Pozdrav šachistům Caissa Třebíč k mým padesátinám,
jichž se dožívám v březnu 2013
RNDr. Miloš Milostný, Brno

Vážení šachisté, ahoj,
mým celoživotním koníčkem jsou matematika a historie. Šachy pro mě byly velkou část mého života
gymnastikou mozku, abych si procvičoval myšlení a setkával se s lidmi. Hrál jsem šachy od 4 let, ale
do šachového klubu v Třebíči jsem začal chodit až v 16 letech. Nejenže jsem šachy hrál, ale též jsem
deset let vedl dětský kroužek šachů při ZŠ Benešova v Třebíči a spolu s Jaroslavem Malým deset let
dětský kroužek a šachové turnaje pro děti při Domech dětí a mládeže na ul. Švabinského a na Hrádku v
Třebíči (překrývalo se to, celkem to bylo 12 let).
Nebyl jsem žádný šachový myslitel, ale protože mě šachy bavily a občas jsem vyrazil na turnaj, měl
jsem nějaké výsledky, to vše i při časově náročném podnikání jako finanční poradce a stěhování za
ženou z Třebíče do Brna. Zůstával jsem však věrný šachovému klubu Caissa Třebíč, v němž jsem od
mládí vyrostl a znám spoustu přátel a kolegů.
V posledních několika letech mě však radost z šachové hry opouštěla. Nezpůsobily to ani šachy ani
šachisté. Pokročilo mé celoživotní poznání čerpané ze studia historie a pokroku současných vědních
oborů, že celkový obraz světa předkládaný lidem ve školních učebnicích a monografiích většiny
akademických historiků je neúplný natolik, že je v podstatě nepravdivý. Nemám na mysli žádnou
víru v nějakého abstraktního boha, vůči všem náboženstvím si zachovávám kritický a shovívavý
odstup.
Kvůli mému historickému studiu a inspirovaným autorským překladům a objevům nemám totiž na
šachy už čas. Z vyššího pohledu jsou šachy pouhou hrou, v níž ve velké konkurenci nemohu vyniknout.
Paradoxně mi nesmírně začalo vadit pravidlo „dotknuto-hráno“, protože po své příp. chybě se už
nedozvím, jak by se slibná pozice mohla vyvíjet dál (počítačové simulace nenahradí originalitu a příp.
chyby soupeře ani ztracený bod a jen spotřebovávají volný čas). Proto jsem postupně dospěl k
rozhodnutí šachy přinejmenším na čas přestat hrát. Na rozdíl od šachů vidím v autorských
překladech z historie nejen intelektuálního koníčka, ale vyšší smysl a své objevy chci jednou
publikovat.
Podstatou poznání zatím jen malé menšiny renomovaných historiků i mého je, že ve Sluneční soustavě
i na Zemi již cca 450.000 let dominuje civilizace humanoidních „bohů“, kteří jsou krásní, bílé pleti,
albíni s modrýma očima, výšky 2,5-4,5m, muži s vousy a u žen trvá těhotenství též devět měsíců. Ve
svých kosmických lodích a letounech pěstují střežené vodní „rostliny nesmrtelnosti“, jejichž trnitý
rozvětvený kořen sklízejí zakřiveným srpem a jedí jej jako „chléb života“/ambrosie a tekutý výtažek z
kořene pijí v mléce jako „voda života“/nektar, aby si udrželi zdraví a dlouhověkost cca 500.000 let
(chápu, že je to pro neznalé historie nepředstavitelné).
Čerpal jsem zejm. z prací renomovaného historika Zecharia Sitchin, USA, a jeho rozborů sumerských
legend na hliněných tabulkách archeologicky nalezených v Mezopotámii a dospěl jsem k vlastnímu
překladovému slovníku řady slov jazyka „bohů“, která ani on neobjevil a nejsou mi známy z žádné
literatury. Autorsky překládám jména „bohů“, místopisné názvy zemí, pohoří, hor, řek, jezer,
ostrovů, měst atd., názvy jejich letounů, strojů a zbraní apod. Přitom čerpám ze slov
dochovaných v legendách lidských národů (nemám rád snižování na báje a pověsti). Z nedostatku
lepšího názvu svůj překladový slovník nazývám česko-sumerský, protože lidští Sumerové v
Mezopotámii mluvili odposlouchaným jazykem „bohů“ ve cca 4.-3. tis. př.n.l. Nezajímám se tedy o
sumerštinu jako vyvíjející se lidský jazyk ani o grafický způsob zápisu lidskými ideografickými
znaky např. na hliněných tabulkách, ale o fonetickou stránku nejstarších dostupných verzí slov,
která podrobím:
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1) převod do jazyka „bohů“ (sumerštiny)
2) překlad formule z 1) do češtiny
Sumerská slova pro odlišení od ostatního textu zapisuji velkými písmeny. Dílčí sumerská slova jsou ve
složeném slově oddělena tečkou jako spojovníkem. Při dvou nebo třech samohláskách po sobě čtoucí
lidé vyslovovali obvykle jen poslední z nich, čímž docházelo ke komolení a zjednodušení slov (např.
místo JA.U.PA.I.TA.E.RU vyslovovali Jupiter). Tyto procesy musím zpětně rozluštit. Jednotlivá slova
neluštím izolovaně, ale v kontextu příběhu podaného národní legendou a se znalostí jiných již
rozluštěných slov a interpretovaných národních legend. Sepisuji tedy historicko-jazykovědnou práci.
Např. stará jména téhož „boha“, velitele mise na Zemi, který ve všech válkách vítězně uhálil svou moc
(byl synem a právoplatným následníkem krále všech „bohů“, který ho jmenoval), zní:
staré jméno
převod do sumerštiny
překlad do češtiny
z něhož vycházím
krok 1)
krok 2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enlil
EN.LIL
pán a velitel
kompletní zápis:
EN.LIL(pán a velitel)/Enlil
Zeus
kompletní zápis:

