
Čtyřlístek a Mistrovství světa vynálezců

Ukázka

To ráno začalo prochladle. Na střechách třeskoprských domků se třpytil první sníh, jehož noční 
nadílka mohla leckoho zaskočit, a tak si ti čilejší ze sousedů trochu přivstali a nyní navlečení do 
strakatých svetrů a šál prohrabávali cestičky, oprašovali zahradní trpaslíky, kývali na sebe přes plot, 
to máme zase nadělení, že ano  – ale vlastně všichni cítili, že ta zimní nálada a mrazivá vůně ve 
vzduchu je přesně to pravé, co den jako tento potřebuje. Teplota byla právě tak na sáňkování a kdo 
měl chvilku čas, než musel vyrazit do školy, zaběhl na půdu najít nějaké to sněhové vozítko, anebo 
si uplácal malého cvičného sněhuláka, i když to z čerstvého sněhu moc nešlo, prostě jen aby si 
ověřil, že sníh je stejně hebký a studený jako loni.

Po hlavní silnici  si razil  cestu automobil,  jel pomalu a řidič se střídavě vykláněl z okénka a 
rozhlížel se ulicí, pak se zas obracel zpátky a koukal do mapy. Nakonec našel dům, který hledal, 
zastavil na příjezdové cestě a nejistým krokem zamířil ke vchodu.

Domovní zvonek se rozezněl hlasem varhan z Fantóma opery a takřka vzápětí se dveře otevřely, 
jako by obyvatel domu jen čekal s rukou na klice na tento okamžik.

„Á, dobrý den!“ ozvalo se zpoza dveří. „Vy budete pan Kružílek. Jen pojďte dál.“
„Kružílek Rudolf, redakce časopisu Dnešní budoucnost,“ představil se návštěvník s úklonou.
Ocitli  se  v  předsíni,  která  vypadala vcelku obyčejně,  dokud ovšem věšák nepostoupil  blíž  a 

nepronesl tichým příjemným hlasem: „Váš kabát, pane.“
„Ehm, ano... jistě.“
Rudolf Kružílek si sundal kabát a pověsil jej na nabízený háček.
„Vezměte si trepky,“ dodal věšák, „je chladno.“
Redaktor zoufale pohlédl na hostitele, který jej nadšeným pohledem povzbuzoval.
„Je to jeden z mých nejlepších vynálezů,“ oznámil.
„Mluvící věšák?“
„Ale ne. Ty trepky.“ Ukázal na obří papuče z růžového plyše připravené na zemi. „Přizpůsobí se 

každé noze. Vyzkoušejte je.“
Pan Kružílek opatrně vsunul nohy dovnitř a chvíli měl pocit, že se o něj přetahují dva krokodýli.
„Pojďme do mé pracovny.“
Kocour v červeném sáčku zamířil chodbou a redaktor kulhal za ním.
Pracovna jej trochu zklamala. Místo haly naplněné stroji a přístroji a rozpracovanými vynálezy je 

čekala  útulná  místnost  s  krbem,  dvěma  křesly  a  spoustou  polic  s  knihami,  vázami,  starožitně 
působícími soškami a mnoha fotografiemi v rámečcích.

„To jsou suvenýry z našich cest,“ ukazoval hostitel pyšně.
Usadili se do křesel u krbu, v němž hořel oheň a příjemně prohříval místnost.
„Ehm,“ odkašlal si Kružílek, „velice si cením toho, že jste mě přijal, profesore Myšpulíne.“
„Nemohu přece zklamat vaše čtenáře.“
„Vaše  úspěchy  jsou  samozřejmě  obecně  známy  a  o  vašich  slavných  cestách,  objevech  a 

dobrodružstvích toho bylo již publikováno mnoho, ale naši čtenáři by se rádi dozvěděli něco o vás 
osobně. Jaký je obyčejný den geniálního vědce?“

Myšpulín předvedl, že i černý kocour se při správně zvolené lichotce dokáže začervenat.
„Nu, můj obyčejný den je, abych tak řekl, vcelku obyčejný.“
„Jak  přicházíte  na  své  nápady?  Trávíte  dlouhé  hodiny bádáním,  nebo  vás  přepadá  inspirace 

znenadání?“
„Popravdě řečeno, já vynalézám z nutnosti. Abyste rozuměl...“
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Myšpulín byl přerušen, když se rozletěly dveře a do pokoje s dupáním vpadly dvě postavy v 
kostýmech ze 17. století. První měla přes dlouhé zaječí uši naražený klobouk zdobený pštrosími 
péry, oháněla se pohrabáčem a volala: „Nyní ztrestám tě, služebníku proradného kardinála, nedbaje 
přesily tvých pochopů, a zachráním čest královny!“

