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EDITORIAL

Kydám, kydáš, kydáme
 sem Vidlák. Nemám doktorát z kvantové fyziky ani literární vědy, dokonce nemám ani vysokou 

školu. Nepohybuji se mezi elitami a společenskou smetánkou ani na jiných recepcích, nerad 
nosím oblek a nejsem bohatý. Nic nepotřebuji, ale přesto mám úplně všechno. V životě jsem 

dostal víc, než jsem si kdy mohl přát.

Mám skvělou ženu, často chodím do přírody a odmala jsem nejraději s dědou na jeho zahradě s prasaty a slepicemi kydal 
hnůj. Ta záliba mi zůstala dodnes. Kde je totiž hnůj, tam je zpravidla i opravdový život. Ne jako v bioplynce plné řepky.

Dědův chlívek mi dal do života víc než filozofická fakulta, ze které jsem utekl. Protože mě naučil, 
že za dobrotou na talíři, zelení na zahradě, ale i naducanými dekolty či zářivými úsměvy žen 

i mužů se vždy skrývá nějaká ta kejda, kterou je třeba jednou za čas pořádně vykydat.

A to je práce, která mě nikdy nepřestane bavit. Je užitečná a důležitá, skvěle si u ní vyčistím hlavu i chlívek, naučím se 
spoustu nových věcí, protože hnůj je pokaždé jiný. A když se povede dobře vykydat, všechno může znovu růst a kvést.

Zdá se, že na to jako společnost často zapomínáme. Chceme ovoce, ale bez práce a odpadu, který se za tím vším 
skrývá. Než abychom udělali věci pořádně a měli čistý stůl i chlív, vrstvíme přes hnůj stále nové 

vrstvy slámy a snažíme se ho překrýt sofistikovanými vůněmi. Jakmile je však flakon 
prázdný nebo nám dojde sláma, jsme vždy překvapeni, jak strašně to smrdí.

Bez odpadu a jeho pravidelného čištění to prostě nejde. Jak napsal jeden můj 
inspirativní jmenovec: „Pokud budeme pravidelně čistit svoje stáje, tak se 

produkce hnoje dostane na snesitelnou úroveň. Bude mít svůj kout, ten bude 
pravidelně čištěn a bude použitelný pro další koloběh života. Pokud se nám 

ale bude hnusit, pokud se nebudeme chtít zamazat lidským odpadem, 
pokud na to raději jen z dálky hodíme slámu a budeme doufat, že to vyčistí 

někdo jiný, tak nás to jednoho dne dožene. Pokud budeme překvapeni 
tím, že člověk má krásný ksicht, ale špinavou zadnici, jednoho dne nás 

ten bordel zavalí. A zavalí ty, co hnojili hodně, i ty, co hnojili málo.“

On o kydání hnoje píše svůj skvělý blog Vidlákovy kydy, já časopis Šifra. Nic 
totiž není tak, jak se zdá. Věci je třeba pečlivě zkoumat a hledat v nich nejen 

to, co je vidět na první pohled, ale především to, co se za nimi ukrývá.

Hnůj kydám s opravdovým zaujetím, vášní a láskou a volám 
neúnavně po tom, abychom po sobě uklízeli a netvářili 
se pořád, že nesmrdíme. Ale zároveň si přeji, abychom 

se smířili s tím, že se práci, která nikdy nekončí 
a nebude po ní nikdy úplně čisto, prostě nevyhneme.

Čím pečlivěji a pravidelněji po sobě nepořádek 
budeme uklízet, tím lépe se nám bude dýchat. Jen se 

toho musíme přestat bát a malovat si všechno narůžovo.

Inspirativní čtení přeje

 Vidlák
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ŠIFRA  
UPŘÍMNÉHO  
MISTRA

Já jdu, já jdu, cvičit na sparta-
kiádu…“ Když vyrazíte dneska 
do Alberta nebo do Kauflandu, 
vypadá to tam jako onehdá na 

Strahově. Pěkně na značky a  hurá 
do toho. Zdá se, že lid, který si zvolil 
vůdce, jenž svým občanům rozumí, 
je na jejich straně a mluví na ně jejich 
řečí, může být konečně spokojen.

Ač se to zdálo nemožné, Hnutí ANO 
ještě víc narostly preference. Lidi si totiž 
pořád myslí, že jim dá Andrej nějaké pení-
ze a sociální jistoty, jak sliboval v televizi. 
On zkrátka ví, jak na lidi. Je vyškolen taj-
nou policií, má obrovský tým nejlepších 
poradců, kteří přesně vědí, co má vůdce 
veřejnosti ten který den říct. Nejhorší je, 
že když mu to náhodou ujede, nikdo ho 
nehlídá a chvilku mluví sám za sebe, z úst 
mu vypadne nějaké to lidové moudro, 
které mu u části národa popularitu ještě 
zvýší. Občané mu rozumějí a milují ho. 
Myslí totiž jako on. On jim také rozumí, 
a tak ví, že slibem nikdy nezarmoutí. Vše 
bude, vše zaplatíme, vše vám dáme… 
To, že se na ně, až přijde na lámání 
chleba, vykašle, jim samozřejmě 
říct nemůže. 

Pokud se někoho napřímo ze-
ptáte, často nepřizná, že ho 
volil, ale čísla hovoří jasně. 
Důvod je zřejmý. Lidi věří, že 
jim vláda něco dá a domácí 
zahálku, pardon karanté-
nu, jim zaplatí. Zatímco 
ve Spojených státech či 
v Rakousku probíhají de-
monstrace, kde občané 
protestují proti opatřením 
kvůli „epikomedii“, a  žáda-
jí politiky, ať to už konečně 
zruší a nechají je jít do práce, 
v Česku je klid a nikomu kro-
mě živnostníků, kteří už po-
chopili, že mejdan skončil, to, 
zdá se, nevadí. A  víte proč? 
Protože se části národa splnil 
odvěký sen – mohou sedět 

doma, a ještě jim chodí výplata. Jako za 
starých časů, kdy my byli soudruzi a na 
práci byli druzí.

Samozřejmě že to schovají za strach 
z koronaviru, pravý důvod je ale jiný. „Já 
bych to do léta nechal všechno zavřený,“ 
vyprávěl mi soused. Potřebuje si prý odpo-
činout a v životě nestihl udělat tolik věcí 
na baráku a na zahradě. Otázka je, jak se 
bude tvářit, až o ten barák přijde, pokud 
ztratí práci a jinou nesežene. Kdo by taky 
takového lemroně, který se má k  práci 
jako lačný ke stolici, v době propouštění, 
které přijde, zaměstnal?

Není sám, kdo takhle uvažuje. Naopak. 
Na začátku dubna přes osmdesát tisíc lidí 
podepsalo petici za uzavření škol do kon-
ce školního roku. To hovoří za vše. Jedna 
ředitelka základní školy byla v šoku, když 
obvolávala své pedagogy, a  dozvěděla 
se od nich, že nechtějí nastoupit ani na 
konci května, protože se bojí koronaviru. 
A  mnozí že odmítají dorazit do konce 
školního roku. Prý až po prázdninách. 

Skutečnost je prostě taková, že chtějí 
být doma za plný nebo téměř 
plný plat. Kdyby lidi uvažovali 
reálně, museli by být v  ulicích 
a bouřit se, ať je pustí do práce, 

a  ne, třeba jako zaměstnanci 
Škodovky, vyzývat k uzavře-
ní továrny.

Nemyslím to nijak zle, 
ale to, že jsou Češi národ 
komunistů, říkám od za-
čátku. Teď se to jenom 
ukázalo v  plné nahotě. 
Jde o  pouhé konstatová-
ní. Jsou tak vychováváni 

a mají to v hlavách, neboť se 
to přenáší z generace na ge-

neraci. To, co teď přijde, bude 
pro mladé stejný šok jako pro 
generace let 60. a  70., které 
spoléhaly na to, že všeho je 
dost a stát se o ně postará. Ta 
první část věty je určitě prav-
divá, i když jen částečně. Vše-

ho je sice dost, ale jenom pro ty, kteří se 
snaží a kteří si to zaslouží. V naší zemi se 
ale vžila představa, že by měli mít všichni 
stejně. Proč by měl mít ten, kdo se snaží, 
stejně jako ten, co si válí šunky a do práce 
se chodí jenom zúčastnit?

V poslední době byl pro zaměstnavate-
le obrovský problém najít zaměstnance. 
V republice s téměř nulovou nezaměstna-
ností museli majitelé firem a ředitelé lidi 
téměř přemlouvat, aby dělali svoji práci. 
Přitom by nebyl problém je lépe zaplatit. 
Jeden známý, který má firmu, si povzde-
chl, že to ale stejně nefunguje. Naopak. 
„Jakmile bych mu přidal nad určitou hra-
nici, bude si najednou myslet, že je ředitel, 
začne se cítit jako mistr světa a nebude 
pracovat líp, ale naopak hůř. Funguje to 
úplně obráceně, mám to vyzkoušené. 
Žádná vděčnost, že se má dobře, žádná 
loajalita ani zodpovědnost. Jenom závi-
dí, chce mít pořád víc, ukazovat se před 
druhými, ale nehodlá nic dělat. Jen se 
mít dobře. Přísloví, že bez práce nejsou 
koláče, mu nic neříká. Spíš to o pečených 
holubech.“ Správný zaměstnanec by měl 
mít zájem, aby firma co nejlépe fungova-
la, a pochopit, že když bude dobře makat, 
podnik bude prosperovat. Ne večer zavřít 
krám o deset minut dřív a ráno o půl ho-
diny později otevřít, jako se mi to teď sta-
lo dvakrát po sobě. 

Komunismus je nemoc zlá, ale existuje 
na něj naštěstí lék. Jaký? No přece koro-
navirus. Ten to všechno vyřeší. Při vysoké 
nezaměstnanosti, která je nezbytná pro 
oživení ekonomiky, bude pracovat jenom 
ten, kdo pracovat opravdu chce. Všichni, 
kdo budou chtít dělat věci pořádně a bu-
dou ochotni se učit nové věci, se vždycky 
uživí. A můžou se mít dobře. Pokud bu-
dou chtít. Ti ostatní ale budou mít smůlu. 
V květnu do Česka dorazí pravý kapita-
lismus. A brzy to na svých preferencích 
negativně pocítí i Velký vůdce, který sli-
boval svým věrným rudé i modré z nebe. 
Sliby-chyby se proti němu otočí jako bu-
merang. Škoda ho ale nebude.  vid 

LÉČBA VIREM
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ZPRÁVY

Z jiného SVĚTA
DRSNÉ DIVADLO. Takzvané zápasy 
MMA, což je plnokontaktní bojový sport bez 
využití zbraní, umožňující údery, chvaty 
i techniky z různých bojových sportů 
i umění, nabývají na popularitě. Jsou 
prezentovány jako lítý boj nejdrsnějších 
mužů a největších rváčů, připomínající 
akční filmy. Otázka je, jestli to není do 
větší míry divadlo, ve kterém jde spíše 
o show a sázkařský byznys. Leccos 
napověděl i nedávný reálný zážitek 
jednoho z nejúspěšnějších bojovníků MMA 
v nejprestižnější americké organizaci UFC 
Anthonyho Smithe. „Bylo to strašné, jeden 
z nejtěžších soubojů v životě. Netušil 
jsem, že můžu někdy zažít takový strach,“ 
řekl televizi ESPN rozrušený bojovník 
v polotěžké kategorii do 93 kilogramů. A co 
že se vlastně stalo? Ve čtyři hodiny ráno 
jej manželka vzbudila s tím, že je někdo 
v domě. Smith vyběhl z ložnice a narazil na 
zloděje, na kterého se vrhl. Měl to být krátký 
proces, ale nebyl. Jakýsi Luke Haberman 
zápasníkovi zle zavařil. „Měl neuvěřitelnou 
sílu na to, jak byl lehký. Snažil jsem se ho lapit, 
poslat do bezvědomí, ale to se mi nepovedlo. 
Normální člověk není schopný tohle vydržet. 
Považuju se za jednoho z nejtvrdších lidí 
na planetě, ale žádná pěst, koleno ani 
loket nestačily,“ divil se Smith. „Šel jsem 
do boje připraven zemřít.“ To díky příjezdu 
policie nemusel, ale řekl: „Myslel jsem si, 
jaký jsem tvrďák, teď už se tak necítím.“

POHÁDKY OVČÍ BABIČKY. Nejoblíbenější ministryně financí Alena Schillerová působí 
jako Ovčí babička ze známých pohádek. Ale jakmile jde o cizí prachy, dokáže se svým 
vlčím guruem v rouše beránčím „zakleknout“ na libovolnou firmu; v případě vhodné 
příležitosti i plošně zalehnout. Svoji bolševickou mentalitu demonstrovala v plné „kráse“ 
v Senátu při schvalování kompenzačního příspěvku 25 tisíc korun pro živnostníky 
postižené vládními opatřeními v boji proti falešné pandemii koronaviru. V průběhu 
jednání uvedla, že o peníze nemají morální právo žádat profesionální fotbalisté, a hned 
začala vyhrožovat finanční kontrolou. Ona a Babiš po celou dobu hrají na strunu typické 
české závisti, ale „tohle už je přes čáru“, jak prohlásil obránce fotbalové Slavie Vladimír 
Coufal. Ten má teď sice statisícové příjmy, ale pamatuje si, jaké to bylo, když hrál 
v chudších klubech, kde berou fotbalisté okolo 20 000 korun, v lepším případě. Navíc 
je kariéra hráčů velmi krátká, takže by si během ní měli stihnout vydělat i na důchod. 
„Jednou se podívá na zprávy na Ronalda a Messiho a myslí si, že takhle si žijou i v české 
lize,“ rozohnil se slávistický bek v pořadu Tiki Taka směrem k čarodějnici přestrojené za 
ministryni. Paní Schillerová se sice snaží zalíbit voličům, ale nikdo už jí neodpáře, že vejde 
do dějin jako politička, která ožebračila statisíce českých živnostníků a malých podniků. 
Asi zapomněla, že předsedovi vlády, ač ze všech nejbohatšímu, pomáhá odklánět do 
jeho svěřenského fondu většinu českých i evropských dotací. Ale to je asi jen detail…

BÍLÁ ČARODĚJNICE. Když už jsme u čarodějnic, s jednou měl prý problém také 
bývalý trenér fotbalového Arsenalu Londýn Unay Emery, který dostal v klubu na konci 
listopadu padáka. Ačkoli hrál pod Emeryho vedením Arsenal až na výjimky „tužku“, se 
sebereflexí sobě vlastní ihned našel osmačtyřicetiletý kouč viníka neúspěchů. „Prý byl 
na nervy a nemohl se soustředit potom, co jsme se rozešli. (…) Obviňoval mě, že můžu 
za to, že ho vyhodili. Nazval mě bílou čarodějnicí, prý jsem mu přinesla smůlu. Doslova 
řekl: ‚Ten den, co jsme se rozešli, začal Arsenal prohrávat,‘“ rozpovídala se v médiích 
jeho tehdejší přítelkyně. Sacha Wrightová je možná silikonově-botoxová zlatokopka, 
ale v rámci varování pro ženy snící o svém bohatém princi je zajímavý i její pohled na 
to, jaké to je, nechat se koupit pracháčem. „Nikdy mě neseznámil s nikým z rodiny, 
z kamarádů ani z Arsenalu. Když jsme někoho potkali, nepředstavil mě jako přítelkyni 
(...).“ Samozřejmě, pokud se žena chová jako prostitutka, je tak s ní i zacházeno. 
A pokud je muž čuně, nemůže čekat, že ho žena bude podporovat. Je to jen obchod…

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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ZELENÝ MOZEK. Roman Prymula, náměstek ministra 
zdravotnictví, který dostal na starost boj s koronavirem 
v České republice, jinak též vrchní očkovací lobbista a šéf České 
vakcionologické společnosti, v sobě nezapře svoji profesi vojáka 
a hodnost plukovníka, který rád řídí a komanduje druhé. Do 
médií dává jedno neuvěřitelné vyjádření za druhým a při každém 
dalším vystoupení se snaží trumfnout sám sebe. Nejprve se snažil 
Čechy přesvědčit o tom, že je koronavirus smrtelně nebezpečný, 
a zavřel nás společně s vládou Andreje Babiše doma a navlékl 
nám náhubky. A vykřikoval, že se na dva roky zavřou státní 
hranice. Pak, když vyšlo najevo, že je to infekce na úrovni nové 
chřipky, „změnil názor“ a prohlásil, že by se koronavirem mělo 
nakazit 60 až 70 procent lidí a začne se „promořovat“ populace. 
To mu ale Babiš, který chce zlikvidovat celý podnikatelský sektor 
kromě Agrofertu, zatrhl, a tak jsme zůstali doma až do konce 
dubna. Prymula tedy zase přitvrdil a začal oznamovat, že je 
koronavirus nebezpečnější než ebola (například zairský kmen 
eboly má údajně smrtnost 90 %, koronavirus podle střízlivých 
odhadů srovnatelnou se sezonní chřipkou, tedy i s velkou 
rezervou někde kolem 0,1 až 0,5 %) a že budeme muset nosit 
roušky dlouhé měsíce. Fakta? Ta nejsou důležitá, tihle hoši si 
vždycky najdou důvod. Dejte gumě moc, drilem se vám odmění.

NEJLEPŠÍ BYZNYS. Do Penzionu U Špičáku a Horské chaty 
Lučanka v Jizerských horách jezdí z 80 procent větší dětské 
kolektivy jako lyžařské kurzy, školy v přírodě nebo sportovní 
soustředění, a tak mělo logiku, že majitelé pojistili provozovny pro 
případ přerušení provozu. To kdyby jim penzion nebo chatu uzavřela 
například hygiena kvůli epidemii infekční nemoci. S Kooperativa 
pojišťovnou uzavřeli smlouvu, která pokrývala jak přerušení 
provozu z důvodu věcné škody, tak kvůli přerušení dodávek energií 
či úředním zásahu. Ten také 16. března přišel, neboť byly chata 
i penzion uzavřeny kvůli vládním opatřením proti koronaviru. 
Za svoji obezřetnost měli teď být odškodněni a pojistné plnění 
by podnikům mohlo pomoci překlenout složité období. Nyní ale 
zjistili, že na náhradu škody od pojišťovny nemají nárok, protože 
je prý opatření vlády „neadresné“. Opatření v době koronavirové 
„pandemie“ se totiž týká jedna z výluk pojištění. Stačila jedna věta, 
že úřední zásah musí mít přímou vazbu k místu pojištění. Tyto 
výluky se dělají ve všech smlouvách, aby pojišťovny mohly samy 
rozhodnout, kdy peníze (ne)vyplatí. Tomu se říká geniální byznys.

NEVĚSTA K ZULÍBÁNÍ. Proč česká vláda povolila mezi prvními 
„rozvolňovacími“ aktivitami v dubnu zrovna svatby, není jasné, 
ale snoubencům v době koronavirové to může pořádně zavařit. 
Když si totiž přečtou podmínky konání obřadu, možná si zabukují 
raději pohřeb. To se pár chytrých hlav dalo dohromady a usnesly 
se, že kromě svědků mohou přijít na úřad už jen čtyři hosté 
a nikdo se k sobě nepřiblíží na dva metry. Tedy kromě snoubenců, 
ti mohou. Ale běda, kdyby se chtěli třeba políbit. Co by tomu 
řekl krajský hygienik? Kdepak. Na druhou stranu, jestliže se říká, 
že oblečené ženy u mužů vyvolávají větší touhu než svlečené, 
protože látka poskytuje daleko větší prostor pro představivost 
než „nahá pravda“, rouška přes obličej toto pravidlo posouvá na 
novou úroveň. Nevěstu totiž její nastávající neuvidí nejen před 
obřadem, jak je zvykem, ale ani po něm. Díky opatření, že na 
obřadu nesmí být skoro žádní svatební hosté, naštěstí nehrozí, 
že by došlo k výměně manželek. Výhodou také nepochybně 
je, že rodina ušetří i za svatební hostinu, neboť restaurace se 
otevírají – pokud bude ještě co otevírat – až během května.  

DOBRÁCI OD KOSTI. Během paniky kolem „pandemie“ se 
v Česku sice zahalují tváře, ale odhalují charaktery. Lidé udávají 
o sto šest každého, kdo nedrží stranickou linii a nepřikryje si ústa 
hadrem. V takové míře, že policisté musejí dávat do regionálních 
novin výzvy, aby Češi přestali bonzovat, neboť policie pak nestíhá 
řešit jinou agendu. Udávání je v Česku, kde si lidé závidějí i nos 
mezi očima, národním sportem odnepaměti, což o to, někteří 
spoluobčané ale nyní zacházejí ještě dál. Vybičováni mediální 
manipulací o nebezpečnosti koronaviru, který je přitom podle 
všech dosavadních statistik a názorů stále většího počtu 
nezávislých lékařů a expertů srovnatelný s jakoukoli chřipkou, 
dokonce někteří psychopati vyhrožují lidem, kteří se virem SARS-
CoV-2 nakazili. Ačkoli ti mají jenom rýmu a kašel a zůstávají 
s nemocí Covid-19 doma, stávají se často terčem nenávistí na 
sociálních sítích i ze strany sousedů. Čerstvě čelil výhrůžkám 
smrtí otec dvou malých dětí z obce na Olomoucku Tomáš K. 
Jeden dobrák mu na Facebooku napsal: „Pokud jsi nakažený, tak 
ani na zahradu nemůžeš, to by jsi mógł vědět. Znovu máš vše 
na háku a vycházíš na zahradu, nic jiného než bezohlednost... Ty 
a tobě podobní zaslouží kulku do hlavy, jste debilové, a to je vše. 
Doufám, že vám to karma vrátí i s úrokama,“ vzkázal mu koncem 
března na Facebooku jistý Karel E. Nezbývá než doufat, že 
karma bude spravedlivá a koronakrize vyfiltruje podobné škodiče 
a zmetky podobného druhu tím, že budou mít jiné starosti, 
třeba s obživou, a nebudou mít čas sledovat a otravovat druhé.
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Jaká nemoc to vlastně zasáhla jih Evropy? A dá se vůbec léčit?

O Španělsku, Itálii 
a KORONAVIRU
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Před dvěma lety jsem nevěřícně 
sledoval, co se děje, nebo spíš 
neděje, na španělském pobře-
ží Costa Brava. Když jsme si 

s manželkou po úmorné cestě autobu-
sem vybalili na pláži ve slavném leto-
visku Lloret de Mar svačinu z  místní-
ho Lidlu, téměř všichni Katalánci nám 
věnovali pohledy, které bych se nebál 
označit jako vražedné. Bývalo přitom 
do té doby nepřekročitelným obyčejem, 
že se místní odjakživa usmívali, i když 
většinou z  profesionální  povinnosti, 
a  v  celé širé Evropě neexistovalo mís-

to s lepší úrovní služeb. Pak se ale něco 
změnilo.

Trvalo nám tehdy ještě pár dní, než 
jsme si všimli cedule, která vejde do dějin 
turistiky. Na plážích je zakázáno: jíst, pít, 
stavět stan, rozdělávat oheň, hrát ping- 
-pong a cokoli s pálkami, házet míčem, 
používat lehátka, kruhy, rukávky a vše, 
co lze nafouknout, dále pak kouřit, spr-
chovat se mýdlem, chytat ryby, pouštět 
muziku… Tedy úplně všechno, co se na 
tamních a  všech ostatních plážích ob-
vykle dělávalo.

Byl začátek června, slunce svítilo 
a  v  Lloretu, kde normálně není kam 
hlavu složit a kde na sebe radostně ha-
lekávali němečtí teenageři, neboť pro ně 
neexistovala lepší zábava než popíjení 
velkých barevných alkoholických koktej-
lů brčkem na přímém poledním slunci, 
nebyli žádní lidé. Vypadalo to tam skoro 
jako v karanténě.

Všechno bylo špatně, neboť, jak se 
záhy ukázalo, Španělům regulérně 
přeskočilo. Národ, který byl po staletí živ 
z turismu, se rozhodl všechny turisty ze 
země vyhnat a vyhlásil jim válku. To, co 
z  Katalánska udělalo jeden z  nejbohat-
ších regionů Evropské unie a jedno z nej-
příjemnějších míst pro život, se rozhodli 

místní lidé ze dne na den zničit, zakopat 
a pohřbít.

V hotelech, které vždy zářily čistotou 
a jejich službám se nikdo nemohl rovnat, 
se otevřeně nepřátelskému personálu 
najednou nelíbilo například to, že cho-
díme od moře v plavkách (máme chodit 
v kravatě?), v hotelové restauraci, kde se 
vždy servírovaly nejvybranější lahůdky, 
se najednou skoro nedalo jíst, protože 
„neuměli“ pořádně udělat ani hranolky. 
Vrcholem pak bylo, když měla část naší 
party odvézt dodávka s kufry z hotelu, 
načež recepční prohlásila, že odvezou 

jenom kufry a oni ať jdou pěšky. Už rok 
předtím jsem v  novinách četl zprávy 
o  tom, jak španělští levicoví radikálové 
rozřezávají turistům pneumatiky nebo 
na Mallorce pobíhají s hesly „město patří 
těm, kteří v něm žijí“. V Barceloně zase 
protestovaly na jedné straně statisíce 
lidí za přijetí většího počtu uprchlíků, 
na straně druhé za snížení počtu turis-
tů. Někteří dokonce drželi transparenty 
s nápisy „Nechceme turisty, chceme imi-
granty“. Teroristy místo turistů? Žádný 
problém. Přičítal jsem to spíš nějaké akci 
neziskovek, jak je v poslední době zvy-
kem, a pouštěl to druhým uchem ven.

Jenže to, co jsem viděl na vlastní oči, 
nebyla záležitost neziskovek ani place-
ných provokatérů. Všichni Katalánci 
se spojili dohromady, jako jeden muž, 
a pustili se do vyhánění turistů ze země. 
Vyhlásili tak válku lidem, kteří je živili, 
neboť jim desítky let vozili peníze. Je 
to podobné, jako kdyby vás z Matějské 
pouti hnali provozovatelé domů, protože 
jste dětem chtěli koupit lístek na kolotoč.

Nenávistné chování místních, které 
postupně eskalovalo, na německé, české 
či francouzské turisty dost zapůsobilo, 
protože tu v červnu nebyla oproti normá-
lu téměř ani noha. Promenáda, kde ma-

lovali malíři portréty a pořád vám někdo 
něco nabízel, byla i  večer liduprázdná. 
Hotelové okenice zabedněné, autobusy, 
které se rvaly o každý metr, kdovíkde… 
V  plážové restauraci prostřeno asi pro 
dvě stě lidí, ale seňor stál u baru úplně 
sám a nevypadal, že by mu to úplně va-
dilo. Stejně jako prodavači v  marketu 
s  nafukovacími lehátky, kruhy a  míči. 
K  čemu to prodával, když se jednak 
v  celém městě šikanovali potenciální 
zákazníci, a jednak se to stejně nesmělo 
používat? Kdyby to nebylo tak bizarní, 
možná bych se i zasmál. Místo toho jsem 

Když se Katalánci pustili do války proti turistům, bylo 
to stejné, jako kdyby vás z Matějské hnali domů, 
protože jste dětem chtěli koupit lístek na kolotoč. 

My jižané makat nebudeme, za nás bude 
platit Unie... Od té doby, co Španělé či Italové 

začali válčit proti turistům, to jde v obou 
zemích od desíti k pěti...   Foto Profimedia
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ale zapátral, abych téhle záhadě přišel na 
kloub. A podařilo se…

Dokud to člověk nevidí na vlastní oči, 
neuvěří. Já byl ale na stejném místě, z ně-
hož teď jako mávnutím proutku udělali 
město duchů a úplných bláznů, víckrát, 
a tak jsem mohl porovnávat.

Na to, co jsem viděl v roce 2018, jsem 
si vzpomněl znovu teď, když se proměni-
la v města duchů i všechna česká města. 
Španělé sice turisty vyháněli po tři roky 
dobrovolně a Češi přicházejí o své živoby-
tí z rozhodnutí (globální i místní) vlády, 
myšlení velké části Čechů a Španělů (Ita-
lů, Řeků, Chorvatů...) se však až tak neliší.

Zatímco jižané myslí trochu jako – bez 
urážky – cikáni (teď se máme dobře, na 
turisty kašleme, pracovat se nám ne-
chce, někdo to zaplatí; a co bude zítra, 
neřešíme, maňana), Češi myšlením uvízli 
v  hlubokém komunismu. Ve zprávách 
sledují zprávy o  infekci dýchacích cest, 
kterou má asi 700 lidí na milion obyvatel, 
přičemž drtivá většina má jako u každé 
virózy jen příznaky podobné nachlaze-
ní nebo o ní ani neví, občané se bojí vy-
cházet ven a mnozí z hrstky těch, kteří 
pracovat mohou, například zaměstnanci 
mladoboleslavské Škody, žádali zaměst-

navatele, aby nemuseli do práce. Namís-
to toho, aby si kladli otázku, co budou 
dělat a kde budou bydlet, až o tu práci 
přijdou. 

Takové otázky si tito lidé, obvykle 
zadlužení aspoň do pátého kolene, ne-
pokládají, protože si pořád z  nějakého 
nepochopitelného důvodu myslí, že stát 
se o  ně postará a  bude jim snad něco 
platit. Nebude. Nezaplatí hypotéky ani 
nic jiného. A  ještě jim všechno sebere. 
V obou případech, španělském i českém, 
ale platí, že komu není rady, tomu není 
ani pomoci…

Běžte pryč
Když jsem s očima navrch hlavy pozoro-
val ten bizarní výjev, kdy středomořští 
domorodci de facto vyháněli zákazníky 
ze svého „kšeftu“, ve kterém musejí za 
normálních okolností od května do září 
vydělat na celý rok, ta otázka mě nemoh-
la nenapadnout: Co jako chtějí Španělé 
nebo Italové dělat potom, až všechny 
turisty vyženou? Z čeho budou žít, když 
je po desetiletí živilo moře? Kde budou 
pracovat všichni ti zaměstnanci, pronají-
matelé, kuchaři a prodavači? Připomína-
lo to známý vtip, jak se ptají Arpáda De-

metera, co by chtěl dělat. „Zahradnickou 
hadici. Bych ležel, a ještě by mě tahali.“

Pokud ale místní nestojí o peníze od 
turistů a dobrovolně přijdou o práci, na 
které byli existenčně závislí a z níž žili 
po zbytek roku, vycházel jsem z toho, že 
musí existovat jedno jediné vysvětlení: 
počítají s  jinými penězi. A taky že ano! 
V květnu 2018 vyšel v anglickém eko-
nomickém deníku Financial Times ne-
nápadný článek, který dokonale popsal 
novou politiku Evropské unie.

Onen „geniální“ nápad spočívá v tom, 
že se mají sebrat peníze z fondů EU vý-
chodním státům a poslat všechny na jih 
Evropy. Ano, desítky miliard eur z fondů 
Evropské unie místo do zemí střední 
a  východní Evropy, jako je Polsko, 
Maďarsko nebo Česká republika, mají 
v  následujících letech putovat do států 
„těžce zasažených nedávnou finanční 
a  také migrační krizí“, tedy do Španěl-
ska, Řecka a Itálie.

Návrh, který schválila Evropská ko-
mise, počítá s tím, že rozpočet na jižní 
státy se zvýší až na solidního 1,1 bilio-
nu eur během let 2021 až 2027. Rázem 
mi bylo jasné, proč běhají Katalánci po 
Barceloně s  transparenty „nechceme 

Italové sice postříkali dezinfekcí i slavný 
most Ponte Vecchio, ale na vyčištění 

nepořádku v jejich zemi to stačit nebude...
Foto Profimedia
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turisty, chceme migranty“ a Italové v Be-
nátkách instalují pro turisty vstupní tur-
nikety. To prostě nevymyslíte. Unie slíbí, 
že pošle peníze „dle míry nezaměstna-
nosti a ochoty přijímat migranty“, načež 
všichni na jihu Evropy naráz přestanou 
pracovat a začnou spolupracovat na do-
vážení Afričanů. Je to neuvěřitelné, ale 
Evropská unie v jednom ze svých před-
smrtných škubů jižanům vážně slíbila, 
že čím míň budou pracovat a čím hůř na 
tom budou jejich ekonomiky, tím víc pe-
něz jim Brusel pošle.