ZE.US
ten co rozhoduje o semenech
ZE.US(ten co rozhoduje o semenech)/Zeus

Jupiter
JA.U.PA.I.TA.E.RU
věkovitý vládce v létající lodi ve výšce je světlem
kompletní zápis:
a (umožnil) sídlům růst
JA.U.PA.I.TA.E.RU(věkovitý vládce v létající lodi ve výšce je světlem a (umožnil) sídlům růst)/Jupiter
Jehovah/Jehova/
Jahve
kompletní zápis:

JA.E.HA.OH.VA.HA

zasvěcený věkovitý v létající lodi je ničitel mnoha
ryb
JA.E.HA.OH.VA.HA(zasvěcený věkovitý v létající lodi je ničitel mnoha
ryb)/Jehovah/Jehova/Jahve

Vysvětlivky:
- semena= semena vodní „rostliny nesmrtelnosti“
- ryby= neurození řadoví příslušníci společnosti „bohů“ nebo lidí
- ničitel ryb= vládce, který likviduje nepřátele, jejich města, příp. skupiny lidí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dále stručně nastiňuji dlouhodobé působení „bohů“ na Zemi (anotace mé historicko-jazykovědné
práce, 2 strany).
Na Zemi přiletěli těžit zlato a kovy 442.000 př.n.l. a pro ulehčení dřiny horníků v dolech vytvořili
genetickými manipulacemi z pozemského homo erectus (opočlověk) a jejich vlastních genů lidi
podobné svému vzhledu jako své služebné dělníky. Lidi ovšem vytvořili menšího vzrůstu a bez
dlouhověkosti. Lidi na Zemi vytvářeli během 298.000-115.000 př.n.l. v řadě prototypů, přičemž
nevyhovující ničili infekcí, hladomory, potopou apod. Veškeré zásahy do společnosti lidí prováděli tak,
aby to vypadalo jako přírodní procesy.
Nedisciplinovaní z „bohů“, zvaní Nefilim, měli přes mravní zákaz jejich společnosti potomky s
krásnými dcerami lidí, jimž a jejich potomkům se říká polobohové/Kyklopové/Kentauři/
Amazonky/démoni/andělé atd. Mnozí polobohové byli odvezeni na práci na jiné planety.
Lidské národy na Zemi tyto své „bohy“ s letouny a megalitickými stavbami nazývali Anunaki/Igigi v
Sumeru, neteru/strážci v Egyptě, Valar/Maiar/Eldar/Sindar/elfové v jihofrancouzské Occitánii,
Kachinas v obou Amerikách, Titáni/Giganti u Řeků atd. a museli poslouchat jejich příkazy, zejm. zákaz
stěhovat se bez jejich příkazu a plnit povinnost jejich vyživování, tj. dávání „obětí bohům“. Jejich
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příkazy byly lidem sdělovány prostřednictvím vybraných polobohů dosazovaných do čela lidí jako
velekněží. Na druhou stranu „bohové“ lidi vzdělávali a pozvedávali k civilizaci.
Lidé měli pod dozorem „bohů“ za posledních sto tisíc let několik společenských a technických
vzestupů a pádů. V minulosti lidé nikdy nebyli schopni samostatné existence a rozvíjeli se pouze při
intenzívní pomoci „bohů“.
„Bohové“ radikálně likvidovali podle jejich názoru zkaženou většinu lidstva potopou cca 10.000
př.n.l., která po odpálení a sesunu ledovců v Antarktidě a rozvibrování tektonických desek
kontinentů zalévala řadu měsíců celou Zemi. Přeživším polobohům a lidem poté „bohové“
všemožně pomáhali. Dali lidem kvalitní geneticky upravený ječmen, pšenici, kukuřici, brambory a
cedry, postupně lidi naučili hrnčířství, glazování, tkaní a barvení látek a zpracování kovů.
Po vyspění lidí „bohové“ svěřili vybraným polobožským vládcům lidí autonomii: vznikli králové
nejprve v Sumeru 3.760 př.n.l., poté v Egyptě 3.100 př.n.l. a Peru 2.400 př.n.l. atd. „Bohové“
ustoupili do ústraní, ale Zemi stále ovládají prostřednictvím polobohů, kteří jsou po řadě generací
fyzickým vzhledem již neodlišitelní od lidí. Vybrané nadané polobohy obdařili radami a informacemi,
takže je známe jako básníky, spisovatele, filozofy, historiky, astronomy, matematiky, fyziky apod.,
kteří vytvořili známá díla, která řadíme do základního kulturního fondu lidstva. Na druhou stranu
všechny větší války mezi lidskými říšemi, které začaly probíhat od 2.340 př.n.l., byly organizovány
jednotlivými šlechtici z řad „bohů“. K tomu „bohové“ učili lidi i výrobě kovových zbraní, vojenské
organizaci a válečnému umění, což opět urychlovalo vývoj lidí.
Příčinou válek byla dlouhodobá obrana „bohů“ proti jednomu z nejschopnějších z nich: šlechtic
Sauron/Trítón/Mínós/Théseus/Arés/RA/Atlas/Marduk/Ammun/Aššúr/Ahriman/Gaumáta byl
vědec se specializací na jadernou fyziku, technik a stavitel, který chorobně toužil po moci. Kdysi
