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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...



Více než 15 000 přístrojů pomáhá 
lidem po celém světě



EDITORIAL
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P řed koncem roku mi přišel mail od našeho váženého sloven
ského spolupracovníka Antona Smataníka. V  jeho článku 
o  Luciferovi, jenž vyšel ve vánočním čísle, jsem prý udělal 
velkou chybu. Napsal jsem o  něm, že je katolík, což není již 

minimálně deset let pravda, a mohlo by to být považováno dokonce za 
urážku. Je z  toho prý dodnes traumatizovaný (z katolíků, ne ze mě). 

Tímto se mu ještě jednou a veřejně omlouvám. Nenapadlo mě, že by 
katolíkem někdo, kdo toho ví nejen o křesťanském náboženství tolik, 

je schopen citovat Bibli a rozumí všem křesťanským souvislostem, 
mohl nebýt. Zvlášť když píše o náboženství a spiritualitě s takovou 
erudicí, vervou, respektem a nadhledem. Vysvětlil mi, že katolíkem 

byl, ale pak se vydal jinou cestou. Svobodnější, neboť mu nevyhovoval 
přílišný dril. „Nejvíc jsem asi buddhista, ale i pohan, esoterik a křesťan 

všeobecně. Někdy už ani sám nevím,“ napsal a připojil smajlíka.

Právě hledání vlastní cesty, vybočení ze zajetých stereotypů, opuštění 
starých struktur a osobní transformace je hlavním tématem prvního 

letošního čísla. Jak se dozvíte v článku Karly Czechové na straně 20, 
rok 2018 je z astrologického i numerologického hlediska velmi důležitý 

a právě zásadním změnám (k lepšímu) velkoryse přeje. Jen je třeba 
podniknout důležité kroky a vykročit do neznáma, neboli opustit zajeté 

programy. Protože co letos zasejeme, v dalších letech budeme sklízet.

Příkladem by nám mohl být Američan Ashrita Furman. Otec od 
něj kdysi očekával, že převezme rodinnou firmu, ale synek opustil 
univerzitu a život si zařídil i přes nelibost rodičům zcela po svém. 
Aby byl šťastný a dělal to, co ho naplňuje. „Jedna z věcí, které jsem 
v životě zjistil o štěstí, je nestarat se o to, co si o mně myslí druzí 

lidé. Nesnažme se být normální, snažme se být sami sebou. Jako dítě 
jsem byl to, čemu se dnes říká normální. Můj otec je právník a vše 

směřovalo k tomu, že jím budu taky. Nesportoval jsem, jen 
se učil, byl jsem výborný student. Ale víte co? Byl 

jsem nešťastný,“ říká v rozhovoru na straně 14 
muž, který překonal nejvíc rekordů ve slavné 
Guinessově knize. Proč? Protože ho to prostě 
baví. Tenhle chlapík toho o radosti a štěstí ví 
víc než kdokoli jiný, s kým jsem se potkal. Je 
úplně jedno, jestli jsme takoví, nebo makoví, 

katolíci, nebo pohané, hlavně ať jsme sami sebou 
a nebojíme se žít místo životů druhých život vlastní. 

Protože štěstí přeje odvážným. A připraveným.

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Lekce štěstí
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Není sleva jako sleva
V ždy, když se blíží konec roku, 

přestávám nakupovat. Jako 
v tom starém vtipu, kdy při-
jde vnouček za svým dědem, 

baronem Rothschildem. „Dědečku, jak 
to, že jsi tak bohatý?“ ptá se. Starý ban-
kéř se usměje a povídá: „To je jednodu-
ché, byl jsem hodný na lidi. Když kupo-
vali, tak jsem prodával. A když prodávali, 
tak jsem kupoval.“

Já nemám co prodávat a bohatý (ales-
poň materiálně) ani tak hodný nejsem, 
ale řídím se podobnými zásadami, kdy 
nakupovat. A hlavně kdy nenakupovat. 
Před Vánoci je vše nejvíc „napálené“. To 
by se dalo pochopit a samo o sobě tak 
nevadilo, kdyby člověk za své peníze 
mohl koupit aspoň něco užitečného 
a  kvalitního, ale dobrých věcí je dnes 
méně než šafránu.

Jde mi spíš o princip. Když obchodní-
ci spouštějí například akci Black Friday, 
nejprve vše řádně zdraží, aby to pak vy-
padalo, že zlevnili. Klasika. Jenže stačí se 
podívat, jak vypadají ceny v  lednu, aby 
jednomu došlo, že tu něco nehraje. Udělal 
jsem si takovou malou exkurzi. Dám-
ský kabát nejmenované značky 
– ze 6000 Kč zlevněn na 3000 
Kč. Uvážíme-li, že i na 3000 Kč 
má prodejce standardní mar-
ži, kolik je asi hodnota zbo-
ží? Dělte minimálně třemi. 
Cedulka: Made in China. 

Například Praha je veli-
ké město, sehnat ale dob-
ré oblečení nebo boty je 
jako hledání jehly v kup-
ce sena. Ceny a  značky 
jsou různé, ale kvalita po-
dobná. Říká se tomu iluze 
volby. Na první pohled je 
všeho dost, i design je sluš-
ný, ale to je vše.

Nejhorší jsou boty. Když jedna unave-
ná prodavačka viděla, jak se snažím na-
jít pohodlnou obuv, která nemá tvrdou 
podrážku a  nekazí nohu, dali jsme se 
do řeči. „To víte, boty už nejsou, co bý-
valy. Sice jsou kožené, ale ta kůže je tak 
tenoučká, že po roce praskne nebo se 
častým nošením rozdrolí. Dobrá kůže se 
přestala vyrábět a dovozci do ČR už sem 
boty s pevnou kůží nevozí.“ Na otázku, 
jaké boty by mi tedy v tomto obchodě 
doporučila, jen sklonila hlavu.

Nejvtipnější ale byly optiky. Rozbily se 
mi sluneční brýle, slevy hlásily 80 pro-
cent, to by bylo, aby něco neměli. Nemě-
li. U slunečních brýlí je klíčové, aby byly 
kromě UV filtru polarizační. Polarizační 
filtr umožní ostřejší výhled a chrání pro-
ti odleskům. Důležité je to třeba v autě. 
Zlepší se i vnímavost barev a únava očí 
bude minulostí. Prošel jsem asi tři „znač-
kové“ obchody a  prohlížel. Kus plastu 
jedné trendy značky stál asi 3000 a po 
polarizaci ani vidu, ani slechu. Jedny 
polarizační brýle, které jsem objevil, ne-
seděly, druhé bych nekoupil ani nejhorší-
mu nepříteli. Jaké bylo moje překvapení, 

když jsem při brouzdání na interne-
tu objevil krásné sluneční polari-
zační brýle v mnoha provedeních, 
které stály kolem 600 korun a ješ-

tě byly mnohem kvalitnější. 
Nemám rád, když se ze 

mě snaží někdo dělat blbce. 
Proto se vždy snažím zjistit, 
jaká je cenová hladina dané 
věci, a vybrat dobrý poměr 
cena / výkon. V Česku je to 

někdy nadlidský výkon. Je 
smutné, že když chce člověk 

dobrý tvaroh nebo prací prášek 
za rozumnou cenu, musí vyra-
zit do Německa, a na oblečení 
třeba do Polska, kde nezlik-

vidovali tamější výrobce. Vyplatí se to 
i s benzinem.

V  obchodním domě IKEA jsem pro 
změnu sháněl náhradní potah na se-
dačku. Ten, který jsem potřeboval, byl 
velmi odolný a pevný. Jak jsem posléze 
pochopil, byl to také zřejmě důvod, proč 
ho přestali vyrábět. Vydržel moc dlou-
ho. V nabídce teď měli asi šest barev, ale 
látku tak tragické kvality, že bych se na 
takovém gauči bál i prdnout.

Mnohé objasnila ke konci roku naše 
slavná a věčná Evropská unie. Když do-
sud někdo nahlas řekl, že výrobky, kte-
ré jsou na trhu, jsou vyráběny schválně 
tak, aby se hned po záruční době roz-
bily, a existují součástky s příhodným 
názvem „kurvítko“, byl označen div ne 
za konspiračního teoretika.

Měsíc před koncem loňského roku ale 
Evropský parlament oficiálně vytáhl do 
boje proti spotřebičům na jedno použití, 
proti věcem se zabudovaným defektem, 
který má vyvolat poruchu, i zařízením, 
která nejdou vůbec, nebo jen těžko opra-
vit. Základem pro vznik nové legislativy 
je usnesení o delší životnosti výrobků. Ji-
nými slovy, parlament tím potvrdil exis-
tenci kurvítek. Základní vlastností všech 
výrobků má být jejich opravitelnost. 
Výrobce by měl umožnit kromě původ-
ních dílů použít náhražky. A spotřebitel 
má mít už před koupí jasno, jaké díly lze 
k opravě použít. Uvažuje se i o možnosti 
„zřízení nezávislého systému“, který by 
spotřebiče testoval a odhaloval součást-
ky, jež mají úmyslně zkracovat životnost.

Má to ale jeden háček. Evropský par-
lament nemá žádnou pravomoc, o všem 
rozhoduje nevolená Evropská komise. Ta 
stejná komise, která dva dny před Váno-
ci povolila do Evropy dovoz dalších šesti 
nových geneticky modifikovaných plo-
din. Snad budou aspoň ve slevě...

Šifra upřímného mistra
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Z jiného světa
PŠTROSÍ HNÍZDO. Evropský úřad 
pro boj proti podvodům (OLAF) si 
posvítil na Čapí hnízdo našeho pana 
premiéra a jal se prozkoumat jeho 
dotační manévry. Ve své závěrečné 
zprávě shledává, že některé podstatné 
informace žadatelé o dotaci zatajili 
a jiné podali nepravdivě. Jinými slovy 
– jde o podvod jako vyšitý. A co na to 
Andrej Babiš? „Já bych chtěl říci, že 
žádný podvod se nestal. Kategoricky 
to vylučuji. Prostě a jednoduše žádná 
korupce ani podvod v tom projektu 
nebyly,“ prohlásil, aniž by zprávu 
úřadu četl. K tomu má dle vlastních 
slov právníky, kteří by se s ním po 
přezkoumání zprávy měli poradit. 
Distance, jakou k celé situaci volí, je 
zřejmě nejúsměvnějším prvkem celé 
aféry. „Určitě to nebudu číst, není 
to moje záležitost.“ Snad ještě lepší 
je postoj ministerstva financí, které 
zprávu OLAFu nemůže zveřejnit, 
i když by moc chtělo, ale mohlo by 
tím ohrozit vyšetřování (kterému 
se všichni podezřelí se státním 
aparátem v zádech snaží ze všech 
sil vyhnout); z padesátistránkové 
zprávy tak nakonec zveřejnilo několik 
nicneříkajících odstavců. Zřejmě 
jediných, kde se o podfuku nepíše. 
Jen jestli to není nějaká účelovka…

Na vše je dobré dívat se s nadhledem aneb komentované události 
a zajímavosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti   
Připravil: Jan Petrák 

AŽ NA MĚSÍC! Kryptoměna Dogecoin, jež vznikla jako recesistický vtípek a virtuální 
měna už v roce 2013, zažila svůj první moment slávy rok po založení, kdy se její 
pomocí provádělo více transakcí než se slavným Bitcoinem. Posléze ale měna 
s pejskem rasy šiba-inu upadla v částečné zapomnění a těšila se jen loajalitě svých 
zarputilých fanoušků a on-line obchodníků. To se ovšem změnilo v posledních 
týdnech, kdy se proti dominantnímu Bitcoinu strhla lavina útoků ze strany bank 
a vlád různě po světě (například z Austrálie) a Dogecoin rázem nabral až 400 % své 
předchozí hodnoty. Krátce po Novém roce přesáhl celkovou hodnotu jedné miliardy 
dolarů a jen během několika mála dalších dnů přeskočil rovnou na dvě miliardy. 
Ne bezdůvodně se proto vlna nadšení pro tento starý vtípek zdvihla napříč jak 
internetovou komunitou, tak obchodníky s kryptoměnou – dokonce i nejoblíbenější 
on-line platební portál PayPal se vedle Bitcoinu a Litecoinu rozhodl dát šanci 
i Dogecoinu. Zároveň se ukazuje, že v dnešním finančním světě je možné nafouknout 
bublinu z čehokoli a finanční gramotnost lidí je doslova „pod psa“. Nyní je ale čas 
oprášit několik let staré motto nadšených dogefanoušků, jejichž symbolickým cílem 
je pomocí Dogecoinu zaplatit cestu na našeho vesmírného souseda: „Až na měsíc!“

CHRABRÝ KOMEDIANT. „Veřejnoprávní média, která jsou na takové úrovni, jako 
je máme my v Česku, jsou naše poslední záchrana. Jestli přijdeme o ně, bude to 
skutečný konec,“ prohlásil herec a režisér Jiří Mádl v rozhovoru pro Deník.cz. Jal se 
také lamentovat nad spekulativními, Ruskem zaplacenými médii, která zaplavují 
internet dezinformacemi. „Jediný, komu se dá věřit, je Česká televize,“ korunoval 
své úvahy, přičemž je známo, že mu ČT dává zakázky. Aby toho nebylo málo, mladý 
muž, který se proslavil i přemlouváním báby a dědka, aby volili stejně jako „pražská 
kavárna“, našel i řešení. „Rád bych, aby se změnil internetový prostor. Abychom 
měli větší kontrolu nad dezinformačními weby a mohli je prostě a jednoduše 
blokovat (…) Internet se nám vymkl z kontroly a už není ochráncem demokracie, 
je zneužitý lidmi a zeměmi s nedobrými úmysly.“ Nikdo samozřejmě nepopírá, 
že internet je plný lží, zlovolných trollů a pisálků najatých k dezinformacím, pan 
Mádl ovšem jaksi zapomněl, že za nedílnou součást demokracie považujeme 
i svobodu informací a projevu. A volat po cenzuře jediného ostrůvku svobody 
v dnešním světě v době, kdy čelí bezprecedentním pokusům západních 
„demokratických“ zemí (třeba v Německu se plošně mažou nepohodlné 
komentáře z Facebooku) o zničení a v době, kdy mainstreamová média mluví 
pravdu většinou jen v případě, že se spletou, to může snad jen komediant. 
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POŠLI BOHU VÝPLATU. Spirituální poradkyně a „osobní 
pastor“ prezidenta spojených států amerických Donalda Trumpa 
Paula Whiteová, evangelická kazatelka a také předsedkyně 
evangelické poradenské komise, učinila rozhodnutí, které zní, 
jako by pocházelo od středověkého inkvizitora. Požádala všechny, 
aby svou první výplatu v roce, tedy lednovou, odevzdali „Bohu“. 
„Důvodem je, že Bůh si nárokuje vše první,“ napsala na svých 
webových stránkách. „A pokud si ponecháte něco, co patří 
Bohu, znesvěcujete něco, co bylo zasvěceno pro Boha.“ V tomto 
případě ono „první“, o čemž mluví, jsou samozřejmě peníze 
a výplaty. Odkazuje se na starobylý princip obětí, táhnoucí se 
až kamsi do antiky, kdy lidé odevzdávali bohům první sklizně 
a podobně, aby si tak získali jejich přízeň. „Pokud poctíte tento 
princip, poskytne vám základ a strukturu Božího požehnání ve 
vašem životě, odemkne hluboké dimenze spirituálních pravd, 
které doslova změní váš život.“ Možná to zní jako blábolení 
pomatené sekty, ale paní Whiteová rozhodně není blbá. Jelikož 
totiž lidé svou první výplatu nemůžou dát Bohu přímo, nabádá 
je k tomu, aby peníze posílali na její firemní účet. A pokud 
nepošlou? Pak budou čelit „následkům“, jež blíže nespecifikovala. 
Ale jestli jí pošle výplatu i Trump, bude mít Bůh určitě radost.

NEVĚŘÍCÍ FRANCOUZI. Studie institutu IFOP ukázala 
vskutku pozoruhodný fakt. Čtyři z pěti Francouzů podle ní 
věří alespoň jedné z obecně známých konspiračních teorií. 
S tím hodně souvisí další skutečnost, kterou studie vynesla na 
povrch: jen čtvrtina francouzské populace důvěřuje médiím.
Polovina Francouzů se domnívá, že vláda a farmaceutický 
průmysl ruku v ruce zatajují škodlivost očkování. Třetina 
z nich pak věří, že AIDS vznikl uměle v laboratoři. Nezvykle 
antisystémové mínění mají nejen ve prospěch konspirací, 
ale i v neprospěch sdělovacích prostředků. Francouzský 
deník Libération prozradil, že 75 % francouzských občanů 
považuje média za nevěrohodná a jeden z deseti si přímo 
myslí, že novináři jsou tu od toho, aby šířili propagandu 
a dezinformace. Studii si objednala Nadace Jeana-Jaurése 
s webovým serverem Conspiracy Watch, který monitoruje 
systému podezřelé osoby se samostatným myšlením. Jelikož 
studie na objednávku bývají nepřesné či zavádějící, ve 
skutečnosti mohou být čísla ještě zajímavější. Již ta oficiální 
však naznačují, že rozum Francii ještě zcela neopustil.

INTEL INSIDE. Slavné motto, jež se objevuje na čipech 
procesorů a dalších počítačových součástkách, nabralo 
nedávno dosti překvapivých souvislostí. Ukázalo se totiž, že 
miliony čipů uvnitř mají kromě Intelu kritickou bezpečnostní 
chybu. Oprava této chyby, týkající se stamilionů computerů 
po celém světě, výrazně zpomalí výkon počítače. Celé aféře 
ale nasadil korunu šéf společnosti Brian Krzanich. Po zjištění 
problému, což bylo dle zpravodajské stanice CNBC minulý 
rok na podzim, urychleně prodal většinu svých akcií. Opustil 
tak potápějící loď ještě předtím, než se veřejně vědělo, že 
se vůbec potápí. Nový kapitán Schettino (přezdívku získal 
po velícím důstojníku lodi Concordia, který ji při havárii 
opustil mezi prvními), se ovšem brání s tím, že prodej akcií 
se šokujícím zjištěním nikterak nesouvisí. Nutno dodat, že 
akcie ještě příliš radikálně neklesly, což se dozajista ještě 
může změnit, neboť dopad závady procesorů se teprve 
ukáže na nespokojenosti milionů lidí. Podobné závady se 
údajně týkají i konkurenčních firem, jako je AMD, ale heroický 
čin šéfa Intelu je hravě uvrhl do stínu. No a nejslavnější 
Apple? Ten nyní ve Francii vyšetřují proto, že záměrně 
zpomaluje staré telefony, aby si lidé koupili nové…

Z LÁSKY K ČESKU. Jak rychle se objevilo, tak rychle i zmizelo. 
Řeč je o nařízení v bohumínské pobočce řetězce Kaufland o tom, 
že si zaměstnanci na pracoviště nemohou vzít ani vodu. Ti si to 
ale nenechali líbit a použili mocnou zbraň. Šikanózní dokument 
vyvěsili na Facebook ve skupině Přiznání prodavačů, kde se začal 
šířit tryskovou rychlostí. „Jídlo a pití se s okamžitou platností smí 
konzumovat výhradně ve společenské místnosti nebo v kuřárně,“ 
zněla interní směrnice. Zákaz platil i pro pokladní, které se ze 
svého místa nemohou vzdálit, a to za jakéhokoli počasí, včetně 
tropických veder. Příspěvek dle serveru iRozhlas.cz během 
jednoho dne sdílelo přes 1400 lidí a dočkal se více než 700 
komentářů, samozřejmě kritických. Kaufland se lekl a okamžitě 
nařízení stáhl, načež prostřednictvím tiskové zprávy označil celou 
aféru za „nedorozumění“. „Musím s politováním konstatovat, 
že opatření uvedená ve zmiňovaném sdělení byla zavádějící, a je 
pochopitelné, že mohla vyvolat u našich zaměstnanců nevoli,“ 
řekla Renata Maierl, mluvčí Kauflandu, který se prsí mottem 
Z lásky k Česku. Tentokrát byl naštěstí pachatel přistižen 
a dopadlo to dobře. Nebyl to ale první podobný pokus v historii 
řetězců. Některé obchody nutily v minulosti pokladní nosit 
pleny, aby nemusely chodit na záchod. Což by, pravda, v případě 
zákazu pití a jídla odpadlo. Ještě že máme ten internet. Zatím…
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Šifra navštívila 
prosincovou konferenci  

evropských nacionálních 
stran sdružených 

ve frakci Evropa národů 
a svobody, během níž 
se děly pozoruhodné 

věci.   Text: Milan Vidlák

Č ekala jsem, že tu bude nějaký 
jídlo,“ prohodí zklamaně asi 
sedmnáctiletá slečna s  pier-
cingem a  nazelenalým přeli-

vem. Před pražským hotelem Intercon-
tinental je trochu živěji než obvykle, 
ale žádná divočina, jak by člověk mohl 
nabýt dojmu z televizních zpráv, které 
lákají na šťavnatou demonstraci proti 
xenofobii, to tedy není.

Na betonovém prostranství na rohu 
Pařížské ulice a Dvořákova nábřeží po-
stává asi 50 až 100 mladých lidí. Roz-
hodně nepřipomínají běsnící výtržníky 
z hnutí Antifa, kteří například v USA po 
prezidentských volbách zapalovali auta 
a  vybíjeli výlohy nebo při nepokojích 
v  Charlotsville na jihu Spojených států 
napadali demonstranty, kteří nesouhla-
sili se strháváním soch svých předků. 
Kdyby tu nezačala bubnovat skupinka 
extrovertů s barevnými parukami, roz-
todivnými brýlemi a  jinými módními 
doplňky jako na travesty show, byla by 
to celkem nuda.

