
Slovo šéfpsavce: 

Vážení čtenáři, 
     to, co právě dostáváte do rukou 
prostřednictvím našich poslů, poslíčků, 
karavan, dalekonosných holubů, skřetích 
či trolích nosičů či jiné havěti, 
je speciální vydání Vašeho 
nejoblíbenějšího plátku v Císařství. 

Rádi bychom Vám tím poděkovali 
za věrnost, podněty, odpovědi, 
ale i kritiku článků našich redaktorů. 
Vězte, že nebude brána jen tak, 
a veškerá konstruktivní kritika 
poslouží ke zlepšení kvality obsahu 
našeho občasníku. 

Nebyli bychom to ale my, abychom jen hodnotili, bilancovali, děkovali a brali 
vážně dobře míněné rady a nadávky čtenářů. Proto Vám v tomto speciálním 
magazínu přinášíme zajímavé reportáže a informace z dění ve všech koutech 
našeho nejdražšího Císařství. Události se totiž dějou vždy a všude a stejnětak 
jsou vždy a všude naši redaktoři, reportéři a zpravodajové. 

Ještě jednou Vám tedy děkujeme za přízeň, která, jak doufám, bude 
pokračovat i nadále a přeji příjemné počtení našeho kvalitního občasníku. 

Vendelín Všepisec, šéfpsavec Sluncesvitu
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Získejte uznání a slávu, 
     pište do Sluncesvitu!
Protože kvalitních spolupracovníků není nikdy dost a ambiciózních 
pisatelů také ne, rozhodli jsme se opět dát šanci právě takovým z 
Vás, kteří mají touhu zkusit zajistit si uznání a obdiv ve svém okolí a 
stát se našimi přispivateli. 
Zájem máme o články malého, středního i většího rozsahu, o infor-
mace z akcí, sportu, tajemné, příjemné i dechberoucí (o ty nejvíc).
Vaše příspěvky zasílejte poštovními holuby na centrální císařský 
holubník do klecí sluncesvit@centrum.cz s poznámkou Sluncesvit.
Nezapomeňte uvést vaše jméno a kraj, ze kterého pocházíte. 

Redakce si vyhrazuje právo otisknout pouze vybrané články.



Šokující praktiky CVUT odhaleny
Ač se vše navenek jeví jako obyčejná 
nehoda, podařilo se nám zjistit, 
že jeden z  profesorů Císařského 
vojenského učení tovaryšského se 
zachoval, řekněme „nezodpovědně“ 
a způsobil velké škody, které mohou 
přerůst až v katastrofu. 

Nejmenované zdroje hovoří 
dokonce o souvislostech s vraždami 
Novoměstského řezníka. 

Redaktoři Sluncesvitu, ve snaze zjistit 
pravdu, dostali do ruky následující 
dopis pocházející přímo od kancléře 
Arpáda Truhličky, který byl pověřen 
vyšetřováním, a to Císařem samotným, 
což dodává celému případu na naléhav-
osti a důležitosti. 

Konkrétní informace o tom, co vlastně 
na CVUT stalo, se nám prozatím 
získat nepodařilo, ale buďte si jisti, že 
redaktoři Sluncesvitu jsou na stopě a 
už brzy Vám přinesou zaručeně prav-
divé informace. *

Vážený pane děkane, 
     Císař je velmi znepokojen situací 
kolem Vaší fakulty CVUT. Žádáme proto o 
vysvětlení a předložení zprávy o příčinách 
a důsledcích, která bude představena 
císařskému kvóru a Císaři samotnému. 

Vězte, že některé skutečnosti už se nám 
podařilo nashromáždit, a proto je v zájmu 
Vašem i Vaší fakulty, nezamlčovat fakta. 
Naznačiti lze, že je nám známa skutečnost, 
že poznámky jistého Koniáše alchymisty 
dostaly se do rukou vedení faktulty a 
ve výzkumu jste se rozhodli pokračovat. 
Vaši zprávu čekáme do tří dnů. Poté (i 
na základě Vašeho vyjádření) se rozhod-
neme, jak bude celá situace pokračovat. 
Ovšem nutno počítat s tím, že po dobu 
vyšetřování bude vaše fakulta uzavřena 
a jednotky CVO provedou vyšetřování na 
místě. 

S pozdravem, 

  Arpád Truhlička, II. kancléř IV. oddělení   
 císařského odboru vnitřní bezpečnosti

*
Osmisměrka o ceny
  Vyhrajte exkluzivní zájezd do Gothbergu a dotkěte se draka.
  Škrtejte, mažte, luštěte, A VYHRAJTE.

