslední ranou pak byly většinou 
banky, jejichž přístup se změnil z podbízení podnikatelských 
úvěrů a kreditních účtů na tvrdé vymáhání pohledávek, a hal-
dy knih vydaných pod vlivem prvotního opojení v mnohatisíco-
vých nákladech, za něž by jim ještě před pár lety mohli čtenáři 
ruce utrhat, teď tuchly v levných vlhkých skladech a měly cenu 
akorát papíru do sběru. Tak se z kdysi respektovaných a váže-
ných disidentů, šiřitelů protikomunistických informací a myšle-
nek stali zkrachovalí a zadlužení podnikatelé, kteří utápěli své 

starosti v chlastu a stejně jako za minulého režimu pracovali 
přes své původní profese jako pomocní dělníci, topiči a hrob-
níci. JSD se rozhodlo využít jejich zakopaného talentu, sdru-
žilo je v za tím účelem zřízenou SSSS a zaměstnalo rozmno-
žováním vlastních propagačních a liturgických textů, jakož 
i obrázků a kreseb Mladýho Svatýho. Z provozních důvodů 
pak UK JSD přestěhovala sídlo této společnosti do Upsychu 
316a, kde je jeho správa začlenila do svého provozu a zřídi-
la pro ně pracovnu odpovídající dobám jejich největší slávy 
a prestiže. V prostoru vysokém asi metr dvacet má pod pod-
lahou Rasputinovy multisvatyně každý své pracoviště, v něm 
stůl se zkrácenýma nohama, na něm psací stroj a spoustu 
papírů. Je tu i sekce pro kopírování magnetofonových pásek 
a kazet, jakož i videozákoutí pro monodabování a rozehrávání 
filmů, fotokomora, malá kuchyňka, závěsem oddělená ložnič-
ka se směnným provozem na rozkládacích lůžkách a nechybí 
ani sociální a hygienické zařízení. Hlavně však mnoho skříněk 
a polic napěchovaných papíry normálními, fotografickými, 
průklepovými i uhlovými, páskami do psacích strojů, kazeta-
mi, magnetofonovými kotouči, negativy a diapozitivy. Zkrát-
ka ráj každého samizdatisty osmdesátých let, v němž nechybí 
nic, co by mohl ke své práci potřebovat, a za zdí je pro jejich 
permanentní sledování dokonce zřízeno místní pracoviště  
„druhé” X. správy FMV-StB.

Podzemní spisovna SSSS – samizdatisté 
a pododdělení státního dohledu – Fízl
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Toto oddělení je ve své podstatě specifickou formou domova 
důchodců pro zasloužilé, vysloužilé Boží mstitele hiršperské 
družiny, kteří by v aktivní službě kvůli ubývající mobilitě 
a přibývající senilitě mohli být ohrožením zbytku bandy, je-
jímž úkolem je, tak jak od samého jejich počátku, kdy je Bo-
horodička tím pověřila, „smrtí trestat všechny švejdy, židy, 
folteriány, muchometány a jiný bezbožný neřád, jenž dosta-
tečně nedbá o úctu k ní i k jejímu milému synu a našemu 
vykupiteli Ježíši Kristu, ale nejen lidi očividně bezbožné, ale 
i takové, již bohatě, a nejen bohatě, ale i slušně oblečeni jsou, 
neboť tím dokazují, že více o sebe a svůj vzhled dbají nežli 
o Boha. Sobě pak v mzdu smějí vzíti cokoliv cenného, co 
u nich najdou, ba i zamordovaných těl žen mladých a vnad-
ných užíti mohou, neboť psáno je, dělník má právo na svou 
mzdu, a upírati jim ji je hřích obzvláště zavrženíhodný”. Proto 
jejich zakladatelka Bohorodička moudře ve své velkodušnosti 
rozhodla, aby užili sobě ještě odpočinku pozemského před 
tím, než je vezme syn její pro skutky jejich svaté na odpo-
činek věčný do své slávy, stejně jako před lety pensionovala 
takto jejich náčelníka, slavného lotra Babinského v řepském 
klášteře. A tak si zde zbudovali svůj dvoupatrový tábor, jenž 
nebýt toho, že se nachází v krovu, v mnohém připomíná běž-
né kempy, jaké pamatujeme z komunistické éry. Klasické plá-
těné stany, různý rozkládací nábytek, plynové a lihové vařiče, 
plastové nádobí, nechybí ani táborové ohniště či latrína. Jsou 

tu však i specifika, jež prozrazují jeho výjimečnost. Krom 
všudypřítomných zbraní různého stáří, kalibru, původu a po-
užití a neuvěřitelných zásob alkoholu, jimiž permanentně tří-
bí svého ducha, to je kaple Panny Marie Sedmi bolestných 
smrtí, v níž před jejím zpodobením se svíjí preparovaný ba-
zilišek, vzor to příslovečné krutosti, a neustále koptí tři ne-
zbytné čerpáčkové lampičky. A tam jí přinášejí důkazy své 
bohulibé práce, jako vyprázdněné peněženky, brýle, doklady 
a klíče zamordovaných bezbožníků, jakož i kabelky marni-
vých ženských a buzerantů. Rovněž v ní přechovávají relikvie 
svých slavných náčelníků. Temenní kost prvního náčelníka, 
jehož Bohorodička pověřila v roce 1772 jejich zformováním, 
mistra Theofila i jeho pistoli, již si přivezl ze své balkán-
ské misie. Nůž svatého Jana Kostitele nebo dětský kabátek 
jejich velkého reformátora vévody Pietra de Lioneli, jenž je 
tak velký, že jej pohodlně oblékne menší dospělý muž. Jeho 
popis z dospělosti uvádí, že měl paži silnou jak trup chlapa 
a jednou rukou byl schopen zaškrtit řezníka nebo dva oficíry, 
a dá se tomu věřit při pohledu na jeho daguerrotypii, jež je 
tu rovněž uložena. Dále růženec z lebčiček, co si zhotovil prv-
ní jejich zdejší náčelník Babinský za svého pobytu v jičínské 
šatlavě, či několik pečetních prstenů jiných jeho neméně slav-
ných následníků. Uchovávají tu i prstě nasáklé krví zvláště 
velkých bezbožníků a marnotratníků i jiné památky na doby 
své velké slávy.

Kostlivci – Mstitelů Božích
Svatá společnost
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Doktor Štrosmajer, o jehož odbornosti a způsobilosti k pro-
vozování lékařské praxe lze jistě oprávněně pochybovat, neboť 
jeho jediným dokladem je podezřele vypadající diplom z vete-
rinární medicíny, neuměle upravený a předělaný na medicínu 
univerzální, hlásá, oproti ostatním kolegům z oboru, že hygie- 
na je pověra. A na jeho ordinaci, interně zvané štrosmajrák, 
je to znát. Ostatně na toto téma pořádá každoměsíční nikým 
nenavštěvované přednášky s názvem Čistota versus sterilita 
nebo Čistota půl zdraví, špína je celé. Různých více či méně 
věrohodných vysvětlení, jak se z jeho i tak sporného titulu 
MVDr. (medicinae veterinariae doctor) stal MUDr. (medici-
nae universae doctor), podal Štrosmajer dostatek na to, aby 
mu byla svěřena důvěra a lékařský dohled nad Upsychem 
316a. Konečně, většinu jeho práce tvoří ošetřování kostlivců 
MBSS a jejich velice bizarních úrazů a poranění, ať už zlome-
nin, či sečných, bodných, střelných a jiných, z boje jen zříd-
ka pocházejících zranění, a nejen místní pan farář označuje 
tyto bandity za „svatou” zvěř. Druhou jeho výraznou klientelu 
tvoří svaté báby a na ně nemusí být člověk ani doktor, ony si 
své choroby beztak diagnostikují samy podle domácího rádce 
z předminulého století, a tak si v podstatě jen přijdou o při-
bývajících neduzích popovídat. Posledním pravidelným pa- 
cientem je Valdštejn, který má sice k němu plnou důvěru díky 

shodě jmen s proslulým renesančním pražským lékařem, ale 
vyžaduje jen občas pustit žilou, v čemž mu vždy rád a ochotně 
poslouží, neboť díky typu krve 0Rh tvoří tyto vítané odběry 
základ jeho soukromé místní krevní banky.
A ač již jen zřídka jej přepadá světabol, v kterémžto stavu by 
nejraději celému lidstvu předepsal silné projímadlo, poslední 
dobou odbornou erudovanost jeho práce zas poněkud diskre-
dituje fakt, že při své snaze vymýtit rozmáhající se pověry spo-
jené s homeopatií, akupunkturou a dalšími bludy orientální 
medicíny, tento něcista a spirituální šťoural, nevěřící v boha 
ani v ateismus, zabředl do východních náboženství. Přesto 
dle správy Upsychu 316a by si doktor Štrosmajer vzhledem 
k šíři své erudice zasloužil titul MODr. (medicinae omnesae 
doctor), což dokazuje i jeho stávající vyšetřovna v přízemí 
upsychu, která zahrnuje krom ordinace dentisty, gynekolo-
ga, praktického lékaře a pediatra též lůžkové oddělení s mo-
bilním operačním sálem a pitevnou, sádrovnu, malou, ale 
plně vybavenou laboratoř, radiologické pracoviště, urologické 
a nově infekční oddělení, neboť poslední dobou opustil svou 
ortopedickou vášeň a je plně zaujat výzkumem tropických 
a infekčních chorob. V jeho pracovišti se například nalézá 
nejucelenější kolekce živých kultur všech kmenů morových 
bakterií.

Klinika doktora Štrosmajera
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U tohoto mašíbla, jenž je skálopevně přesvědčen, že je gene-
ralissimem Albrechtem Václavem Eusebiem z Valdštejna, se 
nejedná ve své podstatě o duševní poruchu ani vyšinutí, neboť 
takto byl vychován svou šílenou matkou, která žila s asocia-
tivní poruchou osobnosti a utkvělou představou, že je nejen 
urozenou paní Markétou Smiřickou ze Smiřic, ale i panem Vi-
lémem z Valdštejna, tedy matkou i otcem budoucího vévody 
frýdlantského zároveň. Po její smrti, když se naráz stal sirot-
kem, jej Upsych 316a přebral ze saského Upsychu 312, kde do-
sud žil, a prozatímně jej svěřil do pěstounské péče svatých bab. 
Zde si k svému užívání zabral kout, jenž byl původně využíván 
jako zákristie domácí tridentské kaple. Kromě vyřezávané raně 
barokní postele, již mu sem nastěhovala správa upsychu, mu 
jeho nové pěstounky vybavily a vyzdobily toto zákoutí vším, co 

považovaly za historické, a tudíž jemu milé a pro něj vhodné. 
U něho změť původního i rádoby historizujícího slohového 
tvarosloví i patvarů vzbudila paradox, že tato historicky nej-
starší persona Upsychu 316a se zběsile honí za posledními 
výstřelky módy a neustále zjišťuje, co nového v tomto smě-
ru vymysleli Francouzi či Italové. Tato jeho posedlost dohání 
k šílenství i našeho předního kostýmního výtvarníka Josefa 
Jelínka, u něhož si nechává navrhovat stále nové oblečky, tak-
že i jemu už dochází fantazie, když cokoli po empíru je moc 
fádní a málo zdobné, zatímco rokoko je už zase moc zastaralé, 
a i občasné retroúlety k barokním rukávcům kombinovaným 
s velkým okružím a gotickými nohavicemi již ztrácejí svůj pů-
vab, takže si tento začíná připadat jak krejčík z pohádky Hanse 
Christiana Andersena Císařovy nové šaty.

Komandatura generalissima 
Albrechta z Valdštejna
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Tato skupinka utrakvistické frakce České fekotistické společ-
nosti, jež povýšila vylučování lidských exkrementů na vysoce 
ritualizovanou činnost, přijala za svůj jedinečný svatopěstitel-
ský družstevní kult Mildy Uřitníka a ujala se úlohy jeho kaž-
dodenní adorace a hlavně glorifikace jeho Superřiti, Hyperřiti 
a Megařiti v kapli, již pro tento účel zřídilo JSD v jednom ze 
sklepení Upsychu 316a. Dominantou této kaple je vyobrazení 
Mildy Uřitníka v životní velikosti nad mrazícím oltářním reli-
kviářem pro uchovávání Miláčkovy ztužené stolice nejpevněj-
ší, před kterým je na způsob sedesu umístěn osobní moderní 
plastový mobilní fekotistický trůn Mladýho Svatýho, jenž se 
jen hemží prapodivnými obrvenými živočichy, kteří se zrodili 
z plodů jeho svaté řitě či spolu s nimi v něj byli nakladeni. 
Po stranách trůnu jsou dvě fekotistická křesla pro dva hlavní 
příserníky a proti nim u protější stěny ve dvou řadách vyrov-
nány fekotistické židle pro běžné fekotisty a další obětníky. 
Celé toto fekotiště je rozděleno na dvě části klenebním pa-
sem, jenž podélně roznáší valenou klenbu a na jeho stěně 
jsou rozvěšena záchodová prkénka, pod jejichž příklopy se 
nalézají vyobrazení strašlivých skutků, kteréž Mladej Svatej 

svou řití páše. Z boku po pravé straně oltářního prostoru je 
chórová lavice tvořená klasickými toaletními mísami. Na téže 
straně v části pro obětníky stojí dva bidety a jakási vyzděná 
mikve. Nad hlavami sedících obětníků po celé délce klenby 
se táhne police, na níž jsou pod skleněnými příklopy ucho-
vávány mimořádně povedené kousky, jako i díla význačných 
osobností a pár ledvinových kamenů, jež zde za léta provozu 
vyšly. Největším úskalím a nebezpečím tohoto oddělení jsou 
kluzké a neuvěřitelně prošlapané schody, takže je někdy neo-
byčejně obtížné dostat se ven, zatímco uvnitř se občas ocitne 
i náhodný kolemjdoucí, jenž neměl původně ani potřebu, ani 
úmysl tuto kapli navštívit, a bývá vždy rozezlen, když se vyhra-
be z kyprého nánosu, jenž se zde vydatně hromadí nejen díky 
úsilí zde konajících, ale jsou sem tyto produkty snášeny z celé-
ho upsychu. Posvátnost a výjimečnost tohoto místa by se dala 
srovnat s indickou Gangou; i zde přes neuvěřitelné množství 
virů, bakterií, parazitů a zhoubných plísní nevyvolává návště-
va tohoto oddělení žádné projevy tyfu ani jiné formy infekč-
ního průjmu nebo onemocnění zažívacího a trávicího traktu. 
Výjimkou jsou jen pozdvižené žaludky citlivějších jedinců.

Kaple Mildy Uřitníka 
– fekotisté
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Nenavazuje na pergamonský pohanský kult bohyně Hygie, 
ale je jednou z původních, moderních, vlastních církví Pana 
Miláčka, tohoto Mladýho Svatýho, jenž ji založil jako svůj 
intermediální akademický projekt reflektující stále narůstající 
spotřebu a potřebu hygienických prostředků i pocitu čistoty 
a svěžesti. K hygieně se dnes utíká mnohá obsedantní kom-
pulze a mnozí k ní přistupují jako k jisté modle. Její úkony se 
stávají obřadními rituály. Mr. Proper a králíček Azurit jsou no-
vými mesiáši a kýčovité reklamy nahrazují barvotisky svatých 
obrázků z 19. století. Proto Mladej Svatej, pečlivě zkoumající 
tento fenomén, jenž jeho tělesnou schránku nijak nezasáhl, 
neboť on sám byl jen vášnivým propagátorem a konzumen-
tem sava, vytvořil ordinář dávající řád hygistickým rituálům 
a obřadům, napsal mnoho modliteb a zpěvů, vymaloval sys-
tém čaker a piktogramů Hýgy. K jejímu uctívání bublající ol-
tář pro tvorbu očistné pěny, a dokonce i velemodlu Hýgy, 
před níž donutil pokleknout, políbit a vložit jazyk do otvoru 
samotného prof. Milana Knížáka. Několik vyvolených jedin-
ců, ať už skutečně věřících fanatiků, či jen prostě kalkulujících 
vychytralců vidoucích v tomto příležitost, povýšil a vysvětil 
na kněze a obřadníky Hýgy. Záhy však tuto rozrůstající se 
skupinu opustil a začal se věnovat jiným svým náboženským 
projektům, jako je SentArtTerror nebo kléro-sado. Různé ne-

shody a třenice, co se kultu samotného týče, ale i formy obřa-
du uctívání a věrouky bez autority nejvyššího velekněze, měly 
za následek brzké velké schizma na modroslužebné a starověr-
né hygisty, již se přirozeně dál dělili a štěpili na zelenočaker-
né, pravotočné spirálisty, ortodoxní mydlislužebníky, očistné 
víristy sedmého dne, reformované savisty a mnohé další, kteří 
mezi sebou dobrý boj bojovali o uchování pravosti a čistoty 
víry. V Upsychu 316a postupně vznikly kaple či alespoň kul-
tická zákoutí snad všech těchto frakcí a byly shrnuty do od-
dělení Hýga. Největší byla kaple modroslužebných hygistů, 
vyznačující se, jak název napovídá, vírou, že barva absolutní 
čistoty je modrá. Ta vznikla přestavbou a změnou zasvěcení 
z původní beuronské mariánské kaple na kult Hýgy univer-
zální, jejž později vytlačili duhospektrální mýdlaři, kteří byli 
nakonec poraženi právě modroslužebníky. Další v závěsu, co 
se významu i počtu stoupenců týká, byla starověrná kaple, jež 
jako jediná pravděpodobně unikla pogromu, neboť již dávno 
před ním se ztratila kdesi v labyrintu Domácí svaté barikády. 
Na schodišti do druhého patra bývala skříňová svatyně vy-
znavačů nové Hygie, na půdě bazén stoupenců dvaačtyřiceti 
očistných koupelí a před vstupem do kryogenické komory dr-
želi stráž pověrčiví uctívači piktogramu očištění boha, neboť 
zvláště na věčnost by měl odcházet každý řádně vyčištěn.

Hýga
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Na první pohled obyčejná kancelář, jakou bychom našli na kaž- 
dém úřadě od dob normalizace po konec komunistické éry 
a mnohde ještě i později, běžný světle dýhovaný kancelářský 
nábytek, psací stůl a na něm bakelitový telefon, organizér tu-
žek a dalších kancelářských potřeb, kalkulačka s evidenční 
páskou, sešívačka, děrovačka, stojan na razítka a pár dalších 
nezbytností, kanape s konferenčním stolkem pro neformálněj-
ší jednání, malá kuchyňka s podomácku vyrobeným plasto-
vým samovarným hrnkem na nechvalně legendárního socialis-
tického turka atd. Na druhý pohled už však tak obyčejná není. 
V první řadě hned u vchodu upoutá od stropu zavěšená obrov-
ská klec, do níž je možné vtěsnat až dvanáct jehovistů, šatní 
skříň plná generálských uniforem, registrační skříně plné vše-
možných jehovistických tiskovin a nástěnky, jejichž tématem 
není oslava budovatelského úsilí, ale Slova čili Logu YEOUA. 
Hlavně však sám její vedoucí Ing. Todor Donovský. Jediný 
mašíbl, jehož pobyt v Upsychu 316a je upraven smlouvou, již 
s vedením této instituce uzavřel. V ní si mimo jiné vymínil 
hodnost generála, jež bude gradována každotýdenním slav-
nostním povýšením o jednu hvězdu před nastoupeným osa-
zenstvem celého upsychu, přesný seznam vyznamenání za kaž- 
dého jednoho rekvalifikovaného jehovistu, skupinové prémie 
a podobně. Ve zvláštním dodatku si vymínil svou neodvola-
telnost a nedegradovatelnost, což vzhledem k jeho minulosti 
je pochopitelné. Tento bývalý voják z povolání vystudoval po-
zemní inženýrství na prestižní moskevské vojenské polytechni-

ce a následně nastoupil díky dokonalému kádrovému profilu 
jako nadějná vycházející hvězda ve svých necelých třiceti letech 
s hodností podplukovníka k posádce v Českých Budějovicích. 
Zde byl zaskočen srpnovým přepadem spojenců z Varšavského 
paktu a vypracoval plán na jejich vytlačení z daného regio-
nu, jenž potvrdil jeho dosavadní pověst vynikajícího stratéga. 
Tento nerealizovaný záměr, jenž měl dle mínění generálního 
štábu ČSLA velký teoretický potenciál úspěšnosti, znamenal 
praktický konec jeho kariéry. V roce 1970 byl jako kontrare-
volucionář degradován na vojína a propuštěn z armády pro 
nespolehlivost ve vztahu k socialistickému zřízení. Následně 
byl zaměstnán jako pomocný dělník v národním podniku 
Sběrné suroviny, kde se vypracoval až na vedoucího a zároveň 
jediného pracovníka provozovny v Ibsenově ulici na Vinohra-
dech, jelikož dle nového kádrového zařazení nesměl řídit ko-
lektiv s více než jedním pracovníkem. Tam přišel do kontaktu 
s mnoha vyhozenými knihami a myšlenkami, jež nahlodaly 
jeho dříve komunistické smýšlení, až jej dostihla knížka jeho 
kolegy Ing. Svobody Praslovanský mystický žaltář, čili Chvalozpěvy 
na Slovo neboli Logos YEOUA, jež obsahuje všechna písmena, a tu-
díž i všechna jména všech bohů všech dob, vydaná vlastním nákla-
dem v roce 1927, která zcela změnila jeho život. Od té doby se 
soustředil na rekvalifikaci svědků Jehovových, již zcela przní 
toto učení jak obsahem, tak výslovností, a po svém odchodu 
do důchodu se usídlil v Upsychu 316a, aby se plně věnoval 
tomuto svému poslání.

Oddělení pro rekvalifikaci 
svědků Jehovových 

– Ing. Todor Donovský
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Oddělení tohoto mašíbla a jeho mánie nepocházejí z hnutí 
mysli individua, ale pramení z tisícileté rodinné tradice, neboť 
Betléman je již 94. generace, která spravuje rodinný podnik. 
Jeho praprapradědek Jakob Ibrahim Kohn, vážený obchodník 
v Jaffě a amatérský talmudista a astrolog, dospěl roku 3665 
AM svým studiem prastarých textů a proroctví a jejich pro-
pojením s kosmickými tělesy k určení přesného zeměpisné-
ho místa, kde se má zrodit mesiáš. Vida v tom mimořádnou 
obchodní příležitost, prodal veškerý svůj majetek a vydal se 
najít ono místo. Po mnohém pak přeměření a ujištění se, 
že je skutečně na správném místě, zakoupil soustavu několi-
ka skalních chlívků poblíž vesnice Betlém a usadil se tam se 
svou rodinou v očekávání budoucích událostí, jež toto místo 
navěky proslaví, a jeho rodina se stane majitelem největšího 
poutního místa. Zřejmě by se tak i stalo, kdyby jeho dědic 
a vnuk Izák rozpoznal v děťátku, co přišlo na svět během jed-
né prosincové noci za velkého sčítání lidu, onoho dlouho oče-
kávaného spasitele. Namísto toho jeho pravnuk v roce 3831 
AM (70 AD) celé místo i s přilehlými pozemky, na nichž pra-
prapraděd Jakob plánoval vybudovat rozsáhlý komplex uby-
tovacích a rekreačních zařízení pro poutníky, jakož i rozsáhlé 
manufaktury na výrobu a prodej upomínkových bibelotů, 
prodal a ve strachu před římským vojskem odešel z Palestiny, 
bera s sebou toliko rozebranou dřevěnou kůlnu, která stávala 
před vstupem do jeskyně, již obývali, aby mohl dostát odkazu 
svých předků a spravovat tento chlívek až do doby, kdy se 
v něm zrodí mesiáš. A tak se tato kůlna, již si od těch dob 
předává generace za generací, stala pro některé nadějí slibné 

budoucnosti, pro jiné, prozíravější hořkým mementem toho, 
co předci propásli.
Později ještě jednou zasáhl tento chlívek do dějin, když s ním 
rodina Kohnů, stěhujíce se z Říma do Francie, na zimu tá-
bořila poblíže vesnice Greccio. Zde požádal o nocleh jakýsi 
žebravý mnich, a že byla zrovna noc, kdy si křesťanský svět 
připomíná ony události, jež před léty praprapradědeček Izák 
prošvihl, zželelo se ho panu Kohnovi a nejenže nechal brat-
ra Františka, jak se ten mnich představil, přespat, ale svěřil 
mu i ono rodinné tajemství, jež mladíka inspirovalo k založe-
ní nové vánoční tradice. Ale ani tentokráte nepoznal Izmail 
Kohn příležitost, již mu Hospodin vložil do rukou, a v naději, 
že k zrození mesiáše teprve dojde, nevytěžila rodina z patentu 
betlémských jesliček opět nic.
Poslední pak žijící dědic tohoto rodového břemene se i se 
svým chlívkem a velkolepou sbírkou jeho různorodých napo-
dobenin a ztvárnění uchýlil do péče upsychu poté, co se mu 
podařilo uprchnout z psychiatrické léčebny v Kosmonosech, 
kde strávil posledních dvacet let marnou snahou odprodat 
tuto vzácnou nemovitou relikvii, a ač snad není instituce či 
spolku, který by neoslovil, počínaje vatikánskou kurií, pales-
tinskou samosprávou a chrámem Narození Páně přes České 
vysoké učení technické coby správce Betlémské kaple a různé 
kulturní instituce a úřady až po spolky betlemářů a zednářů 
či realitní kanceláře, pochodil jako pan Mlácen se svými zvo-
ny v povídce Jaroslava Haška. Až jedné noci promoklý s lékař-
skou zprávou stvrzující paranoidní psychózu a rozdvojenou 
osobnost zabušil na bránu Upsychu 316a s žádostí o azyl.

Svatá chýše betlémská 
– Betléman
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Tento zplozenec pekel, jak se sám rád tituloval, nebyl žádným 
amatérským satanistou jako Andrea Volpi, Richard Ramirez, 
Charles Miller Manson a jeho rodina nebo samozvaný Sa-
mielův syn Berkowitz či satanovy bestie z Chiavenna a další, 
jimiž vždy opovrhoval jako svými nehodnými služebníky, ale 
dle vlastních slov pravým padlým archandělem a skutečnou 
personifikací absolutního zla. Do Upsychu 316a byl transpor-
tován přímo z PECe, spolu se zásobami svíček, hostií, kadidla 
a dalšího spotřebního materiálu devocionálního charakteru, 
kam si přišel stěžovat na znevažující zacházení ze strany arcibis-
kupství pražského, kde se byl dobrovolně udat, že je antikrist 
a přišel ovládnout svět. Namísto řádné audience u kardinála 
a opatření k jeho zničení, jež přirozeně očekával, pro něho 
přijeli zřízenci z psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde do té 
doby pobýval coby démon Azazel, a jistě jen s pomocí moc-
nosti, již zastupuje, se mu podařilo uniknout z této pasti. Přes 
počáteční pochyby vedení Upsychu 316a byl nakonec pod-
mínečně přijat do jeho ochranné péče. A jakkoli problema-
tický a sporný se v tomto převážně ultrakatolickém prostředí 
mohl zpočátku jevit pobyt tohoto mašíbla, beroucího na sebe 

podoby a identity nejrůznějších démonů a ďáblů, opak byl 
pravdou. Jen málokdo byl tak nenáročný, ačkoliv v jeho osobě 
tu měl upsych zastoupenu celou pekelnou elitu, neboť tento 
měl rozpracovanou přesnou strukturu pravomocí a person je 
vykonávajících, jimiž se dle potřeby stával, od Lucifera, císaře 
a vládce pekel, jeho pobočníka knížete Belzebuba a zástupce 
velkovévody Astaroda přes vládu vykonávajícího premiéra Lu-
cifugose s jeho dvanácti démonickými ministry až k vojenské 
mašinérii, již spravuje generalissimus Satanáš se svým štábem 
v čele s generálem Agaliarebem, ale bral si i nižší hodnosti 
– major Fleurety, desátník Sargatanas či polní adjutant Nebi-
ro. Sám nevyžadoval nikdy vlastní prostory, neboť přebýval 
všude a nikde napříč ostatními odděleními a jeho působení 
v nich bylo značným přínosem pro celý upsych. Krom jiného 
jeho plynná znalost koptštiny, hebrejštiny, aramejštiny a dal-
ších starověkých jazyků byla nedocenitelná při výuce nábožen-
ství a biblických hodinkách, a co teprve mikulášské besídky. 
Dodnes zde Sejtnova přítomnost velmi chybí, jelikož po jeho 
nečekaném odchodu z tohoto světa se správě Upsychu 316a 
zatím nepodařilo najít adekvátní náhradu.

Antikrist, Lucifer čili Sejtn neboli 
Mefisto či démon Gabriel etc.



58

Tento byl původně aktivním kazatelem Církve adventistů sed-
mého dne a jejím misionářem v bývalém Československu. 
Jeho rozrůstající se sbor ovšem odmítal prorocký vliv Elleny 
Gouldy Whiteové a na rozdíl od ní kladl hlavní důraz na as-
kezi. V roce 1999 se rozešel s evropskou divizí této církve 
a založil si vlastní sektu, názorově se postupně blížící kon-
gregacionalistickým separatistickým anglikánským puritánům 
a svou praxí připomínající trapistický řád. Stále se zpřísňující 
pravidla jejich života a ztenčující se příděly prosté stravy, pro 
něž nacházel inspiraci i u různých flagelantských a poustev-
nických hnutí, brzy překonaly i ty nejasketičtější cromwellov-
ské puritány a jeho hojné stádečko začalo řídnout jednak na-
růstající úmrtností, ale též přibývající dezercí. Až posledních 
dvanáct věrných vyvolených spolu s ním složilo 42 těch nej-
přísnějších slibů, jaké kdy kdo dohromady složil. Ihned poté 
však začali tajně jednat s OOO-JSD o jeho prodání, respekti-
ve výměně za nějaké rekvalifikované jehovisty. Nakonec došlo 
k podepsání dohody o výměně a tento kazatel, jenž slíbil, že 
už nikdy nesejde z jeho úst jediný artikulovaný zvuk, zklamán 
zradou svých učedlníků a aniž by mohl jakkoliv protestovat, 
byl odvezen do Upsychu 316a. Zde si po několikaměsíční prá-
ci zcela vyklidil jednu místnost, pročež se mu dostalo přilé-
havé přezdívky Nicotník, ježto ke svému životu skutečně nic 
nepotřeboval a naprosto cokoliv považoval za světskou mar-

nost a hřích. Zdálo se, že zde uzavřen od hříšného světa bude 
žít šťastný sebemrskačský život, tento idylický sen mu však 
brzy narušila kontrola z odboru sociální péče, která sice měla 
částečně pochopení, přesto ale trvala na alespoň minimálním 
vybavení jeho cely. A sám Nicotník nakonec toto přijal jako 
nutné zlo a nechal si přistěhovat prostou postel s tím nejten-
čím slamníčkem, jaký depozit Upsychu 316a skýtal. Do ní si 
nasypal napínáčky. Dále zde trpí židli, lavor na mytí, skříňku 
s poličkou na modlitební knížku a evangelický žaltář i čtyřme-
trový kříž stlučený ze surových nehoblovaných prken. Později 
si ještě sám ze Sádečkova katalogu zásilkové firmy Pozdvižení 
objednal zvláště trýznivé důtky a jakousi sebemrskačskou lá-
mací stolici. Díky jeho mlčení a trýznění se považují ho kost-
livci MBSS za pravověrného poustevníka, a tak než aby ho 
co protestantského kacíře zhubili, věnoval mu naopak jejich 
náčelník tři velké hřeby z kalvárie a jednu palici, aby se tento 
mohl přibít na svůj kříž. A očividně i sám Hospodin schvalu-
je jeho pobyt v tomto zařízení, neboť jistě jen z jeho vůle mu 
vždy v poledne bez ohledu na roční dobu přilétnou do cely 
dvě obzvláště tlustá sarančata, která spolu s památným chle-
bem a vínem jsou jeho jediným pokrmem. Výjimkou jsou 
jen přikázané půsty, kdy se musí spokojit s vychrtlou luční 
kobylkou.

Puritán – Nicotník
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Rasputinova obytná multisvatyně je bezpochyby jedno z nej-
světějších prostředí a její obyvatel Michail „Grigorij” Raspu-
tin, ačkoliv nikdo pořádně neví, jak vlastně je vysoký, neboť 
se pohybuje jen po kolenou, se nezapomenutelně zapsal jako 
jedna z největších postav do historie Upsychu 316a. Péče 
o toto svaté zvíře, jak jej nazývá Mladej Svatej, však není 
jednoduchá. Na rozdíl od jiných mašíblů, např. Dědka nebo 
Valdštejna, kteří žijí ve svém určitém pečlivě vymezeném histo-
rickém období a požadují neustálý přísun dobových propriet, 
kostýmů a hlavně potravin, sice Rasputin žije v očekávání brz-
kého druhého a snad definitivního příchodu Kristova, tedy 
v době poslední, což nevyžaduje žádná konkrétní omezení ani 
specifika, avšak jeho spotřeba svící, kadidla a dalších obětin 
je přímo astronomická. Vždyť jen během jedné jediné noci je 
schopen obětovat až čtyři sta svíček a za loňský rok spálil šest-
náct metráků kadidla. Takže před jeho oltáři a oltáříky vlastní 
výroby stále rostou a zvětšují se kopce z vosku, jenž kane ze 
stále doplňovaných hořících svící, a není nijakou výjimkou, 
že taková hromada tu a tam vzplane jedním mohutným pla-
menem, který je však naštěstí vždy záhy zadušen kadidlem, 
jímž jej Rasputin zasype. Nezapomenutelné jsou i jeho vize 
a proroctví blížícího se konce světa, které se rozléhají do noč-
ního ticha spícího upsychu. Například: „(…) a v ten den hrůzy 
bude slunce vypouštět strašlivé zelené větry a hvězdy si začnou 
dávat do držky a budou po sobě plivat a měsíc bude na zemi 

zvracet krvavé smrduté hleny a v nich utopí se všichni, kdož 
k tomu určeni budou, a i všichni jejich psi a všechny jejich 
kočky a i všechna jiná jejich havěť se utopí a i havěť někoho 
jinýho se třeba utopí a to všechno nastat musí a to všechno 
je již blízko.” A když se mu přímo nad hlavou jednoho dne 
zčistajasna propadla část stropu, začal tento apokalyptik, po-
těšen tím, že se jeho slova naplňují, oslavovat Bogorodicu, 
jejíž socha ověšena skvosty z romanovského pokladu zdobí 
jeden z mnoha více či méně umně zhotovených oltáříčků jeho 
ubikace. Nebyl to však spasitel, jenž sem propadl shůry, ale 
náčelník emeritních kostlivců na půdě v tuhých zimách pře-
žívajících, jehož neunesla hnilobou a dřevomorkou prožraná 
podlaha, a vida jeho zbožnost i úctu, již svaté Panně proka-
zuje, přibral ho ihned k jejich družině Mstitelů Božích Svaté 
společnosti a od těch dob se datuje jejich zhoubně plodná 
spolupráce. A není se ani co divit, vždyť spolu mají tolik spo-
lečného, ať už jde o praktiky zbožnosti, stravovací návyky či 
kulturně asociální projevy. Namísto toho, aby spal v posteli, 
již raději využívá jako skladiště dosud nepoužitých svící, si ze 
sena a starých hadrů vytvořil v jednom koutě smrdutý pelech. 
Za stravu mu slouží jen tělo a krev Kristova a žízeň hasí svě-
cenou vodkou. A jeho živé a barvité popisy muk pekelných 
jsou rajskou hudbou pro kostlivecké uši i hojnou inspirací 
pro jejich svaté zločiny, takže již nyní je považován za horkého 
favorita na příštího náčelníka.

Obytná multikaple 
Michaila „Grigorije” Rasputina
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Toto oddělení je určeno pro více či méně skutečné hodnostáře 
katolické církve. Prozatím má tři pododdělení.

Malý Vatikán

Ambasáda byla v Upsychu 316a zřízena při násilném přepa-
dení této instituce útočným komandem Panny Marie Všečist-
né ML (Mariina legie). Jelikož celá ta akce byla dosti šílená 
a i sama nová transsexuální ambasadorka jasně projevuje 
takovéto znaky, byla na ni i přes diplomatickou imunitu uva-
lena upsyšní péče. Dva legionáři, co zde zůstali zanecháni 
k její ochraně a obraně, byli po čase odvoláni a i apanáž, co 
byla vyplácena německým komitem na její provoz, se znač-

ně smrskla. Ambasáda sídlí v zabraných prostorách bývalé 
napoleonské ložnice. Jelikož se nikterak nezapojuje do života 
upsychu a žádným jiným způsobem není jeho přínosem a je-
diná agenda, již v současnosti vykazuje, jsou spory s Řádem 
rytířů blahoslaveného Karla Habsburského, v jehož plánu 
je rovněž sjednotit svět pod vládou Panny Marie, císařovny 
nebes a země, uvažuje správa Upsychu 316a o její výměně 
za archanděla Michaela.

ambasáda Mariánského císařství

P. Petr SJ se po svém příchodu do upsychu nastěhoval k Pu-
ritánovi, což prezentoval jako projev ekumenického smíření, 
a sám Nicotník jediným slovem proti tomu neprotestoval. 
Na tomto principu, že mlčení znamená souhlas, došlo veli-
ce rychle k celkové rekatolizaci tohoto prostoru a poslední 
výjimkou je zatím sám jeho původní majitel, jemuž z kdysi 

rozlehlého a prázdného panství zbyla jen postel. Ale i na tom 
otec jezuita usilovně pracuje. Práci mu komplikuje fakt, že 
pro přijetí do lůna katolické církve vyžaduje tato evidentně 
projevený souhlas s tímto krokem, což se dá sice chápat růz-
ně, ale nic, co by se souhlasu blížilo, se mu zatím vymámit 
nepodařilo.

vyšetřovna Svatého oficia – P. Petr SJ
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Toto oddělení si zařídil a vybavil sám jeho obyvatel z přebyt-
ků, jež našel na chodbě v prvním patře, tehdy vedle doktora 
Štrosmajera, kterého po jeho přestěhování nahradil Dárvin. 
Svým zařízením rozhodně neodpovídá prestiži instituce, již 
má představovat, ale vzhledem k tajnostem, jež provázejí pů-
sobení Jeho eminence, jde zřejmě o záměr. Vždyť kdo by zde 
– mezi dvěma žlutými skříněmi a bílým psacím stolem plným 
papírů pod provizorně zbudovaným patrem na spaní – hledal 
epicentrum církevního převratu takového rozsahu a dosahu, 

jaký plánuje kardinál Guzmán a jeho spiklenci. Koho by na-
padlo, že ty šatní skříně jsou plné munice a zbraní a haldy pa-
pírů skrývají do nejmenších detailů propracované plány útoku 
na arcibiskupské paláce po celém světě. A těch pár starých 
vatikánských praporů i portréty papežů v kontextu okolní-
ho prostředí jen těžko mohou vzbudit podezření, vždyť jen 
opravdu pozorný pozorovatel si všimne, že jich je 310 místo 
běžných 266.