Otázkou samozřejmě zůstává, do jaké 
míry to Brusel, respektive Berlín, který 
Brusel řídí, udělal dobrovolně, a do jaké 
míry jej k  tomu donutili jižané svým 
vydíráním. K  tomu, abychom lépe po-
chopili jižanskou mentalitu, je třeba se 
vrátit o pár let zpátky, kdy se ve všech 
pádech skloňoval krach Řecka.

Řekové dokázali nasekat 180 miliard 
eur dluhů, což je úctyhodný výkon. Ne-
bylo by ale fér házet to primárně na ně. 
Euro je měna, která – stejně jako všech-
no v EU – vyhovovala především Němec-
ku, neboť to má nejsilnější ekonomiku. 
Nebo spíš mělo.

Jakmile napasujete jednu měnu na 
rozdílně výkonné státy, nemůže to 
dopadnout jinak, než že jeden skončí 
v  přebytku a  druhý v  dluzích. Výbor-
ně to vysvětlil v  rozhovoru pro Šifru 
před pěti lety bývalý český prezident 
Václav Klaus: „Lidé zapomínají na to, 
že klíčové jsou ceny. Ale dvojnásob 
nechápou, že ze všech cen, kterých jsou 
v  ekonomice tisíce, statisíce, je jedna 
cena nejdůležitější – a to je cena, která 
se jmenuje měnový kurz. Systémem 
eura se vytvořil jakýsi zprůměrovaný 
měnový kurz. Ukázalo se, že nevyhovuje 
žádné evropské ekonomice. Pro některé 
země je strašlivě vysoký, což jsou země 
evropského jihu, a pro některé země je 
strašlivě nízký, to jsou země evropského 
severu, včetně Německa. Kvůli tomu ve 
všech těchto zemích vzniká ekonomická 
nerovnováha, jenomže jednou má 
znaménko plusové, jednou minusové. 
Německo na euru nesmírně vydělalo, 
což vůbec není zmiňováno.“

Zlom ovšem nastal při jednání o spla-
cení těchto de facto nesplatitelných 
dluhů. Řecku se totiž otevřel nečekaný 
manévrovací prostor, který se rozhodlo 
šikovně využít. Sotva se v lednu roku 
2015 zavřely v Řecku volební místnosti 
a byla sestavena vláda Alexise Tsiprase, 
jedna z  prvních cest nového premiéra 
a jeho lidí nevedla – pro někoho možná 
překvapivě – nikam jinam než do Mosk-
vy. „To, co chceme, je dohoda. Pokud 
však dohoda nepřijde a my uvidíme, že 
Německo zůstává neoblomné a chce roz-
házet Evropu, potom je naší povinností 
přejít k  plánu B,“ prohlásil „zlověstně“ 
řecký ministr obrany Panos Kammenos.

Jaký plán B měl na mysli? „Plán B je zís-
kat finance z jiného zdroje.“ V době, kdy 
si řečtí ministři podávali dveře v Mosk-
vě, volal jejich šéf Tsipras i do Pekingu. 
„Čínský prezident ujistil Alexise Tsiprase, 
že čínské společnosti mají zájem v Řecku 

investovat,“ napsala agentura Reuters. 
Ačkoli Číňané stejně jako Rusové oficiál-
ně nepřiznali, že Řecku hodili záchranné 
lano, a  ruský ministr zahraničí Sergej 
Lavrov jen připustil, že „pokud Řekové 
Moskvu požádají o  hospodářskou po-
moc, Rusové ji určitě zváží“, víc ani říkat 
nemusel. Jinak, než že Řekům Rusové 
nabídli, že za ně účet u hostinského za-
platí, se to ani – i vzhledem k sebevědo-
mému chování řeckých lídrů – pochopit 
nedalo.

Ideální příležitost, jak „podojit“ Unii. 
Role se najednou obrátily. Namísto de-
fenzivy mohli Řekové Němcům vzkázat: 
Nechcete přistoupit na naše podmínky? 
Tak my z toho vašeho pitomého spolku 
utečeme.

Pokud by Řekové z  EU vystoupili, 
složila by se jako domeček z karet. Tak, 
jako se to začíná v tichosti dít po odcho-
du Velké Británie. Všimli jste si, jak se 

najednou beze slov zrušil Schengenský 
prostor, základní pilíř Evropské unie? 
Stačil jeden malý koronavirus a na hra-
nicích mezi státy, kde žádné hranice být 
nemají, se vyrojily tisíce celníků. Kde se 
vzali tak náhle v  této „nečekané krizi“, 
připravení a vyškolení? Nebo že by „ko-
ronavirová krize“ tak nečekaná neby-
la a  jednotlivé státy stihly v  předstihu 
připravit tisíce a tisíce lidí pro střežení 
hranic?

Jiný kraj, jiný vir
Ale zpátky k  Řekům. Němci stáli před 
dvěma možnostmi a ani jedna pro ně ne-
byla dobrá. Buď na vydírání Řeků nepři-
stoupí a konec bude rychlý, nebo sklopí 
uši a získají pro skomírající Unii pár let 
pomalého umírání navíc. Němci zvolili 
druhou možnost... Proto se také stalo 
něco, co vyústilo až v boj proti turistům-
-teroristům – odpuštění řeckých dluhů.

Zadlužené Řecko dostalo již do roku 
2015 na odpuštění dluhu částku, kte-
rá se blíží čtyřem českým rozpočtům, 
uvedl pro Mladou frontu Dnes tehdejší 
guvernér České národní banky Miroslav 
Singer. V témže roce (2015) Mezinárodní 
měnový fond vypracoval (interní neboli 
tajnou) analýzu, ve které přiznává neú-
spěšnost všech záchranných balíčků pro 
Řecko a skutečnost, že Řecko nikdy ne-
může své dluhy splatit. A uvádí v ní, že 
jediný způsob, jak Řecko v eurozóně udr-
žet, je i další dluhy na úrovni 160 % HDP 
odpustit. Evropští lídři po celý čas vyvíje-
li na MMF nátlak, ať informace drží pod 
pokličkou, aby se k Řecku nepřidaly další 
státy. Jenže přesně to se podle všeho sta-
lo. Když dlužíte pár milionů, máte velký 
problém, pokud ale dlužíte biliony, pro-
blém má věřitel.

Jakmile dostali dárek v  podobě 
příslibu zaplacení dluhů Řekové, při-

Návrh, který schválila Evropská komise, počítá s tím, 
že rozpočet na jižní státy se zvýší až na solidního 1,1 
bilionu eur během let 2021 až 2027. 
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hlásili se i Španělé a  Italové, kteří taky 
nehodlali nic dělat. Napovídá tomu jed-
nak přesměrování evropských fondů 
z východu na jih Evropy, jednak totální 
bojkot turistů v  zemích, pro které byl 
klíčovou součástí obživy. Budete platit 
Řekům? My chceme taky. Turisti, táh-
něte, za nás platí Brusel. Pardon Berlín. 
Kdyby byli aspoň trochu chytří, praco-
vali by dál a zároveň vysávali Němce, do-
kud se EU nepoloží. 

Nejdřív mi vůbec nedocvaklo, jak by 
to, co se začalo dít na jihu Evropy před 
třemi lety, mohlo nějak souviset s tím, 
co se děje dnes v souvislosti s koronavi-
rem právě ve Španělsku a Itálii. Vrtalo 
mi neustále hlavou, jak by si „nebezpeč-
ný zabiják“, jak koronavirus označují 
korporátní, ale i  alternativní média, 
mohl jen tak vybírat, kde bude zabíjet 
a kde si lidí skoro nebude všímat. Tře-
ba v  Bělorusku, kde je stovka nakaže-
ných, se hraje normálně fotbalová liga 
a  roušky nosí maximálně provokatéři. 
Tamější diktátor, prezident Alexandr 

Lukašenko, si z paniky kolem viru dělá 
legraci a  prohlašuje, že všechny vyléčí 
traktor, pole, sport a vodka. Ve Švédsku 
se chodí do restaurací i do škol, a kdyby 
Švédové nečetli zahraniční média, ani 
by nevěděli, že ve světě lidi blbnou kvůli 
nějaké pandemii. Protože se tam nic ne-
děje. V Německu, kde sice zavřeli školy 
a  omezili vycházení, ale bez módních 
ozdob, jako je rouška, se také nic neděje. 
Neděje se nic ani v České republice, kde 
vláda zavřela z nějakého důvodu obča-
ny doma. Natož aby se něco dělo třeba 
v Jižní Koreji, kde nezavřeli ani hranice, 
ani neomezili pohyb lidí. O nafouknuté 
pandemické bublině jsme si podrobně 
povídali v  minulém čísle, takže by šlo 
o nošení dříví do lesa.

Pokud ale chceme pochopit „akci 
koronavirus“, je třeba se podívat na 
všechna ta podivná opatření okem eko-
nomickým, nikoli z hlediska zdraví. Pro-
tože z hlediska zdraví jde, jak se můžete 
dočíst v článku Akce Covid-19 na straně 
14, o  pouhou infekci dýchacích cest, 

která má průběh podobný jako většina 
běžných sezonních viróz. To se ukázalo, 
když s velkým humbukem onemocněli 
koronavirem například britský premiér 
Boris Johnson nebo princ Charles, kteří 
během nemoci trochu kašlali, měli ho-
rečku a pracovali z domova.

Daleko zajímavější je koronavirus 
z pohledu financí a globální ekonomiky.  
Tento skvěle synchronizovaný a  da-
lekosáhlý ekonomický restart, kdy se 
podařilo kvůli bacilu prakticky ze dne 
na den zastavit celé hospodářství, to-
tálně promění nastavení celé světové 
ekonomiky, kde nezůstane kámen 
na kameni. Tak, jak Šifra informovala 
v  předchozím vydání v  článku Virus, 
který změní svět.

I  když celá tato „monstrakce“ probí-
há na globální úrovni řízení, jednotlivé 
země řeší svoje ekonomiky různým 
způsobem – proto někde tlačí na pilu 
méně a jinde více. Podivné tedy není cho-
vání koronaviru, který se podle statistik 
a referování médií chová v jednotlivých 
zemích až nepochopitelně rozdílně, ale 
spíše ono zacházení se statistikami. Kdy-
by Němci potřebovali a začali jako Italo-
vé počítat do obětí koronaviru všechny 
mrtvé lidi bez ohledu na to, na co 
zemřeli, jen proto, že se jim po smrti 
našel v těle koronavirus, viděli bychom, 
jak by to zamávalo s  grafy. A  naopak, 
kdyby Italové a Španělé netestovali tak, 
jak se jim to hodí, vidělo by se, jak je to 
s koronavirem ve skutečnosti.  

Menší zlo
Stejnou funkci v naspeedované přehřáté 
ekonomice, kde jsou na maximu mzdy, 
ceny výrobků i akciové trhy a vše je vy-
šponované na maximum, a  tak hrozí 
její kolaps, plní obvykle válka. K  té se 
ostatně schylovalo již hezkých pár let, 
kdy velmoci chřestily zbraněmi a vojska 
se přesouvala křížem krážem přes celou 
planetu. Bez přílišného zájmu médií, 
která teď jedou koronavirus od rána do 
noci.

Pokud ale k  válce nakonec nedojde 
a koronavirus oproti tankům udrží ob-
čany doma nesrovnatelně elegantněji 

Siesta začíná, práce končí. Jednou 
ale stejně zase budou muset Italové 
i Španělé začít něco dělat. Už žádná 

maňana...   Foto Profimedia
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a bez rebelie, budeme to moci s úlevou 
označit jako menší zlo. Zvlášť když se 
ohlédneme do minulosti, kdy se v po-
dobných fázích ekonomického cyklu 
sahalo obvykle k  mnohem drsnějším 
zbraním. Jak byste ale chtěli lépe ob-
čany přimět, aby potichu přihlíželi vel-
kému krachu, aby bylo možné rozjet 
ekonomiku na zdravějších základech 
a pěkně znovu, aniž by se vzbouřili? 

Jelikož je stále jasnější, že koronavi-
rus není pandemie ani tak zdravotní, 
jako spíš ekonomická, stále víc českých 
i  zahraničních odborníků po počáteč-
ním šoku začíná nesměle vystupovat 
a  tvrdit, že jde o  onemocnění podob-
né chřipce a zvolená opatření nedávají 
v  epidemiologickém kontextu smy-
sl. Přesto je zde něco, co bije na první 
pohled do očí a vyčnívá nad vše ostatní 
– Itálie a Španělsko. Proč zrovna tyhle 
dva státy? 

Zatímco v Německu je smrtnost viru 
na půl procentu, Italové hlásí dvacet-
krát a  Španělé patnáctkrát vyšší. Proč 
například Italové do obětí koronavirové 
epidemie počítají záměrně i ty, kteří ze-
mřeli na něco úplně jiného, ale byl jim 

v průběhu léčby nebo po smrti objeven 
v těle tento virus? Na přímé komplikace 
způsobené koronavirovou infekcí je po-
čet mrtvých zhruba desetinový, jak při-
pomněl poradce ministra zdravotnictví 
Walter Ricciardi…

Nač tahle hra s čísly a kompletní za-
stavení celé ekonomiky? Jestli Španělé 
a Italové spoléhají na to, že jim Němec-
ko, potažmo EU zaplatí kromě slíbených 
bilionů ještě následky koronavirové pan-
demie, pak se dost přepočítali. Koronavi-
rus totiž zatím směřuje ke dvěma pro ně 
nepříznivým scénářům.

Jednak se zdá zcela jasné, že korona-
virus zbaví chudší lidi a  střední třídu 
po celém světě všech úspor, mají-li ještě 
nějaké; zůstanou jim nanejvýš dluhy 
a nesmírná snaha si při předpokládaném 
dramatickém zvýšení nezaměstnanosti 
udržet či najít novou práci, aby neskončili 

na ulici. Zvýšení konkurence na trhu 
práce je přesně to, co ekonomiky jed-
notlivých zemí potřebovaly. Ekonomika 
s nízkou zaměstnaností prostě nemůže 
dlouhodobě prosperovat. 

A  také se přímo před našima oči-
ma, i když se o tom nemluví, odehrává 
demontáž Evropy bez hranic a  konec 
Schengenu, což nevěstí nic jiného než 
v zákulisí dlouho očekávaný rozpad Ev-
ropské unie.

Pokud k tomu v dohledné době oprav-
du dojde, budou muset Španělé a Italové 
začít, stejně jako jiné evropské národy, 
přestat spoléhat na hloupé fondy, granty 
a dotace z kapes ostatních evropských 
daňových poplatníků, a  začít konečně 
zase něco dělat a chovat se slušně. To sa-
mozřejmě neplatí jen pro ně, ale pro celý 
pokřivený bruselský systém. A  to není 
vůbec špatná zpráva.    vid 

Snaží se Italové a Španělé vytřískat z Evropské unie 
během koronavirové krize co nejvíc? Pokud opravdu sázejí 
na Brusel, mohou se dočkat hořkého zklamání... 

Foto Profimedia
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Data z několika zemí nám dá-
vají jasný obraz viru, toho, 
jak se chová a jak ho zastavit. 
Víme, že Covid-19 se šíří rych-

le. Víme, že je desetkrát smrtelnější 
než virus, který způsobil chřipkovou 
pandemii v  roce 2009,“ uvedl šéf Svě-

tové zdravotnické organizace (WHO) 
Tedros Adhanom Ghebreyesus na vir-
tuální tiskové konferenci v Ženevě. Sa-
motnou narážkou na pandemii prasečí 
chřipky, kterou WHO vyhlásila před 
deseti lety, si ale tento etiopský funkci-
onář pořádně naběhl na vidle.

I  když tehdy Tedros Adhanom ve 
WHO ještě nepůsobil, právě pandemie 
prasečí chřipky patří mezi největší afé-
ry v  historii světového zdravotnictví. 
A že jich nebylo málo. Vše se provalilo 
díky erudici a odvaze německého léka-
ře Wolfganga Wodarga, který odhalil, 

Jak funguje mechanismus akcí pod falešnou vlajkou? Jaké jsou jejich jednotlivé 
fáze? Proč se scénář nikdy nemění, ale lidi na to vždycky znovu skočí?

AKCE Covid-19
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jak se tenkrát WHO pomocí jednodu-
chého triku podařilo vyvolat cílenou 
celosvětovou paniku. Německý inter-
nista, praktik a pneumolog, tedy lékař 
zabývající se léčbou plicních onemoc-
nění, byl 15 let poslancem německého 
Bundestagu za sociální demokracii 
(SPD). A  co víc, na přelomu tisíciletí 
vedl dlouhá léta zdravotnický výbor 
Rady Evropy. Právě v této vedoucí funk-
ci se rozhodl jít proti proudu a v roce 
2010 poté, co skončila pandemie pra-
sečí chřipky (která nikdy ani pořádně 
nezačala), obvinil Světovou zdravotnic-
kou organizaci (WHO) z toho, že pod-

lehla tlaku farmaceutických firem, jež 
se na uměle vyvolané krizi napakovaly.

Doktor Wodarg nakonec zjistil, co 
vlastně WHO provedla: těsně před 
vyhlášením pandemie nenápadně 
změnila kritéria pro vyhlášení tohoto 
výjimečného stavu tak, aby mohl být 
nastolen. Kdyby bylo vyhlášení pande-
mie v závislosti na těchto nových kri-
tériích automatické, měli bychom od 
té doby pandemii každou zimu. Dnes 
tedy k jejímu vyhlášení stačí, aby viry 
cestovaly po celém světě (což dělají po-
řád), a vůbec nemusí jít o nebezpečnou 
nemoc, na kterou lidé umírají ve vel-
kém a  jakou slovo pandemie evokuje. 
Nebýt této klíčové a v zásadě utajené 
změny, nikdy by se nemohlo politikům 
a médiím podařit vyvolat celosvětovou 
paniku pomocí „Akce Covid-19“.

Wolfgang Wodarg byl první, ale ne 
jediný odborník, kdo upozornil na to, 
že je panika uměle přiživovaná a mé-
dia a  mnozí politici silně přestřelu-
jí. Měl pouze tu smůlu, že byl první, 
a  tak proti němu byla kampaň nejsil-
nější a nejhysteričtější. Nyní už o tom 
mluví stále více lidí nejen v Německu, 
ale i v Česku a jinde na světě, a pravda 

nezadržitelně vychází najevo. Stačí si 
vyhledat oficiální statistiky a  podívat 
se, co může být na tvrzení šéfa WHO 
o desetkrát smrtelnějším viru pravdy.

Ponechme teď stranou, že jednot-
livé státy se statistikami manipulují 
tak, jak se jim zrovna hodí. Například 
Italové do statistik obětí koronaviru 
zahrnují i  lidi, kteří zemřeli na závaž-
né chronické onemocnění či rakovinu, 
a  tak jim vychází počty obětí velmi 
zkresleně a nadsazeně. Totéž ale dělají 
i další národy včetně Čechů.

Naopak Němci od začátku vůbec 
nepočítali mezi oběti koronaviru lidi, 

kteří zemřeli na jinou nemoc, protože 
ani nezjišťují, jestli měli například umí-
rající na rakovinu v  těle nějaký vir či 
nikoli.  Je to logické.

Počty nakažených jsou zmanipulo-
vány také tím, kolik testů se v té které 
zemi provede. U koronaviru totiž pla-
tí přímá úměrnost – čím víc testů se 
udělá, tím hrozivěji vypadá v médiích 
počet nakažených. Taková čísla ovšem 
mají nulovou vypovídací hodnotu, ne-
boť nejsou vztažena k počtu obyvatel.

První fáze
Sedm tisíc čtyři sta osm nakažených 
osob, hlásí dramaticky titulky novin. 
Raketový nárůst, křičí odborníci. Za-
tímco ale u  chřipky je hranice epide-
mie 1600 až 1800 nemocných na 100 
tisíc obyvatel, koronavirus chytilo 700 
lidí, ale na milion obyvatel. Co je tohle 
za epidemii?

Samozřejmě, tím, že se netestuje 
plošně, lze očekávat, že je skutečný po-
čet infikovaných mnohem vyšší. Jednak 
je ale bez konkrétních testů nemožné 
odlišit Covid-19 od běžné chřipky či 
nachlazení, jednak má spousta lidí vi-
rus v těle, aniž by měli jakékoli potíže. 

Podle odhadů může být číslo infikova-
ných o  30 procent vyšší, studie vědců 
z Oxfordské univerzity dokonce tvrdí, 
že může mít koronavirus až 40 procent 
britské populace. „Jediné, co se změnilo, 
je, že se vybral jeden konkrétní virus, 
na který se začaly dělat testy,“ vysvětlil 
doktor Wodarg tento prostý trik.

Běžně se totiž testy na chřipková 
onemocnění neprovádějí a nerozlišuje 
se, zda jde o vir klasické chřipky, nebo 
příbuzného koronaviru či jakéhokoli 
jiného viru způsobujícího onemocnění 
s podobnými příznaky. Tyto infekce se 
zkrátka běžně házejí do jednoho chřip-

Pokud by dostaly ostatní viry způsobující respirační 
onemocnění podobnou mediální péči jako koronavirus, 
asi bychom se báli vyjít ven do konce života. 

Zblbnout lidi je velmi snadné...   Foto Profimedia
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kového pytle, protože je průběh nemo-
ci vždycky podobný. Pokud by dostaly 
ostatní viry z  této skupiny podobnou 
mediální péči jako koronavirus, asi 
bychom se báli vyjít ven do konce ži-
vota. Pakliže bychom tedy nevěděli, že 
bylo šíření viru pouhou zástěrkou pro 

zmrazení globální ekonomiky a její ná-
sledný restart…

Na celém průběhu pandemie nepan-
demie je nejpozoruhodnější mecha-
nismus, jakým proběhla. Jakmile jej 
jednou pochopíte, příště už vás nikdo 
neoblafne. 

U  takovýchto bleskovek z  čistého 
nebe je vždy rozhodující rychlost. Vše 
se musí provést do té doby, než se lidé 
vzpamatují a stačí si uvědomit, že na 
tom něco nehraje. Ti, kteří si toho 
všimnou první a  řeknou to nahlas, 
jako doktor Wodarg, pak mají oplé-
tačky s úřady a policií. A ti, kdo jejich 
slova šíří, pak třeba musejí pod různý-
mi výhrůžkami úřadů mazat články 
z webu.

V této fázi hry je obzvláště důležité 
vědět, kdy se smí co říct, a kdy ještě 
ne. Například v první fázi po teroris-
tických útocích na USA 11. září 2001 
lidé, kteří řekli pravdu příliš brzy, zá-
hadně umírali. V  první fázi nesmějí 
korporátní média ani náznakem při-
pustit, že by mohlo být všechno jinak, 
a za žádnou cenu nesmějí dát prostor 
nikomu, kdo by o tom chtěl mluvit.

Druhá fáze
Druhá fáze nastává, kdy už je hotové 

to, kvůli čemu byl celý humbuk vy-
tvořen. V  případě koronaviru již bylo 
docíleno shození přehřáté ekonomiky 
a  občané utratili skoro všechny pení-
ze, které měli. Někdo za nákupy, jiný 
tím, že nemohl podnikat a musel pla-
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tit náklady za uzavřenou provozovnu. 
Velká část lidí žije ze dne na den, a tak 
se vyděšeni koronavirem předzáso-
bili v  obchodech obrovskými náku-
py způsobem, že sáhli po kreditních 
kartách či do kontokorentů. Dalším 
se zatím pouze ztenčily úspory tím, 
že své rezervy v  očekávání krize vy-
házeli za bezcenné státní dluhopisy 
či v  hobbymarketech. Půda režisérů 

koronavirové krize pro to, aby byli 
lidé zbaveni všech peněz, a tak mohla 
začít nová fáze kapitalismu, kde bude 
každý makat jako šroub a vážit si prá-
ce, je připravena perfektně. Někteří již 
o práci přišli, spoustu dalších to teprve 
při masivním propouštění po uvolnění 
karantény čeká. Jisté však je, že konku-
rence na trhu práce a tlak na efektivitu 
bude obrovský. A přesně o to šlo, neboť 
globální ekonomika, kde už nechtěl 
nikdo pracovat a všichni chtěli jenom 

vydělávat a utrácet povětšinou napůj-
čované peníze, mlela z posledního.

Jakmile režiséři usoudili, že přiduše-
ní bylo dostatečné, bylo jasně vidět, jak 
se taktika médií na jejich povel rázem 
změnila. Najednou už nevadilo, když 
někdo řekl, že je Covid-19 jenom rýma 
a obyčejné nachlazení, slabší než nor-
mální chřipka (což taky je). Naopak. 
Den za dnem v  novinách a  televizích 

přibývalo vyjádření lékařů, že se ko-
ronaviru věnuje neúměrná pozornost, 
čímž se veřejnost pomalu připravovala 
na to, že se začnou uvolňovat restrik-
tivní opatření. Najednou už nehrozilo, 
že nás bacil všechny zabije, prostě zni-
čehonic „začaly ze světa chodit dobré 
zprávy“. Rozuměj, snížily se počty tes-
tů a falšování statistik.

Jakmile jsme se dostali do této fáze, 
pravda o koronaviru vyšla najevo rych-
lostí blesku. Pro občany, kteří milují 

dramata a  strach a  rádi se v  tom ni-
mrají, sice stále chodí i zprávy o pře-
plněných krematoriích a  podobné 
pohádky, ale lidé, kteří chtějí vědět, co 
se opravdu děje, měli možnost velmi 
rychle pochopit, jak to celé bylo a jaká 
hra se tady hraje.

V  českých médiích hlavního prou-
du – která poté, co provedla občanům 
a jak bezostyšně jim lhala, snad brzy 
definitivně ztratí jakoukoli kredibilitu 
–, fázi číslo dvě odstartoval 9. dubna 
vedoucí lékař z  Kliniky anesteziolo-
gie, resuscitace a  intenzivní medicí-
ny VFN a 1. LF v Praze Martin Balík. 
Ten v rozhovoru pro Reflex.cz přiznal 
něco, co bylo do té doby nemyslitelné: 
„S ohledem na počet nakažených lidí 
je možné si představit variantu, že vi-
rus postupně bude vakcinovat popu-
laci. Tak jako jsme si zvykli na virus 
chřipky, tak si budeme muset zvyk-
nout na koronavirus. Myslím si, že až 
se to sečte, dospějeme k  podobným 
číslům, jako země, které zvolily libe-
rálnější přístup,“ naznačil lékař to, co 
je zřejmé ze statistik z  jednotlivých 
zemí – a  sice že je úplně jedno, jest-
li jsou lidi zavření doma jako v  Itálii, 
nebo pobíhají volně jako ve Švédsku.

S  čísly se totiž beztak zachází tak, 
jak se jednotlivým vládám hodí a po-
dle toho, co je třeba v  té které zemi 
udělat. Ostatně těžko si představit, jak 
by mohl být virus v některých zemích 
zabijákem a jinde nevinným nachlaze-
ním…

Promoření populace jakýmkoli vi-
rem je prostě normální, na rozdíl od 
nošení roušek a zastavení ekonomiky. 
„Přijímáme pacienty s  koronavirem 
a propouštíme je vyléčené. Taky máme 
řadu lidí, u kterých se koronavirus ni-
jak neprojevuje, a jsou to rizikoví kar-
diaci. K promořování už normálně do-
chází…“ řekl docent Balík.

Když se moderátor rozhovoru Čest-
mír Strakatý zeptal, co je tím fak-
torem, který činí z  koronaviru něco 
nebezpečnějšího, respektive koho 
naopak virus neohrožuje, lékař jej šo-
koval: „Většinu populace.“ A  na dopl-

Senátor a lékař Jan Žaloudík (vlevo) 
připomněl, že hranice, kdy se omezují 

návštěvy v nemocnicích při viróze, je kolem 
1860 nemocných na 100 000 obyvatel. 
Nakažených koronavirem máme kolem 

700 na milion obyvatel. Co vy na to, pane 
ministře zdravotnictví Vojtěchu? Radši nic. 

Možná je to tak lepší...     Foto Profimedia

Na průběhu falešné pandemie je nejpozoruhodnější 
mechanismus, jakým proběhla. Jakmile jej jednou 
pochopíte, příště už vás nikdo neoblafne. 
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ňující otázku, zda jsou tedy všechny ty 
manévry na místě, odpověděl: „Máme 
data z Itálie, kde ten náraz infekce byl 
prudký. Ale pro 80 % nakažených pa-
cientů to byla rýma, typické chřipkové 
příznaky, nic víc. 20 procent se dosta-
lo do nemocnice a z nich 5 procent se 
dostalo do intenzivní péče.“ Tak, jak to 
u  chřipek a  jiných infekcí dýchacích 
cest prostě bývá. Vzápětí Martin Balík, 
který řekl, že oficiální a mediální čísla 
neodpovídají realitě a celé je to značně 
nafouknuté, dodal: „My jsme ve fázi, 
kde to musíme začít povolovat, jinak 
spějeme k  sociálně-ekonomické de-
strukci země.“

Po doktoru Balíkovi hodil do celé ko-
ronavirové komedie vidle profesor, bý-
valý ředitel Masarykova onkologického 
ústavu v Brně, lékař a senátor za ČSSD 
Jan Žaloudík, který na jednání Senátu 
16. dubna dosud nejlépe popsal, jak to 
s tím slavným bacilem, který bacil naši 
planetu po hlavě, ve skutečnosti je. 
A vůbec se s tím nemazal.

„Svět se maličko zbláznil a medicína 
zůstává ve vleku. O medicínu tady ani 
moc nejde a půjde o ni čím dál míň. 
Většina z  vás měla na střední škole 
biologii, a tam vás učili o křivce růstu, 
Gompertzově křivce, podle toho se vy-
víjí v životě sexuální aktivita, ambice 
představitelů, růst hrabošů, růst kva-
sinek, ale i infekce, epidemie,“ otevřel 
svůj příspěvek směrem k přítomným 
senátorům a divákům České televize, 
která jednání přenášela. Kdyby ČT vě-
děla, co o ní profesor Žaloudík řekne, 
asi by radši měla výpadek.

„Česká televize se samozřejmě 
zbláznila. Ta se naprosto zbláznila. 
Dělá čtyřiadvacetihodinový speciál na 
koronavirus,“ prohlásil zostra. A  po-
kračoval: „Já vám navrhnu tento speci-
ál: V ČR ročně umírá 30 000 pacientů 
na nádor ročně. Jsme pyšní na těch 
60 000, které vyléčíme, ale 80 lidí den-
ně zemře, to je každých dvacet minut 
jeden. Představte si ráno zprávy v šest 
hodin, kde oznámí: Vážení spoluobča-
né, už nám umřelo od půlnoci 18 ob-
čanů, v  6.20 čekáme, že zemře další, 

teď nám hlásí, že umřel pan Novák 
ve Vysokém Mýtě. V 8 hodin to bude 
o dalších šest víc. (...)“

Senátor také připomněl, že hrani-
ce, kdy se omezují například návštěvy 
v  nemocnicích při jakékoli podobné 
viróze, je kolem 1860 nemocných na 
100 000 obyvatel. „To se stalo koncem 
ledna ve třech krajích, kdy probíhala 
chřipková epidemie. To je 18  600 na 
milion obyvatel a 186 000 v republice. 
Dovedete si představit 186 000 Covi-
dů-19? To bychom se tady zbláznili. 
A  to je jen hygienická norma proto, 
abychom zvážili jako ředitelé nemoc-
nic omezení návštěv. To je každoroční 
rutina.“

Zajímavá jsou i jeho slova o tom, že 
všichni museli jet podle podobného 
scénáře, ale že už je čas nechat koro-
navirus koronavirem a vrátit se k nor-
málu, jestli se to tak dá nazvat. „Ne-
zpochybňuji nic. Ta vláda se nemohla 
jinak chovat. Svět se zbláznil, Česká 
televize se zbláznila, ale teď jde o  to 
to všechno normalizovat. (…) Podívej-

te se všichni na počítače na tu chřip-
ku, je to asi šestý graf, jak se nám to 
začíná hezky ohýbat, moc dramat se 
neděje,“ sdělil svůj názor na tuto celo-
světovou akci, která připomíná svým 
stylem typickou operaci pod falešnou 
vlajkou.

