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Editorial

Jak se „zastavil“ svět

Když se v korporátních médiích začal šířit koronavirus, 
napadlo mě, že existují jenom dvě možnosti: buď se 

přehání, nebo je situace ještě horší, než se ve 
sdělovacích prostředcích sděluje.

Princip fungování televizí a novin je tak trochu opačný: 
nejdůležitějším tématem v nich nebývá ani tak to, co se ve světě 

skutečně děje, jako především to, jaké téma se jako důležité 
označí. Někdy tak mediální téma zastíní všechno ostatní.

Jindy je to zase naopak – důležité je to, co se opravdu děje, ale v médiích 
se o tom z různých důvodů nemluví. Anebo mluví, ale značně zkresleně. 

Samozřejmě úmyslně. S odstupem se pak většinou ukáže, jak moc se 
mediální realita lišila od té skutečné. Kdo si vzpomíná třeba na válku 

v Iráku, ví, o čem mluvím. O tom, jak to tehdy bylo, se sice později 
mluvit začalo, ale to už byla země dávno rozbombardovaná.

Potíž pro běžného čtenáře či diváka spočívá v tom, že není vždy lehké 
poznat, o jaký případ se zrovna jedná a jestli je pro média politicky vhodnější 
přilévat olej do ohně, nebo naopak emoce tlumit; či nejlépe dané téma, pokud 

vhodné není, ignorovat. Odstrašujícím případem takového zpravodajského 
„pokrytí“ byla třeba válka v Sýrii. Již od začátku mnoho indicií napovídalo 

tomu, že proti prezidentu Asadovi nepovstali vlastní obyvatelé, ale Západem 
vyzbrojované teroristické skupiny, které měly za úkor politika, jenž nešel 

některým západním zemím na ruku, svrhnout. Kdo to tehdy naznačil, byl médii 
označován nepěknými výrazy, načež se po pár letech válčení a bombardování 

ukázalo, že jde o natolik průkazná fakta, že už je nelze dál popírat.

Ještě důležitější než to, o čem se mluví a píše, je v médiích to, o čem 
se nemluví a nepíše. Je ale třeba se mezi oběma póly naučit rozlišovat, 
uchovat si v přijímání zpráv potřebný odstup a neupadat do extrémů, 

jako se to obvykle děje. Jiné to není ani v případě koronaviru.

Na každé téma je dobré se podívat z různých úhlů a snažit se „číst mezi 
řádky“. Vy to máte jednodušší, protože máte Šifru. I proto jsem hlavní 

téma a část dubnového čísla věnoval aktuálnímu tématu, 
které hýbe nejen Českem, ale celým světem. Respektive 

jej znehybnilo. Opravdu je zde ve hře jen péče vládců 
o zdraví obyvatel? Nebo je třeba se poohlédnout 

i jiným směrem? Když příběh nedává příliš smysl, je 
vždycky dobré sledovat peníze. Je to i tento případ? 

Jisté je v tuto chvíli pouze to, že jeden malý virus 
na dlouhou dobu změní naše životy. Víc, než si dovedeme 

představit, protože něco takového tady ještě nebylo.

Inspirativní čtení přeje

 Milan Vidlák, šéfredaktor
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Šifra  
upřímného  
mistra

N
ení horší druh smrti než 
z  leknutí. Mediální masáž, 
kterou v režimu 24/7 umoc-
ňují politici, funguje opět 

spolehlivě. Ministři a premiéři sbírají 
politické body a voličské hlasy na tis-
kových konferencích, kde dramaticky 
oznamují stav pacientů nakažených 
koronavirem a  ohlašují nové a  nové 
zákazy, směřující ke shození současné 
podoby ekonomiky, kdy se lidem žilo 
až příliš dobře.

Sdělovací prostředky se předhánějí 
v tom, kdo vymyslí fantastičtější titulek, 
a  z  koronaviru vyrábějí nemilosrdného 
zabijáka. Podle jakého klíče by si ten zabi-
ják vybíral, koho zabije? Němci, které ko-
ronavirus nikterak nevzrušuje, sice ome-
zili vycházení ven tak, aby se nesešli více 
než dva lidé (zatímco dva se spolu mohou 
hádat nebo souhlasit, třetího už by mohlo 
napadnout něco podniknout a kveru-
lovat), a zavřeli školy či kadeřnictví. 
Karanténu ani roušky nemají, a nic 
se neděje. V  Česku sedí všich-
ni zavření doma a  nosí roušky, 
a neděje se taky nic. Ve Švédsku 
se nějakým koronavirem vůbec 
nezabývají, lyžaři lyžují, zaměst-
nanci chodí do práce, žáci do 
školy, v hospodách se pije a vše 
normálně běží. Protože se nic 
neděje. Zato v Itálii... Že by měl 
koronavirus raději špagety než 
Bratwurst?

V  médiích je samozřejmě 
možné leccos. Je zajímavé, že 
najednou ti, kteří si nedělají 
o  způsobu (ne)informová-
ní korporátními a  státními 
médii přílišné iluze a  vědí, 
že je třeba je brát s velkou 
rezervou, řečeno kulantně, 
neodolali, a i když ještě před 
měsícem tvrdili, že nejvě-
rohodnější jsou v  televizi 
a novinách zprávy o počasí, 
protože tam je alespoň po-

loviční naděje, že jsou pravdivé, najednou 
zuřivě hltají zprávy z Itálie, aniž by se nad 
tím zjevným rozporem zamysleli.

Ve skutečnosti to funguje přesně na-
opak: když jde o opravdu něco nebezpeč-
ného, úkolem médií je odvést pozornost 
a  nevyvolávat paniku. Je to pochopitel-
né. Kdyby se děla nějaká krizová situace 
a média o tom informovala pravdivě, lidi 
by způsobili davovou psychózu, takže by 
bylo nemožné je uřídit a vše by ještě zhor-
šili. Proto se třeba před válkou lidi chlá-
cholí, že se nic neděje, a až vám stojí na 
zahradě tank, teprve se řekne, že je válka. 
Co taková měnová reforma v roce 1953? 
Nic nechystáme. A bum!

A naopak, když strach u lidí není nežá-
doucí, protože je má přimět k určitému 
druhu chování, například nakupování či 
sezení doma, najednou informační em-
bargo neplatí a bulvární hysterie má zele-

nou. Stačí si vzpomenout na 11. září 
2001 a všechny ty válečné konflik-
ty, „krize“ a „hrozby“. V roce 2003 
celá politicko-mediálně-průmyslo-

vá mašinérie křičela, jak je třeba zni-
čit Saddáma, lhali u toho, až se 

jim od kanónů prášilo, a když 
vyšla pravda najevo, bylo to 
už k ničemu. Teď sice válčíme 

proti nepříteli neviditelnému, 
ale podobnými metodami. 
Jakmile emoce převálcují 
rozum, zapojí se člověk do 
davové psychózy, aniž by si 
uchoval odstup a  kritické 

myšlení, měl-li kdy jaké.
Pokud ještě nejste 

v  této beznadějné fázi, 
zhluboka se nadechněte, 
napočítejte do deseti a při-
pomeňte si základní fak-

ta. V  Číně, kde se epidemie 
rozjela, zemřelo za tři měsíce 
3169 lidí z 80 793 nakažených. 
62 793  se za krátkou dobu 
uzdravilo, tedy víc než 80 pro-
cent. Jde o oficiální čísla, sku-

tečných nakažených je ale ve skutečnosti 
jistě mnohem více, protože ne všichni lidé 
mohli být testováni. Tedy reálná smrt-
nost je naprosto minimální. Koronavirus 
ohrožuje zatím po Číně nejvíce obyvatel-
stvo Itálie, alespoň statisticky, kde žije nej-
víc starých lidí. Deklarovaná smrtnost je 
zde téměř dvojnásobná oproti Číně. Copak 
je to ale za divnou chřipku, která si dělá 
v každé zemi to, co zrovna potřebuje? Více 
se dočtete v článku na straně 20. Suma su-
márum, počet mrtvých na celém světě je 
27 441 z celkem 7 miliard lidí.

Tak proč najednou tohle? Nebude ná-
hodou za zdánlivou starostí vlád o prostý 
lid ukryt skutečný důvod celého tohoto 
globálního spektáklu? Více se dočtete na 
v tématu na straně 8.

Je pozoruhodné, jak lidi (ne)přemýšlejí. 
Bavil jsem se i s těmi, kteří v jiných věcech 
projevují docela zdravý úsudek, a  bylo 
zajímavé pozorovat jejich myšlenkové po-
chody. „A to je dobře, jak se o nás vláda sta-
rá.“ – „Dobře že to všechno zavřeli, zdraví 
je přednější.“ – „No tak zůstaneme měsíc 
doma, no bože.“

Ta nejdůležitější otázka v celém cirkusu 
by přitom měla směřovat jinam. Nikoli 
jestli dostane člověk virózu, ale kde bude 
pracovat a bydlet a jak zaplatí své dluhy. 
Je to neuvěřitelné, ale většina lidí nekřičí 
„pusťte nás do práce, abychom se uživili“. 
Místo toho sedí doma, bojí se neviditelné-
ho nepřítele, a od skutečného „nepřítele“, 
státu, čekají pomoc.

Myslí si snad, že se o ně někdo postará, 
až je propustí krachující firmy? A že poté, 
co se v  soukromém i  státním sektoru 
drasticky sníží platy, za ně někdo zaplatí 
hypotéky? Ty, které si všichni nabrali v blá-
hové víře, že peníze jsou levné a je možné 
si za ně koupit cokoli, třeba trojnásobně 
předražený byt? Možná až teprve díky ko-
ronaviru Češi pochopí, že komunismus už 
skončil, a i k nám dorazil globální kapita-
lismus, který má jediné přikázání: Zaplať! 
Alespoň si lidi konečně začnou vážit věcí, 
které považovali za samozřejmé... vid 

Konec komunismu v Čechách
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Z jiného světa
Druhá strana mince. Velké po-

zdvižení způsobil případ pražského řidiče 

alternativní taxislužby Bolt, který z auta 

vyhodil na ulici nevidomou ženu, protože 

odmítl odvézt i jejího vodicího psa. „Nased-

la jsem do auta a za mnou nastoupil pejsek. 

Ale řidič mi řekl, že pejska nevezme. Já mu 

řekla, že se ale bez něj neobejdu, protože 

jsem nevidomá. Řekl mi, že ho to nezajímá 

a ať vypadnu,“ popsala žena situaci, kterou 

na videu zachytila i svědkyně události. 

Řidič dostal padáka a stal se národním 

vyvrhelem. Jenže Deník N incident popsal 

jen z ženiny strany, a vynechal to, co mu 

předcházelo. Když se řidiče zeptala TV 

Nova, ten uvedl, že se snažil ženu marně 

přesvědčit, aby se psem do auta nenastu-

povala, a nabízel jí, že zavolá jiné auto, které 

zvíře může odvézt. Jeho vůz na to totiž 

nebyl uzpůsoben. Nova dále vypátrala, že 

nevidomá žena již dříve sešvihala bílou holí 

úřednici Odboru sociálně-právní ochrany 

dětí v Ústí nad Labe, jež prověřovala, 

zda je dobře postaráno o dítě, které se jí 

narodilo s rovněž nevidomým manželem. 

Poté žena předstírala epileptický záchvat, 

protože na ni úřad přivolal policii. Žena 

je prý při jednání s úřady často agresivní 

a vulgární, kteréžto vlastnosti potvrdili 

i ženini sousedé. Co z toho vyplývá? To, že 

je někdo zdravotně postižený, automa-

ticky neznamená, že musí být nutně 

v právu. A že není dobré nikoho soudit…

Brouk Pytlík. Ve svém narcismu často lidé ve vysokých funkcích špatně odhadují 

hranici směšnosti. Tentokrát to přeťápl ministr obchodu a dopravy Karel Havlíček, 

který si své politické korýtko spletl s rolí filmového hrdiny. Zatímco premiér Babiš se 

s pomocí rozsáhlého týmu PR poradců stylizuje do role muže z lidu a taťky národa, který 

to se svými občany myslí dobře (to brzy skončí), nestraník za Hnutí ANO Havlíček se 

prezentuje jako ten, kdo vyřeší každý problém a dohlédne na to, aby každý dělal, co má. 

„Na většině území intenzivně sněží. Preventivně jsem si proto ještě dal noční D1, sjezd 

Humpolec, a navštívil jsem Středisko správy a údržby dálnic Bernartice. Jsme připraveni, 

lidé i technika v plné pohotovosti,“ tweetoval na přelomu února a března. O pár dní 

dříve Všudybyl vyrazil pro změnu s předsedou vlády vlakem po Středočeském kraji, kde 

zjistil, že je železniční doprava přetížená. (To vláda vyřešila razantně hned v březnu.) 

Tím, jak o svých superschopnostech Havlíček referuje, na sociálních sítích vzedmul 

vlnu posměchu. Nejvtipněji zareagoval bývalý ředitel Komerční banky Radovan Vávra: 

„Dobrý den, pane ministře, manželce se rozbila sušička a vypadá to u nás jak na Starém 

bělidle. Nemohl byste k nám dneska zaskočit a mrknout se na to? Díky a ať se daří.“

GenDeru vstříc. V přehlídku pokrytectví se změnil slavný festival Berlinale, jedna 

z nejprestižnějších kinematografických přehlídek roku. Loni se po 20 letech odcházející 

programový ředitel Dieter Kosslick připojil k výzvě 50/50/2020, v níž se známé filmové 

přehlídky zavázaly k „genderové vyváženosti“. A tak hned 7 z původních 17 snímků 

v soutěži natočily ženy a vedení festivalu na webové stránky vystavilo obsáhlou 

studii mapující, jaké procento žen na všech pozicích historicky pro festival pracovalo. 

Letošní festival s novým genderově vyváženým vedením, v jehož čele stanula Mariette 

Rissenbeeková, v novém trendu vykročil k ještě světlejším politicky korektním zítřkům. 

Nejprve týdeník Die Zeit zveřejnil článek, který naznačuje, že zakladatel a první ředitel 

Berlinale Alfred Bauer zastával významné pozice za nacistické éry, načež vedení zrušilo 

jednu z cen, Stříbrného medvěda – Cenu Alfreda Bauera. Média se též pustila do 

kritiky šéfa festivalové poroty, herce Jeremyho Ironse, za to, že se v minulosti stavěl 

rezervovaně k manželstvím homosexuálů a pochyboval i o smyslu kampaně MeToo. 

Reakce festivalu? Na úvodní tiskovce Irons sebemrskačsky přečetl prohlášení, v němž 

odvolal, s čím předtím nesouhlasil. Co organizátoři udělají, až někdo napíše, že jen 

700 metrů od paláce Berlinale měl svůj bunkr Adolf Hitler? Zruší celý festival?

Na vše je dobré dívat se s nadhledem aneb komentované události 
a zajímavosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti.   Připravil: Milan Vidlák
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co je Dovoleno Bohovi… V nedůstojnou frašku se změnilo 

působení Vladimíra Kremlíka v čele ministerstva dopravy. Bývalého 

vedoucího sekce strategických privatizací Fondu národního 

majetku, ekonomického poradce premiéra Špidly v roce 2002, 

ředitele sekce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

a právníka ještě loni na jaře premiér Babiš chválil, kudy chodil. 

I přes náznaky, že nemusí být všechno v pořádku, což potvrdil 

sám předseda vlády. „Pan Kremlík je předmětem různých pomluv 

a dezinformací, dostávám na něj anonymy mailem a v SMS… 

Je to profesionál, pracovitý člověk, myslím, že jsem si různé 

informace, které na něj přišly, prověřil dostatečně,“ řekl loni na 

jaře před jeho jmenováním. Po devíti měsících se jej ale zbavil kvůli 

provalené podezřelé zakázce na elektronický prodej dálničních 

známek za 401 milionů korun. Systém by byl navíc navázaný na 

tajné služby a dokázal sledovat nejen vozy, zda mají zaplacený 

dálniční poplatek, ale především fotit osoby, které ve voze jedou. 

O tom údajně exministr Kremlík neměl tušení. Každopádně 

skandál byl na světě a ministr se musel z úřadu pakovat. Tím by 

to mohlo celé skončit, kdyby se jej Babiš nerozhodl dorazit. Jeho 

„stranický“ list MF Dnes spustil proti Kremlíkovi dehonestační 

kampaň. Reportéři se například vydali zjišťovat, kde vzali Kremlíkovi 

rodiče, bývalý dělník a knihovnice, 8,59 milionu korun, jak novináři 

dohledali v Centrálním registru oznámení novém informační 

systému veřejné správy. Zajímavé je, že to předtím nikomu, ani 

premiérovi, který Kremíka prověřoval, nevadilo. Zřejmě zde platí 

okřídlené „co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi“…

Ženy soBě. Německo si zvolilo novou Miss, tedy nejkrásnější 

ženu země. V nejpokrokovějším státě Evropy šlo však o ve všech 

ohledech revoluční ročník. Již loni byla zrušena kvůli kampani 

MeToo promenáda v plavkách a letos pořadatelé vyházeli 

z poroty všechny muže. Je přece divné, když muži oceňují 

a hodnotí ženskou krásu… Čistě dámská porota vítězkou zvolila 

– jistě zcela objektivně, protože ženy si odjakživa nezávidějí 

a přejí si jen to nejlepší – nejstarší ženu ve stoleté historii 

soutěže, které se smějí účastnit ženy ve věku od 18 do 39 let. 

Vybíralo se prý na základě osobnosti dívek a poprvé se mohly 

účastnit také ženy, které jsou vdané a mají děti. Právě díky 

změně pravidel mohla titul získat vůbec nejstarší účastnice, 

pětatřicetiletá Leonie Von Haseová z německo-namibijské 

rodiny, která je zároveň matkou tříletého syna a která podle 

fotek vypadá zhruba na padesát. Holt pokrok nezastavíte. 

Kde si ale teď budou fotbalisti a hokejisti vybírat manželky?

moDerní umění obvykle snese hodně, to ale nebyl tento 

případ. Umělecké dílo Nimble and Sinister Tricks (Obratné 

a zlověstné triky) mexického umělce Gabriela Rica sestávalo ze 

skleněné desky, do níž byly „zaražené“ různé předměty včetně 

fotbalového míče, kamene či nože, a bylo jedním z ústředních 

kusů na výstavě v galerii OMR v Mexico City. Už není. Umělecká 

kritička Avelina Lésperová totiž odložila plechovku od Coca-

Coly na jeden z kamenů zaražených ve skle a celé dílo se 

rozsypalo na tisíc kousků. Podle jedné verze událostí si žena 

plechovku odložila, aby mohla fotit, zlí jazykové však tvrdí, že 

šlo o demonstrativní gesto, protože se jí vystavený artefakt 

hrubě nelíbil. To potvrdila i kritička: „Bylo to, jako kdyby 

instalace slyšela, co si o ní myslím. Dílo se rozpadlo na kusy 

a zřítilo se na zem.“ Lespérová pak zástupcům galerie navrhla, 

aby prodali dílo v ceně 20 000 dolarů rozbité, protože teď je 

teprve „kompletní“. Opravdová kvalita za rozumnou cenu…

nevěř Průzkumům… Co mají společného volební průzkumy 

společností CVVM, Kantar, Median, STEM, Phoenix Research 

či SANEP? Že nevycházejí. Respektive totálně se rozcházejí. 

I když dělají agentury stejný výzkum, jejich výsledky se liší jako 

den a noc. Ve všech průzkumech sice vede Hnutí ANO, ale na 

dalších místech už je to o dost zajímavější. Median a CVVM na 

druhé místo v lednu zařadily ODS se 14 a 15 procenty. Třetí 

skončili Piráti s dvouapůlprocentní ztrátou. U agentur Kantar 

a STEM naopak skončili druzí Piráti s 16,5 procenty a třetí 

občanští demokraté. Nejpodezřelejší jsou ale výsledky u hnutí 

Trikolóra. Aby mělo nové politické uskupení šanci probojovat se 

do Poslanecké sněmovny, potřebuje, aby se v průzkumech drželo 

kolem pěti procent, neboť to je hranice, kdy se politická strana 

začne objevovat více v médiích. „Skokan týdne v průzkumech 

volebních preferencí je definitivně naše Trikolóra. Od 0,5 % 

od STEMu, přes 6,1 % od Phoenixu jsme dnes zakotvili na 7,4 

% od Sanepu,“ uvedla ironicky poslankyně Zuzana Majerová 

Zahradníková. Každý si tak může vybrat průzkum, který mu 

vyhovuje. Známější agentury se vyjádřily v tom smyslu, že 

Phoenix a SANEP nejsou členy Sdružení agentur pro výzkum 

trhu a veřejného mínění SIMAR, a tudíž nejsou tak seriózní. 

Jenže stačí si porovnat předvolební průzkumy těch seriózních 

a následně porovnat s reálnými výsledky voleb, aby si člověk 

položil otázku, v čem by ty seriózní měly být lepší. U výzkumů 

totiž hodně záleží na tom, koho a jak se zeptáte, a prostor pro 

manipulaci je obrovský. Jak to glosoval jeden čtenář v internetové 

diskusi: „Nevěř průzkumu, který sis neobjednal a nezaplatil.“
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M
imořádné události mají 
tendenci nabalovat se jed-
na na druhou jako sněho-
vá koule. Přesně den poté, 

co česká vláda 10. března rozhodla 
o uzavření všech základních, středních 
a vysokých škol a zákazu konání akcí, 
kde je více než sto lidí, kvůli epidemii 

(údajně)  smrtícího koronaviru, se 
v  médiích objevila dosud nejpřesnější 
a  nejpronikavější analýza toho, co se 
vlastně kolem nás v  těchto týdnech 
a měsících děje.

Nevypustili ji z  úst žádní slovutní 
komentátoři, ekonomové ani vědci, 
strašící lidi, ale dva hokejisté z extra-

ligového Hradce Králové. „Chápu, že se 
nějakým způsobem omezuje seskupo-
vání lidí. Na druhou stranu – obchoďá-
ky jsou otevřené a protočí se tam tisí-
ce lidí. Přeženu to, ale kdybychom si 
udělali led v nákupáku v Praze, zahrát 
si můžeme,“ podivil se před novináři 
útočník Radek Smoleňák v  narážce 

Stane se šíření nové infekční choroby dokonalým nástrojem, jak restartovat celou 
světovou ekonomiku? 

Virus, který změní sVět



9

téma

na zdánlivou nelogičnost vyhlášených 
opatření proti nemoci COVID-19, která 
se v  prosinci loňského roku objevila 
v čínském Wu-Chanu a odtud se zača-
la šířit do více než 80 zemí světa. Na 
jedné straně totiž nemohou jít dítka do 
školy a sportovní fanoušci na hokej, na 
straně druhé byla (až na uzavření tam-
ních restaurací a kin) otevřená obrov-
ská nákupní centra, kam chodí ještě 
víc lidí. A i když vláda nakonec obchod-
ní centra přece jen uzavřela a nechala 
fungovat jen super- a  hypermarkety, 
zavřela obchůdky, kam chodí pár lidí, 
i  malé provozovny, ale nechala běžet 
velké průmyslové podniky, kam chodí 
lidí stovky a tisíce. 

Podle vědecké studie, která vycháze-
la z pozorování 72 tisíc pacientů v Číně 
a  která byla zveřejněna na stránkách 
China CDC Weekly, virus ze všeho nejvíc 
ohrožuje lidi starší či kardiaky. Ve více 
než 80 procentech případů jsou nakaže-
ní lidé starší 60 let a v polovině přípa-
dů nad 70 roků, naopak dětem se jako 
zázrakem nákaza téměř úplně vyhýbá 
(jen asi 2 % nakažených); a u mladých 
a  zdravých dospělých má pak celkově 
průběh podobný banálnímu nachlaze-
ní. „Normální koronaviry napadají děti 
i dospělé rovnoměrně, ale tenhle – ať už 
z jakéhokoliv důvodu – postihuje spíše 
dospělou populaci,“ říká americký pe-
diatr a  specialista na infekční nemoci 
z amerického Clevelandu Frank Esper.

I přesto je jedním ze zásadních opat-
ření v  Česku plošné uzavření základ-

ních, středních a  vysokých škol. A  to 
ve chvíli, kdy skončily jarní prázdniny 
a většina rodičů si nemůže jen tak vzít 
dovolenou, pokud není nucená. V těch-
to případech obvykle hlídají právě dě-
deček s babičkou, kteří mají být koro-
navirem ohroženi nejvíce. Na to konto 
přispěchal s radou vedoucí Ústavu epi-
demiologie a ochrany veřejného zdraví 
Lékařské fakulty Ostravské univerzity, 
známý epidemiolog Rastislav Maďar, 
který jen o několik dní dříve uklidňo-
val občany, že „léčba koronavirové in-
fekce je podobná léčbě chřipky a mírné 
příznaky nepotřebují žádnou zásadní 
léčbu kromě domácí  izolace a  léčby 
příznaků“, přičemž chřipka je podle 
něj mnohem větší zabiják: „Nevím, zda 
bylo úplně dobré opatření zavírat zá-
kladní školy, protože děti mohou mít 
bezpříznakový průběh, a přesto virus 
vylučovat. Za této situace nechceme, 
aby děti končily u prarodičů. Mám oba-

vu, že velká část rodičů nemůže zůstat 
doma a  že prarodiče budou sloužit 
jako hlídací alternativa, a  to je směr 
putování viru, který nechceme.“ Maďar 
aby se v tom vyznal…

A  tak raději dejme slovo druhé-
mu hokejistovi, spoluhráči Radka 
Smoleňáka v  Hradci Králové Petru 
Koukalovi, který se po vyhnání 
diváků ze stadionů a  zákazu veřej-
ných akcí na věc podíval svým možná 
jednoduchým, ale zdravým selským 
rozumem: „Na chřipku umře více lidí 
než na koronavirus. Člověk, když kou-
ká na zprávy, tak se musí smát. Všude 
jenom slyšíte ,zákeřný virus‘ a vyvolá-
vání paniky na všechny strany. Samo-
zřejmě že to není sranda, zvlášť pro 
starší lidi, to si nebudeme nalhávat. 
Snad ale ti, co dělají tato rozhodnu-

tí, vědí, co dělají.“ A právě u této po-
slední, nesmírně zajímavé věty, která 
padla pouhý den předtím, než Světová 
zdravotnická organizace (WHO) vy-
hlásila koronavirovou pandemii, stojí 
za to se zastavit.

Jedním z  nejviditelnějších důsled-
ků koronavirové nákazy je z  mediál-
ní hysterie pramenící strach, který 
dokázal veřejnost v  různých koutech 
světa vybudit k obrovským nákupním 
výkonům. Ty povzbudily světovou eko-
nomiku a nakoply velký byznys nebý-
valým způsobem; sotva dva měsíce od 
poslední nákupní horečky před Vánoci 
lidi neváhali utratit ještě daleko větší 
množství peněz v únoru a březnu, kdy 
jich obvykle po výdajích před koncem 
roku není nazbyt. S tím rozdílem, že to 
nebylo za elektroniku, hračky, kosme-
tiku či jiné dary k potěše těla i ducha, 
ale za špagety, konzervy a čističe, aby 
se předzásobili a připravili na očekáva-

Jedním z nejviditelnějších důsledků koronavirové nákazy 
je z mediální hysterie pramenící strach, jenž dokázal 
veřejnost vybudit k obrovským nákupním výkonům. 

Foto Adobestock
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nou krizi, kterou má mít na svědomí 
jeden malý virus ve tvaru sluneční 
korony.

Všímavý čtenář by si zde mohl 
položit jednu ještě důležitější a  vše-
tečnější otázku než obligátní „cui 
bono“ , která ostatně provází kaž-
dou podobnou událost. A sice: Jak je 
možné, když se ze dne na den mno-
honásobně, a hlavně nečekaně zvýší 
poptávka po určitém druhu zboží, že 
super- a hypermarkety dokázaly tak 
rychle reagovat a neustále zásobovat, 
a  tak prodat i  čtrnáctkrát víc zboží 
než obvykle? 

Každý obchodník a  výrobce vám 
řekne, že chce-li uspokojit výrazně 
zvýšenou poptávku, musí se na ni 
s dostatečným předstihem připravit. 
Neboli plánovat. Například před Vá-
noci. Když ale po rýži a konzervách 
začaly z  obchodů ve velkém mizet 
i notebooky, aby mohli lidé, kteří po 
zavření škol musejí hlídat děti, pra-
covat aspoň z  domova, mluvčí nej-
většího internetového obchodu Alza.
cz Patricie Šedivá bezelstně přiznala: 
„Objednávky notebooků se sice vý-
razně zvedly, ale nemáme problém 
vyjít poptávce vstříc, protože jsme 
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se předzásobili.“ Netřeba zdůrazňo-
vat, že se notebooky stejně jako skoro 
všechno ostatní zboží vyrábí v  Číně, 
kde byla koronavirem ochromena vý-
roba nejcitelněji, a  tím samozřejmě 
i dodávky zboží v čele s elektronikou 
do celého světa. Že by zázrak?

Anebo snad tahle událost nebyla tak 
nečekaná, jak se zdálo, a  některé ře-
tězce i výrobci se na něco podobného 

stihli připravit ještě předtím, než to 
vypuklo? Tedy, slovy hokejistovými, 
vědí opravdu ti, kteří podobná rozhod-
nutí činí, co dělají? Nebo dokonce co 
kdy udělat mají?

Shodou okolností jsem se nedávno 
bavil s kamarádem Robertem, úspěš-
ným byznysmenem a  výjimečně in-
teligentním a  schopným chlapíkem, 
který mi říkal, že do měsíce očekává 
jisté rozhřešení zdánlivě podivných 
událostí, jež se na nás od začátku roku 

valí v  nečekané intenzitě. Přemýšlel 
o  tom, co se stane onou pověstnou 
černou labutí, tedy zdánlivě nepřed-
vídaným jevem a událostí s  význam-
ným dopadem na život jedince či celé 
společnosti. Zdánlivě nepředvídatel-
ným píši proto, že jsou obvykle tyto 
jevy nečekané pouze pro veřejnost, 
méně však pro ty, kteří stojí v pozadí 
světové politiky a  ekonomiky a  pří-

chod těchto labutí usměrňují či přímo 
designují. Lhostejno, zda jde o 11. září 
2001, kdy se týden před útoky sázelo 
na pokles akcií aerolinií či výrobců le-
tadel, nebo finanční krizi v roce 2008, 
na které spousta velkých hráčů taktéž 
obrovsky vydělala.

Ať tak či onak, privilegovanější sku-
piny lidí dokážou „nečekané“ události 
perfektně využít, finančně, sociálně 
i politicky. „Do konce března bude jas-
no,“ kýval Robert znepokojeně hlavou, 

„ale už je to v běhu a bude to stát za 
to.“ Také jsem tušil, že něco přijde, ale 
nečekal jsem, že to bude tak rychlé. 
A především tak velké.

Domeček z karet
O zdravotní stránce věci se v médiích 
mluví prakticky nonstop. V  pozadí 
ale zatím zůstávají dopady ekonomic-
ké.  Jaký má koronavirus potenciál 
ovlivnit lokální či globální ekonomi-
ku?

Tak už to někdy bývá – v létě, když 
je teplo, vydělá zmrzlinář, v zimě třeba 
zase prodejce teplých kaštanů. V sou-
časné době obraty řetězců či lékáren 
kvůli obavám z  koronaviru vyletěly 
o desítky, stovky i tisíce procent naho-
ru – například lékárnám BENU vyrostl 
pouze v e-shopu obrat o 800 procent. 
Mnozí obchodníci slavili krátce po 
sobě dokonce druhé Vánoce. Například 
co se týče dezinfekčních prostředků, 
tolik, kolik se jich nakoupilo od ledna 
do března, se obvykle nevyprodá ani 
za několik let, přičemž ceny takových 
antibakteriálních gelů na ruce vzrostly 
až trojnásobně. Znásobily se i prodané 
objemy mouky, těstovin, rýže či papí-
rových kapesníčků, o respirátorech či 
rouškách ani nemluvě.

Je celkem jasné, že jde pro velké 
hráče o  životní byznys. Jiní, menší 
obchodníci, například z  cestovního 
ruchu nebo provozovatelé restaurací 
či drobní živnostníci, kteří nevlast-
ní nadnárodní řetězce, naopak kvůli 
drakonickým zákazům shromažďová-
ní a cestování spláčou nad výdělkem. 
Jak ale ukázaly následující události od 
uzavření Itálie do karantény či dras-
tická opatření v  dalších zemích, ko-
ronavirus zřejmě  způsobí mnohem 
hlubší, strukturálnější dopady na svě-
tovou ekonomiku.

Gigantickými nákupy sice vystrašení 
lidé získali hodně základních surovin, 
ze kterých můžou několik týdnů vařit 
jednoduché večeře, ale také toho hod-
ně ztratili. Kvůli velkému humbuku 
a  všudypřítomnému strachu nesmysl-
ně utratili desítky miliard korun, které 

Kdyby nám ještě před pár měsíci někdo 
řekl, že to bude v ulicích měst vypadat 

jako v Hvězdných válkách, bylo by to na 
docenta Choholouška... Foto Profimedia

Jak je možné, když se ze dne na den mnohonásobně 
a hlavně nečekaně zvýší poptávka po zboží, že super- 
a hypermarkety dokázaly tak rychle zareagovat? 
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jim teď, zdá se, budou bolestně chybět. 
Nečekali totiž, že to všechno bude tr-
vat tak dlouho.

Všechny ty obrovské sumy peněz, 
které lidi v panice utratili, samozřej-
mě nikam nezmizely a  do kanálu 
neodtekly. Jen se přesunuly do poně-
kud povolanějších a  chytřejších ka-
pes, které s penězi dovedou zacházet 
mnohem rozumněji. Z toho, co se děje 
kolem nás, začíná být totiž zřejmé, že 
právě zprvu nenápadný koronavirus 
se stává jakýmsi katalyzátorem, kte-
rý poslouží k  tomu, že se bude moci 
současný kapitalistický systém trans-
formovat. Tak, aby mohl i nadále fun-
govat. V poslední době mu totiž jaksi 
docházel dech a spekulovalo se o tom, 
že světu hrozí nějaký velký třesk, na-
příklad válka.