Jako dlouholetý redaktor Lidových 
novin (v létech před Babišem) jsem spo-
lupracoval například s  válečným foto-
grafem a  českým držitelem nejprestiž-
nějšího světového ocenění World Press 

Photo Michalem Novotným, a  tak vím, 
že jednou z hlavních zásad reportážních 
fotografů je nearanžovat umělé situace, 
které neodpovídají realitě, ale vyčkávat 
a  zachytit jen skutečné momenty. Asi 
deset metrů ode mě si pečlivě připravuje 
scénu fotograf nejmenovaných mainst-
reamových novin, které zastávají libe-
rálně demokratickou doktrínu. Vybírá si 
mladíka, jehož si „pošteluje“, aby to vypa-
dalo, že je na místě spousta lidí. Chlapec 
ochotně pózuje tak, aby byl co nejlépe 
vidět jeho transparent „Jebat SPD“. 

Dobrovolníci před hotelem, kde se 
měli ubytovat delegáti konference Za 
Evropu suverénních národů, rozdávají 
letáky s  názvem Proti politice strachu 
a texty písní, „abychom měli co zpívat“. 
„Ať sněží nebo svítí slunce, všechny fašos 
jdeme zablokovat. Nebudou už v našich 
městech, propagandu svoji rozšiřovat. 
V parlamentu hnědá pravice, obsadíme 
města, ulice. Jsme antifašistická koalice, 

neprojdu přes nás (na melodii Moonlight 
Shadow),“ zní jeden duchaplný popěvek.

Druhý, na melodii Okno mé lásky od 
skupiny Olympic, zase vyhrožuje: „Kdo 
tu stojí, když ne já? Kdo blokuje, když 
ne já? Cesty k hotelu jsou zavřené i dnes, 
takže pá…“

Konečně se chopí slova jedna z  or-
ganizátorek, která připomene, proč se 
tato sešlost vlastně koná. Mám takový 
pocit, že to mnozí účastníci sami netuší. 
Říkám si, kolik by tu asi bylo lidí, kdyby 
demonstraci nedělala reklamu média 
včetně veřejnoprávních. Organizátoři 
sdělují, že jim vadí nedávný rasistický 
útok v tramvaji, kdy byl zmlácen černoch 
žijící v  Praze partou primitivů, výpady 
proti muslimským prvňákům na teplic-
ké základní škole, Donald Trump, SPD 
Tomia Okamury, která organizuje zmí-

Přejeme si, aby Francouzi mohli zůstat Francouzi, 
Nizozemci Nizozemci a Češi Čechy. Nejsme xenofobové 
a Evropu máme rádi.

Marine Le Penová, Tomio Okamura 
a Geert Wilders našli v Praze 
společnou řeč.   Foto Profimedia
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něnou konferenci a  jejíž politika nemá 
„demokratizační“ charakter, pravicový 
populismus jako takový a krize moderní 
společnosti. „Chceme svět spravedlivý, 
a proto musíme být slyšet,“ hřímají do 
mikrofonu.

Že to mají trochu popletené, naznačují 
transparenty v  průvodu, který se 
po chvíli vydává kolem Filozofické 
fakulty na Palachově náměstí, Karlova 
mostu a  Národního divadla až na 
Jungmannovo náměstí. Po cestě nabí-
ráme další zvědavce, takže se dav roz-
roste na nějakých 300 lidí. „Bez válek 
a  rasismu,“ hlásá jeden transparent, 
zatímco demokratický Západ, který 
tak obdivují, rozpoutal a  podpořil za 
posledních let tolik válek, že rozvrátily 
celý Blízký východ a půlku Afriky. Ne-

mluvě o tom, kolik Arabů a černochů 
přitom zabil. „Stop násilí, extremismu 
a  xenofobii,“ stojí o  kus dál, zatímco 
se obyvatelé některých evropských 
měst bojí vycházet ven a vánoční trhy 
lemují betonové barikády, aby je oběti 
této „xenofobie“ nezmasakrovaly. Ved-
le protirasistického transparentu pak 
kráčí týpek s nápisem „Vraťte Okamu-
ru do Japonska“. 

Vrcholem je pak „antifašistické“ 
skandování na Jungmannově náměstí, 
přímo pod budovou s  neonovým nápi-
sem Deutsche Bank, jednoho z  největ-
ších symbolů korporátního fašismu, 
tedy propojení státní moci s  oligarchy, 
jaký si lze představit. Tyto rozpory zdá 
se ale nikoho z přítomných netrápí. Opa-
kují to, co slyší z médií, a to jim stačí. Být 

naivní a  hloupý ve dvaceti letech však 
není trestné. Vzpomínám si sám na sebe 
a známý citát „kdo nebyl ve dvaceti levi-
čákem, nemá srdce, a kdo je levičákem 
ve čtyřiceti, nemá rozum“.  

 Průvod zabere za asistence policie 
celý jízdní pruh kolem vltavského nábře-
ží, a tak zkolabuje v okolí Staroměstské-
ho náměstí doprava. Ještě se mi nestalo, 
abych se procházel uprostřed silnice 
před Rudolfinem a policisté mi vyklízeli 
cestu, abych jako ctěný demonstrant za 
demokracii mohl za zvuku techna ne-
rušeně projít až k  Národnímu divadlu. 
Když máte ten správný názor, možné je 
zřejmě leccos. 

To ale není nic proti tomu, co má 
nastat druhý den, tedy v  sobotu 16. 
prosince na mezinárodní konferenci 

Antifašisté křičeli proti domnělým fašistům, 
přičemž se sami chovali jako... fašisté. Měli to 

celkově nějaké popletené.   Foto Profimedia
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Za Evropu suverénních národů, kterou 
uspořádala evropská vlastenecká par-
lamentní frakce Evropa národů a svo-
body, kam patří francouzská Národní 
fronta Marine Le Penové, nizozemská 
Strana pro svobodu Geerta Wilderse, 
rakouští Svobodní či česká SPD Tomio 
Okamury.

Nejsme xenofobové
Na sobotní tiskovou konferenci do sálu 
v  luxusním hotelu Raddisson Blu Al-
cron dorazila média z celé Evropy. Je tu 
francouzská zpravodajská agentura AFP, 
britský deník The Guardian, nechybí ani 
ruské televize či televize Česká. Mnohá 
média mají sice přístup na tiskovku, ale 
na následnou konferenci akreditaci ne-
dostaly. Politické strany, které akci pořá-
dají, totiž čelí mediální štvanici, a tak si 
nechtěly nechat svoje setkání „rozvrátit“. 
Šifra akreditaci, která byla schvalována 
až ve Francii, na poslední chvíli získala, 
a tak se mohla na vlastní oči přesvědčit, 
co se v Top Hotelu (a před ním) na praž-
ském Chodově dělo.

České novináře mezi francouzskými, 
britskými či ruskými není problém po-
znat. Mají sepraná trika a džíny, oproti 
francouzským švihákům ve stylových 
oblecích ten rozdíl bije do očí. Ještě že 
jsem si vzal oblek. 

„EU se stává superstátem. Přitom vidí-
me, že se jí nedaří dobře. A pokud hned 
něco neuděláme, čeká nás katastrofa. 
Třicet procent Švédska bude do konce 
století muslimských. Předseda Evrop-
ské komise Juncker tvrdí, že ti, kteří 
nevstoupí do Evropy dveřmi, sem stejně 
polezou oknem. To ale přece není důvod 
otevírat dveře, ale utěsnit okna,“ hřímá 
na tiskovce Geert Wilders, známá tvář 
protiislámské fronty v Evropě.

Vybavuji si, jak jsem před zhruba osmi 
lety navštívil v Haagu svého kamaráda, 

jenž tam bydlel dva roky s  přítelkyní, 
která získala stáž u českého zastoupení 
u  Mezinárodního soudního tribunálu. 
Město to bylo krásné, což o  to, ale ně-
kterým čtvrtím jsme se museli vyhýbat. 
Holanďani mi vysvětlovali, že to začalo 
postupně; jakmile dostal povolení v Ho-
landsku jeden muslim, během pár let 
za ním dorazilo celé příbuzenstvo. Až 
vznikla muslimská ghetta, kam místní 

raději nechodí, neboť tam nejsou vítáni 
a nechtějí riskovat.

„Doufám, že Česká republika bude 
i  nadále zavírat dveře masové migraci. 
Vaše problémy teprve začínají. I  když 
odoláte, budete obklopeni samými is-
lámskými státy. Budete jako pásmo 
Gazy,“ vysvětluje holandský politik 
a apeluje, abychom neudělali stejné chy-
by jako západní členové EU. 

„Nejsme xenofobové,“ bere si slovo 
Marine Le Penová, kterou evropská 
korporátní média nenávidí snad ještě 

víc než Wilderse. „Jsme jenom proti ka-
tastrofální organizaci jménem Evrop-
ská unie, která táhne celý kontinent 
do záhuby. Přejeme si, aby Francouzi 
mohli zůstat Francouzi, Nizozemci Ni-
zozemci a  Češi Čechy. Protože máme 
Evropu rádi, obviňujeme EU z  toho, 
že ji chce zničit. Musíme přemýšlet 
o tom, která organizace by příšernou 
Evropskou unii mohla nahradit,“ 

Když demonstrují liberálové, levičáci či homosexuálové, 
policie jim dělá doprovod. Když demonstrují ti, kteří 
neschvalují současný vývoj, spláchne je vodními děly.
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předznamenává Francouzka téma 
odpolední konference.

„Česká republika je bezpečná proto, že 
tu máme migranty ze stejného civilizač-
ního okruhu. Už i u nás ale mažou kříže 
z kostelů v letácích. Tvrdě to odmítáme. 
Odmítáme diktát nadnárodních struk-
tur. Máme právo určit, kdo u nás bude,“ 
přidává Tomio Okamura.

Reportér britského Guardianu se ho 
„rafinovaně“ ptá: „Řekl jste, že je islám-
ská komunita v Česku malá. Máte s ní 

snad problémy?“ Šéf SPD a místopřed-
seda české Poslanecké sněmovny mu 
na to neskočí a vpálí mu: „My neřešíme 
problémy, až přijdou, chceme jim před-
cházet. Policisty se samopaly a bariéry 
jsme tu nemívali. Proto jsme rádi, že 
můžeme spolupracovat s našimi zahra-
ničními partnery, kteří mají praktické 
zkušenosti. Nebudeme si zvykat na te-
rorismus.“

Po skončení hodinové tiskovky se 
rychle soukáme do přistavených mik-

robusů, které žurnalisty odvážejí z Vác-
lavského náměstí na pražský Chodov, 
kde za hodinu začíná hlavní akce. V mi-
nimálním sobotním provozu je to slabá 
čtvrthodinka cesty. Plánuji, že zmapuji 
ještě demonstrace odpůrců konference 
před Top Hotelem a hodím s nimi řeč.

Jenže uvízneme přímo v zatáčce sjez-
du z magistrály, neboť silnici před námi 
„aktivisté“ zablokovali. Za blikajícím po-
licejním vozem stojíme minimálně 10 
minut. Nic se neděje. Jeden z organizá-

Na konferenci Za Evropu suverénních národů, 
na rozdíl od demonstrace před hotelem, 

kde se konala, panovala nadšená a pozitivní 
atmosféra.   Foto Profimedia
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torů konference, který sedí vedle řidiče 
a vidí situaci lépe, volá na policii. Ptá se, 
jak je možné, že skupinka asi dvaceti 
lidí zablokuje celou dopravu a policejní 
kolegové, kteří na to koukají, je nechají 
stát jen tak uprostřed silnice. Organizá-
tor naléhá, že má SPD konferenční hotel 
pronajatý, stojí to hodně peněz a musí-
me tam být včas.

Česká ulička
Čekáme dalších 10 minut, policie stále 
kouká. Francouzský novinář, který sedí 
vedle mě, kroutí hlavou: „To je bláznivé. 
Je to stejné jako u nás. Když demonstru-
jí liberálové, levičáci či homosexuálové, 
policie jim dělá doprovod. Když demon-
strují ti, kteří neschvalují současný vývoj, 
spláchne je vodními děly.“

Novináři nevydrží a  jdou se zeptat 
policistů, co to jako má být. Anglická no-
vinářka se vrátí k autobusu a říká: „Co 
to je za policisty? Oni mi nechtějí nic 
říct a  předstírají, že nemluví anglicky.“ 
– „Ale oni to nepředstírají,“ směju se. Ne-
chápe… Jeden z žurnalistů dostane ná-
pad, že půjdou nečinnost policie natočit. 
„Když je natočíme, budou muset něco 
dělat,“ myslí si.

To už ale policie přichází s typicky čes-
kým plánem. Strážník sice nahání rebely 
svojí jedinou anglickou větou „go to bus“ 
zpátky, ale někteří novináři už se rozu-
tekli nebo se vrátit nechtějí. Koukám se 
na hodinky, máme asi deset minut. Chci 
stihnout začátek akce, a tak se rozhodnu 
pro návrat do busu. Policejní vůz roz-
svítí majáky a  vyrážíme. Přijíždíme asi 
tři minuty před začátkem zezadu přes 
nějakou rozhrkanou polní cestu a nako-
nec vjedeme záhadným způsobem rov-
nou do garáže. Rozlícený dav, který na 
nás číhal vepředu a spatří tuto lest, jen 
zklamaně křičí. Demokracie z něj přímo 
stříká. O uličce hanby, kterou „bojovní-
ci za demokracii“ vytvořili účastníkům 
konference a sprostě na ně pokřikovali, 
tak slyším jen z vyprávění. 

V  televizi pak vidím i  neuvěřitelné 
vystoupení demonstrujícho židovské-
ho aktivisty, politika a sociologa Fedora 
Gála, které by se mělo zapsat do análů 

demokracie. „Když přišel listopad 89, 
říkal jsem si fajn: Jedna epizoda končí, 
jiná začíná. Byl jsem takový slovenský 
protagonista dialogu a tolerance. Dialog 
a tolerance pro mě byly alfou a omegou 
všeho, po čem jsem toužil. To jsem ale 
netušil, že za pár let budu balit kufry do 
Čech, protože mě vyštvou nenávistné 
kampaně antisemitismu. Přijdu do Čech 
a  za pár let tady mluvím u  příležitos-
ti mezinárodního setkání lidí, které vní-
mám jako nacisty, fašisty a zlé lidi. Jsou 
to lidé, kteří nestojí o dialog. Jsou to lidé, 
kteří si nezaslouží naši toleranci.“

To je pro tyhle lidi typické. V  jedné 
větě se označí za protagonisty dialogu 
a tolerance a zároveň označí lidi s jiným 
názorem za zlé a tolerance nehodné. Je 
to podobné, jako kdybych tvrdil, že jsem 
„garant míru“, a přitom vyhrožoval svě-
tu válkou a půlku ho rozbombardoval, 

jak to ostatně dělá jedna nejmenovaná 
velmoc. 

Jen připomínám, že lidé mířící na 
legálně uspořádanou konferenci čelili 
urážkám a plivancům lidí, kteří protes-
tují proti tomu, že se konference koná, 
a sami sebe prohlašují za demokraty. No 
řekněte, napadlo by vás protestovat pro-
ti tomu, že se někde schází někdo, kdo se 
vám nelíbí? 

V předsálí nás vítá předseda SPD To-
mio Okamura, který je rád, že jsme se 
vůbec dostali dovnitř. Později zmiňuje 
incident, kdy jeho kamarádka a  účast-
nice konference, britská politička Janice 
Atkinsonová, byla napadena demon-
stranty. Sama Atkinsonová v rozhovoru 
pro Parlamentní listy uvedla, že ji někdo 
z  maskovaných lidí udeřil do ramene 
poté, co vystoupila z autobusu.

Samotná konference pak probíhá již 
v  klidu a  nadšené atmosféře. Nese se 

v duchu spolupráce jednotlivých evrop-
ských národů na jiné bázi, než je Evrop-
ská unie. Když nastupuje za bouřlivého 
aplausu na pódium Marine Le Penová, 
přestane mi fungovat přístroj na simul-
tánní tlumočení do češtiny německé 
značky Bosch. Jak symbolické.

Unie národů
To nejdůležitější, co na konferenci Za 
Evropu suverénních národů zaznělo, 
je jednak plán na vytvoření alternativ-
ního svazu s názvem Unie evropských 
národů, který by nesdružoval okleštěné 
země v jednom nadnárodním superstá-
tu, ale naopak suverénní státy, jež svo-
bodně spolupracují. Druhým zásadním 
bodem je pak skutečnost, o  které se 
(radši) příliš nemluví. Evropská unie byla 
původně koncipována jako společenství 
spolupracujících národů na bázi volné-

ho obchodu a  pohybu osob. Postupně 
se však transformuje v  superstát, kde 
jednotliví členové nemají šanci cokoliv 
ovlivnit. Přesto se v médiích stále dokola 
omílá, že bez Evropské unie by nebyl vol-
ný obchod, svobodný pohyb ani demo-
kracie a odejít by byla katastrofa.

Jak ale připomíná Tomio Okamu-
ra, volný obchod ani pohyb osob s  EU 
nesouvisí a  stačilo by bývalo být v  Ev-
ropském hospodářském společenství. 
Evropská unie je totiž v  současné po-
době svaz nikoli hospodářský, ale pře-
devším politický. A  to, jak se ze strany 
jejích představitelů a  sluhů v  různých 
politických dresech prezentuje směrem 
k veřejnosti, je jen jedna z řady dalších 
dezinformačních kampaní a  podvodů, 
označovaných ke všemu jako „jediná 
pravda“. Dokážou s tím obyvatelé Evropy 
něco udělat? To nevím. Pro začátek je ale 
dobré o tom aspoň vědět. 

Rozlícený dav, který spatří, že jsme jej obešli, zklamaně 
řve. „Bojovníci za demokracii“ totiž vytvořili účastníkům 
konference uličku hanby...
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Nejsem TĚLO 
jsem DUŠE

Ashrita Furman, který je držitelem nejvíce 
překonaných rekordů ve slavné Guinnesově knize 
v historii, zvolil velmi netradiční a často bizarní 
disciplíny jako prostředek nikoli k medailím 
a penězům, ale ke svému duchovnímu růstu. 
„Nesnažme se být normální, snažme se být sami 
sebou,“ říká v rozhovoru pro Šifru.   Text: Milan Vidlák
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V  životě jsem dělal již hodně 
rozhovorů a  při nich potkal 
spoustu zajímavých lidí. Z ni
koho ale nevyzařovala taková 

pozitivní energie a  spokojenost. Mož
ná je to proto, že tenhle inspirativní 
Američan v životě nedělal to, co od něj 
očekávali druzí, ale jen to, co chtěl on 
sám. A tak sekl se studiem na Kolum
bijské univerzitě a stal se žákem slav
ného filozofa a duchovního učitele Šrí 
Činmoje. Keith Furman (63) přijal jmé
no Ashrita, začal meditovat, pracovat 
v obchodě se zdravou výživou a překo
návat jeden Guinessův rekord za dru

hým, i  když mu otec plánoval předat 
rodinnou právnickou firmu. Otec sice 
zuřil, ale po pár letech uznal, že je jeho 
syn nejšťastnějším člověkem, kterého 
zná. Během našeho povídání v restau
raci pražského hotelu, kde je ubytován, 
si dá Ashrita Furman na hlavu konvici 
s čajem, žongluje, poskakuje jako malé 
dítě i  předvádí kotrmelce. Čiší z  něj 
taková hravost, vitalita a upřímná ra
dost, jakou jsem měl naposledy možná 
v mateřské školce.

Ihned po našem setkání běží zpátky 
na pokoj, aby mohl kvalitně potréno
vat na další den, kdy před kamerami 
televize DVTV pokořil další rekord, 
svůj vlastní. Pouze za pomoci svých 
úst dokázal během 30 vteřin prask
nout 51 balonků.

Jaký má tenhle chlapík, jemuž by 
mohli fyzickou i  psychickou kon
dici závidět o  generace mladší vr
choloví sportovci, recept na štěstí? 
V interview, který poskytl Šifře při své 
pražské návštěvě ke konci loňského 
roku, říká: „Člověk by měl v životě dělat 
to, co je dobré pro něj.“ 

Byl jste někdy normální?
To je dobrá otázka, protože jsem dlouho 
míval v pokoji nápis „Proč být normál
ní?“. Jedna z  věcí, které jsem v  životě 
zjistil o štěstí, je nestarat se o to, co si 
o  mně myslí druzí lidé. Nesnažme se 
být normální, snažme se být sami se
bou. Jako dítě jsem ale byl to, čemu se 
dnes říká normální. Můj otec je právník 
a  vše směřovalo k  tomu, že jím budu 
taky. Nesportoval jsem, jen se učil, byl 
jsem výborný student. Ale víte co? Byl 
jsem nešťastný. (směje se)

To je zcela normální…
Jako teenager jsem přemýšlel o  tom, 
že takhle to být nemá. Přece musí být 

v  životě něco víc než být právníkem 
a mít rodinu a dům, nějaký hlubší smy
sl. Byl jsem v  debatním klubu, uměl 
jsem velmi dobře argumentovat, ale 
zajímalo mě, kde je skutečná pravda. 
Mysl si tím není nikdy jistá. V šestnácti 
jsem začal dělat jógu a meditovat. A to 
bylo poprvé, kdy jsem cítil něco oprav
dového uvnitř, nějakou odpověď. A tak 
jsem začal hledat učitele. Velice mě 
ovlivnila kniha od Hermana Hesseho 
s názvem Siddharta, chtěl jsem být jako 
on, Buddha. Odejít do jeskyně a  stát 
se osvíceným, to byl můj plán. Jednou 
jsem se předčasně vracel z nějaké party 
a byl jsem ze sebe i svého života úplně 
znechucený. Věděl jsem, že tohle není 
život, jaký chci žít.