Nikoli ve smyslu, že by ji provedl ně-
kdo jiný, než se uvádělo,  jako to bylo 

Kdyby lidi neměli strach a nehlásili se 
dobrovolně na testování, nikdo by o tom, 
že má koronavirus, nevěděl. A byl by klid...   
Foto Profimedia

Když se něco spíská, musí se z toho také 
umět vycouvat. Česká vláda, když 

už věděla, že bude muset opatření 
uvolnit, to sehrála dokonale. Jediný 
Babiš chtěl kvůli svému byznysu 

nouzový stav prodloužit. Ostatní 
na něj ale tlačili, co blbne, že už to 
stačilo a je po všem. A tak vyhlásil, 
že by to sice chtěl protáhnout do 25. 
května, ale nemá ve Sněmovně pod-
poru. Najednou. Šaráda se soudem, 

jenž zrušil opatření ministerstva 
zdravotnictví, byla také dobrá. Tak 

se dělá politika...
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v  případě teroristických útoků z  11. 
září 2001  (celý seriál o  této převratné 
akci moderních dějin, díky níž lze kom-
pletně pochopit principy mediální ma-
nipulace, si můžete zdarma přečíst na 
www.casopis-sifra.cz), ale že je uměle 
vytvořena situace, která ve skuteč-
nosti slouží k nějakému jinému účelu. 
V  tomto případě k  restartu světové 
ekonomiky, o kterém jste četli v dub-
nové Šifře.

Třetí fáze
Přesto se to ve druhé fázi poněkud 
zadrhlo, i když bylo jasné, že je již po 
všem a  může se zahájit třetí fáze – 
spuštění Velkého třesku, neboli nové-
ho ekonomického systému, který ani 
v  nejmenším nebude připomínat ten 
starý, jak jsme jej dosud znali.

Ačkoli je Covid-19 zjevně globál-
ní akcí řízenou z  nejvyšších pater 
mocenské pyramidy (ať už je v  nich 
kdokoli), což je nejlépe vidět na syn-
chronizaci korporátních médií, nad-
národních institucí jako Světová zdra-

votnická organizace (WHO) i  časové 
souslednosti a  podivném šíření viru 
SARS-CoV-2, který se chová v jednotli-
vých zemích, jak se mu zachce, každý 
stát k  „pandemii“ přistoupil trochu 
jinak, podle aktuálních potřeb. Někde 
se koronavirus prakticky neřeší, na-
příklad ve Švédsku, jinde se sice utlu-
mila ekonomika, třeba v Německu, ale 
nemoc se zde vůbec nehrotí. Pak jsou 
země jako Španělsko nebo Itálie, kde 
se hysterie z nějakého důvodu vybičo-
vala co nejvýš a statistiky se tu uměle 
přifukovaly s  cílem vyvolat co nejvíc 
strachu. O  tom, proč zrovna ve Špa-
nělsku nebo v Itálii se řešil koronavi-
rus právě tímto způsobem, se dočtete 
na straně 8.

A pak je tady Česká republika, kde 
při tažení proti koronaviru hrozí vyli-
tí vaničky i s dítětem a totální likvida-
ce živnostníků a menších či středních 
firem. Kromě utlumení ekonomiky 
jako v  ostatních zemích zde do hry 
ještě navíc vstupují obchodní zájmy 
jistého svěřenského fondu, jehož ob-
myšlená osoba, takzvaný beneficient, 
je shodou okolností též premiérem 
země. A  je tak v největším střetu zá-
jmů, který nemá v  demokratickém 
světě a moderní historii obdoby. Čím 
déle tedy vedení země represivní opat-
ření natahuje, tím víc na tom svěřen-
ský fond vydělá, neboť cena podniků, 
o které měl dlouhodobě zájem, klesne 
ke dnu. Andrej Babiš s ministrem ob-
chodu Karlem Havlíčkem na začátku 
dubna dokonce prohlásili, že připouš-
tějí „znárodňování některých větších 
firem“. Očekávat lze jistě i nabídky na 
převzetí firem, které takzvaně nejdou 
odmítnout.

Namísto rychlého uvolnění situace, 
neboť účel koronavirových opatření, 

tedy zpomalení přehřáté ekonomiky, 
byl již splněn (a proto také všude ze 
světa ohledně koronaviru přicháze-
jí najednou dobré zprávy), se u  nás 
opatření natahovala až do krajnosti 
a vedení státu si vaří vlastní polívku. 
Právě zdánlivě chaotický způsob „roz-
volňování“ opatření k  tomu zavdává 
největší podezření – hobbymarkety 
se otevřely zrovna na Velikonoce, 
kdy tam zamíří rekordní množství 
lidí, a ministr průmyslu a obchodu to 
zdůvodňuje slovy, že tam jsou vyso-
ké stropy. Farmářské trhy ale otevře 
později (přitom mají stropy nejvyš-
ší), stejně jako kadeřnictví. Kolik lidí 
se tak asi sejde v kadeřnictví, kam se 
mohou objednat?

Ostatní země ekonomiku sice v du-
chu „protikoronavirové strategie“ také 
utlumily, ale například Němci živnost-
níkům pomáhají podporou až do výše 
416  000 korun měsíčně, Britové pak 
76 700 korunami po dobu tří měsíců. 
Ne, to není výplata, to jsou prostřed-
ky na pokrytí nákladů, mezd a  dal-
ších věcí, aby mohli živnost či podnik 
udržet v chodu. Pokud se vám to zdá 
hodně, tak vězte, že třeba známý šéf-
kuchař Jan Punčochář z  restaurace 
U Matěje přiznal, že ho zavřený podnik 
s nulovými tržbami stojí milion korun 
měsíčně.

Likvidace českých živnostníků 
a  podniků, o  kterou se premiér An-
drej Babiš snaží od svého vstupu do 
politiky, tak míří k  hořkému finále. 
Až pustí vláda v květnu zblblý národ 
z klece, skutečných obětí koronaviro-
vého šílenství začne skokově přibývat. 
I bez rýmy. Tohle bude teprve ta pravá 
epidemie. Epidemie bankrotů, masiv-
ního propouštění a zoufalých lidských 
osudů.   vid 

Půda režisérů koronavirové krize pro to, aby byli lidé 
zbaveni všech peněz, a tak mohla začít nová fáze 
kapitalismu, kde si bude každý vážit práce, je připravena...
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E xistuje na světě finančně ne-
gramotnější národ, než jsou 
Američané? O  těch je známo, 
že nedokážou rozeznat pení-

ze na účtu, jež si vydělali, od peněz na 

kreditní kartě, které jim půjčila banka. 
A tak si všichni myslí, jak jsou bohatí, 
nakupují kreditkami jako smyslů zba-
vení, aniž by je vůbec napadlo, že tyhle 
peníze jednou budou muset splatit i se 

všemi úroky. Už brzy to ale zřejmě po-
chopí.

Americká obdoba centrální banky, Fe-
derální rezervní systém, totiž na začát-
ku dubna zveřejnil prognózu, že v USA 

Foto Profimedia

V čase, kdy se zcela zastavila ekonomika a Českou republiku čeká vlna krachů 
a nesplácení hypoték, nebude nejdůležitějším hráčem stát, ale Česká národní 
banka. Ze slov jejího guvernéra Jiřího Rusnoka lze již nyní odhadovat, jak bude 
nový svět, ve kterém nezůstane kámen na kameni, vypadat…

CO BUDE dál?
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může zaniknout zhruba 47 milionů 
pracovních míst. To by znamenalo, že se 
trh práce octne v podobné situaci jako 
kolem druhé světové války, kdy bylo bez 
práce přes 30 procent lidí. S dluhy ame-
rických občanů ve výši přes 14 bilionů 
dolarů tak lze očekávat, že přibyde opět 
rekordní množství bezdomovců a žebrá-
ků, tak jako po krizi v roce 2008. Tenkrát 
šlo ale o krizi bank, které zbankrotovaly 
proto, že při poskytování hypoték udě-
laly ze svého pohledu jednu obrovskou 
chybu – půjčky, které nabízely, byly vázá-
ny na nemovitost. A tak, když se lidi do-
stali do problémů a nedokázali hypotéky 
splácet, banky zabavily bezcenné domy, 
které jim ale ve výsledku byly k ničemu, 
a proto zkrachovaly.

Lidé sice dočasně skončili ve stanech 
a karavanech, ale po sanaci bank a sta-
bilizaci finančního sektoru ze státních 
peněz si Američané zase mohli začít zbě-
sile půjčovat. Smyčka kolem jejich krku 
se však postupně utahovala a tentokrát 
z pasti, do které se vlastní nerozvážností 
dostali, již vyváznou jen stěží. I proto, že 
se zkrachovalé banky před deseti lety, na 
rozdíl od dlužníků, poučily a při posky-
tování půjček změnily podmínky tak, 
že již dluh nejde za nemovitostí, ale za 
fyzickou osobou. To se samozřejmě týká 
i českých dlužníků.

Jinými slovy, pokud se dostal tehdy 
dlužník do potíží se splácením a o ne-
movitost přišel, v  horším případě sice 
skončil v  karavanu nebo ve stanu, ale 
hypotéka se tím pro něj stala uzavřenou 
záležitostí a mohl začít s čistým štítem 
kdykoli znovu. Škodná tehdy byla banka.

Dnes je to naopak a  dlužníci se mo-
hou velmi snadno dostat takzvaně „pod 
vodu“. Vezměme si konkrétní příklad. 
Pokud někdo koupil například předra-
ženou nemovitost na hypotéku za 3 
miliony korun a po splasknutí hypoteč-
ní bubliny klesne cena nemovitosti pod 
tuto cenu, dejme tomu třeba o polovinu 
na milion a půl, dlužník rázem spadne 
do pasti záporného kapitálu. Co to zna-
mená? Že při potížích se splácením při-
jde nejenom o byt či dům, ale zároveň 
mu zůstane původní dluh, od kterého se 

pouze odečte aktuální cena zabavené ne-
movitosti. Plus si samozřejmě připočtěte 
úroky, které mohou být při zvyšovaní 
sazeb a změně fixace téměř nekonečné...  

Podle dosavadního chování v „korona-
virové krizi“, ale i před ní, se zdá, že ve 
finanční negramotnosti může Američa-
nům směle konkurovat snad jen jediný 
národ na světě – Češi. Právě proto patři-
la česká ekonomika v posledních letech 
mezi nejvýkonnější a nejstabilnější v Ev-
ropě. Právě proto české zákazníky milují 
banky i  řetězce v čele s operátory a fi-
lutové všeho druhu. Češi si myslí, že na 
to mají, že bude líp a líp, a tak nakupují 
ve velkém bez ohledu na kvalitu i cenu. 
Chtějí mít všechno, aniž by znali hodno-
tu peněz i věcí, které za ně kupují. Čty-
řicet let starý byt na pražském sídlišti 
za šest milionů? Žádný problém… Jsme 
uprostřed počínající krize, kdy vláda za-
vře celou zemi, kdy nikdo neví, co bude 

dál, a před víkendem se otevřou hobby-
markety? Šup tam půl miliardy… 

Jestliže česká ekonomika díky nezří-
zenému nakupování a  utrácení peněz, 
které si lidi napůjčovali, vystřelila v uply-
nulých deseti letech do nebe, hospoda-
ření tuzemských domácností je naopak 
odstrašujícím příkladem toho, jak se to 
dělat nemá. Velká část občanů naší země 
se dlouhodobě řídila heslem „koupím si 
všechno, co chci, protože peníze nemají 
cenu“. Říkali to přece každý den v tele-
vizi. Vezměte si „levnou“ hypotéku, jako 
dárek dostanete sportovní tašku zdar-
ma…

Bude to hodně drahá taška. Nyní to-
tiž nastává doba, kdy začne velká část 
národa s  hrůzou zjišťovat, jak fatální 
to byl omyl a jak vysoká ve skutečnosti 
cena „levných“ peněz je. Podle čerstvých 
údajů celkový objem dluhu obyvatel Čes-
ké republiky činí 2,45 bilionu korun. Na 

10,65 milionu obyvatel, včetně nemluv-
ňat, tak připadá zhruba 230 tisíc korun. 
Plus úroky.

Například koncem loňského roku 
mělo hypotéku nebo úvěr ze stavebního 
spoření 1,11 milionu lidí a  rekordních 
2,46 milionu občanů si nabralo jiné spo-
třební úvěry. „V uplynulém roce jsme za-
znamenali jak růst počtu lidí, kteří mají 
pouze dluh na spotřebu, tak počtu lidí, 
kteří mají souběžně úvěr na bydlení a na 
spotřebu,“ prohlásil na začátku března 
pro ČTK výkonný ředitel nebankovního 
registru Jiří Rajl. V průměru se dlouho-
dobý dluh podílí na celkovém zadlužení 
obyvatel ze 79,5 procenta; v  Praze byl 
tento podíl v roce 2017 dokonce 87 pro-
cent. Jelikož můj bratr prodává automo-
bily z koncernu Volkswagen, včetně čes-
ké Škody, vím od něj třeba to, že cca 90 
procent vozů, které v autosalonu podali, 
si lidi pořídili na úvěr.

A  jak známo, pokud máte něco na 
úvěr, není to vaše, ale toho, kdo vám půj-
čil, dokud neuhradíte poslední korunu. 
Podmínky určuje věřitel a dlužník je mu 
vydán napospas. Pokud by se mu snad 
něco nelíbilo, třeba změna podmínek 
a zvýšení úroků, může samozřejmě za-
platit celý dluh a odejít. Jenže na to jaksi 
nemá peníze…

Překvapivě mnoho lidí tuhle základní 
věc pořád nechápe. Vůbec neuvažují nad 
tím, že dvacet či třicet let je obrovsky 
dlouhá doba, během níž mohou přijít 
o  práci, zlámat si obě ruce… Nebo se 
může kompletně změnit svět, jako jsme 
toho svědky právě nyní. Argument, že 
je lepší bydlet ve svém než platit nájem, 
by dával smysl pouze v případě, že by to 
byla pravda. Nájemník ale není dlužník, 
a když přestane mít na nájem, může jít 
vždycky do menšího, na ubytovnu nebo 
třeba do stanu. Zatímco dlužník může 

Podle chování v „koronavirové krizi“, ale i před ní, se zdá, 
že ve finanční negramotnosti může Američanům směle 
konkurovat snad jen jediný národ na světě – Češi. 
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jen platit. Proto například v kapitalistic-
kém Německu, kde lidi přemýšlejí úplně 
jinak, kupují nemovitosti jen ti, kteří na 
ně mají peníze, a  ostatní, tedy 53,5 % 
obyvatel, bydlí v nájmu. 

Mně pomohl otevřít oči příklad mého 
kamaráda, který si kdysi půjčil 1,2 mi-
lionu korun a  po pěti letech splácení 
zhruba 10 tisíc měsíčně chtěl celý dluh 
předčasně splatit. Smlouva mu to umož-
ňovala bez sankcí, ale když mu banka 
vyčíslila, kolik jí má doplatit, protočily se 
mu panenky. I když zaplatil za těch pět 
let zhruba 600 tisíc, zbývalo mu doplatit 
něco přes milion. A to se mu za tu dobu 
nezvedly sazby. Pokud by s nimi banka 
hýbala, platil by pořád jenom úroky.

I když se mohl každý před deseti lety 
v  Americe podívat, kam podobně ris-
kantní počínání vede, zvláště Češi rozjeli 
úvěrové kasino, jako by se nechumelilo. 
Nebo spíš jako by se neúročilo. A z toho 
je také třeba vycházet při očekávání věcí 
příštích…

Dej si roušku
Kdo je nejdůležitější osobou v naší zemi 
v časech koronaviru? Někdo by mohl od-
hadovat, že premiér Andrej Babiš. Svým 
způsobem je to pravda. Jeho svěřenský 

fond právě zažívá žně a  my můžeme 
zpoza svých roušek a zamčených dveří 
karantény pouze bezmocně zírat jako 
slepice, které si zvolily predátora šéfem 
kurníku.

Jaké asi bude poučení z  této bajky 
o vlku v  rouše beránčím? Pan premiér 
občanům sice populisticky slibuje, že 
se o ně postará, ale podle dosavadního 
počínání vlády se k  ničemu takovému 
nechystá. Skvěle naopak řídí stát jako 
(svoji) firmu, kterou až na výjimky s po-
mocí nejdrakoničtějších a  nejbizarněj-
ších „noste roušky“ opatření v  Evropě 
zbavuje veškeré konkurence. Ano, bude 
líp, ale pouze jeho impériu, které bude 
moci mnohé krachující firmy slupnout 
jako malinu. Čím delší karanténa, tím 
lépe. A tak o co mnohdy neúspěšně usi-
loval po celou dobu svého pobytu v po-
litice, má teď na dosah roušky. Na ty, 
kteří nechtěli prodat, již totiž nemusejí 
jednotlivě „zaklekávat“ finanční úřady, 
ale pěkně plošně se na ně rovnou zalehlo 
ve stylu KO. I proto jsou opatření v Čes-
ku oproti jiným zemím, kde se „pouze“ 
více či méně utlumuje ekonomika, tak 
důsledná. A na první pohled nelogická.

O  tom, že bude kvůli destruktivní 
politice vlády pod pláštíkem koronaviru 

hozeno mnoho subjektů i  živnostníků 
přes palubu do studeného moře plného 
žraloků, vypovídají především podmín-
ky „pomoci“, kterou nabídl lidem zasaže-
ným zastavením ekonomiky a zákazem 
vykonávání jejich obchodní činnosti čes-
ký stát.

Důkazem budiž schválená podpo-
ra živnostníkům. Nejprve to mělo být 
15 tisíc měsíčně, potom jednorázo-
vých 25 000, ale mělo to háček. „Ihned 
po vyhlášení stopky ujišťoval premiér 
i  jeho ministři, že kabinet postiženým 
podnikatelům pomůže. První opatření, 
s  nimiž přicházeli, byla ovšem cílena 
výhradně na větší firmy se zaměstnan-
ci. Záchrannou sítí propadávaly statisíce 
drobných obchodníků, restauratérů, ře-
meslníků, kadeřnic, pedikérek, masérů. 
Kabinet si zprvu vůbec neuvědomil, že 
se v  gastronomii, službách a  maloob-
chodě přes noc ocitají statisíce lidí úplně 
bez příjmu,“ napsala Zuzana Kubáto-
vá v článku na Seznam Zprávy.cz. Že by 
si tohle kabinet vážně neuvědomil?

První zákeřnou podmínkou byl již při-
znaný minimální roční příjem 180 000 
korun. Klíčovým slovem je přiznaný. 
V  Česku je totiž ekonomika nastavena 
dlouhá léta tak, aby nutila lidi fungovat 

ANO, bude líp. Otázka je komu...
Foto Profimedia
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částečně v  šedé zóně. Daně jsou u  nás 
nastaveny, v čele se sociálním a zdravot-
ním pojištěním, jež ve skutečnosti nejsou 
žádnými pojištěními, jednoduše: čím víc 
vyděláš, tím víc ti sebereme. Takže když 
budeš úplně poctivý, zničíme tě, protože 
se ti nevyplatí vydělávat. Kdyby živnost-
níci platili zálohy v takové výši, aby měli 
nárok na solidní důchod, důchodu by se 
s největší pravděpodobností ani nedožili, 
jelikož by do pár let zkrachovali. A tak se 
snažili se všemi riziky, která k podniká-
ní patří, vydělat na důchod sami.

Proto bylo tak rozšířeným jevem 
například v  pohostinství placení části 
mzdy oficiálně a  části na ruku. Pokud 
by měli být všichni regulérními zaměst-
nanci, tak aby to ekonomicky všechno 
vyšlo, mzdy by musely výrazně nižší. 
Vždyť kdyby byla v  nějakém podniku 
zaměstnána matka dvou malých dětí, 
říkejme jí třeba paní Nováková, která 
má významné slevy na daních, a pobí-
rala by 25 633 korun čistého, musel by 
jí zaměstnavatel vyplatit 30 000 korun. 
A dalších 10 140 korun poslat státu. Ten 
by za ně měl sice zajistit paní Novákové 
důchod, ale stávající důchodový systém 
neutáhne už ani ročníky narozené v 70. 
letech, které brzy půjdou do důchodu, 

natož pak mladší ročníky. Není divu, že 
bylo pro zaměstnavatele i zaměstnance 
výhodnější, aby měl vyšší výplatu „cash“ 
než nižší oficiální, ze které by měl stejně 
houby důchod.

Do toho přišlo EET, které spoustu 
živnostníků a  menších podniků „na-
čalo“ – k  radosti mnoha škodolibých 
zaměstnanců, kteří si neuvědomili, že 
když firmy zkrachují, nebude je samot-
né mít kdo zaměstnat. EET už teď stejně 
nebude potřeba, svůj účel splnilo. Vlá-

da Andreje Babiše svou politikou velmi 
šikovně rozdělila společnost, když se 
fakticky i rétoricky stavěla proti živnost-
níkům, a naopak lila peníze do zvýšení 
mezd ve státním sektoru, čímž si spolu 
s důchodci, kterým též přidala, koupila 
značný přísun voličských hlasů. To ale 
podle všeho brzy stejně skončí, protože 
na stávající mzdy nebude mít stát peníze 
a bude muset propouštět a snižovat pla-

ty stejně jako likvidované firmy. Jinými 
slovy, v háji budou skoro všichni a pozna-
jí, že sliby byly chyby.

Zdá se to v  této situaci neuvěřitelné, 
ale velká část lidí vládě tleská za hrdinný 
boj proti hypoteticky nebezpečnému, leč 
neviditelnému koronaviru, aniž by viděli 
mnohem reálnější nebezpečí, kterým je 
přístup státu. Hnutí ANO, které slibuje, 
že se o všechny postižené koronavirem 
postará, i když je už dnes jasné, že zů-
stává z velké části pouze u slov a učiní 
pravý opak, naopak rekordně vzrostly 
preference.

Oč více o  pomoci stát mluví, o  to 
méně koná. Pokud by totiž chtěl udržet 
firmy, které budou muset zavřít nebo 
masivně propouštět, musel by jim dát 
peníze okamžitě, aby to vůbec mělo ně-
jaký efekt. A ne takovou dobu jen jednat 
o tom, kdy to bude a jak to bude. Devate-
náctého dubna, tedy měsíc po zastavení 
ekonomiky, získalo půjčku Covid 1 pou-
hých 200 žadatelů z 3200. Než se tímto 
tempem někdo dostane k penězům, už 
bude zbankrotovaný. Nemluvě o tom, že 
na půjčky dosáhne minimum těch, kteří 
by to potřebovali, a peníze v knockou-
tované ekonomice nedobrovolní klienti 
bank nebudou stejně mít jak vracet. 

Peníze tak proudí a  proudit budou 
pouze opačným směrem – od lidí a fi-
rem směrem ke státu a  také k  ban-
kovním (či nebankovním) institucím. 

Velkým problémem je totiž i  finanční 
chování Čechů, kteří ve chvíli, kdy se 
blíží kritická situace, místo aby zašili pe-
níze do slamníku a šetřili, začnou naku-
povat jako smyslů zbavení „do zásoby“, 
od mouky přes kečupy po čističe. Stejně 
jako si nabírali hypotéky, když byly to-
tálně předražené byty, dělají opět všech-
no obráceně. A tak mají spíže plné rýže 
a těstovin, z oken vyházeli miliardy, ale 

Argument, že je lepší bydlet ve svém než platit nájem, 
by dával smysl pouze v případě, že by to byla pravda. 
Vlastníkem nemovitosti je totiž ve skutečnosti banka.
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co budou dělat, až jim koruny dojdou? 
Banky sice nabízejí odklady splátek hy-
poték na tři nebo šest měsíců, ale po 
celou dobu normálně poběží úroky, tak-
že se celý dluh navýší. Je to jako ušetřit 
stovku tím, že zaplatím dvě. 

Ve světle toho, co se děje, působí proto 
zcela nepochopitelně i  fakt, že občané 
nakoupili v posledním březnovém týdnu 
během jediné aukce státních dluhopisů 
„cenné“ papíry za 53,4 miliardy, čímž vy-
házeli z okna další potenciální úspory. Na 
začátku dubna při další emisi stát utržil 
dokonce 87,4 miliardy korun. Státní mo-
loch peníze pohltí jako černá díra, ale co 
dostane občan, který přijde o práci nebo 
kvůli vládní politice musel uzavřít svou 
provozovnu, ať už kosmetické studio, 
kadeřnictví, obuvnictví nebo kolotoč na 
Matějské? Napsal bych to, ale žádný pub-
likovatelný výraz mě nenapadá.

Výhodný obchod
Kdo chce více porozumět tomu, co se 
v současné době děje a bude dít s českou 
ekonomikou, by měl přestat sledovat 
zmatené vládní tiskové konference a po-
otočit svůj zrak jiným směrem.

Zdá se, že jediným mužem na svém 
místě, který v tuto chvíli opravdu ví, co 
se děje a dít bude, a hlavně co má dělat 
– a  který se de facto stává skutečnou 
hlavou státu –, je guvernér České národ-
ní banky Jiří Rusnok. Právě jím řízená 
instituce naznačuje, kdo bude v této kri-
zi opravdovým pánem a kdo rozhodne 
o budoucnosti České republiky. V rozho-
vorech s Jiřím Rusnokem a na stránkách 
České národní banky vyčtete mezi řád-
ky vše potřebné k tomu, abyste dokázali 
odhadnout, jak bude vypadat nový svět. 
Máme se bát, nebo jej očekávat s nadějí? 
Odpověď je jednoduchá: Jak kdo.

Česká národní banka zprvu dávala na-
jevo, že úrokové sazby snižovat nehodlá. 
Tomu napovídal i dlouhodobý trend, kdy 
od loňského roku sazby kontinuálně 
rostly a letos má růst sazeb pokračovat. 
K  zatím poslednímu zvýšení došlo le-
tos v únoru. To se ale nelíbilo premiéru 
Andreji Babišovi, který za to banku kri-
tizoval. Jaké bylo ale překvapení, když 

ČNB na konci března úrokové sazby sní-
žila o 1,25 procenta. Bylo to poté, co 11. 
března navštívil Českou národní banku 
premiér Babiš s ministryní financí Ale-
nou Schillerovou a ministrem obchodu 
Karlem Havlíčkem. Smysl tento obrat 
v  uvažování začal dávat ve chvíli, kdy 
vláda oznámila, že schválila na svém 
mimořádném jednání 24. března novelu 
zákona o ČNB. Díky této úpravě zákona 
bude moci banka obchodovat na trzích 

se všemi finančními instrumenty, napří-
klad s cennými papíry s delší splatností, 
a se všemi institucemi. To do té doby ne-
mohla.

Časová souslednost snížení úroků 
a schválení novely se nedá vykládat jinak, 
než že mezi vládou a bankovní radou do-
šlo k důležitému výměnnému obchodu. 
Díky novele zákona se Česká národní 
banka stane nejdůležitějším hráčem na 
scéně. Oficiálně sice nesmí nakupovat 

Od teď budeme hrát, jak budou banky či 
úřady pískat. Alespoň ti, kteří mají dluhy...   
Foto Profimedia
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napřímo české dluhopisy, aby tím de 
facto rozpouštěla český státní dluh, ale 
jelikož bude moci aktivně obchodovat 
na finančních trzích, může si snadno 
najít cestičku tak, aby to dokázala obejít. 
Podobným způsobem to funguje napří-
klad ve Spojených státech amerických, 
kde Federální rezervní systém, americká 
centrální banka, udržuje chod státu tím, 
že nakupuje americké státní dluhopisy 
ve velkém.

Na přímou otázku, zda takto hodlá 
ČNB postupovat, to sice guvernér Čes-
ké národní banky odmítl, ale jedním 
dechem dodal: „Ale když bude nejhůř, 
máme tu možnost.“

Co se týče úrokových sazeb, za které 
si od České národní banky mohou půj-
čovat banky komerční, bankovní rada 
je snížila z  únorových 2,25 procent na 
jeden procentní bod v březnu. Dlouho-
dobý trend je přitom zcela opačný – růst. 
Zatímco v roce 2008 byla sazba 3,75 %, 
v roce 2010 0,75 %, v roce 2012 0,05 % 
a v roce 2017 0,25 %, od té doby křivka 
grafu stoupá strmě vzhůru. Koronavi-
rus se v  tomto směru stal jen takovou 
přestávkou s malou zajížďkou zpět, ale 
trend v růstu úroků by to nemělo nijak 
narušit. Tak to banky prostě dělají – nej-
prve nalákají co nejvíc dlužníků na „lev-

né peníze“, a když mají jejich úpisy, začí-
nají zlaté bankovní časy. A krušné časy 
dlužníků. Leccos naznačuje i Jiří Rusnok: 
„Úrokové sazby nejsou to záchranné 
opatření, to je jen naše reakce na to, že 
víme, že za rok, rok a půl tady bude úpl-
ně jiná makroekonomická situace, která 
vyžaduje úplně jiné úrokové sazby, než 
jsme měli do března.“

V  březnových Otázkách Václava Mo-
ravce se Jiří Rusnok vyjádřil i  k  odkla-
dům splátek hypoték, o  kterých se in-
tenzivně jednalo od počátku krize. Šéf 
Českomoravské konfederace odboro-
vých svazů Josef Středula zde zmínil pří-
pad živnostníka, kterému banka sice od-
ložila splátky leasingu na tři měsíce, ale 
napsala mu, že za tři měsíce musí splatit 
vše i s úroky a další splátkou. Bylo to těs-
ně předtím, než vláda schválila takzvané 
moratorium na splátky a úvěry hypoték, 
tedy odklad ve výši tří- až šesti měsíců. 
„Musí se po tu dobu vypnout splátka 
i  zapisování do registru dlužníků. Ale 
pak to postupně naběhne,“ naznačil Jiří 
Rusnok nelehké časy plátců hypoték. Po 
tři měsíce nebo půl roku, o které se po-
sune placení hypotéky, sice banka neza-
eviduje dlužníka do registru neplatičů, 
ale poté může prakticky cokoli, protože 
klient již porušil původní smluvní pod-
mínky o řádném splácení úvěru. I to je 
třeba mít na paměti.

Když se jej v  Interview ČT24 zeptal 
moderátor Daniel Takáč, jestli budou 
banky vstřícnější k občanům a podnika-
telům, když jsou na tom tak dobře a mají 
obrovské rezervy hotovosti (z toho, jak 
Češi utráceli, i  když na to neměli), gu-
vernér České národní banky to glosoval 
slovy: „Záleží na tom, co si představuje-
te pod pojmem vstřícnější.“ Banky jsou 
tu prostě od toho, aby vydělávaly, a teď 
k tomu budou mít ideální příležitost…

V  několika klíčových rozhovorech, 
které poskytl médiím, dále Jiří Rusnok 
mezi řádky prozradil, co můžeme oče-
kávat v příštích týdnech a měsících, i jak 
dominantním bude instituce, kterou 
řídí, hráčem. Kdepak, nikoli stát, který 
nikomu nepomůže, ale Česká národní 
banka bude hrát první housle.