se účastnil dvou potlačených povstání a válek kosmické lodě-družice na oběžné dráze Země proti
společnosti „bohů“ na Zemi, ale byl za své nesmírné vědecké zásluhy v dlouhodobém vesmírném
vyhnanství omilostněn. Poté mu prošlo i rozpoutání a porážka ve dvou válkách proti ostatním „bohům“
na Zemi. Měl nejvíce jmen ze všech „bohů“, protože postupně vyjadřovala všechny jeho činnosti.
„Bohové“ mohli svými zbraněmi Saurona/RA/Marduka i přes jeho letouny a techniku kdykoli v
kampani zabít nebo omráčit a zajmout, ale jejich morálka jim to nedovolovala. Když
Sauron/RA/Marduk uchvacoval v lidských říších moc a narušoval jejich civilizování ostatními
„bohy“, ti proti němu bojovali opět jen manipulací jiných lidských říší, které bojovaly s těmi jeho
(nejen v mých překladech, ale též v rozklíčování který „bůh“ manipuloval kterou lidskou říší
odkdy dokdy a proč vidím hlavní přednost mé historicko-jazykovědné práce).
Teprve po nahromadění mnoha provinění byl Sauron/RA/Marduk dopaden v Perské říši 521 př.n.l. na
příkaz velitele mise na Zemi zvaného Enlil/Zeus/Jupiter/Jehovah/Jehova/Jahve (Sauron/RA/Marduk je
jeho polovlastní synovec). Sauron/RA/Marduk byl podruhé a zřejmě už natrvalo odsouzen k vyhnanství
mimo Zemi a práci v dolech, přičemž pro poučení lidí byl dodatečně s úlevou vykreslen jako
Amorasonther/Demiurg/Tantalos/Sísyfos.
Další program pozvedání vybraných lidských národů byl už organizován bez rušivého boje proti
Sauronovi/RA/Mardukovi. „Bohové“ v rámci civilizačního pozvedání lidských národů organizovali
často války lidí a k dalšímu rozvoji vybírali vítěze. Vyvolali mj. dlouhotrvající války Římské říše a
Kartaginské říše 264-146 př.n.l. (v první z těchto tří tzv. Punských válek trvající 23 let zahynulo na
moři cca 100.000 římských námořníků, šlo o ve školách opomíjenou největší námořní a nejdéle
nepřetržitě trvající válku starověku, Římané zvítězili jen v důsledku soustavné pomoci a drilu „bohů“).
„Bohové“ vítěznou Římskou říši rozšířili až na hranice jejích možností a po několikasetleté přípravě
formou proroků v ní iniciovali křesťanství k duchovnímu pozvednutí lidí.
Některé národy se pomocí „bohů“ rozvinuly rychleji a více než „bohové“ chtěli (např. Řekové).
Některé národy se i přes pomoc „bohů“ rozvíjely pomalu (např. Peršané), jiné národy „bohové“ uměle
udržovali na nízkém stupni rozvoje (např. Aztékové, Mayové, Inkové), aby mohli posloužit
dobyvatelům. Takže:
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a) příliš vyspělý a nesourodý konglomerát řeckých městských států byl přibrzděn ve vývoji vzájemnou
sebezničující 1. peloponnéskou válkou 457-446 př.n.l. a zejm. 2. peloponnéskou válkou 431-404 př.n.l.,
které probíhaly mezi Athénským námořním spolkem a spolkem Sparty, výsledkem byla homogenizace
Řecka a jeho vyčerpání, které umožnilo jeho ovládnutí Makedonií
b) tažení Alexandra III. Velikého, krále Makedonie, během 334-323 př.n.l. s pomocí podmaněných
Řeků zabralo obrovskou Perskou říši a rozšířilo řeckou vzdělanost (helénizace), byť za cenu dočasného
potlačení asijských národů
c) „hlasy“ a „vidění“ v hlavě arabského kupce Mohameda způsobily náhlý vznik islámu (bez přípravy
předchozími proroky) a expanze Arabského chalífátu byla načasována tak, aby po urputné vzájemně
vysilující a bezvýsledné válce rozpoutané zarathuštrovskou Perskou říší proti křesťanské
Východořímské/Byzantské říši 603-628 (-630) n.l. následné nájezdy Arabů od 629 n.l. postupně dobyly
celou Perskou říši a Byzanc připravily o polovinu území, expanze Arabů nesmírně pozvedla jejich
obchod a přinutila křesťanskou Evropu po staletí bojovat, tj. nezakrnět a rozvíjet techniku – i
tímto byla zeměpisně a klimaticky vhodná Evropa po určitou dobu vyvolena stát se hegemonem
rozvoje lidí
d) Španělští conquistadoři dobyli říše Aztéků, Mayů a Inků v obou Amerikách 1.519-1.572 n.l. a
rozšířili evropskou vzdělanost a techniku, byť za cenu dočasného potlačení indiánských národů atd.
Celé to může vypadat zrůdně, ale celkové působení „bohů“ na lidstvo urychluje jeho rozvoj a
vyrovnává kulturní rozdíly mezi národy (homogenizace, globalizace).
*