Co jste s tím udělal?
Viděl jsem někde plakát Šrí Činmoje. 
Ohlašoval, že bude mít v  New Yorku, 
kde jsem žil, meditaci, a bylo tam tele
fonní číslo na přihlášení. Neměl jsem 
tužku, a  tak jsem si ho vyškrábal do 
knihy Jak přežít v lesích. Šel jsem na tu 
meditaci, a když jsem Šrí Činmoje spat
řil, vyzařovala z  něj obrovská energie. 
On se stal mým učitelem. Byla to ta nej
lepší věc, která se mi stala. Díky němu 
jsem pochopil – byla to jedna z  prv
ních věcí, které mi řekl –, že opravdo
vá podstata člověka nespočívá v  jeho 
mysli, ale v srdci. Změnilo mi to život. 
Studoval jsem v té době na Kolumbijské 
univerzitě ekonomii, ale okamžitě jsem 
toho nechal. Cítil jsem, že tam není nic, 
co by mě mohli naučit, co opravdu po
třebuji. Mého otce to totálně rozzuřilo, 
když to zjistil. Pracoval jsem v obchodě, 
jejichž síť vlastnili žáci Šrí Činmoje po 
celém světě. Otec přilétl do obchodu 
a  strašně na mě křičel, že mi vymyli 
mozek. Vyložil jsem mu své argumen
ty a  to ho naštvalo ještě víc. Tak jsem 

Dlouho jsem měl v pokoji nápis „Proč být normální?“. 
Jedna z věcí, které jsem v životě zjistil o štěstí, 
je nestarat se o to, co si o mně myslí druzí lidé.

Foto Profimedia
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mu řekl: „Je to můj život. Chci v  něm 
být šťastný. Ty dělej, co naplňuje tebe, 
já budu dělat to, co naplňuje mě.“ Když 
celá hádka skončila, chvíli na mě koukal 
a řekl mi: „Obdivuju tě za to, že si takhle 
pevně stojíš za svým.“ Vůbec jsem ne
čekal, že by něco takového kdy dokázal 
říct. Šťastný ale nebyl, to tedy ne. Myslel 
si, že po něm převezmu rodinnou práv
nickou firmu. Matka také nebyla ráda, 
ale nesla to o trochu líp.
 
Přešlo to někdy rodiče?
Po pár letech mi otec řekl, že jsem 
nejšťastnější člověk, kterého zná. A  že 
jsem asi udělal dobře. Obzvlášť když 
viděl mého bratra, který měl problémy 
s drogami. Smířil se s tím a pochopil to. 
Dokonce se na jedné výstavě setkal se 
Šrí Činmojem, který se hodně věnoval 
umění a ve svém životě vytvořil mno
ho básní, knih či obrazů. A víte, co je na 
tom nejlepší? Že se stali přáteli! Otec 
dokonce sponzoroval meditace pro 
právníky. Každý měsíc až do konce své
ho života také posílal Činmojovi čerstvé 

ovoce. Poučení? Člověk by měl v životě 
dělat jen to, co je dobré pro něj. To je 
jedna z mých prvních lekcí o štěstí. Je 
to jako s těmi mými rekordy. Můžou se 
mi posmívat, můžou si ze mě utahovat, 
můžou na mě pokřikovat, ale mně je to 
jedno, já se bavím.

Když jste začal o těch rekordech, jak 
vás napadlo zrovna překonávat zá-
pisy v Guinessově knize?
(Staví si zničehonic na hlavu konvici s ča-
jem a chvilku tak pokračuje v rozhovoru, 
aniž by se pohnula.) Nikdy mě nebavilo 
cvičení nebo sport. Chtěl jsem dosáh
nout osvícení v ašrámu či v  lesích. Ale 
Šrí Činmoj mi vysvětloval, že se nemů

žu stranit světa, ale naopak v něm mu
sím zůstat. A to, co se naučím, předávat 
ostatním, sdílet s nimi. 

Takže nikoli přežít v lese, ale přežít 
mezi lidmi?
Docela mě tím zklamal. Nevěřil jsem 
téhle jeho filozofii, zvlášť když po mně 

chtěl, abych sportoval. On byl blázen 
do sportu. Pohyb pro něj byl dalším 
způsobem, jak se dostat blíže k Bohu. 
Všichni kolem něj běhali a  sportovali, 
jenom já ne. Mě to vůbec nezajímalo, 
připadalo mi to jako ztráta času. Přišlo 
mi smysluplnější meditovat a studovat 
Šrí Činmojovu filozofii, než s  ním ně
kde skákat. Po pár letech, kdy opravdu 

Před deseti lety Ashrita Furman překonal 
rekord v počtu kliků za minutu na slonovi. 
Zvládl jich čtyřicet... O tři roky později pak 
v Londýně ušel 10 metrů v botách vážících 
146,5 kilogramu.   Foto Profimedia

Můžou se mi posmívat, můžou si ze mě utahovat, 
můžou na mě pokřikovat, ale mně je to úplně 
jedno, já se bavím.
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všichni moji přátelé a kolegové sporto
vali, a nejvíc on, jsem si řekl, že to tedy 
vyzkouším. Deset dní před dvaceti
čtyřhodinovým cyklistickým závodem 
v  newyorském Central Parku jsem se 
k  nim připojil. Zatímco oni trénovali 
denně po tři měsíce, já nikdy předtím 
nic nedělal. Měli jsme tým asi dvou set 
studentů, kteří se závodu účastnili. Den 
předtím jsme meditovali a  Šrí Činmoj 
z legrace navrhl, ať si každý jednotlivě 
tipne, kolik si myslí, že ujede kilome
trů. Většina tipovala okolo 400 kilo
metrů, ti nejlepší 500. Natrénováno na 
rozdíl ode mě měli. Vůbec jsem neměl 
představu, kolik mohu ujet. Dvě stovky 
bych považoval za fenomenální úspěch. 
Ale Šrí Činmoj, když přišla řada na mě 
– přičemž samozřejmě dobře věděl, že 
jsem netrénoval – řekl: „Ashrito, kolik 
ujedeš ty? 400 mil?“ To je něco kolem 
650 kilometrů. Vítěz předchozího roč
níku ujel přes 700 kilometrů. Byl jsem 
z  toho v  šoku, nevěděl jsem, jestli to 
myslí vážně, nebo si dělá legraci. 

Jak to dopadlo?
Myslel jsem, že umřu. Ale bylo to úžas
né. Závod začal o  půlnoci. Používal 
jsem během něj všechny techniky od 
meditování přes dýchání po óm chan
ting (zvláštní léčebný zpěv), a pořád jsem 
jel. Ráno začali lidi odpadat, ale já jel. Na
konec jsem skončil třetí. Ujel jsem cel
kem 405 mil. Když jsem z toho kola sle
zl, věděl jsem, že to, co jelo, nebylo moje 
fyzické tělo, ale moje duše. Dostal jsem 
se do nějakého zvláštního stavu, tran
su, kdy jsem se dokázal povznést nad 
limity těla i mysli. Byl jsem samozřejmě 
vyčerpaný, ale tohle bych za normál
ních okolností nikdy nemohl zvládnout. 
Byl to zázrak. Takovou sílu má meditace 
a duchovní cvičení. Šrí Činmoj, který ze
mřel před deseti lety, měl jeden výborný 
citát: „Tvoje odhodlání při tvé heroické 
a nejvyšší snaze s tebou zůstane dlouho 
poté, co tvůj úspěch nebo selhání bude 
zapomenuto.“ Ta snaha, kterou do 
něčeho vložíš, tě změní. Ať už uspěješ, 
nebo selžeš, to není podstatné, důležitá 
je ta zkušenost. Foto Profimedia
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Takže jste se zbláznil do sportu i vy?   
Víte, já jsem extremista. Buď něco ne
dělám vůbec, nebo to dělám naplno. 
(směje se)

Překonávání vlastních limitů 
a o me zení může mít mnoho podob. 
Vy jste si vybral kuriózní způsob…
Každý musí najít to, co ho činí šťast
ným. A  mně bylo jasné, že mně dělá 
dobře překonávání sebe sama i  ostat
ních. Tohle byla moje cesta. Můj první 
překonaný rekord bylo dvacetičtyřho
dinové skákání na skákací tyči Pogo 
v Central Parku. Hodně to bolelo. 

Od té doby jste překonal asi 700 re-
kordů. Které byly nejzajímavější, 
nejtěžší a vaše nejoblíbenější?
Překonal jsem rekord na každém 
kontinentu. Nejoblíbenější byl asi 
ten v Antarktidě. Podařilo se mi letět 
zdarma s  argentinským vojenským 
letectvem. Aby letadlo nezamrzlo, 
jen mě vysadili, abych skákal jednu 
míli na tyči Pogo. Rekord mi uznali 

i přesto, že jsem musel vyměnit Pogo, 
protože první tyč zamrzla. Další můj 
oblíbený rekord bylo nejrychlejší 
skákání v  pytli od brambor v  Mon
golsku, kdy jsem navíc porazil v  zá
vodu jaka (tur  adaptovaný pro život 
ve  vysokohorských oblastech  centrální 
Asie). Nikdy jsem do té doby neviděl 

jaka naživo. Vybral jsem si na farmě 
toho nejstaršího a  nejsešlejšího, měl 
úplně křivý roh. Byli tam i  novináři, 
a  tak jsem nechtěl, aby mě starý jak 
porazil. Když jsme začali, vyměnili 
mi jaka, protože ten starý nehodlal 
dál běžet, neměl vytrvalost. To byla 
vážně legrace. Vybíral jsem si hodně 
netradiční disciplíny, ale musela to být 

výzva. Třeba ujít 130 kilometrů s lahví 
mléka na hlavě. Nevadilo mi, jestli si 
někdo myslí, že je to pitomé. Tohle byl 
jeden z mých nejtěžších rekordů.

Nejhůř mi asi bylo, když jsem dělal 
kotrmelce. Byl jsem potlučený, samá 
modřina, zablácený, hlava se mi motala 
tak, že jsem nevěděl, kde mi stojí. Žalu

dek jsem měl jako na vodě a několikrát 
jsem zvracel, navíc jsem předtím jedl 
pizzu. Do cíle jsem se dokutálel úplně 
vyřízený. Na trase dlouhé skoro dvacet 
kilometrů jsem udělal 8341 kotrmel
ců.  V  jednu chvíli jsem se rozhodl, že 
už opravdu nemůžu. Neustále jsem si 
opakoval slova, která vystihují všechno. 
„Nejsem tělo, jsem duše. Nejsem tělo, 

Už jsem opravdu nemohl. Neustále jsem si opakoval 
slova „nejsem tělo, jsem duše; nejsem tělo, jsem duše“. 
Říkal jsem to tak dlouho, dokud jsem to nepřekonal.
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jsem duše.“ Říkal jsem to tak dlouho, 
dokud jsem to nepřekonal. Bylo to pro 
mě tak povznášející! Překonání pocitu, 
že už nemůžu, se nedá popsat. Všichni 
v sobě máme božskou část a můžeme 
se dostat do bodu, kdy se staneme 
nástrojem této neomezené kosmické 
energie. Je třeba odhodit ego a umož
nit, aby se to stalo.

Někde jste říkal, že jste nedělal re-
kordy pro rekordy, ale byl to váš 
prostředek k duchovnímu růstu… 
Přesně tak, to je to, o čem mluvím. Pře
konávání nemocí, nevolností i vlastních 
pochybností.

Znáte Emila Zátopka? Jeho heslo 
bylo „když nemůžu, tak přidám“…

Znám Emila Zátopka, potkal jsem se 
s ním osobně, i s jeho ženou Danou. Byl 
úžasný. V životě jde o to posouvat svoje 
hranice a rozvíjet svůj potenciál. A ne
vzdávat se. 

Neuvažoval jste někdy o  tom, že se 
stanete profesionálem?
Ne, nikdy. Chtěl jsem zůstat čistý a svo
bodný. A hlavně šťastný. Nechtěl jsem 
přemýšlet o tom, že musím dělat něco, 
protože mi někdo zaplatil. Třeba Burger 
King mě chtěl sponzorovat. Peníze pro 
mě ale nejsou cíl. Mám rád svoji práci 
v obchodě. 

Jaká je nejdůležitější nebo nejzají-
mavější věc, kterou jste o sobě a o li-
dech během všech těch rekordů 
zjistil?
Že jsou lidi všude stejní. A  že jsme 
všichni součástí jednoho velkého 
kosmického vědomí. Vyvíjíme se 
a  učíme se v  tomto životě a  v  jiném 
životě se zase vrátíme. 

Co byste chtěl ještě dokázat?
Není žádná cílová stanice. Chtěl bych 
se pořád posouvat dopředu a  snažit 
se zlepšovat. Šrí Činmoj mi vždycky 
říkal, že i  Bůh se neustále vyvíjí. Do 
penze se rozhodně nechystám. Šrí 
Činmoj taky nevěřil v důchod. (směje 
se) Kdo skáče, ten má radost. Skáču 
pro radost.   

ASHRITA DOPORUČUJE TYTO KNIHY
MOUDROST SRI CHINMOYE
Jasný a obsáhlý duchovní průvodce 
shromažďuje nadčasovou moud-
rost této duchovní osobnosti.  
CENA 299 KČ

Tyto i další tituly Sri Chinmoye koupíte na ZIJDOBRE.MADALBAL.CZ

NA VĚKU NEZÁLEŽÍ
Série 55 inspirujících 
aforismů pro povzbuzení, 
naději a neutuchající nad-
šení. Přinášejí inspiraci 
k uvědomování si každo-
denních příležitostí, které 
život přináší – bez ohledu 
na to, kolik nám je let. 
 CENA 99 KČ (VERZE SE 
STOJÁNKEM 135 KČ)

INZERCE
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K aždý konec roku bývá energe-
ticky náročný. Stresy a  shony 
před Vánoci, ale také přestup 
do nového roku a další výzvy 

nás mnohdy hezky napínají. To se pak 
odráží jak ve vztazích, v práci a doma, 
tak především jako odraz v  zrcadle 
neboli v našem okolí. A tak pravidlem 
bývá, že čím více jsme napjatí, tím více 
to vnímáme kolem sebe.

Největší tlaky a „katastrofy“ jsme za-
žívali koncem roku 2016, kdy se ukon-
čoval devítiletý vibrační cyklus, a vstu-
pem do roku 2017 jsme začali nové 
období. Jedničkové roky, ke kterým pa-
třil i rok 2017 (součet 2 + 0 + 1 + 7 = 10 
= 1 + 0 = 1), jsou především ve znamení 
změn. Něco končí a něco nového začí-
ná, a to jak viditelně v našem životě, tak 
i v nás samotných.

Vše, jak se říká, je potřeba nechat 
proběhnout v čase, a proto rok s vibrací 
čísla 1 bývá jakýmsi přemostěním, pro 
mnohé uvědoměním, doprovázeným 

velkými či malými změnami. Duchovně 
by se na to dalo pohlížet jako na očiště-
ní. Pro velké množství lidí tak byl rok 
2017 jako horská dráha. Už už to vypa-
dalo, že se něco zlepšilo nebo stabilizo-
valo, a  zas přišel další sešup směrem 
dolů; a pak zase nahoru a do zatáčky, 
a tak dokolečka dokola celý rok. Osobně 
jsem to vnímala nejintenzivněji kolem 
poloviny roku a  teď ke konci, kdy vše 
staré a nepotřebné jednoduše odcháze-
lo, aby udělalo místo pro to nové.

Rok 2018 slibuje stabilizaci a s ní i po-
cit většího klidu a uvolnění. Vše, co jsme 
se doposud naučili, nám, jak se říká, 
vejde pod kůži, a my si tak z toho mů-
žeme udělat nový, vhodný návyk. Tak, 
jako do sebe zapadají kostky lega nebo 
puzzle i  v  našich životech, se teď vše 
k sobě poskládá, jak má, a zdánlivě bez 
našeho přičinění. Je to výsledek veške-
rého našeho předchozího konání. Rok 
2018 je tedy ve znamení větší lehkosti 
a stability.

Neusínejme však na vavřínech. Stále 
platí, že problém nevyřeší stejná mysl, 
která jej vytvořila. A tak i letos je potře-
ba zvednout naše velectěná pozadí ze 
sedačky. Pečení holubi a měšce zlaťáků 
nám do huby ani kapsy samy od sebe 
nepřistanou. I tento rok platí, že se pro 
to či ono musíme sami za sebe rozhod-
nout a vytvořit si to.

Z pohledu devítiletých cyklů by se rok 
2018 měl nést ve větší lehkosti a klidu 
v našich myslích, a tím i stability v na-
šich životech, jelikož se jedná o roční vi-
braci čísla 2 (2 + 0 + 1 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2). 
Z  hlediska numerologie se také může 
jednat o  vibraci čísla 11, která se řadí 
do takzvaných mistrovských čísel. Mi-
strovská energie čísla 11 s sebou přináší 
i určitý tlak, abychom sestoupili do hlu-
bin svého podvědomí, vyčistili „sklep“ 
a probudili se.

Po období velkých či malých změn, 
houpaček, uvědomění a zakoušení no-
vého (ačkoli jsme se zatím nerozhodli 

Jeden cyklus skončil, další začíná. Jaké máme 
vyhlídky? A proč je letošek zásadním rokem 

pro změnu?   Text: Karla Czechová

ROK 2018:  
Vibrace čísla 2, stabilizace, klid a uvolnění

Foto Adobe Stock
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do toho vstoupit naplno) přináší číslo 
2 větší jistotu, odvahu i pevnost. Je to, 
jako kdybychom si v jedničkovém roce 
osahali, či dokonce vyzkoušeli několik 
možných šatů, a ve dvojce si jen finál-
ně vybrali, které nám nejlépe padnou. 
To s sebou přinese i mnoho uvolnění 
konfliktů a nedorozumění.

Rok psa
Aby se však tato zamotaná klubíčka 
v  co možná největším klidu mohla 
rozmotat a aby se uzdravily vztahy na 
nejrůznějších úrovních (a  to i  ty dáv-
no zapomenuté a hluboko zahrabané 
v minulosti), je potřeba se vzdát rezi-
stence neboli vzdoru. Čím více se na-
ladíme na respekt, ba dokonce přijetí 
situací takových, jaké jsou, tím dříve 
a s větší lehkostí se transformují.

Pamatujte, že to naše mysl vytváří 
obrázky toho, co je a není dobré, a až 
časem doopravdy vidíme, jaký přínos 
pro nás měla ta či ona situace. A proto 
čím více trénujeme (ano, trénujeme, 
protože o nic jiného ani nejde) setrvá-
ní v přítomném okamžiku a víru v to, 
že se věci dějí tak, jak nejlépe mohou 
v daném okamžiku, tím snáze se nám 
proplouvá životem. A  pokud chceme 
něco změnit, udělejme to hned, pro-
tože žádná příležitost netrvá věčně. 
Avšak na začátku je potřeba přijmout 
danou situaci, jak je (nebo ji alespoň 
respektovat), aby se vůbec mohla 
změnit. Ostatně co nám taky pomů-
že rozčilování nad rozlitým mlékem? 
Vždycky je užitečnější vzít hadr do 
ruky a utřít to.

Rok 2018 popluje ve znamení vzta-
hů. Už od 4. února vstoupíme podle 
čínského horoskopu do roku psa, kte-
rý je symbolem stability, spravedlnosti 
a vědění. Bude také převládat odvaha 
a  dobro, a  to nejen na individuální 
úrovni, ale i  na kolektivní, ač to tak 
v  tuto chvíli nemusí vypadat. Lidově 
tedy řečeno – bude vidět více než kdy 
jindy, jak boží mlýny melou, čímž se 
také roztočí další kola osudu.

V mnohých životech tak dojde k ne-
čekaným zvratům. V  jistém smyslu 

se dá říci, že je to rok plný překvape-
ní. Dočkáme se také spravedlnosti ve 
znamení dobra. Nechme tomu volný 
průběh a víra a důvěra nám v tom do-
pomáhejte!

Začni s tím hned teď
Tak jako se strom sám od sebe neza-
sadí, je třeba podpořit, zasadit a zalít 
už v této chvíli celý náš rok 2018. Je 
to náš život, náš rok a to, co sklidíme, 
záleží na tom, co vložíme do země 
a jak o to pečujeme. Kolik energie do 
něčeho vložíme, tolik se nám vrátí. 
Platí to jak v pozitivním smyslu, tak 
v tom negativním. To je zákon. Je tedy 
důležité dobře si vybrat, čemu věnuje-
me svoji pozornost, a rozhodnout se.

Věčné odkládání je jen další výmlu-
vou a především ztrátou času, potaž-
mo života. A protože taková příležitost 
se už nemusí opakovat, skočte do živo-

ta rovnýma nohama. Ať se nestane, že 
si budete tak dlouho říkat „až, až“, až 
vám život proteče mezi prsty. A další 
(alespoň ne v tomto těle) se nekoná.

Většina lidí si možná ani neuvě-
domuje, v  jak hojných podmínkách 
dnes žijeme. Máme dost jídla, vody, 
kde spát, spoustu možností, což ni-
kdy v historii nebylo samozřejmostí. 
Více se soustředíme na to, co nemá-
me, než na to, co máme, nebo lépe 
řečeno z čeho můžeme to, co si pře-
jeme (život naších snů, ideální práci, 
partnera, přátele, hmotný dostatek), 
vytvořit.

Zeptejte se tedy sami sebe, co si pře-
jete, jaký život chcete žít, a  vytvořte 
si vlastní „pravidla“. Každá varianta, 
každé rozhodnutí vašeho života je TO 
správné, pokud nasloucháte svému 
srdci a žijete své sny.

Až si dovolíme a  přiznáme, jaký 
život chceme žít, pak se rozhlédně-
me kolem, jaké podmínky a  příleži-
tosti nám život každý den poskytuje 
k  tomu, abychom mohli tento život 
snů převést a  manifestovat ve své 
vlastní realitě. Lidé si kvůli denní ru-
tině mnohdy neuvědomí, kolik mož-
ností mají nebo nevidí. A místo toho 
jako tažní oři jedou v zajetých kolejích 
návyku a společenských norem.