Již teď je například zřejmé, že (nejen) 
českou ekonomiku zasáhne obří vlna 
krachů (nebo převzetí upadajících fi-
rem), jakou ještě nezažila. V ohrožení je 
prakticky celý sektor drobného a střed-
ního podnikání, ale problémy hlásí 
i větší firmy. Propouštění bude masivní. 
Například většina takového restaurač-
ního byznysu je již prakticky po smrti. 
Celá ekonomika ale zkrachovat nemůže, 
a tak Jiří Rusnok veřejnost ubezpečil, že 
má jeho banka k dispozici nevyčerpatel-
ný finanční arzenál a  hodlá jej použít. 
A  naznačil, podle jakého klíče se bude 
k záchraně přistupovat: „Klíčové je, aby 
nedocházelo ke kolapsům a  insolven-
cím, které jsou předčasné a  vyvolané 
pouze nedostatkem hotovosti, ale jinak 
ty subjekty jsou v  pořádku. A  je velká 
pravděpodobnost, že poté, co odezní to 
vypnutí společnosti a ekonomiky, se vrá-
tí na nějakou udržitelnou cestu.“

Jinými slovy, důsledkem koronavi-
rového tsunami může být pročištění 
a  oživení ekonomiky, kdy sice spousta 

nedobře řízených a neefektivních firem 
zanikne, ale o to větší podpory se dosta-
ne těm dobrým a životaschopným, kte-
ré bude ekonomika potřebovat pro své 
dobré fungování. Tedy přesně naopak, 
než tomu bylo doposud. K  tomu gu-
vernér dodal: „Ten šok nepřežijeme bez 
ztráty kytičky, budeme v mnohem slo-
žitější ekonomické realitě, než jsme byli 
zvyklí. Budeme muset celou řadu věcí 
přehodnotit…“ A o to právě jde. vid 

Na otázku, zda budou banky vstřícnější k občanům 
a podnikatelům, guvernér ČNB odpověděl: „Záleží na tom, 
co si představujete pod pojmem vstřícnější.“
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KAPITALISTA  
vs.  

KOMUNISTA

Nechte mě PRACOVAT!
T uhle novou chřipku mi byl čert 

dlužnej, pomyslela si paní Jar-
mila, která se probudila plná 
elánu do nového dne. Pak si 

ale pustila zprávy a nervózně si zapáli-
la cigaretu. Pomalu se rozjížděla jarní 
sezona, mnohé first minute zájezdy 
byly nasmlouvány a  objednány již od 
prosince, a teď mělo pro její malou ces-

tovní kancelář přijít hlavní zhodnocení 
celoroční snahy.

Jenže vláda zrovna oznámila další ze 
svých opatření, založené na omezení 
volného pohybu osob, a karanténu na-
tahuje jako fotbalisti rozehrávku pět 
minut před koncem zápasu za stavu 
1:0. „Proč proboha otevřeli hobbymar-
kety, ale knihkupci či kadeřnice musí 

sedět doma?“ rozčilovala se v  duchu 
Jarmila a pustila se do dalších nevese-
lých úvah:

Chápu, že potřebovali vybrat nějaké 
DPH a vytahat z lidí další peníze, ale to-
hle už je opravdu výsměch. Ten „Brouk 
Pytlík“ Havlíček řekl, že se lidi v Bauhau-
su nenakazí, protože má vysoké stropy. 
Já se poseru. A farmářský trh na náměstí 

Foto Adobe Stock
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má snad strop nižší? Slávku, neviděl jsi 
někde můj Neurol?

Roky jsem slýchala příběhy o tom, jak 
finanční úřady šikanují firmy, které se 
staly trnem v oku pana Velkostatkáře, 
a  nepřestaly, dokud majitel „výhodně“ 
neprodal. Ale že by chtěl opravdu získat 
úplně všechno, a nepřátelsky „přebírat“ 
ve velkém? To by mě ani ve snu nena-
padlo. Ale těch příběhů jsem slyšela až 
příliš mnoho na to, abych je mohla brát 
na lehkou váhu. Například o  podnika-
teli, který vybudoval od nuly úspěšnou 
firmu, o niž se staral jako o vlastní dítě. 
Do té doby, než se dostala za pomoci 

EET a kontrolního hlášení, díky které-
mu „stát jsem já“ přesně vidí, komu se 
daří a kdo je „perspektivní“ a na koho 
je třeba „zakleknout“, do hledáčku „svě-
řenského fondu“. Nabídku samozřejmě 
odmítl. Ale tlak se zvyšoval, a nakonec 
prodat musel, protože mu bylo naznače-
no, co s ním udělají úřady, když nepro-
dá, a on pochopil, že zkrátka nemá jinou 
možnost.

Teď na začátku dubna se objevil v no-
vinách článek, že premiér a vicepremiér 
připouštějí „znárodňování některých 
větších firem“. Úplně mě polil studený 
pot. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako 

když najdeš. Když ten bláznivý Slovák, 
kterého nám sem poslali – tohle od na-
šich slovenských bratrů nebylo vůbec 
hezké –, vykřikoval, že chce stát řídit 
jako firmu, brala jsem to jako nadsázku, 
ale on to fakt myslel vážně. Jenom neře-
kl, že svoji. Ten člověk je jako nenažraná 
kobylka. Proto také máme nejabsurd-
nější a nejtvrdší opatření v celé Evropě, 
kromě Italů, kteří ale už léta mají oprav-
dovou ekonomickou krizi a  potřebují 
ekonomiku úplně potopit a začít prostě 
znova. Začíná mi pomalu docházet, o co 
tady jde. Jasně, koronavirus je globální 
ekonomická akce, ale ten náš filuta se 

DVA (FIKTIVNÍ) ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY, DVA POHLEDY 
NA VĚC. ANEB SOUČASNÁ KORONAVIROVÁ KRIZE 

OČIMA PODNIKATELKY V CESTOVNÍM RUCHU 
A DĚLNÍKA V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU.
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rozhodl zneužít ji ke své vlastní agendě. 
Tohle ale fakt přehnal, to nedopadne 
dobře.

Ostatní ekonomiku spíš jen utlumili 
a například Němci živnostníkům pomo-
hou podporou až do výše 416 000 korun 
měsíčně, Britové pak 76 700 korunami 
po dobu tří měsíců. Ne, to není výplata, 
to jsou prostředky na pokrytí nákladů, 
mezd a dalších věcí, aby mohli živnost 
či podnik udržet v chodu. Pokud se vám 
to zdá hodně, tak vězte, že jeden zná-
mý šéfkuchař přiznal, že ho zavřená re-
staurace stojí milion měsíčně.

„Uklízečky, instalatéři, elektrikáři, 
hudebníci, kadeřnice a  mnoho dalších 
osob samostatně výdělečně činných 
(OSVČ), které mají na tuto pomoc ná-
rok, se o  ni mohou přihlásit přímo 
u  finanční správy prostřednictvím 
jednoduchého on-line formuláře s tím, 
že peníze jim přijdou přímo na účet,“ 
uvedlo na webu britské ministerstvo fi-
nancí. Ale 25 000? To je snad výsměch… 
Vypadá to, že se nás vláda snaží cíle-
ně zlikvidovat. Když říkám nás, my-

slím tím skoro všechny živnostníky 
a  drobné a  střední podnikatele. Od 
státu jsem nikdy nic nechtěla. I na ten 
důchod jsem se snažila vydělat si sama 
a dávala si stranou, protože tuším, že až 
budu stará, žádný mít nebudu. Matema-
ticky to není možné. Žádám od státu je-
nom jedno – aby mi dal pokoj a nepletl 
se mi do života. A když už si myslí, že 
všechno musí kvůli nějaké nové chřipce 

zavřít, tak to má taky nějak kompenzo-
vat. Takhle přijde veškerá moje snaha 
vniveč. 

Pokud ale zkrachujeme my, o  práci 
přijdou i  statisíce zaměstnanců. Před 
pár dny jsem mluvila se sousedem Jar-
dou, který tohle vůbec není schopný 
pochopit. Zamrzl uvažováním někde 

v 80. letech. Jako zaměstnanec je zvyk-
lý, že mu 15. přistanou na účtu peníze, 
ale neuvědomuje si, že nevznikly samy 
od sebe a nepřišly mu proto, že se uráčil 
chodit každý všední do práce, ale jeho 
firma je musela nejdřív vydělat. Teď sedí 
doma a  hltá celý den zprávy. Březno-
vá a dubnová mzda mu ještě přišla. Ale 
jestli nejpozději do konce dubna nezačne 
fungovat všechno, co zavřeli, nastane již 
brzy den, kdy mu prostě výplata nepři-
jde a má po práci.

Je jedno, jestli někdo pracuje ve státní 
správě, nebo ve firmě, ekonomika klesne 
o tolik, že se bude propouštět na všech 
frontách. Bude to jako domino… Cože? 
Kadeřnice budou moct otevřít až na kon-
ci května a hotely a restaurace v červnu? 
Tady se někdo definitivně pomátl. Mini-
málně v případě restaurací už většinou 
nebude co otvírat. (Po pár dnech to sice 
zkrátii, ale to na věci nic nemění.)

Zkrachují firmy, stát nebude mít pení-
ze, lidi budou bez práce. Kde bude Jarda 
bydlet? Za co zaplatí jídlo? Možná by se 
měl místo děsu z nějakého dementního 
viru začít zabývat tím, za co koupí dětem 
hračky. On si snad pořád ještě myslí, že 
mu něco dá stát. Dá, ale začíná to na h…

Zrno od plev
Taky jsem si nejdřív myslela, že nám stát 
pomůže. Ministři o tom mluvili na kaž-
dé tiskovce. Jenže čím víc mluvili, tím 
bylo jasnější, že zůstane jen u těch slov. 
Došlo mi to naštěstí dost rychle, a tak 

vím, že si budu muset poradit sama. Nej-
víc mě na tom všem mrzí, že jsem firmě 
věnovala tolik energie, ale možná budu 
muset zase začínat od nuly. Na druhou 
stranu, hloupá nejsem, pracovat umím, 
tak se snad nějak uživím a  vydělám 
něco i na to stáří. Ten, kdo není líný, se 
nikdy neztratí. Hlavně abych byla zdra-

Někdo maká, jiný se válí. Kdo dopadne 
v životě lépe?   Foto AdobeStock

Taky jsem si nejdřív myslela, že nám stát pomůže. Ministři 
o tom mluvili na kaž dé tiskovce. Jenže čím víc mluvili, tím 
bylo jasnější, že zůstane jen u těch slov. 
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vá. Peníze se dají vydělat vždycky, ale 
jak člověk nemůže pořádně makat, je to 
problém. Proto se o  sebe musím začít 
ještě víc starat.

Otázka, kterou musím vyřešit nej-
dřív, ale je, jestli mám zavřít hned, ane-
bo to ještě zkusím „rozchodit“. Je půlka 
dubna a teď se bude lámat chleba. Nej-
dřív ministerský náměstek s myšlením 
plukovníka v záloze Prymula oznámil, 
že mohou hranice zůstat zavřené klid-
ně dva roky. Zpěvák Ken převlečený za 
ministra zdravotnictví sice tahle šílená 
slova zmírnil, prý to potrvá zřejmě „ně-
kolik měsíců“, ale jestli neotevře stát své 
hranice do léta, můžu to zabalit rovnou.

Nějaké rezervy sice mám, ale nemůžu 
vracet peníze lidem za neuskutečněné 
zájezdy, neprodávat další a zároveň pla-
tit nájem kanceláře a  zaměstnance. Je 
sice hezké, že můžu podle vlády vracet 
peníze za zrušené zájezdy až v  srpnu 
a místo toho rozdávat poukázky, ale je 
to stejné, jako když vám exekutor řek-
ne, že se zastaví až za pár měsíců. Po-
kud ale do té doby nemám ani teoretic-
kou šanci ty peníze vydělat, bude snad 
lepší zavřít rovnou než prodlužovat kli-
nickou smrt.

Je navíc otázka, jestli by nějak výraz-
něji pomohlo, kdyby řádně otevřeli hra-
nice třeba v  červnu, když přijde tolik 
lidí o práci a nebude mít ani na bydlení, 
natož na dovolenou. Ale aspoň by třeba 
odjela část těch, kteří už mají zaplaceno 
a neztratí práci. 

Za tak krátkou dobu se ani nemám 
šanci přeorientovat víc na české zájezdy. 
Hoteliéři sice odhadují, že bude po tu-
zemských dovolených rekordní poptáv-
ka, ale je otázka, kolik lidí přijde celkem 
o  zaměstnání a  živnost. A  jestli vůbec 
do té doby hotely nechcípnou. A  když 
budou mít lidi stěží na jídlo, pojedou na 
dovolenou?

Mezinárodní měnový fond odhadu-
je, že propad světové ekonomiky bude 
srovnatelný s dosud největší hospodář-
skou krizí před sto lety. Ta v roce 2008 ve 
skutečnosti žádnou velkou krizí nebyla, 
protože krachovaly banky, ale teď budou 
ve velkém krachovat obyvatelé…

Stejnou otázku jako já teď řeší stále víc 
firem: zavřít hned, nebo počkat v naději, 
že se opatření brzy zruší a bude ještě ně-
jaká šance byznys rozjet znovu? Vypadá 
to, že dojde k přirozené selekci – ti, co 
dobře hospodařili, šlo jim to a mají zdra-
vou firmu, tuhle akutní krizi přečkají 
a budou moct začít znovu. Zbytek to po-
loží. Kolik ale takových je? Možná jsem 
se měla ještě víc snažit a  dělat byznys 
líp, než jsem ho dělala. Rezervy tam byly. 
Kdybych teď měla větší polštář, dala bych 
si chvíli prázdniny a vrátila se ještě silnější 
než dřív. Ale čas už nevrátím. Pokud ještě 
dostanu šanci, budu muset být lepší.

Jisté je, že se probudíme v  úplně ji-
ném světě. No co. I v něm ale bude ur-
čitě spousta nových příležitostí pro 
všechny schopné lidi. A kdo bude chtít 
pracovat, neztratí se a uživí se. Musíme 
se ale všichni připravit na obrovskou 
konkurenci jak na trhu se službami 
a zbožím, tak na trhu práce. Bude totiž 
obrovská nezaměstnanost. Oddělí se 
tak ale zrno od plev. Ostatně když tak 
nad tím přemýšlím, to je přesně to, co 

tu dlouho chybělo. Všichni byli zmlsa-
ní, prodávaly se nekvalitní předražené 
věci a  za chvíli by stál chleba stovku. 
A sehnat zaměstnance, který by nebyl 
líný pracovat, byl při téměř nulové ne-
zaměstnanosti nadlidský úkol. To se 
teď určitě změní. Americká centrální 
banka už hlásila, že bude v USA třeti-
na nezaměstnaných. Docela bych jim 
věřila, a nejen tam. Tohle bude velké… 
Po téhle stránce koronavirus zafunguje 
určitě očistně.

Musím to ještě všechno propočítat 
a  rozhodnout se, jestli má cenu vůbec 
pokračovat a jestli se mi vyplatí sáhnout 
do rezerv a snažit se to udržet do doby, 
než to ti mamlasové „rozvolní“, nebo jak 
tomu říkají. Chce se mi řvát: Vy hovada, 
nechte nás pracovat!

Situace je kritická... Zvažovala jsem i to, 
že požádám stát o půjčku Antivirus. Má 
jít o  částečnou kompenzaci mzdových 
nákladů v podobě náhrad mezd pro za-
městnance. To by opravdu bodlo, stejně 
jako těch 25 tisíc pro živnostníky a „od-
puštění“ minimálních záloh. Pak jsem se 
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ale podívala na podmínky a okamžitě mi 
ztuhly rysy. Dej si pohov, Jarmilo...

Stačí si přečíst pár odstavců. Cituji: „Po-
žádat o úhradu výše popsaných výdajů 
mohou všichni zaměstnavatelé v mzdové 
sféře, u kterých je alespoň jeden ze za-
městnanců v pracovním poměru, účast-
ní se nemocenského a  důchodového 
pojištění a zároveň spadá do podmínek 
režimu A  nebo B programu Antivirus. 
Úřad práce České republiky (ÚP ČR) pří-
spěvek přizná pouze za předpokladu, že 
zaměstnavatel zaměstnancům náhrady 
mezd skutečně vyplatil a  řádně z  nich 
odvedl povinné odvody.“

Tak tohle má být ta „pomoc“, o které 
pan Nejvyšší tolik mluvil v televizi? Mož-
ná tak do hrobu. Vždyť je to past! Tak 
třeba: „Porušení podmínek písemné do-
hody může vést k povinnosti příspěvek 
vrátit, a  zároveň může být předáno fi-
nančnímu úřadu pro podezření na poru-
šení rozpočtové kázně. Současně může 
být také předmětem kontroly a případ-

né sankce (…)“ Jinými slovy, jakmile si od 
tohoto milého státu necháte „pomoct“, 
nastěhujete si do firmy automaticky 
kontrolu, která vás po tom všem tak 
akorát dorazí. EET a  kontrolní hlášení 
proti tomu byly čajíček…

Další podmínky jsou též velmi „lidumil-
né“. Do režimu A spadají firmy poškozené 

uzavřením či omezením provozu kvůli 
karanténě a  dalším nouzovým opatře-
ním, kdy zaměstnanec pobírá náhradu ve 
výši 100 % mzdy. V případě karantény za-
městnance se pak vyplácí 60 % mzdy. Re-
žim B pak zahrnuje související hospodář-
ské potíže, kdy musí zaměstnavatel do 
karantény či významná část zaměstnan-

ců pečuje o děti, případně zaměstnanec 
pobírá 60 % mzdy z  důvodů omezení 
poptávky po službách, výrobcích či jiných 
produktech firmy, nebo má firma jinak 
omezenou činnost.

Na první pohled to vypadá lákavě, ale 
klíčová je poslední věta – příspěvek do-
stanete pouze za předpokladu, že nejdřív 

zaplatíte zaměstnancům mzdy a odvede-
te za ně v plné výši sociální a zdravotní 
pojištění. Takhle prosím vypadá pomoc 
pro firmy, které nemají kvůli vládním 
nařízením na mzdy. To je jako připustit 
tonoucímu do bazénu vodu, aby se mu 
líp plavalo. Že mám napřed zaplatit mzdy 
a až PAK na to dostanou peníze? Nemůžu 

   Foto Adobe Stock

Příspěvek na mzdy dostat až po zaplacení mezd a odvodů, 
to je jako připustit tonoucímu do bazénu vodu, aby se mu 
líp plavalo. 
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si pomoct, ale to spíš vypadá na pomoc 
státu než firmám, a na to, že jde hlavně 
o zmírnění propadu státu a o to, aby stát 
vybral aspoň něco na odvodech… Přece 
pokud budu mít na mzdy, tak je lidem za-
platím, a pokud ne, kde na to mám vzít? 
Vzít si půjčku Covid? To je mimochodem 
taky pěkná lumpárna.

Každý, kdo má všech pět pohromadě, 
ví, že pokud chcete zachránit firmu, která 
nemá tržby, ale musí platit všechny nákla-
dy, mzdy či úvěry, potřebuje peníze hned. 
Ne poslouchat tři týdny kecy o tom, jak 
se to udělá a za jakých podmínek, a další 
týdny čekat na to, než se něco stane. To 
je jedna věc. A udělat k tomu formuláře, 
které nejste schopni vyplnit ani za dva 
dny? V Německu stačí za pár minut vy-
plnit primitivní formulář a  druhý den 
jsou peníze na účtu. Ale hlavně, žadatel 
musí „umožnit přístup na místo realiza-
ce projektu a do svého sídla zaměstnan-
cům Českomoravské záruční a rozvojové 
banky (ČMZRB), ministerstva a  dalším 

subjektům určených ČMZRB nebo Mi-
nisterstvem za účelem kontroly plnění 
podmínek smlouvy o  zvýhodněném 
úvěru a vytvořit podmínky a spolupůso-
bit při výkonu těchto kontrol“ a „souhla-
sit, že budou Ministerstvu a  subjektům 
určeným obecně závaznými předpisy 
předávány údaje o jeho osobě v rozsahu 
vyžadovaném platnými předpisy, zejmé-
na údaje týkající se jména/názvu/firmy, 
adresy/sídla, IČ, názvu, CZ-NACE a umís-
tění projektu, výše poskytnuté podpory, 
to vše za účelem zveřejnění těchto údajů 
a kontroly dodržování pravidel podpory 
de minimis“. Takže oni vás zruinují, a ješ-
tě vás budou kontrolovat?

Zajímalo by mě taky, když má být 
půjčka bezúročná, jak na tom banka vy-
dělá. Kdyby na tom nevydělala, tak by 
půjčku neposkytovala, to je jednoduchá 
matematika. Jaká bude její provize? To se 
nikde nedovíte…

Kontrolovat se bude i  pětadvaceti-
tisícová almužna, která nestačí ani na 

nájem. Oproti původnímu návrhu není 
nutné dokazovat pokles příjmů, tržeb 
nebo zisku, ale proklepnout si vás stejně 
přijdou. SeznamZprávy.cz potvrdily, že 
„kontrolám se vystavují i  OSVČ, které 
si nechají vyplatit ,Pětadvacítku‘, a to po 
další tři roky.“ Za neoprávněný odklad 
splátek nebo bonus pro OSVČ (prý bo-
nus, to není možný tohle) hrozí 8 let vě-
zení. To už je snad lepší uvázat si rovnou 
kolem krku smyčku než přijmout tako-
vou „pomoc“.

Já chci pracovat, uživit sebe i  rodi-
nu a postarat se sama o sebe. Tak jako 
doteď. Dokud budu mít hlavu, ruce 
a nohy, udělám pro to všechno. A ať už 
budu muset zavřít, nebo půjdu hákovat 
k pásu, pochopila jsem, kdo je největší 
nepřítel. Není to žádný virus, ale stát. 
S estébákem v čele k tomu. Všechno li-
dem vezme, a když ho jednou v životě 
potřebují, nic jim nedá. Jenom sliby. Již 
brzy to všichni pochopí. Ale to už bude 
pozdě. ➜

   Foto Adobe Stock
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Roušku, dej si roušku, nestyď se, 
chráníš mě a já zas tebe; rouš-
ku, dej si roušku, mysli na dru-
hé, a ne jenom na sebe.“ Když 

jsem slyšel tuhle písničku od skupiny Mi-
rai, úplně mi ta slova vehnala slzy do očí. 
Takoví mladí šikovní kluci to jsou, a tak 
krásně to zazpívali. Nikdy jsem si nemy-
slel, že to ještě zažiju, ale jsem na tenhle 
národ hrdý. Takový prožitek pospolitos-
ti jsem zažil jen dvakrát – jednou, když 
mě jako dítě vzali rodiče na spartakiádu, 
a podruhé, když naši hoši přivezli zlato 
z Nagana.

Když jsem předevčírem vyprávěl sou-
sedce Jarmile, že naši malou zemi ob-
divuje kvůli celonárodnímu šití roušek 
celý svět a v novinách psali, že se těšíme 
úctě až v daleké Ghaně, jenom mávla ru-
kou. Že prý je ve spojení s kolegy v Ně-
mecku a Němci se smějí, až se za břicho 
popadají, ťukají si na čelo, když nás vidí, 
a před celým světem jsme tak akorát za 
blbce.

Jak tohle může říct? Asi si myslí, že je 
něco víc. Pořád někde cestovala, doma se 
moc neohřála a teď bude dávat rozumy 
a povyšovat se nad obyčejné lidi? Vždyť 
byla ještě na konci února v  Itálii. Když 
vláda nařídila lidem, kteří tam byli, ka-
ranténu, v televizi říkali, že se někteří tu-
risté snažili překročit české hranice ještě 

do páteční půlnoci, aby to stihli a nemu-
seli do ní. Prý že by potom nemohli do 
práce. Takoví sobci, to snad není pravda. 
Celý národ sedí spořádaně doma a oni by 
chtěli do práce? Pan Babiš to v  televizi 
řekl dobře: „Viděl jsem v televizi, že ně-
kteří se chlubí tím, že se okamžitě vrátili 
a stihli to ještě do půlnoci. Prosím vás. 
To je opatření v prospěch zdraví všech 
našich občanů. Nechápu vůbec, proč to 
ten pán v  televizi říkal. Bylo by dobré, 
kdyby se ti, co se vraceli, aby se vyhnuli 
karanténě, aby byli solidární.“

Solidární, to je to správné slovo. Ještě 
že ho máme. Díky včasné reakci vlády 
jsme tu nebezpečnou nákazu všichni ve 
zdraví přežili a nedopadli jsme jako v Itá-
lii. Všechno je perfektně zorganizované, 
pan profesor Prymula má věci pod kon-
trolou. Obecní rozhlasy hlásí důležité 
informace, seniorům se rozdává dezin-
fekce, lidé se chovají ohleduplně a disci-
plinovaně, a chápou vážnost situace.

Přesto se najdou rýpalové, kteří vládu 
kritizují. Když jsem Jarmile vynadal, že 
kvůli takovým, jako je ona, je v republice 
tolik nakažených, blábolila něco o tom, 
že to v Itálii vypadá úplně jinak, než se 
píše v médiích, že tam má kamarádku 
a  volají si přes Skype. Tvrdila, že vloni 
v Itálii na respirační onemocnění umře-
lo víc lidí než letos a že virus je jenom 

nějaká zástěrka, že to všechno souvisí se 
světovou ekonomikou, nebo co. V ulicích 
jsou prý tanky, a nikdo neví proč. Sdíle-
la to na Facebooku, ale manžel jí řekl, ať 
ty fotky radši smaže, aby neměli problé-
my. Baba jedna bláznivá. Tady jde přece 
o zdraví nás všech, o žádnou ekonomi-
ku. Fakt nevím, kam na to ti lidi chodí.

Dokonce jsem našel na internetu člá-
nek od nějakého Vidláka, který píše, že 
je nošení roušek nehygienické a zbyteč-
né, a nějaké další nesmysly o tom, že se 
falšují statistiky. Citoval tam některé ex-
perty a doktory, kteří tvrdí, že je to jako 
obyčejná chřipka s  trochu lepším ná-
zvem. Já bych ty internety zakázal. Proč 
by tohle někdo dělal? Celý svět je v zou-
falé situaci, naše vláda si vede ze všech 
nejlépe, a ještě ji někdo bude kritizovat? 
Taky co byste čekali od Vidláka. Kam ten 
svět spěje…

Nic neuteče
Já věřím státu. Moje továrna zastavila 
výrobu a jsem za to rád. Však ono nám 
nic neuteče, už jsme se nadělali všichni 
dost. Trocha odpočinku ještě nikoho ne-
zabila. Chodím teď na procházky, hraju 
si s vnoučaty, upravuji zahradu, vůbec se 
nenudím. 

I  kdyby fabriku otevřeli dřív, než to 
všechno skončí, hodím se raději marod. 

JEDEN za všechny…
Kampak to plujeme? To nevíme, ale začíná 

to smrdět...   Foto Adobe Stock
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Dodělám si nějaké věci na dvorku, vy-
robím tu skříňku, co ženě slibuji, podí-
vám se na pár filmů… Ono nějak bude. 
Ekonomika přece nemůže být důležitější 
než zdraví. Čím dřív nepřítele porazí-
me, tím dřív se budeme moct vrátit do 
normálu. Líbilo se mi, jak podepsalo 80 
tisíc učitelů petici, ať se školy otevřou až 
v září. Aspoň někdo má rozum. Výplaty 
přece dostávají, tak není třeba nikam se 
hnát. Můžou v klidu zůstat doma a přes 
léto se snad virus přežene. Jako národ 
bychom se teď měli co nejvíc semknout. 
A  podpořit všechny hrdiny, kteří stojí 
v první linii a nasazují za nás životy.

Kdyby bylo na mě, ta opatření bych 
ještě zpřísnil. Na měsíc bych zavřel úpl-
ně všechno kromě potravin – virus by 
neměl šanci a společně bychom ho po-
razili. Víte, co mi na to řekla sousedka 
Jarmila? Že prý kdyby nevěděla, jaký je 
rok, myslela by si, že se vracíme do tota-
lity. Všichni mají všechno, nikdo nemu-
sí pracovat, v televizi dávají pokyn, jak 
nosit plynové masky, pardon roušky… 
Jen vyměnit transparenty. Místo „buduj 
socialismus, posílíš mír“ by stačilo vzít 
„ušij roušku, zachráníš národ“, smála 
se. Prý stačí dát Čechům domů pastelky 
a říct jim, ať si hrají a zůstanou doma, 
a  všichni nadšeně poslechnou, aniž by 
chápali, co se stane, až se všechno ote-
vře. Co by se jako mělo stát? Prostě jsme 
si dali krátkou odstávku, a až to skončí, 
vrátíme se normálně do procesu a bude-
me žít svůj poklidný starý život. Znovu 
začneme tam, kde jsme předtím skonči-
li. Tečka. Vláda přece ekonomiku podpo-
ří, říkali to na tiskovce. Máme nejmenší 
dluh ze všech zemí, tak si vláda může 
půjčit a lidem pomoct.

Jarmila podle mě vůbec nepochopila 
závažnost situace, kterou musíme spo-
lečně jako národ překonat. Co národ, 
celý svět! Takoví jako ona ale dokážou 
všechno úsilí zkazit. Viděl jsem ji dokon-
ce z okna, jak se kolem domu prochází 
bez roušky. Taková nezodpovědnost. 
Upozornil jsem ji na to, a slíbila mi, že 
si na to dá pozor. Byl bych vážně nerad, 
kdybych ji musel nahlásit. Ona je sice 
zvláštní, ale není úplně špatná ženská, 

občas se ní dalo mluvit. Co se týče koro-
naviru, není s ní ale rozumná řeč. Pořád 
se stará jenom o to, jak se uživí a kdy se 
bude moct naplno vrátit do práce, a ne-
chce pochopit, že musí všichni tahat za 
jeden provaz.

Zklamal mě i můj dřívější idol Lou Fa-
nánek Hagen. Zpěvák Tří sester označil 
pana profesora Prymulu, který chrání 
naše zdraví, jako šíleného inspektora 
Dreyfuse, panu Babišovi, který šlehal 
svoji ženu dvoumetrovou pomlázkou 
a bylo to moc vtipné, se smál, že je to 
jako remake klipu Tří sester Průša je 
úchyl. Fanánek si stěžuje, že nemůže hrát 
koncerty, a chce po státu odškodné. On, 
milionář! V novinovém rozhovoru kriti-
zuje vládu za chaotické rozhodování tria 
Babiš, Prymula, Hamáček. „Dopoledne si 
od jednoho přečtu cosi o rozvolňování, 
což je sloveso, na které jsem alergický, 
v češtině snad ani není. A pak druhý řek-

ne, že nebude. Pak nás zase chtějí potres-
tat jako děti, které o Velikonocích zlobi-
ly, protože jsme si sundali roušky a dali 
si alkohol. A  k  tomu říkají věty typu: 
Nepokažme si to! Je to hodně svazácký 
a nemá to linii.“ Jak tohle může říct? To-
hle znevažování v době krize by se dít 
nemělo. Vždyť virus reaguje nevyzpyta-
telně a rozhodovat se musí operativně.

V novinách psali, že je Česko jedinou 
zemí na světě, kde se staly galanterie 
součástí strategického průmyslu.  Lidi 
snáší z kůlen a půd staré šicí stroje, use-
dají k  nim a  vyrábějí statitisíce roušek 
pro potřebné. Takhle si představuji zod-
povědnost.

Ale podnikatelé? Ti vydělávají miliar-
dy a my, kteří na ně dřeme, máme kvůli 
nim riskovat zdraví? Je načase, aby spo-
lečnosti něco vrátili. Oni těch pár měsíců 
bez svých milionů nějak přežijou, navíc 
pan Babiš sliboval, že jim pomůže stát. Já 

bych těm darebákům nedal ani korunu. 
Vždycky, když vidím v televizi, jak žáda-
jí o příspěvek, rozčílím se. To byla samá 
drahá fára a dovolené v  Itálii, a  teď by 
chtěli peníze? Beztak šulili na daních, 
daně jsme platili jenom my, zaměst-
nanci. Já nikomu nic zlého nepřeju, ale 
všechny bych je zavřel, až zčernají. Pak 
je ale pan Babiš srovnal, když zavedl EET. 
Všechno tady dal do pořádku, a  ještě 
zvýšil platy. 