Průběh „koronavirové krize“ ale za-
tím nasvědčuje tomu, že tuto roli na 
sebe vzala místo velké války jako v mi-
nulosti globální pandemie a  že se zde 
hraje mnohem sofistikovanější hra 
s velkými následky pro budoucnost lid-
stva a zejména té části světa, která byla 
až dosud považována za svobodnou.

Pokud se laskavý čtenář stále domní-
vá, že jsou všechny ty manévry, které na 
planetě probíhají, důsledkem strachu 
vlád jednotlivých zemí o  zdraví jejich 
občanů, přičemž školy a země se uzaví-
rají kvůli tomu, aby byli lidi v bezpečí, 
a  poznamená něco ve smyslu, co jsou 
utracené miliardy oproti lidským živo-
tům, namítl bych mu, že naděje a opti-
mismus jsou sice hezké věci, ale, při vší 
úctě, při podobných událostech obvykle 
nejde jen o jednu věc, ale hraje se vždy 
více šachových partií najednou. Tak 
jako tentokrát.

Položme si tak trochu řečnickou 
otázku: Jaká je šance, aby se lidé, kteří 
řídí dění na této planetě řídí tak, jak ho 
řídí, se najednou proměnili v ochránce 
lidu a dbali o jeho zdraví? Když může-
me sledovat, že dlouhé desítky let pra-
cují místo zájmu občanů v zájmu svém, 
zadlužují je výhodnými půjčkami (pro 
sebe), schvalují podivné zákony, vyvo-
lávají válečné konflikty na Blízkém vý-

chodě či v  Africe, často kvůli politice 
či drancování nerostného bohatství, 
vyrábějí a  prodávají jídlo „vylepšené“ 
chemií či  léky, které neléčí, a  zavádějí 
elektromobily a  papírové tašky, které 
ničí planetu ještě víc než normální auta 
a  igelitky? Opravdu by jen tak pozaví-
rali továrny a obětovali současnou po-
dobu (svojí) ekonomiky, aniž by toho 
využili pro své cíle?

Místo romantických představ o  hr-
dinných vládcích, kteří nemají na srdci 
nic jiného než blaho svých poddaných, 
bych se v následujících řádcích poohlé-
dl trochu jiným směrem a popřemýšlel 
spíše o hlubších souvislostech součas-
ného dění. Ty sice zůstávaly až dosud 
skryty pod koronavirovým povrchem, 

ale s kaž dým dalším a dalším opatře-
ním nesměle vyvěrají na povrch. 

Majitelé
K  tomuto zamyšlení mě inspirovala 
loňská kniha Zmrdztvýchvstání, kde 
popsal psychoterapeut Petr Knotek 
s uměleckým jménem Pjér la Šé‘z úz-
kou skupinu lidí, kterou výstižně 
nazval Majitelé. Majitel je člen velmi 
úzké vrstvy takzvané elity, která se 
postupně vydělila ze zbytku společ-
nosti. Jde o ono pověstné jedno pro-
cento lidí, kteří vlastní téměř veškeré 
bohatství, jež lidstvo během svých 
dějin vytvořilo a nashromáždilo. Jsou 
to v  podstatě majitelé tohoto světa. 
Kapitalisté.

nejprve byla karanténa vyhlášena v Itálii, 
kde je obvykele v ulicích velice živo, později 
se přidala i Česká republika.   Foto Profimedia
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Dříve byly tyto společenské třídy vidi-
telné, v podobě feudálů či králů, později 
se ale nižší vrstvy obyvatel emancipovaly 
a zlepšovaly se jejich životní podmínky. 
Lidem se to zalíbilo a chtěli se mít stále 
lépe, až podlehli mylné představě, že si 
jsou s bohatými rovni a že mohou mít 
stejně jako oni v životě (téměř) vše.

Jenže tady se Majitelům povedl hu-
sarský kousek. Geniálně se stáhli do 
pozadí a  pro lidi vytvořili iluzi rov-
nosti, svobody a  demokracie. Umož-
nili jim hojně nakupovat, žít v dosud 
nepoznaném luxusu a dojít k názoru, 
že jsou si s  novodobými aristokraty 
rovni. Banky dokonce lidem, kteří si 
u nich vzali obzvláště velké a „levné“ 
půjčky (půjčíš si dva miliony, vracíš 

čtyři), vyčlenily stejná privátní oddě-
lení, která se starají o skutečné bohá-
če. Iluze rovnosti byla tak dokonalá, 
že by bylo hříchem jí nepropadnout. 

Od začátku to však mělo jeden po-
řádný háček – v případě lidí ze střední 
třídy a níže, kteří si začali hrát na bo-
haté, nabírat hypotéky a  dopřávat si 
luxusní zboží a  zahraniční dovolené, 
na které by jinak neměli, jde o život na 
dluh. S pořádně tučnými úroky.

Mezi bohatými a  chudými je jeden 
podstatný rozdíl. Bohatí totiž myslí 
úplně jinak – své vydělané peníze neu-
trácejí, ale investují do byznysů, které 
jim je vydělávají. Například by nikdy 
nevkládali úspory do různých podí-
lových či spořicích fondů, které svým 
klientům v  konečném důsledku pení-
ze nevydělají, ale seberou. Je to proto, 
že dlouhodobě sice akcie na burzách 
rostou, ale většinou ne tak dlouho, jak 
by bylo potřeba. Dvacet či třicet let je 
zkrátka příliš dlouhá doba na to, aby se 
něco „nezvrtlo“. Burzy sice rostly, ale 
teď všechno spadlo a spousta lidí přišla 

o úspory. Někteří o tom ještě nevědí, ale 
ve smlouvách stojí, že výnosy mohou 
být dokonce i záporné.  Jinými slovy – 
z původní investice se může stát dluh.

Bohatí své peníze, které vydělávají 
obchodováním a  podnikáním, ne-
chávají ležet v bance. Bankám to ne-
vadí,  protože jejich peníze potřebují 
k  tomu, aby z  nich mohly v  součas-
ném systému vytvářet další peníze, 
a ekonomika tak rostla. Takové klien-
ty si banky hýčkají a předcházejí.

Zatímco lidé, kteří si naberou hypo-
téky a jiné půjčky, neinvestují do niče-
ho, co vydělá jim, ale všechny peníze 
utrácejí a vkládají do věcí, které vydě-
lávají bohatým. Vyházejí je za běžnou 
spotřebu a  kupování věcí, které sice 

převážně nepotřebují, ale domnívají 
se, že když je budou mít, zařadí se tím 
mezi bohaté a úspěšné. Na tom, kdo je 
opravdu bohatý, to ale nepoznáte. Ten 
si klidně koupí kalhoty u  Vietnamců, 
když se mu budou hodit, jindy zase 
investuje do kvalitních, ale užitečných 
věcí, a na peníze nekouká. Má to pro 
něj hodnotu, nebo nemá? Značka ne-
hraje roli. Takový člověk je vychován 
tak, aby uměl zacházet s  penězi, až 
zdědí rodinné jmění, a  nerozfofroval 
je, jako to umí zbohatlíci.

Bohatí jsou bohatými proto, že neu-
trácejí jako smyslů zbavení a nikdy by 
nekupovali věci, například nemovitos-
ti v  době, kdy jsou drahé. V  té době 
oni naopak prodávají. Znají hodnotu 
věcí, a tak nikdy nepřeplácejí. Naproti 
tomu chudí, ponejvíce střední třída, 
nakupují přesně v  okamžiku, kdy je 
to pro ně nejméně výhodné a kdy je 
k  tomu povzbudí kolektivní nákupní 
horečka. To je podstata kapitalismu.

Majitelé, kteří přešli z výsluní a krá-
lovských trůnů do ústraní, nechali běž-

né lidi uvěřit tomu, že si mohou vlád-
nout sami. Svým způsobem to může 
být i  pravda, protože existuje ještě 
jedna vrstva lidí, jež pochopila pravidla 
hry, chová se rozumně a  zodpovědně, 
a i v kapitalismu má možnost postavit 
se na vlastní nohy a nezadlužit se. Ten, 
kdo pochopil, jak systém funguje a jak 
je možné v něm prosperovat, může do-
cílit jisté míry nezávislosti a  svobody. 
Mám na mysli třeba lidi, kteří vybudo-
vali prosperující firmu a lidem nabízejí 
a vyrábějí to, co potřebují. Nebo co chtě-
jí. Může mezi ně patřit klidně zmíněný 
zmrzlinář. Mají sice větší odpovědnost 
než typičtí zaměstnanci, ale také větší 
manévrovací prostor – pokud jim stát 
nehází klacky pod nohy. Nebo se je ne-

Bohatí jsou bohatými proto, že neutrácejí jako smyslů 
zbavení a nikdy by nekupovali věci, například nemovitosti 
v době, kdy jsou drahé. V té době oni naopak prodávají. 
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snaží zlikvidovat jako u nás, kvůli páno-
vi, který chce vlastnit celý stát a  ještě 
bude mít pocit, že má málo.

Většina lidí, Čechy nevyjímaje, se ale 
nechala zlákat vidinou bezuzdné spo-
třeby založené na nakupování věcí na 
dluh, aniž by pochopila pravidla hry. 
Právě v naší zemi je snad s výjimkou 
Spojených států amerických největší 
finanční negramotnost na celém ši-
rém světě. A  proto také naše ekono-
mika tak skvěle funguje – je založena 
na nezřízeném utrácení a zadlužování 
lidí, kteří si myslí, že jsou bohatí.

Právě dvaceti- či třicetiletý dluh je ale 
nástroj, kterým si Majitelé lidi zaháčko-
vali do konce života. Možná i déle. 

Majitel je člověk, který vlastní třeba 
banku. Stojí tedy na absolutním vr-
cholu mocenské pyramidy. Pod ním 
sedí jeho správci a  analytici, kteří 
vymýšlejí strategii a  plánují šacho-
vou partii s planetou tak, aby Majiteli 
„optimalizovali“ zisky. Až pod nimi 
jsou ředitelé korporací, kteří tento 
plán plní, stejně jako politici, mana-
žeři a  jiní vykonavatelé vůle Majitele. 
Takhle nějak zřejmě funguje hierar-
chie v pyramidě moci – jen ten, kdo 
je úplně nahoře, pod sebou vidí celou 
mozaiku, do níž zapadají všechny díl-
ky. Ti, kdo jsou pod ním, znají vždy jen 
tu část agendy, kterou potřebují znát 
ke své práci. Každý šéf má zkrátka 
svého šéfa, až ti úplně nejvyšší šéfo-
vé mají nad sebou už jen Majitele. Ti, 
kteří z dálky vypadají jako šéfové, jsou 
spíše jen manažeři. Takhle nějak by to 
mohlo vypadat.

Nová doba
Majitelů je ve skutečnosti jenom 
hrstka. Podle studie Švýcarského fe-
derálního technologického institutu 
v  Curychu kompletně ovládají a  řídí 
celou globální ekonomiku. Curyšský 
tým pracoval s  databází analytické 
společnosti  Orbis z  roku 2007, v  níž 
je nashromážděno 37 milionů společ-
ností a investorů z celého světa. Z této 
databáze pak vybral 43 060 nadnárod-
ních společností a  popsal vlastnické 

podíly, které je propojují. A následně 
vytvořil model, z  nějž vyplynul po-
čet společností, které kontrolují jiné 
prostřednictvím akcií a  jejich výno-
sy, čímž zmapoval strukturu ekono-
mické moci. Tato struktura odhalila 
rozhodujících 1318 vzájemně vlastnic-
ky propojených společností – každá 
z  nich se dvěma nebo více firmami, 
průměrně s dvaceti.

Po dalším výzkumu vlastnické sítě 
švýcarští odborníci zjistili, že většina 
těchto společností je propojena navíc 
ještě se „superskupinou“ 147 nadná-
rodních, ještě provázanějších korpora-
cí. Vše je podle Švýcarů ovládáno skrze 
finanční instituce, jako jsou například 
banky Barclays, JP Morgan Chase či 
Goldman Sachs. Právě tyto instituce 
vlastní Majitelé, které samozřejmě člo-
věk nezná, znát nebude a ani by chtít 
znát neměl, je-li mu život milý.

Kdyby to tak opravdu fungovalo 
a kdybych byl v tomhle příběhu Majitel, 
jehož prioritou a  smyslem života jsou 
peníze a moc a který lidi považuje jen 
za figurky na šachovnici, udělal bych 
to stejně. Vybral bych si k tomu nějaký 
virus běžné chřipky. Prasečí už tu byla, 
ptačí taky, chtělo by to něco nového. 
Po fiasku s  bublinami ptačí a  prasečí 
chřipky hlavně už ne chřipku, tu nikdo 
nezbaští. Co takhle koronavirus, který 
nezpůsobuje to, co běžná infekce cest 
dýchacích, ale nemoc COVID-19? To ne-
zní úplně špatně. 

Někteří konspirační teoretici na in-
ternetu spekulují o  koronaviru jako 
o biologické zbrani, ale nezdá se mi, že 
by bylo nutné tolik plýtvat časem. Ne-
bezpečných virů je kolem nás tolik, že 
úplně postačí využít nějakého malého 
cestovatele z aktuální epidemie a tro-
chu se na něj zaměřit. Případně ho leh-
ce poštelovat. Je skutečný, nebezpečný, 
nový, protože zmutoval – to viry ob-
vykle dělají –, a zjara se rychle šíří.

Právě v Číně je hodně lidí, a kdyby se 
nechal být, rychle by promořil ohrom-
nou část lidí. Co ho ale trochu zpoma-
lit a omezit počet nakažených tím, že 
na chvíli uzavřeme továrny? Nejen že 

to prospěje životnímu prostředí, které 
léta dostává zabrat, a ten čínský smog 
je už opravdu k nesnesení, a taky ať ne-
děláme zelenou politiku jen slovně, ale 
především se narovná ekonomické pro-
středí. Největší současná potíž s Číňany 
je v tom, že jejich země díky tomu, že se 
stala továrnou světa, neuvěřitelně zbo-
hatla. Obyčejným dělníkům vyrostly 
platy, a tím i hřebínky. A to na takovou 
úroveň, která začíná samotnou podsta-
tu stability téhle továrny, a  tím i  celé 
globální ekonomiky ohrožovat. Když 
se mají lidi moc dobře, není to s nimi 
jednoduché. Blbnou. Není problém jim 
zvýšit platy, peněz je dost, ale jakmile se 
životní úroveň dostane vždy na určitou 
hranici, přestane to fungovat. Žádosti 
o další zvýšení platu, stávky, a nakonec 
i  fakt, že si lidé přestávají vážit práce, 
takže není lehké sehnat šikovné za-
městnance, to všechno ohrožuje výkon-
nost systému.

Někdo však oblečení pro celý svět 
ušít musí, a to rychle, kvalitně a levně. 
Takže co nechat lidi chvíli doma a epi-
demii, která zde vypukla, řešit o něco 
svérázněji, než je kvůli podobným 
infekčním nemocím zvykem? Proto-
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že nač používat zbytečně hrubou sílu 
a  nepěkné donucovací prostředky, 
když může stejně užitečnou práci od-
vést neviditelný mikroorganismus?

To není tak úplně špatný nápad, co 
říkáte? Jen je třeba dát pozor, aby to 
nepoložilo celou světovou ekomiku, je 
to přece jenom docela tenký led.

Na druhou stranu, my Majitelé máme 
peněz dost, a  když to dobře uděláme, 
tak nám to žíly neroztrhá. Naopak. 
Když se lidi bojí o něco víc, než by mu-
seli, utrácejí ještě víc než běžně. A i za 
normálních okolností je to hodně. To je 
jedna věc. A pak je tu ještě jeden aspekt. 
Po obnovení výroby se nastaví podmín-
ky víceméně znovu a  bude možné to 
navléct tak, aby systém dostal nový im-
pulz a mohl fungovat dál.

Jak, když koronavirová pandemie 
nakazí celou světovou ekonomiku? 
Velice jednoduše. Po omezení výro-
by v Číně a  výpadku továren mohou 
nespokojení dělníci, kteří pojali po-
dezření, že by si zasloužili víc peněz 
a mohli se mít lépe, a mezitím si stej-
ně jako lidé na Západě nabrali půjčky 
u  HomeCreditu a  spol., snadno přijít 
o práci. Co jim řeknou šéfové? Je kri-

ze, svět je v recesi, nejsou peníze, tak-
že si musíte práce víc vážit. I za cenu 
nižšího platu. Takhle je to po každé 
velké krizi. Co v roce 2008 dělalo dest 
lidí, zvládla o  rok později polovina. 
Ale ještě tam jsou rezervy...

 Pokud se to někomu nelíbí, pracovat 
nemusí. Vezmeme dalšího, který bude 
za práci vděčný. Tečka.

Stejný princip lze uplatnit nejen 
v Číně, ale i v Evropě, kde je ekonomika 
natlakovaná jako papiňák a lidi nechtě-
jí nic dělat. Je třeba z hrnce upustit tro-
chu páry, pěkně globálně.

Podaří se nám to ukočírovat? Záleží 
na více faktorech, ale už jsme zvládli 
uřídit jiné složité akce. Tohle by mohlo 
být optimální řešení. Pokud Světová 
zdravotnická organizace (WHO) vy-
hlásí koronavirovou pandemii nemoci 
COVID-19, každá vláda si s tím v rámci 
svých kompetencí poradí sama tak, 
jak bude potřebovat. Snad si nikdo 
nevšimne, že například Německo nebo 
Velká Británie po vystoupení z EU „smr-
tící“ koronavirus příliš neřeší. Musejí ale 
ti vládní vědci tvrdit, že jde o nemoc, 
která se neliší od chřipky a u většiny lidí 
nemá vážný průběh? Mohli by aspoň za-

vřít obchody a zrušit ten jejich přiblblý 
fotbal...  

Zkátka když začne další ekonomický 
restart, budeme moci nastavit nové 
podmínky. Snížit přemrštěné ceny, 
srazit platy a zavést nový „zákon a po-
řádek“. Výhoda krizí je, že když něja-
kou vyvoláte či přiživíte, tak jakékoli 
řešení, se kterým potom přijdete, při-
vítají lidé jako záchranu a ještě budou 
vděční. To, že budou mít nižší plat, by 
jim nemuselo tolik vadit. Ti, kteří se 
budou snažit, se uživí vždy, protože 
budeme potřebovat, aby nakupovali.  
Když se navíc lidi dostatečně vydě-
sí, budou šťastní, když krize skončí. 
A uleví se jim, že nákazu přežili.  

 V  takové ekonomice nebude pro-
blém sehnat pracovní sílu, situace se 
otočí ve prospěch zaměstnavatelů. Ide-
álně těch velkých. Když se někdo ne-
bude chtít přizpůsobit, v řadě za ním 
budou čekat další, kteří jej rádi vystří-
dají. Ale oni budou chtít. Budou totiž 
muset, protože mají naši specialitu – 
hypotéky. Pro fungování ekonomiky je 
to naprosto úžasná věc.

Jistě, kdyby Majitelé i jejich poddaní 
neuvažovali tak, jak uvažují, dal by se 
svět řídit určitě i jinak. Lépe. Ale to už 
by asi nebyl kapitalismus…  

Možná je to jenom bláznivá pohád-
ka, která nemá s  realitou nic společ-
ného. Ale takhle nějak si představuju, 
že by to mohlo fungovat. Nebo je to 
všechno jenom náhoda? vid 

řídí někdo svět? Nebo se řídí sám?
Foto Adobestock

Bylo zajímavé pozorovat, jak se 
jakoby na povel zastavil svět. Hodně 

lidí se vzhledem ke tření mezi 
velmocemi  a masivnímu zbrojení 

v posledních letech obávalo kolap-
su systému a třetí světové války. 

Kdo by asi ale pomyslel, že bude lidi 
ve strachu a v šachu místo kanónů 

a jaderných hlavic držet nepřítel tak 
malý, že není ani vidět? Berte to 

tak, že něco se stát muselo, a na-
konec je vlastně dobře, že nedošlo 

k válce. Říká se tomu menší zlo... 
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Ještě jednu polohrubou!
Proč média místo uklidňování lidí přiživují paniku? Proč lidi dělají přesně to, 
co po nich obchodníci chtějí? A co by se dělo, kdyby se dělo něco vážnějšího?

Co když to nebude stačit? Zavolám domů...   
Foto Profimedia
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R
aději umřu hlady, než abych sní-
dal s Andrejem Babišem,“ odpo-
věděl podle novinářů Miroslav 
Nosek, oblíbený starosta Miletí-

na, když jej Úřad vlády pozval na setkání 
s českým premiérem v náchodském ho-
telu Beránek při jeho únorové návštěvě. 
Pokud ale člověk čte česká a světová mé-
dia pravidelně, musí chtě nechtě nabýt 
dojmu, že brzy zemřeme hlady všichni, 
bez ohledu na konkrétní politické prefe-
rence. A to i  ti, kteří korporátní média 
nečtou či o  jejich práci, věrohodnosti 
a motivaci nemají příliš valného mínění.

V  lednici nám zbylo výborné kuře 
na paprice, a tak jsem vyrazil 27. února 
do obchodu pro těstoviny. Byl čtvrtek, 
kolem poledního, kdy bývá provoz vol-
nější, ale u regálů jsem se stal svědkem 
hotového božího dopuštění. „Táto, jen 
vem ještě jednu polohrubou,“ vyzvala 
asi padesátiletá dáma svého manžela tó-
nem, který nepřipouštěl „tátův“ odpor. 
„Copak máš málo?“ pomyslel jsem si při 
letmém pohledu do  košíku, kde měla 
vyskládaných již asi dvacet balení. Než 
by madam stihla všechno spotřebovat, 
pokud tedy náhodou nehodlala péct ve-
likonoční mazance pro celý Středočeský 
kraj, zásoby by jí nakonec rozežrali moli, 
mravenci nebo zub času.

Mnoho dalších nakupujících se nene-
chalo v ničem zahanbit – košíky narva-
né k  prasknutí přetékaly konzervami 
vepřového ve vlastní šťávě, rýží, Vitanou, 
která vaří za ně, cukrem, jenž se sypal 
z  potrhaných obalů, a  bohužel i  všemi 
těstovinami. Předražené a  lepkavé špa-
gety nejmenované značky mezi ně nepo-
čítám. A tak jsem si celý šťastný koupil 
aspoň rohlík.

Ačkoli obecně platí, že únor je v  ce-
lém roce obchodně nejslabším měsícem, 
právě média letos dokázala svým majite-
lům, investorům a  inzerentům vydělat 
tolik peněz, že pro spoustu obchodníků 
znamenal bez přehánění druhé Vánoce. 
A stačilo k tomu jedno jediné slovo – ko-
ronavirus.

Pod nebývalým náporem se octly 
všechny kamenné řetězce. Jedna z pro-
davaček novinářům sdělila, že výjimkou 

nejsou ani nákupy přesahující deset, 
a výjimečně i dvacet tisíc korun. Tesco 
hlásilo nárůsty prodejů v  desítkách 
procent, řetězec Albert začal využívat 
služeb krizového štábu… Dařilo se též 
internetovým obchodům. „Za dva dny 
jsme prodali zboží jako jindy za týden,“ 
uvedla Zdeňka Kuhnová, mluvčí interne-
tového obchodu Rohlík.cz, který vozí po-
traviny lidem až domů. Podobně na tom 
byl jeho konkurent Košík.cz. „Dokonce 
to překonalo vánoční špičku,“ uvedl 
mluvčí společnosti František Brož. „Mu-
seli jsme udělat nějaká opatření, takže 
například lidé nemohou objednat cister-
nu vody, ale pouze množství odpovída-
jící běžnému nákupu. Pokud by to mělo 
trvat dál, některé potraviny mohou být 
nedostupné, ale to je otázka dodavatelů 
a je to stejné pro všechny obchody.“ Je-

den výtečník se snažil přes e-shop objed-
nat půl tuny zboží…

Ale nešlo jen o potraviny. Eshop Mall.
cz dokázal kvůli koronaviru v Česku za 
jediný den prodat 10 000 roušek a lékár-
ny jsou na stonásobku obvykle prodané-
ho množství. Ke zklidnění situace nepři-
spěl ani náměstek pražského primátora 
Petr Hlubuček (STAN), jenž si svoji poli-
tickou polívčičku přihřál tím, že začal do 
médií vykřikovat cosi o tom, že pokud 
budou zavedena mimořádná opatření, 
Praha zváží omezení prodeje potravin 
na osobu.

Konec světa?
Pamatujete si ještě na „máselnou pa-
niku“ v roce 2017? Zatímco v srpnu stála 
kostka másla běžně 35 až 40 korun, sta-
čilo vhodné „píárové“ využití novin a te-
levizí a rázem se cena vyšplhala skoro na 
dvojnásobek. Chvíli za to mohli Číňané, 
protože spotřebovávají víc mléka, po-
tom zase vysoká cena smetany. V září už 

troubil do novin ředitel mlékárny Made-
ta Milan Teplý, že se zákazníci musejí při-
pravit na skutečnost, že máslo za třicet 
korun je minulostí a vyšplhá se až na 70 
korun. Nakonec vyšlo najevo, že se vůbec 
nezměnily výkupní ceny mléka, ale zdra-
žovali výhradně potravináři a  řetězce. 
Spirálu se osvědčeným stylem „kupujte, 
nebo to bude ještě dražší“, podobně jako 
třeba nedávno u hypoték, povedlo rozto-
čit dokonale.

Po mediální masáži vzali  Češi, kteří 
z různých důvodů – a prožitá válka pří-
slušníků starších generací je jen jedním 
z nich – milují narvané lednice, mrazá-
ky a spíže, obchody ztečí.  Co kdyby měl 
soused víc a na ně nezbylo? Udělali tak 
přesně to, co po nich obchodníci chtěli 
– začali kupovat jako zběsilí. Tedy přesný 
opak toho, co radila mohutná lady Bri-

enne malé Arye Starkové ve skvělé sondě 
lidských povah a  mocenských hrátek, 
kultovním seriálu Hra o trůny: „Nechoď 
tam, kam tě nepřítel vede.“

A tak nejenže nezbylo máslo na ostat-
ní, protože ho lidé skupovali po krabi-
cích, jež pak rvali do mrazáků, ale vyšpo-
novali tím cenu výrobku do absurdních 
výšin. Pokud by na tuto profesionálně 
připravenou marketingovou kampaň 
zákazníci nereagovali a koupili si jedno 
máslo na týden jako předtím (kolik más-
la asi tak člověk dokáže sníst?), cena by 
šla okamžitě zase zpátky dolů, nikoli ješ-
tě více nahoru, jak si přál pan Teplý.

Dneska stojí máslo pětatřicet korun 
jako tenkrát. Někdo by mohl namítnout, 
že pouze v akcích, jenže je třeba si uvě-
domit, že české akce nikdy nebyly slevo-
vé. Naopak, právě v akcích, kterých jsou 
všude desítky a stovky, se zboží prodává 
za reálnou cenu – prostě stojí tolik, kolik 
by stálo normálně, kdyby nebyl český trh 
úplně pokřivený, řetězce nešponovaly 

Po mediální masáži vzali Češi obchody útokem. Udělali 
přesně to, co po nich obchodníci chtěli – začali nakupovat 
jako zběsilí.
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marže a nedělaly z lidí hlupáky, a ti tuto 
roli vděčně nepřijímali. Vždyť kdo by – 
už z principu – kupoval něco, co běžně 
stojí 35 korun, za padesát? Podobně jako 
u másla se často mluví o rostoucích ce-
nách mléka, reálně (tedy v  akcích) ale 
stojí trvanlivé mléko kolem deseti a čers-
tvé kolem 16 korun.

České a  světové hromadné sdělovací 
prostředky na jedné straně o  nejdůle-
žitějších věcech, které se dějí doma i ve 
světě, často mlčí nebo je filtrují. Každý 
den od roku 2015 jsme například byli 
svědky propagandy, která stále dokola 
omílala, jak je pro Velkou Británii nebez-
pečný odchod z EU. Hrdý Albion, jak se 
Spojenému království přezdívá, prý bez 
Bruselu nepřežije, a  pokud rovnou ne-
zkrachuje, tak se zcela jistě propadne do 
nicoty, chudoby, chaosu a  bezvýznam-
nosti. Celý mediální hlavní proud pře-
svědčoval britskou a světovou veřejnost 
o tom, že tento „konec světa“ nesmí za 
žádnou cenu připustit. Britové přesto 
měli svoji hlavu; po odhlasování brexitu 
o rok později tak nastala druhá fáze mo-
bilizace a dennodenního přesvědčování 
lidí novináři a  politiky, že se rozhodli 
špatně, jejich rozhodnutí by s mělo zru-
šit, a pokud se brexit skutečně realizuje, 
Brity čeká katastrofa.

A co se stalo, když k vystoupení Britů 
z EU po dlouhých obstrukcích na konci 
letošního ledna skutečně došlo? Kromě 
toho, že se po Británii a brexitu v médi-
ích slehla zem, vůbec nic.

Když je ale na straně druhé potře-
ba přitlačit, média dovedou naopak 
z kdejakého pšouku vyrobit pomyslnou 
kuličku. Právě schopnost hromadných 
sdělovacích prostředků strhnout a „nad-
chnout“ davy pro jakoukoliv myšlenku, 
od války v Iráku po vykupování super-
marketů, a ovlivnit nejen veřejné míně-
ní, ale především také spotřebitelské 
chování, patří mezi hlavní důvody, proč 
je tak rádi jako nástroj využívají farma-
ceutické, potravinářské, ropné, průmys-
lové, finanční a jiné korporace. Ostatně 
právě proto jsou média součástí jejich 
neprůhledných impérií – jde o nejlepší 
možný nástroj, jak zařídit, aby co nej-

větší množství lidí vědělo, co si mají mys-
let a co mají dělat.

Ve tvaru korony
Nejnověji dokázal rozpoutat podobné 
nákupní šílenství a  rozhýbat světovou 
ekonomiku jeden nový virus ve tvaru 
sluneční korony. Pokud by média kvůli 
koronaviru v Česku, na Slovensku, v Ra-
kousku, v Číně či Itálii nevyvolala plane-
tární paniku, lidi by normálně pracovali, 
kupovali si jedno máslo a jedny špagety.

Jenže to by nesměli tolik koukat na 
televizi a číst noviny. Jakmile se přidala 
vládní opatření týkající se omezení po-

hybu osob, nákupní nálety probíhaly ve 
vlnách. Největší nápor vždycky přišel – 
alespoň podle mé zkušenosti – po každé 
vládní tiskové konferenci...

Pokud by chtěla média, zdravotníci 
a  politici veřejnost opravdu seriózně 
informovat, mohli by paniku tlumit 
třeba dovětky, že jsou nebezpečné i jiné 
infekční nemoci, srovnávat, a nikoli na-
pětí úmyslně šponovat. Stejně tak působí 
poněkud zavádějícím dojmem, je-li jako 
„oběť koronaviru“ označen například 
pětadevadesátiletý muž, který trpěl 
chronickým srdečním selháním, a mno-
ha dalšími zdravotními neduhy. Vážně 

Bylo smutné v obchodě pozorovat, jací jsou lidé sobci. 
Dělej, táto, než nám to seberou. Narvi tam tu mouku, 
vezmi i to poslední balení. A co ti ostatní?
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nemocí byli i ostatní nakažení koronavi-
rem, kteří zemřeli. V článcích je sice ko-
rektně uvedeno, že měli další vážné ne-
moci, ale celý den slyšíte jen „další oběť 
koronaviru“... To psychice určitě nepřidá. 

Podobně jako nikdo neumírá přímo na 
chřipku, neumírá se ani na koronavirus 
SARS-CoV-2. Lidé v souvislosti s jakouko-
li infekcí dýchacích cest obvykle odchá-
zejí proto, že jsou chronicky nemocní či 
jinak dlouhodobě oslabení, a  virus pro 
jejich imunitu znamená jen pomyslnou 
poslední kapku.

Podobně se informovalo i o začátcích 
infekce v Itálii, kde se čísla výrazně liší 
od jiných zemí.  Jako první zde zemřel 
osmasedmdesátiletý muž s  rakovinou, 
následovala jej šestasedmdesátiletá 
žena; k nim se přidala starší žena, která 
trpěla rakovinou; další muž z Bergama 
byl hospitalizován v nemocnici kvůli ji-

ným onemocněním a koronavirus, kte-
rým se tam nakazil, jej dorazil. Stejně 
jako osmdesátníka, jehož do nemocnice 
v Brescii přivezli s infarktem. Samozřej-
mě to neumenšuje vážnost situace, kaž-
dopádně je rozdíl mezi tím, když chcete 
lidi uklidnit, a když informaci bulvarizu-
jete.

A teď si představte, že by se takhle ne-
psalo o koronaviru, který nikdo nezná, 
ale vyměnil by se třeba za nějakou chřip-
ku. Informovalo by se podobným stylem 
o každém jednotlivci zvlášť?

Skutečná chřipka má přitom statisti-
ky výrazně horší. V jednom z nemnoha 
pravdivých článcích, které však bohužel 
zanikly v záplavě těch, jež šíří virtuální 
nebezpečí, vysvětlila, jak se věci mají, 
přímo šéfka oddělení klinické mikro-
biologie, virologie a  biodiagnostiky při 
univerzitě v Miláně. V tom Miláně, kde 

probíhá kvůli pár lidem s rýmou a kaš-
lem hotové šílenství. „Je zbytečné pani-
kařit. Jen minulý týden jsme měli okolo 
217 úmrtí na sezonní chřipku a asi 5600 
případů této nemoci,“ řekla reportérům 
Českého rozhlasu Radiožurnál v  době, 
kdy mělo koronavirus 400 lidí.