Rok 2018 nám dopomáhá v realiza-
ci, v odvaze, rozhodnutí a vykročení. 
Především se pak můžeme těšit z uvě-
domění, které k  nám v  mnoha ohle-
dech a  situacích přijde. A  tentokrát 
napřímo a  bez mazání medu kolem 
úst. Opět a  znova je potřeba se těm-
to informacím otevřít a  pohlédnout 
v plném respektu pravdě do očí. Jinak 
z toho zase nic nebude. Nekonečné od-
kládání, váhání, vzdychání a snění člo-

věku přináší stejně nemastný, neslaný 
život.

Ten život nakonec ani není jeho 
a sám neví, kým je. A když přijdou dny 
bilancování (ať už konec roku, naroze-
niny, tragédie, životní etapy), nestačí 
se divit, co chtěl jako dítě a jak moc se 
jeho život od toho, který si vysnil, liší.

Kvůli programům, návykům či medi-
álním manipulacím lidé přijali jakousi 
šablonu života, kterou kopírují, místo 
aby žili život, který jim přináší oprav-
dovou radost a spokojenost, jakkoli se 
to v tomto systému může zdát složité. 
Letos tedy máme všichni šanci nastar-
tovat a „přepólovat“ na zcela jinou, au-
tentickou životní cestu. Odhodláme-li 
se udělat první krok, pokud jsme tak 
ještě neučinili, nápomocen nám v tom 
bude celý širý Vesmír. 

Autorka je spolupracovnice Šifry

Kvůli programům, návykům či mediálním manipulacím 
lidé přijali šablonu života, kterou kopírují, místo aby žili 
život, který jim přináší radost a spokojenost.
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NIKDO
 DOKONALÝ?

není
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N ikdo není dokonalý. Je nějaká 
univerzálnější výmluva pro 
charakterové vady, nedostat-
ky nebo nehody? Samozřej-

mě, částečně to pravda je, kaž dý máme 
chyby. Ale kdyby byl člověk perfekt-
ní, jak by asi vypadal? Čím by se jeho 
dokonalost vyznačovala?

Vypadal by snad jako superman, je-
hož představa se z velké míry zakládá 
na filozofii kontroverzního chlapíka 
jménem Friedrich Nietzsche, übermen-
sch? Nietzsche pro nás vytvořil předsta-

vu superčlověka a zřejmě nastálo se za-
psal do způsobu, jakým ideu nadčlověka 
vnímáme. Své myšlenky vyjádřil mimo 
jiné ve světoznámé knize Tak pravil Za-
rathustra. Po přečtení tohoto díla je do-
sti těžké si superhrdinu nepředstavit. 
Rychlejší než letící kulka, mocnější než 
lokomotiva, přeskakující budovy jed-
ním výskokem. Mluví se ovšem v meta-
forách a po dalším rozebrání Nietzsche-
ho myšlenek dojdeme k  uspokojivým 
závěrům, na nichž lze začít stavět. Ne-
staví se totiž na vrozených výhodách, 
ale i na psychologii a hlavně přístupu.

V  knize se zamýšlí nad tím, jakým 
způsobem budou lidé pokrokovější 
v budoucnosti, za předpokladu, že evo-
luce stále, alespoň v nějaké formě, po-
kračuje. Nabízí zajímavé myšlenkové 
cvičení – pokud si představíme nad-
člověka (v  případě knihy budoucího, 
ale lze jej klidně vztáhnout na součas-

nost), jaké by měl psychické vlastnosti? 
Osobnostní rysy? Jak bychom z našeho 
pohledu nadčlověka popsali?

Nietzsche zvolil pozoruhodnou tak-
tiku, jak ideálního člověka vykreslit. 
Nejdříve najít a  identifikovat člověka, 
kterého obdivujeme nejvíce, ať už sou-
časného, nebo klidně již dávno zesnu-
lého. Vybrat někoho s ideálním přístu-
pem k  životu. Jakmile takovou bytost 
identifikujeme, jednoduše pak roze-
bereme vlastnosti, díky nimž je tím, 
kým je. Nietzscheho osobním hrdinou, 

kterého s touto strategií vytyčil, byl Jo-
hann Wolfgang von Goethe, výmarský 
ministr a uznávaný dramatik a básník. 
O něm se vyjádřil jako o člověku, kte-
rý se k  jeho ideji nadčlověka přiblížil 
ze všech nejvíce. Inspiroval se ovšem 
i  významnými historickými osobnost-
mi, jako například francouzských rene-
sančním myslitelem jménem Michel de 
Montaigne, veleslavným esejistou, dále 
Napoleonem, který během svého krát-
kého řádění navždy změnil chod světa, 
a také Juliem Caesarem.

Dospěl k  závěru, že nadčlověk bude 
disponovat řadou úžasných, ale i neče-
kaných vlastností. Popsal je jako zuři-
vě nezávislé a sebevědomé lidi, kteří si 
namísto kladení si otázek, co by udělali 
ostatní, zkrátka určí a  vydláždí vlast-
ní cestu. Jako lidi, kteří se nebojí mys-
let sami za sebe a  nehledat inspiraci 
v  ostatních, ale svými vlastními činy 

Proč má smysl usilovat o to stát se lepšími 
lidmi, partnery či rodiči, i když nikdy nebudeme 
stoprocentní? Proč se nepřestat snažit o něco, čeho 
nelze dosáhnout? A jak se co nejvíce přiblížit ideální 
verzi sebe sama?   Text: Jan Petrák

Osobní růst tkví v malých momentech i velkých 
rozhodnutích, z nichž každé funguje jako potenciální 
schůdek k tomu stát se co nejlepší verzí sebe sama.
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naopak všechny inspirovat. Dodává, že 
by se jednalo o lidi s jasnými morální-
mi zásadami, jež si sami vytvořili a kte-
ré by soudobý člověk nemusel chápat, 
a  zřejmě by nechápal ani je samotné; 
tím pádem by se nejspíše jednalo o člo-
věka osamělého.

Nadčlověk by dále, podle Nietzsche-
ho, mohl být často sobecký, pokud by to 
vedlo ke strategicky dobrým závěrům; 
často by ublížil nebo zranil lidi ve jménu 
vyššího dobra, a  jako svůj cíl a možná 
i  jen samotným dopadem svých činů 
by reformoval lidstvo k lepšímu (ačko-
liv Nietzsche toto „lepší“ popsal jako 
návrat k  pohanským hodnotám, ne-
boť křesťanství považoval za omezující 
doktrínu pro vyzdvihování zbabělosti 
a slabosti). Krásná je ovšem další myš-
lenka – nadčlověk by nezáviděl úspěch 
ostatním a také dokázal přijímat utrpe-
ní jako nedílnou polovinu lidské zkuše-
nosti, a přijímal jej stejně tak ochotně 
jako štěstí.

Lidé si často dokonalou verzi sebe 
sama představují jako bytost perfektní 
v  dovednostech a  nepodmíněně neko-
nečně dobrou. Nietzsche nicméně na-
bízí celkem odvážnou a o mnoho méně 
černobílou představu. Tvrdí, že nadčlo-
věk není skromný, a  svých schopností 
a kvalit si náležitě cení. Je mocnější a sil-
nější, ale zároveň se k nejslabším chová 
jako ochránce a ke svým výhodám při-
stupuje zodpovědně. Argumentuje dále, 
že nadlidé by měli vlastnosti, které by 
se ostatním zdály deviantní, dokonce 
znepokojivé. Nietzscheho übermensch 
by se ale vidlemi a  pochodněmi davů 
příliš nezaobíral. Ačkoliv by se v mno-
hém lišil, často do určité míry negativ-
ně, nakonec by se vždy snažil svět oko-
lo sebe zlepšit, ať už prostřednictvím 
vědy, nebo, jak navrhuje tento německý 
filozof, prostřednictvím aktivního pů-
sobení v oblasti kultury.

Nietzscheho pohledy na svět byly 
v mnohých ohledech silně kontroverz-
ní a posloužily jako inspirace k mnoha 
nepříliš „nadlidským“ událostem. Naci-
stické Německo se termínem übermen-
sch (tedy nadčlověk) ohánělo prakticky 
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neustále, a nacistický výklad v Němec-
ku i jinde v Evropě posloužil k řadě tra-
gicky nehumánních tvrzení a činů. Tak 
to ovšem Nietzsche nezamýšlel, a když 
se na jeho myšlenky podíváme jinak, 
nefanaticky, můžeme se o  sebezdoko-
nalování hodně naučit. Jak sám ze sebe 
udělat „nadčlověka“?

Nejde přece o to narodit se se správ-
ným „setem“ fyzických a  psychických 
vlastností, ale o upřímnou snahu zdo-
konalovat se, jak jen to jde. Naučíme se 
hodně o své vlastní síle, když se rozhod-
neme neposlouchat křik davu a zaměřit 
se na vlastní ambice, a posléze s nimi 
zodpovědně, leč cílevědomě nakládat. 
A co na tom, jestli se někomu zdají ne-
vhodné, deviantní, zpátečnické, nebo 
naopak příliš progresivní?

Proč se snažit?
Často nás pronásleduje pocit, že jakmile 
dosáhneme dospělosti nebo určité fáze 
v  životě, tak už není možné se příliš 
zdokonalovat, anebo to dokonce už 
nemá smysl, neboť starého psa novým 
kouskům nenaučíš; a  „stejně už je pří-
liš pozdě“. Když ale pomineme pouhou 
představu o fyzické dospělosti a vzdá-
me se zároveň i  zatvrzele cynického 
náhledu na dospělého člověka jakožto 
mašinky na děti či peníze, která zapo-
mněla na jakékoliv ideály, uvědomíme 
si, že zdokonalovat se je to samé jako 
dospívat, a dospívat je pak to samé jako 
posouvat se dopředu.

Příležitosti růst v  podobě jak náh-
lých momentů uvědomění, tak hlavně 
a především v překážkách, se nabíze-
jí prakticky neustále. Vypadáme sice 
víceméně stejně, takže proces „dospí-
vání“ nepozorujeme navenek, ale ten-
to růst tkví v  malých každodenních 
momentech i  velkých rozhodnutích, 
z nichž každé funguje jako potenciál-
ní schůdek k tomu stát se co nejlepší 
verzí sebe sama. Například v tichu po 
hádce, když začneme přemýšlet nad 
tím, čí to vlastně byla chyba. Při tro-
še štěstí a  po spolknutí ega najdeme 
chyby sami na sobě a můžeme na nich 
pracovat.

Každičká sebereflexe takto slouží 
jako nástroj ke zdokonalení. Mluvili 
jsme o  tom, jak být lepší, ale přiznali 
jsme si, že i  takový „nadčlověk“ bude 
zatížen řadou nepříjemných vedlejších 
vlastností, jako jsou různé sociální nebo 
psychologické excesy, možná přílišná 
hrdost na své vlastní úspěchy nebo 
zdánlivě nepřekonatelná traumata, 
u nichž si jen málokdo dovede uvědo-
mit jejich podstatu a efektivně ji v pod-
vědomí zneutralizovat.

Nicméně pokud mluvíme o  dokona-
losti, neměly by i všechny tyto negativní 
efekty zkrátka neexistovat? Idea nad-
člověka je krásná a při správném pohle-
du i  realizovatelná, pokud ji chápeme 
jakožto naplnění svého osobního po-
tenciálu, namísto univerzální dokona-
losti, ale moc dobře víme, že opravdová 
univerzální dokonalost je nedosažitel-
ná, ať se člověk snaží jakkoliv. S tímto 
vědomím žije a  funguje každý z  nás 
a ponouká nás to k otázce: Je správné se 
přestat snažit docílit něčeho, čeho docí-
lit zkrátka nelze?

Okamžitá a logická odpověď by zně-
la – samozřejmě. Proč by se člověk 
hnal za něčím, čeho nikdy nedosáh-
ne? To ví přece každé malé dítě. Jenže 
přesto je nutné zvážit jak osobní, tak 
celospolečenský důsledek takového 
pohledu na život. Má totiž tendenci 
se nezdravě zažírat jak do osobních 
vztahů, tak třeba do politických názorů, 
kde je snad nejviditelnější ze všech.

Nemůžeme doufat v  ideálního 
politika, vysněného vůdce, který 
bude chytrý, moudrý, silný a  zároveň 
nezkorumpovatelný, k  tomu ještě 
imunní vůči všem možným dalším 
vlivům, jako jsou atentáty. Když tedy 
nebudeme mít ideálního, pak se 
smíříme s tím volit donekonečna menší 
zlo. Podobně to máme s partnery. Nikdy 
nenajdeme krasavce, jenž kromě bož-
ské tváře skrývá i geniální mozek a srd-
ce ze zlata, k  tomu zatěžkán pohád-
kovým bohatstvím a  těmi nejlepšími 
manýry a zároveň i bryskním vtipem, 
empatií a zdánlivě nekonečnou studnicí 
znalostí.

Stephen Hawking neměl ideálně rozdané 
karty. Ač tu podle lékařů neměl už padesát 

let být, geniální britský fyzik, který je 
kvůli nemoci kompletně paralyzovaný, 
dokáže pomocí lehkých pohybů lícních 

svalů a speciálního softwaru psát i knihy.   
Foto Profimedia 
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Pochopitelně, lpět na tom, aby naši 
rodiče, vůdci a partneři byli ideální, je 
ryzí naivita či nesoudnost, zvlášť když 
sami máme chyb jako máku, ale smě-
řovat za ideály není totéž. Jakmile s tím 
lidé přestanou, mají tendenci nebez-
pečně snižovat laťku, nároky i snažení. 

V historickém kontextu si představ-
me, co by se stalo, kdyby v 15. století do 
Itálie a posléze zbytku Evropy nepřišla 
renesance, která je tím nejlepším sym-
bolem aspirace k dokonalosti. Leonardo 

Da Vinci by nevytvořil svůj nesmrtelný 
odkaz a  Michelangelo Buonarotti by 
nepomaloval Sixtinskou kapli nádher-
nými malbami. Autoři by se nezačali 
zamýšlet nad tím, zda by se lidé měli 
méně soustředit na dokonalost Boha 
a  více se ji snažit objevit sami v  sobě. 
Každému muselo být jasné, že vitru-
viánský muž zůstane jen ideálem, ale 
kdybychom se k němu aspoň nesnažili 
přiblížit, vitruviánský muž by byl ob-

tloustlý, zlý a primitivní budižkničemu. 
Inovátoři jako Tesla, vědci jako Einstein 
nebo dnešní Stephen Hawking (který 
mimochodem od začátku neměl zrovna 
dobře rozdané karty, ale z minima vytě-
žil maximum) by se nesnažili prolomit 
taje světa a posunout lidstvo o kus dál.

Dovolíme si tedy naznačit argument, 
proč přece jenom stojí za to se neu-
stále, do konce života a do konce věků 
hnát za ideálem, kterého zřejmě nikdy 
nemůžeme dosáhnout. Touto zdánlivě 

bezcílnou cestou totiž zároveň doneko-
nečna rosteme. Když se smíříme s tím, 
že zřízení světa zřejmě nikdy nebude 
utopické, partneři asi nikdy nebudou 
polobozi a  my se asi nikdy nezmění-
me v supermany, můžeme se neustále 
snažit hledat lepší varianty, doneko-
nečna inspirovat sami sebe a své okolí, 
abychom byli lepšími lidmi a  lepšími 
partnery; a  tak, namísto pozvolného 
skomírání ducha a mravnosti krok po 

kroku kreslit lepší obrazy, točit lepší 
filmy, psát lepší knížky, vymýšlet lepší 
vynálezy a chápat souvislosti. A kdo ví, 
možná na konci bude rozdíl tak ma-
ličký, že nebude utopie od státu k ro-
zeznání. I když to tak, ruku na srdce, 
v tuto chvíli nevypadá. Jak ale říkával 
slavný pirát a  dobrodruh Sir Francis 
Drake: Sic parvis magna. Z malých věcí 
vznikají velké.

Nakonec bychom mohli zvážit ještě 
jednu myšlenku: Pokud existuje něja-
ká forma dokonalosti, nedřímá právě 
v člověku, který se k ní nefanaticky, leč 
upřímně, srdnatě a rozumně snaží celý 
život přiblížit? 

Jan Petrák 
redaktor Šifry

Johann Wolfgang Goethe se podle filozofa 
Friedricha Nietszcheho dokonalosti alespoň 
blížil...   Foto Adobe Stock

Každý má chyby a právě jimi se 
člověk učí. Je tudíž lepší dělat 
chyby než nedělat nic. Lidský mozek 
bohužel tíhne k pohodlnosti a snaze 
vyhnout se nepříjemným pocitům, 
a tak se lidé obvykle snaží proces 
učení obejít a myslí si, že v ži-
votě jde o to mít hlavně „klid 
a pohodu“. A tak většinou 
právě ti, kteří jsou duševně 
nejlínější, se domnívají, že 
ví vše nejlíp a že už dokonalí 
jsou. Je to úplně naopak. Ten, 
kdo opravdu něco chápe, totiž 
ví, že poznání funguje jako 
trychtýř. Čím víc víte, tím víc 
si uvědomujete, kolik toho 
nevíte. A tak kráčíte pozvolna 
vpřed a každým dalším „aha“ ros-
tete. Smyslem je, jak říkával již sou-
druh Lenin, učit se, učit se, učit se...
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Kryptorevoluce?
Politolog Daniel Solis si ve své pravidelné rubrice tentokrát bere na mušku 

bitcoin a jiné takzvané kryptoměny. Kdo za tím stojí a o co komu jde?

Nejpozději po nedávném rake-
tovém vzestupu kryptoměny 
Bitcoin se odborná veřejnost 
jala spekulovat nad revolucí, 

kterou přináší elektronické měny, podlo-
žené samy sebou. Svět se má osvobodit 
od nadvlády několika bankéřských rodin, 
jež odpradávna kontrolují světový finanč-
ní systém, centrální banky takřka všech 
zemí planety a  mezinárodní či nadná-
rodní finanční instituce včetně světových 
měnových trhů. Nadešla doba, kdy měny 
budou decentralizovány, budou v rukou 
lidu, a ten je svěří do opatrovnictví těch 
nejvýkonnějších počítačů. Zní to jako 
úvodní fráze utopistického sci-fi román-
ku, ale přesto si toto skutečně mnoho 
jinak bystrých a vzdělaných kryptoanar-
chistů myslí. Věc se však může mít právě 
naopak: kryptoměny mohou skýtat tech-
nologický aspekt, jenž v naší technicky 
vyspělé epoše posune bankovnictví do 
zcela jiných rovin.

Ano, skutečně se jedná o revoluci, která 
nadobro změní způsob peněžního styku. 
Bylo by ale mimořádně naivní až prosto-
duché myslet si, že se v nejsledovanějším 
hájemství majitelů trhů a peněz znena-
dání zrodí zcela nový systém nahrazující 
a svojí sofistikovaností předbíhající dosa-
vadní platební prostředky, jenž nejenže 
ujde jejich jinak bdělé pozornosti, ale 
navíc je nikterak nezaujme ani nešokuje 
i  přes veškeré své jednoznačné 
a neoddiskutovatelné výhody.

Pokud se nicméně laskavému 
čtenáři stále ještě tento postulát 
o  spiknutí finančních elit při 
zavádění naprosto transparent-
ních a  sledovatelných finanč-
ních toků nezamlouvá, je 
nasnadě poodhalit závoj 
a  poukázat na článek 
zveřejněný přesně o 30 
let dříve než tato moje 
slova, a  to ve výstavní 
síni mediálních ma-

nipulací (zejména trhu) pod taktovkou 
rodu Rothschildů – v proslulém časopise 
The Economist z 9. ledna 1988.

Text začíná prorockým zjevením, že 
za třicet let (od roku 1988) „Američa-
né, Japonci, Evropané a  lidé v  mnoha 
bohatých zemích a některých relativně 
chudých budou pravděpodobně platit za 
své nákupy stejnou měnou“. Tato měna 
byla nanečisto v článku nazvána Fénix. 
Je to čtivější označení nežli výraz kryp-
toměna.

Fénix má být vládám národních států, 
jež lpí na vlastních měnách (ve vzájemné 
interakci podmíněných kolísáním a kur-
zovními riziky, a s nimi spojenými gigan-
tickými náklady) vnucen nepřátelským 
„vnějším světem“, hnaným ke své inte-
graci „přírodními silami“. Řeč je o „me-
zinárodní“ měně, která bude fungovat 
„bok po boku měn národních“. Měnová 
politika národních států měla podle člán-
ku ochromovat světový hospodářský 
růst, a proto si pro rok 2018 představte 
Fénixe a „vítejte jej, když přijde“.

A Fénix skutečně přišel! Veřejnost jej 
vítala, protože ti kryptograficky zdatní 
a později v závleku i ti bohatí naskočili na 
vlak, který posledních deset let nabíral 
na rychlosti, aby kouř z jeho rozpáleného 
kotle na přelomu roku dosáhl hodnoty 
téměř 20 000 dolarů – prostřednictvím 
jistého Bitcoinu, praotce Fénixů, oné pra-

jiskry, kterou byl zažehnut požár 
revoluce korporátního finanč-

nictví. Další hranice nového 
světořádu byla překročena. 
Od doby, kdy Australan Craig 

Steven Wright pod pseudo-
nymem Satoshi Nakamoto 

vyvinul šifru, ukrytou 
v  kódu o  30 000 řád-
cích, jež představuje 
základ komplexních 
matematických ope-
rací řetězce progra-
mových bloků, dnes 

známých jako „blockchain“, se po celém 
světě vyrojilo nesmírné množství dalších 
kryptoměn, které dnes doslova zaplavu-
jí kyberprostor. Ke konci roku 2017 jich 
bylo evidováno 1384. Mezi těmi známěj-
šími jsou například Ripple, Ethereum 
a Litecoin, které stejně jako Bitcoin nabý-
vají na hodnotě. Kdokoliv se může připo-
jit a zapojit do jejich „těžby“ – tedy pokud 
má dostačující výpočetní kapacitu „hash 
power“.