*

*

*

Ač neumím zpívat, rozloučím se slovy písně, kterou při slavnostní noční recepci a objevení se planety
„bohů“ Eru/Nibiru na obloze zpívali „bohové“ na počest svého krále A.E.AN(ten z nebeského domova
u vod)/Aean, zkráceně AN(ten z hvězdy/nebes), který s manželkou přiletěl z Eru/Nibiru na Zemi na
inspekci (A.E.AN/AN byl otec Enlil/Zeus/Jupiter/Jehovah/Jehova/Jahve, kterého jmenoval velitelem
mise na Zemi).
Při objevení se Eru/Nibiru byly za přítomnosti A.E.AN/AN zažehnuty ohně na všech zikkuratech v
Mezopotámii za zpěvu písně: KA.GAB AN E.TE.LIL.U ŠA.MU.MA.ME(planeta AN, světla a velitele
spojených domovů, krásně oblétá s paměťmi a počítačovými tabulkami/z velící planety, která je
světlem spojených domovů, krásně přiletěl AN s počítači a počítačovými tabulkami)/Kagab An etellu
šammame.
Vysvětlivky:
- paměti= členové šlechty a vyjímeční jedinci „bohů“
- oblétá= planeta Eru/Nibiru, domovská planeta „bohů“, obíhá kolem Slunce po extrémně protáhlé
elipse až daleko za oběžnou dráhu Pluta, obíhá v rovině výrazně odchýlené od roviny ekliptiky (roviny
oběhu ostatních planet), navíc obíhá retrográdně (proti směru oběhu ostatních planet), někteří dnešní
astronomové ji předpokládají a hledají
•
•

Nápis na sumerských hliněných destičkách „Kagab An etellu šammame....“ historik Zecharia
Sitchin přeložil „Planeta Anova vychází na nebi....“ (což zřejmě v pozdní době byla mezi lidmi
vžitá zjednodušená verze překladu).
Všechna sumerská slova psaná velkými písmeny kromě EN.LIL jsou mé autorské překlady.

Přílohy:
1) šachová partie Miloš Milostný Fide 2055 – Marian Sabol, Fide 2364,
1:0, mistrovství republiky družstev Pardubice 17.7. 2009 (obě Elo jsou tehdejší)
2) profesní životopis
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pro zájemce o výše popsanou historii „bohů“ a lidí ještě
3) Návštěva krále AN na Zemi 3.760 př.n.l. podrobněji (necelé 3 strany)
4) Vybraná ženská jména „bohů“ i s osudy jejich nositelek (necelé 3 strany)

Šachisty zdraví
RNDr. Miloš Milostný
milostny.milos@volny.cz
mobil 724 120 388
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