Páka, Paleta, Podhoubí,
Podloubí, Paleček, Políček,
Palouček, Popelka, Paní, 
Potíže, Pant, Potomek,
Potok, Pápěří, Papír,
Pověra, Pásy, Pozouny,
Pašík, Prateta, Patron,
Proutí, Pelyněk, Puma,
Pestíky, Pumpa, Pešek, 
Pupen, Piha, Pusa,
Píseň, Putna, Písmo,
Pyré, Pobídka

Tajenka: Co se (TAJENKA), 
to se prý vyplní.

Řešení posílejte jako ob-
vykle poštovními holuby 
do naší redakce v Solném 
kraji.



Požádali jsme tedy promptně o rozho-
vor děkana CVUT, pana Tomase Ed-
warda Slavika, aby čtenářům našeho 
občasníku i široké veřejnosti objasnil do-
sud známé skutečnosti této nepříjemné 
situace.

Redakce: 
Dostala se nám do redakce také kopie 
dopisu kancléře Truhličky (viz níže). 
Můžete poodhalit roušku tajemství a 
osvětlit co se vlastně stalo?
T.E.Slavik: 
To opravdu nemohu. Nevím totiž o jaké 
nehodě a jakém profesoru hovoříte. 
Také se musím zmínit o zmiňovaném a 
citovaném dopisu. Nikdo Vám nezaručí 
pravost tohoto přepisu, protože buď jde 
o padělek, nebo se ten, kdo jej rozšířil, 
dopustil vlastizrady. Já osobně se 
domnívám, že se jedná o hanebný pokus 
očernit náš ústav.
Redakce: 
Všichni se bojí, jak to bude pokračovat. 
Můžete osvětlit veřejnosti možné 
scénáře?
T.E.Slavik: 
Jak jsem řekl. Nemohu Vám sdělovat 
žádné konkrétní informace. Přesto chci 
všechny ubezpečit, že Císařské Vojen-
ské Učení Tovaryšské (dále CVUT, pozn. 
red.), 
jakožto Císařem zřízené zařízení, není 
zatížena žádným protizákonným jed-
náním.

Redakce: 
Jenže mezi lidmi se začíná šířit zvěst o tom, 
že někteří pracovníci CVUT navazují na 
práci takzvaného Novoměstského řezníka.
T.E.Slavik: 
To je lež. CVUT se nikdy nezabývalo vi-
tální stránkou mechaniky. Zřízeno bylo 
mým předchůdcem před 49 lety za jediným 
účelem. Nahradit energii živých tvorů (tzv. 
magenergii) energií neživých entit. Každý 
profesor, a jejich žáci, mají povoleno bádání 
pouze na tomto poli, kde dokazujeme, 
že takzvaná kouzla nejsou nic jiného, 
než mechanické projevy externích zdrojů 
(v případě kouzelníků jejich magenergií).
Redakce: Jaký dopad může mít případné 
pokračování v práci onoho masového vraha?
T.E.Slavik: Kataklyzma. Propojit tělo a 
ducha je něco jako propojit přírodu a magii. 
Vznikne Nic nebo Všechno. Ani jeden ze 
stavů není stabilní a je proto nebezpečný.
Redakce: 
Kdo je Koniáš? Je snad on tím masovým 
vrahem?
T.E.Slavik: 
V této otázce se můžete jedině dohadovat 
nebo zajistit důkazy a označit jej sami.
Redakce: 
Proč se o něm tedy zmiňuje císařský dopis?
T.E.Slavik: 
Zkuste se optat autora dopisu. Já nechci 
předjímat ani konstatovat cokoliv ohledně 
dopisu, který považuji za lživý.
Redakce: 
Pane děkane, jak je možné, že se taková věc 
stane zrovna na CVUT?
T.E.Slavik: 
Naše universita má již dvougenerační his-
torii. Přichází na ni ti největší géniové z 
celého Císařství. A bohužel, hranice mezi 
genialitou a šílenstvím je velmi tenká. Ale 
jak jsem už jednou řekl, nemohu potvrdit, že 
něco takového vůbec stalo.
Redakce: 
Jste si vědomi toho, že Císař může na 
základě tlaku veřejnosti chtít celou věc 
vyšetřit a po dobu vyšetřování uzavřít celou 
školu?
T.E.Slavik: 
Ano. O této možnosti jsem byl spraven 
Císařskou kanceláří. Byla by to ovšem 
velká ztráta, a to nejen pro universitu, ale i 
Císařství samotné.