Nároky na výpočetní kapacity stou-
pají stejně jako spotřeba energie potřeb-
né k  výkonu kryptografických operací. 
Patrně proto oznámila Čína zpřísnění 
dodávek elektrické energie těžařským 
farmám, a naopak profesionální těžařské 
kooperativy „mining pools“ stěhují svá 
zařízení – většinou nejmodernější grafic-
ké procesory, na místa s levnou elektři-
nou z přírodních zdrojů. Velké oblibě se 
těší geotermální generace na Islandu či 
blízkost větrných a solárních elektráren.

Princip cennosti je u Fénixe dán více 
než zvyšující se náročností na techno-
logii a  energii konečným množstvím 
bloků, a tím i v nich obsažených prvků. 
V případě Bitcoinu (BTC) je to 21 milio-
nů jednotek. Jednotky lze u Bitcoinu dě-
lit až na jedno Satoshi, což představuje 
0,00000001 BTC neboli stomiliontinu.

Ať už se to odpůrcům nového svě-
tového řádu líbí nebo ne, pokrok 
nezastavíš! Ten, kdo zavčasu nasedl na 
Fénixův vláček, jistě nebude litovat. 
Odborník na kryptoměny Sergio Ler-
ner před pár lety naznačil, že vystopoval 
zdroj, který měl do roku 2010 vytěžit 
celkem 19 600 bloků po 50 BTC a nikdy 
je (do té doby) neutratit, což svědčí nejen 
o vysoké disciplíně, ale také, podle jeho 
slov, o tom, že již tehdy musela existovat 
neochvějná důvěra v Bitcoin. Jen máloko-
mu by nedošlo, že Fénix není shoda okol-
ností, ale dokonalý plán pro někoho do-
konalé budoucnosti v odvážném novém 
světě.
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4Mýty a lži  
o stravě
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A nalýzy publikované v  pres-
tižních časopisech mají dů-
ležitý vliv na mínění odbor-
níků. Články zveřejňované 

časopisy zase ovlivňují laickou veřej-
nost. Je ovšem známou skutečností, 
že závěry studie, na které se finančně 
podílí zainteresovaná firma, vychází 
z  80 % podle přání sponzora. Studie 
se pečlivě naplánuje oproti správnému 
vědeckému postupu tak, že se nejdříve 
stanoví výsledek, a pak se podle toho 
upraví protokol a hodnocení studie.

Výrobci cukru podplatili v 60. letech  
minulého století vědce z  Harvardu, 
aby zapomněli na spojitost cukru se 
srdečními nemocemi a nahradili cukr 
jinými obětním beránkem – tukem 
a cholesterolem. Nezveřejněný interní 
dokument objevený novináři v  Kali-
fornii, publikovaný v  časopise JAMA, 
dokládá, že doporučení mnohými 
odborníky byla a  jsou nalinkovaná 
potravinářským a  farmaceutickým 
průmyslem. Různá oficiální doporuče-
ní zejména ke stravě tak vycházejí ze 
zájmů výrobců léků a potravin, nikoli 
pro blaho a zdraví populace.

Podívejme se proto na několik příkla-
dů dezinformací, kde je realita dosti od-
lišná od toho, co nám doporučují různí 
odborníci a co se dozvíme v médiích.

1.  Cholesterol je 
hlavní rizikový 
faktor nemocí 
srdce a cév 

Veřejnosti se neustále opakuje jedna 
velká lež: „Cholesterol je hlavní rizi-
kový faktor nemocí srdce a cév, proto 
jezte potraviny bez cholesterolu jako 
margaríny, ty jsou zdravé. A  hlavně 

nezapomeňte na léky snižující chole-
sterol.“ Farmaceutické firmy vyrábějící 
nejvýdělečnější lék v historii – statiny 
– a mnozí lékaři se v nás snaží vzbu-
dit dojem, že nás nemůže postihnout 
nic horšího než zvýšený cholesterol. 
Přitom cholesterol je látka, bez které 
nepřežijeme jediný den a kterou potře-
bujeme pro tvorbu buněk a buněčných 
struktur, hormonu nadledvin kortizo-
lu, pohlavních hormonů či vitaminu D.

Většina lékařů stále ještě hodnotí 
v  krevních testech tzv. hodný HDL 
a zlý LDL cholesterol. Koncept hodné-
ho a zlého cholesterolu vznikl tak, že 
podle zjednodušené představy LDL 
cholesterol přenáší cholesterol z  jater 
do buněk, zatímco HDL cholesterol 
odvádí nadbytečný hromadící se chole-
sterol z buněk a tkání do jater.

Jak uvádím ve své knize Tučné super-
potraviny a oleje, tento koncept zlého 
cholesterolu je již překonaný. Nejenže 
toto rozdělení zpochybnili vědci již 
před mnoha lety, ale i nové laborator-
ní analýzy ukazují, že LDL cholesterol 
se dělí do různých podtypů, například 
škodlivé malé částice LDL, stejně jako Foto Adobe Stock

Foto Adobe Stock

Známý celostní lékař David Frej napsal pro Šifru článek 
o tom, že není rozumné spoléhat se automaticky 
na názory vědeckých a medicínských autorit, neboť 
se až příliš často řídí heslem „koho chleba jíš, toho 
píseň zpívej“.   Text: MUDr. David Frej
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HDL cholesterol s deseti subpopulace-
mi, není složen jen z hodného choleste-
rolu, ale i aterogenního, který se podílí 
na kornatění tepen.

Množství nebezpečných a  neškod-
livých lipoproteidů rozhoduje o  rizi-
ku infarktu či mrtvice, nikoli samot-
ná hladina celkového cholesterolu. 
V  praxi to znamená, že ten, kdo má 
normální hladinu cholesterolu anebo 
má cholesterol snížený pomocí léků, 
může být stejně ohrožen infarktem 
a mrtvicí, protože má v krvi vyšší hla-
dinu nebezpečných lipoproteinů, kte-

ré kornatění způsobují, a  někdo jiný, 
kdo má zvýšený cholesterol, může mít 
převahu neškodlivých lipoproteinů, 
tedy prospěšného cholesterolu, a tím 
pádem není ohrožen srdeční přího-
dou. Tudíž je nelogické u něho snižo-
vat cholesterol. 

S nemocemi srdce je spojeno na 300 
rizikových faktorů, které ale nezname-
nají to, že jsou příčinou infarktu. Vyso-
ký cholesterol patří mezi skupinu fak-
torů vyskytujících se při vyšším riziku 
infarktu (tedy nezpůsobující infarkt) 
stejně jako například pivní pupek, 

předčasné plešatění nebo život ve vel-
koměstě. Pokud jen snížíte cholesterol, 
přestěhujete se do hor nebo si necháte 
nastřelit vlasy, nesnižuje se pravděpo-
dobnost, že dostanete infarkt.

Riziko infarktu, aterosklerózy a dal-
ších nemocí závisí na mnoha (a někte-
rých dosud neznámých) faktorech, a je 
tedy zjednodušenou představou, že 
hlavním faktorem je hladina choleste-
rolu. Hladina cholesterolu je spíše pří-
znakem jiných patologických procesů 
(například stresu), které v  organismu 
probíhají. Cholesterol není stravou té-

Foto Adobe Stock
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měř ovlivněn, na rozdíl od kouření či 
stresu.

Snižovat vyšší hladinu cholestero-
lu v  krvi preventivně (například s  cí-
lem snížit riziko infarktu myokardu 
či mrtvice) bez podrobné laborator-
ní analýzy není vědecky podloženo 
a může škodit. V jedné studii zahrnují-
cí 231 986 pacientů trpících nemocemi 
srdce jen polovina měla vyšší hladinu 
tzv. zlého LDL cholesterolu. U starších 
lidí je vyšší cholesterol spojený s  niž-
ším rizikem úmrtí. 

Nízký cholesterol je spojen zejména 
u žen a starších osob nad 65 let s rako-
vinou, mozkovou mrtvicí, vyšší úmrt-
ností, Alzheimerovou demencí, sebe-
vraždou a agresivitou.

2.  Vegetariáni 
jsou zdravější 
a červe né maso 
škodí

WHO zveřejnila zprávu, že maso je  
pravděpodobný karcinogen. Neměli 
bychom tedy raději přejít na vegeta-
riánskou stravu? Konstitucí, adapta-
bilitou a  fyziologicky jsme omnivoři, 
všežravci. Naši předci byli závislí na ži-
vočišných potravinách, i když ne vždy 
přednostně. Vědci a antropologové sle-
dující primáty potvrzují, že konzumují 
živočišné proteiny, a není důvod věřit, 
že pravěcí lidé byli vegetariáni či vega-
ni. Není sporu o tom, že v našich chlad-
ných končinách bylo hlavním zdrojem 
maso. Zkuste být vegetariánem, když 
venku sněží, je -10 °C a máte hlad. Pale-
ontologové potvrzují, že nejčastěji náš 
pravěký předek konzumoval v  zimě 
maso, které pekl v jámách podobných 
pecím.

Méně známá skutečnost je, že paleo-
litická strava neznamená jen masitou 
stravu, ale též velké množství vlákni-
ny – až 100 g denně v zelenině a ovoci 
(dnes jíme jen asi 10 g), hlízách a ko-
řenech –, která měla příznivější vliv 
na rovnováhu krevního cukru. Maso 
z dob mamutů a divoké zvěře obsaho-

valo zdravé tuky, na rozdíl od masa ze 
supermarketu. Důležitou součást stra-
vy tvořily ryby, které nejspíše souvisely 
s vývojem mozku, v prostředí východ-
ní Afriky, kde byl dostatek mořských 
plodů bohatých na omega-3 mastné 
kyseliny. Celkový příjem tuků a bílko-
vin byl vyšší než dnes.

Veganství a vegetariánství vyžaduje 
pečlivou skladbu potravin, a  taková 
může být vyvážená a rovnocenná stra-
vě s  živočišnými potravinami. Vege-
tariáni, ale zejména vegani jsou však 
ohroženi rizikem nedostatku vitaminu 
B12 a omega-3 mastných kyselin (nej-
účinnější jsou v rybách), a vegané mo-
hou mít vyšší hladinu homocysteinu, 
aminokyseliny spojené s  vyšším rizi-
kem nemocí srdce. Kromě vitaminu 
B12 se v rostlinné stravě nevyskytuje 
ani vitamin D.

Zastánci veganské stravy tvrdí, že 
na základě mnoha studií vycházejí 
vegetariáni ze srovnání s  živočišnou 
stravou lépe. V některých studiích, na-
příklad u Adventistů 7. dne, bylo u ve-
ganské stravy ve srovnání s těmi, kteří 

jedli maso, více sníženo riziko nemocí 
srdce a cév, kardiometabolické riziko, 
některé druhy nádorů a celkové riziko 
úmrtí. Ve srovnání s vegetariány měli 
vegani menší riziko obezity, hyperten-
ze, cukrovky a úmrtí na infarkt a mrt-
vici. Vegetariánská strava bývá spoje-
na s  nižší váhou, menším výskytem 
nemocí srdce, hypertenze, cukrovky 
a  metabolického syndromu. Vegetari-
áni mívají nižší riziko rakoviny střeva, 
prostaty a některých dalších nádorů. 

Najdeme stejně tak studie, které 
před vegetariánstvím varují. Ta z roku 
2009 (EPIC-Oxford studie) srovnávající 
vegetariány a  jedlíky masa prokáza-

la lehce zvýšené riziko nemocí srdce 
a úmrtí u vegetariánů. Další oxfordská 
vegetariánská studie neprokázala žád-
ný pozitivní účinek pro zdraví, pokud 
vyloučíme živočišné potraviny. U vega-
nů se prokázalo zvýšené riziko nemo-
cí srdce, úmrtnost, mozkové příhody 
a zhoubné nádory.

Čínská studie, ačkoli tvrdí v závěru 
opak, neprokázala souvislost mezi ne-
mocemi srdce a rakovinou a živočišný-
mi potravinami. Předčasné úmrtí na 
nemoci bylo zvýšeno u  pšenice a  cel-
kového příjmu rostlinných bílkovin, 
zatímco celkový příjem živočišných 
potravin, jako jsou vejce, maso a ryby, 
snižoval riziko úmrtí na nemoci. Maso 
snižovalo i  riziko cukrovky, sůl, pše-
nice a  rostlinné oleje s omega-6 tuky 
zvyšovaly riziko nemocí srdce.

V další analýze z roku 2014 zahrnující 
13 studií a 1,5 milionu lidí celkový pří-
jem masa (bílé maso jako kuře a králík 
a červené maso) nezvýšil riziko úmrtí 
celkové ani na nemoci srdce. Úmrtí cel-
kové a  na nemoci srdce prokazatelně 
způsobovaly masové polotovary.

V neobjektivním hodnocení vegeta-
riána, který jí zeleninu, ořechy, luštěni-
ny, vlákninu a další zdravé potraviny, 
cvičí jogu a nekouří, s jedlíkem masa, 
který si kupuje mleté maso v konzer-
vě a  chodí do fastfoodu na hambur-
ger s  hranolky, samozřejmě vychází 
zdravotně lépe vegetarián. Úmrtnost 
ovlivňuje nejen strava, ale i nedostatek 
pohybu, nadváha, kouření či cukrovka, 
které se ve studiích často nerozlišují.

Musíme zkrátka vzít v  úvahu vel-
ký rozdíl v  kvalitě potravin. Některé 
výrazně prospívají zdraví (divoký lo-
sos, hovězí z pastvy, zvěřina), jiné by-
chom jíst neměli (párky, hamburgery). 

Nízký cholesterol je spojen zejména u žen a starších 
osob nad 65 let s rakovinou, mrtvicí, vyšší úmrtností, 
Alzheimerovou demencí, sebevraždou a agresivitou.
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Stejně  tak rostlinná strava existuje 
zdravá (zelenina, ořechy, ovoce) a spíše 
škodlivá (pšenice).

Studie, které srovnávaly srovnatel-
né – vegetariány s  těmi, co jedí kva-
litní průmyslově neupravované maso 
z volného chovu a farem a žili zdravý 
způsob života bez kouření a cvičili, se 
zjistilo SROVNATELNÉ riziko chronic-
kých nemocí.

3. Pšenice patří 
do zdravého 
jídelníčku

Pšenice byla a je součástí stravy v mno-
ha zemích světa a  zachránila životy 
v  době hladomoru. Mnozí zastánci 
toho, že máme jíst pšenici, ale opo-
míjejí několik základních faktů, které 
k moderní pšenici náleží.

Zatímco lékaři se snaží vyvolat 
dojem, že intolerance na lepek jako 
celiakie je jakási výjimečná odchylka 
od normálu ostatních zdravých lidí, 
kteří mohou konzumovat  pšenici 

bez obav, lepek se začal konzumovat 
v  pěstovaných  obilninách jako pše-
nice teprve asi před 10 000 lety, za-
tímco 99 % procent  času, po který 
lidstvo existuje, se téměř žádné obi-
loviny nejedly; podle archeologických 
nálezů pšenice způsobuje zdravotní 
obtíže již od dob, kdy ji začali lidé jíst. 
Lidstvo se vyvíjelo na africkém kon-
tinentě při konzumaci dvouděložních 
rostlin jako ovoce, a  nikoli jednodě-
ložních, tedy obilí, a  migraci před 
60 000 lety z Afriky do Evropy umož-
nil dostatek zvěře a tedy masa, nikoli 
obilí. I ze své praxe s klienty vím, jak 
se mnohým z  nich zlepší zdravotní 
stav, když vyloučí pšenici ze stravy.

Uvádí se, že mnoho pšeničných vý-
robků a mouky pochází z vyšlechtěné, 
hybridní, vůči škůdcům odolné a úrod-
né odrůdy. Pšenice obsahuje čtyřikrát 
více lepku než v  minulosti. Lepek se 
definuje jako bílkovina v  moučném 
prášku obilného zrna vzniklá po od-
stranění škrobu a je škodlivá pro oso-
by, které tuto látku nesnášejí. Narušu-
je vstřebávání minerálů jako vápník 

a  železo, vedoucí například k  osteo-
poróze. Nebezpečí konzumace lepku 
spočívá až ve stonásobně větším rizi-
ku rakoviny trávicího traktu. Lepek je 
návykový a zvyšuje chuť k jídlu. Podle 
mnoha odborníků navíc člověk nemá 
enzymy, které by uspokojivě natrávily 
lepek.

V  pšenici najdeme další škodlivé 
látky – kromě mnohonásobně vyšší-
ho množství lepku než v  minulosti 
aglutinin (lektin), enzymové inhibi-
tory trypsinu a amylázy, fytáty, kyse-
linu glutamovou a asparagovou (exci-
totoxiny) či gliadomorfin.

Pšeničná mouka (například běžné 
světlé i  tmavé pečivo) spolu s  bílým 
cukrem se nejvíc podílí na vzniku de-
generativních nemocí. Obsahuje 80 % 
škrobů, které se vstřebávají rychleji 
než bílý cukr. Pšenice zvyšuje krevní 
cukr a poškozuje slinivku, která musí 
vyrábět stále více inzulinu ke sníže-
ní hladiny krevního cukru, jenž se 
mění na nebezpečný tuk, usazující se 
v oblasti břicha a v játrech a vedoucí 
k obezitě, cukrovce a chronickým zá-
nětům, které podrobněji rozebírám 
v knize Zánět – skrytý zabiják.

V současné době se pšenice nachází 
kromě pečiva, sladkostí, cereálií a těs-
tovin také v  dresincích, omáčkách, 
instantních polévkách, a  dokonce 
i v kosmetice. Namísto aby lidé jedli 
ovoce, zeleninu, vlákninu, ořechy či 
maso, vykrmují se levnou, kaloric-
kou, málo výživnou pšenicí a dalším 
obilím, což je jedna z  hlavních pří-
čin civilizačních nemocí. Obilí není 
pro život nutné, ale zasytí a ochrání 
před hladem, navíc pšenice umožní 
rychle a nezdravě přibrat na váze, jak 
zjistili i zemědělci, a krmí proto do-
bytek či drůbež směsi z pšeničného, 
ječného a kukuřičného šrotu. Pšenice 
je kalorickou, návykovou a alergenní 
potravinou, která má smysl u hlado-
moru, a nikoli tam, kde většina oby-
vatelstva trpí nadváhou a  likvidují 
se přebytky jídla. Důvodem, proč se 
doporučuje, jsou spíše politicko-eko-
nomické zájmy.

Foto Adobe Stock
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4. Mléčné výrobky 
pro silné kosti

Mlékárenský průmysl odvedl skvělou 
práci v  přesvědčování, že všichni musí-
me pít mléko, aby naše kosti byly zdravé 
a silné. Mnozí lidé nejsou schopni strávit 
mléčný cukr neboli laktózu a  mléčné 
proteiny, například kasein, jsou silný-
mi alergeny. Navíc průmyslová výroba 
používá postupy, které mění strukturu 
a  vlastnosti mléka, a  homogenizované 
mléko prodlužující trvanlivost obtížně 
trávíme.

Často se domníváme, že mléko je hlav-
ním zdrojem vápníku pro naše kosti, 
a tudíž by vynechání mléčných výrobků 
mohlo být problematické. Nebylo by pře-
devším pro malé rostoucí děti riskantní 
mléčné výrobky nejíst? Výrobci mléč-
ných produktů pochopitelně  neuvádějí, 
že aktivita laktázy, enzymu trávícího 
mléčný cukr, po 5. roce věku dítěte vyha-
síná a může být příčinou alergie a astma-

tu. Tělo je schopno vstřebat pouze oko-
lo 30 % kalcia obsaženého v  mléčných 
produktech. Kromě toho naše tělo často 
odstraňuje kalcium z kostí, aby pomoh-
lo vybalancovat pH v  našem zažívacím 
traktu; mléčné bílkoviny jsou přiroze-
ně více prozánětlivé, a  tudíž ve větším 
množství nebo u některé genetické pre-
dispozice působí nepříznivě na imunitu 
ve střevech. 

 Po analýze zhruba 20 článků uvedl The 
Townsend Letter for Doctors and Patients, 
že alergie na kravské mléko je velice čas-
tá jak mezi dospělými, tak mezi dětmi. Je 
známo, že mléčné proteiny podporují vy-
lučování prozánětlivých cytokinů u těch, 
kteří mají predispozici k alergii na mléko. 
Mléčné bílkoviny též mohou způsobit 
zkřížené alergie s lepkem. Ve studiích se 
zjistilo, že země s největší spotřebou mlé-
ka mají nejvyšší výskyt osteoporózy.

Rozsáhlejší švédská studie (přes 
100 000 osob) uvádí v závěru, že „vyšší 
konzumace mléka nejen nesnižuje riziko 
zlomenin, ale zvyšuje riziko předčasné 
smrti“. Více nepříznivě se projevilo pití 
mléka u žen.

Navzdory propagandě výrobců mlé-
ka, sýrů a jogurtů existuje ale spoustu 
dalších zdrojů kalcia (vápníku), kte-
ré pro naše tělo můžou být zdravější: 
rýže, oves, zelenina, luštěniny, semena, 
mandle anebo různá ořechová „mléka“. 
Mléko lze nahradit rostlinnými mléky 
jako mandlovým, rýžovým, konopným 
či kokosovým.

Mléčné produkty nejsou pro nás dů-
ležité, zejména pokud mluvíme o mlé-
ku a  mléčných produktech dnešních 
dnů. V případě, že nemáte s mléčnými 
výrobky potíže, lze konzumovat v ne-
homogenizované úpravě. Takové mléko 
je stravitelnější. Zejména fermentované 
mléčné potraviny jako kvalitní bílý jo-
gurt, kefír či podmáslí nebo tvrdý sýr, 
které mají méně laktózy, mohou být 
v malém množství vhodné, ale je to vel-
mi individuální.

Na základě výzkumu a  studií nee-
xistuje důkaz, že mléčné výrobky ve 
stravě potřebujeme. To znamená, že je 
v  rozumném množství můžeme jíst, 
ale naše vyvážená strava se bez nich 
obejde. 