Apoštolská nunciatura kardinála Guzmána
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Barikádnické hnutí je jakási kontemplativní frakce uvnitř 
Špružení Šmelcu. Mystika i rituály hnutí vycházejí z nekano-
nické druhé legendy o konci Archy Šmelcovy. Na rozdíl od vše-
obecně přijímané první legendy, v níž byla celá archa i se vším 
a všemi v ní odnesena cheruby přímo do nebe, praví legenda, 
v niž věří barikádníci, že archu skryl Hospodin před drancová-
ním a rozkrádáním tak, že ji nechal zasypat pískem, aby unikla 
zbytečné pozornosti okolního světa, a že šmelcáci v ní mu dál 
vzdávají chvály za šmelc jim svěřený a mají tak činit až do defi-
nitivního konce světa. Názory se liší v tom, zda jde o Kachea 
a jeho věrné, již se stali z Božího dopuštění nesmrtelnými, 
nebo zda žijí v tomto podzemním světě generaci za generací. 
Toto se stalo předmětem mnoha spekulací a dalších legend, ale 
i námětem různých mirákulí a zejména v renesanci a baroku 
obrazů a divadelních dramat. Nelze rovněž nepředpokládat, 
že právě tato legenda se stala námětem pozdějších lidových 
pověstí o horách se spícím svatým vojskem, jež je v evropském 
prostoru tolik rozšířená a u nás ji reprezentuje svatý Václav 
v Blaníku. Na základě této víry vznikala v rudolfínské době 
móda budovat podzemní či jeskynní altánky naplněné šmel-
cem jako památku na svatý Barikád. Dva takové dle dobových 
zmínek stály v zahradách Pražského hradu a jeden byl u zám-
ku v Brandýse nad Labem za třicetileté války pravděpodobně 

poprvé v dějinách použit k obranným účelům během obléhání 
švédským vojskem, čímž termín barikád, zkomoleně barikáda, 
vstoupil do vojenské a obecné terminologie. Postupem času 
a upadající vnější slávou se v takovýchto barikádech vyvinu-
la specifická forma poustevnictví či spíše spoustevnictví, kdy 
daný šmelcák barikádník zasvětí život soustavnému přerovná-
vání, urovnávaní, přestavování a přeskupování šmelcu, vzdáva-
je ve svých neutuchajících modlitbách díky Hospodinu za kaž-
dý předmět, jenž mu při tom přijde pod ruku, nejen myšlením 
a slovy, ale též hmatatelnými skutky, v nichž své poklady hla-
dí, laská a žárlivě střeží, aby předměty z jeho barikádu, který 
je vlastně svatostánkem, nebyly zneužívány k jiným účelům. 
V Upsychu 316a byla pro takovýto barikád vymezena z pocho-
pitelných důvodů neúnosného zatížení místnost v přízemí, jež 
je již v současnosti naplněna až po samý strop a pohyb v ní 
je možný jen labyrintem horizontálních i vertikálních chodbi-
ček a tunýlků připomínajících mraveniště. Jakýsi prostornější 
centrální dóm je pak centrem náboženského i světského života 
v tomto oddělení, jehož mašíblové neustále co nejúsporněji 
přerovnávají a urovnávají okolní šmelc ve snaze získat další 
prostor pro nové přírůstky, jimiž je zásobují kolegové v aktivní 
šmelcné službě. Z jejich dodávek čerpají vše, co k svému životu 
potřebují.

Domácí svatá barikáda 
– barikádníci
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Po svém příchodu si syn kata K. H. Franka zabral volnou sta-
vební parcelu vedle půdního hřbitova a ze zbyvších tu povalů 
a mazanice, tvořících původně podlahu tohoto místa, spolu 
s prkny, jež s sebou přinesl ze své původní kůlničky, si posta-
vil srub, který postupem času z materiálu a nábytku dodáva-
ného ŠŠ přestavoval, rozšiřoval a zdobil podle rad několika 
čísel časopisu Chatař z šestasedmdesátého roku až do dnešní 
podoby. O zásoby konzerv a kompotů se podělil s novými 
sousedy, kostlivci MBSS, již ho díky tomu přijali mimořád-
ně vlídně pod svůj krov a nikdy by je nenapadlo, že někdo 
tak štědrý by nebyl řádným katolíkem, pročež ho dosud smr-
tí strašlivou neztrestali netušíce, že jde o nejzapřisáhlejšího 
ateistu zdejšího upsychu, takže jediným občasným narušením 
jejich dobrých sousedských vztahů je příležitostně poblitá 
a pomočená zahrádka, již si se stejným pedantským přístu-
pem zbudoval před okny své přední verandičky. Nejde však 
o nic vážného, neboť tato plně odráží jeho zvrácenou před-
stavu hnusně umělého světového pořádku, a beztak ji denně 
myje a luxuje, aby ji zbavil všudypřítomného prachu. Rozhod-
ně však stojí za zmínku, neboť jak kdysi kdosi pravil, zahrádka 
je odrazem duše jejího tvůrce a tato takovým zrcadlem určitě 
je. Dokonale rovný trávník, jehož pevnost a odolnost by moh-
li závidět i na tenisových kurtech ve Wimbledonu, tvoří kdysi 
hojně rozšířené plastové spojitelné dílové rohožky, sjednocené 
do správné barvy zeleným autolakem ve spreji, typickým pro 
Škodu 105 a 110. Naopak modře nastříkané zimní radiální 
pneumatiky automobilu, který byl původně majetkem P. Pe-
tra SJ, jenž ho dostal darem od Jeho eminence Františka, 

tehdy úřadujícího kardinála Tomáška, tvoří obrubu záhonků, 
z jejichž keramzitové výplně vyrůstá mnohdy zcela nepřiro-
zenými barvami hýřící plastová květena snad všech klimatic-
kých pásem a kontinentů. Sad z několika umělých fíkusů, 
mangovníků a nějaké té juky plodí přímo výstavní renety, 
jimž na výstavnosti ubírá jen každodenním drhnutím zmat-
nělý a popraskaný lak, hrušky máslovky trochu vyšisované 
z nějaké výlohy, molitanové broskve i gumové švestky a jeden 
citronovník nese na svých rozkvetlých větvích úplný ovocný 
koktejl. V zavěšených truhlících jakési neidentifikované keří-
ky plodí celoročně poněkud naddimenzované plody jahod. 
Vedle cestičky z oblázků ohlazených každodenním praním je 
záhonek gumových okurek, salátů a tykví a na druhé straně 
z květníku s akvarijním pískem vykukuje mrkev sice bez natě, 
zato červenější než rajčata a papriky, jimiž je ověšen vybledlý 
břečťan plazící se po sloupku z umělé břidlice. Za chatou je 
husté mlází z umělých vánočních stromečků, jemuž k dokona-
losti chybí jen umělé jehličí, jež by pokrývalo prkennou podla-
hu. Zato nechybí gigantické kašírované hříbky a muchomůrky 
vyhozené z nějaké barrandovské výpravy, z houští vykukují-
cí preparovaná hlava kamzíka nebo z vajdlinku lemovaného 
umělým kapradím vytvořená studánka jak z básně Josefa Vác-
lava Sládka, na jejíž hladině pluje leknín s kvákající žábou. 
Neméně umělý a rozkošný je interiér, jehož výzdobě dominuje 
linoleum, umakart a dřevo imitující tapety s papundeklovým 
krbem, v němž plápolá elektrický oheň na plastovém polenu, 
a mnoho dalších úžasností převážně sovětské či bulharské 
provenience.

Chata kata K. H. Franka
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Zřízení Kaple svaté Scholastiky v prostorách bývalé obytné 
multisvatyně Rasputinovy vyplynulo z přirozené potřeby 
Upsychu 316a, neboť jak rostly děti, jež mají ve své péči sva-
té báby, stále vtíravěji a neodbytněji přicházela otázka jejich 
obecného vzdělávání. Je nasnadě, že klasická školní docházka 
do obecní malotřídky by byla velký problém na obou stra-
nách. Naštěstí v pravý čas přišlo i naše ministerstvo školství 
s institutem domácího vzdělávání. Toho se správa Upsychu 
316a chytila a zřídila Kapli svaté Scholastiky, pod jejímž pa-
tronátem se mají děti v tomto upsychu učit a vzdělávat. V pra-
vém slova smyslu tudíž nejde ani o kapli, přestože každé ráno 
začíná výuka krátkou pobožností, a dosud ani o samostatné 
oddělení upsychu. Tím se stane, až správa Upsychu 316a na-
jde vhodného mašíbla k obsazení postu jejího ředitele, a ač 
má již pár horkých kandidátů na toto místo, osloven byl na-
příklad známý ministerský poradce pan Ing. Mgr. Bc. Ladi-
slav Bátora, Ph.D., definitivní rozhodnutí posud nebylo přija-
to. Zatím se tedy jedná o provozní místnost či přesněji řečeno 
multifunkční učebnu spojenou s kabinetem. A není tu nic, 
co by mohlo k výuce chybět. Klasické školní lavice, učitelský 
stupínek s tabulí, skříně nacpané pedagogickými pomůckami, 
projektor s přehršlí naučných filmů, stěny ověšené mapami, 

tabulkami, nástěnkami a dalšími didaktickými pomůckami, 
v jednom rohu je tělocvična s ribstolemi, kladinou a dalším 
atletickým vybavením a naproti naskládaná lehátka pro od-
polední spánek v družině. I učebnice pocházejí z produkce 
SPN, ačkoliv je nutno doznat, že jejich obsah byl částečně 
poopraven. Tato jedna jediná a jedinečná učebna obsahuje 
pedagogické vybavení z minimálně pěti pražských základních 
a středních škol, a tak jako celý Upsych 316a je názorným 
argumentem na obou pólech diskuse o alternativní psychia-
trické péči, nejinak je tomu s Kaplí svaté Scholastiky na poli 
sporu o domácí výuku, neboť na své si zde přijdou jak její 
skalní odpůrci, tak příznivci, a to ani nemusíme brát v potaz 
výsledky zdejší výuky. A je to právě ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy jakožto ústřední orgán státní správy pro 
předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední 
školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, 
včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké 
hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, 
sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu, jakož zřejmě 
i pro zrušení Kaple svaté Scholastiky, jež proti ní, Kibucu 
Nejmilostnějšího Krista Spasitele i celému Upsychu 316a nej-
více brojí.

Kaple svaté Scholastiky
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Oddělení tohoto mašíbla, původně ortodoxního darwinisty, 
evolučního biologa a paleontologa, jenž se psychicky i fyzicky 
zhroutil poté, co prožil závažnou krizi víry ve všemocnou evo-
luci a přivlastnil si identitu Charlese Roberta Darwina, při-
pomíná muzeální či školní přírodovědecký kabinet druhé 
poloviny devatenáctého století. Pracovní stůl, police i skříně 
jsou přeplněny směsicí všemožných preparovaných živočichů, 
roztodivných sušených exponátů z rostlinné říše, minerálů, 
ale hlavně přemírou ulit šneků a ústřic i schránek jiných bez-
obratlých potvor.
Původně měl k dispozici samostatný pokojík o patro výše, 
který vnímal jako kajutu na lodi Beagle, a dlouhou monotón-
ní cestu si krátil redigováním svých, tedy Darwinových do-
pisů, soukromých poznámek a deníků z dob nedokončených 
lékařských studií na univerzitě v Edinburghu. Takto dospěl 
k poznání, že svou evoluční teorii zformoval vlastně už tehdy 
coby zapálený žák Roberta Edmunda Granta, velkého propa-
gátora vývojových teorií Jeana-Baptisty Lamarcka. Poznání, že 
nejprve byla teorie a pak teprve následovalo sbírání a vytvá-
ření důkazů pro ni, odhalilo další pokračování jeho imagi-
nární cesty jako zbytečné, neboť se nemusí honit kolem ce-
lého světa, když ještě podařenější preparáty a zkameněliny si 
může vytvořit sám, a tak byl přestěhován do uvolněné chodby 
po MUDr. Štrosmajerovi, aby zde pod odsuzujícím dohledem 
sousedících svatých bab a kardinála Guzmána vytvářel více či 
méně zdařilé, ale hlavně bizarní podvrhy nejen zkamenělin, 
ale i živoucích fosilií, jimiž prokazoval platnost a věrohodnost 
své stěžejní a kontroverzní knihy O vzniku druhů přírodním výbě-
rem neboli uchováním prospěšných plemen v boji o život. Tu ovšem 

také různě upravoval a přizpůsoboval v návaznosti na své po-
slední podvrhy a snažil se ji dát do souladu s jeho teologickým 
vzděláním, aby odpovídala dogmatům anglikánské církve. 
Přičemž ovšem i ta značně ohýbá a upravuje. Krom toho vedl 
vášnivou korespondenční polemiku se závěry svého současní-
ka, jiného anglického evolucionisty, spiritisty, frenologa, me-
smeristy a behavioristy Alfreda Russela Wallace, člena králov-
ské společnosti a nositele řádu za zásluhy. I pod jeho vlivem 
u něho nakonec došlo k odklonu od zaujetí sexem a od po-
hlavního výběru jako hlavního hnacího motoru evoluce a při-
jal za svou dokonce myšlenku, že něco v „neviditelném světě 
Ducha” minimálně třikrát zasáhlo do našeho světa. Poprvé to 
bylo stvoření života z neživé hmoty, podruhé přiřazení vědo-
mí vyšším živočichům a potřetí vytvoření vyšších myšlenko-
vých procesů u lidí. Celý jeho pohled pak převrátily občasné 
diskuse s Dědkem, jenž upřímně chválil teorie o podřadných 
lidských rasách, zatímco on se upřímně zděsil, kam až tyto 
zdánlivě nevinné rasové teorie, které ve své době používali 
Britové maximálně jen jako argument k legalizaci koloniální 
politiky, dovedli Ernst Haeckel a nacističtí zastánci eugeniky 
v čele s dr. Mengelem, stejně jako Darwinův obdivovatel Karl 
Marx a jeho následovníci. Vědomí, že jde o jeden z pilířů 
těch nejzrůdnějších ideologií v dějinách, ho přimělo zásadně 
přehodnotit a změnit své názory, takže poté, co dokončil po-
jednání polemizující s Goethovou interpretací metamorfózy 
prarostlin, usilovně vytváří množství původních zkamenělin 
plně odpovídajících kreacionistickému vnímání dějin planety, 
jež mají jeho předchozí evoluční díla spolehlivě vyvrátit.

Dárvin
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Jak se mašíbl dostane 
do Upsychu a jak vznikají 

oddělení



Co se jednotlivých mašíblů týká, stejně jako jejich vlast-
ní rozmanitost jsou originální i cesty, jimiž se dostali 

do péče tohoto zařízení. Dědek Archmann a první svatá bába 
sestra Marie sem byli přijati jako věcná břemena. Rudolfa 
Archmanna, tohoto hrdého příslušníka árijské rasy a zde na-
rozeného sudetského Germána, se nepodařilo odsunout ani 
v rámci poválečných deportací, přečkal tu nejen pobyt česko-
slovenské a následně i lidově demokratické armády, jež jej vy-
užívaly coby odborníka na výslechy při testování mlčenlivosti 
vlastních důstojníků, ale dokonce i sovětskou okupaci a posa-
metověrevoluční restituenty. Tento člen NSDAP a údajný dů-
stojník wehrmachtu se totiž mentálně zasekl v roce 1947, aniž 
by akceptoval konec a výsledek druhé světové války. Nikdy ne-
uvěřil lživé nepřátelské propagandě o Vůdcově smrti. Stažení 
německých vojsk považuje za dočasný taktický manévr a ukryt 
v týlu nepřítele očekává příchod nově vyzbrojených jednotek, 
jež zasadí slibovaný zdrcující úder vedoucí k definitivnímu ví-
tězství Třetí říše. Za téměř sedmdesát let své izolace vypra-
coval desítky plánů na prolomení fronty v různých částech 
Evropy, pečlivě zaznamenával inovace a vývoj nepřátelské 
techniky a s pedantskou přesností zakresloval pohyby vojsk, 
nakradl neuvěřitelné množství zbraní a munice, jež schovává 
v tajném krytu, který si vybudoval v prostoru pod podlahou 
a postupem let jej upravil na Adolfovu svatyni. Dlouhá léta si 
krátil malováním a modelováním fantastické vojenské němec-
ké techniky včetně invazních raket a hvězdolezů, jež umož-
ní rozšířit německý životní prostor o Měsíc, Venuši, Mars 
a další kosmická tělesa. Naučil se hrát na housle a přečetl 
několikráte všechny knihy, co měl k dispozici. Dle slovníků 
se naučil číst a psát jazyky fašistických spojenců: maďarsky, 
italsky, francouzsky, španělsky, holandsky, norsky, a dokonce 
japonsky. Naposled se pustil do studia mimozemské iškoviny. 
S nově uvalenou péčí, již mu věnuje správa Upsychu 316a, 
opět pookřál a s plnou nerudností a nadřazeností své rasy vy-
užívá jejích služeb. Takže důstojníci ŠŠ se mají co ohánět, aby 
jej stačili zásobovat dobovým tiskem, literaturou, součástkami 
k jeho vysílačce i jiným všemožným materiálem, a jako by 
snad ani nebyla válka, stále se zvyšující požadavky na příděly 
cigaret, potravin a alkoholu. Na druhou stranu díky vědomí 
válečného stavu a jeho omezujících důsledků mu nepřijdou 
nijak divné ani dlouhodobé výpadky elektrického proudu 
a svůj omezený životní prostor postupně zaplňuje vším, co by 
se ještě mohlo někdy hodit, takže vším. Jediný odpad, který 
vyprodukuje, je obsah domácího hajzlíku, co si denně odná-
šejí fekotisté, a trocha popela v kamnech. Zato každou novou 
dodávku jakéhokoliv materiálu pečlivě roztřídí a bezezbytku 
uloží do všudypřítomných kufrů, krabic a škatulí popsaných 
s německou přesností, třebas „provázky krátké, zcela nepou-
žitelné”. Potraviny ukládá do spižíren plných konzerv a kom-
potů, na nichž najdeme i takové popisky jako FALEŠNÉ 
MERUŇKY r. 16. Knihy a tiskoviny zařadí do rozrůstající se 
knihovny, nebo – pokud je považuje za židobolševický či jiný 
brak – do proutěného koše ke kamnům na podpal. Tento osud 
potkal kupříkladu i partituru Libuše s osobním věnováním 
Bedřicha Smetany její první představitelce Marii Sittové, da-
tované dnem premiéry 11. 6. 1881, ježto pro něj coby slovan-
ské umění nepředstavuje žádnou hodnotu, na rozdíl od not 
Wagnera či Strausse. Podobně tomu je i s nábytkem, který 
občas zkonfiskuje při manévrech ŠŠ nebo z jiných oddělení, 
takže moderní art deco, funkcionalismus a sektor nahrazují 
secesi a historizující nábytek končí rozštípán u kamen. S při-
bývajícím materiálem a nábytkem, ale hlavně také s nepřizna-

nými léty ubývá Dědkovi sil a zdaleka už není ten mladík, co 
býval v onom prvním roce 1947, který zde téměř před sedm-
desáti lety jako poslední werwolf prožil. Takřka celou letošní 
zimu strávil v posteli, již si přisunul co nejblíže ke kamnům, 
aby mohl přikládat, aniž by ji opustil. Místo nočního stolku si 
postavil toaletní židli a k nohám postele přirazil spížní skříň. 
Z druhé postele vyhodil slamníky a zbudoval si v ní impro-
vizovanou kancelář, kam protáhl spojením mnoha krátkých 
drátků mikrofon ze své vysílačky, takže za celý čtvrtrok nemu-
sel udělat více než tři kroky od svého lože. A ačkoliv na letoš-
ní oslavu führerových 58. narozenin byl opět ve formě, vkrá-
dá se myšlenka na jeho případný skon. Vzhledem ke zlepšující 
se válečné situaci za poslední rok, jenž trval čtvrt století, kdy 
početná Rudá armáda ustoupila a narychlo bez bojů vyklidila 
své pozice, následovaná již vcelku pravidelně se objevujícími 
jednotkami ŠŠ, jež díky podobnosti uniforem a slábnoucímu 
zraku považuje za předsunuté zásobovací oddíly SS, opět oži-
la jeho víra v přislíbené konečné vítězství. Proto, aby mohl 
s klidným svědomím opustit tento svět, nabádá již léta správa 
Upsychu 316a všemožné filmaře a studenty filmových škol 
k natočení filmového týdeníku, v němž by doktor Goebbels 
ukázal naprosté vítězství Třetí říše, bezpodmínečnou kapitu-
laci USA poté, co Němci svrhli atomové bomby na New York 
a Washington, Hitlera triumfálně vstupujícího do Londýna 
jako kdysi Julius César a Stalina s Churchillem plazícím se 
u jeho nohou, marně žadoníce o milost. Jak krásná by to byla 
tečka, a dej Bůh, aby se toho dožil.

Založení Kibucu Nejmilostnějšího Krista Spasitele, jak oddě-
lení začal nazývat Pan Miláček bez ohledu na židovský vý-
znam slova kibuc, bylo jednou z podmínek klidného průběhu 
vyvlastnění inkriminovaného zámku Jedinečným Svatopěsti-
telským Družstvem. Původní majitelka, svatá žena, jak ji ti-
tuluje Mladej Svatej, tu osamoceně poustevničila v postupně 
pustnoucím domě, nemajíc sil ani prostředků na jeho opravu, 
ale majíc silnou víru a ještě silnější touhu po posvěcování 
vezdejšího bezbožného kraje. K tomu jí nabídlo JSD svou po-
moc a po vzájemné dohodě, jejíž podmínkou bylo právě zří-
zení unisexuálního Kibucu Nejmilostivějšího Krista Spasitele 
a svaté využívání ostatních prostor, celý objekt vyvlastnilo. 
Toto oddělení Upsychu 316a se dosud rozrostlo na pět sva-
tých bab, což je teologický termín označující typ pověrečné 
bigotní nábožnosti bez ohledu na věk a pohlaví daného jedin-
ce (někdy se též používá termín svíčková bába), a to zde platí 
bezezbytku, nejen co se spotřeby svíček a věkové rozmanitosti 
týká, ale u jedné z nich má každý soudný pozorovatel téměř 
jistotu, že jde o transsexuála. Její vždy hladce depilované nohy 
a ruce, pečlivě oholená tvář překrytá silnou vrstvou make-upu, 
výrazné líčení i peroxidové blond načesané vlasy bez viditel-
ných tmavých kořínků, ale též neskrývaný zájem o aktuální 
módu jsou v ostrém kontrastu k chlupatým nohám, knírům 
a odrůstajícím šedinám družek. Po původu osmi dětí, jež zde 
svaté báby vychovávají, správa Upsychu 316a raději nikterak 
nepátrá a později jim svěřila ještě péči o Valdštejna, jenž je se 
svými světovládnými snahami taky jak malej kluk.

Dále sem GŠD dodal jakéhosi profesora chemie, který se 
zpronevěřil svému vzdělání a uchvácen alchymií a hermeti-
kou plně se oddal do služeb těchto pavěd, což jeho kolegové 
z ústavu, kde do té doby působil, brali jako jasný projev zrady 
a šílenství a rozhodli se jej předat do klinické psychiatrické 
péče. Tomu předešel major Abdijáš s nabídkou tajného úkolu 
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a plně vybavené laboratoře v nově vznikajícím ústavu s kry-
cím názvem U316a, kam přišel z důvodu utajení pod jmé-
nem doktor Faust a po jeho tragické smrti jej GŠD nahradil 
druhým doktorem Faustem, tentokráte se zaměřením spíše 
kvazifyzikálním.

Oddělení Sprostor vzniklo již dávno před založením Upsy-
chu 316a, nikoliv však jako prostředí pro život jakéhokoliv 
mašíbla, nýbrž z iniciativy Mladýho Svatýho jako čistě sou-
kromý prostor sloužící k vnitrodružstevní kojbě a uspokojo-
vání nejanimálnějších potřeb a choutek Pana Miláčka, toho-
to Největšího Umělce, ale hlavně Největší Lásky. Také se 
zpočátku nenalézal zde, ale byl součástí prvního multiplexu 
JSD v Praze, kde byl jeho provoz na základě stížností sou-
sedních obyvatelek po svatosulcipiciovské noční rouhačce, 
v jejímž průběhu se Pan Miláček neudržel stísněn jeho zdmi 
a unikl exhibovat na veřejnost, úředně zakázán a vykázán 
z hlavního města. Tak byl Sprostor poprvé přemístěn díky 
pozvání tzv. Roztockého úchyla pod záminkou uspořádání 
světové výstavy do jeho rezidence v Roztokách u Prahy. Ani 
zde však dlouho nevydržel, neboť i mezi návštěvníky budil 
značné rozpaky a diskuse, zdali tam JSD přijelo vystavovat 
umění, jak bylo prezentováno, anebo si jenom užívat. A tak 
byl Sprostor nakonec odsunut do Upsychu 316a, aby dále 
vesele budil pohoršení. A právě zde se v něm zčistajasna při 
jedné sobotní rouhačce objevil i jeho hříšně stálý uživatel, 
titulující se Božský markýz a něžně přezdívaný Sádeček, a od-
mítl již toto hříšně útulné až útělné oddělení opustit, tak-
že i na něho byla uvalena ochranná péče nově vznikajícího 
Upsychu 316a a Sprostor byl začleněn jako oddělení do jeho 
struktury. Od té doby zde dělá čest skautskému mottu „Vždy 
připraven”, jež doplnil o kdykoliv, kdekoliv, s kýmkoliv.

JSD zde dále vytvořilo pracoviště pro Broučkáře, aby měl pro-
stor na vývoj Sv. Hmyzu Svihmyzu, a při nuceném vyklizení 
svého prvního pražského multiplexu sem evakuovalo spisov-
nu současných samizdatistů, aby i tito byli vzati do ochranné 
péče upsychu. Na doporučení PECe se sem dostavil Antikrist 
a posléze i sám Hospodin. Ten zde však na rozdíl od Antikris-
ta dlouho nepobyl a raději odcestoval do Vatikánu oznámit 
papeži, že přebírá řízení církve a světa. Zato kostlivci MBSS, 
již obsadili krov zdejšího upsychu z rozkazu Bohorodičky, jej 
už nikdáž neopustili. Potřeba lékařské péče si vynutila, aby se 
správa Upsychu 316a poohlédla po vhodném adeptu na post 
lékaře, a brzy jej našla v opuštěné dentální klinice v Jung-
mannově ulici v Praze. I přes počáteční projevy nevole a od-
poru k transportu si zde nakonec Dr. Štrosmajer zřídil svou 
ordinaci a dodnes i přes mnohé nesváry v upsychu působí. 
Jako zástavu získala Kosmina dva Napoleony, kteří v Upsychu 
316a z důvodu prestiže nějaký čas rovněž pobývali, ale nako-
nec, když je nešlo vyreklamovat, se jeho správa rozhodla je 
vyměnit s kolegiálním Upsychem 312 za Albrechta z Valdštej-
na, jelikož nebylo nadále v možnostech nově vzniklého upsy-
chu bez bohatých donátorů je nadále uživit. Jen toho kaviáru 
a šampaňského co spotřebovali. Správa Upsychu 316a se však 
nebrání jejich návratu po prohrané bitvě u Waterloo, kdy by 
snad jejich nároky vzhledem k vězeňské pozici mohly kles-
nout. Ritualizovaná družstevní péče o Ml. Sv. Uřitníka sem 
přilákala skupinku fanatických utrakvistů z České fekotistické 
společnosti, již se usadili v jednom ze sklepení, aby zde zřídili 
kapli k oslavě Miláčkovy Superřiti, Hyperřiti, Megařiti. V do-
bách rozkolu Hýgy, osobní soukromé církve Mladýho Svatý-

ho NUNL, se pod ochranu Upsychu 316a postupně uchýlily 
snad všechny znepřátelené frakce, aby se zde tříbily a čistily 
v bratrovražedných bojích, dokud jejich řádění neučinil přítrž 
pravověrný strýček Mladýho Svatýho a jeho komando Panny 
Marie všečistné MI a jejich antihygistický pogrom, aby v pro-
storách vyčištěných od hygistů zřídili ambasádu Mariánského 
císařství, jež byla později spolu s dalšími pododděleními zahr-
nuta do oddělení zvaného Malý Vatikán.

Některé mašíbly a pododdělení si vyžádala provozní nutnost, 
třebas Fízla a jeho pododdělení státního dohledu, na jehož 
obsazení bylo vypsáno konkurzní řízení, či Sádečkova osobní-
ho šmíráka, jejž si správa upsychu dočasně zapůjčila z jiného 
zařízení tohoto druhu.

Jiní mašíblové vyhledali péči Upsychu 316a sami, jako třeba 
Betléman, který se sem uchýlil po útěku z blázince v Kosmo-
nosech, nebo Ing. Todor Donovský, jenž oslovil správu Upsy-
chu 316a spolu s dalšími různými institucemi se svým pro-
jektem na rekvalifikaci svědků Jehovových. Upsych 316a byl 
ovšem jediný, kdo rozpoznal přínos tohoto šílence, realizaci 
projektu vzal vážně a za první tři rekvalifikované jehovisty 
z jeho oddělení byl vyměněn Puritán.

Jsou i tací mašíblové, u nichž nebylo zpočátku jasné, zda jsou 
skutečnými mašíbly, či jen předstíráním své mánie chtějí vy-
užívat pohostinnosti a péče této instituce. To je případ Jeho 
eminence kardinála Guzmána. Objevil se z ničehož nic upro-
střed jednoho všedního dne, jenž se ani v nejmenším nezdál, 
že by mohl být výjimečný, což je v takovémto zařízení vždy 
krajně podezřelé, představil se jako Dominik Roderigo, kardi-
nál Guzmán a s dodatkem, že je novým apoštolským nunciem 
pro tuto oblast s tajným posláním přímo od jeho svatosti pa-
peže Pia LXII. na vizitaci svého působiště, se nechal provést 
po upsychu. Jednotlivým mašíblům položil pár věroučných 
otázek, vysloužil mši svatou tridentského ritu v domácí kapli 
Kibucu Nejmilostnějšího Krista Spasitele a přijal pozvání 
na co možná nejslavnostnější oběd, jaký byly svaté báby tak 
narychlo schopny zchystat. Po obědě, jehož menu tvořila rych-
lá polévka sv. Alžběty Durynské, rožeň sv. Vavřinečka nebo 
měšec apoštola Matouše servírovaný s rýží na způsob svatých 
mučedníků korejských, si ještě vychutnal kávu s rolkou sv. 
biskupa Mikuláše, vše pochválil, zejména kávu s tím, že on 
je zvyklý na kávu karmelskou, v níž je vždy mnoho lásky, 
ale pramálo kafe, oznámil, že možná našel to, co již dlouho 
hledá, a tak se zde pár dní zdrží. Potom odešel, jak uvedl, 
obhlédnout okolní terén. Na večeři ho mají čekat po klekání 
a po večerních chválách se na noc uloží do Rasputinovy mul-
tisvatyně.

Každý soudný člověk si při pohledu na tohoto církevního 
hodnostáře musel uvědomit, že s ním něco není v pořádku. 
Všechno sedělo, a přece zároveň bylo vše špatně. Přízvuk 
ve vcelku plynné češtině byl sice výrazný, ale rozhodně ne špa-
nělský. Vážnost jeho domnělého úřadu poněkud znevažovalo, 
že se zde objevil kdo ví jak a bez patřičného doprovodu. A co 
teprve jeho vzezření. Bílý kolárek budil vtíravý dojem, že je 
vystřižen z papírové lepenky a za krkem sepnutý kancelářskou 
svorkou. Klobouk měl sice správný tvar, ale ve skutečnosti 
to byl slamák, jaký nosí francouzští rolníci, obarvený na čer-
veno, a přestože byl natřený silnou vrstvou balakrylu, sláma 
z jeho podkladu dosud prosvítala, nemluvě o střapcích, které 

85



86

vypadaly, že spíše patří k nějakému závěsu, možná právě tako-
vému, co tvořil plášť, jaký kardinálové nenosí snad už padesát 
let. Co se zbytku purpurového hábitu týká, ani na jeho výro-
bu nebyly použity tradiční církevní materiály, na to byl pří-
liš silný a neforemný, takže připomínal spíše dámský zimník 
upravený a přešitý příliš výraznými stehy do správného tvaru. 
Do tohoto prostředí však zapadal perfektně, i proto správa 
Upsychu 316a nenamítala nic proti jeho alespoň dočasnému 
pobytu. Následný týden strávila Jeho eminence mezi jednotli-
vými odděleními sondováním případné podpory jeho tajného 
plánu, jenž dle Fízlovy vyšetřovací zprávy spočívá v „přísně 
utajovaném ozbrojeném církevním převratu vedeném jeho 
vlastní skupinou konklavistů a majícím za cíl odstranit stá-
vajícího Kristova náměstka spolu s další vysokou církevní 
hierarchií coby služebníky a zaprodance satanovy a nahradit 
jej vlastním pravověrným a právoplatným nástupcem svatého 
Petra”. Postupně si též začal zařizovat jakousi improvizovanou 
kancelář v dosud jinak nevyužité chodbě prvního patra, která 
mu později byla přidělena trvale jako pododdělení Malého 
Vatikánu a v jejíchž prostorách se osnují nitky dosud neslý-
chaného masakru.

A byl to právě kardinál Guzmán, na jehož pozvání sem dora-
zil zmocněný vyšetřovatel svaté inkvizice, jehož práce ve zdech 
Upsychu 316a mu vynesla rovněž trvalé místo mezi vezdejší-
mi mašíbly.

V tomto ohledu nebyl však jediný. Krom svatých bab si 
rovněž generalissimus Valdštejn přivedl svého podmašíbla 
a do Barikádníkova oddělení a později i jeho přízně se také 
jeden člověk doslova vkradl. Přičemž ovšem za zmínku stojí 
i příchod samotného Barikádníka do péče upsychu. Byl sem 
totiž nepovšimnut pronesen při druhých zimních manévrech 
jednotek ŠŠ v jedné skříni, tak jak se to občas stane s moly, 
červotoči či dalšími škůdci, a podobně jako tito nejprve v ti-
chosti a nenápadně se zde začal zabydlovat. Tu a tam něco 
přesunul, občas se zaplnil nějaký nevyužívaný kout, a než se 
kdo nadál, byla všechna oddělení prolezlá a napadená jeho ba-
rikádami. A jak tomu bývá i s jinými škůdci, ve chvíli, kdy si 
všimnete dírky v klopě saka nebo zjistíte, že se ze židle sypou 
piliny, zkáza bývá mnohem větší, a tak nastal nejprve proces 
identifikace dosud nevídaného druhu škůdce a následný vlek-
lý, a marný boj. Takže stejně jako se člověk nakonec smíří 
s tím, že tu a tam najde v mouce mola, přijala správa Upsy-
chu 316a tohoto ššmola oficiálně do svých prostor a časem 
se ostatní jeho obyvatelé smířili s tím, že jej musí vyhánět ze 
svých prostor, jakmile ho spatří něco přenášet, a on se nako-
nec uchýlil do bezpečí své pomyslné skříně, kde může v klidu 
a nerušen, hojně zásobován kolegy z ŠŠ, stavět a přestavovat 
svou svatou barikádu.

Správa Upsychu 316a nedávno odhalila skutečnost, že jedna 
ze svatých bab nejen že není ženou, což ostatně krom svatých 
bab tušil kdekdo, ale v době svého příchodu do upsychu ne-
byla dokonce ani svatou bábou, ba ani šílencem či alespoň 
transsexuálem, nýbrž obyčejným zločincem, jenž prchal před 
trestající rukou zákona v ženském přestrojení a v upsychu se 
rozhodl jen dočasně skrýt. Avšak stalo se něco, s čím předem 
nemohl počítat. Že síla i svatost tohoto prostředí na něj tak 
mocně zapůsobily, až po čase u něj došlo i k vnitřní promě-
ně a plnému ztotožnění se s rolí, již tu do té doby jen hrál. 
Dnes je z něj skutečná svatosvatá bába, jak má být, a správa 

Upsychu 316a nemá nejmenší důvod vydávat ho napospas 
vnějším soudům. Ostatně není první, kdo zde našel azyl před 
světskou trestní mocí.

Pak je tu skupina těch, jež správa Upsychu 316a přijala z pře-
bytků jiných upsychů, do níž patří Rasputin, jenž se stal 
skutečným přínosem, a nejen proto, že s sebou přinesl i část 
carského romanovského pokladu, kterým byl na svou cestu 
vybaven jeho otec a nestihl jej rozfofrovat v německých nevěs-
tincích, a tak spolu s třemi miliony říšských marek a párem 
zlatých cihel, co má Dědek uložené ve Švýcarsku, po jejich 
smrti značně rozšíří stávající skrovný kapitál Upsychu 316a.

