
Exkluzivně: Sluncesvit zastřešil setkání čtyřpartity 
Neuvěřitelné se stalo skutkem. 
Nejvyšší všepsavec Sluncesvitu se už 
dlouhou dobu snažil o setkání zástupců 
čtyř nejvyšších cechů v Císařství. Ven-
delínu Všepiscovi se tento nebetyčný 
kousek povedl a v redakci Slunces-
vitu v Solnohradu se skutečně setkal 
mluvčí naturalistu (pozor, nejedná se 
o naturisty, jak se někteří mylně dom-
nívají - pozn. red.) Ottoman Wood, 
dále zástupce Křišťálové věže Trube-
lius Mrož, teolog Svatomír Kutan  jako 
jeden z kněží Slunce a v neposlední 
řadě také osobně pan Tomas Edward 
Slavik, děkan Císařského vojenského 
učení tovaryšského. Celá komunikace 
byla několika našimi spolupracovníky 
zaznamenána a v téměř (debata byla 
místy hodně vyhrocená) nezměněné 
podobě ji otiskujeme v dnešním čísle.

Na úvod promluvil Vendelín Všepisec, 
to už ale se do sebe mimo záznam pus-
tili zástupci: 
“Vážení, jsem rád, že jste vážili dale-
kou cestu a dorazili do Solnohradu ve 
zdraví, snad se ve stejném stavu také 
vrátíme domů. Každopádně bych byl 
rád, kdybyste zde vyjasnili několik 
otázek, které jsou důvodem rozepří 
mezi Vašimi cechy.” 

Slavik: “To půjde těžko pane, když tihle 
ignoranti (ukazuje na Mrože) budou 
bránit pokroku.” Mrož: “No dovolte?” 
Slavik: “Nedovolím. Vaše magie je dáv-
no přežitá, budoucnost patří mechan-
ice.” Wood: “Zmlkněte oba dva, ty Vaše 
(kouká na Slavika) pokusy dost často 
vedou ke zničení lesů nebo smrti zvířat 
a dalších vzácných živočichů.” Slavik: 
“Pokrok si žádá oběti. Ještě budete rádi, 
že naše učení bádá právě v této oblasti.” 
Kutan: “Pane děkane, dovoluji si upo-
zornit, že stále platí nařízení císařské 
komise o zastavení jakýchkoliv pokusů 
pokračovat v takzvaném Koniášově 
učení.” Slavik: “Žádného Koniáše 
neznám. Vy, kněží byste se měli starat 
spíše o to, aby ve vašich kostelech ne-
mizely malé děti rozných ras a pohlaví.” 
Kutan: “To jsou prachsprosté pomluvy 
Pane!!! Nikdy nebyl prokázán žádný 
případ zmizení v souvislosti s jakým-
koliv knězem Slunce. Jen se snažíte 
odvést pozornost od Vašich vlastních 
hříchů. Není přece humánní ani etické 
snažit se bádat na poli těla bez duše. 
Duše je jedinečným a unikátním pro-
jevem humanoidů (abych nemusel vy-
jmenovávat jednotlivé rasy).” Wood: 
“Jenže ta Vaše duše je jen projevem 
přírody. Člověk i veškeré jsoucno vzniklo 
působením základních prvků přírody a 
ne nějakým rádobybožským zásahem.” 
Kutan: “Kacířství!!! Mít tu moc, dávno 
bych vás nechal zavřít všechny, jen 
podrýváte základy pravé víry a našeho 
svatého učení!” Mrož: “Dovoluji si upo-
zornit, že základním prvkem pro prvotní 
vznik jakéhokoliv života byla první 
nebeská magická energie, která svým 
působením dala vzniknout všemu na 
tomto světě.” 
Kutan a Wood jednohlasně: “Žvásty!!!”
Slavik: “Ať si svět vzikl jak chtěl, musí 
se vyvíjet a vývoj patří nám, vědcům. 
Vy si bádejte jak vše vzniklo a utvářelo, 
ale jsme to my, kdo bude utvářet bu-
doucnost.” Všepisec: “Myslím, že se dos-
táváme do začarovaného kruhu”. Wood: 
“Ohrazuji se proti použití magických 
termínů v tomto rozhovoru.”

Všepisec: “Ale to je jen takový slovní 
obrat.” Wood: “To mě ale nezajímá, 
prostě použijte nějaké synonymum, od 
toho jste mistr slova a pera.” Všepisec: 
“Dobrá, trochu jste se, pánové, za-
cyklili.” Mrož: “To je sice zase technický 
termín, ale budiž. To je možné, ale 
faktem zůstává, že tihle stromomilové 
(šklebí se na Wooda) škodí ze všeho 
nejvíc. To kvůli nim musíme dokládat 
použití jakékoliv magie na veřejnosti, 
zejména pak té, působící na mysl, 
protože byly instalovány ty detektory 
psychické magie. Je to překážka naší 
práce. Jen kvůli tomu už několik našich 
předních mágů muselo ukončit činnost 
pro pominutí mysli, a to jen proto, že 
nemohly být vymazány poslední vz-
pomínky.” Slavik: “Vidíte a zrovna tihle 
by byli ideálními...” Nedokončil větu. 
Kutan: “Kacířství, zpronevěra základní 
myšlenky lidství.” Slavik: “Nesmysl, 
pouze pokrok, vy ignorante.” 
Wood: “Žvaníte o pokroku, ale trpí 
přitom příroda i zvířata a podle 
mnohých také lidé, tak jakýpak pok-
rok?” Kutan: “Souhlasím, místo použití 
známé formy magie, zneužívá se tu 
cosi, co je vydáváno za mechaniku. 
Slavik: “Nekafrejte o něčem, čemu 
nerozumíte ani za mák.” Wood: “Zato vy 
jste si asi dával bílou dobrotu z nez-
ralých makovic, co?” Mrož: Woode, vy 
byste zase měli ubrat, než kvůli vám 
budeme vykazovat na papíře i pšouky, 
které někdo bude považovat za kouzlo.” 
Kutan: “Shodněme se na tom, že Sla-
vikovi podřízení by měli být více pod 
kontrolou a budu relativně spokojen.” 
Slavik: “To nemůžete!” Wood a Mrož: 
“Teoreticky vzato ano, můžeme.” Wood: 
“A já budu spokojený, když tady Kutan 
potvrdí, že Víra vzešla z přírody.” Ku-
tan: “Jen přes mou mrtvolu!” Všichni 
ostatní: “To by šlo zařídit.” Všepisec: 
“No, bohužel se dostáváme tam, kam 
jsem se dostat nechtěl, takže naši de-
batu budu nucen ukončit, ale pokud by 
z ní mimo záznam vzešlo něco zajíma-
vého, budeme Vás informovat.”