Redakce: 
Jak byste v takovém případě reagoval 
vy a rektoři jednotlivých fakult?
T.E.Slavik: 
Nařízení Císaře v takovém případě, 
podle vyhlášky č. 13 vnitřních předpisů 
CVUT, nabývá okamžité platnosti. 
Všichni rektoři, profesoři a studenti 
mají povinnost přestat s výzkumem 
i se studiem. Mají právě 30 dní na to, 
aby se vystěhovali z jednotlivých kolejí. 
Jakmile nařízení pozbude platnosti, je 
činnost univerzity obnovena.
Jsem si vědom, že takové nařízení 
nemusí platnosti nikdy pozbýt. 
To by byl konec s dlouholetým 
výzkumem na poli mechaniky, 
elektroniky, pyroforství a lučby 
(viz seznam oddělení CVUT, pozn. 
redakce).      

Pokračování na další straně     

T.E.Slavík - Nic vám neřeknu!



Byli jsme u toho, 
kdyz k císařskému 
dvoru dorazila 
výprava tajemných 
cizinců. Tito 
vetřelci údajně 
dopluli k břehům 
naší země z dál-
ného jihu, z míst, o 
kterých jsme neměli 
ani zdání. 
Nicméně cizí po-
selstvo se ihned 
jalo vyprávět 
Císařskému dvoru 
vše o své zemi a 
zvycích a rovněž 
předalo truhlu s 
rozličnými cennost-
mi a dary. 
A právě mezi těmito dary od jejich Císaře se objevila prapodivná deska, 
která byla zvláštním způsobem rozdělena na mnoho stejně velkých černo-bílých plošek. 
Aby toho nebylo málo, k této desce pařila hromada stejně barevně rozdělených fig-
urek, vyřezaných z neznámých materiálů.  Císař byl tímto darem natolik uchvácen, 
že si nechal cizí císařskou výpravou vše dopodrobna vysvětlit a předvést několik 
ukázkových partií.  
Je až s podivem, že se tato hra, i přes svá velmi složitá pravidla Císaři zalíbila, 
leč vypadá to, že je jen otázkou času, kdy se rozšíří nejen mezi dvořany a šlechtu, 
ale díky řezbářskému umění a relativní jednoduchosti figurek, také mezi prostší lid. 

Už teď přijímají císařští řezbáři neuvěřitelné množství požadavků na jejich výrobu. 
Nezbývá než popřát hodně úspěchů ve hře, zvané cizinci “šach”.

Pokračování rozhovoru s rek-
torem CVUT, T.E.Slavíkem.

Redakce: 
Je zde také reálná hrozba zrušení celé 
CVUT nebo minimálně odvolání celého 
vedení fakulty. Jste připraveni nést 
odpovědnost?
T.E.Slavik: 
Odpovědnost mohu nést pouze za 
své činy. Za činy kohokoliv jiného se 
odpovědný necítím. Pokud vyšetřování 
prokáže jakékoliv mé pochybení, jsem 
připraven nést plně následky. Osobně 
nebudu provádět žádnou aktivitu, 
abych nalezl případného viníka. To je 
plně v kompetenci CVO.
Redakce: 
Jste i přes hrozící protesty, tlak a hroz-
by Císařského aparátu nebo dokonce po 
uzavření CVUT připraveni pokračovat v 
práci?
T.E.Slavik: 
Technický pokrok bude pokračovat. Ať 
na půdě CVUT nebo jinde. Císařské 
Vojenské Učení Tovaryšské ovšem 
zaručovalo, že pokrok bude v rukou 
Císaře.
Věřím, že každý profesor i student, 
který prošel vzděláváním na CVUT si 
cestu k uživení najde. Jediné z čeho 
mám strach, je, aby některá horká hla-
va, nevzala tu „odpovědnost“ (o které 
jste hovořili) do svých rukou. 

děkujeme za vystřícnost a vyjádření,

Erlich Tamborín a Marka Sprčilová, 
redaktoři Sluncesvitu

Tajemná hra v šach i u nás

Navštivte i vy hospodu U Šaška
 Vynikající jídlo, pivo jako křen, lahodné 
víno, medovina co má sílu, čerstvá zvěřina, 
rozličné druhy sýrů, domácí chleba 
a další pochutiny, nemluvě o vynikajícím, 
pohodlném ubytování a veselé obsluze. 
To vše Vám nabízí síť zájezdních hostinců 
U Šaška. 
Aktuálně na ně můžete narazit v kraji 
Pobřežním, Vinném, Olivovém a samozřejmě 
také v Solnohradu. Zakládám si na spoko-
jenosti našich hostů, ať už jsou urození nebo 
původu prostého, mají plné váčky nebo 
hluboko do kapsy. Pro všechny se najde skýva 
chleba, koutek k přespání a teplé lidské slovo.
Těšíme se i na Vaši návštěvu. 



