OBSAH
5

36

Šifra měsíce
Čistá práce
6

Z jiného světa
S nadhledem komentované události
a zajímavosti, které by vás neměly minout
8

Reportáž
Vzduch je naše moře – Češi si připomínají
nejen sté výročí vzniku státu, ale také oboru,
ve kterém jsme obzvlášť dobří – letectví
14

K věci
Princ a chuďas – Další pokračování případu
H-System
16

Z domova
Branky, body, peníze – Zákulisí vrcholového
sportu má do idylky daleko. Poznala to
i šampionka Ester Ledecká

64

Škola života
Časy se mění – Proč je svět vzhůru
nohama? Proč byl rok 2012 zlomový?
Co dokážou nové energie? A proč je tak
důležité klást si v životě ty správné
otázky?

Pod lupou
Cimrman v sukních –
Tajemná doktorka Horáková, jakou svět
neviděl, a europoslankyně Šojdrová
vytvořily silný tandem
66

42

Kultura
Básníci ulice – V Česku zažívá velký
rozmach disciplína zvaná slam poetry,
jakási pouliční freestyleová poezie

Radost až na kost
Tipy šéfredaktora

10 2018
59 Kč | 2,40 €

VZDUCH JE
NAŠE MOŘE

46

Média a my
Šídlo vrací úder – S Petrem Žantovským
o právu občana na pravdu, smyslu
veřejnoprávních médií, cenzuře,
která porušuje mezinárodní právo i úmluvy
OSN, a návrhu zákona, který ji má zakázat
52

Jak ten čas letí
Do výtvarného nebe odešel jeden
z nejvýznačnějších českých malířů.
A nejzábavnějších. Libor Vojkůvka byl
zkrátka originál

22

Kauza měsíce
Dezinformátoři z Evropských hodnot –
Kontroverzní think-tank sám vydatně
porušuje hodnoty, jež hlásá

Tvrdé zákulisí vrcholového sportu
Impérium znovu útočí
Dezinformátoři z Evropských hodnot
Cimrman v sukních
Události v německém Chemnitz

ŠIFRA
Časopis pro ty, kteří čtou i mezi řádky
redakce@casopis-sifra.cz
Šéfredaktor a autor
Milan Vidlák
milan.vidlak@casopis-sifra.cz
Art director
Svatopluk Hejtmánek
Ilustrátorka
Kateřina Váňová

56

Vydavatel
Šifra Media Klub, z. s.
Svojetická 2401/2
100 00 Praha
IČ: 04777395

Foto měsíce
Uprostřed labyrintu
58

28

Téma
Impérium znovu útočí – Jak dopadli politici,
kteří chtěli nezávislost pro svou
zemi a blaho pro lidi?

Sto let slaví letos nejen všichni
Češi, ale i obor, ve kterém jsme
světová velmoc - letectví

Jako žába v hrnci
Co mají společného Německo a Švédsko?
Proč v obou zemích stoupá napětí? A proč
se lidé tolik bojí, a proto raději šeptají?

Vychází
11. 10. 2018
MK ČR E 21867
ISSN 2336-5579

ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ TIŠTĚNÉHO ČASOPISU
Zaškrtněte:
Roční předplatné					588 Kč
Půlroční předplatné					294 Kč
Roční předplatné + elektronická verze časopisu
750 Kč
Jméno

Příjmení

✁

Doručovací adresa

Zde odstřihněte a pošlete na adresu: Šifra Media Klub, Svojetická 2401/2, 100 00 Praha
Předplatné můžete objednat také:
E-mailem: 					
redakce@casopis-sifra.cz			
Telefonicky: 702 417 540

		
		

Na Internetu:
eshop.casopis-sifra.cz
Písemně: Šifra Media Klub, Svojetická 2401/2, 100 00 Praha