Bylo zajímavé pozorovat, co to udělalo 
s chováním lidí v obchodech. V kauflan-
dím letáku inzerovali čisticí prostředky 
na jarní úklid s  třiceti- a  padesátipro-
centní „slevou“, tedy za normální cenu. 
Nezbyl na mě ani jeden! Bylo moc smut-
né v  obchodě pozorovat, jací jsou lidi 
obrovští sobci. Dělej, táto, než nám to 
seberou. Narvi tam tu mouku, vezmi 
i to poslední balení, i když to vůbec ni-
kdy nepoužíváme a používat v množství 
větším než velkém stejně nebudeme. Ale 
co ti ostatní?

Tohle všechno se prosím dělo, když se 
nic vážného nedělo. Co by se ale asi tak 
stalo, kdyby se kolem nás odehrávalo 
něco vážnějšího? Třeba skutečná válka? 
Po tom, co jsem viděl, se obávám, že by 
se lidi byli schopni v obchodě kvůli balíč-
ku mouky porvat či pozabíjet.

Zboží je přitom všude tolik, že kdyby 
si všichni koupili jenom to, co skutečně 
potřebují, případně měli u některých zá-
kladních potravin dlouhodobou a  prů-
běžnou drobnou rezervu, dostalo by se 
na každého. A ještě by zbylo. To, že pa-
niku rozvířila a přiživila média, je sice 
pravda, ale úplně všechno se na ně taky 
svést nedá. vid 

Komu pomohlo vykupování supermarketů? 
Obchodníkům, nebo lidem?   Foto Šifra

Ekonomická situace mnoha lidí nebyla 
růžová ani předtím, a tak se mnozí ve 
snaze nakoupit velké zásoby dostali 
do minusu. Kontokorent ani rychlá 

půjčka v takové situaci ale není 
nejrozumnější, zvlášť když dochází 
k výpadku příjmů. zboží je a bude 
stále dost, avšak peněz ubývá. Čím 
déle budou opatření trvat, tím bude 

nálada ve společnosti napjatější. 
zatím se lidé soustředí spíše na 

sledování zpráv a vývoj nákazy, ale 
s postupem doby se do popředí 

dere otázka: Co bude dál?
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K
dyž se řekne pandemie, zní 
to na první pohled děsivě. Co 
ale tato definice vůbec zna-
mená? Jeden renomovaný 

německý plicní lékař, který byl nejen 
15 let poslancem německého Bunde-
stagu za sociální demokracii (SPD), 
ale dlouhá léta též vedl zdravotnický 
výbor Rady Evropy, po pandemii pra-
sečí chřipky před deseti lety zjistil 
zajímavou věc. Poté, co mu vrtalo hla-
vou, že počty nakažených absolutně 
neodpovídají vyhlášeným opatřením, 

si všiml, že vedoucí programu WHO 
pro sledování chřipky ve světě, krajan 
Klaus Stöhr, začal náhle pracovat pro 
farmaceutický koncern Novartis, kte-
rý na tom nejvíc vydělal.

Během svého výzkumu došel ten-
to nejmenovaný německý lékař ke 
zjištění, že o pouhé dva měsíce dříve, 
než k  vyhlášení tohoto výjimečného 
opatření, za který je vyhlášení pande-
mie považováno, došlo, tedy v dubnu 
2009, Světová zdravotnická organi-
zace (WHO) změnila nepochopitelně 

kritéria pro vyhlašování pandemií. 
Zatímco v  minulosti byla pandemie 
vyhlašována pouze v  případech, kdy 
docházelo k  šíření velmi nebezpeč-
ných nemocí, na které lidi umírají ve 
velkém, před jedenácti lety WHO změ-
nila definici pandemie tak, že k jejímu 
vyhlášení stačí, aby viry cestovaly po 
celém světě. To ale dělají celou dobu 
každý rok, a kdyby byla podle těchto 
nových kritérií vyhlašována pande-
mie automaticky, měli bychom ji kaž-
dý rok během chřipkového období.

Pokud se chcete zorientovat v současné koronavirové „pandemii“, je dobré si zjistit 
fakta. Připravte se ale na to, že se nebudete stačit divit… 

stAtistikA nuda je?
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Ještě před deseti lety se tento lékař 
jmenoval Wolfgang Wodarg a o  tom-
to zdravotnickém „skandálu století“ 
psala i  korporátní média, neboť roz-
por mezi skutečností a panikou, která 
byla kolem prasečí chřipky, byl tak do 
očí bijící, že nešel přehlédnout. Nyní 
nabízel své články o  koronaviru do 
nejvýznamnějších německých médií 
Frankfurter Allgemeine Zeitung či 
Süddeutsche Zeitung, aby zmírnil ros-
toucí paniku, ale byl odmítnut s tím, 
že zveřejnění takových informací by 
nebylo „vhodné“. Když začal v podob-
ném duchu mluvit o současné pande-
mii, neboť připomněl, že podle původ-
ních kritérií by žádná pandemie být 
nemohla a že se tak může nazývat jen 
díky novým pravidlům, stal se terčem 
útoků, pomluv a dezinformační kam-
paně nejen v  Německu, ale i  za jeho 
hranicemi. A tak není životu ani svo-
bodě bezpečné jej v souvislosti s koro-
navirem vůbec zmiňovat. Pročpak asi? 

Ony jsou zdravotnické statistiky 
a  zacházení s  nimi vůbec zajímavá 
věc. Z médií se například denně dozví-
dáme, jak je COVID-19 smrtící a jak je 
nezbytné, aby kvůli němu byly paraly-
zovány celé státy, zavírány školy a ob-
chody, a  lidé stále nesmějí vycházet 
ven a často ani chodit do práce. Pokud 
byste si ale přáli o současném „smrtí-
cím zabijáku“ zjistit fakta a čísla a vše 
si nezávisle ověřit, jak vyžaduje kritic-
ké myšlení, nebudete se stačit divit. 
Nedej bože, když si je navíc porovnáte 
s jinými infekčními nemocemi.

Obyčejné sezonní chřipce průměrně 
ročně podlehne jen v USA 36 000 lidí, 
na celém světě pak až kolem 650 000 
osob. Přesnější by ale bylo říct, že na 
samotnou chřipku ještě nikdo nikdy 
nezemřel, protože nejde o  smrtelnou 
nemoc. Pokud někdo s  tímto onemoc-
něním zemře, je chřipka obvykle tím 
posledním zdravotním problémem, 
který má a který již oslabená imunita 
neunese. Primární příčinou tak není 
chřipka, ale třeba rakovina nebo jiná 
chronická nemoc. K  tomu se ale ještě 
dostaneme.

Pouze na AIDS ročně zemře ve světě 
1,5 milionu lidí. Další milion a dvě stě 
tisíc k  tomu zahyne ročně po celém 
světě při autonehodách. Zavírá snad 
kvůli tomu někdo hospody, obchody 
a školy nebo zakazuje jezdit autem?

Pozoruhodné je i informování o na-
kažených koronavirem. „Česko má 
první oběť koronaviru,“ hlásaly titul-
ky. Jenže v  článcích pod nadpisy již 
bylo korektně uvedeno, že šlo o pěta-
devadesátiletého pána, který měl 
chronické srdeční selhání celou řadu 
dalších chorob a  regulérně umíral. 
Statisticky ale zemřel na koronavirus.

Podobně na tom bylo i dalších dva-
náct lidí, kteří zemřeli a zároveň měli 
koronavirus. Noviny a televize přesto 
omílají, že má Česko třináct obětí ko-
ronaviru (v době uzávěrky Šifry).

Jak by to asi v  médiích vypadalo, 
kdyby si vybrala místo koronaviru 

chřipku a informovala o stonání kaž-
dého člověka zvlášť? Takovýchto „obě-
tí chřipky“ je v průměru kolem 1500. 
Ovšem dalo by se říct, že na samotnou 
chřipku například v loňské sezoně ze-
mřelo 195 lidí – u těchto lidí chřipka 
způsobila závažné potíže, hospitaliza-
ci na intenzivní péči a následné úmrtí, 
aniž by je v  tu chvíli trápilo něco vi-
ditelně akutního. To znamená, že sice 
zdraví nebyli ( jinak by chřipku přeži-
li), ale chřipka u nich v tu chvíli byla 
označena jako primární příčina smrti. 
V roce 2012 ale takových lidí bylo tře-
ba jen šest. Cítíte ten rozdíl?

Mimochodem, podle údajů Státního 
zdravotního ústavu se například již 
předloni v Česku nakazilo z těch, kteří 
měli infekci dýchacích cest od 40. do 
52. týdne roku, 5,2 % lidí koronavirem. 
To se ale ještě nemoc nejmenovala CO-
VID-19. Nemluvě o  tom, že u  chřipky 

se udává nemocnost na 100 000 oby-
vatel, například v  tom a  tom kraji je 
1722 nemocných na 100 000 obyvatel, 
ale u koronaviru se vytahují jednotliví 
nemocní jako králíci z klobouku.

A právě zde se ukrývá klíč k pocho-
pení koronavirových statistik, které 
jsou v jednotlivých zemích tak rozdíl-
né. Záleží totiž jednak na tom, jak se 
daná nemoc zjišťuje, a jednak na tom, 
co do statistik započítáte. Nebo že by 
stejný virus řádil v  Itálii a ve Španěl-
sku a na hranicích s jinými si státy si 
řekl, že třeba ve Švédsku nebo v Ně-
mecku, kde je podobný podíl starých 
lidí jako v Itálii, se mu nelíbí?

Vynechat, či nikoli?
Němci mají podle Institutu Roberta 
Kocha kapacitu provést až 160  ti-
síc testů týdně. Tudíž Německo asi 
se 33  tisíci změřených případů koro-

naviru provedlo víc testů než Itálie 
se zhruba 69 tisíci nakaženými. Kdy-
by Italové víc testovali, navíc plošně, 
zjistili by víc případů, a  tudíž smrt-
nost viru by byla mnohem nižší. (Pří-
padně naopak kdyby testovali plošně 
a málo.) Pokud ale testují jen nemocné 
s většími komplikacemi a  ještě málo, 
z  viru máme najednou „smrtícího 
zabijáka“. Jestliže tedy Němci testují 
plošně, a nevybírají si jen staré a těžce 
nemocné, jejich čísla udávají smrtnost 
0,5 %. Ještě se bojíte?

Velká statistická iluze se dá také 
vykouzlit tím, jestli nějakou skupinu 
z testování vynecháte, či na ni naopak 
kladete důraz. Německo netestuje, na 
rozdíl od Italů, umírající pacienty nebo 
ty, kteří zemřeli na jinou nemoc. Když 
měl pacient rakovinu, nezjišťují, jestli 
měl i  koronavirus. Je to logické: proč 
by někdo třeba u  zavražděného člo-

Poradce italského ministra zdravotnictví přiznal, že jen 
12 % všech „koronavirových“ úmrtí bylo možné přičíst 
infekci COVID-19. Zbytek zemřel na něco jiného...
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věka zjišťoval, jestli neměl před smrtí 
hemoroidy? Mimochodem, věděli jste, 
že jenom v Německu umře až 15 000 
lidí ročně na infekční choroby, které 
chytnou při hospitalizaci v nemocnici?

Do jednoho pytle
Naproti tomu Italové do statistiky 
uvádějí všechny mrtvé, u kterých zjis-
tili, kromě smrti, také to, že mají koro-
navirus. Vždyť i poradce italského mi-
nistra zdravotnictví Walter Ricciardi, 
jak uvedly Seznam Zprávy, přiznal, že 
pouze 12 % všech úmrtí bylo možné 
přičíst infekci COVID-19. Kdyby, čistě 
teoreticky, měla koronavirus v  těle 
už hezkých pár let většina populace 
a  najednou by se u  zesnulých začala 
zjišťovat přítomnost viru a zanášet to 
do statistik jako oběti koronaviru, vy-
děsilo by to možná i ty mrtvé.

Podíváte-li se na průběh letošní vlny 
epidemií a  srovnáte ji s  uplynulými 
lety, s překvapením zjistíte, že i když 
je kvůli infekci „zavřená“ půlka svě-
ta, infekční vlna je letos mírnější než 
loni i  předloni. Ovšem úplně nejzají-
mavější představu o  tom, jak to s  le-
tošní „pandemií“ vlastně je, si můžete 
udělat podle statistiky Euro Momo. Ta 
od roku 2009 propojuje data proudí-
cí z jednotlivých evropských zemí do 
přehledného grafu, jenž je aktualizo-
ván každý týden. Lze tak podle něj 
snadno zachytit jakýkoli růst úmrt-
nosti, který by se vymykal normá-
lu. Data lze navíc krásně porovnávat 
s předchozími obdobími.

Co nám říká statistika zde? Že se 
v  Evropě nic zvláštního neděje. Vy-
plývá z ní jediné: počet infekcí dýcha-
cích cest není vyšší než v  minulých 
letech, naopak mírně klesá. Ano, vlna 
infekčních onemocnění, která přichá-
zí každý rok na přelomu zimy a jara, 
je letos mírnější než loni či předloni. 
Jelikož to všechno bylo lidem, kteří 
se do statistiky dívali, tuze podivné, 
na stránkách se po publikování dat 
z 11. týdne letošního roku, kde bylo 
zřejmé, že úmrtnost v  Itálii je nižší 
než v  minulých letech, což se jaksi 

neslučuje s představou o smrtící pan-
demii, objevilo pozoruhodné vysvět-
lení. Prý jsou v  pravidelné týdenní 
statistice, která vznikla proto, aby 
bylo okamžitě patrné, zda nevzniká 
epidemie či pandemie, zaznamenává-
na data s několikatýdenním zpoždě-
ním (!).

Pokud se ale podíváte na grafy, je jas-
né nejen to, že je letošní sezona infekčně 
podprůměrná, ale ze srovnání s jednot-
livými obdobími z minulých let vyplý-
vá i to, že křivka touto dobou v březnu 
pokaždé klesá a epidemie (či pandemie) 
jsou za svým vrcholem. Jak se praví na 
serveru chripka.cz: „V našem zeměpis-
ném pásmu přichází chřipková epide-
mie v zimních měsících, nejčastěji mezi 
prosincem a dubnem.“ I kdyby byla hy-
poteticky data zakreslována do grafu 
se zpožděním, křivka by teď zničehonic 
musela zamířit oproti veškeré logice 
strmě nahoru poté, co několik týdnů 

klesala. Jinými slovy, křivka by musela 
náhle začít růst v době, kdy se oteplu-
je a  sezona epidemií končí. Nebudete 
tomu možná věřit, ale přesně to se stalo 
ve 12. týdnu, kdy se křivka v Itálii, kde 
po všechny minulé týdny klesala, najed-
nou začala prudce zvedat. Což je ještě 
bizarnější než předtím. Názor nechť si 
na důvěryhodnost takového postupu 
každý udělá sám…

Infekce dýchacích cest se navíc vždy 
házejí do jednoho „chřipkového“ pyt-
le, a  neměří se plošně, zda má někdo 
chřipku, či koronavirus. Prostě kašle, 
smrká a bolí ho klouby, tak šup s ním 
do tabulky. Protože je průběh vždy po-
dobný.

To potvrzují i profesoři Ladislav Ma-
chala a Jiří Beneš z Kliniky infekčních 
nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulov-
ce v textu určenému směrem k veřej-

nosti. Podle chování lidí se zdá, že jej 
nikdo nečetl. Profesoři píší: „Nemoc 
COVID-19 nemá typické klinické proje-
vy, podle nichž by bylo možné ji aspoň 
přibližně odlišit od běžných virových 
infekcí, které jsou v tomto ročním ob-
dobí časté. V  oficiálních materiálech 
evropských i světových autorit (ECDC, 
WHO) se píše, že nemoc se projevu-
je náhle vzniklou horečkou, suchým 
kašlem, dušností, slabostí a  bolestmi 
ve svalech. My zdravotníci ale vidíme, 
že většina nemocných s  prokázanou 
koronavirovou infekcí má jen lehce 
zvýšenou teplotu a  k  tomu známky 
zánětu nosohltanu čili rýmu, mírné 
bolesti v krku a někdy i kašel. Nejsme 
tedy schopni podle projevů nemoci 
vytipovat osoby, které prodělávají ko-
ronavirovou infekci, a odlišit je od lidí 
s běžným nachlazením.“

S  výjimkou případů, kdy se nějaký 
virus povýší na „mimořádnou hrozbu“. 

Výmluvný je i rozhovor Pavla Štrunce 
na Info.cz, který pořídil s  primářkou 
antibiotického centra Všeobecné fa-
kultní nemocnice v  Praze Václavou 
Adámkovou. Nejmenovaný lékař to 
v Německu přepískl a mluvil příliš kon-
krétně, ona teď zaobaleněji prohlásila 
v podstatě totéž. Koronavirus má po-
dle ní nejlepší marketing ze všech ne-
mocí a „nedovede si to vysvětlit“: „Děsí 
mě síla médií a  co to dokáže s  těmi 
lidmi udělat, když nemají dostatek in-
formací a neumí si z nich vybrat. Reak-
ce lidí je pochopitelná, ale mrzí mě ta 
prezentace. (…) Slovo pandemie působí 
katastrofickým scénářem, ale kdyby se 
stejně prezentovala data o  ostatních 
infekčních onemocněních, tak jsou da-
leko horší. Třeba na tuberkulózu v roce 
2018 zemřelo 1,5 milionu lidí.“ Statisti-
ka nuda je? Jak se to vezme…  vid 

Profesor Machala z Bulovky: „Nejsme schopni dle projevů 
nemoci vytipovat osoby, které prodělávají koronavirovou 
infekci, a odlišit je od lidí s běžným nachlazením.“



23

móda  
vs. zdraví

J
du si takhle po ulici, pod přikrytou 
tváří se mi paří vous, a protože ni-
kdo nejde, tu nehygienickou ohav-
nost, kvůli které je mnohem větší 

šance chytit nějaký bacil – třeba tisíckrát 
nebezpečnější plíseň –, než kdybych dý-
chal čistý jarní vzduch, na chvíli odlo-
žím. Vzhlédnu vzhůru a strnu v němém 
údivu. Je krásný slunečný den a  paní 
myje ve svém bytě okna. V roušce.

O chvíli později, když se stáhnu k lesu, 
kde skoro nikdo není a kde se mohu zase 
svobodně nadechnout, spatřím projíždějí-
cího cyklistu. S rouškou. Řidiče, kteří jedou 
sami v autě, a místo aby si otevřeli okýnko 
a vyvětrali, paří se v tomhle malém látko-
vém nesmyslu, bych ani nespočítal.

Zatímco v  minulých letech jednot-
livé státy v  Evropě schvalovaly zákaz 

zahalování na veřejnosti a  muslimské 
ženy v nikábech a burkách vzbuzovaly 
téměř obecné pohoršení, dnes je nemy-
slitelné a  životu nebezpečné vyjít ven 
odhalen. Jedni se bojí koronaviru, druzí 
víc spoluobčanů. Ti totiž žhaví policej-
ní telefonní linky a  „nahlašují“ souse-
dy, kteří okopávají záhony bez roušky 
nebo kouří na balkoně bez cigarety. 
Pardubická policie hlásí desítky udání 
denně (!) a brněnští městští strážníci 
raději takticky zveřejnili výzvu v regio-
nálních novinách, ať občané přestanou 
„nahlašovat“, že mají zahlcené linky. 
Trochu to připomnělo zoufalství nacis-
tů, kteří museli za války dávat inzeráty 
do novin, aby občané Protektorátu Če-
chy a Morava nechodili bonzovat spo-
luobčany, neboť to ochromuje činnost 

německých úředníků, kteří se vůbec 
nedostanou k běžné práci.

Ať už jsou důvody jakékoli, výsledek 
je stejný – jestli vyrazíte do města, nebo 
k rybníku, s odhalenou tváří potkáte na-
nejvýš jezevčíky či dobrmany. Alespoň 
prozatím.

Kdybyste někomu ještě před dvěma 
měsíci řekli, že budeme všichni běhat po 
ulici s kusem látky přes obličej, do pěti 
minut by u vás houkala sanitka a vezli by 
vás rovnou k docentu Chocholouškovi.

Stačil jeden nový virus v  ovzduší 
a máme tady rázem nový módní trend, 
kterému podlehla celá země. Soutěže 
Vaří celé Česko a Peče celá země vystřída-
la další reality show – Šije, až ji bolí šíje. 
Šije se v provozech, které dřív vyráběly 
něco úplně jiného. Například v jaroměř-

Po pořadech Vaří celé Česko a Peče celá země tu máme novou reality show. 
Česko zachvátil nový módní trend, který zastínil i samotný koronavirus…  
Ale hlavně to, co se děje pod jeho rouškou.

ŠiJe, až ji bolí ŠíJe

roušky nosí „poctivě“ muži, ženy, dědeč-
kové, babičky i alkáči z lavičky (pokud se 
zrovna nedezinfikují)...   Foto Profimedia
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ské firmě s příznačným názvem Snaha. 
Šije se v každé domácnosti, ve vězení...
Šije slavonická firma Kaze, která vyrábě-
la japonská kimona, a pustily se do nich 
i módní značky Pietro Filipi, Blažek nebo 
brašnářství Tlustý. To připojilo i plastové 
štíty. Jinak by firmy musely zavřít.

Když jsem mluvil s jedním opravářem 
šicích strojů, pro kupu modelů, které 
vytáhli lidé po letech z  půdy, nemůže 
skoro projít dovnitř do dílny a už několik 
dní pořádně nespal. Vypadá to, že tento 
módní trend z ulic jen tak nezmizí. Tak 
snad nezkrachují aspoň galanterie.

Vždyť už teď se lidé na Instagramu či 
Facebooku předhánějí, kdo má fešáčtěj-
ší pokrývku nosu a  úst. Moderátorka 
Novy, které ladí s růžovými šatičkami? 
Prymula, kterému jde k  obleku? Zlatá 
mládež kupuje hedvábné roušky s logem 
Fendi, aby každý viděl, za 7000 Kč včetně 
DPH, či roušku Tallix s detaily z aligáto-
ří kůže, která je ještě o 3000 dražší. Asi 
proto, že aligátor koronavirus rozkouše 
na cimprcampr. Deník Aktuálně.cz vy-
zval čtenáře, ať posílají fotky, starosta 
Chodova na Karlovarsku vyhlásil soutěž 

o nejhezčí roušku, sám ji má s kočičkou. 
Poslanec Dominik Feri ji má krojovanou 
a podle médií ji má nejhezčí slovenská 
prezidentka Čaputová.

Skoro to vypadá, jako kdyby nešlo 
o zdraví, ale o to neudělat ostudu. Právě 
o zdraví ale přece mělo jít při nošení rou-
šek především. Nebo ne?

To je ale kapitola sama pro sebe. Jak 
zdravé a  hygienické asi tak může být, 
když si naprskám do kusu látky a pak 
s tím chodím po městě? Po půl hodině 
je to podobné, jako kdybych si na obličej 
přilepil posmrkaný kapesník. Jediná vý-
hoda je, že mě skoro nikdo nepozná, pro-
tože vypadáme všichni stejně komicky.

Jestli někoho uklidňuje, že mají ostat-
ní na obličeji roušku, prosím. Už kvůli 
tomu si ji bez reptání nasazuji vždy i na 
procházce, když vidím někoho v dohle-
du. Že by to ale pomohlo před „smrtícím 
zabijákem“, jak koronavirus nazývají 
z nějakého důvodu česká i světová kor-
porátní, ale i alternativní média? Stačí se 
podívat na průměrný katastrofický film, 
kde vypukne nějaká epidemie, nebo se 
zeptat někoho z armády, kdo vám řekne, 

že jedinou ochranou před viry je speciál-
ní, od hlavy až k patě neprodyšný oblek. 
Nepomůže ani natažený kondom, který 
si v jednom vtipném videu nafoukl rece-
sista přes hlavu a vytvořil z něj úžasnou 
kuklu. Natož pak látka.

Psychicky to možná někomu pomáhá, 
ale jak by mohly poprskané roušky něko-
ho chránit před nákazou? Vždyť to přece 
nemá vůbec žádnou logiku. Před poprs-
káním možná, ale před samotnými viry, 
které jsou všude kolem nás? Na botách, 
na zemi, na klice či na dveřích?

Stejná pochybnost platí i pro respiráto-
ry. Jak může respirátor někoho ochránit 
před virem, když víme, že se lze nakazit 
třeba přes oční sliznici? Zatímco rouška 
(aspoň teoreticky) chrání okolí, respi-
rátor neochrání vůbec nikoho. Když si 
někdo v  respirátoru kýchne, kapénky 
vyletí ventilem přímo ven. Vydechovaný 
vzduch totiž není ničím filtrován. Ale as-
poň je to hygieničtější. 

Paradoxně však, když půjdete bez 
roušky po ulici, dostanete pokutu nebo 
pěstí. Jakmile ale budete mít respirátor 
a kašlat na všechny ostatní bacily, niko-

Karlův most tohle ještě určitě nazažil.  Na 
protější straně: My sedíme doma a sháníme 

roušky, jiní čile obchodují...    Foto Profimedia
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mu to nevadí. Jen jestli nejde v  celé te 
epidemii o něco úplně jiného než o zdra-
ví, jak jsme neustále přesvědčováni…

Abychom se opravdu chránili před pa-
razity, ale i plísněmi, o jejichž nebezpečí 
a  všudypřítomnosti se téměř nemluví, 
bakteriemi či viry, nejen před tím jedním 
medializovaným, museli bychom obecně 
dost přitvrdit s hygienou. Češi teď sice vy-
koupili tuny čisticích přípravků a v komo-
rách mají plno, ale lze vzhledem ke zku-
šenostem se zdejší „hygienickou situací“ 
očekávat, že je také budou správně pou-
žívat? Někteří drží takovou věc v ruce po-
prvé a vůbec netuší, jak se s tím zachází. 

Pošmrdlat to
Někdo vytírá vodou s  jarem, jiný do ní 
přidává různé přípravky na podlahy. Ty 
ji sice naleští, ale nevyčistí. Akorát všech-
ny bakterie – a (koro)naviry – rozmaže-
te po místnosti. Pokud vám tedy virus 
ulpí venku na oblečení nebo na roušce 
zvenku a nebudete zvyklí dodržovat sto-
procentní hygienu, je to celé k ničemu. 
A i v případě, že byste stoprocentní byli, 
stejně by to nemuselo stačit.

Zkuste si schválně vytřít doma 
podlahu vodou, když do kýble nalije-
te dvě víčka přípravku Savo Original. 
Hned uvidíte ten rozdíl. Jedině tak totiž 
zlikvidujete nejen bakterie a plísně, ale 
také viry. Kompletně. Pokud vytřete ka-
ždé ráno, každé ráno vám z kýble stejně 
poteče špinavá voda. Protože se doma 
při běžném provozu podlaha za den 
prostě ušpiní a takhle se nejlíp vyčistí.

Nevěřil bych tomu rozdílu, kdybych 
to nevyzkoušel. Abyste měli doma čis-
to a nemuseli se bát virů a jiné špíny, je 
třeba si také umýt pořádně ruce. Nejen 
po příchodu domů, ale pokaždé, když na 
něco saháte. Pokud nečistíte kliky, napří-
klad octem, a pak se jdete vymočit, aniž 
byste si umyli ruce před i po, jste kon-
taminováni. Spousta lidí si umyje ruce 
po příchodu domů, jen tak to pošmrdlá, 
a tím to hasne.

Jestliže pak sáhnete na maso, na kte-
rém bude bakterie, a následně třeba na 
nádobí, roznesete to po celé kuchyni. 
Někdo sahá na mobil a  pak na rohlík. 
Spousta lidí se také dotýká špinavýma 
rukama tváře a různých částí těla. Pan 

premiér vyzývá lidi k dodržování hygie-
nických pravidel proti „smrtícímu“ koro-
naviru, a zároveň si u toho olizuje prsty, 
jimiž otáčí stránky, které mu připravili 
jeho poradci. Co kdyby byl koronavirus 
někde v okolí? Při jakémkoli nebezpečí 
či biologické hrozbě by se přece předsta-
vitelé států museli jako první uchýlit ně-
kam do krytů. Takže, jak by řekl Ivánek, 
kamarád: Co je to za klauni? 

Dále: Kolik lidí po sobě dezinfikuje 
po kaž dém použití vanu, umyvadlo, zá-
chod nebo předměty, kterých se často 
dotýkají? Aspoň třeba octem? Kolikrát 
týdně či denně čistí mobil? Klávesnici? 
Utírají prach? Pokud se tyto činnos-
ti nedělají aspoň jednou denně, viry 
a bakterie mají volný průchod. A teď si 
vezměte, kolik lidí uklízí třeba jednou 
za... (týden, dva týdny, měsíc, nikdy…). 
Anebo uklízí jen tak naoko. Nemluvě 
o  osobní hygieně, se kterou je velká 
část Čechů, z nichž se podle průzkumu 
zhruba třetina lidí nemyje každý den, 
natož ráno a večer, značně na štíru. Ta-
kovýmhle stylem smrdící smrtícího ni-
kdy neporazí. Snažím se tím naznačit, 
že pokud by byl nějaký virus opravdu 
nebezpečný, nemáme šanci. Ale hygie-
na, ta je důležitá každý den, ne jen když 
v televizi řeknou „koronavirus“.

Ale dejme tomu, že v době mediálně 
propírané epidemie se lidé cítí bezpeč-
něji i s něčím, co na inzerovanou nemoc 
nezabírá. Je to stejně pošetilé jako mys-
let si, že vám v padajícím letadle pomů-
že uvolněná kyslíková maska. Nepomů-
že, ale třeba někoho před samotným 
letem aspoň trochu uklidní. Ovšem 
pokud vám média a politici budou celý 
měsíc před letem hustit do hlavy, jak je 
létání nebezpečné, ztratíte dočista ro-
zum a na ruce si nasadíte klidně dětské 
rukávky.

Jakmile mají lidé strach, aspoň se ne-
starají o podstatné věci. A pěkně se při 
šití roušek ve snaze vyrobit nějaký sluši-
vý kousek občané zabaví a nestihnou se 
zajímat o to, co se děje pod rouškou toho 
všeho a od čeho to má odvést pozornost. 
Stačí se lépe dívat, protože pod rouškou 
bývá největší tma.  vid 
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N
a ten výlet jsem se moc těšil. 
Vladislav Trávníček z Marián-
ských Lázní, který se neúnav-
ně věnuje výzkumu a  výpo-

čtům, sloužícím ke zlepšení života na 
Zemi, má oproti typickým vědcům jed-
nu výbornou vlastnost. Vidí svět v sou-
vislostech a napříč různými obory. A tak 
propojuje matematiku s kvantovou fyzi-
kou, biologii s chemií a cizí mu není ani 
filozofie, přičemž vystudoval jadernou 
fyziku a ve volných chvílích maluje. Je-
likož je inženýr, o věcech nejen teoreti-
zuje, ale používá je především v praxi. 
„Nezabývám se výpočty a důkazy, proč 
věci fungují, to přenechám s radostí ji-
ným. Mojí jedinou snahou je, aby fungo-
valy,“ usmívá se muž, jehož pozornost 

v posledních letech směřuje především 
k  životnímu prostředí a  zdraví – tedy 
oblastem, kde je život na planetě nejvíc 
ohrožen. 

Je středeční ráno v době rouškové a já 
s napětím očekávám, s čím se zkušený 
praktik vytasí. Povídáme si o začátcích 
vesmíru a smutné skutečnosti, že dneš-
ní věda rozumí pouze dvěma procen-
tům pozorovaných jevů. Jak vědci, tak 
většina ostatních lidí se totiž dívají často 
pouze jedním směrem a mají úzké tune-
lové vidění. Jsme jako tažní koně, klapky 
na očích a zabíráme. Je proto osvěžující 
narazit na lidi, kteří si všímají detailů, 

a dokážou je zasadit do skládačky celku. 
I malá čísla totiž udělají pořádné rozdíly 
ve výstupech.

Tak například Měsíc se od Země vzda-
luje každý rok o  37 milimetrů. Pokud 
by šlo o rovnoměrný pohyb (což zatím 
nevíme), znamenalo by to, že před mi-
liardou let byl o 37 000 kilometrů blíž. 
To by naprosto změnilo pohled na geo-
fyziku a tektoniku, i vše ostatní, neboť, 
jak víme, Měsíc významně ovlivňuje vše, 
co se na naší planetě děje. Druhé těleso, 
které nás ovlivňuje, je Slunce. Na této 
hvězdě probíhají neustále jaderné reak-
ce, a tak na nás vyvrhuje žhavou hmotu. 

Abychom neshořeli na uhel, chrání nás 
před ní takzvané van Allenovy radiační 
pásy, jež nebezpečné částice odklánějí. 
Jakmile se ale jednou stane, že Slunce 
vyvrhne o poznání větší počet plazma-
tu, jež obsahuje velký počet nabitých 
částic, které již van Allenovy pásy neza-
chytí. „Střední doba, kdy se něco takové-
ho stane, je vypočítána na 120 let. Může 
to být zítra, může to být za 200 let, ale 
bude to,“ je přesvědčen Vladislav Tráv-
níček. „V tom okamžiku v elektrárnách 
najdeme potoky roztaveného hliníku, 
shoří transformátory a přestane existo-
vat elektronika. A protože jsme stále zá-

Někdy stačí málo…

Kterak dodavatelé 
elektřiny vymysleli 
jednoduchou fintu, díky 
níž se vyrábí víc proudu, 
než je třeba. A hlavně, 
protože neumíme počítat, 
platíme na složenkách 
víc, než bychom museli. 

Foto Šifra
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vislejší na elektřině, octneme se rázem 
v pravěku.“

Do té doby se ale musíme smířit s tím, 
že budeme za elektřinu platit jako mou-
rovatí. V  souvislosti s  elektřinou totiž 
stojí za zmínku i jedna maličkost, o níž 
se nemluví, a která je přitom v menším 
měřítku stejně důležitá jako erupce na 
Slunci či vzdalování se Měsíce od Země. 
Jmenuje se elektrická zásuvka.