„Troufáš  si,  troufalý  troufalče!“  opáčil  druhý šermíř  v  mohutné  přilbě,  z  níž  vyčuhoval  jen 
prasečí rypáček. Útočil mocnými údery koštěte, které jeho protivník jen tak tak srážel. „Nechám tě 
osobně  uvrhnout  do  nejtemnějších  hlubin  Bastily,  až  všichni  zapomenou  tvoje  jméno,  drzý 
Drátoňane... teda vlastně... drzý drzoune!“

„Hrdinu  nemůžeš  porazit!“  křičel  první  a  těsně  minul  lustr,  „má  smělost  a  odvaha  mi  dává 
křídla.“

„Pcha, ty se nedostaneš ani do názvu. Všichni si budou myslet, že mušketýři byli jenom tři...“
„Chlapci,“  ozval  se  Myšpulín  s  povzdechem,  „nemohli  byste  si  hrát  jinde?  Mám tu  zrovna 

jednání.“
„Ale nám vůbec nevadíte, vážně,“ ujistil jej Pinďa a pak honem musel vykrýt další divoký výpad 

koštětem.
„Už prosíš o milost, co?“ zvolal Bobík.
„Nikdy! Královští mušketýři se nevzdávají.“
„Vysvětlím vám, jak jsem to myslel,“ pravil Myšpulín do řinkotu zbraní, otevřel jednu skříň a 

vytáhl odtud malou černou krabičku s červeným tlačítkem. Položil ji na stolek mezi křesly, stiskl 
tlačítko  – a rázem utichly hlasy a dupání dvou bojovníků, bylo slyšet jen praskání ohně v krbu a 
jinak nic.

Myšpulín  se  pohodlně  natáhl  v  křesle,  za  jeho  zády  pokračoval  šermířský  souboj,  ale  sem 
nedoléhal ani hlásek.

„Říkám tomu Koule ticha,“ pravil. „Uvnitř vás nic neruší. Víte, jednou jsem se snažil vynalézt 
nemačkavou košili, ale pořád mě něco rozptylovalo, a tak jsem dal dohromady tohle.“

Redaktor po očku sledoval bezhlučný boj. Když šermíři viděli, že si jich nikdo nevšímá, zastavili 
a Bobík něco uraženě oznámil Myšpulínovi, ten se však po něm ani neohlédl. Bobík zvedal hlas, 
nakonec přímo křičel, ale byla z toho jen pantomima. Myšpulín nerušeně pokračoval ve výkladu:

„Podobným způsobem vzniklo mnoho mých nejlepších objevů. Vynalézám zkrátka věci, které 
zrovna potřebuji. Nápady pak přicházejí samy, jen je třeba je pohotově zachytit.“

Kružílek se snažil přikyvovat, zatím za Myšpulínovými zády Bobík nakvašeně zmlkl, hodil si 
koště přes rameno a spolu s Pinďou se obrátil k východu. Při tom násadou koštěte srazil z police 
mramorovou sošku.

„Musíte být neustále ve střehu,“ pokračoval Myšpulín „aby vám neuniklo něco důležitého...“
Bobík s Pinďou ztuhli leknutím, ale když zjistili, že Myšpulín se neotáčí, honem začali sbírat 

střepy a sestavovat je k sobě, aby soška vypadala zhruba jako předtím.
„Ale to je věc cviku. Naučil jsem se být vnímavý ke všem podnětům a věnovat pozornost každé 

maličkosti, protože nikdy nevíte, co můžete propásnout.“
Bobík a Pinďa umístili poslední střep a rychle vyklouzli z pokoje.
„A ta nemačkavá košile?“ otázal se honem Kružílek.
„Na tu už se nedostalo.“
Dveře se znovu otevřely a vešla Fifinka s podnosem s čajem a cukrovím. Nebylo slyšet, co říká, 

dokud nepřistoupila blíž, pak se náhle těsně u Myšpulínova ucha vyloupla z ticha její slova: „...malé 
občerstvení?“

Myšpulín leknutím vyletěl z křesla.
„Tohle mi nedělej! Víš, že mě nemůžeš rušit, když se soustředím.“
„To je toho,“ mávla rukou a pak s úsměvem před hosta postavila šálek. „Určitě se zase chlubí 

nějakými nesmysly, ale vynalézt něco pořádného pro domácnost, k tomu ho ne a nedonutím.“
„To mi ovšem křivdíš,“ ohradil se Myšpulín. „Už jsem přece vynalezl tolik zlepšováků...“
„No jasně,  to  je  vždycky:  robot  na  mytí  nádobí,  robot  na  plení  zahrádky,  zázračné  lepidlo, 
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superrychlá žehlička – a pokaždé se z toho vyklube nějaká katastrofa.“
„Moje vynálezy vždycky fungují!“ zvolal Myšpulín rozhořčeně. „Nemohu za to, když je někdo 

používá nesprávně.“
„Myslíš třeba to, jak jsi místo prostředku na nádobí vynalezl lektvar neviditelnosti? Nebo místo 