Marie Vilánková je v Česku průkopníkem takzvané 
informační medicíny. Před 18 lety spoluzaložila 

firmu, která vyrábí unikátní preparáty, do nichž jsou 
informace nahrané formou hologramu.   Text: Milan Vidlák

Když měl můj známý potíže 
s  jedním důležitým tělesným 
orgánem, zašel za svou lékař-
kou, která mu předepsala léky. 

Ani po dvou měsících se situace nezlep-
šila, ale dostal ještě prášky na ředění 
krve. Kromě toho, že po nich ztratil 
chuť k jídlu, začal ho trápit jiný zdravot-
ní problém, který dosud nikdy neměl – 
většina léků má totiž nepříjemné a ne-
žádoucí vedlejší účinky.

Zřejmě jste něco podobného ve svém 
okolí zažili či slyšeli také. Na podobném 
principu totiž dnešní moderní medicí-
na funguje. V honbě za potlačením pří-
znaků posílá lidi z jednoho vyšetření na 
druhé, aniž by se často vůbec zjistilo, 
kde je zakopán pes. Pro farmaceuticko-
-medicínský systém je to výhodné, neboť 
může vyrábět nové a hlavně dlouhodobé 
pacienty a předepisovat jim nové a nové 
produkty, dokud nevypustí duši z  těla, 
pro pacienty už o poznání méně.

Není divu, že se stále více lidí uchylu-
je k alternativním metodám, například 
přírodní medicíně. Alternativní lékaři, 
léčitelé či terapeuti většinou mnohem 
lépe rozumí tomu, že je třeba pátrat po 
příčinách a  vymýtit kořen nemoci, ni-
koli vypnout kontrolky, které na nemoc 
upozorňují. Nejsme jen maso a  kosti, 

tedy pouhá hmota, ale především shluk 
proudící energie a informací, kde spolu 
jednotlivé buňky a  orgány komunikují 
a vytvářejí vyšší, inteligentní celek. Stále 
víc lidí chápe, že nemoc je jen informace; 
zpráva o tom, že je něco potřeba změnit.

Patří mezi ně i  Marie Vilánková, 
která stála v Česku u  zrodu takzvané 
informační medicíny. „Člověk i  každý 
živý organismus je inteligentní bytost, 
která neustále zpracovává informace 
a učí se. Smyslem života je totiž učit se 
a předávat nabyté vědomosti a znalosti 
dalším živým organismům a  celému 
vesmíru. Informační medicína se snaží 
pomoci tím, že tělu a duši dodává infor-
mace, které jim chybí, aby mohl organi-
smus správně fungovat,“ říká badatelka 
v oboru teorie informační medicíny, jež 
spoluzaložila společnost Economy Class 
Company, která je v naší zemi na tomto 
poli průkopníkem. Organizuje široký 
systém vzdělávání jak široké veřejnosti, 
tak sítě terapeutů, vyvinula 
speciální diagnostický 
software EAM a  dceřiná 
firma vyrábí unikátní 
preparáty Joalis, které 
tyto potřebné informace 
tělu dodají. „V  těle jsou 
i věci, které tam být 
nemají, například 
různé mikroorganis-
my či toxiny. Zdravý 
organismus si s nimi 
poradí sám, ale ne-
mocný to nedokáže. 
Proto potřebuje upo-
zornit, co konkrétně 
je špatně a  že je má 
odstranit, vyloučit.“

Místo aby dnešní medicína hledala 
způsob, jak tělu pomoci a posílit ho, aby 
se s problémem vypořádalo samo, pum-
puje do něj další chemii, a  tím jej dále 
oslabuje a  problém posiluje. Největším 
strašákem dneška jsou pak autoimunit-
ní, podle lékařů „neléčitelná“ onemoc-
nění, od revmatoidní artritidy přes roz-
troušenou sklerózu po cukrovku, kdy si 
oslabený imunitní systém nejenže s ve-
třelci neporadí, ale naopak ničí tělo, kte-
ré má chránit. Také třeba rakovina je dů-
sledkem poškozené imunity. „Lidé byli 
nemocní vždy, ale dnes nemocí přibývá 
a propukají v nižším věku. Zatímco před 
pár desítkami let jsme znali desítky to-
xinů, dnes si jich vyrábíme tisíce, včetně 
radioaktivních. Obrovským problémem 
jsou kromě autoimunitních onemoc-
nění třeba alergie. Osmdesát, možná 
devadesát procent lidí k nám chodí se 
závažnými problémy, se kterými jim 
klasická medicína nepomohla.“

Informační medicína na to jde od 
lesa – místo hrubé síly a „boje“ použí-
vá chytrost lidského těla. „Většina lidí 
stále vnímá tělo jednostranně, hmot-
ně. Ale ve skutečnosti to jsou jednodu-
ché buňky, které spolu musejí správně 
komunikovat a  vyměňovat si infor-

C. I. C. Řízená očista organismu
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mace. Zpracování informací je pro to 
zásadní.“ 

Jednotliví terapeuti, které najdete 
v  takzvaných Centrech metody C. I. C. 
(Controlled Inner Cleansing – řízené 
vnitřní očisty) po celé České republice, 
nejprve klienta vyšetří pomocí přístroje 
pro Elektroakupunkturní diagnostiku 
EAV, jenž jim pomůže zjistit, kde v těle 
je problém. Následně mu vybere vhodný 
preparát Joalis. Tyto produkty jsou pro 
metodu C. I. C. klíčové – kromě toho, že 
obsahují bylinnou složku, jsou v nich na-
hrané informace, a to ve formě hologra-
mu, tedy elektromagnetického vlnění.

Každá živá buňka totiž umí elektro-
magnetické vlnění „číst“. Například oči 
jsou specializované senzory pro vní-
mání viditelného elektromagnetického 
spektra. Také naše komunikace probí-
há díky elektromagnetickému vlnění, 
třeba mobily přenášejí informace na 
dálku. „Na podobném principu funguje 
například telepatie. Člověk vytváří elek-
tromagnetické vlnění a vysílá do svého 
okolí, když například myslí, představuje 
si něco nebo něco prožívá. Někdo toto 
vlnění dokáže zachytit a  vnímat jeho 
obsah. Není v tom nic nadpřirozeného, 

je to fyzika,“ vysvětluje Marie Vilánko-
vá, absolventka Matematicko-fyzikální 
fakulty Univerzity Karlovy. Organismus 
informaci, jež je do produktu nahraná 
pomocí speciálního softwaru EAM, vní-
má a sám se rozhodne, zda ji pro správ-
né fungování těla využije, nebo ji přejde 
bez povšimnutí a potřebuje jinou.

„Informační medicínu používaly již 
staré národy, které měly primitivní ho-
logramy, jež vytvářeli pomocí sluneční-
ho záření a  systému zrcadel. Pracoval 
tak například Paracelsus, zakladatel ho-
meopatie,“ vysvětluje Marie Vilánková.

Ostatně právě homeopatie má k  in-
formační medicíně docela blízko. Rozdíl 
je v  tom, že do homeopatika se infor-
mace otiskne z nějaké látky a je jedna; 
záleží pak na homeopatovi, aby vybral 
správnou. „U  nás je informací hodně 
a tělo si vybere samo. Některé homeo-
patické preparáty jsou ale podobné 
našim. Homeopati mají třeba 10 pre-
parátů na těžké kovy, my jeden, který 
obsahuje všechny informace,“ uvádí 
příklad preparátu Antimetal majitelka 
firmy ECC, která Joalis distribuuje. Na 
ledviny je Urinodren, na chřipku Gripin, 
proti akné zase pomáhá Aknedren… 

Z  praktických důvodů je v  jednom 
preparátu vždy celý soubor informací, 
například pro správnou funkčnost jater 
či odstranění patologických virů.

Většinu ze svých zhruba 50 produk-
tů musela firma ale kvůli boji s  úřady 
přejmenovat, aby z nich nebylo poznat, 
na co by mohly být dobré. Alternativní 
medicína totiž v  Česku zažívá šikanu. 
„Neustále probíhají kontroly ve firmách, 
nesmíme mluvit ani o  prevenci. Veřej-
nost o tom příliš neví, ale v současnosti 
je celá alternativa prakticky postavena 
mimo zákon. Já se třeba nemohu vyjad-
řovat podrobněji ke zdraví, to může jen 
lékař. Ten ale zároveň může používat jen 
oficiální metody,“ kroutí hlavou nad zřej-
mým paradoxem. „My máme mezi tera-
peuty také lékaře, pracují u nás, ale dělají 
to v soukromí. Nechtějte vidět ty reakce, 
kdybych po někom z nich chtěla, aby vy-
stoupil veřejně.“ Inu, zdravý pacient je 
pro farmaceuty špatný klient. 

Tento trend podle paní Vilánkové 
bude pokračovat, zároveň ale bude při-
bývat uvědomělých lidí, kterým klasic-
ká medicína nebude umět pomoci a bu-
dou se léčit přírodně. „Vnímám jednu 
vážnou věc – skrze média jsme tlačeni 
k  tomu, abychom si začali myslet, že 
většina nemocí má původ v  genetice 
a  jediné, co nás uzdraví, je nechat si 
manipulovat s DNA,“ říká a jako příklad 
uvádí hollywoodskou herečku Angelinu 
Jolie, jež si nechala preventivně odstra-
nit prsa, neboť měla gen BRCA1, který 
způsobuje rakovinu prsu. „Dala jsem 
si práci, abych zjistila, kolik žen v ČR, 
které mají prokázanou rakovinu prsu, 
má i tenhle vadný gen. Je to pouhých 5 
%! Geny jen zvyšují pravděpodobnost,“ 
tvrdí Marie Vilánková, která považuje 
informační medicínu za medicínu bu-
doucnosti, a  varuje: „Je to jen divadlo, 
aby lidi podlehli tlaku a nechali sebou 
geneticky manipulovat. Aby nepřišli na 
to, že se dá léčit jinak. Podívejte se na 
problémy, jaké způsobují geneticky mo-
difikované potraviny.“ 

Více informací o Centrech 
metody C. I. C. a preparátech 

Joalis najdete na www.joalis.cz

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)
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J sem v Africe, v Tanzanii, a čeká 
nás aklimatizační výstup na 
sopku Mount Meru. Večer 
před výstupem poprvé v  živo-

tě vidím Jižní kříž. Pro mě, asi stejně 
jako pro většinu ostatních lidí, má 
tohle souhvězdí velký symbolický 
význam. V našich končinách jej totiž 
neuvidíte, protože se jedná o souhvěz-
dí jižní oblohy, které je u  nás stále 
schované pod obzorem. Abyste ho 
spatřili, tak za ním musíte putovat na 
jih, alespoň do Jeruzaléma nebo do 
subsaharské Afriky, kde je však vidět 
jen těsně nad obzorem. Až na jižní 
polokouli plně vynikne jeho krása. Ke 
svému překvapení zjišťuji, že není úpl-
ně symetrický, jak jsem si ho původně 
představoval, ale možná je tak ještě 
hezčí. Hvězdy jsou dnes nádherně vi-
dět. Postupně se na slavné souhvězdí 
chodí dívat i ostatní. Navigace je po-
měrně jednoduchá, svítí skoro přímo 
nad záchodky.

Vstáváme krátce po půlnoci, pro-
tože za chvíli vyrážíme. Vycházím 
před chatu a opět v úžasu přestávám 
dýchat nad nádherou noční oblohy. 
Takhle krásné noční nebe jsem ještě 
v  životě neviděl. Obloha je průzrač-
ně jasná a  viditelnost nesnižuje žád-
ný světelný smog jako u nás. Krajinu 
osvětluje krásným měkkým světlem 
lodička půlměsíce jako z pohádek Ti-
síce a jedné noci. 

Za chvíli přestávám popadat dech ne-
jen z krásy noční oblohy nad sebou, ale 
i z jiných, prozaičtějších důvodů. Kom-
binace únavy, mého stínu na plicích 
a nadmořské výšky začínají působit.

Při stoupání na Rhino Point (3800 
m n. m.) se postupně začínám propa-
dat dozadu a  je mi jasné, že dnes to 
pro mě bude hodně dlouhé. Začíná 
mi být špatně a každou chvíli musím 
zastavovat. Za mnou už jde jen Festo, 
náš druhý horský vůdce, který má za 
úkol jistit závěr naší skupiny a který 
dnes bude mým věrným společníkem. 
Když zastavím, v klidu říká: „Polepo-
le“ – „Pomalu, pomaleji“, jako že je vše 
v  pohodě a  není kam spěchat. Tento 
svahilský výraz dnes bude tvořit zá-
klad naší komunikace.

Když vidí, jak se musím každou 
chvíli zastavovat a můj výraz nabývá 

nepříjemně mrtvolné bledosti, tak 
mi poprvé nabízí, že mi vezme batoh. 
Nabídku během výstupu zopakuje asi 
dvacetkrát. Festo si nese pouze PET 
lahev s pitím v ruce. Dle jeho měřítek 
tedy, zvláště když si můj batoh 
rukou potěžká, musím mít batoh až 
nesmyslně těžký. Teď už nemám pocit, 
že bych neměl žádné zbytečnosti, jako 
když jsem ho balil. Je poměrně teplo, 
takže flísku navíc, čepici a  rukavice 
táhnu zbytečně. Jedenapůllitrová la-
hev s  vodou, kterou skoro celou do-
nesu zase zpátky, a plná litrová, sama 
o sobě těžká termoska s čajem.

Zrcadlovka je taky těžká, filmy, 
brýle, krém na opalování, tyčinka na 
rty, doklady a amulet se sloníkem pro 
štěstí od mojí ženy. I  se samotným 
osmdesátilitrovým batohem, proto-
že menší s sebou nemám, něco málo 
pod deset kilo, což ve chvíli, kdy mám 
pocit, že mě tíží každý gram navíc, je 
celkem dost. Ale batoh si vzít nedám, 
mám bláznivý pocit, že bych tím vý-
stup nějak ošidil a ztratil by pro mě na 
ceně. To se radši pod tíhou toho bato-
hu složím.

Na cestu nám svítí měsíc, takže ně-
kteří z nás jdou i bez zapnuté čelovky. 
Na Rhino Pointu je mi trochu lépe. 

Je tam malá rovinka a  pak se sestu-
puje do sedýlka na hraně kráteru. Ale 
hlavně vidím světýlka čelovek v sedle 
pod sebou, což mě trochu povzbudí. 
Dokonce mám pocit, že je trochu do-
háníme. Radost mi kalí pouze fakt, že 
to, co sestoupám, si zase budu muset 
nastoupat, jak už to tak v horách bývá. 
Za sedýlkem je pro mě zajímavý tech-
nický úsek traverzu po šikmé skále. 
Tady oceňuji kvalitní boty s přilnavou 
vibramovou podrážkou a  teleskopic-
ké hůlky, které mi, jako prodloužené 
pavoučí ruce, pomáhají udržovat sta-
bilitu. Cítím se mnohem jistěji než 

Důležité je se nevzdávat. Už slavný Emil Zátopek se řídil heslem „když 
nemůžeš, tak přidej“. I v momentě, kdy si myslíte, že už to dál nejde, stačí 
přesvědčit mozek, že se plete. Ať už lezete na vysokou horu, nebo zažíváte 
jinou krizi, důležité je především rozhodnutí.   Text: Petr Beztíže  Ilustrace: Vhrsti

Lví řev na Mount Meru

Už hezkou chvíli mě pronásleduje černá myšlenka 
na návrat. Ale špice se blíží a tušení blízkosti vrcholu mě 
donutí zatnout zuby a sunout se dál. 



37

NA VLNĚ BEZTÍŽE

Festo, který leze a udává tempo přede 
mnou, a klidně bych zvládl i rychlejší 
postup, což se o ostatních částech vý-
stupu říci nedá. Tohle místo výstupu 
si opravdu, bohužel jako jediné, vy-
chutnávám.

Už jsme v půlce
Za chvíli zase stoupáme po hraně 
kráteru. Vysoko nad sebou občas 
zahlédnu světlo čelovky pátrající 
pohledem směrem dolů. Festo jde 
přede mnou a  citlivě, až empa-
ticky, dle zvuků mých kroků 
a  chraplavých výdechů za 
sebou volí tempo pochodu. 
Když se zastavím, zastaví 
taky, abych neměl dep-
ku z toho, že ho musím 
neustále dobíhat. Na-
cházím si svůj rytmus 
chůze a  odpočinku, 
kterým bych se snad 
mohl dobelhat na vr-
chol. Po určitém po-
čtu výdechů se vždy 
zastavím a vydýchá-
vám se. Začínám asi 
na počtu padesáti 
až šedesáti výdechů, 
což přibližně odpo-
vídá mým stům kro-
kům, při pauze se asi 
třikrát až šestkrát na-
dechnu. Když to půjde 
takhle až na vrchol, tak 
by to celkem šlo.

Problém je v  tom, že jak 
stoupáme, zvyšuje se moje 
únava a  zhoršují se příznaky 
účinků nadmořské výšky na můj 
organismus. Zvláště v místech, kde 
je terén strmější, se stále více zkra-
cují intervaly mojí chůze na úkor 
prodlužujících se chvil odpočinku. 
Místy se dostávám i  na rytmus šes-
ti výdechů a odpočívám dvakrát tak 
dlouho, než jdu. Při sebemenším 
pokusu o  zrychlení rytmu je mi na 
omdlení a  občas se mi zatmí před 
očima. Za chvíli už se o zrychlení ani 
nepokouším, je mi špatně i bez toho.

Svoji pozornost zaměřuji na obrov-
skou ostrou špici, vyčnívající z hrany 
kráteru před námi a říkám si, že kou-
sek za ní už musí být vrchol na dosah 
ruky. Stoupání ke špici je však neko-
nečné, navíc v sopečném 
štěrku, ve kte-

rém při 
každém do-
šlápnutí zároveň vždy 
sklouznu i kousek zpátky. 

Už hezkou chvíli mě pronásleduje 
černá myšlenka na návrat. Ale špice 
se blíží a tušení blízkosti vrcholu mě 

donutí zatnout zuby a sunout se dál. 
Jakmile konečně přejdeme pod vr-
cholkem špice, snažím se zorientovat 
a  očima hledám vrcholovou partii 
kráteru před sebou. Hrana kráteru se 

však táhne nějak podezřele 
do dálky a  vrchol 

zatím vidět 
není. V  tu chvíli 

mě povzbuzuje usměvavý 
Festo. Snaží se mi dodat síly a energii 
k dalšímu postupu. Prý je to dobré, 
už jsme v  polovině. Nejdřív si mys-
lím, že jsem se přeslechl, nebo že se 
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pokusil o  nejapný vtip. Na jeho be-
zelstné tváři však vidím, že to myslí 
vážně. Tohle povzbuzení mě málem 
dorazí.

Myslel jsem, že do hodiny bude-
me na vrcholu. Od této chvíle moje 
chůze stále více připomíná pochod 
zombie. Nicméně pořád se potácím 
směrem kupředu a vzhůru. Moje chr-
čivé výdechy zní trochu děsivě a zjiš-
ťuji, že ve chvílích, kdy odpočívám, 
mám mžitky před očima, je mi na 
zvracení a nemám daleko k bezvědo-

mí. Takhle hrozně jsem se snad ještě 
v životě necítil. Když jsem před lety 
vystoupal na o  dvě stě metrů vyšší 
Mont Blanc, tak to pro mě byla, ve 
srovnání s tímhle, procházka. Dostá-
vám tvrdou lekci za to, že jsem si my-
slel, že tenhle kopec bude jen takový 
pohodový aklimatizační výstup před 
výstupem na „Kili“. Ani ve snu by mě 
nenapadlo, že se budu takhle trápit. 
I když možná podvědomě jsem tušil, 
že čekat můžu cokoliv. Přece jen, už 
je to deset let, co jsem byl naposledy 

ve vysokých horách, osm let v  kan-
celáři, problémy s  plícemi v  posled-
ní době a viróza před odjezdem taky 
udělaly své. Jaké překvapení mě asi 
čeká? Jak asi zchátralé tělo bývalého 
tělocvikáře zareaguje na nadmoř-
skou výšku? Tak teď už to vím. A taky 
tuším, že to nejlepší mám stále ještě 
před sebou.

Povzbuzení
Pomalu začíná svítat, původně pláno-
vaný východ slunce na vrcholu tedy 

Mount Meru je aktivní sopka v Tanzanii 
a druhý nejvyšší vrchol země, který se nachází 
70 kilometrů od nejvyššího vrcholu Afriky – 
Kilimandžára.   Foto Adobe Stock
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asi nestihnu. Konečně máme před 
sebou sedlo pod strmým, skalnatým 
vrcholem Meru. Najdu v  sobě trochu 
síly a  fotím. Nejvíce mě zaujal gigan-
tický, symetrický stín trojúhelníku, 
který Meru, díky nízko položenému 
slunci, vrhá do krajiny pod sebou. Vr-
chol stínové pyramidy, ležící západ-
ním směrem, je vzdálen snad desítky 
kilometrů.

Docházím do sedla pod vrcholem 
a  v  tu chvíli potkávám první členy 
naší výpravy, kteří se vracejí z vrcho-

lu. Jsem grogy a  zmáhám se jen na 
přiblblé úsměvy na své nové přátele. 
Jak postupně potkávám celou naši 
sestupující výpravu, tak se mě každý 
snaží nějak povzbudit nebo mi po-
skytnout informace o  zbývající cestě 
na vrchol. Je docela zajímavé, jak se 
informace od každého značně roz-
chází podle toho, jak ten který člověk 
vnímal terén, čas, vzdálenost a nároč-
nost výstupu. Nebo, což je asi hodně 
důležitým faktorem, podle toho, jak 
dotyčný odhaduje moje rozpoložení. 
Největší roli však asi hraje snaha mě 
povzbudit. I při mém zbídačeném sta-
vu mě tento fakt zaujme.