Další byl Dárvin, ale ten sem byl doslova vnucen, jelikož díky 
takřka hysterickému vědeckému prosazování darwinistické fi-
lozofie se takovýchto šílenců po světě potuluje tolik, že každý 
větší upsych má alespoň dva a nikdo vlastně pořádně neví, 
co si s nimi počít. Tenhle se alespoň věnuje původní profesi, 
k níž měl skutečný Darwin kvalifikaci, a tou je teologie a její 
zapojení do evoluční teorie přírodního i pohlavního výběru, 
a tvorbě nových, mnohem radikálnějších a zajímavějších blu-
dů. Tento mašíbl byl původně ortodoxní paleontolog a evo-
luční biolog plně věřící v teorie pradědečka tohoto vědního 
oboru Charlese Roberta Darwina. Avšak objevoval se u něho 
rys, jejž si žádný evolucionář nemůže dovolit, totiž touha 
po opravdovém poznání. Toto jej přimělo zamýšlet se nad 
otázkami, jež začaly podkopávat dogmata jeho ortodoxní víry 
ve všemocný přírodní a pohlavní výběr. A jak se kdysi pevná 
půda původu druhů, plná zkamenělin, měnila v karbonické 
bažiny pochybností, v nichž se začala potápět jeho víra v evo-
luci i s chrámem nezpochybnitelných Darwinových teorií, za-
čal pociťovat strach a ohrožení vlastní existence. Dobře věděl, 
jak elitářská sekta harvardských vědců zachází s odpadlíky. 
Sám pomáhal několik takových odhalit a usvědčit z jejich rou-
hačských pochybností, v nichž se teď sám brodil. Aby obnovil 
neochvějnost své víry, vrátil se ke studiu „bible” všech darwi-
nistů, spisu O původu druhů přirozeným výběrem. I zde však 
ke svému zděšení zjistil, že odpovědi nenalézá, naopak se tu 
setkal s pochybnostmi samotného autora tohoto posvátného 
spisu, vyjádřenými v kapitole Teoretické problémy. Darwin 
tu kupříkladu píše: „Má-li se má teorie potvrdit, musejí být 
nalezeny fosilie nespočetných přechodových článků, které by 
těsně propojily všechny druhy v rámci jedné živočišné třídy.” 
Jak to, že ale dosud nebyl nalezen ani jediný takový hodnověr-
ný mezičlánek? A nutno podotknout, že po sto čtyřiceti letech 
toto stále platí. Jisté učebnice i evoluční tiskoviny předkládají 
takové příklady i s barvitými ilustracemi, ale člověk zasvě-
cený dobře ví, že nejsou pravé. Latimérie podivná, jež byla 
více než sto let předkládána jako ryba se zakrslýma nohama 
a primitivní plící, schopná života na souši a tak i znázorňo-
vaná, byla ulovena ve třicátých letech minulého století bez 
jakýchkoliv takovýchto známek a navíc beze stopy jakéhokoliv 
vývoje oproti své 300 milionů let staré fosilii. Podvod s ar-
cheopteryxem není snad nutné zmiňovat, ani tzv. nebraského 
člověka Hesperopithecus Haroldcoocii, jenž byl spolu s celou 
nebraskou kulturou vytvořen na základě jediného zkamenělé-
ho zubu, který navíc, jak se později dokázalo, patřil divokému 
praseti. Zato je dobré zmínit Harvardský oběžník, kde v roce 
1989 paleontolog Mark Czarnecki píše: „Největším problé-
mem při dokazování této teorie jsou dochované fosilie. Nikdy 
se mezi nimi neobjevily stopy po Darwinových přechodových 
druzích. Místo toho vidíme, že se živočišné druhy objevují 
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a mizí, a tato anomálie stále nahrává kreacionistům. Proto si 
nesmíme dovolit zpochybňovat jakýkoliv nález, jenž by bylo 
možné za takovýto přechodový mezičlánek pokládat, a naopak 
je takové nutno vytvářet alespoň teoreticky z neúplných koster 
a fragmentů.” Další harvardský profesor Stephen Jay Gould 
píše k tzv. problematice zamítnutých lebek: „Je pravdou, že 
v těchto případech šlo o dobře míněné falzifikáty či chybná 
zařazení, to však není důvod tyto znevažovat. To, že daný 
fosilní nález neexistuje, nedokazuje neexistenci daného vý-
vojového stupně, a byl-li již jednou prezentován a přijat, bylo 
by krajně nesmyslné jej vyvracet. V oněch politováníhodných 
příkladech, kdy došlo k veřejnému odhalení falzifikátu, např. 
tzv. Piltdown man, nezbývá než takový exponát bez jakékoliv 
publicity alespoň na čas odstranit z veřejně prezentovaných 
sbírek.” Nebo profesor Richard Dawkins: „Důrazně varuji 
před zpochybňováním tzv. vědeckých rekonstrukcí lidského 
předka, jak to předvedl prof. Earnest Hooton. Je sice prav-
dou, že na lebce neandertálce můžeme vymodelovat stejně 
tak hlavu šimpanze jako tvář Goetha či Nietzcheho a nemají 
valnou vědeckou hodnotu, ale jsou nedocenitelným přínosem 
pro popularizaci a utvrzování správnosti evoluční teorie v my-
sli laické veřejnosti. Měli bychom se ale v budoucnu vyvarovat 
těch případů, kdy na jedné lebce bylo vytvořeno několik zcela 
odlišných podob.” Je jasné, že v takto fanatickém prostředí se 
odlišný názor netoleruje, a on dobře věděl, co čeká ty, již si 
něco podobného dovolí. Naprostá diskreditace a nemožnost 
publikovat či vyučovat jsou jen počátkem mnoha lidských tra-
gédií, jež sám v minulosti pomáhal utvářet. Narůstající po-
chyby o dosavadní práci i strach o budoucí kariéru rozvracely 
jeho osobnost i mysl, až se zhroutil ve stavu totální tělesné 
vyčerpanosti a paranoidní psychózy. Po půlročním studijním 
volnu, během něhož v něm plně dozrálo rozdvojení osobnos-
ti, ukončil svou činnost na Harvardu a odešel do Cambridge 
studovat teologii, aby se vydal zpět po stopách teorie, jež mu 
zničila život, a jejího tvůrce, ve snaze odhalit a napravit její 
omyly a nedostatky. Ještě stihl dokončit bakalářské teolo-
gické studium na Christ's College University, zatímco jeho 
rozdvojená mysl se postupem času zcela vzdala vlastní identity 
a plně se ztotožnila s tím, jenž stál u počátku všeho, a on 
byl na přímluvu tamního rektora podmínečně přijat do péče 
cambridgeského univerzitního upsychu. Pro snahu skloubit 
evoluci a Boží stvoření byl pak převeden do Upsychu 316a.

Rozhodně zde nemůžeme opominout ani příchod syna kata 
K. H. Franka, neboť tento mašíbl byl získán ve své podsta-
tě jako archeologický nález během družstevního průzkumu 
stavení zvaného chata kata K. H. Franka. O něm podal po-
prvé svědectví Mladej Svatej na půdě pražské AVU, když 
si během rozpravy o smyslu umění vzal slovo a bez jakékoli 
zjevné souvislosti začal svým slavným řečnickým zahučením: 
„Hhh, abyste si náhodou nemysleli, že jsou Žížalovice nějak 
bezvýznamné, tak u nás se narodil kat K. H. Franka.” Vida 
však množství nevěřícných pohledů, jejichž nedůvěra se vá-
zala k absurditě tohoto sdělení v daném kontextu, začal po-
někud slevovat. „Hhh, no tak se tam nenarodil, ale žil tam.” 
Ani toto však nijak nenarušilo nedůvěru v pohledech, jež se 
k němu upíraly, projevila se však jistá zvědavost. Naposledy 
Mladej Svatej degradoval své původní tvrzení: „Hhh, tak tam 
měl chatu, ale na tom už trvám!” Ještě chvíli se na něj upíraly 
zvědavé oči, než všem došlo, že chata kata K. H. Franka je 
definitivní konec, z něhož řečník nepoleví, a poněkud naru-
šeně se vrátili k původnímu tématu. Ještě pár doplňujících 

informací, které Mladej Svatej utrousil na toto téma později, 
i ujištění Božského markýze, že ony Žížalovice ještě před Mla-
dym Svatym prosluly za první republiky jako ráj zoofilů, kam 
se sjížděli úchylové z celé střední Evropy, vyslala UK-JSD ko-
misi, jež měla provést místní šetření. Celou věc komplikoval 
fakt, že ani sám Mladej Svatej si nebyl jist, které stavení to 
přesně je, a nikdo z dotázaných rodáků si nebyl vědom toho, 
že by tu někdo takový žil či se jen rekreoval. Nakonec Pan 
Miláček identifikoval léty neobývanou a pustnoucí chalupu, 
jež by mohla být oním hledaným objektem. Pečlivě zabedněná 
okna i zatlučené dveře neskýtaly mnoho šancí na průzkum 
bez použití násilí v rozporu se zákonem, a tak málem celá 
mise skončila fiaskem, až se podařilo jednomu zvláště vychrt-
lému členu komise protáhnout se pod vraty do dvora a otevřít 
těžkou závoru jistící dveře. V zešeřelém krytém průjezdu, jejž 
osvětlovalo jen pár slunečních paprsků pronikajících sem skrz 
zmatnělá okna zadních vrat a jasně se rýsujících ve zvířeném 
prachu, stál žebřiňák a o něj opřené nějaké rezavé zemědělské 
nářadí, vše pokryto přímo pohádkovou vrstvou pavučin. Tak-
řka chrámové ticho narušovala jen voda skapávající po nedáv-
ném dešti zřejmě nějakou dírou ve střeše. Zkrátka dokonalá 
filmová kulisa, jež ovšem nebyla ničím proti tomu, co bylo 
za protějšími vraty průjezdu. Obehnána vysokou zdí se zde 
rozprostírala s očividně pedantskou přesností a pečlivostí udr-
žovaná a zkrášlovaná zeleninová zahrádka, v jejímž středu stá-
la jakási kůlnička. V ní viselo pečlivě srovnané a udržované, 
i když prastaré náčiní a nářadí. Dokonale zametená podlaha, 
žádný prach, nikde ani smítko, to vše ostře kontrastovalo se 
stavem okolních stavení, jež krom chalupy tvořily tři chlív-
ky, stodola a sýpka, v nichž nikdo nebyl – natož aby uklízel 
– dobrého půl století. Rovněž však nikde nebylo ani stopy 
po zahradníkovi, který tento rajský dvůr udržuje. Jedinou 
nesrovnalostí byl pokrčený kobereček uprostřed toho domeč-
ku na nářadí a pozornému oku nemohlo ujít, že v prkenné 
podlaze se rýsuje vyšlapaná cestička směřující kamsi pod něj. 
Jeho nadzdvižení odhalilo poklop v podlaze, jehož nadzdviže-
ní zase odhalilo žebřík vedoucí kamsi do temných útrob země. 
Když stanuli členové vyšetřovací komise na jeho konci, zjistili, 
že se nacházejí v rozsáhlém podzemním komplexu amatérsky 
vyhloubených chodeb a skladů plných konzerv a kompotů, jež 
před zhroucením držely jen chatrné a značně zteřelé výdřevy.

V rohu jedné obytně vyhlížející, i když jen spoře zařízené 
místnosti nalezli schouleného a vystrašeného muže, který si 
byl jist, že je právě zatčen agenty gestapa, StB nebo jiné re-
presivní policejní složky nějakého momentálně vládnoucího 
totalitního režimu, a byl dle svých slov připraven podepsat 
a doznat cokoliv, vyhne-li se mučení; jen upozornil, že nezná 
žádná jména a není si pořádně jist ani tím svým. Toto velmi 
usnadnilo jeho výslech, takže záhy bylo zjištěno, že nemá vů-
bec pojem o tom, jaký je rok ani století, či alespoň rámcovou 
představu, jak vypadá život ve vnějším světě. Ukázalo se, že 
v tomto podzemním vězení strávil celý život, alespoň si nepa-
matuje, že by kdy opustil dvůr nebo jen pohlédl za zeď chrá-
nící jeho zahrádku, která se stala jediným únikem z podzemní 
kobky. Ze strachu před prozrazením ji obhospodařoval pouze 
v noci. A tak jen občasné halekání z hospody se potácejících 
opilců, co sem dolehlo, jej ujišťovalo, že život existuje i mimo 
tento jeho svět, ve kterém je pravděpodobně již mnoho de-
sítek let zcela sám, neboť po smrti svého otce, který se zde 
s ním po procesu Rudolfa Slánského jako skalní trockista 
ukryl ve strachu před perzekucí ze strany utužujícího se stalin-



88

ského režimu, neviděl krom odrazu v zrcadle lidskou bytost. 
Samotný podzemní labyrint pochází z velké části z dob fašis-
tické války, již ovšem on pravděpodobně nezažil, kdy sloužil 
jako sídlo a útočiště místní komunistické odbojové skupiny. 
On sám s otcem během svého pobytu zde vykopali pouze tu-
nel vedoucí do skladu místního odštěpeného konzervárenské-
ho závodu Fruta n. p., z něhož postupně nanosili ono neuvě-
řitelné množství konzerv a kompotů, z nichž dosud žije a ještě 
mnoho set let by žít mohl. O jejich spotřebě svědčil sklad 
plný pečlivě vyčištěných a slisovaných plechovek. Jeho vzdělá-
ní a představu o světě utvářely pouze knihy Marxe, Engelse, 
Trockého a dalších, jako i více než tři desítky ročníků Rudé-
ho práva, Dělnického hlasu a jiných komunistických periodik 
a pár rodokapsů, které v něm vzbudily toužebný sen postavit 
si srub či chatu, jejž pak ještě dotvořilo několik čísel Chataře 
z konce sedmdesátých let, jimiž byly vystlány přepravky s uko-
řistěnými švestkovými povidly. Jeho zeleninový záhon nebyl 
zřízen z nedostatku čerstvých vitamínů, o jejichž existenci pa-
trně nemá ponětí, jelikož se o nich Kapitál nezmiňuje, ale spí-
še snahou mít kontakt s něčím živým i přesto, jak důrazně jej 
otec varoval před hrůzami, jež na něj na povrchu číhají. Nyní, 
když se měla jeho slova naplnit, byl s neobyčejnou odevzda-
ností připraven nést následky této své pošetilosti, která ho pa-
trně prozradila. Neboť ještě před svou smrtí zazdil otec jediný 
vchod ústící do sklepa chalupy a on mu musel na smrtelném 
kavalci slíbit, že jej nikdy neotevře. A až mnohem později si 
vyrazil tuto novou cestu na povrch, jež původně dle jeho před-
pokladu měla ústit do chlívku. Chybu ve svých výpočtech pak 
zamaskoval tou kůlnou, neboť vystavět si zde svou vytouže-
nou chatu mu přišlo příliš nápadné. Jediným, avšak zároveň 
pádným argumentem, který by mohl spojit tuto osobu s Fran-
tiškem Nenáhlem, prvním poválečným pražským katem, jenž 
vedl exekuci na K. H. Frankovi, byly fotografie z poprav právě 
Franka a Pfitznera, co měl pověšené nad postelí. Na dotaz, 
zda je na těch obrázcích jeho otec, přisvědčil, avšak místo aby 
prstem byl označen zmíněný Nenáhlo, ukázal na jeho asisten-
ta. Dotčeného kata si však pamatuje a podle jeho vysvětlení 
se s otcem znali dokonce natolik, že mu táta předtím, než se 
rozhodl stáhnout se do tajného bunkru, propůjčil jejich dům 
doživotně k užívání, kteréžto tvrzení doložil kopií řádně uza-
vřené a notářsky ověřené smlouvy. Nerad by ale tomu pánovi 
přidělával nějaké potíže, ačkoliv neví, co s ním momentálně 
je, neboť se tu už hodně dlouho neukázal, a tak musí podotk-
nout, že o jejich pobytu v podzemí netušil a domníval se, tak 
jako ostatní, že otec ilegálně opustil republiku. Na dotaz, zda 
ví něco o své matce, uvedl že ne, i když se domnívá, že by jí 
mohla být jistá židovská odborářka, co se tu za války rovněž 
ukrývala a jíž otec zřejmě neprozradil informaci o jejím kon-
ci, a tak tu s ním žila ještě pár let. Zdali jí však skutečně je 
a jaký byl její další osud, neví. Z nejranějších vzpomínek pak 
komise usoudila, že se narodil někdy na přelomu čtyřicátých 
a padesátých let, což později potvrdil po podrobné přijímací 
prohlídce v Upsychu 316a i doktor Štrosmajer. Když se vy-

šetřující komise měla k odchodu, byl tento velice překvapen 
a až rozrušen, že ho nechtějí odvést s sebou, aby byl uvězněn 
a popraven, tak jak mu sliboval jeho otec pro případ, že se 
dá odhalit. Dokonce mu zde pro takovou situaci ponechal 
kyanidovou kapsli. On však momentálně neví, kam ji uložil, 
a tak požádal o strpení, aby si ji mohl najít. Z toho důvodu se 
raději komise jednomyslně usnesla na rozhodnutí tohoto za-
jistit a internovat alespoň prozatím v Upsychu 316a. Ve snaze 
předejít rozruchu a zbytečné pozornosti z řad sousedů s tímto 
transferem spojeným byla k tomuto zvolena zavalená úniková 
chodba, ústící u vypáleného seníku bývalého JZD. Tímto tu-
nelem, který pro tuto příležitost obnovil, byl odvezen nejen 
on, ale i veškeré písemné materiály, nepočetný nábytek, ona 
kůlna s nářadím a šest a půl tuny konzerv a kompotů.

Významný je též Michail „Grigorij” Rasputin, jejž získal 
Upsych 316a jako dar od kolegiálního německého Upsychu 
312, který se zbavoval nadbytečných stavů. A jak se vlastně 
vlastní vnuk slavného Gríši Rasputina dostal do německého 
upsychu? Tato anabáze počala v roce 1916, když starý Gri-
gorij Rasputin těsně před smrtí poslal nemanželského nej-
staršího syna Grigorije coby svého emisara za novým rakous-
kým císařem, jemuž prorokoval svatost, s naléhavou prosbou 
o ukončení svazku s luteránskými Němci a pohanskými Tur-
ky, a naopak sbratření se s druhým svatým panovníkem té 
doby, báťuškou carem, v čemž spatřoval jedinou naději pro 
vítězství a záchranu obou panovnických domů i jejich říší. 
Bohužel, dobře míněná rada nejvíce nenáviděného muže své 
éry se nesetkala s pochopením, a tak se naplnilo jeho proroc-
tví, a pravdivost oněch slov nedávno potvrdily pravoslavná 
a římskokatolická církev svatořečením Mikuláše II. a blaho-
řečením Karla I. Odmítnutý a padoucnicí stižený Grigorij 
Grigorjevič Rasputin se však ve Vídni dostal do přízně a péče 
Jörga Lanze von Liebenfelse a prchají spolu koncem bouř-
livého osmnáctého roku do Uher. Po druhém neúspěšném 
pokusu Karla I. znovu se ujmout svatoštěpánské koruny od-
cházejí do Mnichova, kde Dmitrij přechází pod ochrannou 
ruku skupiny Thule. Tam zapůsobí na mladého Heinricha 
Himmlera, který mu později otevře dveře k elitám Třetí říše. 
Díky neuvěřitelné podobě se svým otcem zavdá podnět k do-
hadům o jeho zmrtvýchvstání. Přesvědčí Hitlera k vypovězení 
paktu Molotov Ribbentrop a je pravděpodobným iniciátorem 
grupenšmajchlárny Lebensborn i pověstmi a legendami opře-
deného salonu Kitty, kde ke konci války s jeho majitelkou 
paní Schmittovou zplodil malého Michaila. V roce 1952 ten-
to pravděpodobně plně osiřel, neboť další osudy jeho otce 
nejsou známy, a skončil v útulku sv. Dominika pro opuštěné 
chlapce ve východním Berlíně, později změněném na domov 
osiřelé mládeže Pavlíka Morozova. Pro jeho vrozený mimo-
řádný apokalyptický talent, jenž se socialistickým vychovatel-
kám nepodařilo zdusit, byl následně internován v berlínském 
městském blázinci, z nějž byl vysvobozen až po pádu železné 
opony vedením již zmíněného upsychu.
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Život v upsychu – 
spolupráce 

a rozpory mašíblů
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Správa Upsychu 316a docílila rafinovanou kombinací růz-
ného specifického zaměření jednotlivých mašíblů a vzá-

jemným propojením jejich schopností v rámci jeho struktury 
maximálně efektivního využití potenciálu svých chovanců 
pro přínos upsychu jako celku, a tento se tak stal naprosto 
soběstačným, samozásobitelským, ba dokonce samospasitel-
ným. Neboť dokonalým spojením schopností každého z ma-
šíblů v jeden kompozitní celek se jejich potenciál nesčítá, ale 
vzájemně násobí, což v praxi postupně umožnilo oproti stan-
dardním psychiatrickým zařízením zredukovat veškerý po-
mocný personál na jednoho správce, jenž se postupem času 
tak sžil s tímto prostředím, že nyní požívá taktéž coby mašíbl 
ochranné péče upsychu, čímž se naplnil výrok „Jsou to všech-
no blázni z blázince uteklí a blázen tomu všemu šéfuje”... Ale 
ani o spory a konflikty, které dodávají životu v upsychu na za-
jímavosti, tu není nouze. Podívejme se tedy, jak takové soužití 
v Upsychu 316a vypadá.

Tak kupříkladu doktor Štrosmajer zajišťuje pro upsych s vý-
jimkou hygistů veškerou zdravotní péči a riziko konkurence, 
již v jeho očích začal představovat druhý doktor Faust, ho 
přimělo k dalšímu sebevzdělání, aby mohl své služby neustále 
rozšiřovat kupříkladu o gynekologickou, proktologickou nebo 
kardiologickou praxi, a nutí jej přes vysoký věk k neustálé 
pohotovosti a vysoké kvalitě poskytované péče v provozu jeho 
ilegální lékařské praxe.

A nutno podotknout, že málo práce nemá. Jen těch kurióz-
ních úrazů a zranění, málokdy z boje pocházejících, co kost-
livcům ošetřuje. Každou chvíli si jej povolá Valdštejn a neod-
bytně požaduje dávidlo, neboť se cítí býti otráven, či alespoň 
pustit žilou nebo předepsat pijavice, jež jsou dle jeho zkuše-
ností nejlepší medicínou, a sveřepě hájí teorii, že není žádné 
choroby, úchylky či deviace, již by tito bezobratlí živočichové 
nevykurýrovali. Naproti tomu jsou však i tací, již o jeho po-
moc nestojí, ba dokonce ji odmítají, ale ani na tyto doktor 
Štrosmajer nezapomíná, a pokud je přemůže, tak jim svou 
pomoc vnutí. Takový Broučkář, otráven jedem, jejž občas 
v různých formách nechtěně požije, si nenechá vypumpovat 
žaludek, dokud neupadne do bezvědomí. Ani u Dědka nena-
lézá pochopení se svými preventivními prohlídkami, neboť 
ten ztratil k němu poslední zbytky důvěry poté, co se mu 
Štrosmajer pochlubil patrně smyšlenou historkou, ačkoli ji 
dokládá autentickým rentgenovým snímkem, že coby medik 
asistoval při operaci Heydrichova kolena po atentátu na toho-
to říšského pohlavára. A Puritánovi – odmítajícímu naprosto 
vše včetně lékařské péče coby hříšné marnosti – musí tajně 
rozpouštět léky ve svěcené vodě.

Avšak i na tomto nezmarovi české medicíny se podepisují léta, 
a tak byl nucen obrátit se na svaté báby, aby si mezi nimi našel 
a vycvičil sestřičku ku svému obrazu. Tento jeho krok se však 
neukázal býti z nejšťastnějších. Mohl se ho vyvarovat, vždyť 
už moudré pořekadlo praví, že kam čert nemůže, tam nastr-
čí bábu. Dodnes s ní, příslušnicí farního komanda svatého 
kýble a smetáku, svádí tuhé boje v marné snaze vysvětliti jí, 
že hygiena je pověra, a zamezit jejím čistkám. Oproti tomu 
tato nově pravověrná hygistka se s neúprosným fanatismem 
a vervou čerstvého konvertity pustila do svého svatého poslá-
ní vymýtit špínu odevšud, kde ji vidí, a viděla ji všude. Ovšem 
i tato čistá duše musela záhy polevit ve svém zápalu, neboť 
v oněch bouřlivých dnech, kdy rozkol Hýgy přerostl v otevře-

ný náboženský konflikt a hygisté se hubili v bratrovražedných 
bojích, si nemohla býti jista životem a stačilo jediné Štros-
majerovo udání, aby ji zelenočakerní, modroslužební, staro-
věrní, ortodoxní, reformovaní postortodoxní či kteříkoliv jiní 
militantní hygisté strašnou smrtí coby kacířku savem zhubili. 
Ale i navzdory, nebo možná právě díky všem osobním rozbro-
jům, jež jsou nutné k fungování zdravé společnosti, Štrosma-
jer nadále vydatně spolupracuje se všemi svatými bábami. On 
vždy ochotně naslouchá jejich stížnostem na přibývající nedu-
hy a dál a dál jim vydává léky, na něž ony jsou po desetiletí 
zvyklé, a přestože se již mnohdy desetiletí nevyrábějí, u něj 
jich bude vždy bohatá zásoba, a on na nich jak na pokusných 
morčatech se zájmem sleduje pozměněné účinky prošlých 
léků. Takto třebas objevil, že padesát let prošlý ibuprofen již 
netlumí bolest, zato ale výrazně tlumí projevy Parkinsonovy 
i Alzheimerovy choroby, zvláště když se ještě týden nechá kva-
sit v bílém jogurtu, nebo že třicet let stará kyselina acetylsa-
licylová, jejíž účinky na demenci jsou již známé, v kombinaci 
s paracetamolem (prošlý acylpyrin s valetolem) velice úspěšně 
hubí rakovinné buňky klasifikované vzorcem ICD-O v roz-
sahu M-8500 až M-8900, benigní i maligní, včetně ložisek 
metastáz, což je v příkrém rozporu s poznatky jeho kolegy, 
italského mašíbla doktora Tullia Simonciniho, který považu-
je rakovinu za produkt houbovité plísně rodu kandida, a tak 
k léčbě namísto kyseliny používá zásadu v podobě jedlé sody. 
Bohužel účinné množství této Štrosmajerovy směsi v lidském 
organismu představuje přílišnou zátěž na játra a ledviny, jež 
po týdnu intenzivní terapie zkolabují, a tak na rozdíl od svého 
italského konkurenta není s to uvést tento postup do léčebné 
praxe, a lze jej spíše v omezené soukromé míře používat jako 
prevenci. Naopak k úspěchům tohoto lékaře je nutné přičíst 
sestrojení speciálního zařízení pro samoobslužné přijímání 
polotuhé stravy a polévek plně ochrnutými pacienty, na jehož 
patentování již třicet let marně čeká.

Velké úspěchy též slaví jeho výzkum infekčních chorob, vždyť 
během poměrně krátké doby se stihl infikovat nejednou straš-
nou metlou lidstva a většinou se i úspěšně a bez trvalých 
následků zotavit. Doufejme, že momentálně jeho bádání není 
daleko od objevu léku proti ebole. Vždyť jeho pracoviště svým 
stavem i naplněností připomíná pracovnu jiného jeho kolegy 
a předchůdce, jenž měl podobný vztah k čistotě a hygieně, 
Alexandra Fleminga. I jeho považovali za blázna, když přišel 
se svým objevem. To, že mu v pracovně zplesnivěla svačina, 
nikoho nepřekvapilo, a dokonce mu kolegové věřili, že v tom 
jeho bordelu, co má na stole, i bakterie pochcípají, ale někoho 
tím léčit, to by se musel chudák Pasteur v hrobě obracet. Ko-
nečně do bakteriologické laboratoře při londýnské St. Mary's 
Hospital byl přes svou specializaci chirurga naverbován pro 
své střelecké schopnosti jako reprezentant tamního klubu os-
trostřelců, nikoli jako přínosný vědecký pracovník. A tak až 
více než po deseti letech dva oxfordští vědci, Howard Walter 
Florey a Ernst Boris Chain, náhodou narazili v jednom sta-
rém lékařském časopise na Flemingův článek o houbě rodu 
Penicillinum notatum, která zabíjí veškeré bakterie krom tyfu. 
Aniž by v to vkládali větší naděje, vždyť být to pravda, tak ta-
kový objev nemohl zapadnout, vydali se oba pánové do Lon-
dýna, kde ke svému překvapení nalezli dosud živého a ve své 
laboratoři stále působícího skotského schránlivého doktora 
Fleminga, jenž po dvou hodinách přerovnávání různých kra-
bic, škatulí, bedýnek, baněk, hrnců a jiných nádob, jimiž byla 
jeho pracovna zarovnána až po strop, konečně nalezl akvá-
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rium, v němž dosud uchovával onu původní plíseň, občas 
přiživovanou hovězím vývarem. Po dvou letech společné prá-
ce byl extrahován bílý prášek, jenž od svého prvního maso-
vého použití během vylodění invazního spojeneckého vojska 
v Normandii zachránil miliony životů. Jak málo stačilo, aby 
takovýto převratný objev byl pohřben apatií konvenční vědy, 
a oč dříve mohl léčit infekce, kdyby tento bláznivý Skot, jak 
mu kolegové přezdívali, působil místo v nemocnici v londýn-
ském upsychu.

Svaté báby mu zase na oplátku vaří, zcela zbytečně perou 
a uklízejí, i jinak o něho pečují. Avšak jednou kvůli nim 
došlo k prudké a vášnivé při, která rozdělila dr. Štrosmajera 
a dr. Fausta. Tito dva až dosud vzorně spolupracující doktoři 
se z ničehož nic náhle k smrti rozhádali. Záminkou k tomuto 
sporu byla jedna jediná banální operace apendixu, jenž se 
zanítil jednomu z kibucních dětí. Majíce strach z infekce, po-
žádali raději o operaci Fausta i přesto, že jeho titul z jaderné 
fyziky mu k tomu moc platný nebyl a celou operaci prováděl 
za pomoci vypůjčených lékařských skript, kuchyňských nožů 
a kapesního šitíčka, ale jednou je doktor, a to v jejich očích 
je něco. A jelikož si Štrosmajer odmítl umýt ruce, nesměl 
při této apendektomii ani asistovat. To se ho pochopitelně 
převelice dotklo, s Faustem ani s bábama od té doby nemluví 
a okamžitě požádal o přestěhování, neboť s tím, jehož odmítá 
jmenovat, taktéž odmítá sousedit. Po mnoha urgencích mu 
správa upsychu vyhověla, vyčlenila mu nové prostory v příze-
mí objektu a skutečně jej přestěhovala. Tím však celý spor sa-
mozřejmě neskončil. Štrosmajer si totiž umínil, že kdysi zapůj-
čil Faustovi svůj retraktor, a přišel požadovat jeho navrácení. 
Faust to odmítl s tím, že žádný retraktor nikdy neměl, ba ani 
netuší, co a k čemu to je, a tak dlouho se dohadovali, až jejich 
hádka přešla v domácí násilí, při němž byl celý fausthaus zde-
molován k nepoznání. Člověk by mínil, že takoví dva postarší 
seriózní graduovaní lidé budou schopni civilizovaně se dohod-
nout už proto, že jim přece jen moc sil na nějaké pranice ne-
zbývá, ale opak je pravdou. Zavřeným oknem nejprve prolétl 
obrovský monitor a vzal s sebou to okno i s rámem. Za ním 
následoval portrét negativního Buněčníka, jenž se nedůstojně 
zaryl do bahna vodního příkopu, a nebýt toho, že oba aktéry 
této řeže vypudil ven jedovatý puch vznikající míšením růz-
ných chemikálií unikajících z roztříštěných zkumavek, lahví 
a křivulí, byli by snad znesvětili i svatostánek s kuklou duše 
Ystryola Kyoluse.

Ale i s tak mírumilovnou a nekonfliktní osobou, jako je 
Puritán, vede doktor Štrosmajer vleklý spor, neboť dlouhou 
dobu se snažil tento odpůrce otužování odvrátit Puritána 
od jeho návyku umrtvovat své tělo mrazem a upozorňoval jej 
na všechna zdravotní rizika a nebezpečí s prochladnutím spo-
jená, až konečně došlo na jeho slova a ten nicotník si přivodil 
opravdu nepěkný zápal plic. Doktor Štrosmajer, jakmile se 
o tom dozvěděl, mu samozřejmě přispěchal na pomoc, avšak 
on se uzamkl ve své cele a jen v horečkách zmateně a bez 
jakéhokoliv logického pořadí mumlal verše žalmů. To bylo 
poprvé za celou dobu Puritánova pobytu v upsychu, kdy ně-
kdo zaslechl jeho hlas, neboť již dávno předtím, než se dostal 
do rukou JSD, složil ten nejpřísnější slib mlčení, k jakému se 
kdo kdy odhodlal. Marně mu Štrosmajer celou noc vysvětlo-
val, jak nutná je v tomto případě léčba, a ještě marněji mu 
vyhrožoval smrtí, která bude neodvratně následovat, jestliže 
se nesvěří do jeho péče. Nicotník se jen blaženě usmál, když 

slyšel, že se blíží konec jeho pozemských strastí, a hned vzápě-
tí se z posledních sil počal bičovat, snad aby se ztrestal za tu 
hříšnou pýchu, s níž před okamžikem pomýšlel na nebeské 
slasti, snad aby se připravil stanout před Hospodinem řádně 
ztrápený a nikdo u posledního soudu nepochyboval o jeho as-
ketismu. Jakmile však svaté báby zaslechly, že by snad měl ten 
zapřisáhlý adventista vypustit svou protestantskou duši řádně 
nesmířenou s Bohem, počaly okamžitě jednat. Rychle za po-
moci rádia Proglas zburcovaly všechna modlitební družstva 
a samy se pak vyzbrojeny procesními prapory, svatými obráz-
ky a litaniemi za sjednocení křesťanů vypravily k jeho pokoji, 
kde na něj s ještě větší neodbytností než jindy naléhaly, aby 
se zřekl svých reformních bludů, navrátil se zpět do lůna svaté 
katolické církve a přijal svátosti, jež mu přijíždí udělit za tímto 
účelem uprostřed noci vzbuzený pan farář z Mimoně. Štros-
majer se však stále nehodlal vzdát boje o jeho život vezdejší, 
a tak si přinesl svou zubní vrtačku a s její pomocí se marně 
snažil rozvrtat panty u jeho cely. Avšak jak později napsal 
sám Puritán, jenž již o ničem z tohoto dění neměl potuchy, 
„Pánu se zachtělo ponechati mne ještě v bědách pozemského 
soužení”, a tak do tohoto všeho rumrajchu řízením božím 
přibyl jeden z emeritních kostlivců, který sem spadl sice ne 
z nebe, ale přeci jen shůry. Potácejíce se po půdě, kde měli tito 
svatí zločinci svůj zimní tábor, propadl se dírou v podlaze. 
V upsychu jev to nikterak neobvyklý. A jak se snažil posta-
viti zpět na zpřelámané nohy, opřel se o dveře té Puritánovy 
cely, ty se, neudržíc takový nápor, vylomily i s futry a otevřely 
prostor k jeho záchraně. Svaté báby okamžitě mazaně využily 
Puritánovy bezbrannosti a jeho ohrožení života, v kterémžto 
případě dává kanonické právo určitou vůli i laikům, a ještě 
před příjezdem důstojného pána jej stihly nejenom pokřtít, 
ale i biřmovat a udělit mu i poslední pomazání, zatímco ten 
byl v malátném bezvědomí přepraven do Štrosmajerova pra-
coviště, kde mu obětavý lékař věnoval veškerou svou péči. 
Nutno podotknout, že když už ho měl jednou na sále, tak se 
Štrosmajer skutečně činil, nejenže mu vykurýroval ten zápal 
plic a nitrožilní výživou zakulatil jeho vychrtlý trup i srovnal 
hladinu cukru, tuků, soli, vitamínů a dalších elementů v těle, 
avšak vyoperoval mu i zbytnělou slinivku, žlučník, prostatu, 
nějaké ledvinové kameny a pár nádorů v různých částech těla, 
vyléčil tuberkulózu, vyřezal zarůstající nehty, zahojil mu hni-
sající rány po neustálém bičování, vyndal i pár křečových žil 
a provedl mnoho dalších více či méně nutných zákroků vně 
i uvnitř jeho tělesné schránky. Kdo by si však myslel, že mu 
nakonec Puritán za tu obětavost a ochotu poděkoval, ten by 
se, tak jako Štrosmajer, opravdu, ale opravdu pletl. Po celou 
dobu jej totiž musel udržovat lékař v klidu silnými anestetiky, 
psychofarmaceutiky a analgetiky, takže nebohý a zcela omá-
mený pacient jen stěží či vůbec nechápal, kde je a co se s ním 
děje. Nemůžeme se proto divit, když poté, co se opět k plné-
mu vědomí probral ve své cele zcela zdráv a zbaven obvyklých 
bolestí, vysvětlil si to vše Božím zázrakem. Štrosmajerův po-
díl na své záchraně zcela odmítl, i když mu tento s naléhavou 
věrohodností popisoval a vysvětloval, co vše s ním dělal, aby 
jej zbavil jeho mnoha neduhů.

Později dokonce o tomto zázračném uzdravení podává Puritán 
svědectví v knize Léčba Boží rukou, v níž detailně sepsal své 
zážitky vycházející částečně z reálných vjemů v ordinaci dokto-
ra Štrosmajera, hojně však doplněných a zcela zkreslených ha-
lucinacemi z utlumujících léků. V této knize se čtenář dozví, 
jak její autor, zcela spoléhaje na milost Boží, odmítl veškerou 
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léčbu coby světskou marnost a plně se odevzdal do Božích 
rukou, což se mu vyplatilo, neboť přelaskavý Hospodin se jej 
ujal, nařídil svým andělům, aby ho přenesli k němu na nebes-
ký oltář, kde bylo jeho tělo zbaveno všech pozemských vjemů, 
a tak je v podstatě ani necítil, ani neovládal a jen pozoroval 
hemžení nebeských bytostí, dlíc v přítomnosti Boží lásky, kte-
rá ho zcela uzdravila. Různě upravené úryvky z tohoto rukopi-
su s mimořádně zajímavými popisy Božího království a dění 
v nebi vůbec byly otištěny v časopisech Probuďte se, Hlas sed-
mého dne, Zpravodaj Exklusivní společnosti víry, Na konci časů 
a dále jsou hojně používány při přednáškách osobního přítele 
mimozemšťanů pana Ing. Ivo Bendy. Její úplné a nekorigova-
né vydání s vynucenými dodatky a komentářem dr. Štrosma-
jera je v edičním plánu Svaté společnosti současných samiz-
datistů na příští rok. Je namístě však podotknout, že za tuto 
knihu, již tak nenávidí, si může doktor tak trochu sám, neboť 
její vznik osobně inicioval. Když svého pacienta propouštěl, 
tak nezapomněl zdůraznit s notnou dávkou ješitnosti: „Aspoň 
sám vidíš, co jsme s tebou měli práce, tak doufám, že na to 
nezapomeneš, až mě zase příště uvidíš, a koukej, ať se o tom, 
co jsem pro tebe udělal, dozvědí i ostatní, aby se nebránili 
mojí péči.” A Puritán si ta slova vzal k srdci.

Pro srovnání zde uvádíme tutéž pasáž v podání Puritánově, 
vyňatou z první kapitoly jeho knihy: „Řádků těchto, jako 
tomu hojně jesti v knihách jiných, nebylo sepsáno toliko 
z vůle muže, nýbrž z přání samotného Hospodina. Anž když 
andělové nebeští mě na perutích křídel svých zpět na tento 
náš svět nesli, pravil ku mně vládce veškerenstva: Viz a tobě 
já teď na srdce kladu coby poslu a proroku svému, vše co tutoť 
zažils a viděls, si pečlivě ulož v mysl, neboť než příště stanouti 
ti bude před tváří mou, v úkol já ti důrazně kladu, bys o tom 
všem podal svědectví, neboť všichni musí zvěděti toho, jaká 
jesti péče má.”

