
Strastiplný život redaktora Sluncesvitu
Není to dlouho, co byly redakce Sluncesvitu doslova zava-
leny svitky, papírky se vzkazy, dopisy, ale i výkřiky před domy 
jednotlivých redakcí našeho občasníku, které měly společného 
jmenovatele. “Kde je náš Sluncesvit? Proč jsme jej už tak 
dlouho neviděli? Bude ještě vycházet?” 
Naše redakce je na jednu stranu potěšena takovými vz-
kazy, protože to znamená, že Vás naše práce zajímá a nejste 
lhostejní k tomu, co se v Císařství děje, na druhou stranu 
forma, jakou to někteří z Vás dávali najevo byla poněkud 
nevhodná. Šéfredaktora redakce z horského kraje například 
skupina přiopilých trpaslíků obléhala na venkovním záchodě, 
třesouce kadiboudkou a zpívaje popěvek “Kdy už vyjde další 
číslo, šalalalala?” Excesům se nevyhnul ani známý redak-
tor Navlík Světkov, který se spolupodílí na většině článků ze 
Solného kraje. Tomu při vyšetření zažívacího ústrojí jeden 
z felčarů řekl pouze: “No, i kdyby Sluncesvit letos nevyšel, 
buďte si jist, že vydáte spoustu článků.” Považte, no není to 
už přehnané? Přitom redaktoři se i letos snaží Vám přinést 
spoustu informací ze všech koutů Císařství, jen je bohužel letos provází obrovská smůla. Považte sami, co všechno je 
možné jako redaktor zažít.

Ovíněný redaktor
Milonec Hagren si na celostátní 
redakci vymohl reportáž o pokusech 
vytvořit nové odrůdy vinné révy za 
pomocí místních přírodomilců. Ve Vi-
nohradu se totiž rozhodli zdokonalit a 
vyšlechtit revoluční odrůdu, která by 
jednak produkovala více hroznů, ale 
zároveň neztratila na kvalitě a zlepšila 
odolnost. Jak se později ukázalo, v 
tomto případě se redaktor dopustil pro-
fesního pochybení nejvyššího stupně, 
když místo získávání informací pro své 
reportáže, vydal se do místních sklípků 
získávat a ochutnávat nové vzorky z 
loňské úrody. Povolání redaktora Slunc-
esvitu ovšem není o všedních radostech 
s pití tohoto jistě lahodného moku, ale 
je nutné mít i značné sebeovládání a sílu 
nenechat se ovládnout nejzákladnějšími 
pudy. Zde svou chybu ale přiznáváme 
i my a příště budou do terénu vysílání 
pouze ti, jenž projdou složitými testy 
sebeovládání. Předem děkujeme za po-
chopení a omlouváme se za toto selhání. 
I zde je ale vidět, že důvěryhodný vyda-
vatel jako my, umí přiznat vlastní chybu. 

Zajatcem divočiny
Dalším problémem, se kterým se 
investigativní redaktoři musí potýkat 
jsou problémy s obyvateli nebo di-
vokou zvěří. Hynek Mřenka se takto 
zdržel s dodáním své reportáže z 
odlehlého opatství v odlehlé části 
Horského kraje, když byl při cestě 
zpět napaden divokými lítými vlky 
a musel absolvovat několikadenní 
pobyt v korunách stromů poté, co 
jej smečka několikrát vyčmuchala a 
znemožnila pokračovat v cestě. Po-
moc mu poskytla až skupina mnichů 
cestujících pro zásoby, která za po-
moci vojenského doprovodu vlky 
definitivně zahnala. 
V osídleném území pak zase 
redaktoři často naráží na neocho-
tu podělit se o informace, byť se 
redaktor vždy prokazuje legitimací 
důvěryhodného žurnalisty a vždy 
věnuje dotyčnému jedno, dvě čísla 
Sluncesvitu. Ani tak cenný dar 
ale mnohdy k naklonění dotyčného 
bohužel nestačí. 

* * *

Hanebný únos 
Janek Hrachovec se vydal prověřit 
stížnosti ze strany CVUT (Císařské vo-
jenské učení tovaryšské - pozn. red.) 
na náš list, který podle něj dal bezprec-
edentní příležitost očerňovat jeho školu 
a práci (viz stále dostupné speciální 
číslo Sluncesvitu a zveřejněný dopis 
kancléře Arpáda Truhličky).  Janek 
bez obtíží přicestoval, ubytoval se, ale 
do areálu školy se nikdy nedostal. Byl 
násilně zadržen, odveden neznámo kam 
a umístěn do zvláštního železného útva-
ru, připomínajícího vězení, které ovšem 
tvarem a velikostí odpovídalo lidské 
postavě. Někdo z CVUT jej denodenně 
poučuje o pozitivním účinku techniky 
na “lidský” rozvoj a nesmyslnost magie. 
Ze svého “vězení” je vypouštěn pouze 
kvůli jídlu a rozpravám. Tyto řádky nám 
dokázal poslat pouze díky důmyslnému 
magickému systému předávání článků, 
který využívá kvůli riziku pouze Janek. 
Na postup CVUT už redakce podala 
stížnost u Císařské rady pro novinářské 
a ústní sdělování informací. Reportáž 
o CVUT snad přineseme v některém z 
dalších čísel.