Víte, co mi na to řekla Jarmila? Že prý 
zaměstnanci nejsou ti, kteří platí daně, 
ale zaměstnavatelé. Že než dostanu 
svých 30  000 hrubého, zaměstnavatel 
musí zaplatit ještě 10 140 korun státu. 
Ale já dostanu jen 22 740 Kč, říkám jí, to 
znamená, že za socku, zdrávku a daně 
zaplatím celkem 9330 korun. Ona na to: 
„Ne, to zaplatí zaměstnavatel. Odměna 
pro tebe za práci je 22  740 korun, ale 
abys ji mohl dostat, firma zaplatí 40 140 

korun, a na to musí nejdřív vydělat.“ Ale 
to jsou moje peníze přece, takže to pla-
tím já. S některými lidmi se zkrátka ne-
domluvíte.

Ještě že nám vládnou rozumní lidé. 
Národ za panem Babišem stojí, protože 
vidí, že dělá, co může. Nepovyšuje se nad 
nás a mluví naším jazykem. Je to první 
premiér, který je na straně občanů a ne-
lže. Vždyť se domluvil i s bankami, že se 
odloží splátky hypoték, a pro firmy zaří-
dil bezúročné půjčky. Pro lidi toho pře-
ce už udělal dost, například zvýšil platy 
ve státní správě. On nás v tom nenechá 
a na občanech mu záleží. My stojíme za 
ním a on za námi. Když se nám podaří 
porazit virus, stát pak lidem určitě po-
může. A i když to možná nebude zpočát-
ku úplně snadné, než se dá všechno do 
pořádku, budoucnosti se nemusíme bát. 
Jenom aby lidi nosili poctivě roušky a do-
držovali předpisy...  vid 

Ještě že nám vládnou rozumní lidé. Národ za panem 
Babišem stojí, protože vidí, že dělá, co může. Nepovyšuje 
se nad nás a mluví naším jazykem. 
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Teorie egyptologů o tom, jak stavitelé dodnes nepřekonaných monumentů 
tahali sedmdesátitunové kameny na saních, jsou stále obtížněji udržitelné. 

Skutečná fakta jsou totiž mnohem víc vzrušující a vyprávějí úplně jiný příběh…

Na příkladu nynější koronaviro-
vé „pandemie“ můžeme dobře 
pozorovat, jak jednoduché je 
manipulovat lidi. Schéma je 

pokaždé stejné, liší se pouze kulisy. Nej-
prve se musí vyhlásit, že něco nějak je. 
Nezáleží na tom, jestli to tak je, nebo to 
tak není, ale základem je to pořád dokola 

opakovat v korporátních a státních mé-
diích. A tak se i tisíckrát opakovaná lež 
může stát velmi rychle pravdou.

Kolik už toho jenom bylo! Korona-
virus, 11. září 2001 nebo války v Iráku, 
v Afghánistánu, Libyi či v Sýrii patří mezi 
lži politické, u  kterých je kratší doba 
trvanlivosti, maximálně několik let. Sta-

čí u  nich využít momentu překvapení 
a  bezprostředního strachu populace, 
která je schopna uvěřit i  tomu, že dvě 
letadla dokážou zbořit tři mrakodrapy.

Tyto uměle vytvořené události a  fa-
lešné legendy kolem nich slouží jen jako 
kouřová clona, která přikryje to, co se 
za nimi skutečně skrývá. Než se alespoň 

 Kdo postavil Memnonovy kolosy? Opravdu 
by s nimi zvládli hýbat primitivní Egypťané 
jen s pomocí lan a dřeva?   Foto Profimedia
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malé procento lidí trochu vzpamatuje 
a začne přemýšlet, je obvykle vymalová-
no. Častěji spíš vybombardováno. Teprve 
když pomine počáteční šok, může začít 
pomalu vycházet najevo „pravda pro 
zájemce“. Někdo těmto lžím věří i po le-
tech, někdo ne, ale to je prostě politika. 
Občané jsou systémem kvůli snazšímu 
ovládání vychováváni k tomu, aby věřili 
autoritám – rodičům, učitelům, úřadům, 
vědcům, celebritám či politikům –, aniž 
by zkoumali, jestli to, co hlásají, dává 
smysl nebo ne. A tak si ve většině případů 
rádi nechají věšet bulíky na nos.

Nemají zájem o to naučit se věřit sami 
sobě a svému úsudku, protože jsou zvyk-
lí poslouchat a  nikdy si nevyhledávat 
informace a  fakta, nedejbože si z  nich 
pak utvářet vlastní názor na věc. A tak si 
myslí celý život pouze to, co dostanou za 
úkol či předloženo na zlatém podnose. 
Řídí se zkrátka heslem, že 1) autorita má 
vždycky pravdu a 2) v případě, že prav-
du nemá, platí bod číslo jedna. Tím, že se 
tolik lidí nechalo tvarovat tímto přesvěd-
čením, jsou ochotni uvěřit prakticky če-
mukoli, ať už to smysl dává, nebo nedává.

U aktuálních politických her na tom 
ani tak nesejde. Pak ale existují mnohem 
důležitější lži, které se označují jako his-
torické. Nejde v nich o ropu ani o pení-
ze, ale na jejich platnosti a věrohodnosti 
stojí celá lidská civilizace. Odpovídají 
totiž na otázku, kdo jsme, odkud jsme 
přišli, co tady děláme a kam směřujeme. 
S jejich pravdivostí stojí a padá samotná 
podstata naší existence.

Co považujete za největší historickou 
lež, vydávanou za pravdu, vy? Já jsem za 
ni od doby, kdy jsem viděl tátu zvonit 
zvonečkem, až do nástupu na víceleté 
gymnázium pokládal existenci Ježíška, 
který nosí dětem dárky. Jenže pak jsme 
začali mít dějepis a  v  čele žebříčku ji 
vystřídaly egyptské pyramidy. Když mi 
učitelka i přes opakované všetečné dota-
zy do očí tvrdila, že šlo o hrobky farao-
nů, a odkazovala se na učebnice i vědec-
ké studie, ztratil jsem o tento předmět 
dočista zájem. Proč by si někdo stavěl 
tak nepraktický hřbitov na půdorysu 
230,38 x 230,38 metru, dosahující výšky 

138,8 metru, a v něm vybudoval vzhle-
dem k velikosti monumentu tři směšně 
malé místnosti, z  nichž největší měří 
5,42 x 10,49 metru o výšce 5,84 metru? 
Ten, kdo by tohle dělal, by musel být úpl-
ně padlý na hlavu. A kdyby byl padlý na 
hlavu, nic takového by nedokázal posta-
vit, protože jde o nejdokonalejší lidskou 
stavbu, která přežila i minimálně tři sil-
ná zemětřesení. To poslední v roce 1326 
přitom zničilo celou egyptskou metro-
poli Káhiru, na jejímž předměstí jediný 
dochovaný ze sedmi divů světa stojí.

Egyptologové, tedy individua, která 
se zabývají dějinami starověkého Egyp-
ta, přišli s  natolik fantastickou teorií 
o  vzniku těchto úchvatných staveb, až 
je s podivem, že je něco takového možné 
tvrdit a neslzet u toho smíchy.

Velká pyramida v  Gíze byla podle 
egyptologů postavena 4. dynastií, asi 
kolem roku 2600 př. n. l., za vlády fara-

ona Chufua, známého též pod řeckým 
jménem Cheops. Proč si to myslí? Inu, 
to si tak řecký historik Hérodotos, který 
je u mnoha dalších údajů považován za 
přinejmenším ne zcela důvěryhodného, 
vyrazil v roce v roce 450 př. n. l. do Gízy, 
kde mu egyptští kněží sdělili, že Velkou 
pyramidu stavělo asi 400 000 mužů po 
dobu dvaceti let, přičemž rok byl rozdě-
len na čtyři tříměsíční směny a v každé 
z nich pracovalo 100 000 dělníků.

Druhý „stavební kámen“, na kterém 
stojí oficiální teorie o  vzniku pyramid, 
je ještě šílenější. Egyptologové s vážnou 
tváří tvrdí, že za oněch 20 let dokázali 
pracovníci položit přes dva miliony ka-
menů s  milimetrovou přesností. To by 
přitom muselo znamenat dvanáctiho-
dinové směny po 365 dní v roce, takže 
by bylo nutné opracovat a umístit každé 
dvě a půl minuty jeden kámen o váze až 
15 tun. Když se někdo egyptologů zeptá, 

jak by to staří Egypťané, konkrétně prý 
otroci, dokázali, opět se zcela vážnou 
tváří budou schopni tvrdit, že než ony 
kamenné bloky vytahali do šedesátimet-
rové výšky na dřevěných saních, opraco-
vali je měděnými dláty, pískem a vodou.

Osm stran
Není divu, že s  kvalitou takové „vědec-
ké“ práce – která je stále dokola schopna 
zkoumat, jestli byl v  nalezených nádo-
bách skladován med, nebo mléko, ale 
nezajímá ji, jak mohly být předměty tak 
precizně opracovány, i  když ještě ne-
existovala ocel, železo ani kolo – o sta-
rém Egyptě skoro nic nevíme. A  tomu 
málu, co víme, vůbec nerozumíme. A to 
jde přitom o  vůbec nejdůležitější a  nej-
zajímavější téma, které by nám mohlo 
odpovědět na nejvíce vzrušující otázky 
o  historii lidstva. Stačí si připomenout 
základní fakta, která o stavbě pyramid 

známe, nikoli hypotézy vydávané za 
vědu, aby člověk pochopil, že to muselo 
být celé nikoli trochu, ale úplně jinak.

Když se koncem 50. let 20. století 
egyptská vláda rozhodla vybudovat 
novou přehradu na řece Nil, hrozilo, 
že přitom zboří dva úžasné  starověké 
egyptské chrámy v  jihoegyptském Abú 
Simbel. Ty byly (prý) vytesány do skal-
ního masivu ve 13. století př. n. l. v době 
vlády Ramesse II. Prezidentu Gamálu Ná-
sirovi to však bylo jaksi jedno, a tak se do 
věci vložila Organizace OSN pro vzdělá-
ní, vědu a kulturu, známá pod zkratkou 
UNESCO. Nakonec se expertům podaři-
lo najít šalamounské řešení – chrámy se 
prostě přesunou.

Odborníci pod vedením Poláka 
Mariana Michalowského přišli s  tím, 
že je třeba celý komplex rozřezat na 
dvacetitunové kvádry a  přemístit je 
o 200 metrů dál a 65 metrů výš, neboť 

Když mi učitelka i přes opakované dotazy do očí tvrdila, 
že šlo o hrobky faraonů, a odkazovala se na učebnice 
i vědecké studie, ztratil jsem o dějepis dočista zájem.
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Stavěla pyramidy v Egyptě, pyramidy 
a jiné monumenty v Jižní Americe či sochy 

na Velikonočním ostrově jedna vyspělá 
civilizace?   Foto Adobe Stock

hladina přehrady měla vystoupat na 
šest desítek metrů. Nakonec se to 
opravdu podařilo. Nutno dodat, že celá 
megaakce trvala i  s  pomocí nejnovější 
techniky, jeřábů a nákladních aut celých 
pět let. Přemístěno přitom bylo 2200 
až třicetitunových kamenů. Tak jak by 
mohl někdo v době, kdy neexistovalo ani 
železo a kamenné bloky nebylo možné 
opracovat jinak než dlátem, vsunout na 
své místo 2 000 000 kamenů za 20 let?

Existují jen dvě možná vysvětlení. 
Stavba pyramidy netrvala 20 let, a tudíž 
nemůže být hrobkou faraona Cheopse, 
neboť by se nekryla s obdobím jeho vlá-

dy. Anebo ji postavil někdo jiný, v  jiné 
době a úplně jinak.

Pokud by egyptologové trvali na 
svém, tedy že pyramidy postavil za 
dvacet let faraon Chufu neboli Cheops, 
musel by on a jeho lidí popřít tolik fy-
zikálních zákonů, že by proti tomu byly 
všechny ty konspirační teorie o dějin-
ných událostech, kde se to hemží tajný-
mi spolky, mimozemšťany nebo repti-
liány, jen slabým odvárkem na dobrou 
noc. Stavitelé, ať už to byl kdokoli, by 
totiž v  době, kdy údajně monumenty 
vznikly, museli dopravit do Gízy 130 
žulových bloků na stavbu Královské 
komory či Velké galerie o  hmotnosti 
12 až 70 tun z lomů u Assuánu. Ty při-
tom ležely 800 kilometrů odtud. Jak, 
když neexistovalo železo, ocel ani pito-
mé dřevěné kolo? Pak by si museli dát 
svačinu a vyzvednout je až do výšky 60 
metrů. Dvacet let by to do Gízy možná 
tak nesli, kdyby věděli jak.

Připusťme ale aspoň na vteřinu, i když 
je to hloupost, že vyšlechtili nějaké su-

pervelbloudy nebo postavili supersáň-
ky, kterými tam doklouzali (asi čekali, 
až zamrzne Nil). Dejme tomu. Jak by 
ale vytesali s dechberoucí přesností 90 
metrů dlouhý a  metr široký průchod 
k nejspodnější ze tří komnat uvnitř py-
ramidy? Architekt Pier Luigi Copat, jenž 
se podílel na stavbě jiného stavitelského 
zázraku, Postupimského náměstí v Ber-
líně, v  inspirativním francouzském do-
kumentárním filmu Tajemství pyramid 
z roku 2011 kroutí užasle hlavou: „Pra-
covní podmínky byly asi kruté, protože 
klesající průchod je dost úzký. K udržení 
takto stálého sklonu a přesné geometrie 
je potřeba specifické nářadí a musíte ho 
používat velmi přesně během celé stav-
by.“ Dláto tím asi nemyslel...

Když už jsme u té přesnosti, stavite-
lé na sebe při stavbě umístili více než 
2  000  000 kamenných bloků různých 
velikostí a  tvarů, těžkých jako auto, 
což je mnohem obtížnější než v přípa-
dě stejně velkých cihel, kamenů nebo 
tvárnic, které používáme dnes. Tím, že 
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jsou kameny různorodé a takto úchvat-
ně do sebe zapadají, je stavba mnohem 
stabilnější než v případě homogenního 
materiálu. A proto také přežila všechna 
ničivá zemětřesení a ani se přitom ne-
pohnula. 

Překvapivá je především přesnost usa-
zení kamenů, jíž se nepřibližují ani mo-
derní standardy. Horní místnost je doko-
nale horizontální a vertikální a komnata 
je přesná až na půl milimetru! A to ne-
měli v době, kdy tohle měli stavět, ani vo-
dováhu. Stejně precizní je i nasměrování 
pyramidy na sever s  přesností na 0,05 
stupně. Když se začaly používat podobné 
astronomické techniky v 17. století, byly 
pětkrát méně přesné. A to ani nemluví-
me o tom, že egyptologové taktně vyne-
chávají skutečnost, že Velká pyramida 
nemá čtyři strany, jak nám valí do hlavy 
všechny učebnice, ale osm stran, přičemž 
každá z nich je mírně vlomená. Dosáh-
nout něčeho takového s  různě velkými 
kameny, tomu se říká majstrštyk. „Po-
stavit osmistrannou stavbu na čtyřhran-

né základně s  přesností na centimetr, 
nebo dokonce na milimetr, by bylo velmi 
těžké. A  myslím si, že i  v  dnešní době. 
Kdybychom chtěli postavit stejnou kon-
strukci pomocí moderních měření, kon-
trolních zařízení a technik, i tak bychom 
s tím měli velké problémy,“ říká architekt 
Pier Luigi Copat.

Kameny byly navíc usazeny bez ce-
mentu a  jiných pojidel, přesto sedí jako 
zadnice na hrnci a nevejde se mezi ně ani 
žiletka. Ani to ale ještě není na stavebním 
materiálu to úplně nejzajímavější.

Nedaleko Velké pyramidy narazíte 
na černé kamenné dláždění. Svačíva-
jí na něm turisté, aniž by si všimli, že 
sedí na přímém důkazu, který je tím 

nejdůležitějším pro pochopení stavby 
pyramid. Na kamenech jsou zřetelně 
vidět vyleštěné části, čáry, rýhy a záře-
zy, které připomínají moderní způsoby 
opracování. Není divu, že egyptologové 
nikdy nemůžou nic pochopit, když ig-
norují zásadní důkazy jen proto, že jim 
nabourávají jejich konstrukce, místo aby 

se snažili přijít záhadě na kloub. Stačí se 
podívat třeba na sochy faraona Ramesse 
II. v egyptském Luxoru. Chris Dunn, od-
borník na ruční výrobu vysoce přesných 
strojů pro vojenské letectví a autor stu-
die o těchto gigantických sochách, říká: 
„Jsou neuvěřitelné a neobyčejně povede-
né. K vytvoření takové symetrie museli 
mít nějaký měrný systém, aby se mohli 

Stavitelé museli dopravit do Gízy 130 žulových bloků 
o hmotnosti 12 až 70 tun z lomů u Assuánu. Ty přitom 
ležely 800 kilometrů odtud. Jak to dokázali?
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ujistit, že řežou materiál přesně do tva-
ru, který navrhli. Tohle není výsledek 
toho, když někdo přijde s dlátem, vyseká 
tvář ze žuly a řekne: Fajn, vypadá to jako 
lidská tvář. (…) Vždyť čelist vystupuje 
dopředu ve 3D, to je velmi složitá geome-
trie. (…) Co vedlo tyto nástroje? Protože 
lidská ruka není tak přesná, takže tam 
musela být nějaká pomoc. Dnes máme 
mechanické stroje, které nám pomáha-
jí vytvářet složité tvary a obrysy. To, co 
říkám o  té přesnosti předmětů, to jen 
prezentuji inženýrská fakta a to, co jsem 
naměřil.“ Jak říkal spisovatel Aldous 
Hux ley: Fakta nepřestanou existovat je-
nom proto, že je ignorujeme.

Tak jak může někdo soudný stále tr-
vat na tom, že pyramidy postavili pri-
mitivové, kteří neznali ani železo? Podle 
jednoho z  nejproslulejších egyptologů, 
profesora Jeana Leclanta (zemřel v roce 
2011), mohou být data z egyptské histo-
rie ověřena až od roku 680 před naším 
letopočtem, protože od té doby je mů-
žeme srovnávat s římskými a řeckými 
záznamy. A  jsme u  toho. „Lidé se do-
mnívají, že egyptologové jsou zahrnuti 
záznamy a spisy. To platí jen pro některá 
období, zatímco u jiných, jako například 
u  Staré říše, máme jen velký otazník. 
(…) Když mluvíme o  stavbě pyramid, 
máme hodně domněnek, ale nic podlo-
ženého,“ souhlasí s ním Guillemette An-
dreu-Lanöe, kurátorka Oddělení egypt-
ských starožitností v pařížském muzeu 
Louvre.

To platí i pro faraona Cheopse, u kte-
rého se neví, kdy vládl, natož jak dlouho. 
„Stejně jako o dalších egyptských farao-
nech o něm nemáme žádné věrohodné 
záznamy,“ přiznává ve filmu Tajemství 
pyramid Jean Leclant. 

Egyptologové, podobně jako další věd-
ci obzvláště z humanitních oborů, pra-
cují stylem „sice o tom nic nevíme, ale 
proč bychom o tom nemluvili, když nám 
na to dávají granty“.

Uvažování egyptologů ironicky 
demonstruje geolog Éric Gonthier 
z  pařížského Musée de l‘Homme (Mu-
zeum člověka), když stojí před 1300 
tun těžkými a  16,6 metru vysokými 

Memnonovými kolosy, sochami fara-
ona Amenhotepa III. Na otázku tvůrců 
skvostného francouzského dokumentu, 
zda bylo možné s  něčím takovým hý-
bat jen pomocí lana a dřeva, se ušklíb-
ne: „Řekl bych, že ano. Důkaz máme 
přímo tady – jen se podívejte,“ ukazuje 
na monumenty. Ano, tím se všechno 

vysvětluje. Egypťané to postavili pomocí 
primitivních nástrojů, protože v té době, 
kdy tvrdíme, že to postavili, existovaly 
jen primitivní nástroje. A fakt, že to tam 
je, dokazuje, že to bylo možné udělat. 
Stroje naopak nepřipadají v  úvahu, 
protože vám přece celou dobu tvrdíme, 
že čas běžel chronologicky a nikdo před 
námi nemohl být chytřejší. S  takovým 
přístupem není divu, že se naše civilizace 
zmítá nad intelektuální i  morální 
propastí, kdy není ochotna a  schopna 
kriticky přemýšlet, učit se, připustit 
své omyly a otevírat se novým věcem, 
a tak rychle degeneruje. Jak hluboko 
lze ještě klesnout?

Jean-Pierre Martin, který stavěl 
jeden z  největších dálničních mostů 

a viaduktů svého druhu, jenž se nachází 
ve francouzském Millau, říká: „Věřte si 
v  Boha nebo mimozemšťany, já stojím 
nohama na zemi a chci věřit v člověka. 
A ptám se sám sebe: Jak to udělali? Od-
pověď je: Nemám ani potuchy. Já bych 
to nedokázal, to je jisté.“

Proč stále věříme tomu, že něco tak dokonalého, co přežilo tři ničivá zemětřesení, stavěli otroci 
s dláty, když my dnes dovedeme postavit leda zmenšeninu v Louvru? Nebo tomu, že 11. září 

2001 zbořila dvě letadla kromě Dvojčat i třetí budovu, WTC 7?   Foto Profimedia

Dnešní doba je úžasná v tom, že mnoha 
lidem začíná docházet, že je historie 

lidstva úplně jiná. Kdo se o to 
bude zajímat, bude mít příleži-
tost dozvědět se víc. Dobré je 

začít právě pyramidami, jež jsou 
mnohem starší, než se uvádí. 

Sloužily jako jakési elektrárny pro 
civilizaci mnohem vyspělejší, než je 

ta dnešní. Volnou energii, kterou 
generovaly, dokázal na podobném 

principu ve své Wardenclyffské 
věži vyrobit i Nikola Tesla... Než 

mu to zatípli. 
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Věřit v člověka samozřejmě můžeme. 
Ale pokud tohle postavila lidská ruka, 
pak muselo jít o úplně jiný druh lidské 
bytosti, než je primitivní a jednostranně 
zaměřený člověk moderní doby. Musel 
to být člověk uvažující v  širokých 
souvislotech, na vrcholu svých možností 

a  schopností, se zcela jinou úrovní 
vědomí, který mozek rozhodně nevy-
užíval jako my z deseti procent, a  ještě 
k tomu na nesmysly – třeba vymýšlení 
teorií o tom, že pyramidy sloužily jako 
hrobky. Ale to je téma na další samostat-
ný článek.

Pokud se pořádně porozhlédneme po 
Zemi a budeme ochotni se na věc podívat 
i z jiných úhlů pohledu, než jsme zvyklí, 
mohou se nám otevřít netušené obzory. 
Podíváme-li se třeba na obrovské sochy 
na Velikonočním ostrově či pyramidy 
v  Jižní Americe, například na Machu 
Picchu, které bývají připisované starým 
Inkům, či pyramidy v  místě civilizace 
starých Mayů, můžeme si všimnout až 
zarážející podobnosti s Egyptem, napří-
klad ve vzorech v usazení kamene.

Říká se sice, že i když se všichni bobři 
na světě navzájem neznají, přesto staví 
stejné hráze, to ale zdá se není tento 
případ. Vždyť jihoamerické a  egypt-
ské pyramidy stojí například v  jedné 
přímce. Otázka tedy zní: Skutečně tyto 
monumenty postavily kultury primi-
tivních indiánů a Egypťanů, kteří znali 
leda tak dláto? Anebo už přišli k  ho-
tovému a monumenty postavil někdo 
dlouho před nimi? Třeba ještě starší 
Egypťané, kteří byli daleko chytřejší 
než jejich následovníci s dláty? Co když 
na světě byla dávno před nimi jedna 
vyspělá civilizace, která z nějakého dů-
vodu skončila?

Mezi stářím a  kvalitou staveb je to-
tiž překvapivě nepřímá úměrnost – 
čím starší stavby jsou, tím si jsou také 
podobnější, a  tím jsou dokonalejší 
a  přesnější. Co když je všechno úplně 
naopak a  základní chybu děláme již 
v  chronologickém vnímání času, kdy 
se domníváme, že se lidstvo vyvíjelo 
od primitivnosti k vyspělosti? Co když 
si pamatujeme jen jeden, poslední úsek 
dějin, kdy lidstvo začínalo od nuly? Co 
všechny ty biblické potopy, bájné Atlan-
tidy a zničení světa? Co když čas probí-
há cyklicky a střídají se doby rozkvětu 
s  dobami temna a  my jsme pouze na 
pomyslném vrcholu doby temna, a ni-
koli na vrcholu zlatého věku, o kterých 
se mluví v legendách?

To by znamenalo skvělou zprávu: zla-
tý věk nás teprve čeká. Ostatně jaký by 
měl život smysl, kdyby mělo být jeho vr-
cholem to, co tady předvádíme poslední 
dva tisíce let? Ale o tom až zase někdy 
jindy… vid 
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Minulý týden jsem se potkal 
s  jedním manažerem. Líčil 
mi, kterak se loni objedná-
val na takzvanou denzito-

metrii, při které se měří hustota mine-
rálů v kostech. Když se v listopadu blížil 
termín vyšetření, musel se kvůli jiným 
zdravotním problémům přeobjednat, 
ale vzhledem k situaci očekával, že pů-
jde o posunutí maximálně v řádu týdnů. 
Nový termín ale zase dostal až za dalšího 
půl roku, na letošní duben. Pár dní před 
dubnovým vyšetřením mu volala lékař-
ka – nikoli sestřička, ale sama lékařka –, 
a poněkud nervózním hlasem se ptala, 
zda s termínem počítá a opravdu dora-
zí. Když se divil, proč by neměl dorazit, 
slyšitelně se jí ulevilo a  nabídla mu, že 
nemusí dorazit v  určenou hodinu, ale 
ať přijde, jak se mu to hodí, klidně o ně-
kolik hodin dřív. Lidi prý vůbec nechodí 
a  čekárna je prázdná. „Takže já čekám 
rok na vyšetření a najednou můžu přijít 
bez objednání?“ kroutil hlavou, až mu 
spadla rouška.

Tento obraz můžete ale spatřit v mno-
ha českých ordinacích. V  březnu jsem 
mířil na polikliniku kvůli preventivní 
kontrole u zubaře. Jakmile jsem vkročil 
dovnitř, myslel jsem, že mají zavřeno 
a spletl jsem si termín. Z omylu mě vy-
vedla až šílená recepční, která vyběhla 
zpoza rohu s teploměrem, aby mi změ-
řila teplotu – jestli prý nemám koronavi-
rus. Byl jsem absurditou té situace nato-
lik zaskočen, že jsem se nezmohl ani na 
otázku, jestli je normální zjišťovat zdra-
votní stav lidí před vchodem k doktoru. 
Ale co bych se divil, když musíme už 
přes měsíc dýchat to, co vydechujeme, 
protože nám psychicky narušená vláda 

nasadila neprodyšný látkový náhubek. 
Přes liduprázdné chodby jsem vystoupal 
až do třetího patra, kde byla jako jedna 
z mála otevřená ordinace mojí zubařky. 
Zubař naproti na dveře vyvěsil alibistic-
ké oznámení, že z  důvodu nedostatku 
ochranných pomůcek „zavírá krám“ na 
neurčito. „Volají mi lidé z celého Středo-
českého kraje, že je bolí zuby, jestli bych 
je nevzala. Samozřejmě že je vezmu. 
I mně chodí méně lidí, a tak mi tito pa-
cienti vyplní prázdná místa v kalendáři,“ 
vysvětlovala mi stomatoložka.

Nechápal jsem, proč je tolik jejích kole-
gů líných pracovat a kašlou na své paci-
enty, když jim nikdo nezakázal činnost; 
na rozdíl téměř od všech živnostníků 

a  podniků v  zemi, kteří by klientům 
sloužili, ale nesmějí. A zajímalo mě, proč 
ona normálně funguje. „To se nebojí-
te koronaviru, když je tak smrtelný, 
paní doktorko?“ ptal jsem se. V té době 
už jsem věděl, že je to uměle vyvolaná 
pandemie viru, ze kterého se účelově 
vytvořil strašák, pomocí níž se celosvě-
tově řeší restart globální ekonomiky, ale 
zajímalo mě, co mi odpoví. „Vždyť je to 
úplná hovadina, kdybych měla zavírat 
pokaždé, když hrozí, že chytím chřipku, 
tak bych nemohla ani otevřít. Pacienti 
se dělí na dvě skupiny – ty, kteří vědí, že 
je to nesmysl, a normálně fungují; a ty, 
které bolí zub, a  tak sem přijdou, ale 

kvůli médiím jsou vyděšení a bojí se, že 
něco můžu chytit. Snažím se je co nejvíc 
uklidnit,“ povídala mi úplně klidně. Byl 
jsem rád, že nemusím čekat v  čekárně 
plné lidí, a ještě mám čas na tento krátký 
rozhovor. V  tu chvíli mě ale vůbec ne-
napadlo, jak dalekosáhlé důsledky tahle 
schizofrenní situace – kdy na jedné stra-
ně odmítají pracovat mnozí lékaři, kte-
ré pacienti potřebují, a na straně druhé 
lékaře, kteří tu pro pacienty jsou, se bojí 
lidé navštěvovat – může mít.

Zblázněná televize
„Zapřahejte, pojedeme do daleka, kočá-
rem vrzavým, uvidíme, co nás všechno 
v ráji čeká, kočárem vrzavým. Já se těším 

do nebe, já se těším do nebe. Halleluja, 
do nebe, pojedeme kočárem vrzavým,“ 
notoval jsem si v  jízdárně horšovsko-
týnského zámku, když mě mamka asi 
před pětadvaceti lety vzala na koncert 
skupiny Spirituál Kvintet. Byl jsem tehdy 
nadšený, jak jim krásně ladí dohromady 
hlasy. Nejvíc mě upoutal kontrabasista 
Dušan Vančura, který nejen krásně hrál 
a zpíval, ale také vtipně uváděl jednotli-
vé kousky, které z velké části otextoval, 
a vyprávěl historky k popukání.

Letos jsem četl několik rozhovorů 
o  tom, jak se kapela chystá rozloučit 
sérií čtrnácti jarních koncertů se svou 
šedesátiletou kariérou a  odejít do hu-

KOČÁREM 
vrzavým

Média stále dokola o lidech, kteří 
zemřeli na něco úplně jiného, 

informují jako o obětech koronaviru. 
Kolik je ale těch, kteří skonali kvůli 

vládním opatřením v boji proti 
infekci, jakou svět neviděl? Aneb 

O skutečných obětech Covid-19...  

Nechápal jsem, proč je tolik jejích kolegů líných 
pracovat a kašlou na své pacienty, když jim nikdo 
nezakázal činnost..
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KOČÁREM 
vrzavým

Dušan Vančura, textař a zpěvák skupiny 
Spirituál Kvintet, zemřel kvůli koronaviru. 
Nešel totiž k zubaři a do těla se mu rozšířil 
zánět...   Foto Profimedia
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debního důchodu. I  když měl tenhle 
chlapík smysl pro ironii a pointu, nikdy 
by mě nenapadlo, že právě on odjede ve 
svých dvaaosmdesáti letech z  tohoto 
světa vrzavým kočárem za tak grotes-
kních okolností.

Nejprve namísto důstojného rozlouče-
ní s publikem přišel nouzový stav a pře-
ložení koncertů na září. Ty se ale budou 
muset obejít bez svého nejvýraznějšího 
člena. Dušan Vančura se totiž nedostal 
kvůli opatřením české vlády v boji pro-
ti koronaviru k zubaři, zánět ze zubu se 
mu rozšířil do celého těla, a tak se orga-
nismus v  podstatě otrávil. „Měl zánět 
zubu a vzhledem k současné situaci ne-
šel k lékaři. Zánět se mu rozběhl a skon-
čil sepsí organismu,“ řekl pro Seznam 
Zprávy člen Spirituálu a moderátor ČRo 
Jiří Holoubek.