Kdo se pak může divit, že jej občas přepadnou deprese. Nedů-
věřuje ovšem, tak jak se to lékařům občas stává, v medicínu, 
farmaceutické prostředky ani rady jiných doktorů, odmítá uží-
vat antidepresiva Maprotibene, jež mu nabízí Faust z vlastních 
zásob, a raději si vybíjí svou zášť svým specifickým způsobem. 
V rozporu s Hippokratovou přísahou, již vlastně možná ani 
nesložil, míchá ostatním mašíblům do jídla projímadla nebo 
naopak ztužovač stolice, aby je potrápil střevními potížemi, 
a potom se baví tím, jak někdo nemůže a jiný zas nestíhá, což 
mu vždy zaručeně zvedne náladu. Nikdy však nezašel tak dale-
ko, aby někomu způsobil vážnější zdravotní újmu, a jen co ho 
jeho chandra pustí, o všechny postižené opět obětavě pečuje.

Nově se doktor Štrosmajer ještě zhostil úkolu vyučovat zdra-
vovědu a biologii v Kapli svaté Scholastiky, jejíž provoz zde 
rozhodně nemůžeme pominouti, neboť je ukázkou nejen spo-
lupráce napříč odděleními, ale i příčinou mnoha konfliktů, 
a to nejen uvnitř Upsychu 316a.

Pravděpodobně jen s velkou snahou a orodováním sv. Scho-
lastiky i sv. Ludmily, pod jejichž patronátem zde výuka pro-
bíhá, se dosud podařilo správě Upsychu 316a obhájit a uhájit 
provoz tohoto vzdělávacího institutu i před ministerstvem 
školství. Neboť přestože je plně, až nadmíru vybavena klasic-
kými školními pomůckami, výuka tu rozhodně klasická není. 
Kromě velkého důrazu na výuku náboženství, již má na sta-
rosti P. Petr SJ, a základů fundamentální teologie s dogmati-

kou, kterou jako povinnou přípravku chlapců pro seminář zde 
vyučuje Jeho eminence kardinál Guzmán, se výuky běžných 
předmětů prvního stupně ujaly svaté báby samy, a to násle-
dovně: sestra Marie pro své bohaté zkušenosti s češtinou, léty 
tříbené a zdokonalované luštěním křížovek, má na starosti 
čtení, psaní a český jazyk, sestra Stanislava, bývalá účetní, 
vyučuje počty, sestra Agáta, jež díky své poutnické vášni zces-
tovala skoro celý svět, se ujala vlastivědy a zeměpisu. Tělesnou 
výchovu vede sestra Jolana, letitá orelka, a přírodovědy se 
ujala sestra Marta, která se po vzoru sv. Hildegardy věnuje 
bylinkám. Výuka dějepisu byla svěřena sestře Apoleně, je-
jíž kvalifikací, krom opravdu velmi vysokého věku, je záliba 
v televizní soutěži O poklad svaté Anežky české. Snad nikoho 
nepřekvapí, že svou nábožnost bezděčně promítají i do peda-
gogické činnosti, takže pády se učí děti na slově farář, časují 
sloveso světit, jako vzor přívlastků slouží loretánské litanie, 
v matematice sčítají apoštoly a slovní úlohy by vydaly na sa-
mostatnou kapitolu, ne-li knihu obdobnou kultovní Bělou-
nově Sbírce úloh. Za zmínku stojí rovněž výuka zeměpisu, ne-
boť sestra Agáta má svět rozdělen na poutní místa, přičemž 
zvláštní láskou tíhne k Francii s Lourdami a La Salettou. Ale 
nutno podotknout, že ačkoliv její výuka je úzce zaměřená 
na poutní místa, výsledné znalosti jsou kupodivu všestranné. 
Tak například žáci se dozvědí, že pod naším nejznámějším 
poutním místem Svatou Horou se nachází okresní město Pří-
bram s přibližně třiatřiceti tisíci obyvatel, z nichž jsou pou-
ze čtyři tisíce křesťany. Svatá Hora i s Příbramí se nachází 
ve Středočeském kraji 54 km jihozápadně od Prahy v oblasti 
pod Brdy, na říčce Litavce. Dále se děti naučí, že Příbram, 
založená koncem 12. století, byla majetkem pražského biskup-
ství, později arcibiskupství a od konce 13. století se zde těžilo 
stříbro. V 18. století bylo vybudováno pět hlubinných dolů 
u Příbrami na Březových Horách. V dole Svatý Vojtěch byla 
v roce 1875 poprvé na světě dosažena hloubka 1000 m. Požár 
v Mariánském dole v roce 1892 připravil o život 319 horní-
ků. Odtud také pochází lidové řezané sošky, tzv. příbramské 
madonky, jež nesměly chybět na žádné pouti. S útlumem těž-
by za první republiky zde vznikl klášterní pivovar a továrna 
na poutní zboží, náboženské předměty a obrazy. A opomenu-
ta nezůstane ani těžba uranu v éře socialistické se zvláštním 
důrazem na tábory nucených prací, kde krom jiných pracovali 
opat Bohumil Vít Tajovský OPraem, jezuita otec Karel Domá-
nek, páter Jan Horák a další. Obsah hudební výchovy snad 
není nutné zmiňovat, jelikož to, že se zde neučí zpívat světské 
lidovky jako Ovčáci čtveráci, snad dojde každému.

Ale ani výuka odborných předmětů, která byla svěřena do ru-
kou a hlav, u nichž lze předpokládat, že vědecká erudice pře-
váží nad vlastním blouzněním, neprobíhá úplně standardním 
způsobem. Tohle lze názorně demonstrovat na příkladu che-
mie a fyziky. Jejich výuky se ujal druhý Faust, spojil je v jeden 
předmět a k jejich praktické výuce dal v plen vlastní labora-
toř. Nejmenší děti předškolního věku si nechá hrát s méně 
křehkým vybavením a neškodnými chemikáliemi, aby samy 
a intuitivně odhalovaly jejich taje, zatímco svou pozornost vě-
nuje těm starším, přičemž i jim nechává prostor pro vlastní 
experimentování. Dle míry schopnosti chápat určité důsledky 
se je snaží nasměrovat k určitým výsledkům, aniž by je za-
těžoval zbytečnými poučkami, jež si dle jeho názoru stejnak 
nejlépe zapamatují, když si je vyzkoušejí v praxi (magnet přita-
huje kovy, kovy většinou vedou teplo i elektřinu, plamen pálí, 
kyselina leptá, vodík je výbušný), a tak se pod jeho laskavým 
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a spíše netečným dohledem pouštějí do objevování principů 
a zákonů, jež už objevil a popsal dávno někdo jiný, a bez jaké-
koliv znalosti chemických značek a vzorců, což také nelze chtít 
po dětech, co se teprve učí číst a psát, poznávají a zkoumají 
chemické látky a jejich vlastnosti. On sám trpělivě zodpovídá 
jejich dotazy a vysvětluje, proč a jak k určité reakci došlo, či 
naopak nedošlo.

A tak se děti nakonec naučí i totéž co v běžných hodinách 
chemie a fyziky, jen s tím rozdílem, že zde nejprve experi-
mentují a pak se přirozeně zajímají, proč a jak k tomu nebo 
onomu dochází, a takovouto informaci si snadno zapamatují, 
zatímco v běžné škole se dítěti dostane spousty teoretických 
informací, jež si musí zapsat a následně se je naučit přeříkávat 
zpaměti, aby za jakousi odměnu se možná dočkalo toho, že 
jim pedagog předvede nějaký pokus v praxi, a to vše jen pro-
to, aby za pár let stejnak zjistilo, že neví, jestli se nemá lít voda 
do kyseliny, či naopak. A zatímco běžné desetileté dítě se se-
znamuje s jednoduchými fyzikálními zákony a dovídá se něco 
o základech magnetismu, gravitace a elektřiny, zde už jeho 
vrstevníci asistují Faustovi při experimentech na poli jaderné 
či kvantové fyziky a vnášejí do jeho díla vlastní neotřelý podíl.

Blouznění při výuce geometrie nepodlehl pouze Ing. Donov-
ský, a tak se technické kreslení obešlo bez praslovanské mysti-
ky, i když učit šesťáky narýsovat visutý most a propočítat jeho 
únosné zatížení též není obvyklé.

K velkým konfliktům docházelo, když se podařilo do kaple 
proniknout Dárvinovi s jeho evolučními a cyklospásnými blu-
dy. Vždy vtrhl do třídy a bez ohledu na to, jaký předmět či 
látka je právě vyučována, nařídil dětem „pište si” a začal dik-
tovat své heretické teorie, jindy zas s vítězoslavným zvoláním 
„mám důkazy” položil na stůl některý ze svých podvrhů, ať už 
šlo o preparovaného savce či nějaký rádoby fosilní nález, a za-
čal vysvětlovat, jak zapadá do jeho teorií. Jist si tím, že stávající 
vyučující brzy dorazí na pomoc posily jejích nekompromis-
ních družek a on bude vykázán, připravoval a nacvičoval své 
přednášky tak, aby je stěsnal do limitu pěti minut, a mnohdy 
zmizel dříve, než se někdo zmohl na odpor. Ale nakonec i on 
se stal přínosem nejen pro výuku angličtiny, ale také bota-
niky a zoologie. Děti totiž chápaly, že jde o blázna, a tak ho 
nebraly vážně, zato s ním vedly živé diskuse ve snaze vyvrátit 
mu jeho mylné teorie, a ukázalo se, že chtějíce mu oponovat 
na jeho úrovni, jsou schopny samy od sebe se naučit množství 
informací. Jednička totiž není pro adolescentní dítě takovou 
motivací jako možnost setřít dospělého člověka, k tomu ještě 
s autoritou učitele či odborníka.

Jiným případem byl Broučkář, jehož noví mutanti byli živoucí 
a rostoucí, těžko popiratelné důkazy, a ačkoliv to byl on, kdo 
svým dílem vzbudil u dětí zájem o entomologii a botaniku, 
byla mu odňata konfese k vedení předmětu pěstitelských pra-
cí a výpěstky z těchto hodin vzešlé se staly záminkou k povolá-
ní vyšetřovatele Svatého oficia a následného zasedání prvního 
inkvizičního soudu ve zdech Upsychu 316a, v jehož procesu 
byl shledán vinným z ďábelského prznění Božího díla.

A jako vysloveně nešťastný krok se ukázalo pověřit Dědka vý-
ukou německého jazyka. Nejde o to, jak jeho výslovnost byla 
ovlivněna dlouholetou izolací a přítomností sovětských vojá-
ků, ale tento skalní nacista pohotově využil situace a němec-

ké diktáty proměnil v propagační nástroj své zvrhlé rasové 
ideologie. Narůstající antisemitismus v dětských hlavách byl 
přijímán bez nějakých rozpaků, ale když později začal po vzo-
ru Martina Bormanna st. zpochybňovat úlohu církve a nahra-
zovat křesťanská dogmata germánskou mytologií, vyšetřování 
Jeho eminence kardinála Guzmána, tohoto samozvaného pa-
pežského vzdoronuncia, záhy odhalilo původce a následovalo 
jeho striktní doživotní vyloučení z řad pedagogického sboru 
při Kapli sv. Scholastiky. Jako protikrok byl zaveden nový 
předmět obrana víry, jakási obdoba někdejší branné výchovy, 
jehož výuku dostali na starost kostlivci MBSS. Toto urazilo 
Rudolfa Archmanna natolik, že podal členkám improvizova-
né kárné komise návrh, o němž lze i bez hlubších anatomic-
kých znalostí právem soudit, že je fyzicky nemožný, a s ně-
meckým zvoláním: „Leckt mich mal, ihr Blödes slawisches 
Gesindel!” kteréžto nikoho příliš neurazilo, neboť porozumět 
mu mohla jedině sestra Apolena, jež si pamatuje němčinu 
ještě z protektorátní měšťanky, a ta toho byla ušetřena svou 
hluchotou, se opět stáhl do klidu vlastního apartmánu a dlou-
ho se do okolního dění nikterak přímo nezapojoval. Přičemž 
samozřejmě neopomenul o celé této protiněmecké akci v ano-
nymním dopise informovat gestapo.

Výuku němčiny převzal generalissimus Albrecht Václav Eu-
sebius z Valdštejna a rázem se stal nejoblíbenějším členem 
učitelského sboru při Kapli svaté Scholastiky. Přes jeho přís-
ný vojenský přístup, který zaujal i k výuce, jej ostatní děti 
mají nesmírně rády, jednak proto, že mají pocit, že je přeci 
jen jedním z nich, když se o něj stejně starají stejné svaté 
báby a nejednou spolu stáli na hanbě, ale hlavně proto, že 
po vzoru skutečného vévody frýdlantského je neobyčejně zdat-
ný a kreativní v umění klení a nadávání, k čemuž je německý 
jazyk mimořádně vhodný. Takže se děti v jeho hodinách učí 
sestavit větu pouze z podstatných jmen, a všech sprostých, 
nebo jednou měl dvacetiminutový diktát, který tvořila jedna 
souvislá velekletba, při níž se ani jednou neopakoval.

Je tudíž jistě jen otázkou času, kdy i tento učitel s jeho ne-
vhodným obsahem výuky bude odhalen a zbaven své funkce, 
což jistě ještě vyostří již tak napjatý vztah ke svatým bábám, 
jimž byla svěřena péče o něj. Báby mají praxi v zacházení se 
zpupnými a vztekajícími se dětmi a tento mocipán je se svý-
mi světovládnými plány, i přesto, že je již mužem středního 
věku, vskutku jak malej kluk. Jejich soužití se však stává stále 
komplikovanějším, neboť on je přirozeně považuje za jemu 
přidělené a podřízené služebnictvo a ony jej zas neváhají se 
slovy „zlobivé dítě” proplesknout či jinak nedůstojně trestat, 
načež se vždy uraženě stáhne do své vyřezávané postele, aby 
se pomazlil se svou oblíbenou halapartnou jakožto nejmilejší 
památkou na svého otce, jenž mu v nejasných náznacích pro-
rokoval její osudový význam, či se potěšil pohledem na po-
dobenku své milované matky, z níž šílenství přímo čiší. Pak 
si přes přilbu vlastní výroby, kterou nikdy nesundává, nasadí 
obří korunu a přioděn hermelínovým pláštěm, co mu mamka 
ušila z kožek kdečeho, jen ne hranostaje, se vypraví požadovat 
přidělení vlastního apartmánu s fraucimorem respektujícím 
jeho svrchované postavení a význam, plynoucí krom titulů 
též z pozice majitele zámku, neboť zdejší obec byla součástí 
valdštejnského panství.

Jinak svůj volný čas tráví s kostlivci v trumfování se, kdo 
z nich zhubil více bezbožných protestantů, Švédů či pohan-
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ských machometánů a jiného neřádu, i holedbání se krve-
lačnými historkami, jež o svém životě zná z vyprávění rodi-
čů a Durychova Bloudění, nebo s Raspuťákem, který jediný 
dostatečně uznává jeho svrchovanost a dokonce v něm vidí 
nadějného vůdce křížové výpravy, jež by osvobodila svatou 
matičku Rus od zhouby bolševiků, a za účelem jejího uspořá-
dání, o jehož schválení vytrvale jednají s apoštolským vzdo-
ronunciem kardinálem Guzmánem, mu ochotně posluhu-
je. Více než rok strávil militarizací a výcvikem Sv. Hmyzu 
Svihmyzu, jehož pěstování se ujal po smrti Broučkáře. Při 
této práci plně uplatnil své pověstné vlohy geniálního stratéga 
a vojevůdce a nutno podotknout, že mu to šlo moc dobře. 
Dokonce tak dobře, že poslední manévry ukázaly plnou při-
pravenost a bojeschopnost jeho malých rekrutů, takže po je-
jich konci sami rozpoutali krvavou válku, která zcela vyhladila 
jejich populaci a rajský mikrosvět, který jim Broučkář stvořil, 
proměnili v peklo na zemi a po tomto malém armageddonu 
zůstala v jejich kdysi kvetoucí vitríně jen spálená mrtvá poušť. 
O tom ostatně podrobně pojednává brožura Jak se broučci 
poprali, již vydala SSSS.

Z nedávné inspekční cesty po svém panství, již bez souhlasu 
správy Upsychu 316a občas ilegálně podniká, přivedl s sebou 
nového mašíbla. Umanutého kvazigeniálního vědátorka, kte-
rý je jakousi podivuhodnou kombinací Leonarda da Vinci, 
profesora Orfanika a doktora Frankensteina. Toho jmenoval 
svým pobočníkem a dvorním vynálezcem pověřeným sestro-
jením a vypěstováním neporazitelné armády vyzbrojené zbra-
němi a technikou, o níž se soupeřům ze sedmnáctého věku 
ani nezdá, a svou vládu již nehodlá omezovat pouze na dosud 
známé i neznámé pevniny naší planety, ale chce si podmanit 
a kolonizovat i celý vesmír. V těchto plánech mu už léta kon-
kuruje Dědek a nyní též nově přibyvší ambasáda Mariánské-
ho císařství. Takováto konkurence však nemůže býti nikterak 
ke škodě celé věci, vždyť to byla právě rivalita USA a SSSR, 
co přivedla člověka do vesmíru a na Měsíc.

Velice přínosným oddělením pro celkový chod Upsychu 316a 
je fausthaus. Kromě tajné práce, již zde druhý Faust odvádí 
pro GŠD, slouží jeho laboratoř a její produkty i ostatním od-
dělením. Samotná laboratoř je, jak již bylo zmíněno, místem 
nejen výuky chemie a fyziky žáků Kaple svaté Scholastiky, 
ale i oblíbeným prostorem jejich her a experimentů. Vysoce 
výkonná destilační kolona dodává dostatek spirituálních ná-
pojů pro ukojení žízně kostlivců MBSS, Rudolfa Archman-
na i Rasputina. Rovněž tento spiritus absolutus používá pro 
uchování svých podvratných preparátů Dárvin a je též zdro-
jem zcela syntetického mešního vína, pokrývajícím liturgickou 
spotřebu nejen Upsychu 316a, ale i celé farnosti a přilehlých 
filiálních kostelů. Rovněž se v jeho pracovišti destilují a extra-
hují různé dochucovací trestě pro provoz arciguly i kyselina 
methylkarboxylová (ocet) nejen pro místní spotřebu, ale i pro 
rituální účely JSD. Nelze opomenout, že se zde vyrábějí litry 
neviditelného inkoustu pro potřebu samizdatistů a kardinála 
Guzmána, jakož i na Fízlovu objednávku jeho zviditelňovač, 
vaří se zde saponátové prostředky a samozřejmě hektolitry 
chlornanu sodného, určené pro hygistické orgie, či na žádost 
Božského markýze prostředky pro podporu mužnosti. Pro 
Dědka plní Faust objednané dodávky bis(2-chlorethyl)sulfi-
du, který je v německé armádě značen jako Senfgas, obecně 
však známější jako yperit. Nově se Archmann pokouší do-
hodnout výrobu granulované křemeliny nasycené kyanovodí-

kem, proslavené pod obchodním názvem Cyklon B, pro svou 
zamýšlenou soukromou plynovou komoru, již by jinak musel 
kupovat v Lučebních závodech Draslovka a.s. Kolín, která ji 
nepřetržitě vyrábí od roku 1935 a po válce jen změnila název 
na Uragan D2. Několik návštěvníků se též pokoušelo pře-
svědčit Fausta ke komerční velkovýrobě narkotik, neboť až 
policie přijde na existenci tohoto oddělení, stejnak ho z toho-
to dozajista obviní a je jistě zbytečné, aby byl stíhán a trestán 
jako nevinný.

Co zde nemůžeme v popisu vynechat, je arcigula. Jejího všed-
ního provozu, který je díky nim nevšední, se přirozeně chopily 
svaté báby, a jejich přispěním jsou pokrmy zde produkované 
stejně svaté, a to nejen podle názvu. Vždyť k vaření používají 
zásadně vodu svěcenou, či ještě lépe dovezenou z Lurd nebo 
z jiných poutních míst, a smaží na oleji posvěceném na Zelený 
čtvrtek. Dá se říci, že zde nenajdeme potravinu, která by nebyla 
požehnána. Víno o svátku Jana Evangelisty, mouka na svátek 
svatého Vinoka, koření na svatou Hildegardu, rýže 17. květ-
na, kdy je památka svatého Wenyuana, čínského mučedníka. 
Brambory má pod patronátem sv. Juan Diego a jablka sv. Mi-
kuláš. Denně žehná Jeho eminence kardinál Guzmán mléko, 
máslo a ostatní mléčné produkty na přímluvu sv. Vendelína, 
jakož i hovězí a skopové maso, vepřové má na starosti sv. An-
tonín Veliký a ryby se žehnají ve jménu apoštola Petra, a tak 
můžeme pokračovat s čímkoliv. Každý všední den funguje ar-
cigula mezi polednem a třináctou hodinou jako školní jídelna. 
Kromě společných večeří sem samizdatisti, Ing. Todor Donov-
ský, doktor Faust a doktor Štrosmajer chodí i na obědy jako 
do závodní jídelny, zatímco Dědkovi, Dárvinovi, Jeho eminenci 
a P. Petrovi SJ je oběd donášen do jejich oddělení. Fízl si chodí 
pro oběd i večeři sám se svými typickými plechovými kastrůlky 
a nepravidelně využívá pohostinnost tohoto stravovacího zaříze-
ní i Rasputin. Naopak nikdy zde nebyl Puritán, který se živí jen 
kobylkami, ani barikádníci, kteří se živí tím, co jim poskytne 
šmelc. Nepotkáte tu ani syna kata K. H. Franka, jenžto si vaří 
sám ve své chatě, a vlastní táborovou kuchyni přizpůsobenou 
ku svému obrazu i chuti mají rovněž kostlivci MBSS. O vel-
kodušnosti a náboženské toleranci svědčí, že nezapomínají ani 
na jinověrce Betlémana, a tak speciálně jemu vaří šoulet nejsvě-
tější bohorodičky, židovskou polévku sv. Anny, Jákobův jehněčí 
špíz, kaši krále Davida a další jídla, o nichž by sice šlo jen stěží 
tvrdit, že splňují pravidla košer, ale on po tajích jejich přípravy 
nijak nepátrá.

O úklid společných prostor a o prádlo se zase starají starověr-
ní hygisti, respektive jejich poslední enkláva, přeživší ukrytá 
v tajné kapli za podpory svatých bab, jež se k nim sice nikdy 
otevřeně nepřidaly, přesto však s jejich očistným přesvědče-
ním souhlasí a dá se jistě říct, že ač třebas nepřiznaně, hygis-
tická duše dřímá v každé ženě.

Jako problematický a sporný by se mohl jevit pobyt mašíbla 
zvaného Antikrist či Sejtn v tomto převážně ultrakatolickém 
prostředí, avšak opak byl pravdou. Jen málokdo byl tak ne-
konfliktní a přijímán jako všeobecně přínosný element ostat-
ními mašíbly. Permanentní fyzická přítomnost zlého ducha 
a blízkost plamenů pekelných rozdmýchávala svatý zápal i hor-
livost svatých bab a vedla je ke skutečné bojové pohotovosti, 
jak duchovní, tak hmotné. Neboť k obraně proti jeho svodům 
se vyzbrojily nejen modlitbami a novénami, ale i škapulíři, 
stříkacími pistolkami se svěcenou vodou, růžencovými biči 
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a sestra Leticie si dokonce sestrojila veledůmyslnou zbraň 
zvanou křížník. Podobně kladný účinek měly jeho pokušitel-
ské spády i na Puritána, vždyť jak píše Jan Drda v pohádce 
Hrátky s čertem: „Co je to za poustevníka, když si jen tak 
v modlitbách lebedí a tloustne z kobylek? Řádný svatý muž 
musí odolávat nástrahám pekelným a přemáhat alespoň sedm 
pokušení denně.” Opačným pólem byl Sádeček, jenž jeho 
svodům podléhal s nebývalou chutí a rád se jím nechal inspi-
rovat k novým a dosud nevídaným oplzlým a úchylným zvrá-
cenostem, dokud se i fantazie pekelná nevyčerpala a nebylo již 
originální perverznosti, k níž by ho mohl ponouknout. Vřelý 
vztah k němu chovali i kostlivci, již si od něj rádi nechávali 
líčit hrůzy muk pekelných, které čekají na bezbožné duše, co 
oni s takovou chutí na věčnost posílají, a v podobném duchu 
se táhly i seance u Rasputina, s nímž vášnivě probírali před- 
apokalyptický rozmach zla, a Rasputin sám ho velice uzná-
val a byl mu nápomocen k jeho plánovanému nastolení vlády 
temnoty jako nutného naplnění knihy Zjevení i jeho vlastních 
prorockých vizí a potvrzení brzkého druhého příchodu Kris-
tova. Velice plodná byla i spolupráce, jež by se mohla zdát 
zcela nemožná, totiž se Svatým oficiem v zastoupení místním 
inkvizitorem P. Petrem SJ, který jej užíval coby korunního 
svědka v čarodějnických procesech. Bez zajímavosti nebyly ani 
jeho dlouhé diskuse s Fízlem a synem kata K. H. Franka, při-
pomínající romány Michaila Afanasjeviče Bulgakova, neboť 
tito zapřisáhlí ateisté a materialisté se neustále pokoušeli na-
vzdory fyzické přítomnosti a jemu tváří v tvář vyvrátit a popřít 
mu jeho vlastní existenci. Nehledě na množství originálních 
teologických podnětů a bludů, jež jeho poněkud odlišný po-
hled přinášel. Odborné veřejnosti se je snaží zprostředkovat 
SSSS. Kupříkladu potvrzení tvrzení Mladýho Svatýho, že 
Adolf Hitler po svém samoumučení pobývá v nebi, kde je 
však dle Antikrista a v souladu s heretickým učením Edmu-
nda, arcibiskupa z Canterbury, umístěn za trest, neboť kůry 
nebeské jsou plné takových pacifistů jako sv. František z Assi-
si, matka Tereza a jim podobní, nehledě na miliony Židů 
a dalších mučedníků jeho režimu, jež tam nechal poslat před 
sebou, a to už snad ani nezmiňovat fakt, že vrcholnou hierar-
chii mají kompletně obšancovanou semité v čele s Kristem 
Pánem přes jeho máti a apoštoly vedené nebeským fortnýřem 
až po prvomučedníky a mláďátka betlémská, kteří svůj šat 
do běla vyprali v krvi beránka. Těžko popřít, že pro Hitlera 
musí být pobyt v takovémto nebi pravým peklem. Tato zprá-
va dokonce otřásla jistým Hansem Schneligem z Mnichova, 
Hitlerovým neostoupencem natolik, že začal ve své garáži pra-
covat na plánu osvobodit führera a na stavbě rakety, která by 
mohla proniknout do astrálního světa. Schnelingova činnost 
však neunikla pozornosti německých i jiných bezpečnostních 
složek a po zadržení byl umístěn v detenčním psychiatrickém 
zařízení. Za jeho osvobození a umístění v Upsychu 316a in-
tervenuje GŠD a hledá podporu pro realizaci tohoto smělého 
plánu u ÚPNAZ, do jehož kompetence takovéto mise spadají.

Samostatnou kapitolu by bylo možno věnovat Sejtnově spo-
lupráci s Valdštejnem, který jediný vyváděl tuto démonickou 
personu z míry, a dalo by se říci, že jej až doháněl k šílenství 
neustálými dodatky a doplňujícími či pozměňujícími návrhy 
ke smlouvě, jíž hodlal peklu zaprodat vlastní duši výměnou 
za pomoc při realizaci světovládných plánů. Valdštejn vyvá-
děl z míry nejen Sejtna, neboť tato smlouva čítající několik 
desítek tisíc stran se stala příčinou něčeho, s čím se dosud 
žádný upsych nesetkal. Notář, jehož si Valdštejn za účelem 

právoplatného sepsání tohoto dokumentu vyžádal z inventáře 
zajatých jehovistů Ing. Todora Donovského, po dvou letech 
usilovné práce ve zdech upsychu a mnohém varování, jež se 
obvykle projevovalo zoufalými výkřiky „já se z toho zblázním”, 
požádal s lakonickým „už se stalo” o hospitalizaci v konvenč-
ním psychiatrickém zařízení, kde se dožaduje provedení lobo-
tomie.

A tak poněkud smutnou a nečekanou, i když nezapomenutel-
nou tečkou za jeho působením v prostorách Upsychu 316a se 
stal tragický a předčasný odchod z tohoto světa. Jednalo se 
v podstatě o nehodu při jinak již rutinním únosu dr. Fausta  
z jeho laboratoře. Namísto běžného spuštění se z půdy, popad-
nutí Fausta a díky pružinovému mechanismu krátkého letu 
skrz díru ve stropě opět do prostor krovu využil tentokráte 
pro zvýšení efektu rekonstrukce střešního pláště a přítomnos-
ti jeřábu. Zavěšen na bandžídžampingovém laně vylétl v po-
době Mefista i se zaskočeným Faustem vysoko nad střechu, 
nepočítal však s tak vysokou odstředivou silou vědátora, jenž 
byl zrovna obtěžkán olověnou vestou, a nebohý doktor nechtě-
ně vysmeknuvší se z ďáblova sevření si zlámal vaz při dopadu 
do prostoru malého božiště v zahradě Upsychu 316a. Trajek-
torie onoho nešťastného letu navedla překvapeného Mefista 
skrz zamřížované okno přímo před svatostánek kibucní kaple 
k nohám ještě překvapenějšího kardinála Guzmána, jenž zde 
zrovna vysluhoval slavnou tridentskou mši svatou, a než se 
stačil vzpamatovat a vykázat jej velkým exorcismem, který si 
na něm denně cvičil, zasáhla sestra Letície se svým již dříve 
zmíněným křížníkem, jenž poslal duši z bezvládného těla snad 
do otevřené náruče toho, jemuž tak vzorně sloužil. Přivolaný 
doktor Štrosmajer pak, aniž by se zdržoval s prohlídkou či 
pokusem o resuscitaci, na místě konstatoval smrt a urychleně 
odklidil jeho ostatky na svůj pitevní stůl, takže na tomto jinak 
k záchraně života vždy připraveném lékaři ulpívá dodnes stín 
pochybnosti, zda snad jeho nikdy neskrývaná touha prozkou-
mat útroby Satanovy neměla podíl na jeho skonu.

Dalším mašíblem, co tragicky zahynul ve zdech Upsychu 316a, 
a to ještě krutější a násilnější smrtí, byl Broučkář. Poté, co byl 
přijat do ochranné péče tohoto zařízení, neboť konvenční vě-
decké kruhy se pokoušely zdiskreditovat jeho převratné dílo 
umístěním do psychiatrické léčebny, mu UK-JSD svěřila úkol 
vypěstovat Sv. Hmyz Svihmyz, dle předpisu Mladýho Svatý-
ho. Měl se vyznačovat výraznými, více či méně funkčními 
pohlavními orgány. Tento požadavek vyplnil nad očekávání 
úspěšně. Některé obzvlášť povedené exempláře tvoří pouze 
pohlaví a velké množství nožiček, kterými se modlí a vošahá-
vá, a pár jedinců, jimž se podařilo uprchnout z jeho chovných 
vitrín do okolní přírody, dodnes budí rozruch nejen mezi 
místní faunou, ale i mezi entomology, a jejich mutace jsou 
připisovány působení radioaktivního záření z blízké uranové 
těžby. Dokonce i sám Mladej Svatej byl s chovem spokojen, 
a to až do té míry, že si pro vlastní potřebu vyžádal jeden 
obzvláště pohlavní a chlupatý exemplář.

Broučkář ale ve své činnosti myslel i na ostatní mašíbly a sna-
žil se nezištně dle svých možností přispívat k jejich spoko-
jenosti. Připomeňme kupříkladu doslovné zkřížení rajčete, 
podařilo se mu totiž pro svaté báby vypěstovat rajská jablka 
ve tvaru kříže, pro Dědka zase pěstoval vodní melouny, je-
jichž žíhání tvořilo opakující se svastiky, pro kostlivce vytvořil 
lilii, jež místo nektaru produkovala čistý alkohol, a Rasputina 
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obdaroval bonsajem ronícím tři čtvrtě litru čisté kadidlové 
pryskyřice denně.

Bohužel jiné jeho výpěstky a produkty byly označeny za bez-
božné, ba některé až ďábelské. Kromě už zmíněného Svihmy-
zu sem patří celer, jehož bulva vypadala přesně jako vulva, 
a falické ředkvičky s afrodiziakálními účinky, jež byly oblíbe-
nou pochoutkou Božského markýze, a rovněž na jeho přání 
stvořil spojením zástupců rostlinné a živočišné říše houbovitý 
svalovitý organismus vaginálního tvaru se schopností pohlav-
ního rozmnožování, který se stal posledním, a nejen pomysl-
ným polínkem pod jeho kacířskou hranicí.

Vrcholem fanatického řádění v Upsychu 316a byl hygistic-
ký pogrom vedený útočným komandem brigády Panny Ma-
rie všečistné německého komitu ML (Mariina Legie), jemuž 
osobně velel pravověrný strýček Mladýho Svatýho. Z tohoto 
však v žádném případě není možno vinit správu Upsychu 
316a a zodpovědnost plně padá na Mladýho Svatýho NUNL 
a jeho rod.

Pomineme-li však těchto pár excesů, jež se vymkly běžnému 
stavu, je nutné konstatovat, že hádky, ba i pranice jsou pro 
klidné fungování každé takovéto komunity nezbytné, stejně 
jako pojistný ventil u hrnce Denise Papena, a mnohdy jsou 
správou upsychu podporovány či dokonce uměle vyvolávány. 
Mezi dnes již legendární patří řež vzniklá na šestém utrakvi-
stickém fekotisticko-uritánském koncilu, která do dějin vešla 
pod názvem II. velký pochcap a velice rázně vyřešila projedná-
vané schizma. Nezapomenutelný je i souboj během konferen-
ce Spirit of Health, jímž chtěl doktor Štrosmajer ukončit vleklý 
spor s italským mašíblem a onkologem Dr. Tullio Simonci-
nim o způsob léčby rakoviny, v němž namísto klasických zbra-
ní, jako jsou šavle či pistole, použili oba lékaři flašky s močí 
na dvacet kroků na otevřeném řečnickém pódiu za bouřli-
vého povzbuzování ostatních účastníků. Sluší se snad ještě 
podotknout, že ač nebylo jasného vítěze, horkokrevný Ital se 
zásaditou ureou měl zřejmě od počátku navrch, a nakonec se 
vzájemně ošetřili ve Štrosmajerově ordinaci. Aby však tako-
vé šarvátky nepřerůstaly do nekontrolovatelných eskapád, je 
nutné je korigovat správným směrem dodáním vhodného ne-
přítele, vůči němuž se lze negativně vymezovat a vybíjet přeby-
tečnou energii i vztek, nebo konkurenta, jenž naopak naruší 
rutinu až letargii či apatii, která se může čas od času dostavit.

Tak například takoví samizdatisté bez represivního tlaku 
StB a s využitím moderní kopírovací techniky zcela polevili 
ve své práci a začali zabředávat do bahna vnitřních sporů 
a rozmíšek. To vedení Upsychu 316a vyřešilo tím, že k je-
jich spisovně bylo přiděleno pododdělení státního dohledu. 
Najít mašíbla pro jeho obsazení nebyl žádný problém, a tak 
byl dokonce uspořádán konkurz, z nějž vítězně vzešel pan J. 
K. z Náchoda, přesvědčený a přesvědčivý stalinista, zarytý 
straník, bývalý člen praporu PS VB a Lidových milicí, který 
polistopadový vývoj v naší zemi nesl snad ještě krušněji než 
sami samizdatisté, neboť s pádem totalitního režimu padly 
i jeho funkce a s nimi vzala za své i veškerá autorita vzbuzo-
vaná pendrekem. Takže s nově v upsychu získanou hodností 
majora kontrarozvědky se splnil jeho dávno oželený životní 
sen a ze zahořklého sešlého starce se rázem stal energický 
tajný strážce totalitního pořádku. Každodenní razie, výslechy, 
odposlechy, sledování a sepisování hlášení daly tomuto jinak 

nevyužitému a nevyužitelnému důchodci novou náplň a smy-
sl zbytku života, zatímco na druhé straně pomyslné barikády 
rázem vzaly za své veškeré vnitřní rozbroje i pře a všechny síly 
nově stmeleného kolektivu byly opět napřeny do pilné prá-
ce. Zabavení kopírovacích strojů coby techniky, jejíž provoz 
podléhá schválení federálního ministerstva vnitra, rozklepalo 
opět klávesy psacích strojů a nočním tichem upsychu zase šus-
tí kopíráky s průklepáky a cyklostyl množící vize Rasputino-
vy, legendární skutky kostlivců, letáky pro chystaný církevní 
převrat Jeho eminence kardinála Guzmána a mnoho dalších 
upsyšních materiálů, zatímco ve Fízlově kanceláři se pomalu 
otáčejí kotouče magnetofonových pásek a zaznamenávají díky 
štěnicím rozmístěným po celé budově každé slovo, které zde 
někdo pronese, aby tyto odposlechy putovaly zpět do spisovny 
SSSS, kde si je nechává Fízl přepisovat.

Rovněž tak Božský markýz, když přišel o svého velkého in-
spirátora Satana, upadl do mrzké apatie rutinního sebeuká-
jení, a i to začal časem odbývat. Proto v rámci zvelebování 
a adaptačních úprav jeho salónku do rokobarokového slohu, 
vyznačujícího se výraznou penovaginální ornamentikou, bylo 
do prostor pod podlahou celého Sprostoru vestavěno pododdě- 
lení Šmírákovo s množstvím rafinovaných a důmyslných ku-
kátek, nahlížítek a periskopů, takže pod tlakem jeho všudy-
přítomného pohledu nedovolí Sádečkovi vrozený exhibicio-
nismus ochabnouti a sprostorné orgie opět nabývají na svém 
dřívějším věhlasu, ačkoli se musel jejich strůjce tajně obrátit 
na laboratoř dr. Fausta s žádostí o chemickou výpomoc své 
potence. A přestože nyní již toto pododdělení funguje jen 
na základě placebo efektu, neboť skutečný voyer v něm vydr-
žel necelý týden, než na něj plně dolehla stísněnost jeho po-
zorovatelny s množstvím neuvěřitelných vjemů a on požádal 
o návrat do svého původního upsychu, odkud byl na zkoušku 
zapůjčen, svůj účel dál plní perfektně a pouhé občasné zašus-
tění myší pod podlahou je pro smilníka nahoře dostatečným 
důkazem zájmu o jeho práci a vybičuje ho k ještě horlivějším 
výkonům.