To, co představovalo malé číslo, 37 
milimetrů, pro vliv Měsíce na Zemi, zna-
mená totiž rozdíl 10 Voltů v síťovém na-
pětí pro cenu, kterou platíme za elektři-
nu, aniž bychom o tom většinou věděli. 
Moc to není, ale když se to nasčítá…

Dvě stě dvacet?
Všechno to začalo v Německu roku 1987, 
kdy se najednou začalo do zásuvky pouš-
tět místo 220 Voltů o deset víc. Němci ja-
kožto mistři ve vydělávání peněz a úpra-
vách parametrů systému tak, aby získali 
co nejvíc na úkor ostatních (ostatně pro-
to vymysleli Evropskou unii), tuto fintu 
ozkoušeli nejprve na svých občanech.

V  minulosti se držely parametry 
v hodnotách 380/220 V. To znamenalo, 
že spotřebič připojený do zásuvky klade 
stejný odpor protékajícímu proudu (380 
Ohmů) a  ideálně funguje při určitém 
napětí (220 Voltů). Na napětí 220 V byly 
konstruovány i  elektrické spotřebiče. 
Jelikož ale Němci parametry upravili na 
400/230 V a zvýšili toleranci z 8 na 10 
procent, zahýbalo to s cenami elektřiny. 
Dodavatel se rázem mohl pohybovat 
v mezích od 360/208 do 440/254 V. Jen-
že lidé měli spotřebiče, které byly nej-
hospodárnější při 220 Voltech, a jakmile 
se do nich pustilo 230 Voltů, sežraly zby-
tečně o 9,3 procenta energie navíc. Aniž 
by cokoli vláda oznámila, zdražila lusk-
nutím prstu Němcům elektřinu skoro 
o 10 procent. Spotřebiče byly navíc sta-
věné na jiné parametry a  dlouhodobé 
přepětí měly problém vydržet, a  tak 
často hořely a  lidi museli koupit nové. 
Jako kdyby Slunce vyvrhlo na Zemi pří-
liš mnoho plazmatu.

V téhle fintě jsou Němci mistry, neboť 
něco podobného provedli se svými kdysi 

kvalitními vozy. Zavedli tak přísné emis-
ní normy a  technologie, kdy mají auta 
stále slabší motory, aby prošly. Výkon se 
tak dohání turby, takže vůz připomíná 
svým výkonem spíš naspeedovanou se-
kačku. Kromě toho, že to naoko vypadá 
ekologicky a  uvědoměle, tahle křehká 
technika, umocňovaná nesmysly typu 
„auto vypne na přechodu pro chodce 
motor a pak se samo znovu nastartuje“, 
způsobí pouze to, že auta nic nevydrží, 
hned se rozbíjejí a vyrábějí se prakticky 
jen na servis. Ostatní na německý nápad 
museli přistoupit, aby mohli prodávat 
v  EU, a  tak šla kvalita automobilů, do 
kterých se přestaly dávat spolehlivé at-
mosferické motory, do kopru.

Postupně se normalizovala podle 
německého vzoru i  hodnota 400/230 
V uvnitř zásuvek, a to v celé Evropské 
unii. Konkrétně u nás vstoupila v roce 
2009 v platnost norma ČSN 330121, po 

jejímž zavedení v naší síti napětí posko-
čilo v  tichosti stejně jako v  Německu. 
Od té doby třeba taková stowattová 
žárovka, optimalizovaná na 220 V, spo-
třebovala v  průměru o  9,3 Wattu na-
víc. A jelikož na takové zatížení nebyla 
konstruovaná, mnohem dřív praskla. 
A  při průměrném napětí 238,5 V  jste 
zaplatili o  17,5 procenta víc než před-
tím. Stejné to bylo u  všech spotřebičů 
konstruovaných na 220 Voltů. Problém 
je i se staršími rozvodnými sítěmi. Naše 
dráty vedoucí k vypínačům a zásuvkám, 
podobně jako starší spotřebiče, byly na-
vrženy tak, aby bezpečně odolaly napětí 
220 + 8 %, tedy 237,6 V. Při stálém vyš-
ším přepětí ale mohou způsobit požár. 

Postupně se sice moderní přístroje 
začaly vyrábět tak, aby fungovaly nejlé-
pe při 230 Voltech, takže se rozdíl tro-
chu snížil, ale to nemění nic na faktu, 
že je do zásuvek pouštěno výrazně více 

napětí, než je potřeba. Je to jak kvůli 
„sjednocení“ napětí v EU, pro které ne-
byl žádný technický důvod, tak kvůli 
výrazně vyššímu přepětí. „Když jsem 
byl kluk a  bastlil krystalku a  později 
i  jednoduchý tranzistorák a  další hra-
čičky, měl jsem starý voltmetr z  Met-
ry Blansko. Neměl izolované kontakty 
a každou chvíli mne praštil, ale byl dost 
přesný. A tak vím, že tenkrát bylo v síti 
podpětí. Norma umožňovala výrobci jít 
až na 202,4 V, ale tak daleko to nikdy 
nedošlo. Mez byla někde na 215 V. Teh-
dejší spotřebiče, třeba první televizory, 
ale byly na podpětí citlivé, a tak si lidé 
kupovali ještě stabilizátory napětí. Ob-
čas dnes měřím a v síti jsem zatím nikdy 
nezjistil podpětí, vždycky jenom pře-
pětí. A přepětí znamená, že spotřebiče 
polykají více elektřiny. Ta se musí vyro-
bit a zaplatit a výroba se neobejde bez 
devastace prostředí,“ vysvětluje inženýr 

Trávníček. Jak se něco takového slučuje 
se zelenou politikou a ekologií, ke které 
se Evropa naoko hlásí?

Jeho tvrzení jsem samozřejmě pro-
věřil a  takzvaným multimetrem změ-
řil v jeden den napětí na třech místech 
v Praze. Výsledek? 237, 239 a 240 Voltů. 
Co to znamená v  praxi? Distributoři 
elektrické energie neúčtují zákazníkům 
elektrický proud ani napětí, ale výkon. 
Což je součin napětí a proudu. Jestliže 
odpor zůstává stejný (R = U/I), zvýší-li 
se napětí, musí se ve stejném poměru 
zvýšit i  proud – tedy násobit stejným 
číslem, neboť by se jinak odpor změnil. 

Pokud máte například pračku kon-
struovanou na 230 Voltů a v síti namě-
říte 241 Voltů, do kalkulačky naťukáte 
241 děleno 230 V, a to celé vynásobíte na 
druhou. Vyjde vám 1,0979 a hned máte 
skoro o 10 % vyšší složenku. A to už se 
(dodavateli) vyplatí…  vid 

Distributoři elektrické energie v tichosti a nenápadně 
zvýšili napětí, které pouštějí do zásuvek. Důvod je 
nasnadě: aby občan platil víc, aniž by o tom věděl...  
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(Ne)jasná zpráva 
o koNci sVětA
Jak bohatý, úspěšný a geniální Steve Jobs až na smrtelné posteli 
pochopil, co je v životě nejcennější…

D
onnie ukradne peníze ze  sej-
fu firmy Solomon & Solomon, 
ale hne se v  něm svědomí 
a chce peníze vrátit. Jenže se 

mu zasekne klíč v zámku a nemůže ode-
mknout. V momentě, kdy leze po požár-

ním schodišti, aby se dostal na střechu, 
začnou  z  nebe zničehonic padat žáby. 
A to je teprve začátek, jenž spustí daleko-
sáhlé události. Když jsem v roce 1999 zí-
ral na jednu z nejpůsobivějších filmových 
scén světové kinematografie, která se 

odehrála ve snímku Magnolia, ani ve snu 
by mě nenapadlo, že se o 12 let později 
něco podobného stane i ve skutečnosti.

O  silvestrovské noci, na přelomu let 
2010 a 2011, spadlo v americkém Arkan-
sasu z nebe na zem až pět tisíc mrtvých 
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vlhovců červenokřídlých.  Další masové 
úhyny ptáků byly postupně hlášeny po 
celém světě. Odborníci argumentovali 
tím, že za to může určitě silvestrovský 
ohňostroj, kvůli němuž letěli ptáci nízko 
a nabourali, ale to jaksi nevysvětluje sku-
tečnost, proč se našlo ve stejnou dobu 
120 mil odtud na 100 000 mrtvých ryb. 
V italské Boloni, kde uhynuly stovky hrd-
liček, zase italští vědci spekulovali, že to 
bylo kvůli tomu, že se ptáci přejedli slu-
nečnicových semínek. Něco si vymyslet 
museli, ale takovou blbost?

Mnohem zajímavější vysvětlení na-
bídli lidé, kteří se zabývají sledováním 
takzvaných Schumannových rezonan-
cí. Jde v  podstatě o  výkyvy, které lze 
měřit v  pozorovaném spektru velmi 
nízkých frekvencí  elektromagnetic-
kého záření, zachycených na povrchu 
Země. Zjednodušeně řečeno by se daly 
Schumannovy rezonance označit jako 
vibrace Země. Jejich změny jsou způso-
beny přenosem energie mezi dvěma vi-
brujícími systémy – zdrojovým, v tom-
to případě kosmickým, a  rezonujícím, 
jímž je naše planeta. Tyto planetární 
vibrace potom pro změnu ovlivňují 
všechny živé tvory, kteří zde žijí, samo-
zřejmě včetně nás. No, a právě v době, 
kdy začali padat z nebe mrtví ptáci, se 
Schumannovy frekvence začaly vychy-
lovat více, než bylo do té doby zvykem.

Všiml si toho i  lovosický vynálezce 
Ivan Rybjanský, na kterého před dvace-
ti lety sahala smrt a lékaři už nad ním 
lámali hůl. Tehdy dostal druhou šanci, 
které se chopil s velkou vervou a vydal 
se úplně jiným směrem. Kromě toho, 
že se začal starat o své zdraví a snažil se 
vidět nejdříve ty své a později zdravotní 
problémy jiných lidí v širších souvislos-
tech, zabývá se především tím, jak naše 
zdraví funguje na kvantové a  energe-
tické úrovni. Výsledkem jeho bádání je 
mimo jiné zařízení, které je pro „nový 
věk“, jenž započal rokem 2012, jako stvo-
řené. „Seznámil jsem se s čínskou medi-
cínou, ájurvédou a postupně jsem přišel 
na to, že nejde jen o to energii dobíjet, 
ale je třeba i najít jednotlivé bloky, proč 
ta energie neproudí, a zkoumat hladiny, 

úrovně, příčiny,“ říká muž, který vyvi-
nul přístroj, jenž dokáže harmonizovat 
odchylky způsobené elektrosmogem či 
geopatogenními zónami.

Somavedic je vyrobený z  polodra-
hokamů, krásně svítí a připomíná kos-
mickou loď. Jde o jakousi destičku s při-
pevněnými drahými kameny do tvaru 
pyramidy, které jsou zalité ve skle. Díky 
sklu u kamenů nedojde k mechanické-
mu znečištění, a tak se minerály mohou 
soustředit na svou práci. Každý minerál 
„vibruje“ na určité frekvenci a má schop-
nost tuto vibraci vyzařovat do okolního 
prostředí, a  tím ho ovlivňovat. Uvnitř 
jsou jednotlivé drahokamy poskládané 
v nejsilnější možné a konkrétní kombi-
naci tak, že se jejich účinky vzájemně 
zesilují. Nejnovější testy například proka-
zují, že Somavedic permanetně generuje 
záporné ionty. Ty pak ničí v těle škodlivé 
volné radikály, které vznikají jak kvůli 

elektrosmogu a geopatogenním zónám, 
tak nesprávnému životnímu stylu. Jak-
mile se tělo vychýlí příliš z  rovnováhy, 
imunita klesá a my můžeme onemocnět 
a kdeco chytit.

Konec a začátek
Ivan Rybjanský si všiml, že největší nával 
práce má vždy ve dnech, kdy se význam-
ně zvyšují Schumannovy rezonance. „Na-
příklad před Vánoci začaly nějaké ,úpravy 
systému‘ – byl tam jeden úplněk, Štědrý 
den, Nový rok, další úplněk, čínský Nový 
rok a Rusové se svými pravoslavnými Vá-
nocemi. Každý bod, který jsem jmenoval, 
znamenal extrémní nárůst frekvence 
Schumannových rezonancí. V  posled-
ních letech se toto děje zcela běžně, kon-
krétně od roku 2012. Respektive začalo 
to o rok dřív, už v roce 2011.“

Existuje nějaké možné vysvětlení 
všech obrovských změn, které se ve 

světě v posledních osmi či devíti letech 
dějí s  nebývalou intenzitou, od změ-
ny klimatu po subjektivní zrychlování 
času, kdy to, co lidé běžně řešili několik 
let, se vcucává do řádu týdnů či měsí-
ců? A má to všechno nějakou souvislost 
s dávnými proroctvími starých civilizací 
od Mayů po Egypťany, které tvrdily, že 
se čas pohybuje cyklicky přesně podle 
kosmického plánu, a jejich kalendáře, na 
chlup stejné, končily přesně 21. 12. 2012? 
Mnoho moudrých lidí upozorňovalo, že 
konec mayského kalendáře nebude zna-
menat konec světa jako takového, jak se 
nesmyslně psalo v  médiích, ale konec 
starého světa – neboli ukončení jednoho 
cyklu a začátek cyklu nového.

Zdá se, že jejich slova konečně začí-
nají dávat smysl i těm, kteří si pod nimi 
nedovedli nic konkrétního přestavit, 
a v obavách z toho, co bude, je nebrali 
vážně, nebo se jim dokonce vysmívali.

Jestliže bych ještě před deseti lety po-
chyboval o tom, že mohou začít po celé 
planetě padat z nebe mrtví ptáci, nevěřil 
bych samozřejmě ani tomu, že se ze dne 
na den může zastavit téměř celý svět 
a z přeplněných pulzujících metropolí se 
stanou města duchů.

Lidé, kteří si o  sobě mysleli, že jsou 
pány tvorstva, teď sedí zavření doma, 
když vystrčí nos na ulici, přes obli-
čej mají kusy hadru nebo respirátory, 
z  nichž některé připomínají plynové 
masky, třesou se strachy, že na ně někdo 
prskne, a schovávají se před „smrtícím“ 
nepřítelem, jakého svět neviděl. Virů 
jsou kolem nás tisíce, jen zvířata jich hos-
tí řádově statisíce, ale stačí, aby se jeden 
z nich pojmenoval, začal sledovat, testo-
vat a měřit a psalo se o něm každý den 
v médiích a lidi mohou zešílet.

Právě reakce na koronavirovou epide-
mii ukazuje na naprosté nepochopení 

O silvestrovské noci, na přelomu let 2010 a 2011, 
spadlo v americkém Arkansasu z nebe na zem až pět 
tisíc mrtvých ptáků. Podobné to bylo po celém světě.
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toho, čemu říkáme zdraví. Zároveň ale 
nabízí ideální příležitost si to uvědomit. 
Současný přístup k léčení, kdy se bojuje 
proti nepříteli, ať už ve formě zánětu, 
bolesti či viru, tak naráží na svůj strop 
a jeho nesmyslnost se ukazuje v celé na-
hotě. „Není to tak, že si vezmu prášek 
nebo očkování na chřipku a jsem v kli-
du. Musíme přece dbát na své zdraví, 

bez ohledu na okolnosti… Bojujeme 
proti něčemu, místo abychom se zabý-
vali sebou. Když budeme pečovat o své 
zdraví, žádného viru se nemusíme bát. 
Je to zkrátka úplně obráceně – když 
budu pečovat o svou imunitu, virus ani 
nemoc na mě nemůže,“ říká pan Ryb-
janský, který kdysi utekl hrobníkovi 
z lopaty.

Postupně si začal všímat nejen toho, 
že se mění Schumannovy rezonance, ale 
i důsledků, které to má. „Bavil jsem se 
s  ruským doktorem Lvem Gorškovem, 
šéfem vývoje ruské biorezonanční firmy 
Sensitiv Imago, který si stejně jako já vši-
ml, že se začal měnit průběh onkologic-
kých onemocnění. V minulosti bylo běž-
né, že člověk onemocněl a vývoj rakoviny 
trval až pět let. Tím, jak se mění celková 
vibrace planety Země, se to v posledních 
letech neuvěřitelně zrychlilo a  člověk 
může být od zjištění diagnózy za měsíc 
pryč. Tlak na lidi, faunu i flóru se velmi 
zvyšuje a směřuje ke změně. Jako kdyby 
se nám snažil někdo říct: Přizpůsob se 
nové době, nebo odejdi. Lidi špatně jedí, 
špatně pijí, špatně spí, špatně se chovají, 
špatně cvičí nebo necvičí vůbec, jsou ve 
stresu, a pak se diví… Situace ve světě je 
co do zdraví tristní a koronavirus je jen 
další tlak, abychom o něm začali přemýš-
let jinak. Většina populace má chronické 
onemocnění pramenící ze špatného ži-
votního stylu, a to je ten problém.“

Prášek může pomoct při zmírnění 
akutního problému, ale nemůžete s ním 
tak snadno řešit záněty či likvidovat viry, 
parazity nebo plísně. Ony nejsou příči-
nou nemoci, ale pouze projevem. Uhasit 
požár je sice fajn, ale nic to neřeší, dokud 
si budeme hrát se sirkami. Jestliže máme 
například rýmu, kterou zapřičinily viry, 
nestačí řešit rýmu. Znamená to, že je 
naše tělo oslabeno a  orgány nefungují 
správně. „Nemoc je kopnutí do zadku, 
aby se lidé začali soustředit, a ne si říkat, 
ještě to není tak špatné. Je to špatné. Je 
lepší začít svoje zdraví řešit včas, protože 
v určitém momentě už některé věci řešit 
nejdou,“ ví Ivan Rybjanský, který si vším, 
o čem mluví, sám prošel.

Současná koronavirová epidemie, re-
spektive přístup k ní, nás taktně upozor-
ňue na některé další věci, jež odmítáme 
vidět. Na sociálních sítích koluje jedno 
nádherné shrnutí: „Lidstvo dostalo přes-
ně tu nemoc, kterou potřebovalo. Pře-
stali jsme si vážit zdraví, proto máme 
příležitost uvědomit si, na čem nejvíc zá-
leží. Přestali jsme si vážit přírody, a proto 
jsme dostali takovou nemoc, aby nám byl 

ivan rybjanský utekl před dvaceti lety 
hrobníkovi z lopaty, a tak se naučil vážit si 
svého zdraví. Co je v životě nejdůležitější, 

pochopil těsně před koncem života i Steve 
Jobs (na protější straně). 

   Foto Šifra a Profimedia

Nemoc je kopnutí do zadku, aby si lidé přestali říkat, že to 
ještě není tak špatné. Je lepší začít své zdraví řešit včas, 
protože v určitém momentě už některé věci řešit nejdou.
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pobyt v ní vzácný. Přestali jsme fungovat 
v rodině, a proto nás nemoc zamkla do 
našich domovů, abychom se mohli zno-
vu naučit fungovat jako rodina. Přestali 
jsme si vážit starých a nemocných, a pro-
to nám byla dána tato nemoc, abychom 
si připomněli, jak jsou zranitelní. Přestali 
jsme si vážit učitelů, a proto tato nemoc 
uzavřela školy, aby si rodiče mohli sami 
vyzkoušet roli učitelů. Mysleli jsme si, že 
si můžeme koupit všechno, proto jsme 
dostali nemoc, abychom si uvědomili, 
že to není samozřejmost. Mamon nám 
zamotal hlavu, volný čas jsme trávili 
v nákupních centrech, proto nám je tato 
nemoc zavřela, abychom pochopili, že 

štěstí si koupit nemůžeme. Zaměřili jsme 
svou pozornost na vzhled a porovnávání 
se navzájem, proto nám tato nemoc za-
kryla tváře, abychom pochopili, že tam 
naše krása není. Mysleli jsme si, že jsme 
vládci této Země, a  proto jsme dostali 
tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, 
co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám 
příručku a  trochu pokory. Tato nemoc 
nám hodně bere, ale zároveň nám dává 
možnost se toho tolik naučit a pochopit, 
co je v životě nejdůležitější. Dostali jsme 
nemoc na míru, protože jsme ji jako lid-
stvo potřebovali.“

Nelze to brát samozřejmě doslova, 
jako se to sátáv v  komentářích na in-

ternetu – neznamená to, že je to dobře, 
ale že když už se něco takového děje, je 
dobré to vzít i jako příležitost k zamy-
šlení a  změně. Dokud totiž  nepocho-
píme to, co si na konci svého bohatého 
života uvědomil vizionář a  zakladatel 
firmy Apple Steve Jobs, nepomůže nám 
ve výsledku ani skafandr. Tak zněla jeho 
poslední slova: „Došel jsem až na vrchol 
úspěchu ve světě byznysu. V očích dru-
hých je můj život nejspíš ztělesněním 
úspěchu.  Nicméně mimo práce mám 
jen málo radosti. Na konci je bohatství 
jen aspektem života, kterému jsem při-
vykl.

Když teď ležím na nemocniční posteli 
a promítám si celý svůj život, uvědomil 
jsem si, že všechno to uznání a bohat-
ství, na kterém jsem si tolik zakládal, 
zbledlo a ztratilo význam tváří v  tvář 
blížící se smrti. Ve tmě se dívám na zele-
ná světla strojů, které mě udržují při ži-
votě, a slyším jejich mechanické bzuče-
ní. Cítím, jak se blíží dech boha smrti. 
Teď už vím, že  když nakumulujeme 
dostatečné bohatství, aby nám vydrželo 
po zbytek života, měli bychom usilovat 
i o něco dalšího, co s bohatstvím nesou-
visí. Mělo by to být něco mnohem dů-
ležitějšího: možná vztahy, nebo umění, 
snad sen z mládí… Bezuzdné následo-
vání bohatství nás promění v pokřive-
né bytosti, jako jsem já. Bůh nám dal 
smysly a  možnost cítit lásku v  srdci 
každého, ne iluzi, kterou přináší bohat-
ství. Bohatství, jež jsem vyhrál v mém 
životě, si nemůžu vzít s sebou. Mohu si 
odnést jen vzpomínky vysrážené lás-
kou. To je skutečné bohatství, které vás 
bude následovat, doprovázet a dodávat 
vám světlo a sílu k tomu jít dál. Láska 
může cestovat tisíce mil. Život nemá 
žádné omezení. Jděte tam, kam chcete 
jít. Dosáhněte výšin, kterých chcete do-
sáhnout. Je to všechno ve vašem srdci 
a ve vašich rukou.

Jaká postel je nejdražší na světě? Ne-
mocniční postel. Můžete zaměstnat ně-
koho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, 
kdo pro vás bude vydělávat peníze, ale 
nikdy nemůžete najmout někoho, kdo 
by za vás nesl vaši nemoc.“ vid 
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K
dyž v prosinci roku 2008, krát-
ce po vypuknutí finanční krize, 
jakou Spojené státy americké 
nezažily od Velké hospodářské 

krize ve 30. letech 20. století, zavřela 
slavná automobilka General Motors svoji 
továrnu v Daytonu, po řadě krachujících 
bank se pomalu schylovalo k největšímu 
bankrotu průmyslového podniku v dě-
jinách. Pro stopadesátitisícové město ve 
státě Ohio, kde se proslavili i tvůrci prv-
ního letadla, bratři Wrightové, to byla 
obrovská rána, neboť zde o práci přišlo 
celkem 2400 lidí. „Otče, děkujeme ti za 
to, že jsi náš Bůh, a za všechno, co děláš. 
Děkujeme ti za tento den. Děkujeme ti 
za Slunce, které jsi stvořil. Ty víš, že doba 

je zlá, Otče,“ modlili se den před Vánoci 
a zároveň před továrnou s dlouhou a bo-
hatou historií prosili o  pomoc zdrcení 
dělníci, kteří v ní strávili celý život.

Bůh jejich modlitby nakonec vyslyší 
a na pomoc jim sešle možná trochu pře-
kvapivě Číňany. Konkrétně miliardáře 
a  zakladatele firmy Fuyao Glass Cchao 
Te-wanga (73), který vybudoval od nuly 
společnost, jež patří mezi čtyři největší 
výrobce skel do automobilů na světě. 
V roce 2009 Cchao, který v Číně zaměst-
nává 10 000 lidí, dokonce uspěl v soutěži 
o nejlepšího podnikatele světa.

O rok později muž, který se vypracoval 
z chudých poměrů až na vrchol, znovu-
otevřel daytonskou fabriku, kde vrátil 

hned zkraje práci tisícovce místních lidí 
a zbytek doplnil Číňany. A mělo být líp…

„Budoucnost je zářná,“ hecoval kolegy 
na úvodním školení viceprezident day-
tonské továrny, Američan Dave Bur rows. 
Jak pro koho. Dave sice dostal od čínské-
ho vedení důvěru, aby pomohl překlenout 
mosty mezi čínskou a americkou kultu-
rou a ve spolupráci s čínskými kolegy, jež 
má k ruce, správně vyškolil dělníky, to se 
však ukáže jako nečekaný problém.

Američtí pracovníci se domnívají, že 
pracují velmi tvrdě. Těší se, až začne 
výroba, a celkově jsou z čínského přícho-
du velmi nadšení, neboť si myslí, že jim 
Asiaté přišli pomoct. Ti mají ale na věc 
o  poznání realističtější náhled. Jakmile 



33

zE světa

na jednu z prvních návštěv fabriky přijíž-
dí samotný šéf, pan Cchao, ptá se čínské-
ho předáka, zda jsou klienti firmy z řad 
největších automobilek spokojeni a  jak 
všechno šlape. „Tvořím dvojice, vždy dá-
vám dohromady Američana a  Číňana. 
Američan je hlavní předák a  Číňan na 
něj dohlíží. Američané jsou dost pomalí. 
Mají tlusté prsty. Pořád dokola je školí-
me,“ dostane se mu odpovědi.

Vzápětí se jeden černoch přikloní 
k majiteli továrny. Přednímu světovému 
byznysmenovi vyjadřuje vděčnost a dob-
romyslně jej zve na pravé americké bar-
becue. Číňan se jen křečovitě zašklebí 
a  vydá skřehotavý zvuk připomínající 
žabáka, kterému zaskočí moucha.

Americká fabrika, která letos získala 
Oscara za nejlepší celovečerní dokumen-
tární film loňského roku, fascinujícím 
způsobem odkrývá něco, co lidem na 
Západě dochází velmi pomalu. Zatímco 
do finanční krize v roce 2008 domino-
val globální ekonomice a politice Západ 
v  čele se Spojenými státy americkými, 
od katastrofálního burzovního propadu 
a  otřesu bankovního systému se kolo 
dějin prudce otáčí a  světu nyní ekono-
micky vládne Čína. Ta se stala největší 
a  nejvýkonnější světovou ekonomikou 
a zaznamenává zářivý ekonomický, prů-
myslový i sociální rozkvět. Ten, pravda, 
není bez poskvrny a vybírá si svoji daň…

Čína, kterou vyspělé země dlouho pou-
žívaly jako nástroj levné výroby a pracov-
ní síly, se postupně vypracovala v továrnu 
světa. V Říši středu se až na výjimky vy-
rábí všechno to, co se na Západě spotře-
bovává. Buď vyrábějí Číňané spotřební 
zboží od elektroniky po textil přímo, za 
všechny jmenujme třeba společnost Hu-
awei, nebo si jej tam nechávají vyrobit 
západní firmy. Jediný rozdíl pak spočívá 
v tom, kolik zákazníci zaplatí. Místo aby 
se toto zboží prodávalo přímo z Číny za 
rozumnou cenu, tak, aby bylo výhodné 
pro výrobce i nakupujícího, po nalepení 
cedulky Made in Germany nebo Made in 
EU se pouze několikanásobně zvýší cena. 
Bez setrvačnosti tohoto nezdravého ob-

chodního modelu, na němž je založena 
celá Evropská unie v  čele s Německem, 
které už dávno samo nic nevyrábí, by 
dominance Číny byla ještě více zdrcující. 
Ani tak ale nemá nejbohatší země ve svě-
tě konkurenci a oscarový snímek velmi 
názorně naznačuje proč – ačkoli se v sou-
vislosti s nejbohatší zemí planety neustá-
le zdůrazňuje její komunistické politické 
zřízení, ta dává všem obrovskou lekci 
z kapitalismu. Kapitalismu v tom nejdrs-
nějším podání, jaké si lze představit. Jeli-
kož se po „koronavirové pandemii“ začne 
zavádět kapitalismus i v České republice, 
je dobré si Americkou fabriku pustit a po-
dívat se, jak to funguje jinde...

Lepší už to nebude
Na slavnostní otevření Fuyao Glass Ame-
rica v  Daytonu, respektive v  městečku 
Moraine v daytonské aglomeraci, se plá-
nuje velkolepá oslava, a tak se chce ame-
rické vedení pobočky zavděčit Číňanům 
tím, že vybuduje zastřešené pódium. 
Předseda Cchao jim ale při další ze svých 
inspekcí oznamuje, že se nic zastřešovat 
nebude. Už investoval stovky milionů do 
znovuobnovení provozu, a tohle je podle 
něj zbytečné plýtvání. „Ale co když bude 
pršet?“ ptají se Američané. Předseda se 
na ně přísně podívá: „Nebude. Bude stej-
né počasí jako dneska.“ Kolegové užasle 
vzhlédnou k modré obloze s občasnými 

„Ale co když bude v říjnu pršet?“ ptají se Američané. 
Čínský předseda Cchao Te-wang se na ně přísně 
podívá: „Nebude. Bude stejné počasí jako dneska.“ 

Oscarový dokumentární film Americká fabrika přináší 
fascinující vhled do kulturního i obchodního střetu 
dvou velmocí – Ameriky, která vyklízí pole, a Číny, 
která ji střídá v čele. 

Made in usA

Když zkrachoval americký koncern General 
Motors, vzali si opuštěnou továrnu 

v Daytonu do parády Číňané...   Foto Profimedia
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mráčky a  nevěří vlastním uším: „Jako 
dneska?“ – „Ano.“

Předseda jim ještě vytkne špatně na-
směrovaná vrata v hale a nedobře umís-
těný vypínač, který prý totálně odflákli. 
Obojí se musí předělat, přičemž na vrata 
již byla podepsána smlouva a  výměna 
bude stát 35 000 dolarů. Chao Te-wang 
se snaží ovládat a snaží se Američanům 
klidně vysvětlit, že je vždycky dobré nej-
dříve přemýšlet a až pak se do něčeho 
pouštět; nikoli naopak, neboť předě-
lávání stojí hodně peněz. Předseda by 
byl moc rád, kdyby firma byla čistě 
americká, ale stejně úspěšná jako ostatní 
pobočky a čínsky výkonná. A to je právě 
ten problém.

Svoji filozofii vysvětluje krajanům, 
kteří chtějí dát na zeď jeden americký 
a  jeden čínský obraz. Důležité je pro 
něj politické hledisko: „Ne, budou tu jen 
americké obrazy. Jaký kraj, takový mrav. 
Nejdůležitější není to, kolik peněz vydě-
láme, ale jak to změní pohled Američanů 
na Čínu.“ Snaha o továrnu, kde se bude 
řídit po americku, ale makat po čínsku, 
však brzy získává vážné trhliny.

Krátce po slavnostním otevření, na 
kterém je mimochodem přesně takové 

počasí, o jakém rozhodl předseda Cchao 
(že by tomu Číňané pomohli pomocí 
geoinženýrské metody osévání mraků 
jodidem stříbrným jako třeba při olym-
pijských hrách v  Pekingu?), se nálada 
v podniku postupně zhoršuje.

Počáteční vděčnost rychle střídají 
stížnosti. „V  General Motors jsem měla 
29 dolarů na hodinu, ve Fuyao mám 13. 
Když tenkrát děti chtěly nové sportovní 
boty, mohla jsem je koupit. Teď nemůžu,“ 
posteskne si kontrolorka skla Shawnea, 
která kvůli zavření továrny GM přišla 
o dům i  auto. Řidička vysokozdvižného 
vozíku Jill, jež rovněž pozbyla veškerý 
majetek včetně baráku, popisuje, jak se 
od krachu General Motors snaží vrátit 
mezi střední třídu. Jenže bydlí u sestry ve 
sklepě, kde jí nepatří ani postel. A sotva 
se trochu zmátoří alespoň tak, že si může 
pronajmout menší byt, dostane ve Fuyao 
padáka, protože si na Číňany stěžuje a při-
pojila se k žádosti o vytvoření firemních 

odborů. Jill ještě podobně jako mnoho 
jejích kolegů nepochopila, že časy, kdy 
páteř Ameriky tvořila početná střední tří-
da, jsou nenávratně pryč, protože Spoje-
ným státům dávno ujel vlak. A jak by řekl 
Jack Nicholson coby nerudný spisovatel 
romantických příběhů ve stejnojmenné 
komedii: Lepší už to nebude.