Někdo říká: „Je to kousek, za hodin-
ku jsi nahoře.“ Další „za půl hodinky 
jsi tam“. Nebo „dávej pozor, ještě je 
to docela kus lezení v obtížném teré-
nu“. Občas zachytím soucitný pohled, 

se kterým se mísí obavy o  můj stav. 
Někdo mě povzbudí dotykem, a sym-
bolicky tak předává energii z vrcholu 
hory. 

Bod zlomu
Před skalním stupněm, který je ja-
kýmsi přirozeným nástupem na skal-
natý vrcholek, se zastavuji a  nemám 
sílu jít dál. Festo se na mě napůl sou-
citně, napůl rozpačitě usmívá. Moje 
rozpaky i  můj stav musí být patrné 
i ostatním, kteří mě potkávají a sestu-
pují. Všichni mi postupně dávají pro-
stor, abych mohl vylézt na skalní stu-
peň, ale já kývu na znamení, že zase 
tak nespěchám, a  čekám, až všichni 
sestoupí. Vedoucí výpravy mi dává 
nádhernou, utěšující lekci v racionali-
zaci. Pomáhá mi zachovat si tvář, kdy-
bych náhodou už nemohl dál a musel 
to vzdát.

Říká, že výhled nahoře není nijak 
zvláštní a  že ze sedla je to vlastně 
mnohem hezčí. Pro aklimatizaci jsem 
prý už učinil dost a nemusím to lámat 
přes koleno. Kývu na znamení souhla-
su, ale stojím dál. Je mi čím dál tím 
hůř a musím se opřít o skalní stupeň, 
abych neupadl. Je mi tak zle jako ještě 
nikdy v horách. Cítím, že jestli budu 
ještě chvíli takhle stát, upadnu do 
bezvědomí. Mám pocit, že ať se roz-
hodnu pro sestup, nebo výstup, tak už 
to moje tělo nezvládne a složím se.

Myšlenky mi těkají sem a tam, mo-
zek přemýšlí, jak by oklamal sám sebe 
i  tělo, které řídí. Nechci to vzdát. Ne 
kvůli hoře, ale kvůli sobě. Mám ne-
odbytný pocit, že když vzdám tohle, 
bude mě to v životě provázet a budu 
vzdávat i  jiné věci. Výstup pro mě 
začíná čím dál tím víc nabývat jaké-

si symbolické hodnoty mojí vnitřní 
očistné katarze.

V  tu chvíli se rozhoduji, silou vůle 
se přitahuji rukama za chyty ve stěně 
a vystupuji na skalní práh. Buď spad-
nu zpátky a  upadnu do bezvědomí, 
anebo… ne. Najednou, jakoby z dálky, 
zaslechnu něčí neidentifikovatelný 
skřek. Vzdáleně se podobá zvuku, kte-
rý by asi vydalo nějaké velké, rozzuře-
né a  zároveň smrtelně raněné zvíře. 
Cítím, jak mě Festo snaží jistit, ale to 
už dělám druhý krok a  zamručením 
mu naznačím, že děkuji, ale ať mě ne-
přidržuje. A opět ten šílený skřek… Co 
to je?

Najednou mi dochází, že ten zvuk vy-
dávám já sám. Moje podvědomí našlo 
nástroj, jak obelstít mozek. Tenhle ší-
lený zvuk, který doprovázel každý můj 
výdech, můj mozek prostě nemohl ig-
norovat. Musel přesunout svoji pozor-

Myšlenky mi těkají sem a tam, mozek přemýšlí,  
jak by oklamal sám sebe i tělo, které řídí.  
Nechci to vzdát. Ne kvůli hoře, ale kvůli sobě. 
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nost a začít se zabývat jeho analýzou. 
Je vůbec možné, aby člověk dýchal tím-
to způsobem a vydával takové nelidské 
zvuky? Za chvíli mozek zapomíná vysí-
lat tělu signály, že se má zhroutit. Ško-
da že nemám pokročilejší praxi v me-
ditaci a kontrole své mysli, mohl jsem si 
své skřeky ušetřit pro jinou, vhodnější 
příležitost. Pro příště, abych neděsil své 
okolí, se musím naučit pozornost své 
mysli přesměrovat nějakým jiným, ci-
vilizovanějším způsobem.

Festo je, mírně řečeno, v  šoku. Ta-
kového klienta asi ještě nezažil a  asi 
už ani nezažije. Vidím mu na očích, 
že neví, jestli mi z toho všeho nepře-
skočilo, nebo jestli nemám nějaký 
záchvat. Když ale zaznamená, že záro-
veň stoupám k vrcholu, pokračuje dál. 

Každý můj výdech, úplně každý, do-
provází můj nově objevený zvuk, kte-
rý se stává mým věrným společníkem. 
Už jsem udělal asi šest kroků a  ještě 
jsem se nezastavil. Rozhoduji se, že 

půjdu dál. Můj nový způsob dýchání 
mi ani nedává šanci poznat, jestli už 
se dusím, nebo ne. Každý můj výdech 
spojený se skřekem totiž vypadá jako 
můj poslední. Jdu dál, pořád a pořád 

a najednou, v dálce nad sebou, vidím 
plechový praporek na konci žerdi tan-
zanské vrcholové vlajky. Teď už tam 
musím vylézt, i  kdybych se tam měl 
doplazit.

Postupně, ale jistě, zrychluji svůj 
krok. A zesiluji skřek. Vlajka se přibli-
žuje velmi pomalu, ale přibližuje se. 
Mám trochu obavy, jestli mi můj styl 
lezení vydrží až na samotný vrchol. 

Pro příště, abych neděsil své okolí, se musím naučit 
pozornost své mysli přesměrovat nějakým jiným, 
civilizovanějším způsobem.

Do cíle člověk může dorazit různými způsoby, 
důležité je ale nezastavit...   Foto Adobe Stock
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Opět se rozhoduji, že určitě ano. Ko-
nečně jsem nahoře.

Kontrolka svítí
Padá ze mě napětí a můj dech najed-
nou znovu nabývá lidské podoby. Po-
malu se dostavuje úleva z  prožitého 
dramatu. Cestou od skalního stupně 
jsem stoupal snad nejrychlejším tem-
pem z celého výstupu, nahoře jsem byl 
za necelých dvacet minut. Ale hlavně 
jsem se ani jednou nezastavil. Kdybych 
to udělal, asi bych se už nerozešel. Fas-
cinuje mě složitost našeho vnitřního 
světa. Přemýšlím nad způsobem fun-
gování a vzájemného propojení lidské 
psychiky a fyzického těla.

Právě jsem si na vlastní kůži vy-
zkoušel, jak se dá mozek obalamutit 

změnou zaměření pozornosti. Mozek 
se dá ale přepnout i  jinými způsoby 
nebo jejich kombinací. Třeba při po-
tápění lze kombinací zklidnění, medi-
tace a síly vůle překonat zdánlivě ne-
ovladatelnou potřebu se nadechnout. 
Životu nebezpečnou daní však může 
být ztráta kontroly nad svým tělem 
a  „blackout“ – bezvědomí jako násle-
dek nedostatku kyslíku. To ostatně 
při výcviku zažívají celkem často i vo-
jáci některých speciálních jednotek. 
Ti jsou selektování právě s  ohledem 
na sílu vůle a posunutý práh bolesti, 
který mají oproti běžné populaci tak 
daleko, že i zranění a naprosto vyčer-
paní dokážou zmobilizovat své síly, 
takže zvládnou téměř nemožné.

Při extrémních životních situacích 
nám pomáhá vyplavení stresového 
hormonu adrenalinu. Díky tomu do-
kážeme překonat námahu i  bolest, 
která by nás za normálních okolností 
paralyzovala. Extrémní fyziologická 
odezva organismu a  zvýšení prahu 
bolesti a únavy nás však, kromě toho, 
že náš organismus „nakopne“ k nad-
lidským výkonům, může také zabít.

Náš práh vnímání únavy a  bolesti 
mohou posouvat i  různé stimulanty. 
Tělo je pak sice nadále vystaveno zátě-
ži, pouze nám o tom nedává tak inten-
zivní zpětnou vazbu. Proto při aplikaci 
těchto stimulantů únavu ani zvýšenou, 
či dokonce extrémní zátěž až tolik ne-
vnímáme. Riziko vypnutí kontrolky 
v  podobě vnímání únavy či bolesti 
spočívá v tom, že nemáme-li zpětnou 
vazbu svého těla o stupni jeho vyčer-
pání, může to vést až k  celkovému 
systémovému a  víceorgánovému se-
lhání organismu. Asi jako když si vy-
pnete v  autě kontrolku poruchy brz-
dového systému namísto jeho opravy. 
Vše se na první pohled jeví v pořádku, 
ale následky mohou být fatální.

Buďme tedy rádi za to, že nám tělo 
sděluje, že něco není v pořádku a dává 
nám varovné signály. Je to pro naše 
dobro. Také tak snadno zjistíme, že 
bychom se sebou měli něco dělat. 
Třeba to, že svůj organismus přiměře-

ným tréninkem v rozumných mezích 
budeme postupně zvykat a připravo-
vat na plánovanou zvýšenou zátěž, 
kterou si pak užijeme s mnohem větší 
lehkostí. A ne jako já 10 let téměř nic 
nedělat a  pak vystavit organismus, 
navíc nemocí oslabený, šoku z  ex-
trémní zátěže.

S Festem si dopřáváme radost z do-
sažení vrcholu. Jinak mlčenlivý chla-
pík mi blahopřeje k mému odhodlání 
a  k  dosažení vrcholu a  s  úsměvem 
říká, že moje skřeky se podobaly zvu-
kům, které vydávají lvi. Je to možné, 
ale v tom případě by se asi muselo jed-
nat o nějakého nemocného lva.

Při sestupu se zastavuji u skalního 
stupně, který se stal symbolickým 
a  zároveň zlomovým místem mého 
rozhodnutí pokračovat dál. Tohle 
místo si zaslouží pojmenování. Fotím 
si ho na památku a s Festem mu slav-
nostně dáváme jméno „Lion's  Point“, 
Lví stupeň. Dnes tu totiž nejspíš popr-
vé, za celou historii hory, byl slyšet řev 
lva, krále zvířat. 

 www.navlnebeztize.com

Mozek jede v zajetých kolejích a sna-
ží se zpříjemnit si život. Jakmile 
nastane pro něj neznámá 
či nepříjemná situace, má 
tendenci se jí vyhnout. 
To mívá bohužel často 
následky v podobě sku-
tečnosti, že se dokážeme 
vzdát zodpovědnosti za 
svůj život a rozhodování. 
Naše špatné návyky pak 
způsobí, že se stáváme 
manipulovatelnými 
ovcemi, které za sebe 
nechávají „makať“ jiné. 
A tak se stává naším pá-
nem lenivý a vyčuraný mozek namís-
to po zkušenostech, poznání a dob-
rodružství toužící duše. Návyky lze 
změnit, ale skoro nikomu se nechce.
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V naší pravidelné rubrice přináší Jan Petrák tentokrát 
novinky a neotřelé pohledy v oblasti zdraví. A jak 
spolu souvisejí věci zdánlivě nesouvisející?   Text: Jan Petrák

K onspirace“ o  účincích vi ta
minu C na celou řadu nemocí 
včetně rakoviny se tento rok 
konečně dočkala po letech 

lynčování a  útoků nějakého uznání 
ze strany vědecké komunity. Na jed
nu stranu to dává smysl, neboť alter
nativní léčení se v  posledních letech 
rozmohlo i  nemilým způsobem, kte
rý kromě příznivých aspektů přinesl 
i značně negativní, kdy lidé za každou 
cenu snažící se býti „alternativními“, 
nakonec zbytečně riskovali a  experi
mentovali. Jedním takovým případem 
byl americký kvantový chemik, bio
chemik a nositel Nobelovy ceny Linus 
Carl Pauling, jehož skonání je často ne
právem použito jako argument proti 
léčbě vysokými dávkami vitaminu C.

Pauling se stal poměrně nedlouho 
po objevu vitaminu C ve 30. letech mi
nulého století Albertem SzentGyörgy
iem předním proponentem využívání 
„céčka“ na léčbu celé řady nemocí, od 
rýmy po chřipku a později po samotnou 
rakovinu, a  to terapií aplikováním 
velmi vysokých dávek přímo do krve. 
Tažení proti této formě léčby ovšem na
brala silné a veskrze negativní odezvy 
ze strany lékařské komunity a zejména 
farmaceutických společností. Co kdyby 
se náhodou lidé uzdravili? To by mělo 
pro lékaře i farmaceuty a jejich byznys 
katastrofální následky.

Hlasitým odpůrcem byl například 
psychiatr Stephen Barrett, který tvr
dil, že „Pauling je z velké části zodpo
vědný za šíření omylu, že vysoké dávky 
vitaminu C jsou efektivní proti nachla
zení a  dalším nemocem“. Je rovněž 
autorem článku Temná strana odkazu 
Linuse Paulinga. Nevraživost tohoto 
doktora tedy nepotřebuje dalších dů
kazů. Barrett ve svém díle psal: „Pau
lingova tvrzení o  megavitaminech 
postrádají důkazy pro přijetí vědeckou 
komunitou, ale dočkaly se rozsáhlého 

přijetí velkým množstvím lidí, kteří 
postrádají vědeckou expertizu, aby je 
řádně ohodnotili.“ Svou kritiku završil: 
„Paulingova neracionální tvrzení ještě 
stále lidi zavádí na scestí.“

Výzkumníci z  univerzity v  Iowě 
nicméně Paulingův odkaz podpořili. 
Pozorovali vliv askorbátu ( jiný název 
pro vitamin C je kyselina askorbová) 
na nádor a  zaznamenali, že askorbát 
navýšil množství peroxidu vodíku 
v  nádoru, který rakovinné buňky za
bíjí, přičemž zdravým buňkám nijak 
neuškodil. Výzkum proběhl na labo
ratorních myších, avšak výzkumníci 
sebevědomě prohlašují, že vitamin C 
může být účinným lékem na některé 
typy rakovin. „Dle výsledků měření ak
tivity katalázy in vivo (zaživa) lze říci, 
které druhy rakoviny lze léčit pomocí 
askorbátové terapie.“

Znamená to, že by bylo možné zařa
dit tuto léčbu mezi oficiální a státním 
aparátem uznávané terapie? Příznivci 
ve vědeckých kruzích, i těch českých, 
jsou opatrní a varují, že se bude jednat 
o doprovodnou léčbu, a navíc jen u ně
kterých typů. Opíráme se již o  řadu 
studií a výzkumů, které umožňují ale
spoň toto. Korejská studie z roku 2007 
potvrdila výrazné zlepšení životní 
úrovně pacientů v terminálním stavu 
a německý výzkum z roku 2011 u léče
ní rakoviny prsu, kde pacientky s vita
minovou terapií zaznamenaly až 50% 
snížení nepříjemných příznaků one
mocnění a zmírnění vedlejších účinků 
ozařování, včetně nechutenství, krvá
civosti, zavrátí i poruchy spánku. 

Zaujatost medicínskofarmaceutic
kého průmyslu ovšem jen tak nikam 
nezmizí, neboť z  vitaminu nelze vy
těžit tolik peněz jako z „léčení“ ozařo
váním či chemoterapií. I samotný iko
nický odpůrce Barrett nevyužil zcela 
čistých metod při špinění Paulinga, 
neboť sice napsal, že Pauling zemřel 

na rakovinu navzdory tomuto léčení, 
ale jaksi zapomněl podotknout, že se 
Pauling i s rakovinou dožil 93 let.

Smysl života
Naše zdraví se ale netýká jen těla. 
Tuto dnes již známou a  nevyvrati
telnou skutečnost podpořila celá 
řada článků a  tvrzení, včetně uni
verzity v  Minnesotě či rozhovoru 
s neuropsychiatrickým konzultantem, 
doktorem Adamem Kaplinem z  pre
stižní americké Univerzity Johnse 
Hopkinse. Působí v  oblasti výzkumu 
roztroušené sklerózy a  dal si záležet 
na tom, abychom „smysl života“ či jeho 
účel nebrali na lehkou váhu. Má totiž 
velký vliv na naše zdraví jak psychické, 
tak i fyzické.

Jak ale vědecky opodstatnit něco tak 
abstraktního, jako je smysl života? Zní 
to překvapivě, ale nejeden vědec se vli
vu životní motivace a pocitu naplnění 
věnoval, a  to se všemi náležitostmi. 
Doktor Kaplin například poukazuje 
na vliv tohoto pocitu cíle či naplnění 
na boj se závislostmi, při léčbě a zba
vování se psychických poruch, depresí 
a  řady podobných duševních obtíží. 
Nedávná data navíc ukázala, že samot
ný „mindset“ neboli způsob uvažování 
a  vnímání plnohodnotného života do 
značné míry chrání před Alzheimero
vou chorobou.

Projekt zvaný Rush Memory and 
Aging Project přinesl další zajímavé 
výsledky. Výzkumníci se věnovali 246 
starším dobrovolníkům a  zjistili, že 
lidé, kteří necítí ve svém životě smysl 
(nebo jen slabě) mají až dvakrát vyšší 
šanci Alzheimerovu chorobu získat. To 
je na pouhý pocit rozdíl dost dramatic
ký. Zajímavé je podotknout, že sním
ky mozků pacientů s  touto chorobou 
vypadaly zcela stejně u  lidí se silným 
smyslem života jako u  těch, kteří jej 
postrádali, takže na základě těchto 
snímků by kterýkoliv doktor přisoudil 
pacientům stejný rozsah a fázi nemo
ci, přitom negativní projevy choroby 
se u lidí na základě pocitu naplněnosti 
výrazně lišily.
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Další studie prokázaly i  jiné klad
né dopady. Práce nazvaná Smysl v  ži-
votě a  cévní mozková příhoda v  ko-
munitě stárnoucích jedinců, na níž 
pracovala řada odborníků (doktoři 
Lei Yu z Kansaské univerzity, Patricia 
A. Boyleová, Robert S. Wilson a další), 
ukázala až 50% redukci mrtvicí, in
farktů a  celkově úmrtnosti. Dále se 
objevila nebo spíše potvrdila konexe 
mezi myslí a  imunitním systémem – 
ve zkratce zdravá a pozitivní mysl má 
veskrze kladný vliv na sílu a účinnost 
imunitního systému, a naopak depre
se a  pocity bezvýchodnosti imunitu 
oslabují. Lze tak redukovat stres i de

presi, neboť stav mysli má vliv na hla
dinu „stresového hormonu“ kortizolu. 
Jeho zvýšená produkce se aktivuje při 
depresi, nemocích i infekcích.

Když je člověk dlouhodobě vysta
ven stresu (a  tedy hladina kortizolu 
je vysoká), buňky na něj postupně 
přestávají reagovat, což má za násled
ky abnormální reakci na opravdové 
nemoci a  infekce. Zkrátka, pokud je 
hladina vysoká neustále, tělo ji začne 
přijímat jako normální, a  na náhlou 
nemoc nereaguje jako na nouzovou 
situaci.

K tomu se vyjádřil i zmíněný Adam 
Kaplin: „Jedním efektem je, že když 

se objeví virová infekce nebo zranění, 
imunitní buňky nereagují normálně. 
Jako by nouzový alarm v  imunitním 
systému přestal fungovat. Další dopad 
na imunitní systém je ten, že reaguje 
přehnaně na věci, které ve skutečnos
ti nepředstavují hrozbu.

Víme například, že lidé diagnos
tikovaní s  depresí mají až dvakrát 
větší šanci na rozvinutí revmatoidní 
artritidy i  roztroušené sklerózy, při
čemž obě tyto nemoci jsou spojené 
s abnormálními reakcemi imunitního 
systému. Nyní si dovolím spekulovat: 
Věřím, že mít pocit životního smyslu 
vám dodá jakousi obranyschopnost, 

Foto Adobe Stock
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sílu proti stresu. Když se stane něco 
stresujícího, zvládnete to lépe. Vaše 
hladina kortizolu stoupne, ale pak se 
vrátí do normálu. Váš systém funguje 
v rovnováze.“ Proto je tak důležité mít 
v životě smysluplný cíl…

Hrát s mírou
Hráči videoher, pozor! Světová zdra
votnická organizace se rozhodla zařa
dit závislost na hraní her do seznamu 
psychických nemocí. Rokem 2018 za
číná toto rozhodnutí platit. Jedná se 
o  výsledek již jedenácté aktualizace 
mezinárodní klasifikace nemocí a po
ruch (ICD11).

Netřeba ovšem plašit, že by se 
z  dlouhodobých hráčů rázem stali 
v očích lékařů psychicky vyšinutí lidé. 
Nemusí se ani jednat o typické proje
vy, jež známe v posledních letech, kdy 
lidé tráví víc času na internetu i offline, 
zkrátka u her, než u ostatních činností. 
Lékaři se k závislosti na hraní her staví 
podobně jako k jiným závislostem.

Stejně jako u  jakékoliv psychické 
závislosti, kde nelze měřit přesná 
čísla, dávky a podobně, vše záleží na 
kontextu, vlivu na „pacienta“ a soud
nosti jeho rodiny, přátel nebo přímo 
odborníka. Dle rozhodnutí Světové 
zdravotnické organizace se závislost 
na počítačových hrách charakteri
zuje několika příznaky. Zaprvé, člo
věk hraje příliš dlouho, příliš často či 
nebo hraní příliš intenzivně prožívá. 

Zadruhé, přikládá hraní příliš velkou 
váhu. Zatřetí, hraní se mu vkradlo do 
popředí denního života natolik, že 
tím narušuje ostatní běžné činnosti, 
vztahy, školu i práci. 

Jedná se tedy o popis vcelku stejný 
jako u jiných závislostí. Je to problém 
ve chvíli, kdy se z koníčku stane něco 
excesivního a  patologického. Studie 
publikovaná už v roce 2009 ve vědec
kém deníku Psychological Science pod 
štítkem mezinárodní organice Associ
ation for Psychological Science (APS) 
s názvem Patologické užívání videoher 
u dětí a mladistvých v rozmezí 8 až 18 
let došla k závěru, že tyto silně nega
tivní příznaky vykazuje až 8,5 % ame
rických dětí a  mladistvých v  daném 
věkovém rozmezí. Videohry údajně 
narušovaly jak jejich osobní životy, tak 
i výkony ve škole. 

