
 
V Brně řádí přírodovědecká sekta! 

 
(28. 6. 2007, agentura Kachna) 

 
 
V případu Aničky z Kuřimi došlo k dalšímu zvratu. Když policie v této souvislosti 

prověřovala čelné představitele brněnských skautů, přišla na stopu sekty, které sice nemá 
vůbec nic společného s Poselstvím Grálu, ale podle specialistů na sekty je o to 
nebezpečnější. Předmětem kultu je tajemné božstvo, nazývané Nejchytřejší. 

„Bylo to vážně hrozné,“ sdělil nám anonymně policejní důstojník, který se účastnil razie 
v bytě skautky Jany P. „Celá místnost byla vytapetovaná portréty jednoho muže. Protože se 
nejednalo o partnera majitelky, požádali jsme ji o vysvětlení. Rozhlédla se po pokoji 
s nepřítomným výrazem a extaticky zvolala: To je přece On, Nejchytřejší!“ Další skautský 
představitel Ondřej V. se při výslechu přiznal, že jeho největším snem je být jako On, ale 
maminka mu zatím nedovolila plnovous. – Vyznavače Nejchytřejšího z řad skautů na první 
pohled spojuje jediná skutečnost: jedná se o studenty botaniky. Tato indicie přivedla policii 
k vůbec nejpřekvapivějšímu odhalení v této kauze: ztělesněním božstva má údajně být 
M. Ch. (40), docent nejmenovaného Ústavu botaniky a zoologie! 

Z jeho studentů a zaměstnanců se také rekrutuje většina členů sekty a jejich počet 
narůstá v posledních letech geometrickou řadou. „Je to tak,“ potvrdil nám mluvčí Masarykovy 
univerzity. „Na molekuláru už dnes nepáchne ani noha, všichni chtějí jen a jen na botaniku. 
Něco nebo někdo je tam táhne jako magnet. Neumíme si to vysvětlit!“ Každý pravověrný 
ctitel Nejchytřejšího má prý doma oltářík s citacemi jeho článků, na který každý den přináší 
čerstvé rostliny z xerotermních typů vegetace (v zimě výstupy analýz z PC-Ordu). 

Naší reportérce se podařilo v přestrojení za botaničku proniknout na výše jmenovaný 
nejmenovaný ústav. Podle jejích prvních zpráv se guru se svými stoupenci pravidelně schází 
na seancích, v interním žargonu nazývaných přednášky z vegetace ČR, a tam společně 
odříkávají litanie. Úryvek jedné z nich má znít takto: třída Nardo-Callunetea, svaz Nardion, 
diagnostické druhy Hypochaeris uniflora, Luzula sudetica... Po složení zkoušky, která 
spočívá v naučení se těchto posvátných textů nazpaměť, je uchazeč přijat mezi právoplatné 
členy sekty (naší reportérce se to však dosud nepodařilo). Z dalších kultovních praktik je 
nejdůležitější tzv. snímkování metodou Braun-Blanqueta, jehož duchovní odkaz sekta 
začlenila do svého učení. Skutečné orgie se odehrávají na výjezdových akcích, kde jsou 
celodenní rituální sběr a determinace rostlin zakončovány zpěvem posvátných písní. 
Vyvolené jedince zasvěcuje M. Ch. osobně jako školitel jejich diplomových prací a spolu se 
svým předním žákem L. T. zvěstuje své vegetační poselství na konferencích celého světa. 
První úspěch se dostavil v podobě taiwanské odnože, jejíž budoucí vůdce W. L. se právě 
v Brně zaškoluje. 

Kriticky se o společenství Nejchytřejšího vyjadřuje představitel konkurenční sekty 
Uctívačů buku P. O. Žárník-Fagus: „Nevěříme M. Ch. ani slovo. Není totiž objektivně možné, 
aby jeden člověk vykonal tolik práce, kolik se M. Ch. přisuzuje. Nechali jsme si proto udělat 
rozbor jeho DNA z krevního vzorku na kytaře Martiny N. a ten na hladině p = 0,01 nezvratně 
prokázal, že M. Ch. je mimozemského původu. Přední odborník Antonín Baudyš pro nás 
právě zpracovává posudek, z jehož předběžných závěrů vyplývá, že M. Ch. se narodil před 
40 000 lety na planetě Oberna v souhvězdí Raka, ale byl odtud vyhoštěn, protože byl příliš 
chytrý.“  

Příznivci M. Ch. se s tímto stanoviskem kupodivu ztotožňují. „Už dlouho jsme tušili, že 
Nejchytřejší není tak docela jako my,“ prohlašuje mluvčí sekty Božka. „Nikdo z pozemšťanů 
by přece nemohl být tak chytrý, a přitom dělat něco tak málo výdělečného, jako je botanika!“ 