Elementem, jenž správným způsobem tmelí i rozděluje větši-
nu oddělení upsychu, je i Jeho eminence kardinál Guzmán 
a jeho plánovaný násilný a krvavý církevní převrat spojený 
s obnovou papežského státu. K tomuto mu svou bezpodmí-
nečnou spolupráci ochotně nabídli kostlivci MBSS a pár 
kluků z Kaple svaté Scholastiky, co mají kostlivci na starost 
jejich výchovu v hodinách obrany víry. Ti, když se doslechli, 
že půjde o skutečné zabíjení, se těší na celou akci ještě více 
než dospělí. Pozadu nezůstaly ani svaté báby, na což má jistě 
velký vliv i semínko nedůvěry vůči stávajícímu církevnímu ve-
dení, zaseté propagandou samozvaného ThDr. Semína v jeho 
časopisu TeDeum, a schizmatické rozbroje ještě známějšího 
fluktuujícího katolíka Odilo Žumpacha, i když mají značné 
pochyby o plánovaném způsobu a razanci provedení celého 
puče, pročež je Jeho eminence do budoucna hodlá ušetřit zby-
tečných krvavých podrobností, neboť nevidí důvod, proč by 
nemohl být člověk zároveň dobrý katolík i humanista. Též 
samizdatisté přislíbili pomoc svého oddělení, už proto, že 
oni tradičně stojí v opozici a podporují konspirativní církev 
podzemní, rozmnožujíce zakázané a kolaborantskou církví od-
suzované spisy. Podpis na seznam tajných spolupracovníků 
vymámil i z Nicotníka, jemuž můžou být sice ukradeni pape-
ženci všichni, ale ekumenické snahy současné církve se mu 
nelíbí snad ještě více než mnohému staromilnému katolíkovi, 
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a tak by zas rád viděl onu starou dobrou římskou církev se 
všemi jejími zlořády, jež dávají chybějící smysl církvím protes-
tantským. Ing. Todor Donovský se přímo do žádných bojů 
zapojit nehodlá, jak už tomu dnes u vysokých armádních dů-
stojníků bývá, ale je ochoten dát k dispozici své rekvalifikanty 
i s patřičným vojenským výcvikem. Generalissimus Valdštejn 
je naproti tomu ochoten přímo podpořit kteréhokoliv papeže, 
jenž ho pro začátek na oplátku korunuje králem či císařem 
všech stávajících evropských států a podrobené Asie, velko-
císařem americkým, králem dosud neobjeveného velkého již-
ního kontinentu a souvisejících ostrovů, jakož i panovníkem 
Afriky s dosud neujasněným titulem. Další mašíbl, jenž by 
z chystaného sváru rád něco vytřískal i pro sebe, je Betléman. 
Jeho požadavky jsou jasné: a) církev katolická uzná, že Ježíš 
nebyl skutečný mesiáš a že ten se teprve narodí v Betlémano-
vě chlívku, jak to kdysi vypočetl jeho praprapradědek Jakob 
Ibrahim Kohn, nebo za b) církev katolická zajistí zpět Betlé-
manovi odprodej pozemků, jež původně u Betléma zakoupil 
jeho praprapradědek Jakob Ibrahim Kohn i s veškerým sou-
časným vybavením včetně basiliky Narození Páně, za původní 
prodejní cenu padesáti sesterciů v přepočtu na dnešní měnu 
s přihlédnutím k aktuální inflaci.

Roli neutrálů v tom zaujali Rasputin, věrný exilovému patriar- 
chovi moskevskému, a syn kata K. H. Franka, jenž jako or-
todoxní ateista nedbá o biskupa žádného. Do nějakých cír-
kevních sporů by se nerad vměšoval i dr. Faust, ale začal pra-
covat na výrobě objednaných konvenčních i nekonvenčních 
trhavin, aniž by se alibisticky, tak jako mnoho vědců, tázal 
po způsobu jejich využití. Další, kdo hodlá do chystaných 
bojů vstoupit s bílou vlajkou, je dr. Štrosmajer, a ač nepodpo-
ruje ani jednu stranu, už připravuje svůj polní lazaret, neboť 
musí jít tam, kam jeho pacienti, a války znamenají vždy velký 
rozvoj pro medicínu. Jediným, kdo se otevřeně staví proti to-
muto plánu, je Rudolf Archmann, neboť ten je plně spokojen 
se svým Piem XII., jehož hitlerovská propaganda označuje 
za proněmeckého papeže. Koho tento apoštolský nuncius vě-
domě nepožádal o pomoc, je Dárvin, a vzhledem k tomu, 
že se proslýchá, jak si chce z jeho pracovny udělat ložnici, 
dá se dedukovat, že s tímto mašíblem do budoucna nepočítá 
a zřejmě mu plánuje osud podobný tomu Broučkářovu. Rov-
něž tak ještě fekotisty, ale ty spíše proto, že serou na všechno 
a on zase na ně, a hygisty, kteří mají dost co si vyřizovat sami 
mezi sebou. Takže jediní, kdo jsou v Upsychu 316a skutečně 
nedotčeni tímto pučem, jsou barikádníci, již jsou za svou ba-
rikádou dokonale zabarikádováni před světem a jeho děním, 
a Božský markýz, do jehož hříšného Sprostoru dosud kardi-
nál Guzmán nenalezl vchod, a tak jeho přítomnost jen tuší 
za neřestí prosáklými zdmi. To nelze říci o posledním maší-
blovi Fízlovi, o jehož existenci nemá Jeho eminence dosud ani 
tušení, on zato zná a má zdokumentovaný každý kardinálův 
krok i slovo, co kdy v upsychu podnikl a vyřkl.

Jak již bylo zmíněno, zatímco opačná ideologie může vést 
k příkladné symbióze, tak naopak stejný světonázor může lidi 
nepřekonatelně rozdělovat. A zatímco na jedné straně boj roz-
děluje, na druhé dává prostor ke spiklenectvím a spojenec-
tvím jinak vyloučeným. Toho jasným příkladem je Fízl a syn 
kata K. H. Franka. Oba vášniví a zanícení komunisté k sobě 
planou upřímnou nenávistí a jejich vzájemný svár vygradoval 
až v mezinárodní interní upsyšní incident. Syn kata K. H. 
Franka totiž do Upsychu 316a svolal první přípravnou kon-

ferenci třetího mimořádného kongresu čtvrté internacionály, 
na niž však oproti očekávání krom něj dorazili jen dva další 
delegáti z bolivijského Upsychu 436 a španělského Upsychu 
322. Avšak všichni tři byli dříve, než se stihli na čemkoliv 
usnést, zatčeni Státní bezpečností a odvlečeni k výslechu 
do malé Fízlovy kachlíkárny, bývalé kaple modroslužebných 
hygistů. Po dvou dnech sice intenzivního a brutálního, přesto 
však vlivem jazykové bariéry neúspěšného vyšetřování povo-
lal Fízl ke spolupráci Dědka ovládajícího nejen španělštinu, 
ale i vyslýchací praktiky z dob své kariéry u gestapa, a ten už 
jim jazyky rozvázal. Vždyť trockisté jsou konečně společným 
nepřítelem jak stalinistických komunistů, tak hitlerovských 
fašistů, takže spolu počali připravovat monstrproces, v němž 
měli být tito židobolševičtí zrádci a imperialističtí kontrarevo-
lucionáři exemplárně potrestáni, a až na nátlak správy všech 
dotčených upsychů byli po nezbytném ošetření v ordinaci 
doktora Štrosmajera deportováni zpět do své domoviny. Synu 
kata K. H. Franka se podařilo ještě před započetím výslechů 
uprchnout z vyšetřovací vazby a ukrýt se ve své chatě, aniž by 
mu v tom bylo nějak výrazně bráněno, i proto, že pro něj si 
může Fízl dojít kdykoliv.

Stejně tak byly svaté báby ochotné se spojit třeba se Sejtnem, 
aby přivedly ty hříšné zbloudilé protestanty Dárvina a Puri-
tána zpět do jediného pravého Kristova ovčince. Na druhou 
stranu je jim ale Dárvin se svou viktoriánskou prudérností 
a třídní upjatostí výborným spojencem proti volnomyšlenkář-
skému rovnostářství Božského markýze. U něj ovšem nejde 
o revoluční libertinské „rovnost, volnost a bratrství”, jimž hol-
doval skutečný Donatien Alphonse François, markýz de Sade, 
ale jeho pohnutky jsou motivovány Moštěkovou rovnicí, jež 
praví, že rovnost rovná se rovina, rovina je nuda a nuda je 
nudismus, který Sádeček má velmi rád, jej vehementně vyzná-
vá a propaguje, přestože byl postupně vyloučen ze všech čes-
kých organizací tohoto zaměření, počínaje Českomoravskou 
federací naturistů a Českým klubem aplikovaného nudismu 
až po Ostravské milovníky nahé přírody a vyhodil ho dokon-
ce i Svaz chovatelů čínských naháčů či Semilští neoadamité, 
které sám zformoval ještě předtím, než se uchýlil do upsychu. 
I v Upsychu 316a se snaží znovu vzkřísit tento opomíjený 
husitský kult a snaží se k němu zlákat alespoň vezdejšího pro-
testanta Puritána. Je fakt, že jeho děravé trenýrky, jež jako je-
diný oděv v zimě nosí, toho skutečně moc nezakryjí a ledacos 
z nich vyčuhuje, takže odložit je úplně by nebyla zas až taková 
změna, ale v létě, kdy je jeho potem zbrocené tělo navlečeno 
ve třech kožiších, by v něm adamitu skutečně nikdo nehledal. 
Nehledě na mravní a sexuální praktiky této sekty. Neúspě-
chem skončil i jeho pokus proměnit plácek u jednoho z po-
zůstatků bývalého vodního příkopu v pláž FKK pro německé 
turisty a místního Rudolfa Archmanna, neboť vždy tvrdil, co 
Němec, to nudista. V tomto mu jsou právě Dárvin a svaté 
báby, již jakékoliv obnažování i nahotu s přísným fanatismem 
odsuzují a pronásledují, pravým opakem. Jim je vzorem María 
Manuela de Aviz de Habsburgo, sestřenice 1. stupně a první 
manželka španělského krále Filipa II., jež byla tak cudná, že 
nikdy nepohlédla dokonce ani na svou vlastní nahotu. Byla to 
právě ona, kdo zavedl módu velkých okruží bránících v pohle-
du dolů, aby dáma, byť třeba jen nedopatřením, nepohlédla 
na svá prsa, a sama je nikdy nesvlékala, ani při koupání a pře-
vlékání. Nahou ji nikdo neviděl od jejích tří let, ani její ko-
morná, co jí pomáhala s oblékáním, neboť byla slepá, ba ani 
její manžel, neboť se každý večer nechávala zašít do dlouhé 
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noční košile jako do nějakého pytle ze strachu, aby se snad 
během noci nevyhrnula a neodhalila jí nohy. Pro početí jejich 
šíleného syna dona Carlose si nechala na svém nočním úboru 
v patřičném místě vystřihnout a obroubit malý otvor. Komp-
likace při porodu vedeném dvěma slepými porodními bábami 
a pravděpodobně následná neléčená infekce porodních cest 
pak vedly k její předčasné smrti, pročež je zde spolu s Marií 
Goretti, i když neoficiálně, uctívána jako mučednice cudnosti.

Jim zase oponuje doktor Štrosmajer, jemuž jejich neuvěřitelná 
stydlivost znesnadňuje práci zejména v roli gynekologa, a sou-
hlasí se Sádečkem, že trocha (v podání Božského markýze 
i více) nahoty nikoho nezabije, ačkoliv na druhou stranu je-
jich iniciativu na zahalení Puritána plně podporuje, neboť je 
skalním odpůrcem jakéhokoliv otužování.

Ještě neočekávanější spojenectví vzniklo mezi Betlémanem 
a kostlivci MBSS, ačkoliv tito mají smrtí trestat všechny 
židy, švejdy, muchometány a folteciány, jemu naopak poskytli 
ozbrojenou záštitu proti Dědkovi, s jehož antisemitismem ji-
nak vždy plně soucítí, když ten jej, coby židovskou veš, přišel 
z Upsychu 316a vypráskat. Vysvětlení tohoto jevu nalezneme 
u samotné jejich nejvyšší zakladatelky, jež se cítí být rodině 
pana Kohna zavázána, neboť dle slov jejích jeho praprapraděd 
poskytl jí kdys v nouzi přístřešku, a tak ona splácí svůj dluh 
tím, že po staletí již drží ochrannou ruku svou nad jejich 
rodem, aby generace jejich prošly bez úhony všemi pogromy 
a holocausty. A tak se Rudolf Archmann raději vypravil pro-
věřit barikádníka, jehož rovněž podezírá, že pochází z obře-
zaného semene semitského. Ten mu však na jeho mnohaho-
dinové naléhání: „Doznej se, že jsi žid,” odpověděl klasickou 
anekdotou: „A co bych to přiznával, macesy pro to levnější 
nebudou a pogrom není žádná sranda,” a pak mu během ná-
sledujících dvou dnů podrobně a věrohodně vyložil svůj ro-
dokmen až k Hegešovi, vlastnímu to synovi praotce Šmelce. 
Kostlivci MBSS se mezitím vypravili na Dárvina, jenž se zrov-
na snažil své bludy o svaté panně praústřici, jež sama v sobě 
zplodila spasitelného mlže, vštípit do hlav dítkám v Kapli 
svaté Scholastiky, a proto se rozhodli, než on se vrátí, zcela 
vyvrátit jeho anglikánsko-evoluční heretické doupě. Záhy však 
zjistili, že všudypřítomná akvária a sklenice jsou plné čistého 
špiritusu a v něm kompotovaných podivných, ale chutných 
živočichů, načež ožrali je i sebe tak, že sotva byli schopni 
pobrat to, co z Dárvinovy dosavadní práce zbylo, a odtáhnout 
coby kořist k sobě do půdního tábora. A jistě by nebohého 
Dárvina mrzelo ještě více než samotná zkáza jeho preparátů 
zjištění, že jeho dodnes hledaný rukopis popisující již takřka 
kompletní dějiny druhého cyklu spásy bezobratlých skončil 
po upotřebení v archivu fekotistické kaple.

Tento praotec všech evolučních teorií je zas paradoxně záro-
veň nejzapřísáhlejší odpůrce a kritik evolučního učení Sádeč-
kova, jenž ve svém spisu Sexuální evoluce a vývoj nepřirozeným 
pohlavním výběrem popisuje rozvoj lidské erotiky od primitivní 
pudové penovaginální kopulace přes tantrické a kámasútrické 
metody k mnohem sofistikovanějším a pokročilejším prak-
tikám neomezujícím se jen na primární a opačné pohlavní 
orgány. Vrcholem tohoto evolučního žebříčku by měl být sex 
obnažený až na samotnou svou podstatu, zcela oproštěný 
od jeho nežádoucích vedlejších jevů jako láska, manželství 
či gravidita. Zájem o toto dílo naopak projevil kardinál Guz-
mán, jenž je v jistých kruzích proslaven svou specifickou sou-

kromou sbírkou relikvií, v jejímž inventáři jsou takové skvos-
ty jako Kámasútra vázaná v kůži sv. Bartoloměje, zázračně 
zachovalé levé ňadro sv. Agáty, vysušený falus sv. Leonarda 
eunucha, stydká kost sv. Anny či neobyčejně dlouhé pubické 
ochlupení sv. Marie Egyptské, jež spolu s vlasy tvořilo jediný 
oděv této proslulé pouštní poustevnice. To vše doplněno sbír-
kou uměleckých miniatur, jež i přes biblický motiv by bylo 
možno označit za erotické, se setkává s káravými soudy sva-
tých bab, které však přes tyto neshody pečují o Jeho eminenci 
se vší úctou, již jeho svatý úřad zasluhuje. Jeho eminence, 
jemuž zase naopak poslední dobou začíná být nanic z paci-
fismu a rezervovanosti, s nimiž se báby staví k chystanému 
nutnému násilí a zabíjení při jím připravovaném vnitrocír-
kevním převratu, čímž podkopávají bojovou morálku a roz-
hodnou odhodlanost hrdlořezů, je na oplátku podpořil proti 
hordě rouhalíkových betánijních ikonoklastů, kteří na pozvá-
ní Puritánovo chtěli očistit KNKS a potažmo celý Upsych 
316a od nánosu všudypřítomných kýčovitých obrázků, sošek 
a oltáříčků, ježto označili jakožto nepřirozené a deformované 
zobrazení svatosti za křesťanskou pornografii a jejich zbožné 
uctívání odsoudili coby modloslužbu.

Kardinál Guzmán naproti tomu všechny tyto obrazoborce 
z moci apoštolského nuncia na místě exkomunikoval pro jejich 
zprotivení se učení církve, tak jak mimo jiné stojí ve 3. kánonu 
osmého ekumenického (čtvrtého tradičního konstantinopol-
ského) koncilu z roku 870: „Svatý obraz Pána našeho Ježíše 
Krista Osvoboditele a Spasitele všech nařizujeme uctívat stej-
nou úctou jako knihy posvátného Evangelia. Neboť jako přes 
slabiky řeči, která je v knize přinášena, přichází všem uzdrave-
ní, tak přes vyjádření obrazu v barvách všem, jak moudrým, 
tak laikům, což je nasnadě, odtud přichází užitek. Neboť jako 
je řeč ve slabikách, tak je zde Písmo v barvách přinášeno a po-
dáváno. A je zajisté důstojné, aby podle souhlasu rozumné 
a starobylé tradice ohledně úcty, která se k samotné předloze 
odnáší, byly uctívány a velebeny nejen odvozené obrazy, ný-
brž i ctihodné knihy svatých Evangelií, jakož i zpodobnění 
předrahého kříže. Tudíž neuctívá-li kdo obraz Spasitele Kris-
ta, nepozná jeho tvář, až přijde ve slávě Otcově veleben svými 
svatými, aby je oslavil, ale jiní spočinou ve společnosti Pánovy 
slávy. Podobně obrazy jeho neposkvrněné matky Bohorodičky 
Marie, dokonce i vymalované obrazy svatých andělů, rovněž 
tak zpodobnění slova Božího v Písmu, ale i nejchvályhodněj-
ších apoštolů, proroků, mučedníků a svatých mužů, podob-
ně tak všech ostatních svatých uctíváme a velebíme. A kdo 
se tohoto nedrží, budiž vyobcován a proklet Otcem i Synem 
i Duchem svatým.” Obrazoborci pak zaskočeni nejen přítom-
ností papežského zástupce na tomto místě, ale i nejpřísnějším 
církevním trestem, jenž se zčistajasna snesl na jejich hlavy, 
a po zjištění, že ani inkvizicí zde nemá cenu vyhrožovat, opus-
tili chvatně upsych, aby snad další pohromy nepřivolali na své 
tolik opečovávané duše.

Podobně kritické názory sdílí i P. Petr SJ, jehož jezuitské inte-
lektuální pojetí víry je v ostrém kontrastu s takovýmito proje-
vy zbožnosti, omezuje se však jen na občasnou výtku, že více 
jak sedm křížů na jedné stěně je náboženské obžerství, neboť 
svaté báby zas hlásají, že moderní teologie je jen prostředek, 
jenž umožňuje agnostikům setrvat a působit uvnitř církve, 
a on by nerad stanul na popud jejich udání před svým vlast-
ním soudním tribunálem.
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Na rozdíl od nečekaného přátelství s Fízlem se stal velkým 
zklamáním pro Božského markýze Rasputin, do jehož avizova-
ného příchodu vkládal mnohé naděje vzhledem k zasloužené 
pověsti jeho děda i otce coby strůjců monstrorgií v carské Mo-
skvě i hitlerovském Berlíně a propagátorů volné lásky, z čehož 
však tento nejasexuálnější mašíbl Upsychu 316a zdědil jen pár 
zažloutlých ručně psaných letáků s výzvou k hromadnému ko-
pulování, co jeho děd rozdával po petrohradských kavárnách. 
A nejen pro něj, vždyť tento svatý mužik zplozený v nacistic-
kém nevěstinci zbořil mýtus o jablku, které nepadá daleko 
od stromu, a narušil tak konstrukci další z Dárvinových blud-
ných teorií, tentokráte o dědičnosti a vývoji hříchů. Chudák 
Dárvin, rukopis jeho posledního spisu O nemožnosti vzniku 
bytostí nadpřirozených přirozeným výběrem, ve kterém sice zkuše-
ně ocenil jejich věrohodnost, přesto však vyvrací autentičnost 
kosterních ostatků vodníka s typickým ploutvovitým srůstem 
dolních capadel, jež uchovávají ve své kapli kostlivci MBSS, 
jelikož vždy uchovávali dobré vztahy i se strašidly, mu tito na-
rvali do chřtánu, aby se s ním zadusil, od čehož ho zachránila 
jen včasná tracheotomie doktora Štrosmajera, a od své obecně 
přijímané evoluční teorie nakonec sám upustil a momentálně 
pracuje na díle, jež by ji popřelo, protože v Upsychu 316a ji 
zastává jen Dědek jako základ a ospravedlnění rasové ideolo-
gie Třetí říše, a naopak ho nabádá k jejímu hlubšímu rozpra-
cování v oblasti zbrzděného vývoje některých ras rodu Homo 
sapiens a povinnosti nadřazené rasy na základě přirozeného 
výběru a práva přežití silnějšího tyto podlidi vyhubit stejně 
jako kromaňonce a neandrtálce. Za kteréžto následky ovšem 
tento anglikánský duchovní zbaběle odmítá převzít morální 
zodpovědnost, a tak se rozhodl raději vycouvat z díla toho, 
jehož identitu si kdysi přivlastnil. Nyní mu už zbývá jen jeho 
poslední a nejradikálnější dílo, na které ho přivedla celoživot-
ní práce skutečného Darwinova dědečka Erazma, známého 
lékaře, přírodního filosofa, fyziologa, abolicionisty, vynálezce, 
básníka, kurevníka a evolucionisty. Studium jeho životního 
díla zásadně ovlivnilo další činnost i názory našeho mašíbla 
Dárvina. Byl to totiž právě dědeček Erazmus, kdo vložil do ro-
dového erbu Darwinů tři lastury hřebenatky a latinsky psaný 
text E Conchis Omnia, tedy „vše pochází z lastur”. Poté, co tedy 
opustil svou evoluční nauku, počal zcela od nuly. Spát mu ne-
dával zejména náhlý rozvoj života v kambrickém období. Sám 
si k tomu poznamenal: „Vypadá to, jako by všechny kambric-
ké živočišné druhy sem byly náhle vsazeny již plně rozvinuté 
a bez stop jakékoliv evoluční historie.” Dále si všiml, že v dě-
jinách Země, tak jak jsou prezentovány, dochází k jistým cyk-
lům, kdy většina života je náhle vyhubena a posléze stejně ná-
hle nahrazena jinou plně rozvinutou živočišnou formou. Tak 
postupně rozdělil dějiny stvoření na éru bakterií, bezobrat-
lých, praobratlů, praplazů, prasavců a člověka a ke každému 
tomuto cyklu přidělil vlastní dějiny spásy, kteréž jsou vesměs 
podobné. Závěrem těchto period vždy jen pár vyvolených dru-
hů přežije velké vyhlazení na konci každého cyklu. Sám pak 
začal pracovat na jejich podrobném zmapování. Vzhledem 
k nedostatku fosilních nálezů z éry bakterií, vyjma ediakarské 
fauny, pustil se do studia bezobratlého cyklu spásy. Vytvořil 
tak dosud nevídanou teorii, podle níž přibližně před pěti sty 
třiceti miliony let, tedy na počátku kambria, došlo k prvnímu 
stvoření bezobratlých živočichů. Bylo stvořeno mnoho druhů 
měkkýšů, ramenonožců a hlavonožců, jimiž se hemžily rajské 
vody praoceánu, a jako vrchol byly stvořeny první ústřice. 
Živočichové tito se množili a plodili a opanovali všechny vody 
a žili v míru a pokoji. Až však ústřice, jež si stvořil Bůh ke své 

potěše, se zpronevěřily svému úkolu a zhřešily. Tento první 
ústřičný hřích situuje Dárvin do středního kambria, tedy asi 
pět set milionů let nazpět. Za trest je Bůh odsoudil k smrti 
a stvořil dravé členovce a trilobity, aby je požírali. Pro jejich 
pevnou víru se na ně ale nakonec Bůh rozpomenul a poslal 
jim přesvatou ústřici, aby je opět coby vyvolený druh přivedla 
k jeho službě a přízni. To se skutečně také stalo na počátku 
spodního ordoviku, tedy někdy ve věku tremadiku, a tato sva-
tá ústřice provázena Boží mocí porazila trilobity. Zachráně-
ní měkkýši však záhy opět opustili svou cestu poslušenství, 
a tak je ve věku flo stihne opět Boží hněv v podobě nových 
druhů trilobitů. Následuje období kajícnosti nazývané střední 
a svrchní ordovik, během něhož první rybovití proroci zvěs-
tují blížící se příchod spasitelné ústřice. Když tato na počátku 
llandoverské série ve věku prvního aeronu skutečně přijde, 
má zpočátku jen pár následovníků, již věří její radostné zvěsti 
o Boží lásce, s níž Hospodin stvořil všechny ústřice a další 
druhy ku své potěše, a jak je chrání a provází po celou dobu 
jejich zkoušek a pádů. Nakonec na konci věku druhého aero- 
nu obětuje svůj život za ostatní s příslibem, že se jednou opět 
vrátí s velkou slávou, aby definitivně porazila trilobity, zachrá-
nila své věrné ústřice a nastolila vládu pokoje. Její kult se 
rychle šíří a spolu s tím ubývá druhová diverzita trilobitů, 
rovněž je to období stavby tabulárních korálových chrámů. 
Až se po dvaceti milionech let naplnilo její proroctví a ona 
se vrátila do oceánu s armádou bezčelistních rybovitých ob-
ratlovců, paryb, lalokoploutvých, pancéřnatých a dvojdyšných 
ryb. Trilobiti jsou zcela zdecimováni. Tímto končí silur a je 
nastolena šedesát milionů let dlouhá vláda pokoje svaté spa-
sitelné ústřice zvaná devon. Na konci tohoto období nastává 
apokalyptický konec cyklu spásy měkkýšů. To je samozřejmě 
jen velice stručné shrnutí toho, co Dárvin podrobně popsal 
v třiceti dvou knihách uspořádaných do čtyř svazků, kde ve-
lice podrobně vylíčil jednotlivé velké postavy tohoto cyklu, 
jejich příběhy i rody. Zachycuje zde všechna proroctví, jakož 
i boje a vítězství, ale i prohry a tresty, jimiž Bůh tříbil svůj 
vyvolený druh. K zajímavostem jistě patří i jeho výzkum mezi 
současnými ústřicemi, z něhož jasně plyne, že celých 84 % 
z nich nemá ponětí o této své historii a zbytku je to jedno.

A tak by se dalo pokračovat dál a dál.

Štrosmajer, jenž brojí proti hygieně, kudy chodí, si s jistou po-
věrčivostí v případě tyfové horečky přece jen zajde k hygistům 
pro mýdlo na ruce. Syn kata K. H. Franka, jenž nesnáší feťá-
ky všeho druhu, a tak horlivě bojuje proti náboženství coby 
opiu lidstva a proti jeho konzumentům, rád zpívá na půlnoč-
ní Rybovu Mši vánoční a i ten nejčistší hygista občas uklouzne 
na vratkých schodech a spadne do sraček, když musí použít 
nenáviděnou kapli fekotistů. Co tedy ještě dodat k těmto ža-
bomyším válkám? Jedno sicilské přísloví praví: boj je jistým 
druhem milování, a v tomto duchu lze říci, že mnozí mašíblo-
vé v upsychu si projevují navzájem tolik lásky, kolik jen jde, 
aniž by si při tom vyrazili zuby.

Většinou rovnaký efekt jako dílčí rozbroje uvnitř upsychu mají 
negativně destruktivní zásahy zvenčí, jež stmelují svorně všech-
na oddělení. Ať už jde o občasné pokusy o vyklizení Upsychu 
316a, vesměs organizované různými orgány památkové péče, 
snahy o umístění některého z mašíblů do státního psychia- 
trického zařízení vedené hrůznými zastánci pseudolidských 
práv, či jen destruktivní zásahy vandalů a redukční návštěvy 
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zlodějů. Ne vždy však takové návštěvy slouží jen k utužování 
kolektivu, ale třebas i k jeho rozrůstání. Tak kupříkladu jeden 
výtečník z posledně jmenované skupiny se vloupal do oddě-
lení Domácí svatá barikáda a potěšen množstvím kořisti, jež 
se mu naskytla, dal se do jejího prohledávání a prohrabávání 
a až příliš pozdě si uvědomil, že jak se noří hlouběji a hloubě-
ji do nitra tohoto oddělení, cesta za ním se nějakým sesuvem 
zavřela. Po necelých dvou měsících zoufalého bloudění, když 
už dávno ztratil pojem o čase i prostoru, ponořen do naprosté 
tmy, neboť baterka mu už před časem vypověděla službu a po-
slední sirku vyškrtl dva dny před tím, než narazil na bednu 
svíček, prohrabával naslepo okolní prostor už jen v zoufalé 
snaze nalézt opět něco, co by mohl pozřít či vypít. Takto, 
na pokraji šílenství a smrti, ho náhodou objevil barikádník, 
když razil novou jižní transportní chodbu. Po necelém roce 
soužití s tímto mašíblem pochopil jeho nalezenec, že tento jej 
považuje sice za živou, ale přesto jen jednu z mnoha součástek 
v tomto nepřeberném množství věcí tvořících tuto kompakt-
ní masu posvátné barikády a že tak jako vše okolo považuje 
i jeho za svůj svěřený majetek, s nímž se nehodlá rozloučit, 
a smířil se s tím, že vnější svět již neuvidí. V dalších letech 
nejen přijal toto oddělení za svůj domov, ale s ním i víru v po-
svátný Barikád, a dnes je již plnohodnotným barikádníkem, 
o jehož zápalu ve svatém poslání nelze pochybovat.

Zcela mimořádným případem bylo přepadení Upsychu 
316a speciálním zásahovým komandem Policie ČR, naštěs-
tí zaměřeným pouze na oddělení Ing. Todora Donovského. 
Jeho nečekanost a razance zaskočila celý upsych natolik, že 
bez účinnějšího odporu byl výše zmíněný zadržen a odvezen 
i se všemi jehovisty, již byli v jeho pracovišti pro rekvalifi-
kaci svědků Jehovových přecvičováni. Jak se později ukáza-
lo, celou akci vyvolalo udání jakési lidskoprávní aktivistky, 
která před nedávnou dobou upsych navštívila a byla zřejmě 
upřímně pobouřena podmínkami, v nichž je Ing. Todor 
Donovský rekvalifikuje na svědky jeho nohy, jako by jedin-
ci zotročení nějakou sektou byly svobodní lidé s jakýmikoliv 
právy. Naštěstí v upsychu zůstal zapomenutý onen jehovista 
s právnickým vzděláním, co pomáhal sepisovat Valdštejnovi 
jeho smlouvu s ďáblem, jak již bylo zmíněno. Ten se ihned 
ujal obhajoby svého věznitele a počal podnikat právní kroky 
k jeho propuštění. I ostatní Todorovi rekvalifikanti již byli na-
tolik institucializováni prostředím upsychu, že se jej ve svých 
výpovědích zastávali, a dokonce projevili touhu vrátit se zpět 
do své strážné věže.

Pro přesnost zde uvádíme výňatek z vyšetřovacího spisu toho-
to případu:

Výslechy údajných poškozených prokázaly, že všichni údajní 
poškození do objektu ústavu Upsych 316a přišli zcela dobro-
volně za nabídkou zvěstovat Krista a své učení, což jim bylo 
umožněno.

K obvinění z omezování náboženské svobody dle § 176 od-
stavec 1 písmeno a), b), c), a odstavec 2 písmeno a) trestního 
zákoníku č. 40/2009 Sb. všichni údajní poškození jednot-
ně uvádějí, že ve své víře nebyli nikterak diskriminováni ani 
omezováni. Dostávali pravidelně nové věroučné informace 
své náboženské společnosti prostřednictvím periodik Probuď-

te se a Strážná věž, která museli opisovat a rozmnožovat, což 
ale pokládají za povinnost, kterou jim ukládá jejich víra. Na-
opak obviněný dohlížel, aby dodržovali veškerá ustanovení 
a nařízení předepsaná jejich náboženskou společností. Rov-
něž všichni údajní poškození popírají, že by je obviněný nutil 
nebo nabádal vykonávat náboženské obřady v rozporu s jejich 
přesvědčením.

K obvinění o údajném zbavení nebo omezovaní osobní svo-
body a násilném zadržování dle § 170 odstavec 1 a odstavec 
2 písmeno a), b), c) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a dle 
§ 171 odstavec 1, odstavec 2 a odstavec 3 písmeno a), b), c) 
trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. údajní poškození jednotně 
uvádějí, že se žádný z údajných poškozených nepokusil nikdy 
objekt opustit. Jako důvod uvádějí, že jejich misie ještě nebyla 
dokončena, neboť dosud nezískali žádného konvertitu, a tak 
by je čekal trest ze strany nadřízených jejich náboženské spo-
lečnosti.

K obvinění o údajném vydírání a útisku dle § 175 odstavec  
1 a odstavec 2 písmeno a), b), f) trestního zákoníku č. 40/2009 
Sb. a § 177 odstavec 1 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 
údajní poškození jednotně uvádějí, že je obviněný pouze upo-
zorňoval na důsledky plynoucí z nedodržování předpisů a na-
řízení jejich náboženské společnosti, tak jak je uvádí jejich 
náboženská společnost.

K obvinění z údajného fyzického týrání dle § 198 odstavec  
1 a odstavec 2 písmeno a), c), d) trestního zákoníku č. 40/2009 
Sb. a dle § 199 odstavec 1 a odstavec 2 písmeno a), c), d) trest-
ního zákoníku č. 40/2009 Sb. údajní poškození jednotně uvá-
dějí, že se jednalo o dobrovolně přijímané tresty zcela v souladu 
s předpisy jejich náboženské společnosti.

K obvinění o údajném odpírání potravy údajní poškoze-
ní jednotně uvádějí, že měli pravidelný a dostatečný přísun 
potravin. Svou podvýživu vysvětlují tím, že tyto potraviny 
dobrovolně odmítali konzumovat, a to s odůvodněním, že se 
jednalo převážně o potraviny, jejichž konzumaci jim zakazuje 
víra údajných poškozených.

Pobyt v objektu zařízení Upsych 316a údajní poškození jednot-
ně hodnotí jako zkoušku pevnosti jejich víry a náboženského 
odhodlání zorganizovanou pravděpodobně představiteli jejich 
náboženské společnosti. Vzhledem k charakteru náboženské 
společnosti Svědkové Jehovovi, jejímiž členy jsou všichni údaj-
ní poškození, toto nelze potvrdit ani vyloučit.

Všichni údajní poškození jednotně uvádějí, že vůči obviněné-
mu nevznášejí žádná obvinění.

Psychologické vyšetření prokázalo mentální i právní způsobi-
lost všech údajných poškozených.

Obvinění z trestných činů: obchodování s lidmi dle § 168 trest-
ního zákoníku č. 40/2009 Sb., zavlečení dle § 172 trestního 
zákoníku č. 40/2009 Sb. a porušení cizích práv dle § 181 trest-
ního zákoníku č. 40/2009 Sb. bylo shledáno jako neopodstat-
něné, a tak v těchto bodech obvinění nebylo zahájeno šetření.

Vyšetřující orgán neshledal naplnění skutkové podstaty trest-
ného činu nebo přestupku ani v jednom bodu obvinění, která 
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byla vůči obviněnému vznesena, proto navrhuje zastavit trest-
ní řízení vůči obviněnému jako neopodstatněné.

Vyšetřující orgán rovněž tímto navrhuje ukončení vyšetřovací  
vazby nařízené vůči obviněnému rozhodnutím č. 1896-II/2006  
vyšetřující soudkyně JUDr. A. Malíkové prokuratury Měst-
ského soudu v České Lípě ze dne 6. 6. 2006.

A co k celému případu dodat závěrem. Oddělení Ing. Todora 
Donovského nadále úspěšně rekvalifikuje svědky jeho nohy 
a jemu osobně to vyneslo dalších pár vyznamenání. Správa 
Upsychu 316a pak doufá, že orgány činné v trestním řízení 
budou propříště obezřetnější k obviněním proti jejím chovan-
cům a v uskutečňování podobných přepadových akcí.

Další způsob, kterým správa Upsychu 316a využívá a vybijí 
přirozenou lidskou rivalitu svých mašíblů, je pořádání růz-
ných soutěží. Kupříkladu každoroční soutěž o nejhezčí vánoč-
ní stromeček, jíž se vždy účastní nejen všechna oddělení, ale 
i některé další instituce, jež zde sídlí, a ať už ji pojmou více 
či méně tradičně, vždy se nese v originálním duchu mánie 
svého tvůrce. Největší a nejpřezdobenější stromeček mají 
vždy svaté báby, neboť každá z nich na něj navěsí své rodinné 
ozdoby, takže se jeho umělé větve prohýbají pod přemírou 
a změtí těch nejrůznějších ozdobiček, řetězů, třásní a prska-
vek. I syn kata K. H. Franka má navěšeny na svém stromeč-
ku z národního podniku Chemina tradiční skleněné ozdoby, 
ovšem nevkusně doplněné portréty vůdců světového prole-
tariátu, a v podobném propagandistickém duchu zdobí svůj 
smrček i Dědek, který naň navěsí medové perníčky ve tvaru 
hákových křížů či čokoládové kosočtverce s emblematikou SS 
z cukrové polevy, které peče a zdobí už od výročí „pivního 
puče”. V tomto směru je však nedostižný stromek Fízlův, ten 
je spíše trojrozměrnou nástěnkou demonstrující oslavu SSSR, 
ÚV KSČ, VŘSR, RVHP, VÚ, SNP a dalších pamětihodností 
socialistického režimu.

Co se vlastní invence při výrobě originálních ozdob týče, 
pomineme-li Kapli svaté Scholastiky, kde lze toto považovat 
za tradiční předvánoční náplň hodin výtvarné výchovy vět-
šiny škol, musíme zmínit doktora Štrosmajera, jehož kolek-
ce ozdob z injekčních stříkaček, infuzních hadiček, platíček 
a lahviček od léků a dalšího lékařského materiálu doplněná 
řetězy z obvazů a sjednocená kamnářskou stříbřenkou může 
mít konkurenci snad jen ve stromečku arcigulárním. Nepře-
hlédnutelným bývá též tradičně příspěvek dr. Fausta, jemuž 
ovšem ihned po první prezentaci bylo nařízeno do budoucna 
jeho pyrostrom umístit vždy mimo objekt upsychu, a i on sám 
poté, co se jej podařilo dohasit, to rád oduznal.