pracího prášku pilulky na procházení zdí? A nechci ani vzpomínat na všechny ty domácí roboty...“
„Pokrok si zkrátka žádá oběti.“
„Kterých tří svých vynálezů si nejvíc ceníte?“ otázal se redaktor.
„To je těžko říci, musel bych jich zmínit mnohem víc.“
„Nevím, jestli na to bude dost místa...“
Myšpulín už se nadechoval k přednášce, pak zaváhal.
„Do hlavní vědecké přílohy se toho přece vejde spousta.“
„No, ono by mělo jít spíše o takový sloupek...“ poznamenal Kružílek.
„Nabídněte si cukroví,“ přistrčila mu Fifinka talíř.
„Sloupek?“ opáčil Myšpulín mrazivě.
„Totiž...  jde  o  článek  u  příležitosti  Mistrovství  světa  vynálezců,  budou  tam  medailonky 

nejnadějnějších adeptů na vítězství.“
„Vezměte si aspoň zázvorku, než bude pozdě.“
„Jakých adeptů?“ otázal se Myšpulín a jeho hlas dával tušit blížící se bouřku.
„Tak například vedle vás by měl být profesor Mrkonos...“
„Už je pozdě.“
„Profesor  Mrkonos?!“  zvolal  Myšpulín,  až  se  čajová  konvice  rozklepala.  „Ten šarlatán?  Ten 

břídil? Ten podvodník?“
„Je to přece uznávaný vědec...“
„Je uznávaný leda tak mezi zloději, za to, že ho při jeho zločinech ještě nechytili.“
„Není to ten,“ přisadila si Fifinka, „jak se chlubil, že se dostal do vesmíru dřív než ty?“
„To bude on,“ připustil Myšpulín neochotně.
„A je to pravda?“ tázal se opatrně redaktor.
„No ano, časopis Vesmír otiskl jeho článek v dubnu a můj až v červenci, ale nevím, co to má 

společného...“
„Já myslím,“ odvážil se Kružílek, „že jste možná trochu moc přísný...“
„Profesor  Mrkonos  ukradl  z  národního  muzea  zlatý  totem  Pižvimunů,  z  putovní  výstavy  o 

neznámých  jihoamerických  kmenech.  Nebýt  mého...  tedy  našeho  zásahu,  už  by  se  majitelům 
nevrátil.“

„Nikdy se ovšem neprokázalo, že by za loupež byl zodpovědný profesor Mrkonos.“
„To z něj nedělá o nic menšího lumpa,“ zavrčel Myšpulín.
Kružílek se snažil napravit, co zpackal: „Naštěstí máte skvělou příležitost pořádně mu vytřít zrak. 

Když jej porazíte na mistrovství světa, tak...“
„Neúčastním  se  zásadně  podobných  nesmyslných  soutěží,“  bručel  Myšpulín.  „Věda,  to  je 

seriózní, vážná věc, ne nějaké soutěžení ve skoku snožmo!“
„To je tedy škoda,“ posmutněl redaktor. „Profesor Mrkonos už se nechal slyšet, že má vítězství v 

kapse a vy že se ani neodvážíte postavit jeho umu...“
„To že říkal?“
„Ano. Budeme to muset otisknout, šéfredaktor na tom trvá...“
„Tak mu vyřiďte, že já rozhodně nepřipustím, aby zvítězil nějaký neumětel, pavědec a pouťový 

kejklíř. Osobně se postarám, aby prestiž mistrovství neutrpěla. Máte to?“
Kružílek si usilovně dělal poznámky do notýsku. „Ano, mám.“
„V tom případě se nezdržujte. Kde je východ, víte.“
Fifinka  nebohého  redaktora  doprovodila  ke  dveřím a  dala  mu  aspoň  na  cestu  kus  vánočky, 

Myšpulín zatím vypnul svůj stroj na ticho, pak se chopil ampliónu a zařval do něj: „Bobíku, Pinďo,  
ať děláte cokoliv, nechte toho a pojďte sem!“
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Za okamžik dorazil Pinďa v otrhaných dámských šatech s širokou sukní a s oprátkou na krku, za 
ním kráčel Bobík v kostýmu kata a stěžoval si: „Podívej, my ty role vážně potřebujeme nastudovat,  
premiéra je za tři týdny.“

„Na to je čas. Teď musíme...“
To už se vrátila i Fifinka.
„Nemusel jsi na něho tak křičet,“ hubovala, „byl to host.“
„Teď musíme balit,“ dokončil Myšpulín. „Po obědě vyrážíme.“
„A kam vlastně?“
Myšpulín už nějakou chvíli prohrabával krabici s vyřazenou poštou.
„Určitě  jsem tu  pozvánku tady někde měl...  Aha,  tohle  je  ono.  Mistrovství  světa  vynálezců,  

ostrov Kobo, Souostroví makrel, západní Austrálie.“
„To jsem si oddychl,“ poznamenal Bobík, „já už se bál, že někam daleko.“
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