Nevíme, zda Dušan Vančura nešel ke 
svému zubaři, protože se bál chřipky, 
nebo k němu nemohl jít, protože se bál 
chřipky zubař a měl zavřenou ordina-
ci, jisté je ale jedno: zpěvák Spirituálu 
Kvintet se stal možná první skutečnou 
obětí koronaviru v  České republice, 
o které víme. Oněch sto osmdesát osm 
lidí, kteří jsou jako oběti koronaviru 
prezentováni v  médiích, totiž povět-
šinou zemřeli kvůli něčemu úplně ji-
nému. Na rakovinu, mrtvici, infarkt, 
selhání orgánů, zkrátka na nemoci, na 
které se běžně umírá. Pokud je zdravot-
ní stav takových pacientů vážný a jejich 
život se chýlí ke konci, jakákoli viróza 
může být tou pověstnou kapkou, která 
odchod urychlí. Může to být obyčejná 
rýma, chřipka nebo kterákoli z mnoha 
dalších infekcí, včetně té koronavirové. 
„Kdo někdy vypisoval úmrtní oznáme-
ní, tak ví, že je tam základní příčina 
onemocnění, bezprostřední příčina, 
komorbidity… Většina našich starších 
pacientů, seniorů, k nimž já se blížím 
a taky tak jednou umřu, končí na něja-
kou formu zápalu plic – nemusí to být 
virová, ale kterákoli jiná pneumonie,“ 
vysvětloval na dubnovém jednání Sená-
tu lékař, profesor a někdejší ředitel Ma-
sarykova onkologického ústavu v Brně 
Jan Žaloudík.

Ten vyvolal svým projevem namíře-
ným proti celosvětové panice a obzvláště 
proti nesmyslným opatřením české vlády 
u veřejnosti velký ohlas. „Česká televize 
se samozřejmě zbláznila. Dělá čtyřiadva-
cetihodinový speciál na koronavirus… 
(…) V ČR umírá 30 000 pacientů na nádor 
ročně. Jsme pyšní na těch 60 000, které 
vyléčíme, ale 80 lidí denně zemře, to je ka-
ždých dvacet minut jeden. Představte si 
ráno zprávy v šest hodin, kde oznámí: Vá-
žení spoluobčané, už nám umřelo od půl-
noci 18 občanů, v 6.20 čekáme, že zemře 
další, teď nám hlásí, že umřel pan Novák 
ve Vysokém Mýtě. V osm hodin to bude 
o dalších šest víc. Dovedete si to předsta-
vit? A k tomu by se říkalo, že pacienti mají 
chodit pro rohlíky se lněným sáčkem, ve 
kterém není žádný karcinogen. Dovedu 

si představit jakoukoli fámu. Ale 300 lidí 
umírá v zemi denně naprosto přirozenou 
obměnou. Někdo na dálnici, někdo s no-
žem v zádech, ale drtivá většina proto, že 
jsou staří,“ přednesl zostra a ironicky glo-
soval i to, že dva pacienty s koronavirem 
mají po měsíční mediální masáži i v Ma-
sarykově ústavu v Brně, kde pracuje jako 
onkolog.  „Ti jsou až na tu rakovinu zdra-
ví. Znervózněli až najednou, když byli 
pozitivní na koronavirus, ale jinak mají 
,jenom‘ rakovinu. Rakovina nebo mrtvice 
už dneska najednou nikoho nestraší.“

Profesor Žaloudík jako jeden z  prv-
ních odvážných lékařů, kteří ale při-
bývají s  postupující fraškovitostí celé 
slavné epidemie onemocnění podobné-
ho chřipce, jež byla po ptačí a  prasečí 
odrůdě bombasticky nazvána Covid-19, 

Jistě, pane premiére. A nemohli bychom 
už přestat s touhle komedií? Zleva: šéf 
motoské nemocnice Miloslav Ludvík, 
předseda vlády Andrej Babiš a ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch.   Foto Profimedia
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upozornil na to, že se veškerá pozornost 
ve zdravotnictví se upíná na pacienty 
s jakousi virózou na úkor péče o ostatní 
nemocné. Přehlcení zdravotnictví i přes-
to, že média vystrašila většinu národa 
téměř k smrti, v žádném případě nehro-
zí, a  tak je třeba neblokovat zbytečně 
kapacity pro virus, který se v  chování 
významně neliší od jakékoli jiné chřipky. 
„Máme naprosto přesná data o napros-
to nepřesných definicích. ÚZIS  (Ústav 
zdravotnických informací a  statistiky 
ČR)  a  pan profesor Dušek hned v  prv-
ních dnech nastavili software, kde je 
naprosto jasné, kolik máme lůžek a ne-
mocných na ARO. Nám je v zásadě jed-
no, kdo pochrlává, kdo se doma přes čaj 
propije ke zdraví. Nám jde o ty, a to jsou 
desítky, případně nějaká stovka, kteří 

projdou špitálem, aby nám je nezahltili. 
To se neděje. Rezerva je tam v současné 
době obrovská. Jak na ventilátorech, tak 
v tom ostatním,“ vyšel s barvou ven pro-
fesor Žaloudík.

Podobná slova použil i bývalý ministr 
zdravotnictví Sobotkovy vlády a dlouho-
letý ředitel Fakultní nemocnice Motol 
Miloslav Ludvík. Ten v  rozhovoru pro 
Český rozhlas prohlásil, že čísla o počtu 
nemocných SARS-CoV-2, který stejně 
jako jeho brněnský kolega a další léka-
ři přirovnává k  chřipce, jsou nepřesná. 
Jinými slovy, manipuluje se s nimi tak, 
že se jako oběti koronaviru počítají lidé, 
kteří zemřeli na něco úplně jiného, jen 
u  toho měli ještě virózu. Když zemře 
těžce nemocný pětadevadesátiletý muž, 
který se během umírání nakazil ještě 
koronavirem, těžko může být korektní 
házet jej do statistik jako „oběť koronavi-
ru“. Přesně to se ale po celém světě děje, 
a  jen díky hysterickému pojetí médií, 
která od rána do večera vyvolávají pani-
ku, mohla tato „pandemie“ vzniknout.

V  souvislosti s  tím diplomaticky, ale 
přesně a důrazně poukázal ředitel Lud-
vík na fakt, že právě neúměrné zamě-
řování na jednu celkem banální nemoc, 
kolem které se soustředí veškerá pozor-
nost, vede přesně k tomu, co se stalo Du-
šanu Vančurovi ze Spirituálu Kvintet. Ve 
Fakultní nemocnici Motol se v plné se-
zoně „odoperuje“ kolem 150 lidí denně. 
„V této chvíli jsme na počtu 20–30 lidí, 
z toho si ten obrázek uděláte sami… Je 
vhodná doba začít omezení uvolňovat, 
protože se nám v Česku podařilo zabrá-
nit tsunami, která by zaplavila zdravot-
nická zařízení lidmi s Covid-19… Ten mě-
síc ještě jakžtakž jde, ale kdyby to mělo 
trvat déle, tak sice lidé nebudou umírat 
na Covid-19, ale na věci, které mohou být 
neodhaleny, přičemž být při normálním 

fungování odhaleny mohly. Přimlouval 
bych se tak za zavedení normálního re-
žimu s tím, že stále budou vyčleněny ka-
pacity na to, kdyby se něco stalo a virus 
znovu udeřil.“

Na otázku redaktorů, jestli může být 
odložená zdravotní péče horší než Co-
vid-19, odpověděl: „Může. Dokonce v ně-
kterých zemích, typicky Španělsko nebo 
Itálie, to může mít vliv i  na jejich (sou-
časnou) významnou smrtnost.“ A přidal 
jeden pozoruhodný argument: v  běžné 
akutní péči má motolská nemocnice asi 
20 % nemocných, tedy pacientů po au-
tonehodách, porodech, infarktech nebo 
mrtvicích, a 80 % péče je plánováno. Na 
dobu, až skončí nouzový stav. „Chirurgo-
vé dlouho neviděli takový počet prask-
lých slepých střev. Lidé nejdou k doktoro-
vi, když je bolí břicho. Čekají, dokud jim 
není opravdu zle,“ potvrdil slova svých 
kolegů ředitel Fakultní nemocnice Brno 
Jaroslav Štěrba. Přidala se i  přednostka 
pneumologické kliniky Thomayerovy ne-
mocnice Martina Vašáková, která serveru 

Aktuálně.cz řekla: „Obyvatelstvo je tak 
vystrašené, že se bojí chodit s normální-
mi zdravotními obtížemi do nemocnic.“ 
Téměř úplné zmražení zdravotní péče 
může podle ní stát některé pacienty 
i život. Teď to ještě vysvětlit plukovníku 
Prymulovi, kterého zpěvák Tří sester Lou 
Fanánek Hagen trefně nazval „šíleným 
inspektorem Dreyfusem“ a který z Česka 
udělal pokusnou laboratoř.

Kolik takových Dušanů Vančurů se 
nedostane k  lékaři? Přesný počet nelze 
odhadnout, ale zcela jistě je takových lidí 
víc než samotných „obětí koronaviru“. 
Kdyby se tyto oběti zahrnuly do škatule 
„úmrtí na koronavirus“, konečně by se 
možná mohly přestat falšovat statistiky. 
Jedině tito lidé totiž s jistotou zemřeli 
opravdu kvůli koronaviru.  vid 

„Chirurgové dlouho neviděli takový počet prasklých 
slepých střev. Lidé nejdou k doktorovi, když je bolí 
břicho. Čekají, dokud jim není opravdu zle.“
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Jak jsem CHYTAL VÍTR
Co je kromě zdraví nejdůležitější věcí v životě? Čas. Ten ale může být jak 

praktickým nástrojem, tak špatným rádcem. Pokud totiž žijeme v minulosti 
nebo budoucnosti a zapomeneme na přítomnost, začneme chtít, co nemáme, 

a přestaneme chtít, co už máme.
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U ž zase nestíhám. Jsem jako ten 
kamarád Včelích medvídků 
jménem Kvapník, který pádí 
bez dechu po mechu a pově-

řen úkoly, žene si to po poli. A přitom 
zpívá: „Přátelé, chvátám, chvátám, ne-
mám chvíli klid. Já tam, já tam, dávno už 
měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, 
nestihnu to nestačím. Promiňte, vážení, 
mám veliké zpoždění…“

Ačkoli si vždycky říkám, že to příš-
tě určitě zvládnu, pokaždé podělám 

něco jiného. Problém většinou nasta-
ne v momentě, kdy si myslím, že mám 
rezervu, a  než se rozkoukám, je pryč. 
Přestanu se zkrátka soustředit. Namísto 
abych to udělal přesně obráceně – nejpr-
ve máknul a potom měl čas na odpoči-
nek, rodinu a jiné kratochvíle.

Je pondělní dopoledne a píšu posled-
ní velký článek květnového čísla. Pak mi 
zbývá ještě úvodník a malé rubriky. Plus 
korektury. Deadline je jasný. Musím to 
zvládnout do úterního rána, aby se stihl 
časopis vyexpedovat ještě před prvním 
májem, lásky časem. Pojedu zřejmě je-
denadvacet hodin v kuse, a nakonec to 
zase zdárně dovalím do cíle. Za patnáct 
let, co pracuji v médiích – a nezáleží na 
tom, jestli jako korektor, editor, reportér, 
šéfredaktor nebo všechno dohromady –, 
se mi stalo pouze jednou, že jsem nebyl 
ve stresu a data do tiskárny dodal ještě 
v předstihu.

Dá se na to podívat různýma očima. 
Pozitivní na tom je, že to vždycky zvlád-
nu a že si na chvíli připadám jako kvalit-
ní oliva – nejlepší jsem, když mě drtí. Na-
mluvit si však může člověk cokoli. Uvnitř 
již ale dlouho cítím, že to dělám úplně 
špatně a takhle to být vůbec nemá. Aby 
to bylo správně, musel bych to udělat 
celé naopak – všechno bych měl hotové, 
zvládl bych toho mnohem více, a ještě by 
mi zbyla spousta volného času. To kou-
zelné slůvko se jmenuje efektivita.

„Když to vím, tak proč mi to nejde?“ 
ptal jsem se několikrát sám sebe. Ten 
rozdíl, kdy všechno šlape jako na drát-
kách, a kdy všechno pokazím, je nepo-
psatelný. Někdy jako surfař chytnu tu 
nejlepší vlnu. Na co sáhnu, to mi vychází, 
a  nezadržitelně zamířím do cíle. Jindy 
bych se ale utopil i na mělčině, a naopak 
nejde vůbec nic.

Trvalo mi to sice dost dlouho, ale 
odpověď již znám. Kromě překonání 
vlastní lenosti, větší disciplíny a lepšího 

plánování se klíčová odpověď na mou 
otázku skrývá v přístupu a ve způsobu, 
jakým vnímám čas. A  jak zaměřuji po-
zornost.

Jakmile si totiž myslím, že mám dost 
času, podvědomě zvolním. A on pak pro-
kazatelně utíká mnohem rychleji, než 
když si vážím každé vteřiny a uvědomu-
ji si, že právě tato komodita je spolu se 
zdravím to nejcennější, co mám.

Na podobném principu to funguje 
i s penězi – pokud si jich nevážíme a ne-
naučíme se s nimi zacházet, nikdy nebu-
deme šťastní s  tím, co máme, a pořád 
jich bude málo. Jestliže ale pochopíme, 
k  čemu opravdu slouží a  že nám mají 
pouze ulehčit život, nikoli jej ovládnout, 
spadne to z nás a zjistíme, že je jich všu-
de dost pro všechny. A ještě zbyde! Záleží 
jenom na našem přístupu.

Úplně stejné je to i s časem. Je velký 
rozdíl mezi  tím, zda si počínáme jako 
blázni, kteří se snaží chytit vítr, nebo le-
tíme na jeho vlně.

Vyměřený čas
„Nemám čas. A nemám čas zabývat se 
tím, jak k tomu došlo. Prostě to tak je,“ 
začíná své vyprávění hlavní hrdina origi-
nálního hollywoodského snímku z roku 
2011 s názvem Vyměřený čas (In Time) 
v podání Willa Salase, kterého si zahrál 
Justin Timberlake. Na rozdíl ode mě, kte-
rý si vždycky to, že má málo času, jenom 
myslel, to u  něj platí doslova. Většinou 
mu totiž na ciferníku zbývá pouhý den 
života. A tak má každý den co dělat, aby 
se vůbec probudil. Frází není v jeho svě-
tě ani rčení Čas jsou peníze. Naopak, jde 
o tu jedinou a nejhlubší pravdu.

Píše se rok 2161 a lidé mají novou svě-
tovou měnu. Není jí americký dolar, euro 
ani čínský jüan, ale něco mnohem hod-
notnějšího. Byl totiž vynalezen způsob, 
jak geneticky upravit organismus tak, 
aby bylo lidstvo nesmrtelné, ale zároveň 

Chvátám, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, já tam, 
dávno už měl být. Nesnídám, nesvačím, nestihnu to 
nestačím. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění...

 Foto AdobeStock
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motivované a  produktivní. Lidská těla 
stárnou pouze do pětadvaceti let. Pak 
se lidem na předloktí rozsvítí digitální 
ciferník, který začne odtikávat zbývající 
čas. Ten si je možné nakoupit prací. Jak-
mile ale něco kupujete a hodně utrácíte, 
vteřiny a  minuty se naopak odečítají. 
Dáte si kafe? Minus tři minuty. Složenka 
za elektřinu? Osm hodin. Auto? Odečte 
se několik let. Pokud si ho vezmete na 
leasing, splácet můžete třeba po dnech. 

Svět se rozdělil na různé časové zóny: 
v chudinských čtvrtích žije jakýsi novo-
dobý proletariát, který si nádeničinou 
v  továrnách může vydělat jen na činži 
na měsíc dopředu a  jeden den života, 
takže samozřejmě nic neušetří. V jiných 
zónách mají lidé rezervu jeden měsíc 
a  víc; a  ti největší boháči žijící v  New 
Greenwich mohou žít téměř neomezeně 
dlouho. S časem se pochopitelně speku-
luje, daruje se (tady máš půlhodinku na 
oběd), zdražuje se, zvyšují kvóty v práci, 
nad jeho distribucí bdí novodobé tržní 
systémy i časová policie… A také se kra-
de, a tak nemá nikdo nic jistého.

Will, který zná velmi dobře hodnotu 
svého času, neztrácí ani minutu. Každou 
vteřinu má perfektně naplánovanou. 
„Jedno vím jistě – mít tolik času, neplýt-
val bych jím,“ říká Will, když se potká se 
znuděným boháčem, jenž si ničeho ne-
váží, natož času. A tak Willovi, který mu 
pomohl v jedné barové šarvátce, nahraje 
na hodinky víc než sto let a jde spáchat 

sebevraždu, neboť nenašel smysl života. 
Otázka, jak Will s vyměřeným časem na-
loží, ale nemizí. Naopak – Will si počíná 
pořád tak, jako kdyby měla být každá 
další minuta jeho poslední. Rozšiřují se 
mu pouze možnosti, jak dát svému bytí 
smysl a například pomoci těm, kteří to-
lik štěstí a času nemají. Nežije pro samot-
nou hodnotu času, ale tak, aby měl času 

dost a smysluplně ho využil. A o to právě 
v životě jde.

Pokud bych k  času přistupoval jako 
Justin Timberlake a neplýtval jím, mám 
už Šifru napsanou minimálně na rok 
dopředu. A neproteklo by mi mezi prsty 
uplynulých pět let, kdy jsem celou dobu 
měl vše, co jsem potřeboval, přímo před 
očima, ale vůbec jsem to neviděl.

Pokud se totiž člověk nachází v módu 
krysího závodu, kdy pořád něco dohání, 
a domnívá se, že až to dožene, všechno 
se zlepší, na nic nemá čas. A  nemá ho 
proto, protože pořád o něčem přemýš-
lí, namísto toho, aby si srovnal priority, 
stanovil cíle a uvědomil si, co je oprav-
du důležité. Jinými slovy, aby čas využil 
efektivně a nenatahoval jej jako důchod-

Pokud by vás na Mount Everestu vysadil 
vrtulník, měli byste z toho stejnou radost, 

jako když tam vylezete?   Foto Profimedia

Pokud se člověk nachází v módu krysího závodu, kdy pořád 
něco dohání, a domnívá se, že až to dožene, vše se zlepší, 
na nic nemá čas. Protože pořád o něčem přemýšlí...
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ce. Čas nám totiž utíká podle toho, jak se 
k němu chováme. Nezáleží na tom, kolik 
ho máme, ale jak ho využijeme. Nic víc 
v tom není.

Vrtáci při práci
Lidské tělo je jako výkonný stoj s téměř 
neomezenými možnostmi. Každý stroj 
ale potřebuje odpovídající péči. Pokud 
budete v  dílně používat bez přestávky 
jednu vrtačku, časem ji utavíte a  shoří 
vám. Podobné je to i s relaxací. Někdy to 
vypadá, že skutečně odpočíváme – jde-
me na procházku nebo ležíme na gauči 
–, ale svoji vrtačku přesto nevypneme 
a necháme ji běžet naprázdno. Tak fun-
guje naše mysl, kterou mnozí nevypínají 
ani ve spánku. Pořád se v něčem vrtáme, 
vrtáme a vrtáme, ale výsledek tomu ani 
v  nejmenším neodpovídá. Pokud tedy 
nepovažujeme za úspěch zlomený vrták.

Většina lidí má totiž jeden obrovský 
zlozvyk – prakticky nonstop přemýšlejí, 
po většinu času samozřejmě nad hlou-
postmi, a  neumí nebo nechtějí tento 
proces vypnout. Jak zaplatím složenky? 
– Zvládnu ten pracovní pohovor? – Co 
tomu řekne manželka? … Celý den nám 
v palici něco šrotuje, až je s podivem, že 
u  toho stihneme ještě pracovat. Bohu-

žel tomu také většinou odpovídá výsle-
dek, který je mnohem horší, než by byl, 
kdybychom se soustředili na samotnou 
činnost.

Přemýšlení odvádí pozornost od toho, 
co je podstatné. Ne myšlenky a slova, ale 
činy jsou to, oč v životě běží. Jak píše ve 
své nesmrtelné knize Moc přítomného 
okamžiku filozof a  spisovatel Eckhart 
Tolle: „Přehnané myšlení je hlavním 
zdrojem veškeré bolesti, stresu a nespo-
kojenosti. Každý kolem nás má tuto zá-
vislost, a proto si myslíme, že je to zcela 
normální. Ale to absolutně není. Vidíte-
-li někoho na ulici, jak si mluví sám pro 
sebe nahlas, nazvete ho bláznem. Ale jen 
proto, že své myšlenky nevyjadřujeme, 
nejsme jiní.“ Myšlení je v tomto případě 
úplně k ničemu, protože místo abychom 
využívali svůj nejsilnější nástroj, využívá 
on nás. 

Jak napovídá i název Eckhartovy kni-
hy, kterou jsem do té doby nikdy nepo-
chopil, protože jsem o ní moc přemýšlel, 
zbavit se této závislosti můžeme jenom 
tím, že se budeme soustředit na pří-
tomnost. Jestliže je neustálé přemýšlení 
o  blbostech, pro které neděláme důle-
žité věci pořádně, kontraproduktivní 
a  neužitečné, ze všeho nejhorší je pak 

přemýšlení o čase – konkrétně o minu-
losti a přítomnosti. Pro samé přemýšlení 
nám zkrátka život ubíhá přímo před oči-
ma. Čas je v tomto případě jako tekuté 
písky, které nám protečou mezi prsty.

Teprve tehdy, když si vůbec připustí-
me, že něco takového automaticky dě-
láme, můžeme z  tohoto začarovaného 
kruhu vystoupit. „Pozorujte svou mysl, 
jako byste pozorovali někoho jiného,“ 
radí autor bestselleru Moc přítomného 
okamžiku, který to nazývá „pozorová-
ním myslitele“.

Tím si velmi rychle uvědomíme, že ne-
jsme mysl. Na jedné straně je naše mysl 
a  na druhé my, kteří se na ni díváme. 
„Pokud budete trénovat, jak být přítom-
ný, brzy se své mysli budete smát, pro-
tože odhalíte její triky, jak získává vaši 
pozornost.“ Pokud nám v hlavě celý den 
pojede, co se stalo před chvílí (před ro-
kem, před pěti, když jsme byli malí…), 
a co se stane za chvíli (za rok, za pět let, 
až budu mít peníze nebo až tohle dodě-
lám), nebudeme mít kapacitu vnímat 
a řešit to, co se děje teď.

A naopak, pokud se budeme soustře-
dit pouze na to, co je tady a teď, čas se 
zpomalí a stihneme všechno, co potře-
bujeme, a  ještě nám zbyde kupa volna. 



48

ESEJ

Čas a  mysl jsou totiž spojené nádoby. 
Vyškrtnete-li z rovnice „čas = mysl“ mysl, 
zmizí z ní i čas, který existuje pouze ve 
vztahu k  mysli. A  zbyde jenom TADY 
a  TEĎ. A  s  tím i  nekonečně mnoho 
„času“, kdy záleží jenom na nás, co s ním 
provedeme. Neexistuje žádná jiná chvíle, 
ve které žijeme, než je teď. Jakmile to 
pochopíme, čas se nestane naším nepří-
telem, ale spojencem a praktickým ná-
strojem. Ovládneme-li svoji mysl, zkro-
tíme i čas. Pokud si naplánujeme, čeho 
chceme dosáhnout, a  soustředíme se 
na činnost, která nás k cíli dovede, má 
to smysl. Pokud ale zapomeneme na sou-
časnost a  budeme přemýšlet o  samot-
ném cíli, ztrácíme čas, protože k němu 
stejně nikdy nedojdeme.

To je rozdíl mezi chronologickým ča-
sem, který nám pomáhá, a psychologic-
kým, který nás ničí. „Psychologický čas je 
vzpomínkou v naší minulosti a projekcí 
v naší budoucnosti,“ vysvětluje Eckhart 
Tolle. „Pokud žijeme v budoucnosti a za-
pomeneme na přítomnost a  současný 
okamžik, přestaneme si ho užívat. Za-
čneme chtít, co nemáme, a přestaneme 
chtít, co už máme.“

Proto dosažení cíle nikdy nemůže 
vést ke štěstí – vede k němu pouze sa-
motná cesta, která se skládá z  jednot-
livých kroků neboli přítomných oka-
mžiků. Pokud by bylo vaším největším 
cílem vylézt na Mount Everest, cítili 
byste se šťastní, kdyby vás vrtulník vy-
sadil až na vrcholu?

Když jsem si to uvědomil, za jeden den 
jsem dokázal napsat článek o  tom, co 
vám lékaři neřeknou, tento esej o čase, 
úvodník, rubriku Z  jiného světa, najít 
k  článkům fotografie, napsat popisky 
a citáty a obsah a v noci udělat korektu-
ry osmašedesáti stran. A k tomu pomoct 
manželce v kuchyni, užít si s ní krásný 
oběd na zahrádce, utřít nádobí a připra-
vit večeři. A ještě se celý den usmívat.

Jedna vteřina
Ta chvíle, kdy na nás svítilo sluníčko a já 
byl navzdory šibeničnímu termínu uzá-
věrky klidný a šťastný, protože jsem ne-
myslel, ale žil, mi dala sílu na celý zbytek 

Pokud bychom místo peněz platili časem 
a zbýval nám jen jeden den života, 

jinak bychom kmitali. Jako kmital Justin 
Timberlake ve filmu Vyměřený čas. 

Na protější straně: Spisovatel Eckhart Tolle 
žije pouze v přítomném okamžiku.    

Foto Profimedia
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maratonské noci. Jedna jediná vteřina, 
když se na mě žena usmála a mně projel 
až do srdce paprsek její lásky, který jsem 
zachytil a poslal jí ho zpátky, mi stačila 
k  pochopení toho, jakým způsobem 
jsem promrhal uplynulých pět let. 

Jenom jsem psal a přemýšlel, ale nežil. 
„Teď nemůžu.“ – „Teď taky ne.“ –„Neruš 
mě.“ – „Ještě musím poslat mail…“ Staral 
jsem se jenom o sebe a svoji práci, a byl 
jsem zcela zaměřen na cíl a výkon, ale 
nikoli na to, proč to vlastně dělám. A tak 
jsem to sice dělal, ale pomalu a  blbě. 
A proto mi nezbýval čas na nic jiného.

Jak jsem dnes poznal, času je přitom 
spousta. Jen si musíme rozmyslet, co 
vlastně v životě chceme a co je pro nás 
nejdůležitější. Kostrbatou cestou jsem se 
dokodrcal k poznání, že jsem měl celou 
dobu všechno, co jsem kdy chtěl a potře-

boval, ale kvůli myšlenkám, které létaly 
z minulosti do budoucnosti, a špatně po-
skládaným hodnotám, jsem nic z  toho 

neviděl, i když mi to blikalo přímo před 
očima.

Peníze můžete vydělat vždycky, ale 
ztracený čas vám už nikdo nevrátí. Kolik 
mohlo být takových chvil u společného 
stolu, kdybych nebyl takovej vůl? A pro-
tože mám teď spoustu času, můžu si 
ještě jednou pustit písničku Marka Ztra-
ceného. „Asi jsem si všímal, jenom sám 
sebe. A  vůbec nevnímal, že mám taky 
tebe. Měl jsem tě brát na kolotoč anebo 
do kina a večer složit hlavu, k tobě do 
klína. Taky jsem si všímal jenom svých 
problémů, a vůbec nevnímal, jak mám 
skvělou ženu. Nehladil tě po vlasech 
a nebral tancovat a večer na pivo a přes 
den nakupovat. Tak se nezlob, že jsem 
takovej vůl, a nedělil se s  tebou napůl. 
A zapomněl jsem se tě občas ptát, co si 
k snídani dáš. Tak se nezlob, že jsem za-
pomínal, a když jsem moh‘, tak jsem tě 
neobjímal. (…)“

S tím, co jsem pokazil, už bohužel nic 
nenadělám. Nemohu si vlézt do skříně 
jako Tim v  britském filmu Lásky čas. 
Když se blíží Timovy jedenadvacáté na-
rozeniny, tatínek mu prozradí rodové 
tajemství – všichni mužští členové jejich 
rodu mohou cestovat do minulosti, kon-
krétně k událostem, které oni sami pro-
žili. Stačí si zalézt do nějakého tmavého 
koutu, zavřít oči, sevřít pěsti a  je tam, 
kde si přál být. Tim se snaží leccos opra-
vit či vylepšit, aby byl šťastný on a jeho 
blízcí, ale během svých výletů v  čase 
musí řešit nejedno dilema. Sice může 
věci udělat jinak a  lépe, ale s  každým 
návratem vždy přijde o všechno, co do 
té doby prožil. A to někdy hodně zamrzí.

Jelikož  nemám k dispozici žádný stroj 
času, kašlu už na minulost i budoucnost. 
To pro tu jednu vteřinu lásky stojí za to 
žít, nikoli kvůli prohraným bitvám a ne-
dostižným chimérám. Protože i  kdyby 
kolem mě láska lítala na zlatém podno-
su, jediný moment, kdy ji můžu spatřit 
a  prožít, je právě teď. Vždyť dnešek je 
přece prvním dnem zbytku mého živo-
ta. A nikdy nebudu s jistotou vědět, jestli 
není zároveň tím posledním. Tak na co 
bych ještě čekal?  vid 

Čas a mysl jsou jako spojené nádoby. Vyškrtnete-li 
z rovnice „čas = mysl“ mysl, zmizí z ní i čas, který existuje 
pouze ve vztahu k mysli. A zbyde jenom TADY a TEĎ. 

Ptám se vás na to pořád: Co ještě chcete? 
Proč nejste šťastní, když máte vše, co 

potřebujete? Proč to nevidíte? A proč to 
vidět nechcete? Jak myslíte, že dopadnete, 

pokud nezměníte úhel pohledu a budete 
kráčet ve stejných stopách? Srovnejte si to 
už konečně v hlavě, ujasněte si, co 
chcete, a za tím si jděte. Budete-li 

šťastní jako lupiči, klidně se jimi 
staňte. Jen buďte sami sebou. 

Ale nečekejte, až se něco sta-
ne. Až budete na sklonku 
života litovat, že jste to 
projeli, bude už pozdě. 
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Když jsme trávili část loňské-
ho léta na chatě, manželka mi 
chtěla ukázat, kudy chodila 
s  kamarádkami jako malá na 

zahradu zadem. Prošli jsme kolem pole, 
když se asi sto padesát metrů od branky 
zarazila a přemýšlela, zda se jí to nezdá. 

Komunikace, která tam byla ještě před 
několika měsíci a  sloužila svému účelu 
minimálně dvacet let, zničehonic prostě 
zmizela. Prošli jsme přes zablácené pole, 
ale ta záhada, jak si mohl někdo jen tak 
dovolit rozorat cizí přístupovou cestu, 
mi nedala spát.

Že nešlo o chybu ani náhodu, mi však 
doteklo až letos, kdy jsem se po delším 
čase potkal s Michalem Jeřábkem, pod-
nikatelem, který před deseti lety opus-
til ruch velkoměsta a s rodinou se jako 
mnoho jiných romantiků odstěhoval na 
venkov. Ačkoli se obec s poetickým ná-

KDO to zase ZVORAL?
Proč čeští zemědělci neomaleně kácejí na polích stromy a keře, odstraňují meze 
a rozorávají cizí cesty? 
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zvem Mnetěš nachází uprostřed maleb-
ného kraje přímo pod mytickou horou 
Říp, žádná idyla jej tu rozhodně nečeka-
la. „Krátce poté, co jsme se nastěhovali, 
za mnou přišel soused, že seděl o víken-
du na zahradě svého domu, který stojí 
vedle pole, a najednou se snesla sprška 
aerosolu pesticidů na kočárek s  jeho 
dítětem,“ vyprávěl mi tehdy, jak začaly 
jeho peripetie. Na otázku, co tam vlast-
ně stříká, mu zemědělec odpověděl, že 
Mustang Forte. Když se podíval na slo-
žení přípravku, zjistil, že hlavní složkou 
je 2,4-D, tedy stejná látka, která tvoří 
polovinu nechvalně proslulého Agent 
Orange. „Nejprve jsem ho měl za bláz-

na, ale zjistil jsem, že má pravdu. Ten 
přípravek je normálně povolený.“ Herbi-
cid Agent Orange používali na základě 
zfalšovaných studií o jeho bezpečnosti 
Američané během války ve Vietnamu. 
Poté, co jím pokropili rozsáhlé oblasti 
jihu země, se otrávily nejméně 4 mi-
liony lidí, a  i  pětačtyřicet let po válce 
způsobuje rakovinu a  těžká genetická 
poškození všeho druhu.