Štěstí je všude
Když jsou Číňani naštvaní, mluví mezi 
sebou čínsky. Továrna ale prodělává 
a byznysmen Cchao vysvětluje, proč se 
chce za každou cenu vyhnout odborům: 
„Když tu bude odborový svaz, tak to 
ovlivní naši efektivitu a firmě to ublíží. 
Spadneme do ztráty.“ A nekompromisně 
dodává: „Jestli se do toho vloží odbory, 
zavřu to tu.“

Rozčilují ho i neustálé potíže s americ-
kými zaměstnanci, kterým práce nejde 
od ruky a stále něco odmítají a proti ně-
čemu protestují. „Neustále mi tu narušu-

Za vznikem snímku Americká fabrika stojí 
produkční společnost bývalého amerického 

prezidenta Baracka Obamy. Na protější 
straně: Opuštěná fabrika v Daytonu po 
krachu General Motors...  Foto Profimedia

„Američan je hlavní předák a Číňan na něj dohlíží. 
Američané jsou dost pomalí. Mají tlusté prsty. Pořád 
dokola je školíme.“
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jí výrobu. A pomalu přicházet o peníze 
je snad ještě horší než odbory. Momen-
tálně je moje výroba vysoce neefektivní.“

Při zpáteční cestě letadlem je Cchao 
Te-wang tuze smutný a  televiznímu 
štábu svěřuje: „Američtí dělníci nejsou 
výkonní a  úroveň výroby je nízká. Ne-
dokážu je vést. Když se je snažíme řídit, 
vyhrožují, že se obrátí na odbory. Jak 
můžeme Američany přesvědčit, že Číňa-
ni můžou otevřít v Americe továrny? Je 
to velký problém.“

V letadle dostane spásný, či možná již 
spíše zoufalý nápad – Američany vezme 
na výlet do Číny, aby viděli, jak se pracu-
je v mateřské firmě. Hosté z Ohia, jejichž 
průměrná váha se pohybuje vysoce nad 
100 kilogramy, jsou svědky vojenského 
drilu, motivačních budovatelských písní 
(„Díky Fuyao je svět upřímný a štěstí je 
všude““) a příběhů lidí, kteří mají na roz-
díl od nich volno jen jednou či dvakrát za 

měsíc a jejich děti vychovávají na venko-
vě prarodiče, takže je vidí jednou za rok. 
Jsou unavení, ale nemají na výběr.

Číňané se Američanům snaží naznačit, 
že se časy změnily a na výběr už nemají 
ani oni. Ty však to, co vidí v Číně, ještě 
víc vyděsí. Snaží se sice některé postupy 
implementovat v Daytonu, ale je to jako 
chtít po slepici, aby začala létat.

Američany citlivý a  vkusný snímek 
vykresluje nikoli jako kapitalistické drav-
ce, ale normální lidské bytosti, které se 
starají také o volný čas, své děti a dbají 
na své zdraví a bezpečnost práce. Odmí-
tají plnit nebezpečné úkoly typu „naloží-
me na ještěrku dvakrát víc, než uveze“, 
a část zaměstnanců nakonec vsadí místo 
na zvýšení výkonnosti na založení odbo-
rů. Bezpečnost práce a důstojné pracov-
ní podmínky považují za základní věci, 
které jejich předkové vybojovali před 
70 lety. Jenže zatímco americký General 

Motors dávno zkrachoval, čínské Fuyao 
válcuje konkurenci a  jde tvrdě nahoru. 
Časy se zkrátka mění.

Předseda Cchao Te-wang při další 
neuspokojivé inspekci vyhází kromě 
amerického vedení také konkrétní 
dělníky, kteří sympatizují s odbory a roz-
kládají mu morálku. Zato Číňané, kteří 
mají kapitalismus v  krvi, naopak tvrdě 
makají a jsou rádi, že mají práci. „U nás je 
zvykem, že si svůj plat musíme zasloužit,“ 
vysvětluje jeden z nich. Další ho doplňuje: 
„Je mi fuk, co si Američani myslí. Aspoň 
v sobotu by ale do práce chodit měli.“

Firma je stále ve ztrátě asi 40 000 000 
dolarů. Číňané postupně pochopí, že jsou 
Američané úplně jiní než oni. Nedovedou 
se například smířit s tím, že nehrají první 
housle, a že je třeba využít jejich vlastnos-
tí k tomu, aby lépe pracovali. Hrubá síla 
zde není nic platná. Proto je do vedení 
dosazen nový prezident Jeff Liu, který žil 
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27 let v USA a 26 let v Číně, a tak rozumí 
oběma kulturám. Vysvětluje svým kraja-
nům, kteří nerozumí tomu, nač si američ-
tí kolegové stěžují, když nemusí do práce 
o víkendu a pracují jen osm hodin denně 
místo dvanácti, že v USA se děti neustále 
povzbuzují, a tak jsou sebevědomé, i když 
to neodpovídá jejich schopnostem a vý-
konům. „Američané jsou strašně sebejistí 
a milují, když se jim lichotí. Když s nimi 
budete bojovat, dostanete se do potíží. 
Osli mají rádi drbání po srsti,“ brífuje 
Číňany na firemním školení. „Využijeme 
to, abychom je vedli a  pomohli jim. 
Protože jsme lepší než oni.“

Metodou cukru a biče Číňané přebírají 
otěže, a nakonec se to předsedovi Cchau 
Te-wangovi podaří – po deseti letech do-
stane americké Fuyao do zisku. V Day-
tonu dnes zaměstnává 2300 Američanů 
a  asi 200 Číňanů. Postupně ale hodlá 
snižovat stavy u určitých pozic a někte-
ré dělníky nahrazuje výkonnějšími me-
chanickými rukami a roboty. „Všechno 
je automatika,“ pochvaluje si jeden ne-
kompromisní čínský manažer, „teď už to 
nestíháme, jsou moc pomalí.“ Na mysli 
má nejen Američany, ale i supervýkonné 
Číňany. Výzvám nové doby a konkurenci 
robotů už neodolají ani oni. V důsledku 
robotizace by podle odhadů mělo přijít 
v příštím desetiletí ve světě o práci na 
375 milionů lidí.

Film Americká fabrika získal Osca-
ra naprosto zaslouženě. A to přesto, že 
k tomu s největší pravděpodobností vý-
razně přispěl fakt, že film, který vznikl 
ve stáji internetového gigantu Netflix, 
produkovala jako svůj první počin spo-
lečnosti Higher Ground. Tu vloni založil 
Barack Obama se svou ženou Michelle. 
Obama byl, jak všichni vědí, americkým 
prezidentem právě v letech 2009 až 2017, 
kdy se děj filmu odehrává. A kdo jiný by 
měl lépe rozumět tomu, co se děje než 
někdo, kdo dokonal z amerického pohle-
du dílo zkázy a pokračoval v destrukci 
americké ekonomiky tím, že se za jeho 
vlády dokončil exodus veškeré průmys-
lové výroby ven z USA?

„Před 70 lety jsme odmítli, aby si ve-
dení, firmy a boháči mohli diktovat, co 

američtí zaměstnanci byli nejdřív 
z příchodu Číňanů nadšeni. Pak ale začali 

mnozí požadovat lepší pracovní podmínky 
v továrně a chtěli založit odbory, a tak 

dostali padáka. Tak jako Jill Lamantia 
a Bobby Allen. Čínský majitel firmy Fuyao 

Glass Chao Te-Wang (na protější straně) je 
učí pravému kapitalismu...   Foto Profimedia
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se s vámi stane. V Americe se nezměnilo 
nic na tom, že pracující lidi tvrdě dřou. 
Zato se změnilo to, že ti nahoře chtějí 
přepisovat pravidla, aby mohli lidi využí-
vat. Aby z toho těžili na váš úkor. Vy máte 
právo a povinnost to odmítnout,“ hřímal 
na jedné odborové schůzi směrem k ne-
spokojeným zaměstnancům továrny de-
mokratický regionální politik a Obamův 
stranický kolega Fred Strahorn.

Až na tu poslední větu měl pravdu. 
Protože Američané, konkrétně ti v Da-
ytonu, mají jediný výběr – buď budou 
pracovat skoro jako Číňané (protože těm 
nestačí nikdo) a vydělají si aspoň něco, 
nebo budou bez práce a skončí na ulici.

Pozoruhodné je na filmu i to, proč se 
vlastně Číňané nechali takto otevřeně 
natáčet. Neskrývají kritiku Američanů 
ani to, kdo je tady pánem. Cchao Te-
-wang, ke kterému by za normálních 
okolností bylo zcela nemožné pronik-
nout, sveze štáb autorů filmu, Julie Re-
ichertové a  Stevena Bognara, i  svým 
tryskáčem. V  podstatě to vypadá, 
jako kdyby naopak cíleně čínský 
podnikatelský guru využil prostoru 
ve filmu k  přiblížení čínských zájmů 
světu. Jako by nám říkal: „Vyhráli jsme. 
Podívejte se dobře. Žezlo přebíráme my 

a takhle to teď bude.“ Jakou roli v tomto 
de facto politickém dokumentu sehrálo 
jméno a konexe Baracka Obamy, se mů-
žeme jen dohadovat, ale jako náhoda to 
nepůsobí. Jde o  jakési vyhlášení čínské 
dominance v přímém přenosu.   

Dokumentární film Obamových zna-
mená v podstatě první zásadní vhled do 
světa, ve kterém se bývalý světový hege-
mon stáhl ze svých pozic a svou špatnou 
ekonomickou i  zahraniční politikou 

umetl cestičku přímému konkurentovi; 
a ten jej nyní – i díky bilionům, které mu 
Amerika dluží – drží v kleštích a válcuje 
na všech frontách. Více o tom, proč jde 
Amerika do kopru, se dočtete v následu-
jícím článku.

Při sledování filmu s  ironickým ná-
zvem Americká fabrika se mi chtě 
nechtě vybavil vtip, který připomíná 
předchozí americkou aroganci a nerov-
nováhu v zahraniční politice. Ta byla za-

ložena na jednání z pozice síly, nyní se jí 
ale všechno to, co sama činila druhým, 
začíná vracet jako bumerang.

Dlouhá léta si Američané, stejně jako 
zbytek Západu, všechno nechávali za 
babku vyrábět v  Číně a  nehleděli při-
tom nalevo ani napravo, natož aby se 
starali o nějaké pracovní podmínky či 
respekt k ostatním. V Daytonu si popr-
vé vyzkoušeli, jaké to je v opačném gar-
du. A bude hůř. I v Česku.

Tady je ten vtip: Medvěd spadne v lese 
do díry. Jde kolem zajíc, a když to vidí, 
nejenže si z medvěda utahuje, ale ještě 
se do díry, přímo na jeho hlavu, vymo-
čí. Zajíc se směje, vědom si své převahy, 
a vede chytré řeči. Jenže když se chystá 
na medvěda hodit bobek, uklouzne mu 
noha a  spadne do díry k  medvědovi. 
Podívá se na něj vyděšeně a povídá: „Ty, 
medvěde, ty mi to možná nebudeš věřit, 
ale já jsem se ti přišel omluvit.“ vid 

Dlouho si Američané vše nechávali vyrábět v Číně 
a nestarali se o pracovní podmínky ani respekt k druhým. 
V Daytonu si vyzkoušeli, jaké to je v opačném gardu.
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K
dyž 7. září 2008 americká vlá-
da oznámila, že převezme pl-
nou kontrolu nad polostátními 
agenturami Fannie Mae a Fred-

die Mac, které jsou klíčovými posky-
tovateli hypoték ve Spojených státech 
amerických, jen málokdo si tehdy uměl 
představit, co bude následovat. Za další 
týden sdělila investiční banka Lehman 
Brothers, že zažádá o ochranu před vě-
řiteli, a  největší bankrot v  amerických 
dějinách odstartoval druhou nejhlubší 
celosvětovou finanční krizi 20. století. 
Krach Lehman Brothers o 11 dní později 
ještě trumflo uzavření největší americké 
spořitelny Washington Mutual a světové 
burzy mířily střemhlav ke dnu.

Ačkoli se podle oficiálních ekonomic-
kých ukazatelů může zdát, že po více než 
deseti letech americká ekonomika zase 
šlape a finanční krize je minulostí, právě 
příklad obyvatel do té doby nejvýkonněj-
ší ekonomiky světa nejlépe ukazuje, že 
je v tomto případě přání pouhým otcem 
myšlenky. (Psáno v době těsně před vyhlá-
šením pandemie koronaviru.)

Biliony dolarů, které americká vlá-
da a  Federální rezervní systém, což je 
americká obdoba centrální banky, nalily 
do ekonomiky a  záchrany bank, pouze 
nafoukly ceny akcií i  dalších finančních 
produktů, což opticky vylepšuje statis-
tiky. A také vede k tomu, že bohatí ještě 

víc zbohatli. Řeč je především o bankách 
a  investorech, kteří umějí tahat za bur-
zovní nitky, popřípadě nakupovat svoje 
vlastní akcie, a tím jejich cenu šponovat 
dál nahoru. Podobně si počínají i neban-
kovní korporace, které se o své výdělky 
také strachovat nemusejí. 

Naopak chudí, myšleno od sociálně 
nejslabších až po bývalou střední třídu, 
přišli nejen o  práci, příjmy či bydlení, 
ale kvůli následným vládním úsporám 
též o  sociální programy a  služby, kte-
ré jim dříve alespoň trochu pomáhaly. 
Takže ano, akcie sice rostly, protože pe-
níze, které tiskne centrální banka (Fed) 

a pumpuje je do ekonomiky, směřují do 
jejich nákupu, ale k těm se většina nor-
málních Američanů nikdy nedostane.

Statistiky potvrzují, že se běžní ame-
ričtí investoři do akcií stávají stále větší 
raritou. Do důchodového věku postupně 
přicházejí silné poválečné generace, kte-
ré si na důvod spořily v akciových fon-
dech, a teď peníze logicky vybírají. Lépe 
řečeno do pádu burz po koronavirové 

pandemii vybírali. Ovšem mladší roč-
níky na akcie dočista zanevřely; podle 
průzkumu investiční banky Goldman 
Sachs uvedlo pouze 20  % mileniálů, tedy 
lidí narozených v  letech 1984 až 2004, 
že akcie považují za nejlepší způsob pro 
dlouhodobé investice. Pětina jim ale vů-
bec nerozumí, další pětina pak považuje 
akcie za velmi nestabilní a nevhodné pro 
drobné investory, a zbylých 40 % nemá 

od krize  
do krize
Není všechno zlato, co se třpytí aneb Proč stojí 
základy nejúspěšnější ekonomiky 20. století na vodě? 

Kdyby lidé do akcií investovali, přišli by i o to málo, co mají, 
případně by byl jejich dluh ještě větší – smyslem investování 
na burzách je totiž drobné investory oškubat jako kuřata. 
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dost volných prostředků nebo je ochot-
no investovat do akcií jenom malé část-
ky. Čísla tedy sice možná na první pohled 
nevypadají špatně, avšak místo reality 
jsou podložena pouhými spekulacemi.

Na druhé straně, kdyby lidé do akcií 
investovali, přišli by i o to málo, co mají, 
případně by byl jejich dluh ještě větší – 
dvacet, třicet či čtyřicet let je dlouhá 
doba, během níž se vždy zaručeně něco 
přihodí... Je to jako s hracími automaty 
– vyhrávat chvilku můžete, ale nakonec 
vždycky prohrajete.

Během pěti let od krize se hodnota 
průměrného majetku americké domác-
nosti, měřená v  takzvaném mediánu, 
snížila o 40 procent, což mělo katastro-

fální dopad na úspory lidí. Více než čtvr-
tina lidí starších 18 let nemá našetřen 
jediný dolar a generace narozená v 80. 
letech, která by měla tvořit páteř dneš-
ní ekonomiky, je tou nejzadluženější 
generací v dějinách. Nejenže nevyjde se 
svými příjmy, ale většina populace „jede“ 
na spotřebitelských úvěrech a  kredit-
ních kartách, kdy mají na účtech podle 
bankovních podmínek limit, pod který 
nesmějí vybírat, a se zbytkem roztáčejí 
spotřebně-úvěrovou ruletu. Jejich mzdy, 
započteme-li inflaci a jejich reálnou hod-
notu, se přitom prakticky za posledních 
40 let nezvýšily. To ale není jediný viditel-
ný rozpor v americké ekonomice, který 
bije do očí. Příběh světové finanční krize 

a jejích následků by tak mohl být spíše 
příběhem o  tom, jak se z  amerického 
snu definitivně stala noční můra.

Návnada pro ryby
Podle výzkumu zvláštního zpravodaje 
OSN pro extrémní chudobu a lidská prá-
va Philipa Alstona žije ve Spojených stá-
tech 41 milionů lidí pod hranicí chudoby, 
a z toho jich je 18,5 milionu v krajní nou-
zi; z průmyslových zemí mají USA podle 
OSN nejvyšší míru chudé mládeže. Osma-
třicet milionů lidí pak využívá podpůrný 
program v podobě potravinových lístků. 

Jako hlavní příčinu světové finanční 
krize označují ekonomové a média bub-
linu na americkém hypotečním trhu. Při 

  Foto Adobe stock
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bližším pohledu do útrob americké eko-
nomiky se však zdá, že kolaps hypoteční-
ho trhu byl jenom rozbuškou a samotný 
krach bank krizi nezpůsobil. Sud s dyna-
mitem totiž ležel a leží někde jinde.

K  tomu, abychom pochopili, co se 
s  dlouhodobě nejúspěšnější světovou 
ekonomikou, jež byla ostatním dávána za 
vzor jako důkaz kapitalistického zázraku, 
vlastně stalo, se musíme vydat až na fron-
tu první a druhé světové války. Amerika 
se totiž octla v ekonomickém kómatu již 
ve 30. letech 20. století, kdy prožila ještě 
horší kolaps než před 12 lety.

Americká ekonomika nebyla na rozdíl 
od evropských zemí prakticky zasažena 
první světovou válkou, čímž si vybudovala 
solidní základ a  náskok před ostatními. 
Jenže namísto zdravého selského rozumu 
a postupného bohatnutí ovládl zemi pří-
lišný optimismus a módní trend investo-
vání na burze za pomoci spotřebitelských 
úvěrů. Ano, lidé si brali půjčky, aby mohli 
investovat, čímž často hodně přestřelovali 
a utráceli mnohem více, než kdyby použí-
vali vlastní vydělané peníze. Velmi rychle 
se tak nafoukla akciová bublina.

Navíc v roce 1913 vznikl podloudným 
způsobem zákon o  Federálním rezerv-
ním systému, kdy se nejmocnější organi-
zací v zemi stala instituce, kterou vlastní 
soukromý bankovní kartel. (Nenechte se 
zmást slovem Federální v názvu, to je jen 
marketing.) Fed získal výhradní právo 
tisknout peníze, takže každý americký 
dolar, který od té doby uvede do oběhu 
nebo poskytne americké vládě, půjčuje 
s  úrokem. Americká vláda se na počát-
ku minulého století vzdala práva vydá-
vat vlastní peníze, což odstartovalo obří 
zadlužování, které roste každým dnem 

velká hospodářská krize ožebračila miliony 
lidí po celém světě. Bankéři na ní vydělali 

miliardy. Historie se neustále opakuje...   
Foto Profimedia
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do bilionových výšin. Aktuálně činí výše 
státního dluhu USA 23 397 493 000 000 
dolarů (přes 23 bilionů dolarů), ale nabíhá 
takovou rychlostí, že než dopíšu tenhle 
článek, poskočí o několik milionů.  

Hlavní argument pro vznik Fedu, který 
byl předložen americké veřejnosti, při-
tom měla být ochrana ekonomiky a kon-
trola množství peněz v oběhu, čímž údaj-
ně zabrání inflacím a velkým krizím. Což 
se, jak všichni víme, nestalo. Naopak – Fed 
a banky, které jeho systém tvoří, nejprve 
poskytly ve 20. letech všem půjčky, a když 
byly ceny uměle vyšponovány nahoru, 
zvýšil Fed úrokové sazby. Jako rybář, kte-
rý hodí rybkám návnadu, a když se chytí, 
zasekne. Bublina praskla a  rána to byla 
tak velká, že vyústila v celosvětovou krizi, 
jaká do té doby neměla obdoby. Myšleno 
samozřejmě krizí pro lidi, ne pro korpo-
race a banky, pro ty jsou takové krize, jež 
samy způsobují, hotové žně.

Jako takový bonbonek pak americký 
prezident Franklin D. Roosevelt vydal ke 
konci roku 1933 – dvacet let po vzniku 
Fedu, v době, kdy vrcholila Velká hospo-
dářská krize a nezaměstnanost přesaho-
vala 28 procent –, exekutivní nařízení č. 
6102, které každému obyvateli USA při-
kazovalo odevzdat veškeré zlato, které 
měl doma, pod pokutou až 10 000 dola-
rů či 10 let vězení. Případně obojí.

Ať žije válka
Princip ekonomických cyklů v  kapitali-
smu amerického střihu se od těch dob 
příliš neliší, změnily se jen kulisy. Po 
překonání Velké hospodářské krize, kdy 
korporace a banky za hubičku skoupily 
to, oč běžní lidé a menší firmy přišly, tak 
jako se to stane i  po koronaviru, ame-

rická ekonomika přešlapovala na místě, 
a tak ji musela nastartovat… další válka.

USA se do ní zpočátku nezapojily 
a dlouho vyčkávaly, nechaly bojovat dru-
hé, ale od roku 1940 zavedly povinnou 
vojenskou službu a začaly budovat gigan-
tické vojsko, což ekonomiku „nakoplo“. 
Vládní výdaje směřovaly do výroby zbra-
ní a dalších produktů, po nichž normálně 
nebyla poptávka, a tak je soukromé pod-
niky nevyráběly vůbec, anebo v omeze-
ném množství. Vládní nákupy vyskočily 
z 15 miliard dolarů v roce 1940 na 36,2 
miliardy o rok později a za tři roky vzrost-
ly výdaje o astronomických 885,3 %.

Fed tiskl dolary jako o  život, a  proč 
by také ne, když na tom vydělával. Jak 
ve své bakalářské práci na Bankovním 
institutu v Praze s názvem Příčiny a dů-
sledky finanční krize v roce 2008 spočítal 
před šesti lety Jiří Novotný, jen mezi pro-
sincem 1939 a prosincem 1943 vzrostla 
peněžní zásoba celkově o 79,6 %. Díky 
tomu mohla vláda financovat válku a zá-
roveň splácet zvyšující se federální dluh.

Jak to dokázala? Jednoduše – dluh se 
splácí tak, že Federální rezervní systém 
nejprve vytiskne dolary, které americká 
vláda utratí, a následně od ní nakoupí vy-
dané státní dluhopisy. Tím, že se za války 
staly Spojené státy jakousi oázou bezpečí, 
protože se bojovalo mimo jejich území, 
začal nabývat na významu dolar, jenž se 

stal po válce světovou rezervní měnou. 
Nemluvě o tom, že se do USA dostalo, po-
dobně jako do Švýcarska, zlato, jež nacisté 
ukradli Židům a okupovaným zemím.

V polovině 80. let 20. století prokázal 
pomocí oficiálních dokumentů švýcarský 
historik Werner Rings, že v letech 1939–
1945 německá Reichsbank se švýcarskou 
pomocí dala na světový trh zlato v hod-
notě 1,7 miliardy franků. Švýcarská vláda 
totiž umožnila nacistům zřídit si v Bernu 
pobočku Reichsbanky. Švýcarsko nacis-
tům sloužilo jako jedna velká „prádelna“, 
ze které mohli posílat zlato do Portugal-
ska, Rumunska nebo Švédska. Tam za 

ně nakupovali suroviny, které nezbytně 
potřebovali pro svůj válečný průmysl. 
Největší část drahého kovu ale skončila 
v trezorech švýcarské Národní banky. Po 
válce se však Švýcaři museli o svůj lup, na 
kterém byla založen celý švýcarský eko-
nomický zázrak (ne, čokoláda a hodinky 
by k němu opravdu nestačily), rozdělit.

Dne 22. 5. 1946 uzavřela švýcarská 
vláda ve Washingtonu dohodu o předání 
části zabaveného „německého“ majetku 
Spojencům, tedy Britům a Američanům. 
Bern se současně zavázal, že dá 250 mi-
lionů dolarů, což tehdy byly obrovské pe-
níze, na poválečnou rekonstrukci Evropy.

Aby to nevypadalo tak ošklivě, připsa-
lo se do společného prohlášení, že švý-
carská Národní banka nabyla „němec-

Po Velké hospodářské krizi, kdy korporace a banky za 
hubičku skoupily to, oč lidé přišli, ekonomika přešlapovala 
na místě, a tak ji musela nastartovat... další válka.
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ké“ zlato „bona fide“, tedy v dobré víře. 
V této dobré víře raději pomlčíme o tom, 
kterak si před válkou v očekávání nejisté 
doby uložily ve spolehlivých švýcarských 
bankách své zlato a peníze tisíce či dese-
titisíce Židů. Poté, co většina z nich válku 
nepřežila, však odmítly švýcarské banky 
vrátit tyto prostředky pozůstalým, do-
kud nepředloží úmrtní list majitele účtu. 
Jak ale můžete předložit úmrtní list 
někoho, kdo skončil v  plynové komoře 
v některém z vyhlazovacích táborů?

Když byl někdo hodně kreativní 
a úmrtní list si nějak obstaral, byť třeba 
nelegálně, chtěly po něm banky doložit, 
že je jediným oprávněným dědicem. To 
je samozřejmě zhola nemožné, a tak si 
většinu zlata a  peněz po obětech ho-
lokaustu švýcarští bankéři ponechali. 
„Mohli jsme zůstat mimo válečný požár 
ze tří důvodů,“ přiznal později jeden 
z důstojníků švýcarské armády. „Vzhle-
dem k dobré obraně asi tak z 10 %. Kvůli 
tunelům do Itálie, které bychom vyhodi-
li do vzduchu, asi z 30 %. Ale z dobrých 
šedesáti procent naše nezávislost spočí-
vala ve spolupráci s Reichsbankou a na 
jejím zlatu.“ Existenci takzvaných spí-
cích kont, tedy účtů s penězi obětí vál-
ky, ke kterým se nemohou příbuzní ani 
nikdo jiný dostat, připustilo Švýcarské 

bankovní sdružení poprvé již koncem 
40. let, nikdy ale nepřiznalo skutečné 
množství těchto krvavých peněz.

Není všechno zlato…
V  80. letech švýcarský ekonom a  před-
seda Národní banky Robert Urs Vogler 
prohlásil, že obchody se zlatem mezi 
Švýcarskem a Říší v letech 1939–45 byly 
mnohem větší, než Švýcarsko připouš-
tělo: „V  letech 1939–45 získala Národní 
banka od Říšské banky zlato v hodnotě 
několika miliard franků.“ Jeho zprávu Ná-
rodní rada zcenzurovala a pan Vogler ná-
sledně musel rezignovat. Raději v tom ale 
nešťourejme, abychom nedopadli jako 
europoslanec za KSČM Miloslav Rans-
dorf, který se ve švýcarské bance pokusil 
spolu se třemi Slováky včetně exstarosty 
obce Ivanka při Nitre Peterem Guzmic-
kým dostat k  jednomu ze spících kont 
se sumou 350 milionů eur. Nejprve na ně 
byla přivolána policie, poté byli nařčeni 
z toho, že měli falešné doklady, a mluvčí 
curyšského státního zastupitelství uved-
la, že zatčení souviselo s  majetkovou 
trestnou činností. Následně byl Rans-
dorf zesměšněn v  médiích jako napůl 
podvodník a napůl popleta.

Na konci roku 2016 ale švýcarská pro-
kuratura rozhodla o  zrušení obvinění 

vůči všem třem podezřelým s tím, že žád-
ný trestný čin nebyl prokázán, a navíc jim 
švýcarské úřady přiznaly odškodné.

Toho už se ale český europoslanec ne-
dožil, neboť dostal ve svých 62 letech 
údajně náhlou mozkovou příhodu. Vdo-
va po europoslanci Ransdorfovi Vlasta 
a jeho dcera Aneta žádaly u několika čes-
kých politiků, aby se zasadili o důkladné 
prošetření okolností jeho podezřelé smr-
ti, protože se domnívaly, že nešlo o náho-
du… Brzy si to však naštěstí rozmyslely.

Později Ransdorfa na onen svět násle-
doval i  padesátiletý muž, pro kterého 
se snažil Ransdorf peníze ze švýcarské 
banky získat. Jsou prostě věci, od kterých 
je lépe držet se dál a které je i nadále ro-
zumnější za náhodu považovat. Obzvlášť 
když souvisejí s nejtemnějšími zákoutími 
světového finančního systému. 

Když se Švýcaři o svou válečnou kořist 
podělili, Britové a  Američané se vzdali 
všech budoucích nároků na Švýcary. Zřej-
mě byli s  výslednou sumou spokojeni. 
„Mám dokumenty, které jasně dokazují, 
že téměř všechno nacistické zlato opusti-
lo Švýcarsko ještě během války,“ prohlásil 
profesor Philip Marguerat, který prostu-
doval archivy Národní banky. Důležité 
slůvko je téměř. A tak mohla být založe-
na nová vlna nejen švýcarské, ale také 
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americké prosperity. Hned po válce byl 
ustaven dolar jako světová rezervní měna 
a  mocnosti se dohodly na vytvoření 
Brettonwoodského měnového systému, 
jehož podstatou bylo navázání dolaru na 
zlato a všech ostatních měn na dolar.

V 50. a 60. letech se díky této konku-
renční výhodě USA nadechly k  úžasné-
mu období prosperity, jež se často ozna-
čuje jako zlatý věk poválečné ekonomiky. 
Jenže nebylo všechno zlato, co se třpytilo.

Aby ekonomika neustále raketově 
rostla a země byla alespoň zdánlivě eko-
nomickým gigantem, reálná poptávka 
ani výroba tento růst nemohla utáh-
nout. Ekonomika se tak stala závislou na 
stále větších investicích do zbrojení a fi-
nančních spekulací. Američané jako již 
mnohokrát předtím neodolali pokušení 
začít podvádět. Tiskli například mnohem 
víc peněz, než pokrývaly jejich zlaté re-
zervy. Když to jiné státy v čele s Francií 
zjistily, chtěly vyměnit dolary, které měly 

v držení, za zlato. Tolik zlata jako dolarů 
ale USA neměly, a tak prezident Richard 
Nixon navázání dolaru na zlato zrušil. 
Američany tak už nic nebrzdilo a  roz-
točili dluhovou spirálu, která proměnila 
kdysi silnou měnu v  téměř bezcenné 
kusy papíru a vyvrcholila prozatím právě 
v roce 2008. Finanční sektor, který měl 
v  americkém kapitalismu pomáhat při 
akumulaci kapitálu, se stal jeho hlavním 
hnacím motorem. A to na úkor výroby, 

která začala být postupně přenášena do 
„lacinějších“ zemí. Například do Číny. Na-
místo reálných hodnot, které by vytváře-
ly zdravé jádro americké ekonomiky, ta 
byla hnána vpřed finančními službami 
a  pochybnými investičními spekulace-
mi – jako kulturista, který místo cvičení 
zvýší dávky steroidů. Na první pohled to 
vypadá dobře, ale pod pěknou skořápkou 
se skrývá jen velké nafouknuté nic.

Na povrch také vyhřezl zvláštní pa-
radox „kapitalistické“ ekonomiky. Za 

normálních okolností v sobě ukrývá dva 
protichůdné cíle: platit lidem co nejméně 
za práci, ale zároveň po nich chtít, aby co 
nejvíce utráceli. „V roce 2003 u dolních 
60 % amerických domácností se průměr-
né spotřební výdaje na osobu rovnaly je-
jich nezdanitelným příjmům, či je dokon-
ce převyšovaly. Dvacet procent obyvatel 
těsně nad předchozí skupinou utratilo 
na spotřební výdaje už jen 5/6 svých ne-
zdaněných příjmů (1/6 šla pravděpodob-
ně na daně). Naproti tomu představitelé 
příjmové pyramidy, tj. kapitalisté a jejich 
dobře situovaní podřízení, dávají na spo-
třebu nesrovnatelně menší procento ze 
svých příjmů. Převážná většina příjmů 
kapitalistů jde do investic. A tak přesto-
že k akumulaci kapitálu (úspor a inves-
tic) může docházet jen při nízké úrovni 
mezd, ekonomický růst a investice v po-
slední instanci závisí na spotřebě, která 
je poháněná právě růstem mezd. Pokud 
jsou spotřeba i investice závislé na výda-
jích nejslabších příjmových skupin, pak 
může stagnace či pokles reálných mezd 
vyvolat krizové tendence omezování cel-
kových výdajů na spotřebu. Krom nepa-
trného vzestupu v 90. letech reálné mzdy 
po desetiletí stagnují. Avšak spotřeba, 
místo aby klesala, dále stoupala,“ píše ve 
své pozoruhodné práci Jiří Novotný.

A  dodává: „Ekonomové Monthly Re-
view si položili následující otázku: Pokud 
mzdy skutečně stagnují, odkud se bere 
všechna ta spotřeba? Podařilo se snad 
kapitálu vyřešit tajemství kvadratury 
kruhu – zvýšit razantně spotřebu a záro-
veň udržet mzdy na uzdě? Samozřejmá 
odpověď – nebo její podstatná část – zní, 
že v období stagnujících mezd žijí pracu-
jící stále více nad své poměry (nebo se 
alespoň zoufale snaží udržet si svou do-
savadní životní úroveň tím, že si půjčují). 
Současná ekonomická expanze byla do 
značné míry vykoupena rostoucí mírou 
spotřebitelského zadlužování.“

Jinými slovy – kapitalisté málo utráce-
jí, a proto jsou také bohatí. Zároveň ale 
potřebují chudé lidi přimět, aby se na je-
jich bohatství složili a utráceli víc, než ti 
kdy mohou vydělat. A pak jim až do kon-
ce světa platili úroky.  vid 

Kapitalisté málo utrácejí, a proto jsou bohatí. Zároveň ale 
potřebují chudé lidi přimět, aby se na jejich bohatství složili 
a utráceli víc, než ti mohou vydělat. A pak jim platili úroky.

Chcete-li skončit ve stanu, investujte do 
akcií a podílových fondů...   Foto Profimedia
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Z
atímco v  Německu mají Orlí 
hnízdo, my máme hnízdo So-
kolí. A to už od roku 1881, kdy 
u největší přirozené skalní brá-

ny na našem kontinentu, takzvané Prav-
čické brány, nechal postavit Edmund Cla-
ry-Aldringen, kníže z rakousko-italského 
rodu a majitel teplického panství, výlet-
ní zámeček v  alpském stylu. Pozval si 
k tomu dělníky z Itálie, kteří byli jednak 
levní, a jednak rychlí. Celý zámeček po-
stavili během rekordního jednoho roku. 
O pár let později přibylo na skalních vy-
hlídkách v okolí též zábradlí. Kluci italští 
se asi dost nadřeli, i když jim pomáhaly 
vynálezy, jako je kladka, po které se taha-
jí do restaurace Sokolí hnízdo a přilehlé-
ho kiosku bedny s pivem či Coca-Colou.