Přesně v duchu jeho oddělení se nesou dekorace Dárvinovy, 
jenž používá sbírku ostatků svatých korýšů z druhého cyk-
lu dějin spásy této planety. Samizdatické ozdoby poskláda-
né z průklepového a uhlového papíru. Nekronautický stro-
meček, jehož kostěná výzdoba poněkud zaniká ve vánoční 
nazdobenosti okolních hrobů. Mariánský ověšený růženci 
všech barev. Malý, zato velevonný stromeček hygistický a bo-
hužel i fekotistický, o jehož výzdobě není nutné se nějak ší-
řeji rozepisovat, neboť každý si jistě dovede představit, čím 
ho tito mašíblové nazdobí. Zato jistě stojí za zmínku přesvatá 

jolka Rasputinova, ověšená ikonami a klenoty z romanovské 
pokladnice, do soutěže vždy podávaná s jistým zpožděním 
s ohledem na juliánský kalendář. Rovněž nejde opominout 
kostlivce MBSS, ti svůj stromeček či spíše pahýl, neboť zde 
nejde o vzhled, ale o pevné větve, jež umně omotají střevy 
a ověsí dalšími vnitřnostmi bezbožníka, kterémuž za tím úče-
lem na Stědrý den hrdlo podřeží a na špici pak jeho hlavu 
bezbožnou narazí.

Dále je tu plejáda netradičních dřevin a rostlin: Nicotník vždy 
do svého stojánku zasadí zvláště trnitý proutek, jehož jedinou 
ozdobou jsou třpytící se kapky jeho vlastní krve, Betléman 
zdobí palmu, která mu roste před vchodem do jeho svaté-
ho chlívku, a ku zklamání mnohých očekávání přihlásil Bož-
ský markýz roští posypané červenými flitry. Dalším velkým 
zklamáním předminulého ročníku byla jakási Broučkářova 
plavuň, jež údajně měla dvojhlasně zpívat Tichou noc, avšak 
před shromážděnými zvědavci dostala trému a nevydala ani 
hlásku. Generalissimus Valdštejn svou od stropu visící boro-
vičku zdobit odmítá, a tak mu na ni svaté báby navěsí alespoň 
pár slaměných ozdob a pozlacených oříšků, neboť tak nějak si 
představují středověk, a barikádnický stromeček nikdo nikdy 
neviděl, ačkoliv všichni věří, že musí být impozantní. Závě-
rem je nutno zmínit oddělení Ing. Todora Donovského pro 
rekvalifikaci svědků Jehovových. Ne že by jeho stromeček ově-
šený epoletami, frčkami, distinkcemi a vyznamenáními byl 
pozoruhodnější než jiné, ale oslava Vánoc v jeho pracovišti 
bývá pro jeho rekvalifikanty opravdu zlomová. Totiž s první 
nedělí adventní začíná pro jeho svěřence opravdová postní 
doba, neboť bez jídla a vody, v případě Boží přízně s trochou 
dešťovky či sněhu, musí přepisovat veškerá jehovistická pojed-
nání a spisy zlehčující a odsuzující oslavu Vánoc, aby zcela vy-
hladovělí a dehydrovaní byli na Štědrý den vtěsnáni do klece 
s výhledem na Todorovo kanape, ale hlavně stůl, jenž se přiči-
něním svatých bab zaplní přemírou všech možných tradičních 
vánočních pochutin a lahůdek. Jehovisté, věrni své víře, mají 
oslavu Vánoc zapovězenou, a tak se pochopitelně nemohou 
k této slavnostní štědrovečerní hostině přidat, tedy rozhodně 
ne dříve, než se veřejně a dobrovolně zřeknou jehovistické vě-
rouky a nezapějí oslavný kánon 42 na Todorovu nohu. Nutno 
však podotknout, že zatím byl zaznamenán pouze jediný pří-
pad skutečného šílence, co nepodlehl tomuto kouzlu Vánoc.

Tím se dostáváme k dalšímu tmelícímu prvku, jenž upevňuje 
morálku v upsychu, a tím jsou oslavy a slavnosti. Sem spadají 
narozeniny a svátky jednotlivých mašíblů, jež jsou dobrým 
důvodem k uspořádání oslavy a při počtu oslavenců a ještě 
větším počtu jejich jmenin zabírají značnou část roku. Dále 
oslavy čistě soukromé pouze pro zainteresovaného mašíbla či 
oddělení, třebas den Sodomy a Gomory nebo výročí, kdy Phi-
lo Remington uvedl na trh svůj první průmyslově vyráběný 
psací stroj, Vůdcovy narozeniny, narozeniny svatého báťušky 
cara, soudruha Stalina, mistra Theofila a mnohých dalších, 
nanebevstoupení Panny Marie, slavnost Očištění Páně a jiné 
církvemi přikázané nebo naopak zakázané svátky.

Svátkem, jejž slaví takřka všechna oddělení, ale každé jindy, 
je Den stvoření světa. Začněme těmi, jež v tom mají vcelku 
jasno. Dárvin se přes rozpor s vlastním geologickým dato-
váním drží přesného výpočtu anglikánského biskupa Jamese 
Usshera, který v r. 1658 určil stvoření světa na neděli 23. říj-
na 4004 př. n. l. v 6 hodin ráno. Svaté báby z KNKS přijímají 
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předkoncilní církví uznávaný rok 5500 př. n. l., jak ovšem 
došly k datu 6. května, jasné není. Jeho eminence Dominik 
Roderigo kardinál Guzmán jako správný tradicionalistický 
katolík používá datum 20. února 5199 př. n. l., vzaté z kato-
lických martyrologií narážejících na pravdivé datum stvoření 
v Mystickém Božím městě od španělské mystičky a františkán-
ské koncepcionistky Marie od Ježíše z Agredy, nacházející se 
do roku 1748 v Indexu zakázaných knih. P. Petr SJ se kloní 
k názoru středověkého historika Bedy Venerabilise, který sta-
novil toto datum na 18. března 3952 př. n. l., Rasputinovy 
oslavy počátku ruského letopočtu korespondují s konceptem 
byzantsko-řeckého kalendáře Aetos Kosmou, který používá jako 
datum stvoření 1. září 5509 př. n. l., resp. 1. březen 5508 př. 
n. l. Božský markýz de Sade drží zednářský Anno Lucis, tedy 
1. leden 4000 př. n. l. Generalissimus Albrecht Václav Eu-
sebius Valdštejn, vévoda frýdlantský, teprve nedávno opustil 
pohanské datum počátku světa 25. března 5198 př. n. l., odvo-
zené z římské martyrologie, a přijal údaj astronoma Johannese 
Keplera, který v r. 1598 vypočetl z biblických údajů, že svět byl 
stvořen v neděli 27. dubna 3877 př. n. l. Rudolf Archmann 
věří v dataci 29. dubna 4241 př. n. l. okultistů Jörga Lanze von 
Liebenfelsa a Guida von Lista, vycházejících pravděpodobně 
z počátku nejstarší sóthické periody. Oproti tomu ze Scaligero-
vy periody vypočítávají fekotisté věk Země od 1. ledna 4713 př. 
n. l. Striktní ateisté a materialisté Fízl a syn kata K. H. Franka 
se shodli na holocénovém letopočtu, který navrhl Cesare Emi-
liani, tedy 10 000 př. n. l., nejsou schopni se však shodnout 
na konkrétním datu. Fízl hájí 25. únor, jenž je již tak zvyk-
lý slavit, a oproti tomu syn kata K. H. Franka trvá na datu  
11. září nultého roku HE, které je jiným mašíblem Joachy-
mem Behlem tradičně spojováno s první neolitickou revolu-
cí. Doktor Štrosmajer, který momentálně bloumá v bludech 
východních náboženství, aktuálně hájí názor Jeleny Petrovny 
von Hahn-Rottenstern Blavatské, jež pod heslem Theosofic-
ké společnosti „žádná víra nepřevyšuje pravdu” určila datum 
stvoření světa na 18. únor podle proleptického juliánského 
kalendáře nebo 23. leden podle proleptického kalendáře gre-
goriánského 3102 př. n. l. Dle vlastních kronik a letopisů da-
tují barikádníci stvoření prvního šmelcu někdy do let 5514 až 
5515 př. n. l. V Kapli svaté Scholastiky se ke slovu dostane 
i Isaac Newton, jenž v r. 1700 propočítal letopočet stvoření 
světa i s přiměřenou fyzikální nejistotou na rok 4000 př. n. l.  
(± 20 let). Hodně nejasno v tomto má Betléman, který uva-
žuje, že stvoření světa se odehrálo buď 7. října roku 3761 
př. n. l., popřípadě 22. září, nebo 29. března 3760 př. n. l., 
kteréžto myšlenky jsou založeny na předtalmudické kronice 
Seder Olam Rabbah rabína Jose Ben Halafty z 2. století n. l. 
a židovskými učenci prosazované podobné interpretaci, která 
udává podle talmudu dvě podobná data stvoření. Uvádí, že 
první den týdne Stvoření byl elul 25, AM 1, nebo adar 25, 
AM 1. Téměř většinou je preferováno datum elul 25, i když 
někteří učenci se přiklánějí k adaru 25. Když byla tato data vy-
brána, obě znamenala první den týdne (neděli), ale v moder-
ním kalendáři, rozvinutém později, tímto dnem nejsou. Šestý 
den týdne stvoření, kdy byl stvořen Adam, byl prvním dnem 
následujícího měsíce, tedy tišri nebo nisan. V obou případech 
byla epochou molad tohu, znamenající nový měsíc chaosu, 
protože existoval před stvořením.

Vůbec nejnepřesněji stvoření světa určuje dr. Faust, který 
k tomu používá moderní vědeckou metodu radiometrického 
datování. Dle jeho složitých a nejasných výpočtů byla Země 

stvořena někdy v rozmezí dat 21. srpna 4627944587 př. n. l. 
až 18. prosince 4499857421 př. n. l. s nejčastěji citovaným 
údajem 30. listopadu 4568831208 př. n. l. ± 0,2 miliardy 
let. Za zmínku stojí rovněž nekronautická kancelář ÚPNAZ, 
jež se snaží vypočítat datum stvoření Země na základě sou-
vztažnosti zvětšujícího se obvodu Země s obecnou interpretací 
Shusterova vzorce pro výpočet hrobového místa. Zato doza-
jista můžeme vynechat kostlivce MBSS, kteří se nad datem 
vhodným k stvoření světa nikdy vlastně nezamýšleli.

Ale nejvýznamnější jsou oslavy společné celoupsyšní. Třeba 
Vánoce, jejichž vrcholem je půlnoční bohoslužba sloužená 
v Betlémanově chlívku, spojená s inscenací živých jesliček, 
kdy ústřední postavu vytouženého děťátka s jakýmsi maso-
chisticko-schizofrenním potěšením představuje jejich majitel. 
Nebo Velikonoce, kdy o svatém týdnu jsou v neuvěřitelném 
pašijovém ztvárnění v reálném čase znovuprožívány veliko-
noční události od bujaré radosti a křepčení Květné neděle, 
připomínající mnohdy záchvat tanečního moru, přes arcigu-
lární hodokvas Zeleného čtvrtka s hořkou kocovinou noci 
v Broučkářově getsemanské zahradě, k brutálně realistickému 
utrpení Velkého pátku, jehož kostlivci zajištěnou surovost, 
ochotně zažívanou Puritánem, by záviděl i Mel Gibson, dále 
k uložení ostatků do kryogenické komory, k depresi Bílé sobo-
ty, tlumené modlitbami u Božího hrobu na půdním hřbitově 
a preparáty z laboratoře dr. Fausta, až k triumfu Božího hodu, 
jenž je plně v režii ÚPNAZ.

Na základě inspirace v těchto akcích byla ve spolupráci svatých 
bab, samizdatistů a Jeho eminence kardinála Guzmána zalo-
žena filmová společnost PůdaFilm, v jejíž produkci a za vydat-
ného přispění ostatních oddělení vznikly v půdním ateliéru 
a v prostorách vhodných oddělení takové tvůrčí počiny jako 
Otec Maxmilián, výpravný celovečerní film o osvětimském 
mučedníkovi Maxmiliánovi Kolbem OFM, dále Vojenský 
kaplan je nejsilnější zbraň, krátkometrážní snímek o mučednic-
ké smrti Čechoameričana Emila Kapauna v severokorejském 
zajateckém táboře, a také Medžu, barvitý film o mariánském 
zjevení v Medjugorii, jehož scénář nese charakteristický ru-
kopis velkého mariologa amatéra dr. Mráčka. Nemůžeme 
pominout ani jedinečný seriál Farnost jedna radost ze života 
žižkovské farnosti, jenž vzniká na základě stejnojmenné stol-
ní hry. Smělé produkční plány do budoucna jsou příslibem 
mnoha nevšedních a mnohdy v důsledku přestárlého filmové-
ho materiálu i neopakovatelných filmových zážitků. Z plánu 
na letošní rok snad jen zmiňme Na konci časů, hraný doku-
ment o životě Františka Presse, jednoho z největších předmi-
lénijních propagátorů konce světa, a Lůžko bolesti, životopisný 
snímek o stigmatizované Anně Bohuslavě Tomanové z Kruš-
ných hor. Touto činností navázaly svaté báby na již dřívější 
spolupráci se samizdatisty, kdy poté, co jejich nápad odmítla 
realizovat TV NOE, spolu vytvářeli video měsíčník Receptář 
svatých nápadů, jenž dodnes koluje v mnoha kopiích po po-
dobných společenstvích a farních videotékách.

Úzká žánrová profilace této společnosti a jejích produktů za-
vdala podnět ke vzniku konkurenční UFA, o jejíž činnosti se 
zmíníme později.

Ke kratochvilné družbě a rozptýlení patří také večery spole-
čenských her, co každou první sobotu v měsíci pořádá ve své 
vyšetřovně Svatého oficia P. Petr SJ. Nejde však o nějakou 
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kanastu či monopoly, ale o důsledně katolické stolní hry jako 
Půjdem spolu do Betléma, Svatohorské stánky, Via Cruci-
ata, Kariéra v církvi, Kdo bude dřív v nebi, Andělský kůr 
a další. Tímto se nechaly inspirovat i svaté báby a pro změ-
nu každou druhou sobotu pořádají turnaj v původně světské 
hře scrabble, jež je však vždy tematicky omezena. Například 
na jména biblických postav, poutní místa, naši světci a po-
dobně. Další příspěvky tohoto druhu jako kostlivecká hra Ba-
binského memoriál, Archmannovo Budování Třetí říše nebo 
fekotistická hra Čí to je? nenašly širší ohlas. A jen Fízl občas 
zajde k Sádečkovi do Sprostoru na partii sexesa nebo k Ar-
chmannovi na karty s nahotinkami, přičemž však beztak jen 
ze sebe oba karbaníci navzájem nenápadně tahají různá státní 
a protistátní tajemství.

Příchodem inkvizitora P. Petra SJ a jeho laskavé hravosti, 
kterou by jen málokdo čekal u muže s takovým posláním, 
vůbec ožil upsych novými kulturními podněty. Jako první 
krok v novém působišti plně v souladu s tradicí svého řádu 
shromáždil všechny knihy z upsychu – krom knihovny Děd-
kovy, neboť ten ho odmítl k sobě vpustit, Sprostoru, jenž 
skryt běžnému zraku prozatím unikl i jeho kontrolnímu do-
hledu, a Domácí svaté barikády, kde žádné knihy kupodivu 
nenašel. Veškeré zabavené knihy protřídil, výstražně označil 
ty nevhodné, odbornou literaturu vrátil zpět a zbytek použil 
jako základ budoucí velké veřejné knihovny, jejímž provozem 
a správou se pověřil. K dispozici ostatním mašíblům dal svou 
obří videotéku, jež zdaleka nezahrnuje jen filmy s nábožen-
skou tématikou, ale i pohádky, komedie, grotesky, seriály, 
a třebas i kriminální a válečné filmy, jež promítá s odborným 
věroučným komentářem vždy ve čtvrtek večer. Dalším kro-
kem bylo zřízení interního rozhlasu. Do každého oddělení 
nechal instalovat přijímač bez vypínače, takže situace v upsy-
chu začala připomínat film Den, kdy zemřelo ticho. O šesté 
ráno vzbudí všechny, kdož nejsou obdařeni hluchotou, gre-
goriánský chorál následovaný ranními chválami coby prvním 
bodem denní modlitby církve. V deset litanie, s posledním 
úderem dvanácté Anděl Páně a ve dvě odpoledne růženec 
a odpolední pobožnost. Před večeří ještě bohoslužba slova 
a po večerníčku navazuje pásmo večerních modliteb pro děti. 
Ve dvacet hodin ohlášky a zprávy o aktuálním dění v Upsy-
chu 316a i katolických církvích. Závěr dne patří už jen biblické 
hodince a breviáři. Vše prokládá, tak jak mu zrovna čas do-
volí, modlitbami a vhodnými křesťanskými písněmi. Dopo- 
ledne písně z kancionálu, po polední modlitbě písně marián-
ské, odpoledne je věnováno „rytmickým” dětským písničkám 
a po večeři trochu křesťanského „rocku” a kánony z Taizé. 
Tento jeho počin v Upsychu 316a zcela nahradil některými to-
lik oblíbené, jinými zavrhované vysílání rádia Proglas. Rovněž 
z jeho iniciativy vzešla myšlenka společného stravování, takže 
se většina obyvatel Upsychu 316a, vyjma z tohoto striktně 
vyloučených kostlivců, schází každý den v arcigule na večeři 
a v neděli i na slavnostní oběd. Jedenkráte do roka pořádá 
poutní zájezd do Svaté země a v sezóně maškarní ples, kdy se 
každý převlékne za svého oblíbeného světce.

Nutno však podotknout, že toto množství nových aktivit má 
značně devastující vliv na energetické zásoby Upsychu 316a, 
a akumulátor nabíjený blesky, sestavený prvním Faustem, již 
mnohdy nedostačuje. Proto přišel druhý Faust s myšlenkou 
malého domácího jaderného reaktoru, na jehož revoluční 
konstrukci již začal pracovat.

Další, kdo se od samého počátku svého pobytu v Upsychu 
316a snaží přispívat ke kulturnímu rozptýlení ostatních maší-
blů, je Božský markýz. Inspirován svým předobrazem se pus-
til do dramatické tvorby a napsal několik veleerotických her, 
dvě opery, a dokonce jeden balet, na jejichž realizaci s ním 
ovšem nikdo z osazenstva upsychu nechtěl spolupracovat, 
a dokonce se na ně ani dívat. Takže si nakonec nechal zbu-
dovat komorní pódium v klidu svého sprostorného salónku 
a začal v něm inscenovat své „aktovky” pro jednoho herce 
a různý počet milostnic. I od tohoto ale musel časem upus-
tit, neboť přes velké množství oslovených kulturních institucí 
žádná nechtěla poskytnout dotaci či grant, jenž by toto jako 
kulturní počin financoval, buďto pro nevhodný obsah, nebo 
s odůvodněním, že jediný divák, jenž takové představení se zá-
jmem sleduje ve velkém zrcadle, je zároveň představitel hlavní 
role, a tudíž to nemá společenský přínos. Správce zdravotních 
fondů se zase nepodařilo přesvědčit, že se jedná o arteterapii, 
a honoráře „héreček” ochotných k rolím a výkonům, jež jim 
napsal, ruinovaly rozpočet Upsychu 316a. A tak se jeho hry 
dočkávají již pouze sešitového vydání z produkce SSSS.

Podobný osud čekal i loutková představení, jimiž se pokou-
šel dětem zpestřit nedělní odpoledne Rudolf Archmann. Ti-
tuly jako Pád Stalingradu, Jak SS ubránili remagenský most či 
Hitlerův triumfální vstup do podrobeného Londýna si vyžádaly 
tvrdý bojkot ze strany svatých bab a přes značné protesty je-
jich ratolestí, jež lákaly plakáty s příslibem velkého množství 
pyrotechnických efektů včetně výbuchu malé atomové pumy, 
je nikdo nenavštívil.

Takže nakonec jediným divadelním představením, jež bylo 
v prostorách Upsychu 316a veřejně sehráno, byla původní 
stínohra Mladýho Svatýho Pokušení svatého Antonína, jehož 
premiéra měla tak silný ohlas, že se stala zároveň derniérou, 
a lze jistě hovořit o štěstí, že tou dobou P. Petr SJ ještě nedlel 
v Upsychu 316a. Neboť i když pomineme naturalistické ztvár-
nění zvláště vyvinutých pokušitelských sexualistek a vměst-
nání Miláčkovy kosmogonie do této hry, závěr, v němž sv. 
Antonín, tento pravzor poustevníků, odletí do nebe v raketě, 
zatímco zemní had požírá Ducha svatého, by byl jistě shledán 
heretickým a autor i pro mnohé další své skutky by dozajista 
po právu skončil v plamenech kacířské hranice.

Ale ani nezájem a dílčí neúspěchy v pozvedání a utvrzová-
ní „morálky” v Upsychu 316a neodrazují Božského markýze 
od další činnosti. Na příští léto chystá nevinně vyhlížející vi-
deofestival Williama Shakespeara, dokonce s úvodním slo-
vem a komentáři našeho předního anglisty prof. doc. Mar-
tina Hilského k jednotlivým filmům. Nikdo však netuší, že 
podnětem pro něj byla nedávná dodávka z překladiště ŠŠ, dvě 
banánovky videokazet s kompletně zfilmovaným dílem tohoto 
skvělého anglického dramatika, ovšem natočeným výhradně 
v produkci pornoprůmyslu. A krom děl, jež mají takové scé-
ny přímo autorem předepsány, jako Titus Andronicus, nebo 
takových her, jež s trochou fantazie připouštějí zpracování 
erotickým filmovým žánrem, vášní zmítaní Romeo a Julie, An-
tonius a Kleopatra, zde v poněkud hardcore verzi, Oko za oko 
s příslovečnou vídeňskou chlípností či Zkrocení zlé ženy v sado 
maso zpracování, zde nechybí ucelená série Jindřichů, gay ver-
ze Richarda III., v asijské produkci natočená Komedie omylů, 
alabolywoodský Večer tříkrálový, kubánský film z padesátých 
let Dva šlechtici z Verony, italský a na tento žánr mimořádně 
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výpravný film Julius César, lesbické Veselé paničky windsorské, 
ale nechybí zde ani amatérský sovětský film Král Lear, němý, 
zato vcelku odvážný Macbeth z roku 1911, velmi volné incest-
ní ztvárnění Dvou vznešených příbuzných, kultovní německý 
Hamlet z roku 1974, jenž svou oblibou zastínil svého času 
i sira Laurence Oliviera, filmy Bouře, Coriolanus a Cymbeli-
ne z tvorby Stockholms första erotiska filmbolaget, jež dávají 
nový rozměr pojmu švédská trojka, nebo běžnou filmovou 
produkcí nikdy nezpracovaný Troilus a Kressida. Za další hovo-
ří sám název či podtitul: Sex noci svatojánské, Othello – černý 
hřebec benátský, Kupec benátský aneb libra masa, Něco za něco, 
Mnoho povyku pro nic, Marná lásky snaha!? A jako bonus tu 
máme poněkud romantizující hipísácké filmové zpracování 
básní Venuše a Adonis či Znásilnění Lukrécie.

Toto rozšíření již tak rozsáhlé pornotéky, v které nechybí zpra-
cování mnoha děl klasické literatury a dramatu od Homéro-
vy Iliady a Danteho Inferna přes středověké legendy o králi 
Artušovi a Robinu Hoodovi, Cervantesova dona Quijota 
k Cyranovi, co neměl dlouhý pouze nos, Molièrovu Lakom-
ci, Dumasovým Třem mušketýrům a jejich mužným zbraním 
až po Tolstého Vojnu a mír, Waltariho Egypťana Sinuheta či 
historické romány Henrika Sienkiewicze nebo pohádky bratří 
Grimmů, přimělo její majitele k věnování větší pozornosti 
tomuto médiu.

Místní filmová společnost PůdaFilm nejprve odmítla mar-
kýzův scénář s názvem Boží zákon ploďte a množte se, zpra-
covávající osobitým způsobem biblické starozákonní příběhy 
se specifickým vypíchnutím jejich násilné a erotické složky, 
od velkého a nutně incestního rozmnožování po vyhnání 
z ráje k nepředstavitelnému smilstvu předpotopnímu, dále 
také nové velké plození Noemových synů, Abrahám a Sára 
v Egyptě, dále orgie sodomské a gomorské, Lot s nadrženými 
dcerami, i Josef a Putifarka. Druhý díl měl popisovat násilné 
obsazení země kananejské po útěku z Egypta, velké znásilňo-
vání v Jerichu i braní si žen a dcer poražených Filištínů, řádě-
ní Samsonovo i vilnost krále Davida. Poslední díl naopak měl 
ukázat podrobení nejen izraelských panen a žen, ale i mužů 
chlípnými Babyloňany. Proto markýz spolu s Fízlem, s nímž 
ho pojí přátelství navázané díky jeho voyeurské vášni a roz-
sáhlé sbírce zakázaných obskurních tiskovin a materiálů, zajiš-
těných socialistickým SNB a celníky, založili vlastní filmovou 
společnost Underground Fekal Art v prostorách sklepní feko-
tistické kaple, kde zrovna natáčel Fízl svou starou osmičkou 
Sádečkovo pozadí pro originální filmové péefko, a ihned za-
čali s přípravami na realizaci velkolepé pornobiblické trilogie.

Naproti tomu fyzkulturu utužuje v ostatních obyvatelích upsy-
chu dr. Faust svými pravidelně nepravidelnými cvičeními 
protichemického poplachu, jež nahradila nepopulární cvičení 
CO vedená Fízlem. Tato pořádá Faust z preventivních důvodů 
pro případ, že by se nějaký experiment vymkl kontrole, což je 
mnohem pravděpodobnější než americký jaderný útok. Jako 
onehdá, když si všiml, že se na podlaze jeho laboratoře vytvo-
řil podezřelý tmavý flek, v němž záhadně mizí různé předmě-
ty, a on v naději, že se mu podařilo omylem otevřít černou 
díru, zburcoval celý upsych, aby se později ukázalo, že jde jen 
o únik mimořádně účinné kyseliny. Nebezpečí, jež údajně toto 
oddělení představuje pro fyzickou existenci Upsychu 316a, je 
mnohonásobně převáženo jeho přínosem, a tak návrhy na vy-
stěhování druhého Fausta byly dosud vždy zamítnuty.

Pravidelně se tužení těla věnuje také sestra Jolana, která zde 
založila hnízdo orelské jednoty, a i zde je jasné, že jde o pro-
jekt upsychu a svatých bab, neboť katolické principy drtivě 
převažují nad tělovýchovnými. Toho krásnou ukázkou byl den 
sportovních her, jemuž dominovaly disciplíny jako přinášení 
eucharistie nemocným přes překážkovou dráhu, živý růženec 
či šplh do nebe. Méně slavně dopadl výpravný etapový orien-
tační běh inspirovaný anglickým křesťanským filmem Poutní-
kova cesta, který uspořádala ve spolupráci s místním oddílem 
skautů a pod patronátem Jeho eminence papežského legáta 
Roderiga, kardinála Guzmána. Většinu poutníků totiž záhy 
po opuštění města zkázy svedl pan Světaznal ze správné cesty 
a panu Vykladači se podařilo jich jen pár vrátit zpět, a to 
i přesto, že dva z nich ztratili zlatý klíč Poznání, a tak měli 
být diskvalifikováni. Jejich průvodce Evangelista se sám ztra-
til kdesi v bažině Zoufalství, takže následný postup se stal 
vyslovenou katastrofou. Poslední zbyvší skupinka se rozděli-
la na louce zvané Oklika, a kdo unikl ze sítě Satanovy, ten 
skončil v žaláři Pochybnosti. Chudáka Naději nikdo nenašel, 
stejně jako meč Ducha a štít Víry. Nepřemožen zůstal i obr 
Beznaděj, stejně jako mnoho dalších připravených nástrah. 
Takže paradoxně jediný, kdo prošel branou Slávy do nebeské-
ho města, byl Božský markýz de Sade, který se od samého po-
čátku vydal opačným směrem a po řádném si užití jarmarku 
Marnosti obešel neznámo jak údolí Smrti a ocitl se v cíli, čímž 
ovšem popřel veškerý mravní a duchovní smysl této bojovky.

Vítězství proň bylo inspirací, jenže jím připravovaný Běh širo-
kou cestou neřesti správa Upsychu 316a zakázala i vzhledem 
k faktu, že posledního ztraceného poutníka se podařilo najít 
až téměř po dvou týdnech od proklamovaného konce orientač-
ního závodu. Pročež se rozhodl v tomto tělovzpružném směru 
přispět k společnému posílení alespoň ženské části kolektivu, 
a tak krom svých vlastních sprostných cvičení každý večer 
pořádá veřejnou rozcvičku pro zpevnění prsních a pánevních 
svalů, již ovšem k jeho zklamání navštěvuje pouze jeho na-
fukovací společnice Miss Tracy a příležitostně Mladej Svatej.

Zato striktním odpůrcem jakéhokoliv cvičení je překvapivě 
doktor Štrosmajer. Škodlivost takové činnosti dokládá nejen 
tvrzením, že cvičící člověk je náchylnější k posturální hypo-
tenzi, mrtvici či srdečním příhodám, ale i množstvím rent-
genových snímků nejrůznějších zlomenin, jež potvrzují zpro-
fanované heslo „sportem k trvalé invaliditě”, a zdaleka nejde 
jen o úrazy vzniklé během vrcholných atletických výkonů, ale 
má tu i zdokumentovanou frakturu palce, k níž došlo při ša-
chovém utkání, několik případů vyšťouchlého oka při hraní 
kulečníku a jako krajně nebezpečná se v jeho záznamech jeví 
i hra francouzských důchodců pétanque.

Na svá ranní pochodová cvičení v plné polní s postupujícím 
věkem postupně zanevřel i Dědek, a tak jediným, kdo zde 
ještě pravidelně moří své tělo pohybem, je Puritán, i když jeho 
k tomu nevede snaha o zušlechtění fyzických sil, ale touha 
po ještě větším umrtvení těla. Proto v letním žáru polední-
ho slunce běhá navlečen do tří norkových kožichů, dokud 
neomdlí v důsledku přehřátí organismu, nebo naopak v tře-
skutých mrazech se mučí ledovými koupelemi v pozůstatku 
vodního příkopu, což jej jednou málem skutečně definitivně 
umrtvilo, neboť v něm doslova zamrznul a prvního Fausta to 
stálo mnoho chemických prostředků, aby led při teplotě -23 °C  
urychleně rozpustil.
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O neklid a vybočení z poklidu rutiny se v Upsychu 316a rov-
něž starají různé předem ohlášené či nečekané kontroly a ra-
zie všech možných i nemožných institucí, úřadů a inspekcí. 
Pomineme-li již zmíněné bezprecedentní odvlečení Ing. Todo-
ra Donovského s jeho jehovisty i nájezdy památkářů, častou 
kontrolu zde koná odbor sociální péče a různé další dob-
rotrusné organizace zabývající se rádoby ochranou dětských 
práv, práv seniorů, práv pacientů, práv zvířat, autorských práv 
a kdo ví jakých dalších práv.

Jako nedávno, celý upsych obcházela jakási dívčina, jež již 
od samého počátku sama vypadala dost mentálně narušeně, 
a přesvědčovala jednotlivé mašíbly, že jsou psychicky nemocní 
a jako takoví mají neupíratelné právo být léčeni v normál-
ním blázinci, s kterýmžto umístěním do takové léčebny jim 
ochotně nabízela svou pomoc. Nevybíravý odpor, s nímž se 
shledala, i věci, jež tu viděla, na ni ovšem zapůsobily natolik, 
že sama musela využít tohoto nabízeného práva, a tak byla 
převezena do ústavu v Dobřanech. A to se dá říci, že měla 
vcelku štěstí, protože mít na sobě jen těsný topík nad pupík 
a nabízet Sádečkovi své, ať už jakékoliv služby, či přesvědčovat 
Dědka s nabitým waltherem v ruce, že válka skončila před 
sedmdesáti lety, Němci drtivě prohráli, Hitler, Himmler, Bor-
mann, Goebbels, Göring a další jsou dávno mrtví a Židé mají 
vlastní stát, zatímco tisíciletá říše vydržela sotva dvanáct let, 
může jen někdo, kdo je vskutku hodně odvážnej nebo blbej.

Do jisté míry nešťastně skončila i kontrola protipožární 
ochrany Upsychu 316a. Inspektor, jenž ji prováděl, nikterak 
neskrýval zděšení nad stavem, v jakém se z tohoto hlediska 
upsych nachází. Nevyvložkované komíny by snad v historic-
kém objektu ještě unesl, snad by přimhouřil oko i nad množ-
stvím a umístěním svíček, co rozsvěcují domácí oltáříčky, 
i když praktická ukázka cvičného zásahu místního dětského 
hasičského sboru se sifonovými lahvemi ho příliš nenadchla, 
ani ujištění, že i ohořelé stěny v Rasputinově obytné multisva-
tyni nejsou známkou nějakého nebezpečí, neboť jakékoliv 
vzplanutí zatím vždy uhasil kadidlem. Za nedostatečné pro-
tipožární opatření považoval i každodenní procesí kardinála 
Guzmána, kdy se soškou sv. Floriána obejde celý upsych a kaž- 
dé oddělení důkladně vykropí svěcenou vodou. Od bližšího 
průzkumu apartmánu Rudolfa Archmanna ho naštěstí odra-
dil ostrý handgranát, který Dědek užívá coby zarážku na dve-
ře, a spokojil se s ujištěním, že vlastní dva funkční hasicí 
přístroje, aniž by ho napadlo zeptat se na expirační dobu. 
Avšak fausthaus napěchovaný hořlavinami a třaskavinami byl 
pro něj nepřekonatelný problém i přesto, že druhý Faust má 
v záloze inteligentní dusíkovou pumu, jež je dle jejího vlast-
ního vyjádření v případě nutnosti připravena okamžitě ex-
plodovat a udusit vše v okruhu dvou kilometrů. A ani další 
oddělení nepřispěla k jeho spokojenosti. Dvanáct jehovistů 
zavřených bez jakékoliv možnosti úniku, fekotistická kob-
ka překypující uvolňujícím se metanem, Dárvin, jak klidně 
kouří nad dvousetlitrovým akváriem plným lihu k nakládání 
preparátů, totéž konající samizdatisté namačkaní v prostoru 
vysokém metr dvacet s dvěma tunami papíru, zimomřivá ma-
riánská ambasadorka s elektrickým teplometem pod péřovou 
duchnou a Sprostor, kde je, jak se vyjádřil, tak teplo, že měl 
strach ohnout se pro tužku, co mu upadla na zem. Naštěstí ho 
dorazila návštěva zimního stanového tábora kostlivců MBSS 
a jejich otevřené ohniště v prostorách renesančního dřevěné-
ho krovu, nad jehož plameny si zrovna sušili provlhlou a na-

rezlou munici. S masivní mozkovou mrtvicí se jej ujal doktor 
Štrosmajer a díky jeho včasné pomoci byl již v stabilizovaném 
stavu převezen do českolipské nemocnice. Je však jisté, že už 
nikdy nenapíše negativní posudek a ani nebude dementovat 
ten, co vzorně zfalšoval Fízl.

Takřka v mrákotách opouštěl Upsych 316a též školní inspek-
tor, neboť se dosud za svou třicetiletou službu nesetkal s tím, 
aby s ním dvanáctileté dítě po právu mluvilo jako s blbcem, 
když ne a ne pochopit jakousi souvztažnost subatomárních 
částic a jejich aplikaci v obecných principech kvantové fyzi-
ky, které mu vysvětlovalo, ani s tím, aby mu prvňák citoval 
Homéra v originále, což, nutno podotknout, od něj byla ško-
dolibá zlomyslnost, neboť neumí ani řecky, ani celou Odysseu 
zpaměti, ale pouze ten jeden úryvek, jejž se naučil při častém 
poslechu rozhlasové hry Quo vadis a zrovna se náhodou hodil 
do dané situace.

Výrazné protříbení a hlavně protřídění zaznamenal i Kibuc 
Nejmilostnějšího Krista Spasitele při inspekční návštěvě sva-
té báby Marie Lukešové z brněnského Institutu čistoty víry 
a života (neplést se sestrou Marií Dahoriane Lukešovou, jež 
v Upsychu 316a také občas pobývá). Ta shledala cenzurní 
dohled P. Petra SJ i Jeho eminence kardinála Guzmána nad 
tímto zařízením za zcela nedostatečný a sama se dala do vymí-
tání a vymetání skryté nemravnosti a hříchu. V první řadě se 
zaměřila na dětské knížky s pohádkami. A nejen ty, jež jsou 
zjevně nevhodné, neboť v nich vystupují hodné malé čaroděj-
nice, přihlouplí čerti, nad nimiž lze zvítězit nikoliv pevnou ví-
rou, ale bystrým rozumem, či v nichž je peklo ztvárněno jako 
jakási instituce spravedlnosti, co trestá ty zlé a hodných si ne-
všímá. Těch tu ostatně ani moc nebylo, pomineme-li videoka-
zetu s Troškovým Z pekla štěstí, populární zde zejména kvů-
li obsazení dvojrole Lucifera a pánaboha bábami milovaným 
Gottem, ale hlavně na ty záludné a nevinně se tvářící, jako 
třeba Křemílek a Vochomůrka, Štaflík a Špagetka či Pat a Mat, 
jež jsou dle ní zcela nepřijatelné, neboť skrytě obhajují v mysli 
dětí homosexuální soužití jako něco přijatelného, či dokonce 
normálního. Ze stejného důvodu zabavila i knížky Biggles se 
učí létat a Neuvěřitelné případy Sherlocka Holmese. Pro homose-
xuální orientaci autora rovněž vyřadila pohádky Oskara Wil-
da a za nevhodné byli označeni i Broučci, Poklady pod sněhem 
či Letopisy Narnie, neboť jejich autoři byli pro změnu protes-
tantského smýšlení. Další na řadě byly hračky. Nutno říci, že 
báby dbají na to, aby byly alespoň mravně indiferentní, když 
náhodou nemají náboženský podtext. I když se občas nějakému 
uličníkovi podaří sem propašovat nějakou tu stříkací pistolku 
či pár vojáčků, nejčastějším motivem hraček a her tu je archa 
Noemova v nejrůznějších provedeních od dřevěných skládaček 
a vkládaček přes hudební archu a různé balanční hlavolamy 
i stolní hry a puzzle k velké plastové lodi se spoustou zvířátek 
a doplňků od firmy Playmobil, jež má vůbec ve své produkci 
mnoho vhodných setů. Kromě betlému se spoustou pastýřů 
a oveček tu mají zahradu Eden s Adamem a Evou, Josefa Egypt-
ského s bratry, Mojžíše, jak v košíku pluje po Nilu a později 
vyvádí Boží lid pronásledován faraónem a jeho hordou vojáků, 
sv. Františka Assiského kázajícího zvířátkům, sv. Annu, jak učí 
malou Bohorodičku, sv. Terezii z Ávily, jezuitského misionáře 
s kaniblby, sv. Martina, co půlí svůj plášť, ale třebas i koloseum 
se lvy, již trhají na kusy prvomučedníky římské, nebo pevnost 
Attilovu, toho prznitele křesťanských panen, již právě dobývá 
sv. Mauricius se svou legií.
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Tohle všechno prošlo přísně kritickým okem, ale našly se tu 
i samolepky s pukemónama, omalovánky s pračlovíčkem, jenž 
nutí dětem evoluční lži, pexeso s Harrym Potterem propagu-
jícím magii, nějací digimóni a jiní móni, jako i postavičky 
superhrdinů, jež byly následovány do zatracení šmouly vzýva-
jícími Matku přírodu, mýtickými jednorožci a duhovými little 
pony, jakož i elfy a dalšími obyvateli pohanské Tolkienovy 
Středozemě. Z válečníků zůstaly uchráněny toliko figurky kři-
žáků, již v čele s Richardem Lví srdce táhnou osvobodit Sva-
tou zemi, rytíři, co s Pannou orleánskou zachraňují Letorel, 
i dva bitevní vrtulníky a pár tanků s jednou četou amerických 
výsadkářů, již bojují s požehnáním polního kaplana proti ďá-
belským islamistům v Iráku. Rovněž byly zabaveny barbíny, 
které přestože byly nabalené, aby jim nebyla zima, jsou pod 
vším tím oblečením nahé a mohou svými vyzývavými tvary 
vzbuzovat u dospívajících chlapců nemravné myšlenky. Výjim-
ku tvořila pouze panenka v řeholním hábitu.