Po zneklidňující schůzce si Michal 
Jeřábek, který se na své zahradě staral 
o tři včelstva a v  jehož těsném soused-
ství k masivním chemickým postřikům 
rovněž dochází, nechal udělat rozbor 
vody ve své studni. Začal se zajímat o to, 
jak se tam dostala toxická látka benta-
zon, jež způsobuje alergie, podráždění 
kůže či dýchací problémy a v podzemní 
vodě nemá co pohledávat, a jak mohou 
pesticidy ovlivnit zdraví lidí a jeho včel. 
Se zmíněným sousedem, také pražskou 
„náplavou“, proto založili Občanské 
sdružení Mnetěš.

I když se na stránkách sdružení hro-
madí studie a články o zhoubném vli-
vu postřiků na živé tvory a upozorně-
ní na pochybení ze strany zemědělců, 
kteří postřiky používají v  rozporu se 

zákonem či nenahlašují jejich aplika-
ci s předstihem, kromě nezájmu nebo 
rovnou nenávisti starousedlíků, kteří 
si do toho nenechají kecat „od nějakých 
zbohatlíků“, se nic nezměnilo. Snad až 
na jednu drobnost. Martin Minarčík, je-
den z místních velkopěstitelů, který byl 
zároveň dlouhá léta starostou obce, po 
žádosti Státní rostlinolékařské správy 
svolil, že před použitím postřiků infor-
muje aspoň mateřskou školku. A proto-
že mu Michal lezl na nervy, v uplynulých 
pěti letech místo řepky či pšenice sázel 
na poli u jeho domu vojtěšku, která se 
nemusí stříkat. A tak byl chvíli klid.

Dnes už Michal Jeřábek včely nemá, 
protože delší dobu pobýval v Indonésii. Po 
svém návratu se ale nestačil divit. „U nás 
za barákem, kde má exstarosta pole, má 
být podle katastru cesta. Jenže ta cesta 
tam není. Je uoraná až na hranu našeho 
domu. Kdyby mohl, uorá i škváru a asfalt. 
A travnatá mez, která tam byla, je už taky 
skoro celá pryč,“ vypráví Michal, který 
zprvu netušil, proč to zemědělec dělá. 
Postupně si ale začal všímat, že se to děje 
běžně všude, po celé zemi.

Michal před pár lety začal se ženou 
budovat firmu Soyka, která prodává 
výrobky ze sójového mléka, tofu a tem-
peh. Tyto potraviny se vášnivý milovník 
přírody naučil jíst během svého pobytu 
v  Asii, a  protože je po návratu domů 
nikde nemohl najít v tak dobré kvalitě, 
začal je vyrábět sám. „Zavážíme Soyku 
i do Rakouska a Německa a vidíme, jak 
ta krajina vypadá tam. Tam by si to ni-
kdo nedovolil. Někde zmizely už i škar-
py, končí asfaltka a hned začíná pole, to 
je úplný extrém,“ rozčiluje se.

Odpověď, proč se tohle děje, má pět 
písmen: LPIS neboli Land Parcel Iden-
tification System. To se pár chytrých 
hlav dalo dohromady a vymyslelo, že se 

evropské dotace na zemědělkou půdu 
budou rozdělovat na základě leteckého 
snímkování, takzvaných ortofotomap. 
Evropská komise tato data používá coby 
nejúspornější a  nejefektivnější způsob 
získávání informací a podkladů pro své 
rozhodování, komu přerozdělit peníze 
evropských občanů, již od 90. let minu-
lého století. Do roku 2003 byly základem 
LPIS letecké snímky v papírové podobě, 
do kterých se ručně zakreslovaly uživa-
telské hranice s  využitím pevných pří-
rodních překážek.

Od roku 2004, kdy do Evropské unie 
vstoupila i Česká republika, je LPIS veden 

U nás za barákem, kde má exstarosta pole, má být podle 
katastru cesta. Jenže ta cesta tam není. Je uoraná až na 
hranu našeho domu. Kdyby mohl, uorá i škváru a asfalt. 

Když zemědělec nepokácí na svém pozemku 
strom, zmenší se mu dotace.   Foto Profimedia 
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pouze v digitální podobě, kdy se letecké 
snímky, tzv. ortofotomapy, průběžně ak-
tualizují – jeden rok v západní polovině 
republiky, druhý rok ve východní části. 
Systém LPIS eviduje všechny zemědělské 
pozemky v  členském státě a  jde o  klí-
čový kontrolní mechanismus v  rámci 
společné zemědělské politiky, kterým se 
ověřuje oprávněnost dotací ve výši desí-
tek miliard eur.

Pokud se domníváte, že v přidělování 
dotací hraje roli velikost pozemku za-
psaná v katastru nemovitostí, vězte, že 
na tom, co je zapsáno v katastru, až tak 
nezáleží. Rozhodujícím kritériem pro 
přívod financí je letecký snímek půdy, 
na které zemědělec opravdu hospoda-

ří. Pokud vám tedy rozorá cestu, nikdo 
nezkoumá, zda je jeho, ale dostane víc 
peněz na dotací. Pokud by byl na poli 
například strom, „snímkovač“ ho objede 
a  odečte výměru ochranného pásma, 

které kolem něj je. Takže až uvidíte kácet 
zemědělce na poli keře a  stromy a  ře-
zat větve, vězte, že jim nejde o čištění či 
zkulturnění půdy a řádné hospodaření, 
ale zrovna se schyluje k leteckému sním-
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kování. „Jeden debil u nás vyhrabal i ko-
řeny stromů až ke kmenu… On strom 
nepotřebuje, vadí mu ve snímkování,“ 
vzpomíná Michal na nedávnou příhodu. 
„Když jim něco řeknete, cítí se dotčeně, 
že živí zemi, přitom pěstují převážně do 
bioplynek. Nejsou samozřejmě všichni 
zemědělci stejní, ale tohle je velmi důle-
žité téma a děje se to plošně. Většina ze-
mědělců jsou dnes spíš ,mladí chemici‘, 
zneužívači přírody a požírači dotací.“

Ten největší požírač a zneužívač, kte-
rého si zvolil lid do svého čela, přitom 
ovládl celý stát a stal se předsedou vlády. 
V  roce 2017 například vyšlo najevo, že 
holding Agrofert neoprávněně hospoda-
ří na více než 1700 hektarech půdy. Jde 

o pozemky, které nemají jasného maji-
tele, ale společnost na ně pobírá dotace 
právě na základě LPIS. „Základní potíží 
celého toho příběhu je, že v roce 2004, 
kdy vznikla databáze LPIS – tedy půdy, 
na které zemědělci hospodaří –, tak stát 
registraci udělal velmi živelným způ-
sobem a v zásadě uvěřil všem zeměděl-
cům, že to, kde jezdí traktorem, je také 
jejich. Vlastně to zapsal podle toho, co si 
zemědělci nahlásili, aniž by to jakkoli dál 
dohledával. (…) Od roku 2009 se změ-
nil systém zápisu do LPISu a dneska už 
žádnému zemědělci pozemek, ke které-
mu nemá právní důvod, nikdo nezapíše. 
Takže z toho vyplývá, že lidé, kteří začali 
podnikat po roce 2009 v  zemědělství, 
nemohou mít tenhle problém, protože 
by ty pozemky zapsány mít nemoh-
li. Pak existují další, kteří jsou slušní, 
a když jim něco nepatří, tak tam prostě 
s traktorem nejezdí,“ řekl v Českém roz-
hlase Radiožurnál autor reportáže Janek 
Kroupa.

Dnes už si tedy zemědělci nemohou 
nechat zapsat pozemek, který jim nepa-

tří, ale mohou si ho rozšířit o cizí cestu, 
vykácet na něm stromy či keře, zničit 
meze a  remízky, a  tak si zvýšit příjem 
z dotací.

Loni v  dubnu například zemědělci 
z velkopodniku Agro Jevišovice, který na 
Moravě obhospodařuje kolem 8000 hek-
tarů půdy a shodou okolností též patří 
do holdingu Agrofert, zničili úrodu bio-
pšenice ekofarmáři Liboru Kožnarovi. 
Ten před třemi lety na Znojemsku na 11 
hektarech založil Živou farmu, kde pěs-
tuje s manželkou rajčata, cukety, mrkev 
či obilí. Agro Jevišovice mu ale nastříka-
lo na plodinu dusíkaté hnojivo. Na pod-
zim pak pro změnu ve své nenažranosti 
a honbě za dotacemi přidělovanými na 
základě LPIS rozorali polní cestu, která 

oddělovala jejich a Kožnarův pozemek, 
a  na její místo zasadili kukuřici. Jenže 
když ji pak hnojili, ledek se dostal vedle 
k biozemědělci, který kvůli tomu ztratil 
na tři roky biocertifikaci pšenice.

Takto se v honbě za dotacemi na or-
nou půdu nechová samozřejmě pouze 
Agrofert. S  tím, že jeho majitel Andrej 
Babiš, jenž teď naoko majitelem není, 
zaparkoval firmu do takzvaného svěřen-
ského fondu, na který z rady protektorů 
dohlíží například jeho manželka Moni-
ka, ale souvisí způsob, jakým se k těmto 
nekalým praktikám staví české úřady. 
Přesvědčil se o  tom i  Michal Jeřábek, 
který se zajímal o  to, jaké má ohledně 
rozorané cesty možnosti: „Zjistil jsem, 
že není nikde dovolání. Je to jako s těmi 
postřiky. Z ministerstva životního pro-
středí vám klidně napíšou, že o tom vědí, 
ale nemůžou s tím nic dělat, protože to 
prý dělají skoro všichni. Nechce se jim to 
téma vůbec otevírat.“

Pochopitelně, za to by ministr Richard 
Brabec z  hnutí ANO asi nebyl pochvá-
len… „Ptali jsme se všude, kam tedy 

jít se stížností, ale nakonec se dozvíte 
na každém místě jen to, že je to podle 
LPISu, a tak je to všechno vlastně v po-
řádku,“ krčí rameny Michal nad tímto 
„drobným“ dotačním podvodem, který 
nikdo nechce řešit. „Pak se divíme, v ja-
kém stavu je půda. Nadměrná větrnost 
na obrovských lánech, které nejsou vče-
ly schopny přeletět, chybějící remízky, 
meze či příkopy, kdy všechna voda, kte-
rou půda není schopna zadržet, steče na 
cestu a pak rovnou do vesnice… Pro ně 
žádný problém – pak zemědělci požádají 
o  dotace na vybagrování zabahněného 
rybníčku. Za dotace to zprasili a pak to 
za dotace zase napravují.“ A  tak by se 
v  kostce dala shrnout celá zemědělská 
politika… vid 

Až uvidíte kácet zemědělce na poli keře a stromy a řezat 
větve, vězte, že jim nejde o čištění či zkulturnění půdy 
a řádné hospodaření, ale chtějí jenom více dotací.Letecké snímkování je základem přidělování 

evropských dotací. Spousta lidí je kvůli tomu 
ochotna vyvádět doslova psí kusy.
Foto Profimedia 
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Foto Adobe Stock

Pokud člověk ochoří, 
největším problémem pro 
něj nemusí být samotná 
nemoc. Stejně velké 
nebezpečí pro pacienty 
představují totiž i lékaři, 
kteří by jim měli pomáhat. 

Co tě nezabije, 
TO TĚ VYLÉČÍ?
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K dyž šel můj děda, kterému bylo 
tehdy hodně přes osmdesát, do 
fakultní nemocnice na operaci 
tříselné kýly, i kvůli jeho pokro-

čilému věku mu lékaři doporučili lokální 
anestezii. Nebylo to poprvé a docela se 
těšil, že bude moct výkon sledovat na ob-
razovce. Vrátil se ale značně otřesený. Při 
pohledu na ránu, která byla zpevněna 
mřížkou a uvnitř to vypadalo, jako když 
se rozmačká nákup v síťovce, bylo zřej-
mé, že se zákrok příliš nepovedl. Děda, 
který do té doby bezmezně věřil v eru-
dici bílých plášťů a který se stal očitým 
svědkem této fušeřiny, neboť byl během 
operace při plném vědomí, lamentoval: 
„Vždyť oni vůbec netušili, co dělají. Ti 
študáci, co to prováděli, se ptali: Pane 
doktore, máme ještě řezat? A  víš, co 
jim odpověděl? Ještě můžete! Darebáci, 
takhle to zkazit.“ Ve skutečnosti použil 
slovo s podobným významem, jen poně-
kud jadrnější.

Shodou okolností byla Vinohradská 
nemocnice tím místem, kde jsem ztratil 
poslední zbytky důvěry v  moderní 
medicínu i  já. A poté, co jsem zažil na 
tamější pohotovosti, bych tam už nešel 
ani umřít, natož se léčit. „Já nevím, co 
s vámi. Dokud nezkolabujete, tak mě to 
nezajímá.“ Na arogantně šokující větu 
lékařky, kterou jsem prosil o  pomoc, 
neboť mě braly křeče po celém těle, do 
konce života nezapomenu.

Obě zkušenosti v  rodině mi pomoh-
ly začít dívat se na zdraví trochu jinak. 
Uvědomil jsem si, že je třeba kompletně 
přehodit myšlení, změnit přístup a začít 
se zajímat o to, jak o své zdraví pečovat, 
abych nemusel být už nikdy „léčen“. Jen 
tak se totiž můžu vyhnout podobné 
bezmoci, jakou jsem zažíval, když mě 
v pět ráno vykopli bezradného ze špitá-
lu a zoufalý jsem se vracel pěšky domů 
do pražských Strašnic, procházeje ko-
lem zlověstně mlčícího Vinohradského 
hřbitova a  monumentálního kremato-
ria. Jakmile totiž zodpovědnost za své 
zdraví svěříte do rukou bílých plášťů, 
o moc lepší výběr vás nečeká.

Vždyť například podle studie respek-
tovaného Centra pro kontrolu nemocí 

a  prevence  v  Atlantě patří mezi třetí 
nejčastější příčinu úmrtí právě lékařské 
chyby, omyly a  špatné postupy. Jinými 
slovy, pokud jste nemocní, máte možná 
větší šanci na uzdravení, vyhnete-li se 
doktorům, neboť ti mohou být mnohdy 
nebezpečnější než samotná choroba.

Ve své práci vědci vyhodnocovali čtyři 
samostatné studie, jež analyzovaly data 
o míře úmrtnosti z důvodu špatné lé-
kařské péče od roku 2000 do roku 2008. 
Poté pomocí míry hospitalizací od roku 
2013 vypočítali, že na základě celkové-
ho počtu hospitalizací ve Spojených stá-
tech amerických je celých 9,5 procenta 
úmrtí zaviněno špatným postupem 
lékařů. Statistika přitom zahrnuje 
pouze úmrtí způsobená přímo chybou 
lékaře, nikoli chybnými léčebnými po-
stupy v rámci systému. V tomto případě 
by byly závěry ještě drtivější. A to v to 
nepočítáme hospitalizace kvůli vedlej-

ším účinkům předepisovaných léků či 
úmrtí na ně – právě smrt z léků se dlou-
hodobě řadí mezi pětici nejčastějších 
nejčastějších příčin odchodu z  tohoto 
světa. Člověk ale nemusí zrovna umírat, 
aby pochopil, že návštěva doktora patří 
mezi nejrizikovější aktivity na této 
planetě.

Abychom však nebyli nespravedliví, 
musíme samozřejmě rozlišovat. Je ob-
rovský rozdíl mezi akutní medicínou, 
kde jsou lékaři relativně úspěšní, a dia-
gnostikováním a léčbou například chro-
nických či autoimunitních nemocí, kde 
se pravděpodobnost úspěšného vyléčení 
blíží šanci vyhrát ve Sportce.

Zatímco když si uděláte kýlu nebo zlo-
míte nohu, máte velkou šanci, že narazí-
te na zručného chirurga, který se „neu-
řízne“, jako se to stalo u mého dědečka. 
Jakmile však onemocníte sebebanálnější 
chorobou, šance na úspěch je naopak 

mizivá. Důležité je zajímat se o své zdra-
ví i z toho důvodu, že jakmile přenechá-
te zodpovědnost lékařům a  neptáte se 
proč a jak, hrozí, že budou dvakrát řezat 
a jednou měřit. A tak provedou i výkony, 
které by vůbec nemuseli.

Na lékařských fakultách jsou totiž stu-
denti systematicky vedeni k  tomu, aby 
předepisovali léky a  prováděli výkony, 
ale nikoli k  tomu, aby rozuměli zdraví 
a člověku. A tak jsou pak schopni v or-
dinacích dávat na všechno (včetně viróz, 
na které neúčinkují) antibiotika, jež pa-
cientům kompletně „vymlátí“ střevní 
mikroflóru a  zničí zuby. Nebo lahůdky 
typu prášků na cholesterol, které pacien-
ty sice nevyléčí, ale výrobcům léků vydě-
lají obrovský balík.

Kdo ale není líný a o své zdraví se sta-
rá a  zajímá, má vždy šanci, že si bude 
schopen najít lékaře, který ví, co dělá, 
a nebude tudíž zdraví nebezpečný.

Úskalí toho, jak přemýšlí moderní 
medicína i  většina jejích pacientů, jsou 
jasně patrná i na současné koronavirové 
pandemii. Namísto aby se lidé a  lékaři, 
pokud už se preventivně chtěli bát vi-
rózy (kterou dostalo 7387 potvrzených 
případů z 10 000 000, tedy 0,07 % obyva-
tel), zabývali tím, jak zařídit, aby je virus 
vůbec nenapadl, rozhodli se před ním 
schovávat a  provádět kvůli tomu hys-
terické manévry. Platí zde přitom úpl-
ně opačná rovnice: pokud funguje náš 
imunitní systém a pečujeme řádně o své 
zdraví, bacily na nás nemůžou. Jestliže je 
ale naše obranyschopnost dlouhodobě 
narušena, nepomůže nám proti nákaze 
čímkoli ani svěcená voda.

Proč se tedy téměř nikdo nezabývá 
tím, jak posílit imunitu organismu? Na-
místo toho média bombardují čtenáře 
a diváky zprávami o tom, jak se zoufale 
čeká na vakcínu. Jde tedy o zcela opačný 

Podle studie respektovaného Centra pro kontrolu 
nemocí a prevence v Atlantě patří mezi třetí nejčastější 
příčinu úmrtí lékařské chyby, omyly a špatné postupy. 



56

ZDRAVÍ

postup, který nikdy nemůže fungovat ani 
na virus, ani na žádnou jinou chorobu.

Zdravotnictví je ale především byznys 
a o zdraví v něm ani tak nejde. Naopak 
– čím více se do zdravotnictví lije peněz, 
tím více pacientů je schopno vyprodu-
kovat. Vyléčený pacient je totiž ztracený 
klient.

Zázračný lék?
Podobně uvažovala i americká novinář-
ka a  spisovatelka Lynne McTaggartová, 
která v 90. letech chronicky onemocněla. 
Prošla si neuvěřitelným tříletým koleč-
kem, kdy obrazila snad všechny lékaře 
a specialisty, aniž by kdokoli odhalil pří-
činu jejích potíží. Tím, že jí nikdo nedo-
kázal pomoci, došla postupně k  zásad-
nímu poznání. Pochopila, že neexistuje 
žádný zázračný lék, který jí může vrátit 
zdraví. „Jestliže jsem se chtěla uzdravit, 
musela jsem si všechny své starosti vy-
řešit sama – od diagnózy prakticky až 
po léčbu. Sama jsem musela nějak přijít 
na to, co se s  mým organismem děje, 
a sama jsem musela najít způsob, jaký by 

mě vyléčil. Začala jsem chápat, že jsem 
to já, kdo se musí o vlastní zdraví starat, 
neboť nikdo jiný to tak dobře nedokáže,“ 
vzpomínala později na moment, kdy její 
život nabral zcela jiný směr.

Nakonec díky literatuře, konzultacím 
a  jednomu praktickému lékaři, který 
přemýšlel jinak, než je běžné, pravděpo-
dobně opravdu přišla na to, co ji celou 

dobu sžíralo – byla to kvasinka jménem 
moučnivka. Celá anabáze ji postupně do-
vedla ke zjištění, že jádrem problému byl 
oslabený imunitní systém, který nepra-
coval na plný plyn.

Změnila proto kompletně stravu i ži-
votní styl, a i když se z potíží vykřesala, 
zájem o medicínu ji už nepustil. To, co 
o jejím fungování zjistila, ji však zasko-

čilo – bylo to ještě horší, než očekávala. 
„Mé univerzitní vzdělání mě vůbec ne-
připravilo na to, abych pochopila divnou 
a překroucenou logiku lékařských studií. 
Léčebné metody byly zaváděny v podsta-
tě bez jakéhokoli vědeckého podkladu. 
(…) Studie jasně ukazovaly, že určitý lék 
způsobuje rakovinu, ale špičkoví vědci se 
ihned přihnali s  čísly, která připuštění 

tohoto zřejmého faktu zcela zablokova-
la. Vlastní vědecká lékařská literatura 
nabízí ohromující vědecké důkazy, že 
některé léky nejenže nepůsobí, ale jsou 
navíc značně nebezpečné. To není ,věda‘. 
(…)“ Ne, tomu se říká byznys.

Psal se rok 1989 a Lynne McTaggartová 
se spolu s manželem Bryanem rozhodla 
sdělit své poznatky veřejnosti, a tak za-

Je obrovský rozdíl mezi akutní medicínou, kde jsou lékaři 
úspěšní, a léčbou nemocí, kde se pravděpodobnost 
úspěšného uzdravení blíží šanci vyhrát ve Sportce.

Medicínsko-farmaceutický byznys chce 
především vydělávat. Toho nedocílí léčením 

lidí, ale prodejem léků. Na protější straně 
dole: autorka knihy Co vám lékaři neřeknou 

Lynne McTaggartová.   Foto Adobe Stock
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čali vydávat bulletin s názvem Co vám 
lékaři neřeknou. V roce 1996 pak vydali 
stejnojmennou knihu, která se řadí mezi 
nejpodrobnější a nejucelenější práce, jaké 
kdy byly na toto téma sepsány. Ťala nato-
lik do živého, že se proti knize i autorce, 
která se stala fanynkou alternativní me-
dicíny, dodnes vedou zuřivé kampaně. 
Po jejím přečtení jsem pochopil proč.

Jejím hlavním sdělením je totiž fakt, 
že s výjimkou případů, kdy vás přejede 
auto nebo kdy akutně potřebujete cí-
sařský řez, vás ortodoxní medicína ne-
jen nevyléčí, ale může váš stav dokonce 
ještě zhoršit. Ačkoli uplynulo od té doby 
již hodně vody, i po čtvrtstoletí je tahle 
knížka stále aktuální. Možná dokonce 
víc než kdy dřív. 

Půjdete na vyšetření
Pokud by byla západní medicína vedena 
zájmem lidem pomoci, daly by se jí leckte-
ré nedokonalosti prominout. To ale není 
její případ. Jak podotýká Lynne McTaggar-
tová, „největší příčina úpadku lékařského 
výzkumu je skutečnost, že jeho valná část 

je financována společnostmi, které stojí 
o to, aby se získaly určité výsledky. Tyto 
farmaceutické společnosti nejenže platí 
vědcům mzdy, ale často také rozhodují 
o  tom, kde a  zdali budou vůbec publi-
kovat. Je potřeba si uvědomit, že tento 
průmysl má svůj zájem na podlomeném 
zdraví populace: kdyby farmaceutické 
firmy našly místo ,udržovací‘ léčby na 
celý život způsob, jak pacienta skutečně 
vyléčit, brzy by zkrachovaly“. Jestliže jim 
ale pacient věří a své zdraví jim svěří do 
rukou jen proto, že je líný jej řešit a hledá 
svoji zázračnou pilulku, v podstatě se tím 
jen naplňuje klasický obchodní vztah po-
ptávka–nabídka. 

Co je alfou a  omegou moderní medi-
cíny? Správně, vyšetření. Pakliže pacient 
přijme pasivní roli a přijde k doktorovi se 
zadáním „uzdravte mě“, nikoli otázkou 
„jak se mohu uzdravit?“, rozjede se koleč-
ko procedur, ze kterého se mu zatočí hla-
va. Pokud se nechá, systém z něj vyždímá, 
co se dá. Čím více vyšetření totiž zdra-
votnické zařízení provede, tím víc peněz 
od pojišťoven dostane. Místo toho, aby se 
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posuzovaly výsledky, tvrdě se dojí veřejné 
prostředky a v případě mnoha úkonů sa-
mozřejmě i peníze pacientů.

Už to je samo o  sobě problematic-
ké. Ještě horší však je, jaký vliv mohou 
mít některá vyšetření na organismus. 
Největším varovným signálem by pro 
všechny, kteří nekriticky věří v moderní 
medicínu v podobě, do jaké se na Zápa-
dě vyvinula, měla být skutečnost, že 
ačkoli bylo například rentgenové vyšet-
ření prsu provedeno poprvé ve Francii 
již v roce 1960, kdy byl sestrojen první 
prototyp mamografu, případů rakoviny 
prsu nikterak neubývá, naopak. Podle 
údajů statistické ročenky našeho mi-
nisterstva zdravotnictví z roku 2016 je 
zhoubný nádor prsu nejčastějším zhoub-
ným nádorovým onemocněním žen 
v České republice a počet nově hlášených 
případů na 100 000 obyvatel za rok má 
stoupající tendenci.

Když jsem dělal před sedmi lety roz-
hovor se slavným německým lékařem 

Rüdigerem Dahlkem, průkopníkem ce-
lostní medicíny a  autorem bestsellerů 
Nemoc jako cesta či Nemoc jako symbol, 
vybalil to zcela natvrdo. Dahlke mluví 
tak napřímo, že se o něm běžným léka-
řům, a hlavně farmaceutické lobby a šé-
fům korporací všeho druhu musí i zdát. 

„Třetí nejčastější příčinou úmrtí jsou 
léky. V  této souvislosti vám radím vy-
hledávat lékaře jen v opravdu nejvyšší 
nouzi,“ prohlásil třeba a dodal: „Napří-
klad očkování proti rakovině děložního 
čípku je zcela nesmyslné, přesto je zave-
dené. Máme rovněž dostatek studií, že 
mamograf je příčinou rakoviny prsu. Je 
mi velice trapné, že tohle říkám, proto-
že jsem také lékařem, ale je to tak. Když 
se na jedné přednášce ptali gynekolo-
gů, kdo z nich by poslal svou ženu na 

mamograf, nepřihlásil se ani jeden.“
Tohle už ale psala Lynne McTaggar-

tová v knize Co vám lékaři neřeknou 
před pětadvaceti lety. Mamografie 
se v  90. letech hodně zkoumala 
v  Kanadě. V  roce 1993 byly publi-

kovány výsledky Kanadského národ-
ního sledování screeningu rakoviny 
prsu. Vyšetřeno zde bylo 50 000 žen 
ve věku mezi 40 a 49 lety a výsledky 
byly vskutku pozoruhodné. Ukázalo 

se, že tento způsoby vyšetření nejen-

Je to rakovina, není to rakovina? Nepoznám 
to z toho, ale pro jistotu bych do toho 

říznul...   Foto AdobeStock

Peníze budou, a my nebudeme. To hlavní, 
co budete v nové fázi kapitalismu 

potřebovat, je zdraví. Protože když se 
sami o sebe nebudete moct postarat, 

nikdo jiný to za vás neudělá. Takže 
žádná antibiotika, ani steroidy, ani 

prášky na tlak či cholesterol, ale každý 
den cvičit, dobře jíst, mít pravidelný 

režim a vše, co neobsahují současné 
potraviny, tělu dodat prostřednic-

tvím kvalitních doplňků. Není to tak 
složité, ale je třeba si zdraví vážit 

a zajímat se, nikoli dělat vše špat-
ně a pak se divit... 
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že nepomáhal, ale třetina žen zemře-
la na karcinom prsu ve skupině, která 
byla do programu zahrnuta jako prv-
ní. Švédská studie vědců z  Malmö již 
v roce 1988 odhalila, že u žen mladších 
55 let, u kterých byla za posledních 10 
let provedena mamografie, byl třikrát 
větší počet žen s rakovinou než u žen, 
které se mamografu dokázaly vyhnout. 
Takových studií, jež upozorňují na 
nějaký problém ve zdravotnictví, jsou 
tisíce, ale jaksi pokaždé zapadnou mezi 
těmi, u  kterých dopadnou výsledky 
tak, jak je dobré pro medicínsko- 
-farmaceutický byznys. Ale třeba je to 
jenom náhoda…

Vědci v  Kanadě také prokázali, že 
mamografie nemá význam pro niko-
ho v žádné věkové skupině, a naopak 
přináší víc škody svými falešně pozi-
tivními výsledky a  následujícími zá-
kroky. Vyšlo najevo, že pouze jedna 
ze 14 žen s  pozitivním mamografem 
rakovinu opravdu má. Studie Harvar-
dovy univerzity pak potvrdila, že 
následkem pravidelných mamografií 
je to, že vedou k razantní a zbytečné 

léčbě, protože nezhoubné nádory jsou 
omylem považovány za zhoubné. A to 
je právě ono. Jakmile se odevzdáte 
bez reptání zdravotnickému systému, 
bude pro něj finančně výhodné vás lé-
čit, i  když nejste nemocní. Na tom je 
totiž založen smysl celé jeho existence. 
Proto ačkoli do zdravotnictví míří víc 
a víc peněz, lidem je hůř a hůř.

Hodně se sice například mluví o  ra-
kovině a  o  počtech „vyléčených“ či 

mrtvých, ale absolutně se neřeší dia-
gnostika. Jestliže víme, že například 
chemoterapie likviduje svým koktej-
lem těch nejbrutálnějších jedů nejen 
zhoubné rakovinné buňky, ale i ty živé, 
a  tím pádem kompletně ničí imunit-
ní systém, měli bychom začít konečně 
přemýšlet o  tom, jak je možné, že to 

vůbec někdo může přežít. Když jsem 
se ptal jednoho renomovaného lékaře, 
jak si lze vysvětlit skutečnost, že by 
někdo s  rakovinou dokázal přežít tak 
šílené dávky jedů v  těle, jeho odpověď 
mě naprosto šokovala. „Může to přežít 
jen relativně zdravý člověk, respektive 
ten, který rakovinu nemá.“ A naznačil 
mi – samozřejmě mě zapřísahal, ať ho 
hlavně nikde neprásknu –, že je možné, 
že jsou často považovány za rakovinu 

i případy, kde sice vyšetření krve ukáže, 
že něco není v pořádku, ale nemusí to 
být nutně již rakovina. Může jít napří-
klad o náběh, stav, který by do rakoviny 
časem dospěl, ale kde by v dané chvíli 
stačilo zaměřit se na podporu imunity 
a  hodnoty by se srovnaly. Testy jsou 
však nastaveny tak, že klesnou-li hodno-
ty pod určitou úroveň, spadne nešťast-
ník do skupiny pacientů s  rakovinou. 
A  to přesto, že ji možná vůbec nemá. 
Namísto zvýšení imunity se mu tak do-
stane její totální likvidace. 