O podobě vašeho výletu na Pravčickou 
bránu rozhodne už takový detail, jakým 
je parkování. Vzhledem k jisté přelidně-
nosti v  obci Hřensko, centru Českého 
Švýcarska, jsou všechna parkoviště ob-
sypána německými, českými i polskými 
auty od časného rána. Pokud se vám po-
daří odstavit vůz již v Hřensku, zvolíte 
nevědomě sice kratší, ale strmější, a ne 
tak pěknou cestu. Pokud ale Hřenskem 
projedete až na kopec do obce Mezní 
Louka, kde se parkoviště plní o  trošku 
pomaleji, půjdete delší, zato lepší trasou. 

To ale zjistíte až za pochodu – V Hřensku 
vám říkají, že lepší cesta je ta od nich, 
v Mezní Louce naopak.

Trasa z Mezní Louky vede po červené 
Gabrielině stezce po vrstevnici, takže 
máte krásný výhled a stoupání není tak 
prudké. My jsme onu strmější variantu 
zvolili až při zpáteční cestě. Potkáváme 
na ní nic netušící děvčata v  sandálcích 
a  s  kabelkami či asi třináctiletého pol-
ského cvalíka, jenž velmi brzy pochopil, 
že kopec je opravdu táhlý. Při pohledu 
vzhůru na pokraji zoufalství křičí cosi ve 
svém rodném jazyce, či spíše již jen vydá-
vá skřehotavé zvuky.

Tím, že jsme měli štěstí a zvolili krat-
ší trasu, nám zbylo dost času na obě 
třešničky Českého Švýcarska – Edmun-
dovu a Divokou soutěsku. Až do konce 
19. století šlo o  těžko přístupnou ob-
last, nazývanou Konec světa. Obyvatelé 
obcí Mezná a  Vysoká Lípa však museli 
soutěsky zdolat každou neděli, když 
mířili na mši do kostela v obci Růžová. 
Jinak se tu také lovili pstruzi a  lososi 
a dřevaři zde plavili dříví.

Lososi se sem znovu vrátili až v roce 
2002, přičemž to bylo poprvé po padesá-
ti letech, kdy se tato ryba objevila v Čes-
ké republice. Nyní se jich vrací do Kame-
nice víc a víc, neboť rybáři vysazují nové 

a nové plůdky, aby se populace uchytila. 
Dva roky zůstává losos v našich tocích, 
pak pomalu pluje do Labe, a nakonec do 
moře, kde je dva až čtyři roky. Dopluje až 
k Islandu, kde se vykrmí a vrací se zpět, 
již dospělý a vzrostlý.

První turisté do soutěsek dorazili už 
(nebo až) koncem 19. století poté, co se 
v  místní hospodě vsadilo pět kamará-
dů, že Kamenici zdolají na voru. To bylo 
něco pro knížete Claryho-Aldringena, 
jehož jméno nese první soutěska. Poté, 
co zvládl postavit zámek na Pravčické 
bráně, dokázal zpřístupnit i  soutěsky. 
Opět povolal italské odborníky a  dvě 
stě dělníků – barabů –, kteří budovali 
chodníčky, můstky, tunely, lávky a jezy. 
Barabové, jejichž jméno je odvozeno od 
jména biblického lotra Barabáše, byli pů-
vodně železniční dělníci, kočovníci, kteří 
vykonávali nejtěžší dřinu při budování 
tunelů, například v  Alpách. Tunely pro 
pěší v oblasti kaňonu Kamenice vykutali 
během zimy tak, že pískovcovou skálu 
nejprve zahřívali ohněm a pak ji prudce 
zchlazovali vodou, takže kámen popras-
kal a bylo možné ho vylámat.

Od té doby, tedy od roku 1890, tady 
vozí turisty na lodičkách a  letos zde 
chystají velké oslavy sto třicátého výročí. 
Nebude u toho chybět ani převozník Lu-

Na konci sVětA

Zatímco Němci mají Orlí 
hnízdo, my máme hnízdo 

Sokolí. Kníže Edmund 
Clary-Aldringen ale kromě 
zámečku v alpském stylu 

u největší skalní brány 
v Evropě, Pravčické brány, 

vybudoval také tunely 
pro pěší, díky kterým si 

mohou návštěvníci udělat 
ten nejromantičtější výlet 

na lodičkách, jaký si jen 
dovedete představit.
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boš Chmelík, který má již sedmadvacet 
let práci na jednom z nejkrásnějších míst 
na téhle planetě. A  neměnil by, i  když 
jezdí od dubna do listopadu za každého 
počasí. Jízdy se neobjednávají, a kdo dřív 
přijde, ten dřív pluje. Pokud se nenaplní 
lodička do patnácti minut, vyráží klidně 
poloprázdná.

„Dnes od rána plují poloprázdné lo-
dičky,“ říká pan Chmelík k mému údi-

vu, jelikož je sobota. Prý se ale zrovna 
mění turnusy a  v  neděli bude opět 
narváno. Převozníci zvládnou i  čtyři-
cet jízd za den. Začíná pršet. „Na déšť 
jsem zvyklý, pouze musím pořád utírat 
lavice. Ale jednou to bylo v dubnu za-
mrzlé,“ směje se a  vzpomíná, kterak 
kolega převozník udělal kdysi s opilými 
mladými Němci, kteří rozhoupali loď, 
Eskymáka...

I  když svou práci pan Luboš miluje, 
připomíná, že hned dvakrát se octly 
soutěsky v  ohrožení. V  roce 2002, kdy 
se hladina Kamenice zvedla za pár 
hodin o pět metrů, vypláchla je tisíciletá 
povodeň a  zničila kompletní zázemí. 
A v roce 1997, kdy je málem spláchla lid-
ská chamtivost. Uzurpovala je totiž pro 
sebe za bizarních okolností právnička 
obce Hřensko JUDr. Hana Kozáková.

Ač je to jen těžko k  uvěření, i  tako-
vý přírodní zázrak se dá v Česku, jak se 
eufemisticky říká, zprivatizovat. Práv-
nička obce měla na úřadě velké pravo-
moci a  zařídila to tak, že byly soutěs-
ky prodány (!) bagristovi Šimůnkovi 
z  Karlových Varů. Od něj je vzápětí 
koupila Kozáková za směšných 340 000 
korun. Jak se později ukázalo, Šimůnek je 
její bratranec. A zatímco Hřensko, které 
nemělo z provozu lodiček ani korunu, se 
muselo o soutěsky starat, ona kasírovala 
desítky milionů za vstupné. Podobně „ge-
niální“ byznys, jako když Praha umožnila 
„zprivatizovat“ vodárny korporaci Veolia, 
která inkasuje za vodné a stočné, zatímco 
opravy a investice do infrastruktury hra-
dí obyvatelé metropole.

Po sedmnácti letech a  táhlých soud-
ních sporech sice české soudy rozhodly, 
že prodej byl nezákonný a Soutěsky pat-
ří obci Hřensko, paní Kozákovou, kterou 
soud za tento zjevný podvod (překvapi-
vě?) zprostil viny, to ale mrzet nemusí. 
Už má totiž vyděláno. Snad neprodala 
i Pravčickou bránu.    vid 

Kníže Clary-aldringen nechal vybudovat jak 
zámeček sokolí hnízdo a zázemí pro turisty 

přímo u pravčické brány, tak Edmundovu 
a divokou soutěsku, po níž vozí na lodičkách 
turisty i převozník luboš Chmelík.   Foto Šifra
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Ježíš nazaretský to myslel s lidmi dobře, a tak 
byl po zásluze postrestán. Lidi totiž mají radši 

vůdce, kteří jim lžou a mažou med kolem huby.  
Foto Wikimedia commons
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T
aky jste hráli, když jste byli 
malí, tichou poštu? Pošeptali 
jste nějaké slovo nebo větu do 
ucha tomu, kdo seděl vedle 

vás, a ten to, co slyšel, pošeptal zase své-
mu sousedovi. A tak to šlo až do konce 
řady. Čím bylo v místnosti víc lidí, tím 
větší byla šance, že se kvůli nedorozu-
mění či přeslechnutí slovo, kterým hra 
začala, nebude ani trochu podobat slovu 
na konci. Vzpomněl jsem si na to jednou 
v baru, když se můj připitý kamarád ze-
ptal dámy, která se mu po pěti pivech je-
vila jako princezna, zda má přítele. Troš-
ku zadrmolil, navíc hrála hlasitá hudba, 
a tak se stalo, že na něj madam naštvaně 
vyhrkla: „Já ti dám, ty hajzle, že jsem při 
těle.“ Moje žena se pro změnu nedávno 
před jednou oslavou divila, kde mám 
stůl, zatímco já držel v ruce sůl. 

A teď si představte, co se asi muselo 
stát se zprávou, kterou zanechal lidstvu 
člověk, který žil i myslel úplně jinak než 
ostatní, a byl tak moudrý, krásný a dob-
rý, že mu ani tehdy, před dvěma tisíci 
lety, nikdo nerozuměl. Na tom by ne-
bylo ještě nic tak zvláštního, pokud by 
lidé napříč staletími toto slovo brali jako 
pouhou inspiraci, nikoli jako zjevenou 
pravdu, kvůli které jsou schopni prolé-
vat krev.

Křesťané berou Bibli jako Písmo svaté, 
slovo inspirované Bohem, ač ten s texty 
v  ní neměl nic společného. Totéž děla-
jí i  věřící jiných náboženských směrů 
se  svými posvátnými texty. Přitom je 
nanejvýš pravděpodobné, že minimálně 
část inspirovaná životem Ježíše Nazaret-
ského, největší osobnosti našich dějin, je 
značně zkomolená, upravená, neúplná 
či zkreslená. Navíc tím, jak archaickým 
a složitým jazykem je Bible psána, je vel-
mi složité již tak zkreslenému textu po-

rozumět. Do toho si pak přičtěme posun 
významu při nejrůznějších překladech 
a zase víme, že nic nevíme. 

Pražský evangelikální kazatel Ale-
xandr Flek neřešil zpočátku ani tak 
samotný obsah Knihy knih, ale coby 
šéf překladatelského projektu Bible21 
se snažil co nejméně odchýlit od heb-
rejských, aramejských či řeckých ori-
ginálů a převést je do moderní češtiny 
tak, aby jim rozuměli běžní lidé. Bible 
pro 21. století našla cestu k více než 100 
tisícům čtenářů a  stala se nejprodáva-
nější knihou roku 2009. Jenže častá re-
akce čtenářů byla: Jazyku už rozumím, 
ale pořád nechápu, o čem to je. Jelikož 
bylo od začátku Flekovou ambicí propo-

jit tento starodávný text s dnešní reali-
tou a přemýšlel o tom, co tím chtěl bás-
ník říci, začal si klást otázky: Co tenhle 
příběh nebo výrok znamená pro nás? 
Jak by dotyčná scéna vypadala, kdyby 
se neodehrála kdesi daleko a kdysi dáv-
no, ale tady a teď?

Nejvíc ho, tak jako většinu věřících, 
fascinovala postava Ježíše. Ptal se sám 
sebe, jak by se asi choval a jak by mluvil 
Ježíš, kdyby žil dneska mezi námi. A tak, 
když se připravoval na svá nedělní kázá-
ní v kostele, převyprávěl vždy chystanou 
kapitolu či úryvek do moderní podoby. 
Nejen jazykově, ale především obsahově. 
Takhle nějak by podle Fleka mohl Ježíšův 
příběh vypadat, kdyby se odehrál dnes, 
konkrétně v České republice.

Své příspěvky zveřejňoval na Face-
booku, kde se rázem staly hitem. Strán-
ka získala stovky a  stovky fanoušků, 
kteří si „řekli“ o  knižní verzi. A  tak 
vznikla parafrázovaná Bible, takzva-
ná Parabible. Jak řekl jeden vězeňský 
kaplan, za kterým po přečtení Parabible 
přišel jeden z odsouzených se slovy: „To 
bylo úplně o  mně – všechno tam ten 
Ježíš řekl a normálně, že tomu rozuměj 
i  chlapi, co maj tři třídy zvláštní …“  
Máme tady Velikonoce, okořeněné koro-
navirem, a tak je ideální čas na jeho další 
zmrtvýchvstání ve 21. století. 

Ježíš z Nošovic
Mladičká Marie vzala Josefa Tesaře od 
nich z vesnice, protože byla v tom. I když 
se ženich nejprve zdráhal, protože věděl, 
že dítě není jeho, nakonec se vykašlal na 
to, co si pomyslí lidi ve vsi, a řídil se svým 
srdcem. Dobře udělal, protože se jim 
narodil chlapeček Ježíš, česky Záchra-
nář. Ježíš z Nošovic, který se stal lídrem 
globálního hnutí a miláčkem davů. Zvali 
ho do hospod i na besedy v kulturácích 

a populární byly zejména jeho promlu-
vy v místních kostelích. Dokud říkal, co 
chtějí lidi slyšet, jeho hvězda strmě rost-
la. Jelikož ale nemyslel na sebe a svoji ka-
riéru, ale na jejich dobro, brzy se začalo 
veřejné mínění obracet proti němu.

„Když tedy na svém turné dorazil do 
rodných Nošovic, kde vyrůstal, šel v ne-
děli na mši. Podali mu Bibli a  vyzvali 
ho, aby se ujal dnešního čtení. Nalisto-
val Izaiáše, svého nejmilejšího autora, 
našel pasáž, která ho už od mládí fasci-
novala, nadechl se a  začal deklamovat: 
,Nebeský vítr mi vane do plachet – nesu 
skvělé zprávy těm, kteří jsou na tom zle! 
Přicházím potěšit zdeptané depkami, 
osvobodit vězně samoty, obejmout 
věčné outsidery, rozsvítit temné tunely, 

„Mám pro vás nabídku,“ řekl jim Ježíš. „Pojďte se mnou 
propojovat lidi.“ Hned se pro Ježíšův startup nadchli. 
Opustili své rozjeté kariéry a šli s ním zakládat síť lidí...

tichá PoŠtA
Co by dnes asi říkal tomu, co se u nás děje, 
Ježíš Kristus jedenadvacátého století?
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dát novou jiskru těm, kdo už nemohli, 
a vyhlásit globální amnestii – vždyť už je 
podepsaná v nebi!‘“ píše Alexandr Flek. 
„Pak knihu zavřel a chtěl si jít sednout, 
posluchači se ale ozvali: ,A co bude s ká-
záním?‘ – ,To je celé kázání,‘ pokrčil ra-
meny. ,Je na čase ho naplnit.‘ Lidé v kos-
tele nemohli uvěřit svým uším, někteří 
ale říkali: ,Nezapomeňte, že nemá teolo-
gické vzdělání!‘“

Parabible je tak svěží, že ji čtenář slup-
ne jako malinu a chce ještě. Velmi vtipná 
je například pasáž, jak se Ježíš seznámil 
s  apoštoly. „Jednou se šel projít podél 
přehrady a v Těrlicku potkal dva kama-
rády z dětství, jak štelují antény, aby svou 
obec připojili k  síti. Byli to ajťáci Šíma 
a  jeho bratr Ondra. ,Měl bych pro vás 
nabídku,‘ řekl jim. ,Pojďte se mnou pro-
pojovat lidi.‘ Hned se pro tento Ježíšův 
startup nadchli. Opustili své slušně roz-
jeté kariéry a šli s ním zakládat síť lidí.

Hned vedle v  Albrechticích pak po-
tkal další dva bývalé spolužáky – Kubu 
a Janka Sikorovy. Už léta dělali správce 
sítě v rodinné firmě u táty. Dal jim stej-
nou nabídku a hned si plácli. (…) 
Šli stavět network, jaký tu ještě 
nebyl.“

O to větší škoda je, že jim celá 
síť tak brzy spadla. Jako by došlo 
na Ježíšova prorocká slova, že 
kostel by tu měl být pro člově-
ka, ne člověk pro kostel. Bůh se 
totiž do kostela stejně nevejde. 
Domníváme se, že nás zachrání 
dvakrát zdrávas a třikrát otče-
náš před peklem nebo rouška 
před koronavirem, aniž by-
chom zkoumali vlastní duši 
a posilovali imunitu.

Podobný dojem, že my lidé 
děláme vždycky všechno obrá-
ceně, se vznáší nad celou Biblí, 
a díky zjednodušenému jazy-
ku o to zřetelněji i v Parabibli. 
Jeden můj moudrý učitel se 
mi snažil roky marně vysvět-
lit, že si vždy překroutím to, 
co řekne, skrze filtr svého 
nastavení: „Já řeknu červená, 
a ty přijdeš domů a řekneš, 

že jsem říkal modrá. Příště 
ti znovu řeknu, že je to čer-
vené, a ty řekneš: Přesně tak, 
je to modré. Přitom by stačilo 
změnit úhel pohledu.“

Podle toho, jak se dívám 
na svět, prý ohýbám to, co mi 
kdo říká, tak, aby to tomuto 
nastavení odpovídalo. Dělá to 
tak většina lidí, a to jim brání 
uvidět a  pochopit realitu. 
Z  toho pak pramení naše 
neštěstí, smutné osudy a peklo, 
které si děláme na Zemi a které 
je, soudě podle toho, co se na 
tomto světě děje, mnohem horší 
než to, jehož se celý život bojíme 
jako koronaviru.

Když čte člověk Bibli – a v sou-
časné těžké a  nejisté době, kdy 
se doslova a  do písmene zasta-
vil svět, se k tomu uchýlí možná 
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i ateisté –, narazí v ní na mnoho pasáží 
a  metafor, které jsou tak abstraktní 
a vzdálené naší běžné realitě, že umož-
ňují téměř libovolný výklad. Co si tak 
představit pod větou z Janova evangelia 
„Pokud se někdo nenarodí znova, nemů-
že spatřit Boží království“?

Moderní Ježíš by podle Alexandra 
Fleka řekl: „Jediná možnost, jak zakusit 
nebe, je začít znovu.“ Vysvětluje zde jed-
nomu farizejskému teologovi, který sice 
o věcech mluvil, ale s činy to bylo slabší, 
protože nic z  toho nechápal, že když 
lidé opustili Boha a začali se chovat jako 
predátoři, kteří se perou o moc a peníze 
a jeden druhému by vyškrábali oči (nebo 
by v karanténě volali policii na sousedy za 
to, že okopávají záhon), nezatratil je, ale 
vydal se na Zemi jako jeden z nich – Boží 
syn. A každý, kdo mu tu lásku uvěří, může 
začít znovu. Ostatně teď po ekonomic-
kém blackoutu budeme muset chtě ne-
chtě začít znovu asi nějakým způsobem 
všichni, protože svět se radikálně změní. 

Ježíš po nás pouze chtěl, abychom 
přehodnotili dosavadní život, nelpěli na 
svých pravdách, sklopili hlavu a uši a uči-
li se od žáků, kteří nám sem byli v množ-
ství větším než malém posíláni. To, že 
jsme většinu těchto pomocníků zabili 
a  postavili se proti nim za to, že nám 
řekli o nás samých pravdu, o nás vypo-
vídá víc než všechny vzletné knihy světa. 
Jak by řekl moderní Ježíš z Nošovic: „Ti, 
kdo chtějí šířit křesťanství (nebo jiné ná-
boženství), ale zapomněli na můj příklad 
a  učení, potřebují sami nejdřív poznat, 
co znamená vláda nebe nad zemí. Ti, kdo 
ale chtějí žít podle mého příkladu a uče-
ní – nejen v teorii, ale i praxi –, to jsou 
velvyslanci nebe na zemi. Říkám vám, 
potřebujete žít nesrovnatelně lépe než 
všichni teologové světa a faráři! Myslím 
to vážně: nebe na zemi!“ Jinak se prý 
z pekla, které jsme si tu vytvořili, nevy-
hrabeme…

Tím, že neměl tento posel ego jako my, 
běžní lidé, a pokušení zneužít svou sílu 
a moc se vzdal již při svém dobrovolném 
čtyřicetidenním půstu na poušti, kde 
odolával svodům Ďábla, mohl lidem jed-
noduše vysvětlit a ukázat, jak se k sobě 
mají chovat. „Když někdo žije s tím, žes 
mu ublížil, udělej všechno pro to, abyste 
se smířili. A pospěš si, vždyť nevíš, kolik 
vám zbývá času. Kdyby ten druhý ode-
šel, navždycky tě budou trápit výčitky. 
Věř mi: Pak už bude pozdě se omluvit; 
pak už svůj dluh nikdy nesplatíš.“

Mylně si často teologové i  věřící vy-
kládají biblické Oko za oko, zub za zub 
ze Starého zákona a  následné Ježíšovo 
„když tě někdo udeří do pravé tváře, na-
stav mu i druhou“. Radil snad někomu, 
aby se nechal mlátit? Nikoli. „Jděte na 
to jinak: Když se tě někdo bude snažit 
urazit, řekni mu, že mu to dneska sluší. 
Když tě kamarádka pomlouvá, pošli jí 
kytku s přáním k narozeninám, i když 
žádné nemá. Když tě šéf nutí pracovat 
přes čas, zeptej se ho, jestli pak nechce 

Když někdo žije s tím, žes mu ublížil, udělej vše pro to, 
abyste se smířili. A pospěš si, vždyť nevíš, kolik vám 
zbývá času. Kdyby odešel, navždy tě budou trápit výčitky. 

alexandr flek Ježíšův příběh nejprve pouze 
překládal, ale pak se rozhodl jej převést do 

současného světa a napsal Parabibli...
Foto Profimedia
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ještě s něčím helfnout doma. Lidé mo-
hou být nepříjemní, protože jim možná 
v životě něco strašně chybí – a třeba prá-
vě ty jim můžeš pomoci.“

Takhle krásně parafrázuje Alexandr 
Flek nejdůležitější a nejznámější Ježíšovo 
kázání na hoře.

Tady a teď
Možná ještě hlubší pochopení umož-
ňuje kniha Milana Machovce Ježíš pro 
moderního člověka. Významný český 
filozof zde ukazuje, jak byl Ježíšův pří-
běh, a hlavně jeho slova zkreslena nejen 
chybami v  překladech, ale především 
jejich nepochopením. „Stojíme před 
problémem, čím vlastně Ježíš své poslu-
chače a žáky strhl. To nemohlo způso-
bit pouhé slovo ,království Boží‘, pouhý 

pojem – normální lidé nejsou němec-
kými filozofy, aby se mohli nadchnout 
pouhými pojmy, tím méně tehdy! Aby 
se ,království Boží‘ mohlo stát pojmem 
centrálním (...), musilo právě přece mít 
svůj určitý okruh něčeho v pozitivním 
smyslu lidi přitahujícího, poutajícího, 
strhujícího. Nebyla-li to fantastika apo-
kalyptických vidin, co to bylo? Tím jsme 
u nejdůležitější části Ježíšova poselství, 
které neporozumět znamená neporo-
zumět u něho a v jeho působení ničemu. 
Je omyl, jestliže se rozšířilo domnění, že 
Ježíš získal lidi důrazem na ,království 
Božı‘; tento názor posouvá skutečnost 
zdánlivě jen nepatrně, přitom však roz-
hodujícím způsobem. Příčina jeho odliš-
ného zapůsobení je vysvětlitelná toliko 
tak, že Ježíš nebyl především zvěsto-

vatelem ,království Božího‘ ve smyslu 
ohlašování ,budoucího věku‘; to dělali 
všichni před ním a vedle něho. Ježíš však 
byl strhujícím zvěstovatelem okamžité-
ho nároku na člověka z hlediska tohoto 
budoucího věku‘, což je celým dosahem 
něco značně jiného. Podstata a  smysl 
celé jeho zvěsti nezní ,přijde království 
nebeské‘, nýbrž změňte se vnitřně, ne-
boť blízko je království nebeské‘.“ Že je 
to zkrátka jenom na nás, jak budeme žít.

V  Ježíšově případě totiž nikdy nešlo 
o slova (to by mohl jít třeba do politiky 
a lhát v televizi, že mu jde o naše zdra-
ví), ale o  činy, které byly s  těmi slovy 
v  naprostém souladu. „Je běžný omyl 
moderních lidí, převážně již tak či onak 
lidskosti odcizených, zvěčněných, ztra-
cených ve fetišizovaných věcech, návy-

Ježíš se dostal i do kultovního seriálu 
Červený trpaslík – tedy do světa, v němž 

zbyli po havárii vesmírné lodi na světě jen 
poslední člověk, neschopný Lister, hologram 

v podobě patolízala Rimmera, neurotický  
android Kryton a zmutovaný Kocour.

Foto web_red_dwarf
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cích, stereotypech a  institucionálních 
vztazích industriální a za účelem samo-
účelného fungování proorganizované 
společnosti, že nemají potuchy o  tom, 
co může znamenat duchovní a mravní 
síla skutečně vyzrálé osobnosti. Vždyť 
většina dnešních lidí se za celý život 
s žádnou takovou ani nesetká. Proto se 
zakořenil i omyl, že ony uznávané velké 
historické osobnosti zapůsobily přede-
vším myšlenkami, myšlenkami ostatně 
dnes pojímanými zvěcněně jako každý 
jiný směnitelný artefakt. I ty myšlenky 

tu samozřejmě musily být, ale ty mo-
hou strhovat pouze tehdy, jsou-li v  jis-
tém člověku vlastním organickém rám-
ci. Působit na lidi může zase jen člověk, 
celková síla jeho ducha a jednání, a po-
kud myšlenka, program, učení, tedy jen 
tehdy, že lidé u onoho strhujícího jedin-
ce sledují a  zažívají jistou jedinečnou 
harmonii myšlenky a osobnosti, že tedy 
hlasatel myšlenky je sám předobrazem 
jejího uskutečnění (. . .) Ježíšovo učení 
zapálilo svět ne pro nějakou zřejmost 
převahy jeho teoretického programu, 

ale především proto, že on sám byl iden-
tický s tím programem, že sám byl str-
hující...“ píše Milan Machovec.

Strhující byl Ježíš natolik, až jsme proti 
němu začali bojovat. Říkal totiž věci tak 
prosté a  tak nesnesitelně upřímné, až 
většinu lidí pobuřovaly k nepříčetnosti. 
No uznejte, vyprávět lidem, kterým zále-
ží jen na penězích, moci a společenském 
postavení, že jejich důležitost není dána 
penězi, mocí ani společenským postave-
ním, ale tím, co dobrého udělali pro dru-
hé („Kdo předbíhá ve frontě, toho pošlou 
na konec, a kdo se necpe, dostane volňá-
sek do nebe“ – mimochodem dobrá věta 
do Kauflandu pro nákupy v karanténě), 
to nemohlo dobře dopadnout.

Proberte se
Když už Ježíš věděl, kam to směřuje, 
naléhavost jeho promluv se zvyšo-
vala: „Proto vám říkám: Proberte se! 
Kterýkoli den může být váš poslední. 
Uznejte sami – kdyby člověk věděl, kdy 
si pro něj přijde zubatá, nepromarnil by 
zbývající čas, ale chtěl by být na ten den 
připraven. (…)“

Nejenže jej nerozhodila ani vlastní 
smrt, ale dobré rady měl i  pro příklad 
krize. A  ty nás teď obzvláště zajíma-
jí: „Neřešte v  jednom kuse: ,Co s  námi 
bude? Co si dáme? Co si pořídíme na 
sebe?‘ Tyhle starosti mají ti, kdo nevěří. 
Váš nebeský táta přece zná vaše touhy 
i potřeby – a jen on je může naplnit. Sta-
rejte se raději o jeho touhy a o potřeby 
druhých, a tehdy zažijete nebe na zemi. 
Neničte si život starostmi o zítřek. Zít-
řek se postará sám o sebe. Nezapomínej-
te na dnešek! Žít se dá jen tady a teď.“

Pak ale tento krásný Syn Boží udělal 
osudovou chybu. Zapomněl si doma 
roušku, uvědomělí občané, kteří se 
chtěli svou poctivostí dostat do ne-
beského království, ho udali a  vede-
ní země, které nerozumělo ani jeho 
moderní češtině, ani jeho skutkům 
a  zásadně říkalo něco jiného, než ve 
skutečnosti dělalo (Novinky.cz: „Li-
dem rozhodně nechceme brát peníze, 
řekl Babiš“), ho dalo popravit. Nikdo se 
ho nezastal. Jak to bude dál?     vid 

V Ježíšově případě nikdy nešlo o slova, to by mohl jít 
třeba do politiky a lhát v televizi, ale o činy, které byly 
s těmi slovy v naprostém souladu.
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Foto Adobe stock

P
ředstavte si, že byste hledali eli-
xír života. Po čem byste vlastně 
pátrali a jak by tato látka asi vy-
padala? „Alchymistické studie 

se už odpradávna zabývají vytvořením 
Kamene mudrců, bájné látky s úžasný-
mi schopnostmi. Kámen mudrců pro-
mění každý kov v ryzí zlato. Kromě toho 

vytváří Elixír života, a kdo se ho napije, 
stane se nesmrtelným,“ četli si vzrušeně 
hlavní hrdinové nejslavnější kouzelnic-
ké ságy v Knize hieroglyfických obrazů, 
kterou sepsal středověký alchymista Ni-
colas Flamel. Možná by se Harry Potter 
a jeho spolužáci z Bradavic divili, že se 
taková látka nachází v každém organis-
mu, a  je dokonce k dostání v každé lé-
kárně.

Je zdrojem veškerého života na zemi 
a neexistovala by bez ní žádná rostlina 
ani živočich, a  tudíž ani člověk. Právě 
díky ní se totiž mění neživá hmota na 

Existuje univerzální lék, který by mohl posílit lidské 
zdraví, a zároveň nemít vedlejší účinky? 

elixír života
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živou a  vzniká životní energie. Nevidi-
telnou sílu, která vytváří život, vnímali 
již staří Arabové, Egypťané i Řekové, ale 
prvním, kdo jí alespoň částečně přišel na 
kloub, byl až v 17. století všestranný fran-
couzský vzdělanec a vědec René Antoine 
de Ferchant de Réamur, technik, příro-
dovědec a fyzik v jedné osobě, který se 
proslavil především objevením teplotní 
stupnice.

Na sklonku života Réamurovi došlo, že 
by se po tajemné látce měl poohlédnout 
v místech, kde jsou její účinky nejviditel-
nější – během přeměny potravy v ener-

gii, tedy při trávení. Do té doby se lékaři 
domnívali, že žaludek potravu zpraco-
vává mechanicky, ale Réamurovi to tak 
dlouho vrtalo hlavou, až se rozhodl podí-
vat přímo do žaludku. A tak zabalil maso 
do děrovaného kovového pouzdra a dal 
ho k večeři dravému ptákovi. Poté pouze 
čekal, až dravec nepoživatelné pouzdro 
vyvrhne, a  sledoval, zda maso v  něm 
zmizí, nebo zůstane neporušeno. Jelikož 
ale maso při všech pokusech z pouzdra 
zmizelo, Francouz tím prokázal, že ne-
dochází k trávení potravy jen mechanic-
ky, ale nějakým jiným způsobem.

Réamurův přítel Lazzaro Spllanzani, 
který byl zároveň knězem, po smrti 
svého kolegy pátral dál. Zjistil, že toto 
kouzlo způsobují látky obsažené v  ža-
ludeční šťávě. Zprvu za onu tajemnou 
substanci vědci považovali kyselinu 
solnou, a trvalo přesně sto let od Réa-
murových prvních pokusů, než došlo 
k  izolování látky, která dokáže štěpit 
bílkoviny. Biochemik Theodor Schwann 
látku pojmenoval pepsin. Profesor fy-
ziologie v Heidelbergu Willy Kühne pak 
všechny látky, jejichž pouhá přítomnost 
vyvolá „přeměnu kovu na zlato“, re-
spektive hmoty v energii, označil jako 
enzymy. Všechny tyhle zázraky mají na 

svědomí miliardy malých pomocníků, 
kteří jsou přítomni v každém živém or-
ganismu na světě a kteří řídí a udržují 
veškeré životní funkce.

Největší síla enzymů spočívá v jedno-
duchosti. Tyto substance jsou bílkovin-
ného původu, skládají se z aminokyselin 
a neprovádějí nic moc komplikovaného. 
V organismu působí jako jakýsi kouzel-
ný proutek. Pouze čekají na svém místě 
jako zámek na svůj konkrétní klíč. Jak-
mile klíč najde dírku v podobě enzymu, 
zázrak je na světě. Každý enzym je spe-
cifický a čeká jen na určité látky. Zatím-

co v roce 1831 byl znám pouze pepsin, 
dnes víme, že jich existují tisíce druhů. 
Každý má v těle svoji úlohu, ale dokáže 
efektivně spolupracovat se svými kole-
gy. Tím, že řídí všechny klíčové procesy 
v lidském těle, mají také velmi výrazné 
léčivé schopnosti. Na rozdíl od kamene 
mudrců ale pro enzymy nemusíme cho-
dit daleko. 

Pokud bychom žili v  rovnová-
ze, zdravě jedli, přijímali přesně to-
lik živin v  odpovídajícím poměru, 
který odpovídá našemu výdeji, měli 
dostatek všech živin, nenervovali se, 
cvičili a tuto idylku nám nenarušovaly 
toxické látky, které se na nás valí ze 
všech stran, byli bychom dokonale 
zdraví nebo se tomuto stavu alespoň 
blížili. Jelikož ale dokonalí nejsme a do-
konalý není ani svět okolo nás, který 
je navíc plný nepřátel v podobě bakte-
rií, virů, plísní či červů, má k úplnému 
zdraví, které Světová zdravotnická 
organizace (WHO) definuje jako „stav 
kompletní fyzické, duševní a  sociální 
pohody“, většina z nás dost daleko.