Všelijaké krátké zprávy z Císařství
Záhadné problémy 
s tažnou zvěří
Už delší dobu sledovali řemeslníci v 
horském kraji, problémy s povozy. Ne, 
že by byly vozy nekvalitní, ty jsou v 
pořádku, ale všechna tažná zvířata ja-
koby ztratila svou dřívější sílu a výkon. 
„Bylo to jako kdyby se jim najednou 
přestalo chtít,“ komentoval problémy 
jeden z postižených, člen povoznického 
cechu Lojza Stéblo z Měcholup. „Muly, 
koně, mezci, všichni jsou apatičtí, téměř 
nezvládají ani svůj vlastní pohyb, natož, 
aby tahaly povozy. Je to katastrofa. 
Dokonce hrozí, že budeme muset omezit 
nebo snad i zastavit naši činnost,“ bojí 
se Stéblo. Ten nejprve spatřoval chybu 
ve změně dodavatele tažných zvířat, ale 
když se podobná situace opakovala i 
u jeho vlastních kusů a u zvířat jeho 
cechovních partnerů, požádál o vyšetření 
nejprve místní posádku, ta pak oslovila 
samotné CVO. 
„Můžeme potvrdit, že jsme obdrželi 
několik žádostí o prošetření situace 
stran problémů s tažnou zvěří napříč hor-
ským krajem, a dokonce i za hranicemi,“ 
mohli jsme číst v oficiální zprávě cen-
trálních vyšetřovacích orgánů, vydané na 
náš dotaz. „Věc je momentálně v šetření 
a není možné se k situaci vyjadřovat,“ 
psalo se ve zprávě. Nám se opět podařilo 
zjistit něco víc – údajně se může jed-
nat o mezicechovní konkurenční boj 
a zvířata byla systematicky vystavo-
vána magickému působení. Celou věc 
pochopitelně budeme i nadále sledovat 
a při náznaku dalších zpráv budeme své 
čtenáře informovat.

*

Připravte se, 
budete se sčítat
 

Ne, Císař opravdu nebude zkoušet 
obyvatele Císařství z počtů, u některých, 
zejména severních národů by to bylo 
opravdu zbytečné. 

Každopádně 
o jistý druh 
sčítání 
opravdu 
půjde, počty 
ale budou na 
jiných. 
Císař 
totiž po 
naúspěch z 
předněkolika 
let oznámil 
sčítání lidí, 
barbarů, 
trpaslíků, 
hobitů, elfů 
a krollů. 
Cílem je 
samozřejmě 
minimálně 
odhadnout 
členění a 

zástup jednotlivých ras v různých koutech 
Císařství. 

O výhodách a skutečných důvodech sčítání 
se můžeme jen dohadovat, ale pravdou 
je, že pokud se sčítací skupiny zástupců 
dostanou i na odlehlá místa nebo se lidé 
sami přihlásí ve svých domovinách, mohly 
by být údaje docela vypovídající a po de-
setiletích bychom mohli i my, novináři in-
formace využít pro lepší zaměření článků 
pro jednotlivé regionální výtisky Slunces-
vitu. Věřme tedy, že se celá akce obejde 
bez komplikací a na jaře příštího roku, na 
které je celá akce plánována, budeme znát 
výsledky. Až u Vás tedy na jaře zaklepe 
císařská sčítací skupina, nevytahujte kuše 
a vidle a pokuste se spolupracovat. Je to i 
pro Vaše dobro.

*

Klenot lučního  
kraje ukraden
Zděšení zavládlo v Jitrocelu. Největší 
cennost místních zmizela beze stopy 
z hlídaných světniček přepychové uby-
tovny u Mařenky. 
Místní jsou šokováni a nejen, že chtějí 
celou věc vyšetřit, ale domáhají se 
dokonce  povolání vyšetřovatelů z jed-
notek CVO. 
Jeden z místních odrodilců, František 
Chuťovka k celé věci říká: “Byla to naše 
chlouba, znal jsem ji od narození. 
Byla odmalička tak nádherná, malinká, 
růžovoučká a když jí uvázali tu ržovou 
mašličku kolem oušek, byla k zulíbání. 
Rozárka je prostě naše šampionka, 
vítězka, jedinečná a neopakovatelná 
a musí být nalezena co nejdříve, 
než nadejde její čas.” 
Jak se spolupracovníci Sluncesvitu 
dozvěděli později z oficiálních míst, 
byla celá věci skutečně nahlášena jako 
únos. “Jednalo se o zcela špatné poj-
menování a zařazení trestného činu, 
protože u prasnic a zvířat obecně se 
zcela jistě jedná o krádež, nikoliv 
únos. A může být třeba stokrát březí. 
Proto nemůže bý řeč o tom, že by se 
na pátrání podílely jednotky CVO, a 
vše bude čistě v kompetenci místní 
posádky,” vysvtluje oficiální císařský 
vyslanec Svatopluk Neřád. 
Jak celá věc dopadne Vás pochopitelně 
budeme informovat. 

*