Třetím krokem byla kontrola výzdoby kibucu, a přestože zde 
striktně dominují náboženské motivy, i v ní byly shledány váž-
né nedostatky. Soška bičovaného Krista Pána, jemuž z drapé-
rie odhalující záda vystupoval i počátek nejsvětějšího pozadí. 
Obraz stvoření světa na motivy z Michelangelovy Sixtinské 
kaple, na němž neměl Adam zakryté pohlaví, což vyřešila čis-
tku provádějící sestra Marie tím, že jej přelepila umělým lis-
tem břečťanu, jakož i zakryla paličkovanou krajkovou dečkou 
uřízlá ňadra, co si nese na tácu socha svaté Agáty na jednom 
z postelních oltáříčků. Dalších pár návrhů vtělila do proto-
kolu o inspekci, jehož kopii zanechala svým družkám spolu 
s brožurou Návod na očištění života i víry, ujistila je o modli-
tební podpoře institutu a místní zástupce kléru napomenula 
k větší ostražitosti a důslednosti při dohledu nad mravním 
životem jejich oveček.

Další přísné kritice, byť v nepřítomnosti, jelikož zrovna vedl 
nějaké externí vyšetřování, byl podroben P. Petr SJ samozva-
nými inkvizitorkami z SSBSKK, které provedly razii v jeho 
audio a videotéce na základě udání jedné ze svatých bab, již 
pohoršovala přítomnost snímku Caligula režiséra Tinto Bra-
sse. Ten by sice nakonec jejich metrem prošel, neboť ač lasciv-
ně, zobrazuje zvrácenost pohanského císaře, jenž byl jednou 
z největších metel raného křesťanství, zato však překvapivě 
jako závadné byly shledány pod heslem vlk v rouše berán-
ka filmy jako Ben Hur z roku 1959, jelikož jej režíroval Žid, 
a tak nedostatečně vykresluje podíl tohoto národa na utrpení 
a smrti Pána Ježíše. Toto jistě nelze vyčítat hollywoodskému 
antisemitovi Gibsonovi, jehož snímek ovšem zase zachycuje 
Spasitele s napuchlým okem a rozbitými rty, což není dosta-
tečně důstojné ztvárnění svatých ran. Ani katolík s klasickým 
výtvarným pojetím a estetikou jako Franco Zefirelli však neu-
šel soudu. Jeho dvoudílný Ježíš Nazaretský v čtyřdílné verzi se 
slovenským dabingem se nesetkal s námitkami, ale o pozná-
ní hůře dopadl poetický film o sv. Františku Assiském Bratr 
slunce, sestra luna, neboť v něm, když se tento prosťáček Boží 
po své konverzi zříká otce a všech světských věcí, je zachycen, 
jak stojí před biskupem s holým zadkem. Ani anglický film 
Maria nebyl uznán dostatečně vhodným, jelikož představitel-
ka titulní role vypadá příliš obyčejně, bez mimořádného pů-
vabu, jenž je pro Bohorodičku nezbytný, a hlavně židovsky, 
což je nepřijatelné stejně jako u sv. Josefa, který k tomu všemu 
ještě působí příliš mužně v rozporu s obecně vžitou tradi-
cí svatých obrázků znázorňujících impotentního kmeta, jak 

s dědečkovskou láskou opečovává svou nevlastní ratolest a pa-
nenskou manželku. I film Svätý Augustín byl vyřazen, protože 
věnuje zbytečně pozornost hříšné minulosti před svatou Mo-
nikou vymodleným obrácením tohoto velkého muže církve.

Za úvahu stojí, co by asi tyto přezbožné duše dělaly, kdyby 
v Sádečkově sbírce našli filmy Hříšná léta Máří z Magdaly, 
Slastný život celníka Matouše či Bouřlivák z Loyoly a další. 
Nejasný postoj pak měly k apokryfním snímkům jako Ba-
rabáš, Roucho nebo Čtvrtý král, jež nejsou přímo v rozporu 
s katolickým učením, stejně tak ale nemají přímou oporu 
v Písmu svatém, zato velice jasný postoj měly ke všem ostat-
ním filmům. Ten, jehož název neobsahuje slova Bůh, bible, 
církev či svatý/á v některém z pádů, nemají zde co pohledá-
vat, neboť odvádějí pozornost od věcí duchovních, a tak byly 
snad nechtě vyřazeny i tituly V erbu lvice, Misie, Černé roucho, 
Šarlatový a černý a mnoho dalších, zatímco zůstaly Svatý rok 
nebo dokument ELLE módní bible, či ještě hůře, pořad Zázra-
ky Ježíše Krista, v němž se pokouší nějaký americký iluzionista 
zpochybnit a vyvrátit Ježíšovy božské skutky coby laciné pou-
ťové triky.

Dříve než se stihl jejich právoplatný majitel vrátit, byla větši-
na pečlivě zkatalogizovaných a utříděných véháesek vyklizena 
z polic a vyhozena do kontejneru stojícího na dvoře. Potom 
se sestry z SSBSKK rozžehnaly se svými družkami z KNKS 
a s uspokojivým pocitem dobře odvedeného bohulibého díla 
opustily chvatně Upsych 316a, snad aby se nesetkaly s pro-
jevem vděku skutečné inkviziční moci. Co však netušily, že 
kontejner plný všemožného harampádí není určen k odvozu 
na skládku, ale byl sem ze skládky přivezen k výcviku budou-
cích důstojníků ŠŠ, jejichž přičiněním se v krátké době vrátily 
všechny kazety na své místo. Takže jediný efekt této akce byl, 
že si dodnes P. Petr SJ láme marně hlavu nad tím, proč byly 
jeho videokazety srovnány v přesně opačném abecedním po-
řádku než ráno, když odcházel, a žádnou ze svatých bab už 
do budoucna nenapadne psát nějaká udání či stížnosti, vždyť 
málem přišly i o své milované detektivní seriály Jeptiška a in-
spektor, Otec Brown zasahuje a Případy bratra Cadfaila, jakož 
i dojáky typu Zamilovaná sestra či Ptáci v trní.

Naposled zmiňme občasné pokusy o proniknutí do Upsychu 
316a českého záhadologa Vašíčka a jemu podobných dosud 
neizolovaných mašíblů, již v jeho zdech chtějí hledat stopy vše-
ho možného od komendy iluminátů, pokladu Inků, templářů, 
zednářů, nacistů a emzáků přes stroje času, sklady antihmoty 
a brány do jiných dimenzí až po takové absurdity jako hrobka 
Adolfa Hitlera, skrýše Elvise Presleyho či Usámy bin Ládina 
a mnoho podobných i nepodobných senzací.

K rozbíjení poklidu těch vzácných dní, kdy se v Upsychu 316a 
nic mimořádného neděje, slouží i různé přátelské návštěvy, 
což je opět převážně záležitost Kibucu Nejmilostnějšího Krista 
Spasitele. Vždyť jak praví oblíbený církevní vtip, jedna z věcí, 
které neví ani Duch svatý, je, kolik vlastně na světě působí 
ženských řeholí, kongregací a spolků. Krásným důkazem toho 
je třebas sestra Leticie, která je momentálně členkou sto sedm-
desáti dvou různých katolických sesterstev, družin a modliteb-
ních společenství, jejichž členky se rády navzájem povzbuzují 
a navštěvují, když pro nic jiného, tak aby si sdělily poslední 
drby a mohly pomlouvat konkurenční spolča. Ale i takovéto 
přátelské přepadovky mohou přinášet konstruktivní a pozitiv-
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ní výsledky. Kupříkladu nedávná vizitace z Kolpingovy rodi-
ny, jež se nesla ve velice přátelském duchu, a přesto ukázala 
další možnosti prolínání katolicismu a zbožnosti do všedního 
života a věcí. Kupříkladu přejmenováním hlavolamu z kubán-
ské na babylonskou věž, dokreslením siluety Svaté rodiny s os-
líkem na zcela fádní žánrovou fotografii západu slunce nad 
mořskou hladinou, jejíž vlny omývají palmami porostlou pláž, 
a jejím doplněním o název Útěk do Egypta, ale hlavně spous-
tou hesel a citátů, jež mají pozdvihnout a proměňovat obyčej-
né věci a činnosti. Třebas přípis na tubě vteřinového lepidla 
„drží jak helvetská víra” a na lahvičce sidolu zas „nezapomeň 
na svatozář”, cedulka u trestného kouta pro čištění bot hlása-
jící oblíbené heslo sv. Dominika „ora et labora”, na vstupních 
dveřích se objevil nápis „tlučte a bude vám otevřeno”, jejž 
později někdo doplnil přípisem „(jehovisté naproti)”, a na lé-
kárničce, či spíše na domácí jedové krabici od bot, jak tako-
vé zásobárny nevyužívaných zbytků všemožných léků nazývá 
doktor Štrosmajer, zas „lékař léčí, Bůh uzdravuje”. Upozor-
nění připsaná tlustým fixem na zcela světském kalendáři se 
štěňátky „Cogita aeternitatis!” a na kuchyňské váze „gram 
lásky je víc než kilo rozumu”.

Dalším častým a milým návštěvníkem Upsychu 316a je Juan 
María Fernández y Krohn, exkomunikovaný španělský katolic-
ký kněz a bývalý člen FSSPX, jenž opustil pro svou otevřenou 
kritiku přílišného liberalismu jejího zakladatele Mons. Marce-
la Françoise Lefebvra. Proslul zejména díky svému nepovede-
nému atentátu na tehdejšího oficiálního pontifika Jana Pavla 
II. ze dne 12. května 1982, kdy ho bodl vojenským bajone-
tem během bohoslužby v portugalské Fatimě. Tento krvežíz-
nivý spoluspiklenec kardinála Guzmána je jedním z vůdců 
chystaného papežského převratu, jehož přípravy po abdikaci 
tradicionalističtějšího Benedikta XVI. a zvolení dosud nejmo-
dernističtějšího nástupce sv. apoštola Petra nabraly na nové in-
tenzitě, stejně jako jeho návštěvy zde. A ač jinak působí vcelku 
přátelsky a nikdy neopomene svým hostitelkám, které o jeho 
minulosti nemají potuchy, přivézt nějakou rozkošnou zbožnou 
tretku, nikterak se netají svým nabroušeným bajonetem, jímž 
se chystá na hrdle nového papeže Františka dokončit to, co 
započal před třiatřiceti lety, až musí kardinál Guzmán na oko 
krotit jeho horkokrevnou náruživost, aby nepřišli o podporu 
svatých bab a s nimi spřízněných spolků. Jejich poslední kon-
spirační schůze, na níž se spojili s bojovou jáhenskou skupinou 
sv. Josafata, zvanou černá sedma P. Basila Kovpaka, který byl 
exkomunikován ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou círk-
ví, a s tzv. hnutím odporu, které vede rovněž exkomunikovaný 
a protiprávně vysvěcený biskup a odpadlík od FSSPX Richard 
Nelson Williamson, o jehož získání do péče usiluje hned něko-
lik upsychů, dala nový jasný charakter jejich plánu a výrazně jej 
přiblížila ke konečnému řešení. Krom již detailně naplánova-
né likvidace oficiálních stávajících církevních hodnostářů bude 
nutné se vypořádat ještě důkladněji a razantněji s odpadlíky 
a zrádci ve vlastních tradicionalistických řadách. Krom věrných 
příslušníků FSSPX a FSSP, kteří si ostatně jdou už tak dost 
vzájemně po krku, a bude jistě stačit je jen nepatrně pošťouch-
nout, aby se vybili sami, bude bezpochyby nutné zlikvidovat 
SSPV, Kongregaci dcer Marie, matky Spasitele, i Kongregaci 
sv. Pia V. a další sedisvakantisty, ať už organizované, či nikoli, 
jakož i hnutí Opus Dei a velkou americkou devítku, jež působí 
v světící linii arcibiskupa arcibiskupa Pierra Martina Ngô Đình 
Thụca, ale hlavně FSSPXII a další konklavistická společenství, 
která mají své vlastní vzdoropapeže.

Velký rozruch naopak vyvolala návštěva zběhlého chaunisty 
a goschaisty, následovníka odkazu Miluše Drskové a kontak-
téra, pana arch. Luboše Jola, osobního přítele pana Ing. Ivo 
Bendy, osobního přítele mimozemšťanů, který přišel osobně 
pozvat Rasputina na tajnou charismatickou konferenci české-
ho spolku vizionářů a proroků, respektive jeho přednáška, 
kterou zde při této příležitosti uspořádal v zasedacím sále 
GŠD. V ní totiž vážně zpochybnil dosavadní energetickou 
koncepci, již pro Upsych 316a zajišťuje dr. Faust, a to tvrze-
ním, že elektřina v nejbližší době přestane fungovat a zcela 
ztratí své fyzikální účinky. To dle jeho slov vyvolá neuvěřitel-
ný chaos, neboť nepůjde o nějaký dnes tolik populární a dis-
kutovaný blackout nebo EMP ničící integrované obvody, ale 
o trvalý celosvětový jev, kdy v jediném okamžiku se spolu 
s množstvím letadel zřítí i celá moderní společnost, jež je již 
na této dosud neprozkoumané a nepochopené energii zcela 
závislá. Veškerá data, informace i finance uložené v počítačích 
přestanou existovat, zastaví se veškerá komunikace, doprava 
a zásobování i těžba a distribuce nerostných surovin. Jakéko-
liv moderní zbraně ztratí svou funkci, zkolabuje mechanizova-
né zemědělství, přetechnizované lékařství a veškerý technický 
pokrok počínaje vynálezem spalovacího motoru a žárovky 
bude k ničemu. Návrat o dvě století nazpět ve svém vývoji 
nebude však lidstvo schopné ustát. Během jednoho až dvou 
měsíců zahyne v důsledku sociální a hospodářské krize, jakož 
i bojů o přežití a nadvládu 68,964 % světové populace. Ta-
kové množství rozkládajících se těl způsobí epidemii nemocí, 
jež zahubí zbývajících 30,641 % populace, takže přežije pouze 
0,395 % lidstva, což budou dosud civilizací nedotčené malé 
skupinky domorodců a pár vyvolených, již odejdou přečkat 
tuto apokalypsu na malý opuštěný ostrůvek v Indonésii. Poté 
opět k Zemi dorazí vesmírný koráb Habu Chaota, jenž před 
tisíciletími přivezl první lidi na tuto planetu a dal jim k dis-
pozici veškeré vědění prapočátečního Chaotu. Více už ale 
sdělit nestihl, neboť v té chvíli byla jeho zajímavá přednáška 
ukončena výrazným nesouhlasem všech posluchačů. Doktor 
Faust zpochybňoval samotný základ této bludařiny s tím, že 
je nemožné, aby elektřina přestala fungovat, i když připustil, 
že nelze vyloučit určité výpadky způsobené jejím trucováním. 
Bude ale jistě možné se s ní domluvit na dalším fungování, 
neboť se jedná o energii prokazující mimořádnou inteligenci, 
ke kterémužto tvrzení mu dává oprávnění jeho dlouholetý vý-
zkum kulových blesků. Dokonce přiznal, že jeden z nich již 
léta vězní ve své laboratoři, ale dosud to tajil, neboť má strach, 
že by takové jednání mohlo být považováno za porušení ně-
kterých ženevských konvencí. Už proto, že podle něj nás elek-
třina považuje za podřadné a nedostatečně vyvinuté, pročež je 
pod její důstojnost se s námi bavit, a tak jediný způsob, jak ji 
donutit komunikovat, je mučení, zatím však nepřišel na žádný 
vhodný či dostatečný způsob. S tím mu nabídl svou pomoc 
Dědek, který silným elektrickým proudem rozvázal nejeden 
jazyk, a tak to zkusí i s ní, což Faust připustil, že jej nenapad-
lo, jinak vše ostatní považuje Archmann za nesmysl i z toho 
důvodu, že by Vůdce něco takového nikdy nepřipustil. Raspu-
tin jim sice oponoval, že pro Hospodina není nic jednodušší-
ho než nařídit elektřině přestat fungovat, ale takovýto konec 
světa považuje za velice trapný a svědčí o pramalé fantazii, 
čímž Stvořitel a pán všehomíra rozhodně netrpí. Valdštejn 
zas míní, že jediný, komu může elektřina chybět, je Zeus, 
neboť by bylo vážně trapné pro takového hromovládce přijít 
o blesky. Dárvin mlel cosi o vyvolených elektrických úhořích 
a Štrosmajer zase coby epidemiolog zpochybňoval možnost ať 
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virové, či bakteriologické pandemie vyhubivší veškerou popu-
laci, s níž by přišla do styku. Syn kata K. H. Franka byl zaujat 
poznatky dr. Fausta a mínil, že by měla být tudíž elektřina 
podnícena k revoluci, aby se vymanila z otrokářského jha lid-
stva, a bylo vidět, že se již vidí v roli jejího vůdce. Ing. Todor 
Donovský striktně popíral existenci jakékoliv mimozemské 
formy života či inteligence, čemuž oponoval P. Petr SJ, kte-
rý naopak viděl v existenci mimozemšťanů velkou příležitost 
k šíření katolické věrouky, čímž se však dostal zdejší inkvizi-
tor do sporu s jeho eminencí kardinálem Guzmánem, jenž je 
striktně proti jakýmkoliv emzáckým misiím, neboť nehodlá, 
jak se sám vyjádřil, sdílet své místo v nebi s nějakými uslin-
tanými zelenými marťany. Svaté báby se pak přely jen mezi 
sebou o formu vhodných protiopatření, jež by jim umožnily 
tento konec světa přečkat, v čemž mají již bohaté zkušenosti. 
Dodnes jsou okna jejich kibucu oblepena medailkami sv. Be-
nedikta, aby je ochránily před druhým příchodem Kristovým 
v roce 1998, a každá má pod postelí speciální jeruzalémský 
nerezový kříž omotaný růžencem archanděla Michaela, jenž 
je měl uchránit od apokalypsy spojené s příchodem milénia, 
a další podobná opatření odvracející konce světa v letech 
dva tisíce dva, šest, dvanáct, patnáct i dvacet šest. Betléman 
se zajímal, jestli by neměl ten prachaot zájem koupit jednu 
opravdu mimořádnou pozemskou nemovitou relikvii. A kdo 
ví, jak by to skončilo, kdyby Fízl, vše pečlivě odposlouchávaje 
ve své pracovně, neusoudil, že jde o imperialistickou antiso-
cialistickou provokaci, a tak celou přednášku i následnou dis-
kusi ukončil svým pendrekem. Jelikož však návštěvy různých 
potulných kazatelů, ba i hlasatelů všemožných konců světa tu 
nejsou nic mimořádného a ještě téhož večera ji přebil Raspu-
tin svým zvláště barvitým líčením hrůz blížícího se armaged-
donu, upadla záhy v zapomnění.

Takže celou věc vzal vážně v potaz pouze generál Eliáš z GŠD, 
jenž byl tomuto dění náhodou přítomen, a rozhodl se pro 
takovýto případ zde zřídit krizový štáb a obnovou vodního 
přikopu vytvořit z Upsychu 316a ostrov schopný odolat ja-
kémukoliv vnějšímu chaosu i Chaotu. Momentálně pracuje 
na plánu jeho vyzbrojení, neboť kostlivce MBSS považuje sice 
za bojeschopné, ale nespolehlivé, a vybavení, spoléhaje nejen 
na sílu střelného prachu a staré dobré páry, ale především 
na neuvěřitelné množství mentální energie, již toto zařízení 
a jeho obyvatelé produkují a jež bude hnací silou za tímto 
účelem jím vynalezených psychotronkových přístrojů. V tako-
vémto případě stažení se za ochranný vodní příkop a zdi Upsy-
chu 316a bez vnějších dodávek bude ovšem bezpodmínečně 
nutné zajistit hospodářskou soběstačnost. Pro tento účel pova-
žuje za nutné obnovit Broučkářovu terasovou zahradu a skle-
níky, což si vyžádá omezení rekvalifikační kapacity oddělení 
Ing. Todora Donovského, stejně ale v takovém případě dojde 
k přerušení přísunu nových rekvalifikantů a se stávajícími je 
počítáno pro nucené práce na této rajské zahradě. Rovněž se 
v plánech generála Eliáše uvažuje o jejím kaskádovém rozšíře-
ní na celou střechu upsychu. Inovací v tomto plánu je návrat 
Betlémanova půdního chlívku k jeho původnímu účelu, tedy 
chovu hospodářského zvířectva, jež by zajistilo dostatek masa 
a mléka, které bude možné dále zpracovávat. Půdní herberk, 
dosud sloužící k ubytování většího počtu poutníků či potul-
ných mašíblů, hodlá přeměnit na kasárna pro důstojnický 
sbor GŠD a na dvoře počal kopat studnu jako případný zdroj 
pitné vody, a to bez ohledu na kontaminaci způsobenou prů-
saky z fekotistické kaple. Správa Upsychu 316a přitom se zá-

jmem sleduje, jak stále intenzivnější práce na tomto projektu 
i sílící víra v jeho smysl a vlastní vyvolenost jej uskutečnit, ale 
zřejmě též dlouhodobý pobyt v tomto zařízení spojený s vypě-
tím z nejistoty, kolik ještě zbývá času, a byrokratické průtahy, 
jimiž mu jeho vlastní kolegové ztěžují činnost, rozvíjejí u něj 
dosud nevídané psychotické stavy, jež jej možná učiní přínos-
ným obyvatelem tohoto upsychu na postu nového mašíbla. 
Což ovšem není nikterak překvapivé ani neobvyklé.

Nevšední rozruch a nové impulzy zažívá Upsych 316a v době 
podzimních a jarních prázdnin, kdy nevyužitá Kaple svaté 
Scholastiky poskytuje ubytování pro děti spřátelených svatých 
bab, a zejména v létě, kdy během července a srpna se zde 
vystřídá až pět turnusů tábora SSM a CKM. Klid a odpo-
činek, nebo naopak podnětnou inspiraci mimo tuto sezónu 
jezdí do upsychu čerpat i rozliční umělci a jiní šílenci, kteří se 
zatím necítí být hodni trvalého pobytu v tomto zařízení.

Čas dovolených využívá k osobnímu obohacení v rozporu 
s vlastním socialistickým smýšlením syn kata K. H. Franka, 
jenž pronajímá podkroví své chaty jako letní byt. Původně 
správa Upsychu 316a řešila, zda takovéto podnikání není 
v rozporu se stanovami této instituce, ale následně se utvrdila 
v předpokladu, že se v této chatě beztak neubytuje nikdo se 
zdravým rozumem, a tudíž slouží bláznům tak, jak má.

P. Petr SJ využívá občas půdního herberku pro pořádání sou-
kromých rekolekcí a exercičních cvičení, ty však svým klidným 
průběhem nikterak nezasahují do okolního života a většinou 
proběhnou bez povšimnutí ostatních mašíblů, samozřejmě 
s výjimkou Fízla, který si o nich vede podrobné záznamy, což 
ovšem tomuto jezuitovi nevadí, a naopak si nechává ve spisov-
ně SSSS zhotovit kopie pro pozdější použití či jako inspiraci 
svým spolubratřím.

To ovšem neplatí pro konference, které pořádají svaté báby 
s využitím zasedacího sálu GŠD. Ty lze totiž jen stěží přehléd-
nout a hlavně přeslechnout, jelikož ostatně jako většina kon-
ferencí nemají být diskusním fórem pro hledání porozumění 
a společné řeči, nýbrž prostorem k vyjádření osobní nenávis-
ti a utvrzování se v rozporech, jež znepřátelené frakce dělí. 
Za příklad uveďme třebas hned tu poslední s ESV na téma 
„pravidla civilizace lásky”, na níž se ovšem k avizovanému 
tématu nikdo nedostal, neboť už v samém úvodu se strhla 
ostrá hádka nad připraveným pohoštěním, konkrétně zda je 
přípustné jíst v postní době chlebíčky se šunkovou pěnou, 
a následně byla celá akce prohlášena za bordel poté, co byla 
sestra Marta z KNKS obviněna sestrou Veronikou z ESV 
z úmyslného pokusu uvrhnout její družky do hříchu nevědo-
mou konzumací zapovězeného jídla, což je snad ještě horší, 
než když jim loni na semináři o PPR namíchala jedna sestra 
ze Sester obětovaného beránka do kávy projímadlo, aby se 
druhý den nemohly účastnit národní poutě na Svaté Hoře. 
Nic nepomohlo ani přiznání obviněné kuchařky, že namísto 
šunky použila k přípravě inkriminované pomazánky sójovou 
náhradu, což zase bylo vnímáno jako podvod a snaha ušetřit 
na nesprávném místě, tak jako sestra Tereza z FKR-ZSMS, 
jež ve své lakotě krájí tak tenounké plátky parmské šunky, že 
nejsou na chlebíčcích ani poznat, na čemž jediném se všechny 
přítomné toho dne shodly. Zkrátka jak se říká, kdo chce psa 
bít, hůl si vždycky najde.
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Velice kladný ohlas měla přednáška pátera Volfa, jenž svými 
názory vážně aspiruje na přijetí do Malého Vatikánu, nazva-
ná Kdo všechno se dostane do nebe. Zde během půl hodiny dle 
vlastních slov, což je prostý matematický výpočet a nikoli žád-
né bludy, jak je některými teology lživě obviňován, odsoudil 
s čistým svědomím a plným vědomím k věčnému zatracení 
šmahem téměř sedm miliard lidí, a i přesto, že ani nikomu 
v upsychu nedal přílišnou naději na vykoupení, sklidil bouř-
livé ovace.

Další milou a častou návštěvou, již jsme zatím zmínili jen 
okrajově, bývá sestra Marie Dahorjane Lukešová, rozená Mill- 
harová, postavou i skutky největší mariánská ctitelka. Dle 
svědectví jejího manžela, rovněž mimořádného, bohužel již 
v pánu zesnulého mašíbla dr. Lukeše, pochází tato ze zanik-
lého astronu Thétys. Na naši zemi přicestovala v roce 1934 
i se svým otcem, jenž se ovšem uškvařil na škvarek v kokpitu 
jejich záchranného modulu při průletu atmosférou, zatímco 
ona se sprchovala, a o jejích dalších osudech, i kterak se mu 
podařilo pro ni přeložit základní modlitby a evangelia do rod-
né iškoviny, obrátit ji na křesťanskou víru a nechat ji pokřtít 
rovněž již zmíněným P. Márou SDK-PIT a OCr, pojednává 
jeho kniha Kterak jsem se oženil s nepozemšťankou a co mi pro-
vedla. A ač by tato jistě byla přínosem zdejšímu kolektivu, 
o trvalém pobytu zde zatím neuvažuje, neboť zůstává věrná 
chrámu sv. Ludmily na Královských Vinohradech v Praze.

Občas se tu zastaví i nějací teleshoppingoví dealeři, jež je mož-
né v mnoha ohledech rovněž považovat za profesionální maší-
bly, a tak jim správa Upsychu 316a nebrání v jejich projevech 
a předvádění a oni většinou záhy sami v kontextu přeplněné 
Hýgy či Arciguly pochopí, že prodávat čisticí prostředky či 
kuchyňské vybavení zde by nebylo příslovečným nošením dří-
ví do lesa, ale do pralesa. Kupodivu k stejnému přesvědčení 
dospějí i různí podomní evangelizátoři hlásající všemožnou 
spásu a rovněž i různí pojišťovací agenti brzy dojdou k závěru, 
že nabízet rizikové či životní pojištění zde je velmi rizikové.

Rozhodně nemůžeme vynechat ekumenický bohoslužebný do-
pad upsychu na zdejší obec a několik civilních věřících z blíz-
kého okolí. Krom zmiňované tridentské mše kardinála Guz-
mána tu denně P. Petr SJ slouží českou mši dle současného 
misálu, dále Rasputin krom pravoslavných obřadů i přesvatou 
liturgii sv. Jana Zlatoústého, Dárvin anglikánskou a Nicotník 
tichou evangelickou bohoslužbu ve znakové řeči. Své obřady 
vede i Betléman, tento rabín samouk. A v neblahé paměti 
zůstávají i černé mše, v nichž sám sebe adoroval Antikrist.

K tříbení morálky a narušování stereotypu patří i různé pře-
suny a stěhování. Lokace jednotlivých oddělení v Upsychu 
316a, stejně jako počet mašíblů v nich, je proto vcelku živou 
a proměnlivou strukturou. Jsou tu samozřejmě tací, již jaké-
koliv změny striktně odmítají, Dědek nebo syn kata K. H. 
Franka. S těmi zkrátka nikdo nehne. Do kolotoče přesunů se 
odmítá zapojit i Sádeček s nejasným odůvodněním, že rotace 
je jistý druh kastrace.

Z čistě provozních důvodů byl ale přestěhován třeba Dárvin 
do bývalé Štrosmajerovy staré vyšetřovny a dvakrát, aniž by 
si toho kdokoliv všiml, Fízl. Velké přesuny a omezení si též 
vyžádaly výkopové práce pod podlahami půdy a druhého pa-
tra, jež prováděl GŠD za účelem nalezení ňukrérie, nauky, již 

přivezl Ystryol Kyolus, intergalaktický misionář, který zde byl 
údajně internován za vlády skutečného Albrechta z Valdštej-
na. Výkopy zasáhly i zimní tábor kostlivců MBSS a vynutily 
si jejich dočasný přesun. Kuchyně kostlivců byla přestěhová-
na o patro níže a kaple Panny Marie Sedmi bolestných smr-
tí do prostoru pod Rasputinovou multisvatyní, kde později 
uvolnila místo spisovně SSSS, a zbytek tábora na obranné 
podsebití, jež stávalo v bráně. Ušetřen nezůstal ani poklid 
hřbitova s exhumací jeho nadshniláků.

Pak jsou tu ti, již si přesun sami vyžádali. Jak již bylo zmíně-
no, doktor Štrosmajer se chtěl odstěhovat co možná nejdál 
od doktora Fausta, a nyní nově doktor Faust, jemuž se stýská 
po kolegovi a soupeři na šachy, si přeje přestěhovat se co mož-
ná nejblíže k doktoru Štrosmajerovi. Ačkoli to nebude jeho 
první stěhování, neboť jeho předchůdce měl svou laboratoř 
ve druhém patře a druhý Faust se raději z bezpečnostních 
důvodů rozhodl uchýlit pod pevnou klenbu ve zrovna volných 
prostorách prvního patra, správa Upsychu 316a se rozhod-
la vyhovět jeho žádosti a oddělení přesune do přízemí vedle 
Štrosmajerovy kliniky, aby takto uvolněný prostor obsadila 
Valdštejnem a pododdělením dvorního vynálezce, a v Kibu-
cu Nejmilostnějšího Krista Spasitele bude hned více prostoru 
pro rozrůstající se počet svatých bab. Zatímco počet mašíblů 
v jednom oddělení se zvětšuje, jinde zase stárnutí a smrt si vy-
bírají svou nemilosrdnou daň. To je případ SSSS, a tak se tito 
rozhodli doplnit své řídnoucí řady dorostem a za tímto úče-
lem pořádají každodenní agitační náborovou akci v Kapli sv. 
Scholastiky, pod jejíž podlahou mají ukrytu svou spisovnu. 
Původně nepříjemné narušení výuky bylo obráceno v klad 
a bylo zařazeno do rozvrhu hodin jako povinně volitelný před-
mět Administrativa a psaní na stroji.

Jako příklad zcela nevyžádaného spolubydlícího můžeme uvést 
inkvizitora P. Petra SJ. Ten se totiž bez jakýchkoliv rozpaků 
a žádostí o souhlas usídlil u Nicotníka. Jeho oddělení, které 
zrovna prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, se mu zdálo nejvhod-
nější a zároveň dostatečně reprezentativní pro instituci, již zde 
zastupuje. Za účelem znepříjemnění Puritánova života v něm 
zde byl totiž propadlý rákosový strop nahrazen kazetovým, 
stěny byly obloženy vyřezávaným táflováním a sametovými zá-
věsy. Rozvrzaná sovětská prkna na podlaze vyměněna za ba-
rokní dubové parkety. Přibyl zde též řezbami bohatě zdobený 
barokní nábytek, jenž svým plyšovým čalouněním přímo po-
kouší k pohodlnému posezení či poležení, a mohutný neo-
gotický ambon, co svádí k porušení slibu mlčení v horlivém 
kázání proti světským marnostem a rozmařilosti. P. Petr SJ si 
sem nechal ještě nastěhovat pár registraček, nějaké stoly, židle 
a další potřebný kancelářský nábytek a vybavení, které získal 
od Ing. Todora Donovského za příslib, že se ve své práci zde 
nebude zajímat o něho samého ani o praktiky v jeho odděle-
ní. A uprostřed místnosti postavil vysokou kacířskou hranici. 
Naposled pak samotného Puritána a jeho postel zakryl roko-
kovým paravánem.

Ing. Todor Donovský zase výrazně rozšířil své oddělení zabrá-
ním sousedních prostor a terasy, jež užíval Broučkář, a tak 
navýšil kapacitu možností na rekvalifikaci o 126,7 %.

Dalším větším přesunem bylo stěhování Rasputina a jeho 
multikaple do tábora kostlivců MBSS v krovu Upsychu 316a 
poté, co byl tento apokalyptik zvolen novým náčelníkem je-
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jich hiršperského departmentu, a je otázkou, zda budou tato 
oddělení samostatně spolupracovat, či v budoucnu splynou 
v jeden kompozitní celek. Jím uvolněná multisvatyně byla pře-
budována na Kapli svaté Scholastiky.

Klinika experimentální neurochirurgie včetně kryogenické 
komory, z důvodu rekonstrukce a zpevnění podlah dočasně 
rozebraná a deponovaná, byla převedena pod správu ÚPNAZ 
a jeho místní nekronautické kanceláře, jež má za úkol její ob-
novu a následný provoz na původním místě.

Za vysloveně nežádoucí je všeobecně považováno občasné 
rozlézání se barikádníků, již by byli bezpochyby schopni, ne-
být tyto jejich snahy důsledně pronásledovány, v krátké době 
obsadit a zabarikádovat celý upsych, jenž se momentálně při-
pravuje na přijetí dalšího vyznavače tohoto sektářského hnu-
tí, který je ovšem prokazatelně šílený. Je totiž minimalista, 
což je u šmelcáka a k tomu ještě barikádníka, jak každý jistě 
uzná, něco naprosto šíleného. Naštěstí jeho minimalismus 
se nevztahuje k množství, ale pouze k velikosti schraňova-
ného šmelcu, a tak tento umanutec sbírá samé miniatury, 
z nichž staví regulérní, i když miniaturní posvátný barikád, 
jenž za deset let usilovné práce již vyplňuje takřka celou šatní 
dvoudveřovou skříň.

Postupně, jak přibývá osazenstvo v Upsychu 316a, se tento 
pomalu rozrůstá i za své zdi a začíná přes značné protesty 
a bojkot místních obecních obyvatel kolonizovat a zušlech-
ťovat k němu náležející pozemky. Tak kupříkladu na za-
hradě Upsychu 316a si začali kibucní kluci z materiálu, co 
vždy bezprizorně zbude na dvoře po nějaké velké dodávce 
či manévrech ŠŠ, budovat letohrádek, či spíše chýši, k če-
muž získali požehnání, a nejen obrazně, pod záminkou, že 
se jedná o chatrč ze slumu matky Terezy. Ta se s postupem 
let a přibývajícím materiálem rozrostla na celé městečko. Při-
byla k němu i maringotka upravená Broučkářem na „včelín” 
a fekotisté zde zbudovali dvě externí latrínní kaple k zachy-
cení zdejší produkce. Dnes je tento komplex využíván, ne-
počítáme-li dva autentické bezdomovce, nejen jako klubov-
na a místo letních táborů skautského oddílu, co zde založil 
P. Petr SJ, ale i plenérní cvičiště ŠŠ, a v neposlední řadě 
by měly jeho malebné kulisy posloužit společnosti PůdaFilm 

k natočení snímků Anděl z Kalkuty o zakladatelce Misioná-
řek lásky a Otec malomocných o páteru Josefu Damianu de 
Veuster, knězi Kongregace Nejsvětějších srdcí Ježíše a Marie 
a ustavičné adorace Nejsvětější svátosti. S vypálením tohoto 
místa počítá i UFA pro natočení Zkázy Sodomy, Sádečkova 
velkého erotického biblického eposu.

Pokus o agrární využití okolní půdy obohacené velkým množ-
stvím chemických a radioaktivních látek coby pozůstatků leti-
tého působení sovětské armády a blízké uranové těžby si vzal 
za svůj Broučkář a nutno podotknout, že jeho výnosy byly 
vskutku velkolepé a stíhaly více nežli pokrýt spotřebu Upsychu 
316a. Vzkvétající skleníky však byly zcela zničeny rozvášněnou 
hordou znesvětitelů z nedalekých paneláků při pogromu pro-
ti obětníkům první velké půdži, již slavilo JSD v posvátném 
okrsku místního božiště, a od ukončení Broučkářova života 
se zatím nenašel nikdo, kdo by jejich produkci obnovil. Ač-
koliv se správa Upsychu 316a usilovně v tomto snaží najít 
náhradu, neboť pomalu začínají docházet zásoby vytvořené 
z přebytků jejich konzervací, zavařením a zmražením, a i přes-
to, že díky letitému působení Přemka Podlahy se náš národ 
jen hemží šílenými zahrádkáři a pěstiteli, není to jednoduchý 
úkol. Každý takový totiž už většinou má nějakou zahrádku či 
chaloupku, v níž vybíjí svou vášeň, proto jistou nadějí byl syn 
kata K. H. Franka, jehož obsese v pořádku se však ukázala ne-
překonatelnou překážkou, a tak se nadále omezuje jen na svůj 
malý rozkošný umělý úhor na půdě, kde může denně luxovat 
gumový trávník a sprchovat plastové stromky a květiny. Sám 
pan doktor Podlaha, jejž správa Usychu 316a taktéž s nabíd-
kou oslovila, zemřel dříve, než stihl odpovědět. Rovněž svatá 
bába sestra Marta se tu již léta snaží založit pár bylinkových 
záhonků, v čemž jí brání pro změnu skutečná místní divoká 
zvěř a její nezkrotný apetit.