K většině nemocí moderní medicína 
přistupuje jako k  nepříteli, kterého je 
potřeba zničit či alespoň co nejvýznam-
něji zneutralizovat. Jakmile někde vidí 

bolest a jakékoli jiné příznaky onemoc-
nění, například zarudnutí v  podobě 
zánětu, vystartuje a snaží se projev ne-
moci zastavit. I když v tomto směru do-
sáhlo lidstvo některých pozoruhodných 
úspěchů a  nejrůznější preparáty nám 
umožňují tlumit bolest, rychleji hojit 
rány a potírat celou řadu jiných neduhů, 
tento způsob léčení nás zároveň zavedl 
do jisté slepé uličky. Ve své horlivosti 
jsme totiž začali dělat zásadní chybu – 
místo abychom léčili samotnou nemoc, 
zuřivě bojujeme tu proti horečce, tu 
proti bolesti hlavy nebo proti zánětu.

Enzymy jsou přítomny v každém živém organismu na 
světě. Miliardy malých pomocníků řídí a udržují veškeré 
životní funkce.
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Jdeme na to zkrátka úplně obráce-
ně – jakmile se objeví známka, že není 
něco v  pořádku, nezabýváme se ob-
sahem zprávy, která nám má být do-
ručena, ale rovnou utlučeme pošťáka, 
jenž nám ji přinesl. Jistě je to rychlejší 
a možná se nám na chvilku i uleví, ale 
pak se nemůžeme divit, až nám přijde 
větší obálka s červeným pruhem.

Munice
Jelikož veškeré životní procesy řídí právě 
nenápadné enzymy, pokud onemocní-
me, znamená to, že enzymy v našem těle 
nepracují tak, jak by měly. Právě z této 
jednoduché úvahy vycházel i  profesor 
Max Wolf. Ač se tento malý velký muž, 
který měřil pouhých 155 centimetrů, na-
rodil v roce 1885 ve Vídni, jeho tatínek 
pocházel z Olomouce a část dětství ro-
dina prožila na Chebsku. Původní profesí 
důlní inženýr, kterého ale technika pře-
stala brzy bavit, se dal raději na malování 
a vypracoval se až na dvorního malíře cí-
saře Františka Josefa. Kvůli první světo-

vé válce však uvízl v New Yorku, kde vy-
studoval medicínu. Právě on jako první 
pochopil zásadní roli enzymů v životě na 
Zemi. Nechal všeho být a veškerou svou 
energii soustředil do jejich výzkumu.

Poté, co založil Newyorský výzkum-
ný ústav pro biologii, se mu podařilo 
se svou spolupracovnicí Helenou Bení-
tezovou izolovat rostlinné a živočišné 
enzymy a  po tisících a  tisících poku-
sech sestavit dvě nejúčinnější směsi – 
jedna nese jeho jméno a druhá jméno 
kolegyně (Wolf-Benítezová = WoBe). 
Nejprve se ale profesor Wolf potřebo-
val přesvědčit, že jsou enzymové smě-
si zcela bezpečné, a  tak začal doslova 
koňskými dávkami krmit hospodářská 
zvířata. Enzymy ale pouze rozpouštěly 
bílkoviny, řídily a urychlovaly chemic-
ké reakce a celkově dělaly přesně to, co 
dělat měly. Zvířata bez jakýchkoli po-
tíží přežila i denní dávky odpovídající 
3750 tabletám u člověka a nejsilnějším 
vedlejším účinkem byla lehká únava. 
Zato benefity se ani nedaly spočítat. 

Když si byl doktor Wolf jistý, že nové 
enzymové směsi nemají žádné vedlejší 
účinky, což je u léků věc zcela nevída-
ná, začal je ordinovat svým pacientům, 
čímž získaly jistý punc výjimečnosti.

Pro Wobenzym, tehdy jen WoBe, 
k Wolfovi proudila jak celá newyorská 
Metropolitní opera a půlka Hollywoo-
du v čele s Charliem Chaplinem či Ma-
rilyn Monroe, tak nejmocnější rodiny 
tehdejšího světa od Rockefellerů po 
Kennedyovy. Pro zásobu enzymů si jez-
dil i dlouholetý šéf CIA Edgar Hoover. 
Je jasné, že tihle lidé by si pro placebo 
nechodili… Možná i díky tomu dostal 
Max Wolf zelenou a svoje úsilí dotáhl, 
respektive jeho mladší spolupracovník 
Karl Ransberger, až do konce v podo-
bě patentovaného léku Wobenzym. 
Cesta to byla ovšem trnitá, neboť lék 
představoval významnou konkurenci 
pro velké farmaceutické hráče. Ke kon-
ci života si také Max Wolf postěžoval, 
že kdyby této metodě léčby neházeli 
tolik klacků pod nohy a měla publici-

enzymy fungují v organismu jako kouzelný 
proutek. Přeměňují hmotu v energii...   
Foto Profimedia
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tu a podporu, jakou si zaslouží, mohla 
by se enzymoterapie, jak ji nazval, stát 
masově rozšířeným a  univerzálním 
lékem na většinu neduhů.

Výjimečnost léčby pomocí enzymů 
spočívá v tom, že tělu dodají potřebnou 
„munici“ k posílení imunity, aniž by tělo 
zatížily. Zatímco při pojídání různých 
potravinových doplňků tělo spotřebuje 
značnou část energie na to, aby z nich 
vydolovalo aspoň nějaký užitek, enzy-
my se rovnou zapojí do procesu. Stačí, 
že jsou. Jak totiž pochopil Max Wolf již 
před sto lety, nemá valného smyslu pro-
ti nemoci bojovat, ale napomocit, aby si 
s ní tělo poradilo samo.

Pro krávy i na fazole
Kromě četných chyb v našem životním 
stylu, od špatné stravy přes nedostatek 
pohybu až po chronický stres, ohrožují 
obranyschopnost těla různí vnější ne-
přátelé – bakterie, plísně, paraziti, červi 
nebo viry, aktuálně třeba koronavirus 
COVID-19. Do těla pronikají ústy, nosem, 

přes sliznice či přes kůži a pomocí lsti 
se snaží infiltrovat mezi buňky našeho 
těla.

„Vůbec nejdůležitějším úkolem naše-
ho těla je rozpoznat, co je ,vlastní‘, a co 
,cizí‘. Bez schopnosti rozpoznat nepříte-
le, a teprve pak proti němu bojovat, by 
se naše tělesná obrana okamžitě pusti-
la do likvidace našich tělesných buněk 
a  nás samotných,“ vysvětloval v  knize 
Enzymy významný německý internista 

a revmatolog Klaus Mielhke, jehož jmé-
no nese klinika ve Wiesbadenu. „V imu-
nitním systému existuje přirozená sna-
ha nastolit rovnováhu. Úkolem je udržet 
správný poměr mezi kontrolovanými 
užitečnými a nekontrolovanými škodli-
vými imunitními reakcemi.“ Jinými slo-
vy, když to naše imunita přežene a jde 
obrazně řečeno s  kanónem na vrabce, 
kdy kromě škodlivých buněk začne ničit 
i ty zdravé, máme zaděláno na chronic-
ké onemocnění.

Rovnováhu v  organismu, aby se to 
nestalo, zajišťují právě enzymy. Pokud 
bychom byli fit a žili zdravě a v doko-
nalé rovnováze, máme vystaráno, ale 
pokud dojde ke ztrátě oné rovnováhy, 
naše oslabená imunita problém nedoká-
že řešit adekvátním způsobem. A právě 
tady máme dvě možnosti, jak situaci ře-
šit. „Školní medicína s oblibou nasazuje 
imunosupresiva, léky, které ochromují 
nadměrně reagující obranu organismu, 
anebo vyřazuje z  činnosti látky, které 
regulují průběh zánětu, takzvané me-
diátory. Jakmile však dojde působením 
určitých léků k  přerušení zánětlivých 
reakcí a  jejich následků – zarudnutí, 
otoku, bolesti a přehřátí –, zůstanou pů-
vodci poškození zcela bez kontroly,“ píše 
doktor Miehlke. „Dosáhne se leda toho, 
že poškození zůstane zachováno, nebo 
bude dokonce následovat další a uzdra-

vení bude vyloučeno.“ Tlumení příznaků 
a  léčba onemocnění jsou zkrátka dvě 
úplně rozdílné věci.

Úplně jiný přístup představuje 
podpora či usměrnění imunitní reakce 
organismu, ke které může přispět právě 
enzymoterapie. „Proteolytické enzymy 
bývají obecně označovány jako látky 
potlačující záněty, to je však omyl. Přísu-
nem často vysokých dávek enzymových 
směsí nesledujeme potlačení zánětli-

vých aktivit, nýbrž optimalizaci zánětli-
vé reakce.“ A to je podstatný rozdíl.

Podobné je to i  s  infekcemi. Bojíme 
se sice neustále chřipky, žloutenky či 
koronaviru, ale spoustu těchto vetřelců 
máme již dávno uvnitř, aniž bychom 
o tom vůbec věděli. Mohou tam zůstat 
dokonce i poté, co jsme se uzdravili. To, 
že se zrovna neprojevují, totiž nezna-
mená, že zmizeli. Pouze čekají na svou 
příležitost. Stačí, aby se oslabila naše 
imunita vlivem stresu nebo jiné nemoci, 
a onemocnění je na světě.

Krátce po druhé světové válce napad-
lo Maxe Wolfa použít enzymy právě pro-
ti virům. Navštívil tehdy jednu farmu na 
Floridě, kde dojnice trpěly takzvanou 
papilomatózou neboli nezhoubnými 
kožními nádory. Naordinoval jim injekce 
svých enzymových směsí a krávy se mu 
podařilo velmi rychle uzdravit. Stejný re-
cept poté aplikoval i u rostlin. Přenesl vi-
rus tabákové mozaiky na sazenice fazolí 
a výsledky byly pozoruhodné – rostliny, 
které předtím ošetřil enzymovou směsí, 
přečkaly nákazu bez újmy.

Existují jen dvě možnosti: Buď může-
me čekat na to, až onemocníme, a pak 
v  organismu honit například virus, 
nějakým lékem, který se bude snažit 
vetřelce zahubit. Anebo dodat organi-
smu šikovné bojovníky, kteří si poradí 
sami…  vid 

V imunitním systému existuje snaha nastolit rovnováhu. 
Úkolem je udržet správný poměr mezi kontrolovanými 
užitečnými a nekontrolovanými škodlivými reakcemi...



56

zamyŠlEní

b
yla to moc krásná svatba. Tako-
vá, jakou by si přál v životě aspoň 
jednou zažít každý. Ač konec 
února, nebe nekazil jediný mrá-

ček a do sálu pronikaly hřejivé sluneční 
paprsky. Ženich trochu napjatě postával 
v luxusním bílém obleku v ceně ojetého 
vozu. Nevěstiny vkusné bílé šaty se závo-
jem, v horní polovině přikryté o odstín 
tmavším boa, prozrazovaly, že si dala 
velmi záležet, aby jim to spolu ladilo. Ně-
kolik desítek svatebních hostů pomalu 
vystoupalo po schodech slavného sídla 
králů, hradu a  mincovny Vlašský dvůr 
v Kutné Hoře, a usadila se na masivních 

kožených židlích přímo naproti nástěnné 
malbě znázorňující Dekret kutnohorský. 
A když se z reproduktorů ozvaly líbezné 
tóny italsko-indického skladatele Arman-
da Orabita, každé srdce, které nebylo 
z kamene, v tu chvíli muselo zjihnout.

Jedna věc však nestranného pozo-
rovatele na tomto jinak bezchybném 
obřadu přece jen zarazila. Něco tomu 
zkrátka chybělo. Jako když nemůžete 
dochutit omáčku a za boha nedokážete 
přijít na to, čím to je. Pokud se ale ně-
kdo díval opravdu pozorně, musel si po 
nějaké době všimnout, že z ženicha ani 
nevěsty nebyla cítit vůbec žádná radost. 

Ani jeden srdečný úsměv, který by uka-
zoval, jak se oba těší na společně stráve-
ný život. O lásce snad v této souvislosti 
ani nemá cenu hovořit, ta se slavnostní-
mu okamžiku vyhnula vítězným oblou-
kem. Celé to působilo, jako když si bere 
starý mlynář Vávra, který to chce mít 
hlavně rychle za sebou, Lízalovic Ma-
ryšu. S tím rozdílem, že tahle Maryša, 
říkejme jí raději třeba Marta, už dávno 
nebyla nevinná.

Většina svatebčanů, kteří na tuhle svat-
bu dorazili, a tudíž novomanžele už něja-
ký ten pátek znali, věděla, že nejde o sňa-
tek z lásky, ale ani z rozumu – jako spíš 

Co svět světem stojí, svatby mezi muži a ženami byly založeny na obchodním 
vztahu a jiných výhodách. Změnila se sice doba i podmínky, za kterých se sňatky 
uzavírají, ale změnili se také lidé? 

Šťastně až do smrti?
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z  čistého nerozumu. Jediný, kdo to ne-
chtěl byť jen připustit, byli novomanželé. 

Oba za sebou měli několik nevydaře-
ných vztahů, ale i  vzájemných rozcho-
dů a opětovných setkání podle stejného 
vzorce. Táhli to spolu několik let dokonce 
v době, kdy byl ženich, říkejme mu Ev-
žen, ještě ženatý. S  manželkou, úspěš-
nou, a především movitou lékařkou, zů-
stával ty desítky let z čistě „praktických“ 
důvodů. Obchod, na kterém byl jejich 
vztah založen, spočíval v tom, že ona jej 
bude mít jako takové domácí zvířátko či 
dítě, o které bude moci pečovat a které 
bude koučovat a prezentovat se s ním na 
veřejnosti, a on s ní nějak vydrží s vědo-
mím, že bude postaráno o  jeho finanč-
ní i jiné pohodlí a nic se po něm nebude 
chtít; především tedy žádná zodpověd-
nost. A tak ve volném čase, kterého měl 
spoustu, protože se o nic jiného nemusel 
starat, mohl vyrážet do ulic okouzlovat 
neomezené množství dalších paní a dam 
všech vyznání i věkových kategorií.

Jednou z nich byla právě Marta, kte-
rou Evžen velmi silně očaroval, stejně 

jako další a  další chtivé ženy. Tím, jak 
trefně vyjádřil jeden náš společný zná-
mý, že je „finančně pohledný“, působil 
na ženy jako magnet. To znamená, že 
vypadá dostatečně seriózně, světácky 
a solventně a v ostatních dokáže budit 
dojem úspěšného, inteligentního muže, 
který ví, o čem je svět. A co je důležité, 
není žádný škrt. Evžen je zkrátka přesně 
ten okouzlující, sečtělý a vtipný chlapík, 
který se na veřejnosti tváří jako ten, kdo 
všechno zvládá (přičemž je v  praktic-
kém životě nepoužitelný), a  rád utrácí 
peníze. Hlavně ty, které nevydělal.

Navzdory snaze pokračovat dál v zaje-
tých kolejích se ženichovo první manžel-
ství, jež bylo s postupující dobou trvan-
livosti stále zkaženější, i kvůli vzájemné 
averzi nakonec přece jen rozpadlo. Jenže 
místo aby Evžen analyzoval proč, a zda 
to všechno vůbec stálo za to, na nic ne-
čekal a hned po rozvodu stejnou chybu 
s  velkou pompou zopakoval. Do cho-
moutu se vrhl bez rozmyslu znovu, a to 

přesto, že mu všichni naznačovali, že to 
není zrovna nejlepší nápad.

Ovšem jestliže první manželství fun-
govalo na nepsané dohodě, že si manžel-
ka manžela kupovala a řídila jej, a on se 
výměnou za peníze vzdal jakékoli hrdos-
ti a samostatnosti, tady jsou karty roz-
dány trochu jinak. Zatímco ženich chce 
od druhé ženy stále to, co vyžadoval 
od té první, ona si přeje to samé od něj 
– peníze. Jenže si neuvědomila, že když 
její vyvolený přišel o sponzora v podobě 
první ženy, nikdy už tolik zdrojů na roz-
hazování mít nebude. A Evžen zase ne-
pochopil, že jeho nastávající mu nechce 
nic dávat, ale jen brát. A tak, až se poma-
lu rozkutálí penízky poctivě „vydělané“ 
rozvodem, brzy narazí kosa na kámen. 
Až oba zjistí, do jaké pasti to vlezli, slov-
ní spojení „italská domácnost“ nabyde 

nového rozměru. Když si ale nenechali 
vymluvit, že svatba nemůže vyřešit pro-
blém, který ji způsobil, budou na to mu-
set přijít v praxi sami…

Podobně nešťastné příběhy, završené 
společným svazkem muže a ženy, pro-
vázejí lidstvo minimálně od pravěku. 
Tedy od doby, kdy jsou sňatky zdoku-
mentované. I  když existuje naděje, že 
někdy v dávné minulosti, kam nesahají 
písemné ani ústní záznamy a kdy se lid-
stvo pyšnilo vyšší úrovní vědomí, mohly 
být manželské vztahy spojeny i s ušlech-
tilejšími atributy, než jsou peníze a be-
nefity. Například v  nezmapovaných 
časech bájné Atlantidy či předdynastic-
kého Egypta, kdy vládl bůh moudrosti 
a řádu světa Thovt, uctívaný jako první 
vládce a praotec lidstva, zakladatel ma-
tematiky a celkově jedné z nejvyspělej-
ších civilizací, kterou tato Země nosila. 
Podle historika a egyptologa ze 3. stol. 
př. n. l. Manetha, jenž měl neomezený 
přístup ke starým spisům uloženým 

v  Alexandrijské knihovně a  bílá místa 
z doby před založením první egyptské 
dynastie faraonem Mense-Narmerem 
barvitě popsal, se kromě Thovta o po-
vznesení úrovně lidstva zasloužili i bo-
hové Re, Horus nebo Osiris. Avšak poté 
civilizaci opustili a přenechali ke správě 
lidem, kteří se brzy utopili ve svých ža-
bomyších šarvátkách, intrikách a  vál-
kách o majetek a moc. Vše se vrátilo do 
starých kolejích a  lidstvo se propadlo 
zpět do doby temna. Právě ta podobu 
milostných a  rodinných vztahů mezi 
lidmi definuje dodnes.

Sodoma Gomora
V dubnu roku 2011 zveřejnil tým antro-
pologa Roberta Walkera z University of 
Missouri studii ve vědeckém  časopise 
Plos One, v níž se pokusil zrekonstruovat 

Z uzavřených manželství nevydrží ani polovina. A u té, 
která vydrží, není nikde psáno, že to není jen kvůli 
penězům. Kolik lidí je ale opravdu šťastných?

proč se muži žení a ženy vdávají? Ačkoli 
všichni říkají, že z lásky, opravdové úmysly 

jsou většinou mnohem méně čisté. 
Foto Adobestock
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podobu „prasvatby“. Tedy obřadu, který 
stál na samém počátku dnešních veselek, 
sňatků, vdavek a ženiteb.

Svatby jsou podle něj zcela nepochyb-
ně starší než čtyřicet tisíc roků a z jeho 
analýz vyplývá, že už první pravěké 
sňatky Homo sapiens provázela vzájem-
ná výměna předmětů nebo služeb mezi 
rodinami snoubenců. Tedy něco, čemu 
se dnes říká věno. A to jak ze strany ne-
věstiny rodiny, tak ženicha, který musel 
platit rodině nevěsty „odstupné“. 

Svazky muže a  ženy, pokud nemys-
líme krátké období milostného tokání 
a dobývání, přílišnou romantikou nikdy 
moc neoplývaly. Odtud pramení i  ter-
mín brát se. Pokud měl nějaký muž dost 
síly a  odvahy, ženu si prostě vzal, jako 
by byla jeho majetek. Unesl ji a nejlépe 
znásilnil, aby dívka ztratila počestnost. 
A protože zvláště v době ovlivněné křes-
ťanskou ideologií si rodina nemohla do-
volit žít „v hanbě“, únos byl zpětně legali-
zován a dívka za hrubiána provdána. Od 
té doby se tedy lidé jednoduše „berou“.

Ještě před křesťany si pohané pro změ-
nu nelámali hlavu tím, kolik takových žen 
může vlastně muž mít, a o potomstvo se 
staralo celé společenství a  rod. Taková 
menší sodoma gomora. Obřady prováze-
ly různé rituály, neškodné i  trochu drs-
nější. Snoubenci například podstupovali 
očistnou koupel těla i duše. Na Ukrajině 
se tento zvyk transformoval v takzvané 
„parení“ v zařízení podobných dnešním 
saunám. Dívky nevěstě rozplétaly vlasy, 
svlékly ji a  umývaly, a  u  toho popíjely 
a hodovaly. Nakonec nastávající nevěstu 
zchladily studenou vodou.  Ženich pro-
cházel něčím podobným, a ještě byl navíc 
oholen a ostříhán. Až budete chtít zase 
někdy vyrazit „pařit“ nebo „na pařbu“, as-
poň budete vědět, proč se zábavě spojené 
s popíjením říká zrovna takhle.

To, co ohledně vztahů a svateb vyváděli 
například staří Slované, by ale dnes v te-
levizi patřilo mezi mládeži nepřístupná 
díla. Vše, co sňatky od počátku k dnešku 
provázelo, popisuje v zajímavé knize His-
torie svateb – od nejstarších dob po součas-
nost etnografka Eva Jančíková. Místy je to 
skutečně hororové čtení.

Pokud například slovanská žena ovdo-
věla, „osouložila“ nejprve všechny muže 
v dané komunitě a pak pravidelně spáva-
la s mužovými nejbližšími příbuznými. 
Tak se zachovávala četnost rodu. Mezi 
vzácné dokumenty, které zachycují tuto 
dobu, patří zápisky arabského cestovate-
le al Ma-s‘údího, jenž v 10. století putoval 
po jednotlivých slovanských kmenech 
a  s  očima navrch hlavy popisoval, co 
se u nich v předsvatebním období dělo. 
Když ženich zjistil, že je jeho nastávající 
ještě panna, mohl ji (s)prostě zapudit, 
neboť panenství se až do 10. století po-
važovalo za nežádoucí. Není divu, když 
ve dnech letního slunovratu slovanské 
ženy odcházely do přírody, kde tančily, 
pily a  fetovaly přírodní omamné látky, 
načež slavnost vyvrcholila hromadným 
sexem každého s každým. To se změnilo 
až s působením církve, která se zoufale 
snažila divoké rituály a  zvyky potlačit, 
a tak lidem nabídla jako chabou útěchu 

Vánoce, Velikonoce a  jiné křesťanské 
svátky.

Se sílící mocí církve se zase naopak 
přísně hlídalo, jestli nevěsta pannou je. 
Zajímavé bylo třeba ukládání do sva-
tebního lože, kolem kterého se konaly 
různé svatební obřady, jež měly zajistit 
novomanželům plodnost – kromě peněz 
a majetku druhou nejdůležitější věc. Sva-
tební lože se obcházelo a zaříkávalo, pod 
polštář se dával rozmarýn nebo peníze. 
Svatební košile, kterou si žena oblékla, 
měla uprostřed prostřižený otvor, jenž 
se po úspěšně završené svatební noci 
veřejně kontroloval. A  ještě se prošmej-
dila místnost, jestli nemá nevěsta někde 
schovanou lahvičku s holubičí krví a ne-
podvádí.

A pak to přišlo. Ženich musel co nej-
rychleji svoji ženu deflorovat. Pokud se 
mu to povedlo do půlhodiny, byl považo-
ván za „velmi schopného“. Ale běda, když 
se nedařilo ani po několika kontrolách 

To, co bylo u svateb vedle plození a výchovy potomků 
nejdůležitější a proč se vůbec konaly, bylo rozšiřování 
moci, majetku a jiného hmotného bohatství.
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v půlhodinových intervalech a otázkách, 
zda „lámal ledy, nebo šlapal bláto“. To se 
na nevěstu jednoduše vrhl bratr ženi-
cha nebo jiný příbuzný a odvedl „práci“ 
za něj. Kontrola zakrváceného povleče-
ní příbuzenstvem byla samozřejmostí, 
a  jakmile padlo na ženu byť podezření, 
že není panna, čekalo ji vyhnání z vesni-
ce, zbití nebo veřejný výsměch, případně 
všechno dohromady.   

 Často se dnes posmíváme muslimům, 
kterak jsou zaostalí, když se ženou za-
cházejí jako s  kusem hadru, ale ještě 
v 17. a 18. století se na Slovensku vybíraly 
a kupovaly nevěsty regulérně na trzích 
jako dobytek.

Pro(v)dali mě
To, co bylo ale u svatebních obřadů vedle 
plození a výchovy potomků ze všeho nej-
důležitější a proč se vůbec v této podobě 
konaly, bylo rozšiřování moci, majetku 
a  jiného hmotného bohatství. Od dob 
středověku se kladl zvláštní důraz na 
požadavek, aby děti poslouchaly rodiče 
a jiné autority, nejen rodinné, a právě pří-
buzní proto měli právo vybrat pro syna 
nevěstu a pro dceru ženicha.

Tím, že rodiče mluvili do věcí, do kte-
rých by mluvit neměli, dokázali zkazit 

mnoho mladých osudů. Asi nejhůře 
v  tomto směru dopadla Alžběta, dcera 
knížete Ostrožského. Alžběta ztratila 
v útlém věku otce, ale zdědila po něm 
rozsáhlý majetek, a tak se stala žádanou 
partií. Její strýc Konstantin Vasil ji v roce 
1553 pro(v)dal za knížete Dmitrije San-
guška a  sám se zmocnil ukrajinského 
panství Ostrog. Ač jednal ze zištného 
zájmu, uzavřel všestranně výhodný ob-
chod, neboť Sanguško Alžbětu miloval 
a ani on jí nebyl proti srsti. Jenže její mat-
ka Beata Koscielná mířila výš a se sňat-
kem nesouhlasila. A  tak, když si litev-
sko-polský kníže svoji vyvolenou odvezl 
domů, obvinila jej tchyně z únosu. Uná-
šení nevěst bylo tehdy těžkým zločinem, 
pročež byl Sanguško, který se začal skrý-
vat, v nepřítomnosti odsouzen ke ztrátě 
cti i hrdla. Mladý pár utekl v roce 1554 
do Čech, kde byl nešťastný ženich, kte-
rý se srdnatě bil za svoji lásku, dostižen. 
Vysvlékli jej donaha, potupili, a nakonec 
přikovali ke zdi a krutě zavraždili.

Tím ale trable nebohé Alžběty neskon-
čily. Znovu byla provdána za manžela, 
kterého jí vybrali (a kterého nechtěla), až 
z toho dočista zešílela. A její matka, která 
mířila tak vysoko a chtěla víc? Neměla na-
konec nic. Sama se ještě jednou vdala, ale 

místo aby zbohatla, její manžel dokázal 
všechno její jmění rozfofrovat a ona doží-
vala v obrovské bídě.

O moc lépe na tom ale nebyli ani běž-
ní lidé, jimž určoval vztahy třídní původ 
a  výše konta. Sňatek byl odjakživa pře-
devším způsobem, jak rozšířit či spojit 
rodový majetek, a  tak se se svatbami 
kupčilo jako na dražbě. Nikdo příliš ne-
řešil, kdo co cítí, ale co kdo může získat 
nebo ztratit. I když samozřejmě v té době 
mělo logiku, že například sedlák, který 
měl dceru, potřeboval, aby se na statek 
přiženil schopný hospodář, jenž by po 
něm mohl sňatek převzít. Nebo v případě, 
že měl syna, k němu potřeboval mladou 
pracovní sílu, v podstatě služku zdarma.

Když vdávala v dobách starých Slovanů 
rodina dceru, mohla velmi zbohatnout, 
neboť rodina ženicha musela platit vy-
soké věno jako náhradu za to, že odvedli 
dceru (a pracovní sílu) od rodiny. Naopak 
famílie, která ženila hocha, často drama-
ticky zchudla. To se časem po rozpadu 
velkých rodových společenství změnilo, 
neboť si každý novomanželský pár musel 
zařídit vlastní domácnost. Věno, které 
dostala dcera od rodičů, tak sloužilo jako 
vstupní dar určený na rozjezd domácnos-
ti, a  taky jako ochrana před rozvodem. 

časy a svatební rituály se mění, lidé 
zůstávají stejní...   Foto Profimedia a Adobestock
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zamyŠlEní

Vše se muselo potvrdit regulérní svatební 
smlouvou, aby se pak nikdo nevymlouval, 
že se přeslechl a domníval se, že nevěsta 
stojí za dvě kravky, nikoli celé stádo.

Časy, kdy na sňatku z  rozumu často 
závisela kvalita života rodiny i jednotlivce 
nebo společenské uznání, jsou ale ty tam. 
Společnost zbohatla, všichni mají stejná 
práva, mohou být ekonomicky soběstač-
ní, děvčata nejsou diskriminována ani po-
važována za méněcenný živočišný druh 
a každý mohl v této úžasné době žít po-
prvé svobodně tak, jak si přeje. A s kým si 
přeje. Tato skutečnost otevřela nebývalý 
prostor pro to, aby do vztahů výrazněji 
než snaha o přežití a povinnost konečně 
promluvily též láska, svoboda, cit a  po-
rozumění, a proměnily se tak i důvody, 
proč se dva lidé rozhodnou prožít zbytek 
života bok po boku, „šťastně až do smrti“. 
Ovšem to, že se změní doba a podmínky, 
ještě automaticky nezaručuje, že se změ-
nili i lidé a jejich motivace a vlastnosti.

12 dní
U některých případů je to dopředu jasné. 
Mnohdy není u žen hlavním cílem dobře 
se vdát, ale především se úspěšně rozvést. 
Přebornicí je v tomto ohledu zřejmě hol-
lywoodská herečka a bývalá dívka Play-

boye, silikonová královna 90. let Pamela 
Andersonová, která stihla ve svých dva-
apadesáti letech uzavřít již pět sňatků. 
Na rozdíl od jiných žen, které si vybírají 
dobře situované muže, s nimiž otěhotní 
a založí rodinu a po mnohaletém utrpení 
po boku ošklivého a nechutně bohatého 
dědka se při rozvodu snaží něco vytřís-
kat, Pamela na to šla chytřeji.

Na konci ledna uzavřela sňatek se čty-
řiasedmdesátiletým filmovým producen-
tem Jonem Petersem, se kterým randila 
už před 30 lety. „Vstoupil jsem a viděl toho 
andílka, jak sedí na baru. Byla to Pammy, 
bylo jí tak 19. Věděl jsem, že z ní bude vel-
ká hvězda,“ zavzpomínal kdysi Peters pro 
časopisu Hollywood Reporter na jejich 
seznámení. Krev se mu nyní při té vzpo-
mínce zřejmě přelila z hlavy opět o něco 
níž, když se rozhodl po druhé vstoupit 
do stejné řeky. Pamele stačilo pouhých 
dvanáct dní na to, aby se pokusila udělat 
z miliardáře milionáře. „Byla na mizině. 
Zaplatil jsem milionové dluhy a komplet-
ně jí vyměnil šatník. Největší hlupák je 
starý hlupák,“ pozdě honil bycha Peters.

Naopak obrovskou amatérkou se 
v  tomto ohledu ukázala Meital Doha-
nová. Čtyřicetiletá izraelská herečka po 
dvouleté známosti opustila hereckou 

legendu, devětasedmdesátiletého Ala 
Pacina, se slovy: „Je děsně starej a... Je to 
škrt, vůbec za mě nechtěl utrácet pení-
ze, nekupoval mi žádné dárky, jen občas 
přinesl kytku.“ Jo, kdyby se trochu kous-
la a bývala si ho vzala…

Rozhlédnete-li se pořádně kolem sebe, 
právě model, kdy žena nebo muž očekává 
ze sňatku výhody a zlepšení svého dosa-
vadního života, je ten nejčastější důvod 
k  jeho uzavření. I  když samozřejmě ne 
v  tak extrémní podobě jako u  Pamely, 
projevuje se to tak, že si jeden druhého ve 
vztahu viditelně či méně viditelně kupu-
je či spolu jinak obchodují. Tak je to do-
opravdy, oficiálně se samozřejmě všichni 
berou z lásky.

Partneři vstupují do svazku manžel-
ského nikoli s čistými úmysly, protože se 
mají rádi a chtějí jeden druhého poznat, 
milovat a ctít, ale proto, že nebudou na 
všechno sami a jejich život bude pohodl-
nější. Například v tom, že se jeden či dru-
hý mohou vzdát zodpovědnosti za roz-
hodování či řešení některých problémů 
a situací, ve kterých si nevěří. Je-li jeden 
neprůbojný a  jeho protějšek nebojácný 
generál, vystrčí jej před sebe dopředu 
jako štít a svůj problém nebude nikdy ře-
šit. Zdánlivě to může vypadat, že se oba 
doplňují, ale kompenzace vzájemných ne-
dostatků vede mnohem častěji k tomu, že 
se ani jeden manžel nevyvíjí, ale oba spo-
lečně krní. Kruh a energie se uzavřou tak 
jako prstýnek na jejich prstu.

Je obrovský rozdíl mezi tím, když se 
vezmou osobnostně zralí lidé, kteří sto-
jí na vlastních nohou, a obě věže, které 
dosud budovali, se spojí, nebo když se 
o sebe vzájemně opírají dva chromí v na-
ději, že jeden vyřeší problém a  touhy 
a splní očekávání toho druhého. Ať už jde 
o podvědomou snahu o zajištění zdrojů, 
nebo třeba „servisní“ služby. To je dru-
hý nejběžnější model – častější u mužů, 
kteří si své ženy berou spíše jako služky, 
jež se starají o vše kolem domácnosti od 
úklidu po děti. Nebo od nich podvědomě 
chtějí, aby jim dělaly maminky.

I když se zdá, že by to vlastně mohlo 
fungovat, když jeden touží po zajiště-
ní a druhý po servisu – nebo se první 
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schovává za druhého a generál koučuje 
podpantofláka –, statistiky hovoří ne-
milosrdně o opaku. Vždyť z uzavřených 
manželství nevydrží ani polovina. A u té, 
která vydrží, není nikde psáno, že to 
není zase jen kvůli penězům. Kolik lidí je 
ale v manželství, uzavíraných vesměs ze 
špatných důvodů, šťastných?