Od té doby, co napsala Lynne McTag-
gartová knihu Co vám lékaři neřeknou, 
se změnilo hlavně to, že podobných vy-
šetření a screeningů, jako je mamografie 
a  rentgen, které produkují nebezpečné 
záření, výrazně přibylo; a  zdokonalily 
se nové diagnostické přístroje, takže ne-
bezpečí číhá na každém rohu. V ohrože-
ní je pacient již v momentě, kdy se teprve 
zjišťuje, co mu je.

To pravé dobrodružství ale nastane 
až ve chvíli, kdy začne být „léčen“. To 
už je však téma na další samostatný 
článek. Pokud pacienti nezmění postoj 
ke svému zdraví a nezačnou se daleko 
lépe starat o  obranyschopnost svého 
těla a nezlepší svůj životní styl, vystavu-
jí se neúměrnému riziku. Nejen tím, že 
vážně onemocní, ale především tím, že 
budou léčeni.   vid 

Co je alfou a omegou moderní medicíny? Vyšetření. 
Pakliže pacient přijme pasivní roli, rozjede se kolečko 
procedur, ze kterého se mu zatočí hlava. 
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Spojit se s  Milkou Nisslmüller, 
která je v  jednom kole a  ne-
ustále pendluje mezi Vídní 
a Spojenými arabskými emirá-

ty, není úplně snadné. V  Dubaji stejně 
jako v Rakousku totiž šíří slávu Soma-
vedicu, unikátního českého přístroje na 
neutralizaci elektrosmogu a  geopato-
genních zón, který svými schopnostmi 
udivuje lidi napříč společenskými vrst-
vami a kontinenty.

Milka Nisslmüller se celý život za-
jímala o lidské zdraví. Rodačka z Bra-
tislavy, která po studiu ekonomie 

opustila Československo a  usadila se 
ve Vídni, získala během své kariéry 
široké zdravotnické vzdělání – v alter-
nativní medicíně na anglické Academy 
of Human Sciences či v  rakouském 
Institutu celostní medicíny doktora 
Steinera, a studovala též na americké 
American Academy of Anti-Aging Me-
dicine, kde je dodnes aktivní členkou. 
Neúnavně se věnuje hledání možností 
prevence zrychlených procesů stárnu-
tí a chorob, které vznikají v důsledku 
negativních vlivů moderní techniky 
a civilizace.   

Před dvěma lety si během dovolené 
v  rakouských Alpách zašla na masáž, 
kde si všimla podivně svítící „zelené 
koule“. Poprosila maséra, ať tu podiv-
nou lampičku vypne, že ji to ruší při od-
počinku. Ten se ale zuřivě bránil. „Ste-
fan trval na tom, že ji nevypne, protože 
mi prý ta zelená koule dělá dobře. Takto 
jsme se dohadovali asi týden. Po týdnu 
mě ale ta koule už nerušila, naopak. Při 
nejbližší příležitosti jsem si ji koupila,“ 
vzpomíná Milka Nisslmüller na čer-
venec 2018, který posunul mílovými 
kroky vpřed nejen její vlastní život, ale 

Zvyšující se množství volných radikálů působením bezdrátového záření a jiného 
elektrosmogu, stejně jako dalších škodlivin, způsobuje mnoha lidem velké zdravotní 
potíže. Naštěstí ale existují způsoby, jak se od toho nejhoršího uchránit.

Jaký si to uděláš…
Volné radikály útočí na lidské buňky...

Foto Adobe Stock



61

FENOMÉN

zásadně ovlivnil i další kroky lovosické-
ho vynálezce Ivana Rybjanského, který 
ve své dílničce před devíti lety první So-
mavedic vytvořil.

Skleněný přístroj ve tvaru kosmické 
lodi, který sestává z  polodrahokamů 
a vzácných kovů ve tvaru pyramidy, za-
litých ve skle, je založen na principu ří-
zeného uvolňování jejich energie, která 
příznivě ovlivňuje okolní prostředí. Kaž-
dý minerál „vibruje“ na určité frekvenci, 
a  tu vysílá do okolí. Tím, že jsou polo-
drahokamy poskládány tak, aby se jejich 
účinky vzájemně zesilovaly, Somavedic 
dokáže harmonizovat okolní prostředí 
až v okruhu 30 metrů, bez ohledu na to, 
kolik a jakých překážek mu stojí v cestě.

Ale to není zdaleka všechno. Jak se 
totiž začíná pomalu, ale jistě ukazovat, 
Somavedic je natolik sofistikovaný, že 
významně předběhl svoji dobu. I  Ivanu 
Rybjanskému, který si zprvu ani v celé 
šíři neuvědomil, co vlastně dokázal vy-
tvořit, to plně došlo teprve nedávno. 
Něco jiného je totiž vyrobit něco, co fun-
guje, a něco jiného pochopit celý princip 
a potenciál. 

Zásluhu na tom má i  Milka Nissl-
müller, která si hned po dovolené poří-
dila Somavedic Medic Uran, tehdy nejsil-
nější model – jeden pro sebe, druhý pro 
dceru a  třetí pro syna. „Já takové věci 
hodně cítím. U  nás doma se mi stalo, 
že atmosféra v bytě se kompletně změ-
nila a partner, který se budil čtyřikrát 
za noc, najednou spal jako miminko. 
Naproti tomu syn je naprosto technický 
člověk a přesvědčoval mě, že je to nějaký 
bullshit a nic takového nepotřebuje, tak 
jsem mu řekla, ať to nechá svítit jako de-
sign do bytu,“ vypráví Milka energicky; 
ostatně jinak to ani neumí. Za nějaký čas 
ale syn volal, že si přístroj nechá, protože 
se dokáže soustředit až dvanáct hodin 
v  kuse. Vnučky přestaly trpět častými 
virózami ze školky, a když vzala Milka 
zařízení do koučinkové skupiny složené 
převážně z ajťáků, kteří celé dny jen čučí 
do počítače, zjistila, že jsou najednou 
soustředěnější a přístupnější.

Proto na nic nečekala a  z  Vídně se 
vydala přímo do Lovosic, aby přišla na 

kloub tomu, jak je něco takového mož-
né. Po dlouhém rozhovoru s  Ivanem 
Rybjanským zjistila vše, co potřebovala 
(a o čem Šifra pravidelně píše), a rozhod-
la se, že takovou věc dostane mezi lidi 
nejen v Rakousku, ale i v Dubaji, kde ně-
kolik let pracovala a žila. Na základě lo-
vosické schůzky vznikl Somavedic Aus-
tria a Somavedic Emirates. Lámala si ale 
hlavu, jak to vlastně udělá, protože pro 
Araby a  zejména „zdravotně konzerva-
tivní“ Rakušany může být obtížné něco 
takového přijmout. Na rozdíl třeba od 
Čechů, kteří jsou alternativním věcem 
otevřeni a nakloněni. „I když jsem člověk 
tvrdých faktů a tento přístroj funguje na 
bázi frekvencí, věděla jsem, že to musím 
pro rakouský a arabský trh nějak srozu-
mitelně podat a zdůvodnit.“

Po dlouhém zkoumání a konzultacích 
s vědci a lékaři Milku Nisslmüller, jež vě-
děla, že se musí chytit něčeho pevného, 

napadlo provést test na přítomnost tak-
zvaných volných radikálů v moči. A prá-
vě to se ukázalo jako klíčové.

Volné radikály jsou totiž „morem“ 
moderní doby. A to přesto, že jsou mezi 
námi již od doby, kdy se Adam s Evou 
poprvé nadechli vzduchu. Vznikají v těle 
jak přirozenou cestou v  rámci látkové 
přeměny, tak vlivem vnějších vlivů život-
ního prostředí. A vytváří je jak sluneční 
záření, tak škodlivé látky z okolí – léky, 
chemie, geopatogenní zóny Země a pře-
devším elektromagnetické záření z mo-
bilů, wi-fi routerů a jiné moderní techni-
ky, kterého neustále přibývá.  

Za běžných okolností obsahuje každá 
molekula – ať už buňky v  našem těle, 
nebo molekuly vzduchu, který dýcháme 
– jedno jádro, jež obíhají vždy v párech 
záporně nabité částečky, kterým se říká 
elektrony. Elektromagnetické záření 
však způsobí, že zasažená molekula – na-

příklad vzduchu, ztratí jeden elektron, 
a ten už není v páru. Takto poškozená 
molekula se potom všemi silami snaží 
ztracený elektron ukořistit z  vedlejší 
molekuly, která je zatím ještě v pořádku.

Protože molekule chybí jeden elekt-
ron, stává se volným radikálem. Volným 
proto, že jí chybí elektron, radikálem 
proto, že se ho snaží někde ukrást. Dý-
cháme-li vzduch, který obsahuje volné 
radikály způsobené ve velké míře právě 
elektrosmogem, dochází v  našem těle 
k řetězové reakci, která poškozuje naše 
buňky. Říká se jí oxidace.

Chování volných radikálů je podob-
ně toxické, jako kdyby muže opustila 
manželka, a ten se vydal shánět novou 
manželku k sousedovi. Za chvíli by byl 
vzhůru nohama celý barák. V  kuchyni 
to třeba vypadá tak, že když necháte na 
stole oloupaný banán, kvůli volným radi-
kálům za chvilku zčerná. 

Adam s  Evou sice také „oxidovali“, 
a oxidovali i  jejich následníci, ale až do 
18. století to nepředstavovalo zvláštní 
problém. Imunitní systém se za normál-
ních okolností volným radikálům ubrá-
ní. Například pomocí tripeptidu s  ná-
zvem glutathion, který produkuje naše 
tělo a  který obsahuje velké množství 
záporných elektronů. Tím pádem může 
v těle snadno napravit spoušť, kterou ne-
zvaní návštěvníci způsobili.

Jak se ale říká, všeho moc škodí. Přísun 
volných radikálů do organismu se prud-
ce zvýšil v 18. století, když začala průmy-
slová revoluce. O sto let později se dalším 
zdrojem volných radikálů stala elektřina 
a  zvýšené elektromagnetické záření, 
které stabilitě molekul kyslíku rozhod-
ně nepřispělo. O  znečištěném životním 
prostředí ani nemluvě. A v roce 1983 bylo 
zaděláno na další malér, neboť byl do pro-
vozu uveden první mobilní telefon, aniž 

Chování volných radikálů je podobně toxické, jako kdyby 
muže opustila manželka, a ten se vydal shánět novou 
k sousedovi. Za chvíli by byl vzhůru nohama celý barák.
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by kdokoli zkoumal jeho škodlivé účinky, 
a „radikální“ revoluce pokračovala rokem 
2007, kdy se začal prodávat iPhone. Od té 
doby, co máme „chytré“ telefony plné 2G, 
3G, 4G a nejnověji 5G dat, komunikujeme 
vlnami nejen mezi sebou, ale i s jednotli-
vými vysílači a anténami. Toto silné zá-
ření ještě silněji rozbíjí molekuly kyslíku, 
jež následně řádí jako černá ruka. Jsme 
zkrátka pod palbou.

Chytré elektroměry?
Tím, že se exponenciálně zvýšilo elek-
tromagnetické záření, úměrně tomu 
přibývá civilizačních chorob a  jiných 
zdravotních problémů. Protože jde o ob-
rovský byznys, vědci a politici dělají, že 
to nevidí, a argumentují tím, že záření 
z mobilů a Wi-Fi přístrojů nepřekračuje 
normy. Akorát vždy zapomenou říct, že 
ty normy neustále zvyšují s přibývajícím 
zářením tak, aby to pokaždé „prošlo“.

Další oblíbenou výmluvou zlobbova-
ných politků, vědců a úředníků je argu-
ment, že není bezdrátové záření škodli-
vé. To je ale tím, že jsou normy postavené 
převážně na tepelných účincích. Pokud 
se vám tedy z telefonu nespálí ucho nebo 
se vám neuvaří mozek či se jinak výraz-

ně „neoteplíte“, je tento druh záření po-
važován za neškodný. 

Jen v prvních dvaceti letech od zavede-
ní mobilů byla hladina elektromagnetic-
kého záření až třicetkrát vyšší, před pěti 
lety už se hladina zvedla 1 000 000 000 
000 000krát (toto číslo odpovídá jedné 
biliardě). Za předpokladu, že zrovna 
netelefonujete – v tom případě je okolní 
záření ještě výrazně silnější.

Mezinárodní tým vědců vydal v roce 
2007 práci zvanou BioInitiative Report, 
v  níž přinesl jasné důkazy o  tom, že 
elektromagnetické zamoření způsobu-
je poruchy imunity či ovlivňuje chová-
ní a výrobu melatoninu – to může vést 
až k Alzheimerově chorobě a rakovině 
prsu. Záření dále provází poškozování 
na genové úrovni, a dokonce ho spojili 
s  leukémií u dětí. Další studie uvádějí 
možnost chronického stresu, změnu 
v  enzymech a  metabolismu, zvýše-
ný růst buněk a produkce stresových 
proteinů či narušení paměti a  funkcí 
mozku.

V roce 2012 pak byla zveřejněna zná-
má studie provedená ve švédské  Uni-
verzitní nemocnice v Örebro, podle níž 
má desetileté užívání mobilního tele-
fonu za následek v  průměru o  290 % 
vyšší riziko rozvoje nádoru na mozku; 
přičemž nádor se vyvíjí – logicky – na 
té straně hlavy, u níž je mobil nejvíce 
používaný.

S  každou další generací bezdráto-
vých přenosů dat, od 2G a 3G přes 4G 
až po nejnovějších 5G, exponenciálně 
roste i  počet volných radikálů v  na-
šem životním prostředí a okolí. A čím 
větší množství volných radikálů naše 
tělo bombarduje, tím větší je to zátěž 
pro imunitní systém. Ve světě se navíc 
v posledních letech rozšířilo používání 
takzvaných „smart meters“. Jde o jakési 
inteligentní počítače elektrického prou-
du neboli sofistikované digitální elek-
troměry. V  Česku se tato technologie 
teprve testuje, ale jinde již naplno běží. 
Úkolem těchto smart meterů je komu-
nikovat rádiovým modemem s každým 
spotřebičem v  domácnosti a  datovou 
centrálou. Nejenže to produkuje další 

Volné radikály jsou tu již od Adama a Evy... 
Na snímku dole: Milka Nisslmüller.    

Foto Adobe Stock
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zbytečný elektrosmog, ale také totální 
špionáž.

Tak kolik?
„Tělo má v noci detoxikovat, regenerovat 
a produkovat hormony. Ale když je plné 
volných radikálů, protože je zapnutý mo-
bil, wi-fi… Ženy mají předčasně meno-
pauzu a muži andropauzu; takových lidí 
jsou plné ordinace a je jim třeba 40 let,“ 
říká Milka Nisslmüller, které vrtalo hla-
vou, proč mají přístroje Somavedic tak 
pozitivní harmonizační účinky. A tak ji 
napadlo otestovat, jestli má přítomnost 
Somavedicu výraznější vliv právě na 
množství volných radikálů. Když se totiž 
tělo v  noci nemusí bránit útokům vol-
ných radikálů, může regenerovat a pro-
dukovat pro život nezbytné hormony. 

Ivan Rybjanský musel po celou dobu 
vývoje Somavedicu často vyvracet ne-
správné představy lidí, kteří se domní-
vají, že přístroj má svými účinky elek-
trosmog či geopatogenní zóny „vyrušit“. 
To je ale samozřejmě nesmysl. Kdyby to 
tak bylo, nezapnuli byste si doma ani 
počítač nebo telefon. Somavedic „nevy-
píná“ elektrosmog, ale eliminuje jeho 
škodlivé důsledky na buněčné úrovni. 
Nyní již lze srozumitelněji popsat prin-
cip, jakým to dokáže. Jde na to pěkně 
„čistě a přírodně“.

Odpadním produktem nenasycených 
mastných kyselin je takzvaný malondial-
dehyd, jenž vzniká tehdy, pokud kvůli 
volným radikálům tyto kyseliny oxidují. 
Právě na jeho přítomnosti v  moči jsou 
založeny testovací proužky Freie-Radi-
kale-Check, které napadlo použít Milku 
Nisslmüller a které dokážou změřit tak-
zvaný oxidační stres způsobený přítom-
ností volných radikálů v těle.

Když se ukázalo, že Somavedic oprav-
du umí oxidační stres snížit na mini-
mum, pustil se Ivan Rybjanský do zjiš-
ťování mechanismu, jakým to přístroj 
způsobuje. Jak vyšlo brzy různými 
měřeními najevo, Somavedic dělá něco 
podobného jako mořská voda – vytvá-
ří částice, které nesou elektrický náboj, 
konkrétně takzvané záporné ionty, což 
je skvělá zpráva. Zatímco atom v  neut-

rálním stavu má stejný počet protonů 
a  elektronů, záporně nabité částice ob-
sahují jeden nebo více dalších záporně 
nabitých elektronů. Co to znamená? Že 
se mohou elegantně spojit s  volnými 
radikály v těle a okolním prostředí, což 
také v případě Somavedicu dělají. Obrov-
ská výhoda Somavedicu je, že pracuje na 
čisté bázi, neboť je sestrojen na principu 
řízeného uvolňování energie drahých 
kamenů. Proč ale zrovna léčivé kameny 
v  konkrétní vzájemné korelaci emitují 
podobně jako slaná voda v moři záporné 
ionty? „Na povrchu některých kamenů 
existují takzvané fullereny, molekuly, 
tvořené atomy uhlíku uspořádanými do 
vrstvy z pěti- a šestiúhelníků s atomy ve 
vrcholech. Kameny svým povrchovým 
napětím tyto fullereny vytvářejí, a  ná-
sledně se uvolňují záporné ionty,“ vysvět-
luje Ivan Rybjanský tento princip.

Somavedic je sestaven tak, aby se léči-
vá energie a s ní záporné ionty z kamenů 
uvolňovaly postupně a trvale, a vzájem-
ně se jejich účinky zesilovaly. „Přirovnal 
bych to k  příkladu magnetů. Když si 
dáte jeden magnet, tak okolo sebe vytvo-
ří nějaké pole. Deset magnetů vytvoří sil-
nější pole. Stejně tak jeden kámen má ně-
jaké pole, ale dvacet kamenů spojených 
s různými drahými kovy je v generování 
záporných iontů násobně silnější.“ To lze 
ostatně velmi snadno ověřit použitím 
kvalitního měřiče hustoty iontů, napří-
klad spolehlivého amerického přístroje 
od firmy AlphaLab.

Tím, že Somavedic dovede generovat 
obrovské množství záporných iontů, 
dokáže též podle Ivana Rybjanského 
harmonizovat nejen okolní prostředí 
a  lidské tělo, kterému umetá cestičku 
od volných radikálů, ale také další „di-
menze“ naší osobnosti. „Okolo fyzického 
těla je energetické pole, které by se dalo 

označit jako druhé tělo. Každý náš orgán 
funguje na určité frekvenci, každá buň-
ka. Třetí úroveň je mentální pole, kam 
spadají všechny zážitky, které jsme zažili 
od narození až dodnes, naše vzpomínky. 
Sice jsou neutříděné a vše si nepamatuje-
me, ale jsou uložené v mozku,“ vysvětluje 
muž, který poté, co před dvaceti lety, kdy 
mu lékaři dávali několik týdnů života, 
dostal druhou šanci a kompletně změnil 
způsob myšlení i přístup k sobě a lidské-
mu zdraví. Dnes je šťastný, že tuto laska-
vost může svou prací několikanásobně 
oplatit – tím, že pomáhá lidem od Česka 
přes Slovensko, Německo a Rakousko až 
po Spojené státy americké, Rusko, Spoje-
né arabské emiráty a Japonsko žít lepší 
a harmoničtější život.

Schopnosti Somavedicu ale sahají ješ-
tě dál, až na kvantovou úroveň. „Čtvrtá 
úroveň je takzvané kvantové pole, kde 

jsou uloženy všechny další informace, na-
příklad o našich předcích. Přirovnal bych 
to k počítači – to, co se nevejde na pevný 
disk (do mozku), musíme uložit externě, 
odkud je možné si informace kdykoli 
,stáhnout‘. To kvantové pole je uložené dá 
se říct ,na cloudu‘. Pátá úroveň či dimen-
ze nás spojuje s něčím, co nás přesahuje. 
Silou, kterou někdo nazývá éterem, ně-
kdo Bohem, jiný nepodmíněnou láskou či 
energií Zdroje. Na všech těchto pěti úrov-
ních existujeme. Frekvence našeho okolí, 
především ty vycházející z moderní tech-
niky, jako jsou mobily, wi-fi, baby moni-
tory, mikrovlnky nebo telekomunikační 
rádiové věže, narušují a ovlivňují tok ener-
getickych informací v našem těle. Všech-
ny tyto frekvence ale Somavedic harmo-
nizuje a neutralizuje vnější škodlivé vlivy, 
které by toto propojení mohly zbytečně 
kazit.“ Přístroj nám sice umete cestičku, 
ale zbytek práce už je na nás. Jaký si to 
totiž uděláme, takový to máme. vid 

S každou další generací přenosu bezdrátových dat roste 
i počet volných radikálů v prostředí. A čím víc radikálů tělo 
bombarduje, tím větší je to zátěž pro imunitní systém. 
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CO VIDÍTE? Na první pohled se zdá odpověď snadná – na fotografii je květina 
a v ní motýl. Pokud se ale podíváte pořádně, na pravé části motýla spatříte obrys 
ženského obličeje. To proto, že jde o  nahou modelku Lauru. Umělec Johannes 
Stoetter s ní strávil několik hodin, dokud ji netransformoval v překrásného motýla. 
Tahle optická iluze je skutečně mistrovská. Sovy ani motýli zkrátka nejsou tím, čím 
se zdají být. A proto je důležité být ve střehu a pořád se dívat.   Foto Profimedia
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FOTO MĚSÍCE



TIPY

RADOST až na KOST
Nechte se inspirovat tím, co vám stejně jako mně může rozšířit obzory, 

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

SÍLA STAREJCH VÍN. „Podle nepsanejch zákonů, hledáme 
něco, co nám nejspíš schází. Podle prastarejch pudů, který 
nás nutěj furt za něčím jít. Do stejný řeky nikdy nevstoupíš, 
klacky sám sobě pod nohy házíš. Cos chtěl, máš, stejně do-
jdeš k poznání. Že věci některý jsou neměnný jak síla starejch 
vín…“ Tahle pohodová hitovka od původně nu-metalové sku-
piny Škwor mě provází téměř každou uzávěrkou. Nějak mě 
vždycky uklidní a potěší – jak skvělým textem, tak klipem, 
který se natáčel v kavárně Liberál, kam jsem jako „konzer-
vativec“ chodíval, když jsem pobýval v pražských Holešovi-
cích. Je to krásná písnička o tom, jak se lidi nemění, „jak když 
přesadíš starej strom, taky to nebude velká sláva“. Stejně ale 
věřím tomu, že pokud chtějí, změnit se jednoduše můžou.

TROCHU LEPŠÍ. Jaký je nejlepší český kanál na YouTube? 
Pro mě určitě Trochu lepší. Dělá ho Elvin, cizinec žijící v Brně, 
který miluje čtení knih o osobním rozvoji a aplikování jejich 
znalostí ve svém vlastním životě. A opravdu jim rozumí, pro-
tože na jejich základě vyrábí fantastická kreslená videa, která 
pochopí i malé dítě. Na Elvinovi je vidět, že tyhle věci dělá 
opravdu s láskou. A když něco děláte s láskou, je to prostě 
dokonalé. A o moc lepší.

ŠPIONSKÉ POUZDRO. Když začala vláda blábolit o neřád-
stvu jménem „chytrá karanténa“, pořídil jsem si za pár stovek 
pouzdro, které dokáže blokovat signál z mobilu. Jak jistě víte, 
moderní telefony jsou vyráběny tak, že z nich nemůžete vyn-
-dat baterii, a tak vás můžou tajné služby, vlády a jiní darebáci 
sledovat, jak se jim zlíbí. Jakmile dám ale telefon a bankovní 
karty s čipem nebo občanku do tohohle kouzelného pouzdra, 
nejen že se mi nikdo nedovolá, ale nemůžou mě ani stopo-
vat a odposlouchávat, jako se to jinak nonstop děje. Pouzdro 
je totiž potažené síťkou z nanomateriálů! Pokud nechcete  
pouzdro, stejně poslouží i alobal.   www.spionsvet.cz  

RANHOJIČ. Tenhle úžasný snímek se odehrává v 11. stole-
tí v temném středověku, kdy jedinou zdravotní péči zajišťují 
ranhojiči. Rob Cole je schopen vycítit, když má někdo zemřít. 
Po smrti obou rodičů se ho ujímá právě jeden z potulných 
ranhojičů a během společných cest se z Roba stává jeho 
učedník. Touha po poznání a touha dozvědět se o lidském 
těle a jeho léčení co nejvíc žene nakonec Roba z malé ang-
lické vesnice přes Konstantinopol až do dálné Persie. Znovu 
a znovu riskuje, aby se mohl stát skutečným léčitelem...



12 2017

59 Kč | 2,40 €

KARDINÁL KARDINÁL KARDINÁL 

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.

05 2019 
59 Kč | 2,40 €

 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

ŠIFRA PRO VÁS
www.casopis-sifra.cz

6-7 2016

59 Kč | 2,40 €
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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

59 Kč | 2,40 €
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Tajemství života

O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

12 2018 

59 Kč | 2,40 €

 Přelet nad Čapím hnízdem 

 Muž, který nechtěl dluhy 

 Nejkrásnější dárek 

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

Jak p
řeko

nat 

Jak p
řeko

nat 

Jak p
řeko

nat 

STRACH
STRACH
STRACH

Slavný autor Cesty pokojného 

bojovníka Dan Millman v Praze 

mluvil o tom, jak získat odvahu 

udělat v životě opravdovou 

změnu a jaký je rozdíl mezi 

hrdiny a zbabělci.

09 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Rozhovor s duem Šichtařová–Pikora

 Kup zmrzlinu, zachráníš planetu

 Léčivé informace

 Harrachov, město menhirů

 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?

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

09 2019

 2,40 €

Země bez lesů?

08 2017
59 Kč | 2,40 €

CO SE DĚJE 
S POČASÍM?

Bude teplo, nebo zima? Jak funguje 
propaganda globálního oteplování? 

Proč tolik vědců podvádí? A jak 
probíhají klimatické války?

02 2016
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Harrachov, město menhirů

Nové informace o přistání na Měsíci

V nouzi poznáš přítele

08 2019

59 Kč | 2,40 €

 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?

12 2019

59 Kč | 2,40 €

 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
10 2019

59 Kč | 2,40 €

První český samuraj

Eko 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

9
77
23
36

55
70
08

05

05 2015
59 Kč | 2,40 €

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

Šifra mistra
       Williama

04 2019 
59 Kč | 2,40 €

 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? 

06 2015

59 Kč | 2,40 €
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Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri

obalka_SIFRA_06_15.indd   1

24.07.15   9:50

09 2018 59 Kč | 2,40 €

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?

02 2016

59 Kč | 2,40 €

9
77
23
36

55
70
08

02

Tajemství života
O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

12 2018 

59 Kč | 2,40 €

 Přelet nad Čapím hnízdem 

 Muž, který nechtěl dluhy 

 Nejkrásnější dárek 

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

Slavný autor Cesty pokojného 

bojovníka Dan Millman v Praze 

mluvil o tom, jak získat odvahu 

udělat v životě opravdovou 

změnu a jaký je rozdíl mezi 

hrdiny a zbabělci.

09 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Rozhovor s duem Šichtařová–Pikora

 Kup zmrzlinu, zachráníš planetu

 Léčivé informace

 Harrachov, město menhirů

 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 201659 Kč | 2,40 €
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Tajemství životaO vzniku naší existence panuje stále řada velkých otazníků. Kdo doopravdy jsme a odkud pocházíme?

12 2018 

59 Kč | 2,40 €

 Přelet nad Čapím hnízdem 

 Muž, který nechtěl dluhy 

 Nejkrásnější dárek 

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

Slavný autor Cesty pokojného 

bojovníka Dan Millman v Praze 

mluvil o tom, jak získat odvahu 

udělat v životě opravdovou 

změnu a jaký je rozdíl mezi 

hrdiny a zbabělci.

09 2019 59 Kč | 2,40 €

 Rozhovor s duem Šichtařová–Pikora

 Kup zmrzlinu, zachráníš planetu

 Léčivé informace

 Harrachov, město menhirů

 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?

08 201759 Kč | 2,40 €

CO SE DĚJE 
S POČASÍM?
Bude teplo, nebo zima? Jak funguje 

propaganda globálního oteplování? 

Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

08 201959 Kč | 2,40 €

 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?

01 202059 Kč | 2,40 €

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

 Syndrom vyhoření
 Jak naše tělo odolává nemoci? Joker – � 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?

08 2019
59 Kč | 2,40 €

 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?

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?

 Jak na děti

 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 s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i 

spolehlivější a
 dnešní 

umělá inteligence se již d
okáže učit i

 věcem tvůrčím
 

a vyžadujícím
 intuici č

i kreativní myšlení.
02 2016

59 Kč | 2,40 €
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Tajemství života

O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

12 2018 

59 Kč |  2
,40 €

 Přelet nad Čapím hnízdem 

 Muž, k
terý nechtěl dluhy 

 Nejkrásnější d
árek 

 Co skrývá Ista
nbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš H
alík opravdu kněz?

Jak
 pře

kon
at 

STRACH

Slavný autor C
esty

 pokojného 

bojovníka Dan Millm
an v Praze 

mluvil o
 tom, ja

k zís
kat odvahu 

udělat v živ
otě opravdovou 
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abělci.

01 2018 

59 Kč | 2,40 €

9

77

23

36

55

70

08

01

Ashrita Furman je držitelem největšího 

počtu rekordů v Guinessově knize. 

V rozhovoru pro Šifru vypráví o tom, 

jak důležité je být sám sebou a šťastný.

Rok  
změny?

Kvůli programům, 

návykům či mediálním 

manipulacím lidé přijali 

jakousi šablonu života, 

kterou kopírují, místo 

aby žili svůj život. 

Letošek ale přeje velké 

transformaci...

08 2017
59 Kč | 2,40 €

CO SE DĚJE S POČASÍM?
Bude teplo, nebo zima? Jak funguje propaganda globálního oteplování? Proč tolik vědců podvádí? A jak probíhají klimatické války?

05 2018 
59 Kč | 2,40 €

Zázraky přírody
Superpotravina jménem třešně. 
Vzájemná komunikace stromů 
pomocí „lesního internetu“. 
Taje skutečných zákonů přitažlivosti 
a fungování tohoto světa...

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 Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

Jak překonat 

STRACH

Slavný autor Cesty pokojného 

bojovníka Dan Millman v Praze 

mluvil o tom, jak získat odvahu 

udělat v životě opravdovou 

změnu a jaký je rozdíl mezi 

hrdiny a zbabělci.

09 2019 

59 Kč | 2,40 €
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 Kup zmrzlinu, zachráníš planetu

 Léčivé informace

 Harrachov, město menhirů

 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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Tajemství životaO vzniku naší existence panuje stále řada velkých otazníků. Kdo doopravdy jsme a odkud pocházíme?
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 Láska jako pes
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 Kup zmrzlinu, zachráníš planetu
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 Harrachov, město menhirů

 Nové informace o přistání na Měsíci
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Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky  
na rozloze milionu hektarů. Kdo za to může?
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08 2017
59 Kč | 2,40 €

CO SE DĚJE 
S POČASÍM?
Bude teplo, nebo zima? Jak funguje 

propaganda globálního oteplování? 

Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

08 201959 Kč | 2,40 €

 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?

01 202059 Kč | 2,40 €

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

 Syndrom vyhoření Jak naše tělo odolává nemoci? Joker – � 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

08 2019
59 Kč | 2,40 €

 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?

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 Francie zničila Libyi
 Bota na zákazníka
 Setkání s autorem slavného Trainspottingu Irvinem Welshem

01 2019 59 Kč | 2,40 €
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 Velká hypotéková loupež Rozhovor s Jarmilou Klímovou Což takhle dát si xenon

 Kdo platil Hitlera? Pohádka o všudebilovi Král čínských hub

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...  