Narůstající obavy nutí správu Upsychu 316a uvažovat o pře-
sunu fekotistického oddělení mimo samotnou budovu, neboť 
jejich sklepní kaple se počíná povážlivě plnit a panuje opráv-
něný strach z toho, co by se mohlo v její houstnoucí atmosféře 
zrodit či zhmotnit. Jen si představte golema stvořeného z ta-
kovéto materie. Proto byl schválen předběžný návrh projektu 
na přestavbu vnější brány v průchozí chrám s názvem Anus 
mundi.
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I o Ježíši Kristu po jeho prvních veřejných vystoupeních pro-
hlásilo širší příbuzenstvo, že se zbláznil, a stojí jistě za úvahu, 
jak dopadne mesiáš, až přijde podruhé, jak přislíbil, nebo zda 
už náhodou není v nějakém blázinci eliminován.
Kde je tedy hranice šílenství a kde končí realita? Patří člověk, 
jenž dobrovolně zahodí úspěšnou kariéru a vymění ji za život 
v chudobě, do kláštera, nebo do blázince? Má matka Tereza 
dostat Nobelovu cenu, nebo elektrošoky?
Co zbude z dona Quijota a barona Prášila, vezmeme-li jim je-
jich krásné šílenství? Proč někomu, kdo žije spokojeně v roce 
1947, nutit jiné tisíciletí? Proč toho, jenž je zklamán realitou 
dneška, nenechat snít jeho socialistický sen osmdesátých let? 
Je pro společnost prospěšnější mít domovy důchodců plné la-
tentně dožívajících nerudných dědků, když mohou tito v upsy-
chu aktivně a tajně bdít nad bezpečností státu? Prožije snad 
plnohodnotnější život outsider Albrecht Nováček než genera-
lissimus Albrecht Václav z Valdštejna? Je lépe vědci s nevšed-
ními plány, stojícímu pravděpodobně na prahu převratných 
objevů, dopřát lobotomii, nebo laboratoř k práci? Je laskavější 
devianta vykastrovat a zavřít, nebo mu dát k dispozici Spro-
stor, kde plně ukojí všechny své touhy? Jsou zapotřebí hektoli-
try ledové vody na skotské střiky, když hygistovi stačí ke štěstí 
kbelík mydlinek a savo? Je lepší zemřít jako mučedník v roli 
Mefista, nebo se oběsit v realitě depresivního zoufalce? A kdo 
ví, jak to bylo s ústřicemi v prvohorách.

Jakým směrem by se ubírala historie, kdyby takové mašíbly, 
jakými byli von Liebenfels, Rasputin, Lenin, Himmler, Džu-
gašvili, Che Guevara, Mao Ce-tung a další zavčas podchytil 
nějaký upsych, a tak by k spokojenosti všech eliminoval jejich 
vliv na běh světa? A kolik jim podobných ukojilo své světo-
vládné a mesiášské choutky v některém z těchto zařízení, a tak 
jimi svět zůstal nedotčen. Vždyť jak kdysi pravil jeden moudrý 
prelát, „kdo nemá co dělat, ten tvoří dějiny”.
A co vy, kde raději strávíte zbytek života, až se přijde na to, že 
se v něčem příliš odlišujete od šedého průměru davu, či zou-
falství reality přivede váš rozum k útěku do spásného klidu 
bláznovství? Za mřížemi standardního psychiatrického zaří-
zení s pevným profesionálním řádem a vědeckým přístupem 
s moderními léčebnými postupy, nebo v některém z upsychů 
s jejich hravou podnětností a bláznivou osvobozující volností?
Začali jsme tuto knihu citátem z Hamleta, tak ji skončeme 
parafrází jeho nejslavnějšího monologu:
Být, či nebýt blázen, to je, oč tu běží, je důstojnější zapřít se 
a snášet surovost osudu a jeho rány, anebo vzepřít se zdravé-
mu myšlení a skoncovat to navždy? Bláznit, šílet, a je to. Šílet 
a navždy ukončit úzkost a věčné útrapy a strázně, co údělem 
jsou mysli. Co si přát víc. Po čem toužit. Bláznit, šílet, možná 
v šílenství snít...

Několik otázek na závěr



Vysvětlení zkratek 
a málo známých výrazů
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AM – Anno mundi 
V roce světa, označuje letopočet 
počítaný od stvoření světa, na rozdíl 
od AD (Anno Domini), označení 
letopočtu od narození Krista.

anus mundi – prdel světa

AVU – Akademie výtvarných umění 
Instituce, jež Ml. Sv. promočila „aka-
demickým intermediálem”.

Barikád 
Barikád (hebr. Barik Ach) je hora, 
na níž podle apokryfní 167. knihy 
praotce Šmelce přistála jeho Archa při 
potopě světa. Kultické repliky posvát-
ného Barikádu, tedy zasypané Archy 
Šmelcovy, se od rudolfínské éry šířily 
po celé Evropě. Později toto slovo zli-
dovělo jako označení pro improvizova-
ný obranný val z rozličného domácího 
materiálu.

Buněčník 
Jeden z oficiálních titulů Ml. Sv.

CKM – Cesta katolické mládeže 
Ortodoxní ultrakřesťanské poutnic-
ké hnutí katolické mládeže, částečně 
vycházející z principů skautingu.

ČLR – Čínská lidová republika –  
中华人民共和国 
Nejlidnatější stát světa, založený roku 
1949 mimořádným mašíblem Mao 
Ce-tungem jako totalitní „upsych” 
sloužící k jeho masovým sociálně-so-
cialistickým experimentům.

ESV – Exkluzivní společnost víry 
Svatobabská elitářská obrodná modli-
tebně poutnická skupinka.

FKK – Freie Körper Kultur 
Německé hnutí hlásající a praktikující 
obnažený přístup ke sportu a k žití 
v komunitě.

FKR-ZSMS – Federace katolických 
rodin za světový mír a sjednocení 
Posláním této družiny je válčit proti 
válkám.

FSSP – Fraternitas Sacerdotalis 
Sancti Petri 
Kněžské bratrstvo svatého Petra je 
společnost tradicionalistických katolic-
kých kněží a seminaristů, dosud plně 
začleněná do římskokatolické církve.

FSSPX – Franternitas Sacerdotalis 
Santcti Pii X. 
Kněžské bratrstvo svatého Pia X. je 
společnost tradicionalistických řím-
skokatolických kněží založená dakar-

ským arcibiskupem Mons. Lefebvrem, 
bojující proti koncilnímu programu 
aggiornamento.

FSSPXII – Fraternitas Sacerdotalis 
Sancti Pii XII. 
Kněžské bratrstvo svatého Pia XII. je 
společnost tradicionalistických kon-
klavistických římskokatolických kněží, 
kteří neuznávají platnost volby druhé-
ho Jana XXIII. a od roku 1958 mají 
vlastní linii vzdoropapežů.

GŠD – Generální Štáb Ducha 
Paramilitantní, paramilitární a para-
normální tajná elitní jednotka.

HE – Holocene Era 
Holocénový letopočet je ateistický 
návrh univerzálního letopočtu, který 
předložil v roce 1993 Cesare Emiliani.

JSD – Jedinečné Svatopěstitelské 
Družstvo 
Je to družstvo podle zákona.

JSDr. – čestný doktorát svatopěstitel-
ských věd, který přiděluje UK-JSD

K. H. – Karl Hermann 
Křestní jména knihkupce Franka, 
jenž byl aktivní člen Sudetendeutsche 
Partei a SS-Obergruppenführer. Po vy-
tvoření Protektorátu Čechy a Morava 
působil jako státní tajemník Úřadu 
říšského protektora. V roce 1946 byl 
popraven za asistence otce syna kata 
K. H. Franka.

KNKS – Kibuc Nejmilostnějšího 
Krista Spasitele 
Dle doktríny Ml. Sv. o kibucech jde 
o svatý unisexuální volný svazek více 
osob, nahrazující přežitý euroamerický 
křesťanský model rodiny.

Kosmina, s.m.n. 
Obchodní společnost s možnostmi 
neomezenými, zabývá se intergalak-
tickým turistickým ruchem, výrobou 
a prodejem pozemských suvenýrů.

mašíbl – magoři, šílenci, blbci 
Původně název složky vedené v ČSAV, 
později AV ČR, do níž byli zařazováni 
jedinci zahrnující tuto instituci svými 
šílenými objevy, nálezy a vynálezy.

MBSS – Mstitelů Božích Svatá spo-
lečnost 
Ustavena v Itálii 1772 samotnou 
Bohorodičkou. Její náplní je trestat 
smrtí všechny bezbožníky. V průbě-
hu 20. století se z ní zrodilo několik 
tajných spolků liberálnější konstituce. 
Hiršperská družina dodržuje původ-

ní stanovy jako jedna z posledních 
na světě.

MI – Maria Immaculata 
Maria Neposkvrněná – titul Panny 
Marie vztahující se k dogmatu o tom, 
že byla počata bez poskvrny prvotním 
hříchem. (Neplést s dogmatem o pa-
nenském početí Ježíše Krista.)

Ml. Sv. – Mladej Svatej 
Samopřidělenej titul Pana Miláčka, 
příčiny a důvodu JSD.

NUNL – Největší umělec a největší 
láska 
Titul Ml. Sv. dle broňoslavného kréda.

OOO – Odborová organizace otroků 
Obchodní společnost založená UK-
-JSD pro nákup, prodej a směnu 
humanoidů.

OCr – Ordo Militaris Crucigerorum 
cum Rubea Stella 
Rytířský řád křižovníků s červenou 
hvězdou, též Křižovníci s červenou 
hvězdou, je jediný katolický rytířský 
řád založený v českých zemích a jediný 
mužský řád založený svatou ženou.

OFM – Ordo Fratrum Minorum 
Řád menších bratří je žebravý řeholní 
řád, založený sv. Františkem z Assisi 
v roce 1209.

OPraem – Candidus et Canonicus 
Ordo Praemonstratensis 
Řád premonstrátů je duchovní řád 
řeholních kanovníků, též norbertini.

Ora et labora – modli se a pracuj 
Heslo řádu benediktinů.

P. – Pater 
Označení katolických řádových kněží.

pakt Romanum 
Mírová dohoda konkurenčních šmelc-
ných rodů Granchiů a Tacolů, uzavře-
ná 30. dubna 1508 během římského 
požáru. Dohoda znamenala konec 
šmelcných válek ve svatém městě a tr-
vala až do Sacco di Roma v roce 1527.

PEC – Pro Ecclesia Catolica 
Výzvědná síť prodejen s liturgickým 
vybavením, devocionáliemi, nábožen-
skými tretkami a bibeloty.

PPM – Privát Pana Miláčka 
Půdní prostor, v němž Ml. Sv. žil bě-
hem svého pražského pobytu se svým 
souležníkem, nejvyšším konfidentem 
JSD, než ho Ml. Sv. zapudil od lože 
kvůli stolu.
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PPR – přirozené plánování rodičov-
ství 
Metoda plánování a předcházení 
těhotenství na základě sledování 
symptomů plodných a neplodných 
fází menstruačního cyklu. Jde o jediný 
typ kontroly porodnosti, který jako 
morálně přijatelný oficiálně akceptují 
svaté báby.

PS VB – Pomocná stráž Veřejné 
bezpečnosti 
Organizace pro angažování uvědomě-
lých občanů v komunistickém Česko-
slovensku při udržování veřejného po-
řádku. Samizdatická hantýrka přiřkla 
zkratce PS VB alternativní význam: 
„Pitomec stojící vedle blbce.”

půdža 
Základní družstevní obřad, dle Ml. 
Sv. původně islámský svátek k uctění 
narození „nějaké krišny”.

RVHP – Rada vzájemné hospodář-
ské pomoci 
Obchodní organizace sdružující 
v době studené války socialistické státy 
sovětského bloku.

SJ – Societas Jesu 
Tovaryšstvo Ježíšovo, též jezuitský řád, 
je jeden z nejvýznamnějších řeholních 
řádů. Založen byl sv. Ignácem z Loyo-
ly roku 1534. V roce 1773 jej papež 
Klement XII. zrušil a v roce 1814 jej 
papež Pius VII. celosvětově obnovil.

SKD-PIT 
Pacem in terris, komunisty iniciova-
né sdružení katolických duchovních 
kolaborujících s Husákovým režimem 
v Československu (1971 až 1989), 
pokračovatel Velehradského výboru 
katolického duchovenstva (1951 až 
1968).

SNP – Slovenské národné povstanie 
Ozbrojené vystoupení partyzánských 
sil na území slovenského fašistického 
státu v závěru 2. světové války ve sna-
ze očistit Slovensko od kolaborace 
s Německem.

SPN – Státní pedagogické naklada-
telství 
Nakladatelství pro kontrolu vydáva-
ných pedagogických spisů, učebnic 
a časopisů. Založeno v roce 1775 jako 
C. k. sklad školních knih a knihtis-
kárna, od roku 1952 SPN.

SS – Schutzstaffel 
Ochranný oddíl – ozbrojená organi-
zace NSDAP, vytvořená v roce 1925 

z oddaných přívrženců Adolfa Hitlera, 
působících původně jako jeho osobní 
stráž.

SSBSKK – Společenství sester a bra-
tří svaté krve Kristovy 
Též krvaríni, laická katolická modli-
tební a bohozpytná družina z Brna.

SSM – Společenství svatých mládež-
níků 
Dosud nejortodoxnější a nejultraka-
toličtější elitní hnutí samosvaté pravo-
věrné mládeže, částečně vycházející ze 
Společenství čistých srdcí.

SSSS – Svatá společnost současných 
samizdatistů 
Organizace sdružující stále aktivní 
samizdatické pracovníky.

StB – Státní bezpečnost 
Politická policie, která byla pod kont-
rolou KSČ a sloužila k ovládnutí mo-
cenských pozic a likvidaci protivníků 
režimu. Vznikla 30. června 1945 jako 
tajná složka Sboru národní bezpeč-
nosti. V Upsychu 316a přežívá ve své 
kvazipodobě.

ŠŠ – Špružení Šmelcu 
Exkluzivní řád šmelcáků založený 
Rudolfem II. a odkazující se na pakt 
Romana a tradici praotce Šmelce.

ŠUŠ – Špružené učiliště šmelcu 
Vzdělávací institut pro výcvik stávají-
cích a budoucích komandantů ŠŠ.

UFA – Underground Fekal Art 
Pornoprodukční společnost sloužící 
k uspokojování Sádečkových a Fízlo-
vých filmařských ambicí.

UK-JSD – Ústřední kancelář JSD 
Nejvyšší byrokratický orgán JSD 
zodpovídající se pouze předsednictvu 
JSD. (Krátké U ve zkratce souvisí 
s využíváním šmelcových formulářů 
s hlavičkou UK-JSD, tj. Univerzita 
Karlova – jednotný správní doklad.)

ÚPNAZ – Úřad pro nekronautiku 
a záhrobnictví 
Instituce monitorující a usměrňující 
záhrobní cestovní ruch.

Upsych – Universal Psychiatric 
Church 
Univerzální Psychiatrický Chrám je 
alternativní soukromé psychiatrické 
zařízení pro záchranu a podporu 
bláznovství.

USA – United States of America 
Federativní prezidentská republika 

v Severní Americe a dle Ml. Sv. nej-
modernější, nejkřesťanštější a nejzaslí-
benější země na téhle planetě.

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komu-
nistické strany Československa 
Nejvyšší orgán KSČ mezi dvěma 
po sobě následujícími sjezdy. Počet 
jeho členů byl nejasný a proměnlivý.

VŘSR – Velká říjnová socialistická 
revoluce 
Ozbrojený převrat prorokovaný G. J. 
Rasputinem, provedený proti demo-
kratické republikánské vládě v Rusku 
7. listopadu 1917. Akce byla připra-
vena z iniciativy V. I. Lenina a císaře 
Viléma II.

VÚ – Vítězný únor 
V komunistické historiografii jde 
o pojmenování komunistického puče 
v Československu, který proběhl mezi 
17. a 25. únorem 1948.

žížalice 
Typ kultického stavení, replika kurní-
ku na zahradě dědičného domu Ml. 
Sv. v Žížalovicích.
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Značky JSD (Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo) a ŠS (Špruže-
ní Šmelcu) spojují jejich duchovní otce a zastupující hodnostáře 
– Předsedu a Náměstka, čili bratry Martina a Davida Koutecké 
– s širší komunitou spolupracovníků („kolaborantů”), přátel, 
spřízněných uměleckých skupin a příznivců. Oběma „organi-
zacím” se na scéně českého současného umění dostalo skrom-
ného, resp. minimálního ohlasu.1 Snad je to proto, že se jejich 
aktivity nacházejí na příliš úzkém pomezí umění a způsobu ži-
vota. Vzhledem k tomu, že v době vzniku tohoto textu nebyly 
o aktivitách družstva JSD k nalezení – mimo několika zběžných 
zmínek – informace a odkazy v literárních publikacích, periodi-
kách, masových médiích či jiných tiskovinách, většina níže za-
znamenaných poznatků byla čerpána přímo z osobní zkušenos-
ti, případně ze složek, análů, dokumentů a archivů Družstva 
samotného. Odvoláváme se tudíž zejména na výsledky terénní 
rešerše a svědectví aktérů a účastníků.2

Ve stanovách stojí, že JSD „bylo založeno v noci 12. ledna 
2001 za účelem pěstování a všemožné podpory své Příčiny 
a Důvodu – Pana Miláčka – Mladýho Svatýho, Největšího 
Umělce a Největší Lásky a pěstování a rozvoje svatosti všeo-
becně”. Podle záznamu spočíval původní záměr v ustanovení 
programu, vyvinutého k „řádnému zabezpečení provozu JSD, 
(během něhož) vznikl postupně a přirozeně rozsáhlý, stále se 
rozšiřující byrokratický aparát s pevnou hierarchií, opírající 
se o množství výkonných sekcí, odborů a výborů”. Tento zá-
měr se vtělil – mimo jiné – do podoby propojených sektorů 
a oddělení v patrně nejambicióznějším z dosavadních podujetí 
JSD – v založení a provozování Univerzálního Psychiatrické-
ho Chrámu (Upsych 316a).

Chrám se nachází na okraji malého městyse severovýchod-
ních Čech v původně gotické tvrzi ze 14. století, obsazené 
od roku 1968 sovětskou armádou a zakoupené od státní agen-
tury Privum (privatizace státního majetku) v roce 1997. Ná-
sledně byla tvrz obydlena Družstvem. Labyrintní památkově 
chráněná stavba byla od původního uživatele (Ministerstvo 
obrany ČR) převzata v zdevastovaném až havarijním stavu, 
noví majitelé objekt zachránili před zřícením a použili ná-
sledovně: přízemí a poschodí se postupně stala skladištěm 
a depozitářem, bobtnajícím záplavou dovážených, povětšinou 
nalezených nebo darovaných věcí, tedy odpadu, tzv. šmel-
cu („šrot, zlomkový kov k nepotřebě, piliny či špony z ob-
rábění, roztavení”). Část šmelcu má povahu starožitnosti, 
část je „bezcenná”. Všechen tento nyní „kuřivodský” inven-
tář byl v průběhu času nastřádán, převezen a uspořádán neú-

navnou špeditérskou „buňkou” ŠŠ, působící sice také v rámci 
JSD, ale jako autonomní těleso.

Vybavení je postupně rozšiřováno, průběžně přemísťováno 
a přeskupováno podle různých pravidel se záměrem posloužit 
potřebám i rozmarům zhruba čtyřiceti (fiktivních i „reálných”) 
nájemníků. Každý chovanec Upsychu 316a je chápán jako je-
dinečný „psychiatrický případ” a ke každé anamnéze vznikají, 
či již dávno existují osobité narativy vtělené do podoby zařízení 
pokojů. Smyslem všeho je „nájemníkům” zajistit „alternativ-
ní model” terapie v „inscenovaném psychodramatu” a užívat 
přidělený prostor, kde „psychické anomálie nejsou chápány 
jako funkční poruchy určené k vyléčení, ale naopak jako vlast-
nosti hodné kultivace”. Celková scénografie tvrze od přízemí 
po půdu je pečlivě komponována a průběžně adaptována podle 
momentálního stavu a nálady chovanců. Celek vzbuzuje dojem 
pitoreskního institutu, trochu připomínajícího atmosféru filmu 
Sanatorium na věčnosti (Sanatorium pod klepsydrą) režiséra Woj-
ciecha Jerzyho Hase, ovšem bez herců.

O Chrám je vytrvale a urputně pečováno Družstvem (s asis-
tencí ŠŠ a Generálního štábu Ducha – další spřízněné „insti-
tuce” podporující širší aktivity a provoz Upsychu 316a). Příle-
žitostnému návštěvníkovi Chrámu se po vstupu do interiérů 
otvírá podoba anarchitektonické neo-merzbau asambláže, 
vtělení nálady Zániku domu Usherů Edgara Allana Poea, či 
punkového gesamtkunstwerku obsedantního sběratele. Ov-
šem pouze prostřednictvím osobní zkušenosti lze skutečně 
nahlédnout hlouběji do filosofie, eschatologie, taxonomie 
a poetiky JSD.3

Ve slovníku, hagiografii a hybriditě fenoménu JSD najdeme 
různorodé aluze na institucionální, byrokratické a ideologické 
systémy, včetně odkazů na křesťanství, náboženský synkre-
tismus, kosmologii, literaturu, filosofii, alchymii, hermetis-
mus, zbožíznalství a místopis, současné umění, architekturu, 
film, divadlo, hudbu, environmentální i vojenské souvislosti. 
Střetává se zde světské s posvátným, pop s undergroundem, 
alternativní subkultura s hyper-postmodernismem. Pokoušet 
se interpretovat a poodhalit esenci i motivaci „družstevních” 
postupů a strategií s použitím běžného kritického diskurzu je 
problematické, jejich ústrojnost je komplexní a až neobarokně 
či neorokokově nepřehledná. JSD se může jevit v souvislos-
tech současného českého umění a kultury jako naprosto mar-
ginální, excentrický jev, nicméně charakter, metody a pohnut-
ky nabízejí řadu možných i přiznaných příbuzností a filiací.4

Archiv jako takový se děje právě v takovém domestikovaném prostoru, v domácím vězení.  
Institucionalizované obydlí, kde nepřetržitě trvá, je budováno na pomezí mezi soukromým  
a veřejným, což nemusí nutně znamenat pomezí tajného a známého...

                  Jacques Derrida, Archive Fever: A Freudian Impression

1 Výjimkou je bakalářský film Adama Oľhy Pěstitelé svatosti (Studio FAMU, 2005.)

2 Je pozoruhodné, že ačkoliv artefakty JSD byly vystaveny na několika výstavách a festivalech (například výstava ve Školské 28 v roce 2007, 4+4 dny v pohybu 
v letech 2009 a 2012 atd.), doposud nikdo z odborné obce se nepokusil tento fenomén systematicky nebo zběžně prozkoumat, popsat a interpretovat v širších kul-
turních souvislostech. Absence teoretických výkladů staví autora před úkol na vlastní pěst alespoň naznačit několik „družstevnických” projevů, zvyků a významů.

3 Na rozdíl od například spřízněné organizace BKS se JSD návštěvám a vizitacím nijak nebrání, a naopak je vítá.

4 Vedle zmíněné organizace BKS (Bude konec světa) najdeme v okruhu přátel další sdružení Bratrstvo. Přímou souvislost s nezávislým českým uměním 70. let 
tvoří vedoucí Ateliéru malířství IV. na AVU Zdeněk Beran, u kterého David Koutecký absolvoval. O „tajných” spolcích a sdruženích v českém současném umění 
publikoval text na začátku 90. let Pavel Pepperstein.
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Na pomezí soukromého a veřejného
Říká se, že francouzský spisovatel a filosof Maurice Blanchot 
se bránil fotografování v pevném přesvědčení, že jeho vlastní 
tvář by měla zůstat veřejnosti ukryta. Podařilo se mu neuvě-
řitelné a Blanchotův obličej a osobnost nemohly být dlouho 
spojovány s jeho dílem (viz podobná zdrženlivost k fotografo-
vání a zveřejňování soukromí u Samuela Becketta nebo Tho-
mase Pynchona).5

Nástup internetu vše změnil: po zadání Blanchotova jména 
nabídne z celkového počtu skoro 17 000 příbuzných obrázků 
asi 18 fotografií, které jasně odhalují jeho podobu. Marný 
pokus uchránit soukromí je počátkem 21. století a v konfron-
taci s všudypřítomnou zónou „veřejného” prostoru příkladem 
konfliktu posvátného a světského. Pokud písmena G O D 
– jakýsi globálně univerzální index lidské religiozity – vložíte 
do vyhledávače Google, za 0,16 sekund vypadne zhruba 6 mi-
lionů odkazů. V kyberprostoru, dnes prostupujícím a obklo-
pujícím celou planetu, se tradiční hranice mezi světským a po-
svátným stejně jako mezi soukromým a veřejným rozpadají.

Jak to souvisí s JSD a Upsychem 316a? Premisa je, že Druž-
stvo je obojživelné, není to ani soukromá, ani veřejná en-
tita. Jeho činovníci, režiséři a dramaturgové se sice vztahují 
k obecnějším společenským i transcendentním otázkám, ale 
vždy prizmatem osobních, intimních, „rodinných” příběhů, 
často fiktivních a někdy faktických. Družstvo neodpovídá 
sociálnímu habitu současné umělecké komunity, formované 
zejména na principech profesionalismu, výrobního a formál-
ního vztahu mezi umělcem/kurátorem/galeristou/sběratelem 
a nasměrované jednoznačně k veřejné doméně, prestiži nebo 
obchodu. Organismus JSD a Upsych 316a utváří hlavně tka-
nivo přátelství. Čerpá z energie osob přímo i nepřímo za-
interesovaných či obeznámených s družstevními praktikami 
a příběhy a bez nich ztrácí svou magickou auru. Vše slouží 
k „pěstování a rozvoji Svatosti všeobecně”, nikoliv k výrobě 
umění a prodávání artefaktů.

Jednou z hlavních kapitol družstevních programů a mani-
festů je hravá poetika „svatého” či „posvátného”, která se 
zdá být živena kánonem náboženské, převážně katolické ce-
remonie a frazeologie svaté podstaty Boží, či příbuznými ná-
boženskými rituály. Posvátné je zaměřeno na uctívání idolu 
(byvšího „guru”), Pana Miláčka, Mladého Svatého – Příčiny 
a Důvodu a vzniklo původně z náhodného setkání Předse-
dy a Náměstka se spolužákem z ateliéru Milana Knížáka 
na Akademii výtvarného umění v Praze. Osobní kontakt se 
nicméně stal katalyzátorem řetězové reakce nezřízeného fab-
ulování složitých narativních spletenců poetických hagiogra-
fií, utváření groteskních, idolatrických rituálů. Jejich jádro 
tkvělo v popisu obdivu k psychosociální identitě, zvykům, 

tvůrčí jedinečnosti oslavovaného, od této fixace se JSD nic-
méně během doby téměř oprostilo. Výsledkem je jedinečný 
konglomerát zbudovaný z archiválií, záznamů a registrů do-
kumentů, které se dosud k poněkud jízlivému a blasfemic-
kému aktu uctívání vztahují. Dramatický styl kultu Svatého 
Umělce svým způsobem odkazuje na vazby s instituciona-
lizovanou religiozitou a parafrázuje rituály jak totalitních 
režimů, tak rituály umělecké komunity.

Ovšem standardní styl „duchovního umění” běžný kolem 
současných křesťanských institucí je k estetice Družstva poně-
kud mimoběžný. Protipólem ke zbožnému, unylému, svatému 
a tajnému je v registru Družstva spíš „burleska”, provozovaná 
v absurdním rouhavém ritu, stylu asambláží, slavností a per-
formancí. Nepředvídatelnost nástrojů, kulis, představení, 
architektonických srostlic, tiskovin, aranžmá, kostýmů atd. 
– vše odkazuje k manifestaci reverzní podoby svatosti, ke slav-
nostem a karnevalovým bachtinovským událostem, transpo-
novaným do melancholie postapokalyptické světskosti Sudet 
v bývalém vojenském újezdu.

Naše úvaha nad činností Družstva si nevyhnutelně musí 
ke konci položit otázku: Kde leží hranice mezi nefalšovaným 
„autorstvím” a hájemstvím výsměchu, ironie a divadelnosti? 
Sledujeme projev upřímné zbožnosti, umění a pokory vůči 
transcendentnu? Nebo jsme vystavováni náporu ironie, heb-
efrenie, kompulzivní subverzi vůči pseudorealitě, pseudoauto-
ritám, pseudomýtům, pseudoceremoniím a pseudorituálům? 
Jde o formu sektářských, fetišistických praktik? Jsme snad 
svědky osvobodivé katarze smíchem, podobné heretickým 
maskám divadla Grand-Guignol, dílu Alfreda Jarryho, Jaro-
slava Haška, surrealistů, dadaistů a punkerského obrazobo-
rectví?

Jsem přesvědčen, že v případě JSD může být zavádějící hledat 
protiklad mezi vážností a persifláží, mezi posvátným a svět-
ským. Bytostná propojenost vážného s groteskním je nedílnou 
součástí estetiky i poetiky JSD, generuje pocity obdivu, zázra-
ku, překvapení jako projevy rozmarného, radostného a svo-
bodného světa. Jde o universum budované z periodických 
aktů rituálního uctívání „podivného”, z kvazifetišistických 
ceremonií destrukce hmotného světa v podobě odevzdávání 
šmelce a veteše ohni, v očistné síle dekonstrukce, recyklace 
a opětovné kontextualizace bohaté výpravné fantasmagorie. 
Spleť novogotických či novobarokních montáží, asambláží, 
personifikovaných pomyslnými chovanci psychiatrického ka-
binetu kuriozit, drží pohromadě merzbau-labyrint Chrámu.

Bytostnou ambivalenci Družstva k otázkám hranice vážnosti 
a ironie najdeme také v intertextuální rétorice jejich jazyka, 
ve stylu rukodělných samizdatů, zpráv a manifestů, opatře-

5 V kontextu umění znamená brikoláž (z francouzského bricolage – po domácku vyrobený, angl. DIY) tvorbu z věcí, které jsou právě po ruce, k dispozici. A bricole-
ur je pak „řemeslník, který umí improvizovat a vymýšlet technické řešení v jakýchkoliv podmínkách”. Termín se objevuje v různých kontextech včetně filosofie, kri-
tické teorie, pedagogiky, počítačového jazyka a ekonomie. V moderním a současném umění najdeme řadu příkladů různých přístupů k brikoláži (nebo asambláži) 
u dadaistů, surrealistů, arte povera, hnutí Fluxus; tedy u tvůrců jako Marcel Duchamp, Meret Oppenheimová, Jean Tinguely, Josef Beuys, Robert Rauschenberg, 
Robert Smithson, Edward Kienholz, Gordon Matta Clark, William Burroughs, Nam June Paik, George Maciunas, Yoko Ono a Thomas Hirschorn; v hudbě John 
Cage, Pierre Schaffer, Karlheinz Stockhausen nebo Frank Zappa; v literatuře například James Joyce, Jorge Luis Borges a Georges Perec. Podle Clauda Lévi-Strausse 
lze mýtické myšlení popsat jako jistý druh brikoláže. Podobné koncepty najdeme v textech Waltera Benjamina, situacionistů, strukturalistů, zejména v sémiotice 
a sociologii každodennosti Michela de Certeau. Příbuzné myšlenky Georgese Bataillea, Michela Leirise a Rogera Cailloise týkající se brikoláže byly později využity 
francouzskými postmodernisty a dekonstruktivisty, zejména v teoriích Michela Foucaulta, Jean-Françoise Lyotarda, Jacquese Derridy, Gillese Deleuze a Félixe 
Guttariho. Subverzivní aspekty brikoláže se objevují v textech některých současných spisovatelů a teoretiků, jako jsou W. G. Sebald, Georges Didi-Huberman, 
Jacques Rancière, Nick Land, Sadie Plantová, Tim Morton, vedle mnoha dalších.
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ných vloženými fotografiemi, nalezenými věcmi a doprováze-
ných umnými obřadními kostýmy. Zprávy a příběhy jsou ší-
řeny mezi zasvěcenými během akcí, setkání či příležitostných 
výprav podnikaných družstevní komunitou.

Pokud by bylo nutno označit základní sémantické gesto – ja-
kousi základní matrici opera omnia JSD –, nabízí se metafora 
asambláže a brikoláže, chápaných zde jako pletivo hybridních 
objektů, zvyků, propletených vlásečnicemi významů, pro po-
hled zvenčí nejasných narážek a komunitních vztahů.6

Jejich gesto se dá chápat jako odklon od standardních vzorců 
a lineárních souvislostí, které se ve své jakkoliv vytříbené, 
mechanizované podobě jeví jako skutečnost a které jsou ma-
nifestovány v modernistickém kánonu normality, jasnosti, po-
řádku a univerzalismu.

Na rozdíl od hlavního proudu současné české výtvarné scény 
je sloh Družstva založen na intuitivním i vědomém odklonu 
od sledování trendů, snad dokonce i na odklonu od umění 
samotného. Nicméně idiosynkratická vnímavost vůči nejrůz-
nějším historickým vlivům je skoro bezbřehá. Navzdory zá-
libě v obskurantním světě temnoty, anomálií, rozkladu, lite-
rárnosti a různorodých ledabylých subkulturních žánrů, zdá 
se být Družstvo ve své nejasné podstatě radostné, tradiciona-
listické, snad i anti-post-modernistické. Ačkoliv to může znít 
nadneseně, v milieu převažujícího pozérství a snobismu výše 
zmíněné rysy nabízejí Družstvu čestné místo v nepočetném 
panteonu „nefalšovných podivínů” a „opravdových umělců” 
nejen české kultury.

Praha 2008 a 2017

6 „I have kept ‘living’ proof of these events. But without me, this proof can prove nothing, and I hope no one will go near it in my lifetime. Once I am dead, it 
will represent only the shell of an enigma, and I hope those who love me will have the courage to destroy it, without trying to learn what it means. I will give more 
details about this later. If these details are not there, I beg them not to plunge unexpectedly into my few secrets, or read my letters if any are found, or look at 
my photographs if any turn up, or above all open what is closed; I ask them to destroy everything without knowing what they are destroying.” Maurice Blanchot, 
Death Sentence (L‘Arrêt de mort, 1948)
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Text Upsych 316a sepsal předseda JSD v roce 2015 jako osvětově propagační mate-
riál, a to na počítači HP v programu Word 2000. Přednastavil rozsah spisu na 84 
normostran na 42 listech a záměrně text zkrátil na 42042 slov. Tato verze byla dva-
krát vytisknuta, ale oba výtisky se ztratily. Digitální soubor byl v roce 2017 zaslán 
k „jazykové korektuře“ ve firmě Trustia – expresní korektury. Jako výchozí znění 
jsme využili stav po korektuře, protože původní verze zanikla po kolapsu předsedo-
va počítače.

V roce 2017 bylo na webovských stránkách Nadace Agosto Foundation publiko-
váno několik textů souvisejících s Upsychem 316a (mj. stanovy JSD) a řada foto-
grafií (www.agosto-foundation.org/cs/upsych-316a-univerzalni-psychiatricky-chram). 
Z uvedených stránek jsme převzali výklad Miloše Vojtěchovského, napsaný v roce 
2008 při příležitosti výstavy ve Školské 28 (posléze nominace JSD na Cenu Jindři-
cha Chalupeckého). Do aktuální podoby byl pro mediatéku Nadace Agosto Founda-
tion v roce 2017 zredigován a poté publikován pod názvem Upsych 316a a Jedinečné 
Svatopěstitelské Družstvo v časopise Analogon 86 (III–2018), s. 50. Ve stejném čísle 
Analogonu vyšly texty Upsych – interní nečasové materiály, s. 54, a Upsych 316a – pro 
rozvoj výstředností, mánií a posedlostí, s. 58-59.

Během přípravy našeho vydání jsme s předsedou JSD konzultovali jazykové problé-
my a nejasnosti v textu Upsych 316a. Při psaní velkých písmen v názvech se autor 
orientoval podle „starého pravopisu modlitebních knih” a podle toho, jak velkou 
vážnost příslušné instituce či slova zasluhují. Skupina názvů s velkými písmeny 
na počátku všech slov (např. Univerzální Psychiatrické Chrámy, Jedinečné Svato-
pěstitelské Družstvo) se v úzu upsychu liší od jiných názvů, kde autor připouští 
i malá písmena (např. Oddělení pro rekvalifikaci svědků Jehovových, Svatá chýše 
betlémská; u Mstitelů Božích Svaté společnosti jde o inspiraci Ladislavem Klímou). 
Konzultovali jsme také rozdíl mezi vlastními a obecnými jmény (např. Barikád vs. 
barikád, Archa Šmelcova vs. archa Noemova, Nicotník vs. nicotník) a mezi počeš-
těnými a nepočeštěnými německými slovy (např. führerovy narozeniny, SS-Obers-
turmführer).

Respektujeme zde četné neologismy a idiomy (např. půdža, pozdvižené žaludky, 
svatosulcipiciovská rouhačka), včetně osvojených (např. adjektivum nevyplelitelný, 
postřehnuté u Jana Wericha). Ale psaní cizích slov jsme upravili podle současných 
pravidel. Nedůsledné vyznačování názvů uměleckých děl uvozovkami jsme změnili: 
uvozovky jsme zrušili a názvy jsme vyznačili kurzivou. Autora jsme se ptali i na ně-
která jména málo známých osob (např. Pius VXII.), na variace jmen známých osob 
(např. Rouhalík) a někdy i na reálnost zmínek o historických událostech (např. 
rané dějiny psychiatrické léčebny v Charentonu). S pomocí D. Recmanové jsme 
redukovali dílčí opakování některých motivů a témat a rozšířili jsme seznam zkratek 
a zvláštních slov s vysvětlivkami.

Ediční poznámka
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