Bavil jsem se o tom tuhle se zkušenou 
kamarádkou, padesátnicí Irenou, která 
mě k  sepsání tohoto článku přivedla. 
Jako každá poslušná socialistická dcerka 
se v mladém věku vdala, protože to tak 
dělali všichni, a stejně jako ostatní povi-
la dvě děti. Ani manželství, ani děti se 
však příliš nevyvedly. Protože byla vždy 
ekonomicky soběstačná a  samostatná, 
manžela se mohla zbavit ještě relativně 
včas. S dětmi to bylo složitější. Přestože 
se snažila a dětem jako učitelka tělem 
i duší dala první poslední a výchovu ani 
v  nejmenším neodflákla, jakmile po-
tomci, jejichž nevalné charaktery drže-
la svou přísnou rukou co nejdelší dobu 
jakžtakž na uzdě, vylétli z  hnízda, za-
čali zlobit a hřebínek jim narostl tak, že 
s nimi jejich matka raději „ukončila spo-
lupráci“. Na to, co si o ní okolí pomyslí, 
tahle žena nikdy nehrála. A upřímně mi 
přiznala: „Kdybych věděla, co vím dnes-

ka, nikdy bych se nevdávala a  neměla 
děti. Byla bych mnohem šťastnější.“

Kdybych já věděl, co vím dneska, taky 
bych se neženil. Udělal bych to celé úpl-
ně jinak. Se ženou jsme totiž až zhruba 
rok po svatbě zjistili, že se vlastně vů-
bec neznáme. A že jsme do chomoutu 
oba vstupovali z ne zrovna čistých dů-
vodů, tak, jak to chodí. Jsem šťastný, že 
jsme si to sice pozdě, ale přece na rozdíl 
od většiny potěmkinovských rodin, kte-
ré vídáme denně všude kolem sebe, do-
kázali aspoň přiznat. Očekávali jsme to-

tiž jeden od druhého to, co jsme nikdy 
neuměli dát ani sobě, natož někomu 
jinému. Udělali jsme to zkrátka obrá-
ceně. Místo aby byla svatba třešničkou 
na dortu, která oslaví to, že se potkali 
dva hotoví dospělí lidé, kteří vědí, co 
chtějí a co dělají, a tento rituál byl jen 
logickým vyvrcholením jejich společné 
cesty, vzali jsme to od konce – nejdřív 
se vzali a teď se teprve poznáváme.

Společnou cestu k  sobě zkoušíme 
hledat. Třeba ji někdy najdeme. A třeba 
taky ne. Jen ten, kdo sám pevně stojí na 
vlastních nohou a nehraje „levou“, může 
být oporou pro někoho jiného. V případě, 
že to tak není, nepomůže ale ani nový 
vztah a okřídlená věta z kultovního seri-
álu Smolíkovi: „Že já nešťastná si nevzala 
Pištu Hufnágla.“

Když se Evžen ve svém bílém obleku 
a očekávání lepších zítřků blížil k po-
myslnému oltáři, měl jsem sto chutí na 

něj zavolat, ať se nežení, neschovává se 
za ženskou sukni a raději nejdřív udělá 
sám něco se sebou. Ať se stane zodpo-
vědným mužem, který si věci srovná 
v  hlavě a  nestaví si vzdušné zámky, 
a pak ať si vybírá nevěsty. Jen jsem na-
sucho polkl a popřál mu hodně štěstí. 
Stejně by mě neslyšel.  vid 

Evžen sice dostal radu, že je svatba 
v jeho případě řešení, čímž dodneška 
argumentuje, ale jak je jeho dobrým 

zvykem, celé si to vyložil, jak se 
mu hodilo. v případě jeho prvního 

manželství svatba řešením 
nebyla, protože to oběma dlouho 

vyhovovalo. Jenže nová žena od 
něj chce to, co po něm ta první 

nechtěla, a on chce od nové ženy 
to, co ona mu dát nechce, a navíc 
to samé chce od něj. tím pádem 
svůj problém – peníze – budou 

muset začít konečně řešit... 

důležité je, abyste poznali, koho si berete. 
Herečka Pamela Andersonová (52) oholila 

novomanžela, producenta Jona Peterse 
(74), už po 12 dnech. Vlevo: Bosňácká 

nevěsta na Balkáně s tradiční malbou na 
obličeji.   Foto Profimedia
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KDO JE

o Aničce, ireně 
a duhoVéM koNíku

o
smiletá Anička míchá svůj 
kouzelný lektvar. Do skleni-
ce přidává další a  další tajné 
ingredience. Její asistentka 

Laura odhazuje šátek. Kouzelnice udě-
lá abrakadabra a tekutina změní barvu 
a  nabyde objem. Na konci vystoupení 
levituje k  úžasu přihlížejících rodičů 
a  jejich ratolestí nad půllitrem tužka. 
Tleskám, až si pokecám tričko krémo-
vou polévkou z černých fazolí. Za oknem 
penzionu Hájenka v  krkonošské osadě 
Rezek je bílo, padá poslední březnový 
sníh, v lyžárně usychají přezkáče, po ko-
ronaviru není ani stopy a poslední večer 
netradiční dovolené, na kterou zavítalo 
devět rodin, se chýlí ke konci.

„Před čtyřmi lety jsme zjistili, že má 
dcera Laura celiakii,“ usmívá se v útulné 
jídelně paní Petra, která pracuje ve velké 
mezinárodní firmě. Celá rodina včetně 
třináctiletého Theodora a  jeho táty To-
máše, majitele grafického studia, tak ze 
dne na den přesedlala na úplně nový 
životní styl. Petra načetla spoustu kní-
žek a makrobiotická strava, jejímž zákla-
dem jsou celozrnné obiloviny a zelenina, 
doplněné luštěninami, se jim jevila jako 
nejvhodnější kompromis – všem chutná 
a Lauře prospívá.

Kromě neustálého vaření a  nakupo-
vání bezlepkových potravin, neboť ob-
jednat si něco v  restauraci bylo téměř 
nemožné, musela rodina řešit i  školní 
stravování. To se ukázalo jako nečekaný 
problém. Nakonec se ale rodičům poda-

řilo přesvědčit vedení školy, aby Lauře 
připravovali speciální jídlo bez lepku. 
Zatímco dříve si Petra odpočinula od va-
ření a péče o domácnost alespoň o dovo-
lené, po dceřině diagnóze musela kuchtit 
i u moře v Chorvatsku. Když proto nara-
zila na cestovní kancelář Duhový koník, 
která zřejmě jako jediná česká cestovka 
nabízí pobyty se zdravou stravou a kaž-
dodenním bohatým programem pro 
děti, zajásala. Nejprve poslala děti na 
„zdravý“ tábor. „Ten tábor mě moc ba-
vil, naučila jsem se tam stavět bunkr na 
stromě, a i jsme v něm spali,“ líčí devíti-
letá Laura.

I proto loni v zimě již na „makrobio-
tickou lyžovačku“ vyrazila celá rodina. 
Když jel den před odjezdem Tomáš na-
tankovat, u pumpy v Mělníku, kde žijí, 
potkal svoji spolužačku z  gymnázia. 
Jaké bylo oboustranné překvapení, když 
zjistili, že se druhý den potkají v Krko-
noších. Právě Irena Dutková totiž tuhle 
netradiční cestovku před deseti lety za-
ložila, když po dvanácti letech opustila 
korporátní svět.

Změna směru
Pro cestovní ruch měla ty nejlepší před-
poklady. Nejenže vystudovala meziná-
rodní obchod a  marketing na Vysoké 
škole ekonomické, ale podařilo se jí zís-
kat vládní stipendium na obchodní škole 
ESC v Dijonu. „Jelikož šlo ale o obor víno 
a destiláty, jako celoživotní abstinentka 
jsem váhala, zda to přijmout,“ směje se 

a dává mi ochutnat výborný jáhlový de-
zert, slazený obilným sirupem. 

Francouzská vláda se snažila vylepšit 
obraz země v zahraničí, a tak na stipen-
distech nešetřila. Pořádala pro ně různé 
večírky plné dobrého jídla a  umožnila 
jim projet křížem krážem nejslavnější vi-
nařské regiony. Kromě toho, že se Irena 
naučila ještě lépe francouzsky, se stala 
ve třídě složené ze studentů z různých 
zemí nejlepší vyplivávačkou vína, jež se 
při degustaci zásadně nepolykalo.

Tehdejší Francie se vyznačovala svobo-
dou a na české poměry nezvyklou ote-
vřeností. „Francouzi respektovali, s čím 
člověk přišel, nekritizovali, neremcali 
a nerýpali tolik jako Češi. Na druhé stra-
ně už tam ale začínalo radikální zelené 
hnutí, které dnes vládne Evropě,“ říká  
žena, která tam se svým kožichem, jejž 
jí nechali rodiče ušít z králíků ze svého 
malého hospodářství nedaleko Mělníku, 
tehdy tvrdě narazila.

Právě země galského kohouta ji in-
spirovala nejen v  cestování, ale pře-
devším v  přístupu k  jídlu. Přestala 
jíst řízky a knedlíky a začala vařit tak 
jako tamní gurmáni s  kupou čerstvé 
i vařené zeleniny.

Z  Francie Irena Dutková přejela do 
sousedního Německa, aby zdokonalila 
také němčinu. Francouzskou ležérnost 
tak vystřídala německá disciplína. 
„Mám trochu německou krev po tá-
tově rodině a mně se to líbí, obzvlášť 
když se tamější Ordnung spojí s fran-

O tom, jak se zapřisáhlá abstinentka stala nejlepší vyplivávačkou francouzského 
vína, jak zaváděla v Polsku Becherovku a poté založila unikátní cestovku, která se 
vám postará o děti a ještě zdravě uvaří.
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couzskou pohodovostí,“ vysvětluje Ire-
na, která v  sobě spojuje jak pečlivost 
a systematičnost, tak kreativitu a smy-
sl pro humor. 

V  Düsseldorfu vedla vinotéku, ale 
brzy pochopila, že ji prodávání vína 
nenaplňuje, a tak se vrátila domů. S ta-
kovými zkušenostmi nebyl problém 
získat místo v české vinařské jedničce, 
firmě Bohemia Sekt, kde měla za úkol 
protlačit v době, kdy nebyla česká vína 
ještě známá, značku na zahraniční trh.

Ve firmě dala výpověď poté, co ji vá-
šeň pro cizí jazyky zavedla do Oxfordu 

a veškeré úspory investovala do školné-
ho na The Lake School of English, kde se 
naučila také anglicky. A přežila i srážku 
s typickým anglickým autobusem, když 
neopatrně vstoupila do vozovky. Šlo o ja-
kési první znamení, že by nebylo od věci 
popřemýšlet o změně směru. 

Mezitím se ale tahle zapřisáhlá absti-
nentka vydala na poslední, asi nejdivo-
čejší „alkoholovou“ štaci. Do Polska, kde 
ji čekala skutečná výzva – zavést na ta-
mější trh karlovarskou Becherovku, kte-
rou koupila francouzská likérka Pernod 
Ricard. „Vůbec jsem netušila, do čeho 

jdu. Poláci mají tvrdý alkohol jako chleba. 
Měla jsem tam zavádět něco, co již bylo 
zavedené. Zjistila jsem totiž, že tam Be-
cherovku kvůli vysoké alkoholové dani 
pašovali ve velkém. A já je měla přemlou-
vat, že to mají kupovat o třetinu dráž,“ 
vzpomíná Irena Dutková na své největší 
dobrodružství. Co ji v Polsku překvapilo 
nejvíc? Kromě příšerných silnic – tehdy 
byla u našich sousedů jen jedna dálnice 
–, na kterých najezdila 70 000 kilometrů, 
to byl fakt, že v polské pobočce Beche-
rovky pracovali také lidé, kteří měli pro-
blém s alkoholem. Včetně vedení.

irena dutková založila jedinečnou cestovku, 
která klientům zdravě uvaří a ještě jim 

vytvoří program pro děti...   Foto Šifra
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rodiny, které jezdí s Duhovým koníkem 
pravidelně. Tomáš, Kubík, Adélka a Lucie 

(nahoře) a Laura, Theo, Petra a Tomáš 
se spřátelili a pokaždé se na sebe těší. 

Maminky, které doma začaly vařit zdravě ze 
zdravotních důvodů, jsou rády, že si od vaření 

odpočinou aspoň při dovolené.    Foto Šifra
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Polská náklonnost k  ohnivé vodě 
měla ale i své světlé stránky. „Vtipné to 
bylo třeba s policisty. ,Dobrý den, paní, 
vy jste jela rychle,‘ spustili na mě. Stačilo 
nenápadně zmínit, že pracuji pro alko-
holovou firmu, a okamžitě jim zasvítily 
oči. ,Tak jestli má paní nějaké prezen-
tační materiály…‘ Fakt jim stačila jedna 
dvě lahve.“ Polsko je ale podle ní krásná 
a nedoceněná země, navíc Poláci k nám 
prý chovají mnohem větší úctu než my 
k nim. Nebyla by to ale Irena Dutková, 
kdyby se nenaučila také polsky. Najala si 
učitele polštiny a za chvíli už louskala 
Sinkiewiczův Quo Vadis v originále.

To byla také její labutí korporátní pí-
seň. „Cestování bylo sice fajn, pilování 
cizích jazyků také, ale celé tohle lopocení 
jaksi začalo postrádat smysl. Kancelář-
ská práce, časté sezení v autě a v letadle 
na cestách, nepravidelný režim, špatná 
strava a rozmazané životní cíle postup-
ně vedly k tomu, že se můj zdravotní stav 
zhoršoval. Snižovalo se také mé pracov-
ní nasazení a zájem pracovat pro myš-
lenky, kterým nevěřím,“ vzpomíná Irena 
Dutková na svůj velký životní restart.

Bez sádla to nejde
Na Silvestra roku 2008 vyrazila na hory 
a do rukou se jí dostal bestseller Neala 
Donalda Walshe Hovory s Bohem, který 
se pokouší odpovědět na většinu otázek 
týkajících se života a lásky, mezilidských 
vztahů, dobra a  zla, viny a  hříchu, od-
puštění a  spásy i  smyslu našeho bytí. 
„Jako kdyby se otevřel nějaký trychtýř 
– najednou mi přišlo shora: Rozvedeš se, 
odejdeš z práce a budeš mít miminko. 
Vplula do mě obrovská energie a věděla 
jsem, že to tak bude. Dala jsem výpověď 
v práci a udělala radikální řez.“ 

Kamarádku, která pro změnu prchala 
z reklamní agentury a stejně jako Irena 
objevila makrobiotiku, napadlo, že by 
nebylo špatné udělat dětský tábor, kde 
se bude vařit zdravě. A  tak vznikl Du-
hový koník. Duha jako pestrost života 
a  koník jako dynamika a  pohyb. „Idea 
byla, že lidi, kteří takhle žijí, také nechtě-
jí ještě i na dovolené vařit, tak jsme hned 
poté udělaly i zimní lyžovačku – pobyt 

s makrobiotickou stravou a programem. 
Bylo to nové a od začátku o to byl zájem.“

Kromě táborů, letních pobytů a  ly-
žovaček tvoří páteř Duhového koníka 
zájezdy do Chorvatska, kde má Irena 
pronajatých několik apartmánových 
domů. Nejdůležitější je při výběru místa 
– kromě čistoty a lokality – vždy to, jest-
li majitelé penzionů či apartmánů půjčí 
Ireně kuchyni. Ta tam pak nastěhuje své 
kuchaře a  naveze kopec (bio) surovin. 
Konkrétně v Chorvatsku ale na jídelní-
ček přibývají i čerstvé mořské ryby.

Nedílnou součástí pobytů s Duhovým 
koníkem jsou i animátoři – dobrovolníci, 
kteří se u moře postarají o ratolesti una-
vených rodičů a  připraví pro ně pestrý 
program. Tak jako Lucie, učitelka základ-
ní umělecké školy v Říčanech, která s dět-
mi hraje deskové hry, stolní tenis či tancu-
je. V Chorvatsku i na horách. Specialitou 

Duhového koníka jsou pak různé tema-
tické víkendy, například pro nezadané.

První, čeho si na takové dovolené 
všimnete, je příjemné domácí prostře-
dí. Mnoho rodin se mezi sebou již zná 
a spřátelily se i jejich děti. Až donedávna 
všechny pobyty vedla Irena sama a všem 
účastníkům se starala nejen o pohodlí, 
ale i o pohodu. Po deseti letech existence 
by ale Irena ráda rozšířila nabídku poby-
tů tak, aby nemusela u všeho být osob-
ně. Proto si vychovává k ruce lidi, kteří 
budou s klienty trávit dovolené tak rádi 
jako ona. „Nejlepší je, že u Ireny můžeme 
bez obav odložit děti. Mít čas sami pro 
sebe a podívat se třeba v klidu na film. 
Seznámíme se také s jinými lidmi,“ po-
chvalují si Petra a Tomáš.

Například s Lucií a rovněž Tomášem, 
se kterými se potkávají již poněkolikáté 
a dobře si rozumí. Tomáše s Lucií spojily 
zdravotní problémy. On zhubnul 35 kilo 
poté, co se jeho váha vyhoupla vysoko 

nad metrák, nadměrně se potil a cítil se 
jako důchodce. A  tak navštívil kliniku 
tradiční čínské medicíny, kde se dozvě-
děl o stravě podle pěti elementů a roč-
ních období, a začal jíst místo párků bul-
gur a červenou řepu. Ji bolely kyčle tak, 
že skončila na kapačkách. Téměř ztratila 
chuť k  jídlu, až byla kost a kůže. Když 
si ale Tomáš začal do své nové práce ke 
stolu, z  jehož druhé strany seděla prá-
vě Lucie, nosit krabičky se svou dietou, 
sousedka mu začala nenápadně ujídat. 
Tak se začali ve vaření střídat. Netrvalo 
dlouho a  láska prošla žaludkem. Dnes 
spolu mají Kubíka a Adélku. I když byli 
zpočátku striktní vegani a makrobiotici, 
postupem času došli i kvůli dětem k ná-
zoru, že bez živočišných produktů, jako 
je sádlo, máslo nebo vejce, se neobejdou.

Ani ostatní klienti nejsou zpravidla 
žádní fanatici, pochvaluje si Irena Dutko-

vá, která na zájezdy bere i svou osmile-
tou ceru Aničku, onu kouzelnici s lektva-
rem. Nabídka stravy Duhového koníka je 
jasná, ale každý si může jíst, jak uzná za 
vhodné. Ostatně těsně před sobotní ve-
čeří kuchařka Mirka vyhmátla v nedale-
ké restauraci jednu účastnici, jak pucuje 
poctivý český smažák s hranolky.

Výjimkou nejsou ani lidé, kteří jedí 
celý rok úplně normálně a odlehčí jen bě-
hem týdne s Duhovým koníkem. Jen jed-
nou se stalo, že si klienti při objednávání 
zájezdu nevšimli, že je založen na rost-
linné stravě. Postarší manželský pár až 
asi po třech dnech pochopil, že se žádné 
vepřové nekoná, a tak rozhořčeně odjel 
dva dny před koncem pobytu.

Velikonoční turnus v Ekocentru Paleta, 
na který se Lucka s Tomášem tolik těšili, 
byl nakonec kvůli koronavirové epidemii 
zrušen. Věřme, že tahle zajímavá partič-
ka vyrazí s  touhle originální cestovkou 
dřív než na další lyžovačku.  vid 

Nejlepší je, že u Ireny můžeme bez obav odložit děti. Mít čas 
sami pro sebe a podívat se třeba v klidu na film. Seznámíme 
se také s jinými lidmi...
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radost až na kost
Nechte se inspirovat tím, co vám stejně jako mně může rozšířit obzory, 

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

corona Firus. v čem 
je nejsilnější stránka Če
chů? ač při zamrznutí 
země mnohým dochází, 
tak jistě v humoru. „Coro
na firus, kašlu na to, rouš
ky mají cenu větší než 
zlato,“ zpívá v neskutečně 
vtipném songu, který je 
nakažlivější než samotný 

koronavirus, domink turza alias dJ roxtar. dokonalý je i klip, 
kde zpívá plyšový maňásek delfína mC adolfeen, který pro
stupuje i další roxtarovou tvorbou. „Jestli máš horečku, srač
ku a kašel, tak si tě ten zákeřejnej pičus našel. Jsou zavřený 
školy, hospody i kluby, pro jistotu jsem si nalil savo do huby. 
(…) Corona firus má i miley Cyrus, v pravěku se nakazil i di
nosaurus. (…) Beru útokem tesco, koupím tam všecko, jsem 
vyděšenej jak malý děcko. Jsem zavřenej doma a čumim na 
zprávy, corona firus už chytly i krávy. Babiš furt mluví, že dělá, 
co umí, a hamáček na něj jen bezradně čumí.“ Jedním slovem 
boží…

DaviD armanD. a protože se nacházíme v přelomové 
době a všichni už toho šílenství okolo máme tak akorát, do 
třetice všeho dobrého připojuji klip pro zasmání. znáte pan
tomimický tanec? tak si zadejte na youtube jméno britské
ho komika davida armanda a podívejte se na jeho prezenta
ci písničky don’t stop me now od skupiny Queen. v pořadu 
televize BBC vystřihl tak parádní komické číslo, že soutěžící 
song nejen snadno uhádli, ale pořádně se i zasmáli. 

Chcete, abychom zveřejnili tip na to, co děláte? Pište na redakce@casopis-sifra.cz

tak se nezloB. na svaté
ho valentýna vypustil písnič
kář marek ztracený, který se  
stal továrnou na hity, další 
chytlavý song. po měsíci má 
víc než 3 miliony zhlédnutí 
a může vám právě teď zved
nout náladu. zdeněk pohl
reich, richard Genzer, ro
bert Jaškow, martin zounar 
či Jaromír Jágr se s markem 
v klipu omlouvají ženám: „asi 
jsem si všímal jenom sám 
sebe a vůbec nevnímal, že 

mám taky tebe. (...) taky jsem si všímal jen svých problé
mů a vůbec nevnímal, jak mám skvělou ženu. tak se nezlob, 
že jsem takovej vůl, a nedělil se s tebou napůl. a zapomněl 
jsem se tě občas ptát, jak se máš a co si k snídani dáš. tak 
se nezlob, že jsem zapomínal, a když jsem mohl, tak jsem 
tě neobjímal, nežehlil a neluxoval a kvůli práci ponocoval...“

BWt viDa. Jak můžete vylepšit vodu z kohoutku, která 
je často tvrdá jako kámen a čistotou také zrovna neoplý
vá? objevil jsem vynikající filtrační konvici rakouské značky 
BWt neboli Best Water technology. nestojí ani tři stovky, 
ale službu odvede neocenitelnou. nejenže zbaví vodu všech 
nečistot a neuvěřitelně ji zjemní, ale také ji díky speciálním 
filtračním patronám obohatí hořčíkem. vždycky jsem měl 
problém vypít třeba dva litry vody za den, ale takto uprave
ná a vytuněná se pije sama. obsah přefiltrované vody z jed
né konvice odpovídá zhruba 65 mg hořčíku, což je hodnota, 
kterou najdete například v sedmi jablkách.
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Rozhovor s Dominikem Dukou o stromu 

poznání dobra a zla, o tom, že nic na světě 

není černobílé a o tom, v čem je naše naděje.
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 Jak se ničí spravedlnost
  Ženský ráj to na pohled
 Spartan Race: Voda, pot, krev a bláto

 Národ x nadnárod
 Dvojí kvalita potravin povolena Kam kráčíš, Evropo?

„Důležité je najít střed, abychom předešli střetům,“ říká v exkluzivním rozhovoru písničkář Tomáš Klus

Časopis Vám 
pošleme až domů

Poštovné a balné 
zdarma 

Předplatné 
i jednotlivá čísla
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Mystéria 

vědomí

Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

pomocníky, kteří lidi 

přivádějí k božským stavům. 

Je to dobrý nápad?

02 2016

č | 2,40 €

9
77
23
36

55
70
08

12 2018 

Kč | 2
,40 €

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?
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 Harrachov, město menhirů

 Nové informace o přistání na Měsíci

 V nouzi poznáš přítele

ů?
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SE DĚJE 
ASÍM?

ima? Jak funguje 
ího oteplování? 
 podvádí? A jak 
limatické války?
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 loví migranti

vy mosty

y ovlivňují zdraví

uta a ulevit 

 utopii?
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 Dvě tváře Ostravy

 O milionářích, kteří ukradli vodu

 Ze života Samuraje

 Jak se rodí krokodýli

 Pokus o sesazení amerického prezidenta

 Kluci v kleci

Každý si vybíráme, jakou cestou půjdeme, na kterou stranu se 

přidáme a jak náš příběh o dobru a zlu skončí 

Peklo a ráj
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Kdo napsal Hamleta a Othella? Šifrovaný příběh, který je v díle nejslavnějšího světovéhodramatika obsažen, naznačuje,že Shakespeare to nebyl.

Šifra mistra
       Williama
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 Rozhovor s Antonínem Baudyšem
  Mozek jako Ferrari
 Poštovní harakiri

 Po čem lidé touží
 Svět naštvané matky
 (N)emoce a vědomé zdraví

Proč se nám ji pořád 
nedaří najít? A jak 
vlastně vypadá? 
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Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 

harakiri
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Sorosova pravda
Zde staví H-System
Máte se rádi?

Rebelská Itálie?
Lesk a bída českých seriálů

Jak se kradou státy

Proč patří země bohaté na nerostné suroviny k těm 

nejchudším? Jak funguje globální impérium?

2 2016

 | 2,40 €
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 | 2,40 €
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 Tomáš Halík opravdu kněz?
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ů?

01 202059 Kč | 2,40 €
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ší?
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08 2019
59 Kč | 2,40 €

ulevit 
i?

02 2020

59 Kč | 2,40 €

 Filmový kouzelník Karel Zeman

 Stan Lee – Superhrdinou všemu navzdory

 Navždy čerstvé: Kouzla moderních potravin

 Velká vodní válka

 Japonsko, země panen a paniců?

 Na strništi boss – bída české půdy

Nouze v době pokroku?
Jak se přihodilo, že se kdysi úrodné luhy 

a háje mění ve vyprahlou poušť?

07 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Fakta a podivnosti kolem Černobylu

 Oč jde Milionu chvilek pro demokracii?

 Reportáž z místa, kde opravdu straší

 Muž, který vylétl z klece

 Strach je dobrý rádce, ale zlý pán

„Měli bychom být skromnější, jen tak se zachráníme,“ říká 

ve velkém rozhovoru známý cestovatel Mnislav Atapana Zelený.

10 2017 

59 Kč | 2
,40 €

Vzpoura strojů?

Blíží 
se den, kdy nás nahradí ro

boti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i

 spolehlivě
jší a

 dnešní 

umělá inteligence se již 
dokáže učit 

i vě
cem tvůrčím

 

a vyžadujícím
 intuici č

i kreativní m
yšlení.

02 2016

č | 2,40 €
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alík opravdu kněz?

t 

CH

ojného 

n v Praze 

kat o
dvahu 

pravdovou 

e ro
zdíl m

ezi 

 zb
abělci.

, 
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11 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Vítězové sametu

 Co způsobuje autismus?

 Nový trend: restaurace bez kuchaře

 Seriál: Eko jenom jako?

 Jak se natočilo přistání na Měsíci?

 Simona Babčáková: Všichni jsme herci

Proč je pro většinu mužů tak těžké dospět? Jaké jsou nejčastější 

projevy jejich nezralosti? A jak se to promítá ve vztazích?

Když se muži chovají 

jako děti

06 201959 Kč | 2,40 €

 Zdeňka Pohlreichová: Stará láska nerezaví

 Země plná řepky Labutí píseň ledu a ohně
 Je mu 102 let a je na Twitteru

 Tenhle jo a tamten ne: Kádrování po česku

 Pjér la Š'éz: Mezi srdcem a zadkem

Svět je jako pavoučí síť, 
ve které je vše spojené

se vším. S každým 
rozhodnutím tvoříme
svoji budoucnost.

12 2018

59 Kč | 2,40 €

 Přelet nad Čapím hnízdem 

 Muž, který nechtěl dluhy 

 Nejkrásnější dárek 

 Co skrývá Istanbulsk

 Láska jako p

 Je Tomáš Halík 

Jak překonat 

STRACH

Slavný autor Cesty pokojného 

bojovníka Dan Millman v Praze

mluvil o tom, jak získat odvah

udělat v životě opravdovou

změnu a jaký je rozdíl mez

hrdiny a zbabělci.

09 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Rozhovor s duem Šichtařová–Pikora

 Kup zmrzlinu, zachráníš planetu

 Léčivé informace

 Harrachov, město menhir

 Nové informace o přistání na Měsíci

 V nouzi poznáš přítele

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky  

na rozloze milionu hektarů. Kdo za to může?Země bez lesů?

02 2016
59 Kč | 2,40 €
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12 2018 

59 Kč | 2,40 €

skrývá Istanbulská úmluva 

a jako pes

máš Halík opravdu kněz?

 pokojného 
an v Praze 

skat odvahu 
pravdovou 
ozdíl mezi 
bělci.

09 2019 

59 Kč | 2,40 €

to menhirů

 přistání na Měsíci

přítele

rky  
že?

lesů?

08 2017
59 Kč | 2,40 €

O SE DĚJE OČASÍM?o zima? Jak funguje 

álního oteplování? 

ů podvádí? A jak 

limatické války?

08 201959 Kč | 2,40 €

 běžná auta a ulevit 
elenou utopii?

 Jedličkáři vs. borovičkáři Jak se dojí voda
 Chcete být milionářem?

 Syndrom vyhoření Jak naše tělo odolává nemo Joker – fi lm roku a fenomén naší doby

Bylo dřív jídlo lepší?
Kam zmizely přísné československé normy zaručující jakost potravin? 

A opravdu zamířila kvalita výrobků do věčných smetišť?

07 2018 

59 Kč | 2,40 €

Bitcoin nebo Shitcoin

Steve Bannon  

za Ameriku:  

Co se děje v USA?

Konec zubařů  
v Čechách?

Nejlepší příběh 

všech dob

Údolí bílých 

cikánů

Válka proti 
turistům

 Kantůrková: Nenadávej na tmu, zapal svíčku Cesta do Itálie

 Muž na Měsíci?

 Jak se loví migranti
 Hitlerovy mosty

 Jak vztahy ovlivňují zdraví

Mohou jednou elektromobily nahradit běžná auta a ulevit
životnímu prostředí, nebo jde jen o zelenou utopii?

10 201959 Kč | 2,40 €

První český samurajEko jenom jako: Více peněz za lepší svět

Téma: Soumrak důchodů v Česku
Proč je menstruace pořád takové tabu?

WTC č. 7: Příčinou kolapsu nebyl požár

Z. Stirská, malá dáma s velkým hlasem

O dvojí kvalitě potravin 

ve východních a západních 

státech se ví již osm let. Nový 

zákon to i nadále umožňuje. 

Na tomto podvodu je totiž 

založen celý eurounijní 
byznysplán. 

Ošizená Evropa

06 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Zdeňka Pohlreichová: Stará láska nerezaví

 Země plná řepky

 Labutí píseň ohně a vody

 Je mu 102 let a je na Twitteru

 Tenhle jo a tamten ne: Kádrování po česku

 Pjér la Š'éz: Mezi srdcem a zadkem

Svět je jako pavoučí síť, 

ve které je vše spojené 

se vším. A s každým 

rozhodnutím tvoříme 

svoji budoucnost.
11 2018 

59 Kč | 2,40 €

BYDLENÍ 
NA DRAKA
Hypotékový boom v Česku končí. Najít dnes ale obstojný pronájem je stále složitější. Ceny rostou, bytů je málo a zájem obrovský.  

 Co se stalo 17. listopadu 1989?  
 Kdyby ty internety nebyly
 Jak F

01 2019 59 Kč | 2,40 €

9
7
7
2
3
3
6

5
5
7
0
0
8

0
1

Kterak životopisný film o kapele 

Queen a jejím nenapodobitelném 

zpěvákovi, který rychle žil i umřel, 
zboural česká i světová kina 

a stal se globálním fenoménem.

objednávejte na 
eshop.casopis-sifra.cz 
či na 702 417 540
Prodejní místa: u džoudyho, Jugoslávská 7/670, Praha 
2; dobrá čajovna, Václavské náměstí 14, Praha; tabák - 
Krušek pavel, Seifertova 574/13, Praha; trafika 
(u metra ládví), Burešova 1662, Praha; dobrá farma, 
Dukelských Hrdinů 349, Praha 7; trafika v dělnické, 
Dělnická 464. Praha; avasa centrum, Křižíkova 
308/19, Praha 8; slunečnice, Chelčického 78/21, České 
Budějovice; trafika patriot, Hradební 209/36, České 
Budějovice; potraviny, U Kostelíčka 138, Kolín; trafika 
orin, nám. Republiky 134/20, Plzeň; Mezi řádky, Pražská 
12, Plzeň; ráj bylinek, Husova 17, Jihlava; čajovna Kuba 
a pařízek, Masarykovo nám. 21, Jihlava; Zdravá 
výživa šternberk, U Horní Brány 6, Šternberk, Zdravá kavárna 
pokoj, Husovo nám. 961/4, Tábor; Zdraví Konopí, Soukenné 
nám. 157/8, Liberec; tabák, Husova 113/25, Kutná Hora, čau 
víno, Smetanovo nám. 60, Litomyšl; trafika Jan tykva, 30. dubna 
1675/17, Ostrava; trafika herpo, Zelenobranská 74, Pardubice; 
Michéle, Býchory 7; trafika u Klokana, Palackého 
154/1, Čáslav; slunečnice, Na Hradbách 152, Kolín 
a Palackého 194/7, Poděbrady, tabák eliška, Náměstí 
Přemyslovců 7/39, Nymburk; trafika, Karla Čapka 2086, 
Nymburk tabák – Copy Centrum, nám. Míru 169, Klatovy...  