Pro někoho může být šokem, že 
se tento problém zdaleka netýká jen 

dětí. Ve stejném roce vyšlo najevo, jak 
průměrný hráč vypadá – 35letý muž 
(ačkoliv ženy vykazují prudký vzestup 
také a  zřejmě brzy muže doženou). 
Řada příběhů popisuje, že projevy 
závislosti mohou být u  starších lidí 
o  mnoho horší než u  dětí, zejména 
v dopadu na výkony v práci a kvalitu 
osobních vztahů.

V článku Dany Hunsinger Benbowé 
z roku 2013 pro deník USA Today se 
například dočteme příběh o  muži 
jménem Jason Ramsey, jemuž hry 
zasáhly až do manželství a  vztahů, 
kde zůstával dlouho do noci vzhů
ru a ženu odmítal s  tím, že je příliš 
zaměstnaný hraním, až nakonec 
o manželství přišel. 

Je proto ještě zajímavější podotk
nout, že hry se naopak začínají po

užívat na léčbu celé řady neduhů, ať 
už fyzických, nebo psychických. Při 
správném používání a  míře mohou 
zlepšit koordinaci očí a  rukou, logic
ké myšlení, schopnost reagovat včas, 
správně a  rychle, činit náročná roz
hodnutí pod tlakem, a dokonce i za ur
čitých okolností zlepšit zrak, navzdory 
populárním představám.

Mnohé hry také mohou sloužit 
k boji s depresí a do velké míry i jako 
alternativa k  učení. Tak se to má ale 
skoro se vším, záleží jen na našem 
přístupu. Jedno je však každopádně 
jisté – virtuální svět videoher, offline 
i  online, poučných i  ryze zábavných, 
si ukrojil významnou část současné 
kultury a zřejmě nemá v plánu v do
hledné době nikam odejít. Naopak, 
stává se natolik prominentním fakto
rem moderního života, že už se o něj 
musí zajímat i  Světová zdravotnická 
organizace. 

Studie potvrdila, že zdravá a pozitivní mysl má kladný 
vliv na sílu a účinnost imunitního systému, a naopak 
deprese a pocity bezvýchodnosti imunitu oslabují.



Tvůrce unikátního českého přístroje Somavedic 
Ivan Rybjanský vyrazil na japonské turné, kde zažil 

fenomenální úspěch. Japonci jsou totiž vyspělí nejen 
technologicky, ale i spirituálně…   Text: Milan Vidlák

K dyž se řekne Japonsko, člověk 
si automaticky vybaví totální 
pracovní morálku a  nasaze-
ní, technologickou vyspělost 

a elektroniku, která je desítky let před 
ostatním světem. Málokdo by ale čekal, 
že právě komisní Japonci jsou oproti 
zbytku planety vyspělejší i spirituálně. 

„Zatímco u  nás vidí jemnohmotné 
energie, psychosomatické zóny a duchy 
řekněme každý desátý, tam je to skoro 
každý druhý,“ říká zkušený český léčitel 
Ivan Rybjanský (47), který v  Japonsku 
před Vánoci absolvoval přednáškové 
turné. Na zdejším trhu totiž původní 
profesí matematický analytik a progra-
mátor prorazil se svým unikátním pří-
strojem Somavedic, jenž dokáže mimo 
jiných skvělých vlastností neutralizovat 
geopatogenní zóny, elektrosmog či ra-
diaci, a přijel jej představit osobně. Ja-
ponci na Somavedicu obdivují jak jeho 
originalitu a  funkčnost, tak jeho kos-
mický design, a  k  panu Rybjanskému 
chovají úctu do slova „až za hrob“. Ale 
nepředbíhejme…

Jednou v sobotu zhruba před dvěma 
roky přišel Ivanu Rybjanskému mail, 
zda by měl zájem distribuovat svůj 
produkt na japonském trhu. Robert 
Janovský, který vystudoval na Karlo-
vě univerzitě japanologii a v zemi vy-
cházejícího slunce žije a obchoduje již 
desítky let, na zkoušku objednal pár 
kusů a přizval do kanceláře své firmy 
japonské experty, aby jej otestovali. 
V  Japonsku se lidem schopným vní-
mat jemnohmotné energie a  praco-
vat s nimi neříká jako u nás léčitelé; 

vše se schovává pod hlavičku „práce 
s energií“.

Obchodovat s Japonci ale není jenom 
tak. Velice si zakládají na tom, že pokud 
prezentujete službu, firmu nebo výro-
bek, musí za tím být vidět člověk, který 
za značkou stojí, a  to osobně. Japonci 
zkrátka potřebují vědět, s  kým tančí, 
jak říká Ivan Rybjanský. 

A tak se vydal na dvanáctidenní ces-
tu. První překvapení zažil už pár hodin 
po příletu na první přednášce, kam za-
mířil rovnou z letiště. „Tam jsem hned 
pochopil, že jim nejde v  první řadě 
o  geopatogenní zóny a  elektrosmog, 
ale oni to mají třeba oproti Čechům 
naopak. Prvotně řeší minulé životy, kar-
mu, kletby a radioaktivitu.“

Tak moment… Somavedic dokáže 
čistit karmu a rušit kletby? Je snad Ivan 
Rybjanský čaroděj? Vystudovaný mate-
matik a  fyzik mě uklidňuje, že nikoli. 
Jak již časopis Šifra informoval, přístroj 
tvoří destička s připevněnými drahými 
kameny ve tvaru pyramidy, jež jsou za-
lité v českém skle ze světové lindavské 
sklárny Ajeto. Každý konkrétní minerál 
vyzařuje energii určitých vibrací, jak 
je odpradávna známo, a má schopnost 
tuto frekvenci přenášet do okolního 
prostředí, a tím jej pozitivně ovlivňovat. 
Aparát je pak kvůli uzemnění a odvádě-
ní škodlivin připojen do elektřiny; díky 
tvaru skla energie ideálně rotuje.

„Já sice zdůrazňuji, že Somavedic neu-
tralizuje především geopatogenní zóny 
a elektrosmog, ale to je jen 10 až 15 % 
jeho náplně. O  těch zbylých nemlu-
vím tak nahlas – jednak to většina lidí 

nepřijímá, jednak s  tím mají problém 
různá ministerstva,“ vysvětluje pan 
Ryb janský, který dle svých slov Japonce, 
i  vzhledem k  jejich lepší zasvěcenosti 
do tématu, vůbec nešetřil. „Z minulých 
životů máme značné zátěže a  právě 
tam se dají najít hlavní příčiny nemocí 
víc než třeba v elektrosmogu, kde hrají 
roli zejména civilizační aspekty. Hlav-
ní účinek Somavedicu je v  kvantovém 
poli člověka. Jestliže meditujete, máte 
sny nebo zažíváte déjà vu či se modlíte 
a  něco si představujete, tak si vlastně 
programujete fyzické tělo, tvoříte si 
vlastní realitu. Tak, jak by to mělo být. 
Samozřejmě k tomu je třeba odstranit 
bloky a zátěže. Protože různé způsoby 
smrti v předchozích životech, poškoze-
ní fyzického těla, kdo vás miloval, kdo 
vám ublížil či naopak pomohl, kdo vás 
připravil o  majetek či o  manželku, to 
vše je uložené v DNA a kvantovém poli 
a nabaluje se to na sebe,“ vysvětluje léči-
tel proces získávání zkušeností zde na 
Zemi, který s  sebou nese jisté šrámy; 
jeho přístroj dokáže tyto rány do znač-
né míry hojit a celit. „Vyprávím to samo-
zřejmě zjednodušeně, ale v Somavedicu 
jsou ,nahrané‘ všechny frekvence, které 
jsem během dvacetileté praxe získal.“

Své know how pochopitelně prozra-
dit nechce, ale vysvětluje, že jednotlivé 
kameny působí de facto jako počítač. Je-
den je procesor, který ukládá informa-
ce, druhý je paměť, třetí vysílač; každý 
má zkrátka nějakou funkci. „V Somave-
dicu je i jakási pojistka, aby nenarušoval, 
jak já říkám, Boží plán. Každý má něja-
ký vývoj, navíc by odblokování všeho 
najednou nemuselo zvládnout fyzické 
tělo. Při odstraňování některých bloků 
probíhají třeba silné chřipkové stavy. To 
je i jeden z důvodů, proč u Somavedicu 
probíhá silná detoxikace.“

Dnes míří do Japonska stovky kusů. 
Úspěch v této zemi je pro českou firmu 

Jak si vyčistit KARMU
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fenomenální. „Na jedné z přednášek se 
zvedla paní a  říká: Já jsem vždy, když 
přijel manžel domů z  práce, viděla, že 
má na sobě přilepené cizí dušičky. A šla 
z něj taková energie, že jsme se vždy po-
hádali. Od té doby, co máme doma So-
mavedic Medic Uran, když manžel při-
jde, má něco na sobě, ale do pár desítek 
minut se očistí a  je to pryč. Dřív, když 
přijel domů a zhádali jsme se, šel spát do 
druhého domu, který máme. Dnes už 
spí zase doma,“ vzpomíná Ivan Rybjan-
ský a přidává, že ve specifické japonské 
kultuře je nejcennější devizou jméno 
a  reputace. Neexistuje nic jako druhá 
šance. „Kdybych jim řekl, že to funguje, 
a  nefungovalo to, ukamenovali by mě. 
Svoji tvář ztratíte jen jednou. V tu chví-
li se celé Japonsko zavře a nedostanete 
tam ani adaptér,“ uvědomuje si tvůrce 
Somavedicu, který si je tím, co říká, jistý.

Do Tokia s  sebou přivezl padesátku 
Somavediců „na dárečky“, neboť i to je 
součást tamní kultury. Nezbyl mu ale 
ani jeden. „Byl jsem velmi udiven. U nás 
vždy na lidi apeluji, ať si přístroj pořídí, 
protože elektrosmog a  geopatogen-

ní zóny ničí zdraví. Tam bylo na první 
přednášce 30 lidí a  26 si koupilo pří-
stroj, ti čtyři už ho měli. To jsem nikde 
jinde nezažil.“

Kletba samurajů
Sláva se v této zemi šíří převážně ústně. 
Japonci o sobě vědí, kdo z  jaké rodiny 
pochází a kdo je jak „důležitý“. Společ-
nost mají zkrátka přísně rozkastova-
nou. Ivan Rybjanský dodává, že vzhle-
dem ke drilu, který u nich panuje, mají 
i vyšší karmickou zátěž. „Ne snad proto, 
že by byli větší padouši než jiné národy, 
ale proto, že se za každý neúspěch bi-
čují a  páchají harakiri. Z  tohoto světa 
odcházejí s  tím, že nesplnili úkol. Se-
bevraždou si ale tvoří obrovské zátěže. 
Přehnaný dril je donutil svým způso-
bem k neúctě k životu a dušičkám sebe-
vrahů se nejhůře reinkarnuje.“

Hned na první přednášku dorazila 
starší distingovaná dáma z  vážené sa-
murajské rodiny společně se svou dce-
rou. Před Ivanem Rybjanským, který 
má léčitelské a  jasnovidné schopnos-
ti, vznesla podezření, že na jejich rod 

byla vznesena kletba. Kdysi proběhly 
útoky na tři vážené samurajské rody 
a oni byli nařčeni, že pomohli jednomu 
z rodů a další byl kvůli tomu poražen. 
„Já jsem si to tam načítal a zjistil jsem, 
že tam velká kletba je. Zhruba z roku 
1510. Když jsem to řekl, osmdesátileté 
babičce a její dceři spadly brady na zem. 
Řekly, že ten bratrovražedný boj mezi 
rody probíhal v roce 1496. Každý tako-
vý detail, který jsem vypustil nahlas, 
zvyšoval tu reputaci. Oni si vše řeknou 
a člověk musí vážit každé slovo.“

Ještě v  Tokiu Ivan Rybjanský dostal 
z  domova zprávu, že při výrobě do-
chází uranové sklo pro nejprodávaněj-
ší typ Somavedicu – Medic Uran. A to 
jak v české verzi, tak v japonské, která 
se vzhledem k  fukušimské katastrofě 
jmenuje raději Green Ultra. Hned proto 
objednal u sklářů tisíce nových kusů.

V  Japonsku se nepodávají ruce, lidé 
se na znamení úcty klaní. Když záhad-
ný Čech přijížděl, úhel úklonu byl stan-
dardní – kolem 30 stupňů. Při odjezdu 
už se všichni klaněli kolmo. 

www.somavedic.cz

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)

Foto Adobe Stock
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S yndrom vyhoření defino-
val Herbert Freudenberger 
v roce 1974 v časopise Journal 
of Social Issues, jako pojem 

se však objevil už v novele Grahama 
Greena A Burnt Out Case z roku 1961. 
Zpočátku se mu nevěnovala větší 
pozornost; až v  roce 1981 Christina 
Maslachová a Susan Jacksonová vyvi-
nuly širší, použitelný nástroj na jeho 
diagnostiku. „Populární“ se stal na 
Západě v 90. letech minulého století, 
a u nás dokonce až v novém tisíciletí.

Definic máme k  dispozici celou 
řadu, ale v  jádru se shodují, že jde 

o stav psychické vyčerpanosti. Vysky-
tuje se obzvláště při profesích, které 
obsahují práci s lidmi; zejména tako-
vých, kde závisíme na jejich hodnoce-
ní. Tvoří jej řada symptomů; klíčovým 
je vyčerpání, pocit opotřebení a  cel-
ková únava. Všechny hlavní složky 
syndromu vyhoření přitom vycházejí 
z  jedné společné věci – chronického 
stresu.

O  syndromu vyhoření se začalo 
vážně mluvit až na začátku 21. sto-
letí. Důvodem jsou značně vyšší pra-
covní zatížení, tlak na efektivitu, 
produktivitu, automatizace, elektro-

nizace a další moderní vlivy. Pracovní 
nároky se prudce zvýšily, hlavně v ob-
lasti kancelářské je zaměstnanci ne-
dokážou zvládat dlouhodobě, jelikož 
člověk není na takový typ práce evo-
lučně vybavený. Syndrom vyhoření 
se stává reálným problémem téměř 
každého člověka, vlastně až jakýmsi 
módním trendem. Tak jako má stále 
víc lidí „depku“, tak je každý druhý 
vyhořelý. Tyto věci však není radno 
zlehčovat.

Chronický stres vycházející z  pra-
covní činnosti může být doprovázen 
další zátěží z osobního života, sociál-

FENOMÉN

I když je aktuálně nízká zaměstnanost, v dnešním systému, kde se z lidí ždímá 
každá kapka energie, nemá zaměstnanec valnou hodnotu. Až čtvrtině populace 
hrozí takzvaný syndrom vyhoření…   Text: Anton Smatanik
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ního i fyzického okolí. Mnoho profesí 
je charakteristických vysokými náro-
ky na výkon bez možnosti odpočinku 
a závažnými následky v případě omy-
lu. Výkon takové práce bývá spojen 
s  velkou odpovědností a  nasazením, 
někdy s vnímáním své profese jakož-
to „posláním“. Vyhoření je tedy dů-
sledek nerovnováhy mezi profesním 
očekáváním a profesní realitou, mezi 
ideály a skutečností.

Psychologové určili pro proces vy-
hoření různé počty fází, Christina 
Maslachová však rozpracovala model 
čtyřstupňový.

Nultá fáze neboli předváze: Jedinec 
pracuje dle svých nejlepších sil, přes-
to má ale pocit, že požadavkům nelze 

vyhovět a jeho snaha se nestýká s ná-
ležitým ohodnocením.

V  první fázi přichází pocit, že je-
dinec nic nestíhá a jeho práce začíná 
ztrácet systém. Postupně se zhoršuje 
psychické i  fyzické vyčerpání. Obje-
vují se únava, pochybnosti, zmatek 
v žebříčku hodnot, neschopnost určit 
si priority. V této fázi by byla vhodná 
konzultace s  odborníkem, aby syn-
drom nepřerostl do dalšího stadia. 
Problémem však bývá typický znak 
této fáze, a to popírání všech přízna-
ků rodícího se vnitřního napětí jako 
projev obrany proti tomu, co se děje. 

Ve druhé fázi se symptomy neuró-
zy (například úzkost) zhorší s  poci-
tem, že jedinec stále musí něco dělat, 

přičemž výsledkem je chaotické říze-
ní. Nastává útlum zájmu o  jiné lidi, 
ztrácí se empatie, objevuje se nevr-
lost, různé druhy agresivity, nenávist 
a  neochota. Ztráta angažovanosti, 
zhoršení vztahů s  druhými a  cynis-
mus je jakousi obrannou reakcí před 
dalším vyčerpáním.

Třetí fázi definuje ztráta zájmu věci 
dokončit a  nahrazuje ho opačný po-
cit – že se nemusí nic, a pouze samot-
ná přítomnost druhých lidí jedince 
dráždí, přidružuje se ztráta jakého-
koli nadšení a  zájmu, převládá úna-
va, zklamání a  vyčerpání. Projevuje 
se totálním vyčerpáním (citovým, 
tělesným a mentálním), silným nega-
tivismem, nezájmem a  lhostejností. 

Londýnský výtvarník Steve Cutts velmi 
výstižně znázorňuje úskalí dnešní doby. 
Jedním z nejhorších období roku jsou 
Vánoce...   Foto Steve Cutts
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V  tomto stadiu dochází k  zasypání 
pocitem prázdnosti, zoufalství, ke 
snížení imunity a k větší náchylnosti 
k somatickým onemocněním, úzkos-
ti a depresi.

Pozor na přesčasy
Dnes příznaky syndromu vyhoření 
trpí velmi mnoho lidí. V rychlém tem-
pu moderní doby ani nepostřehneme 
vnitřní nepohodu, klesající výkon, 
pochmurnou náladu a  jiné signály 
našeho organismu, který se tímto do-
žaduje rovnováhy – vyvážení výkonu 
s relaxací a potřebnou regenerací.

Proto je velmi dobré vědět, jak se 
před případným vyhořením máme 
chránit. Syndrom vyhoření se často 

zaměňuje za stres, avšak zatímco 
stres můžete dostat pod kontrolu, 
vyhoření je mnohem závažnější. Vy-
hoření navíc může spustit i  vážnou 
psychickou poruchu; hrozí zvýšené 
riziko vzniku závislostí všech dru-
hů. Do stresu se může dostat každý 

člověk, syndrom vyhoření se však 
objevuje u  lidí, kteří jsou intenziv-
ně zaujatí a zapálení pro svou práci, 
mají vysoké pracovní a  osobní cíle. 
Syndrom vyhoření je důsledek pra-
covního přetížení a neschopnosti re-
generovat síly.

Mezi stresem a  vyhořením definu-
jeme několik rozdílů. Zatímco stres 
provází přílišná angažovanost, zvý-
šená emoční reaktivita, hyperaktivi-
ta, ztráta energie, riziko úzkostných 
poruch, fyzické následky či před-
časná smrt, vyhoření se vyznačuje 
nezájmem, emoční otupeností, bez-
nadějí a pocity bezmoci, ztrátou mo-
tivace, ideálů a naděje, rizikem depre-
se, emocionálními následky a pocity, 
že život nemá smysl.

Jelikož syndrom vyhoření je spo-
jený zejména s  přehnaným počá-
tečním nadšením, přemírou práce 
a  citové zaangažovanosti, je klíčové 
se vyhýbat přílišným přesčasům. Jde 
sice o  možnost rychlejšího postupu, 
většího výdělku, ale za cenu vážných 
následků na osobním, a z hlediska vy-
hoření i profesním životě.

Specifickou a málo zmiňovanou si-
tuaci představuje stav, kdy samotný 
zaměstnanec zasažen syndromem 
vyhoření odmítá svůj stav akcepto-
vat, nesnaží se vyhledat pomoc, či 
dokonce pomoc znevažuje. Jakákoliv 
psychologická pomoc posléze ztrácí 
smysl.

Populární původ syndromu vyhoře-
ní byl spíše jeho nevýhodou než výho-
dou. I dnes je často vnímán jako umě-
lý konstrukt populární psychologie, 
který míjí odborné kruhy. A to i přes-
to, že má důležité sociální rozměry 
a specifický kontext, který se bezpro-

středně týká zaměstnání a charakte-
ru práce či jejích podmínek.

Proto by se o tento fenomén měla 
sociální medicína a  pracovní lékař-
ství aktivně zajímat. Je totiž otáz-
kou, za kolika pracovními neschop-
nostmi se skrývá právě syndrom 
vyhoření nebo jím podmíněné zdra-
votní potíže.

Pracovat umí každý blbec, ale zašít 
se, to je umění... Jenže zaměstnanci 
jsou dnes štvaná zvěř. Nejenže je 
vyvíjen ohromný tlak na výkon 
a podmínky v mnoha profesích 
stojí za starou bačkoru, Češi 
mají k tomu všemu ještě jeden 
zajímavý rys: snaží se kolegům 
a nadřízeným zavděčit. 
Peníze pro ně nejsou jedinou 
motivací, touží také po 
uznání a pochvale. Dalším 
rizikovým faktorem jsou pak 
mizerné vztahy na pracovi-
šti, kdy si jdou lidé doslova 
po krku. Nejohroženější 
skupinou jsou ale finanční 
„otroci“. Jak se vyjádřil kdysi 
veřejně jeden z vysoce postavených 
manažerů, vybírá si pouze zaměst-
nance s hypotékou... Doba je zlá!

Syndrom vyhoření se často zaměňuje za stres, 
avšak zatímco stres můžete dostat pod kontrolu, 
vyhoření je mnohem závažnější.
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Je nanejvýš zajímavé, že intervence 
syndromu vyhoření se převážně sou-
střeďuje na jedince a ne na organizaci 
práce, i když víme, že právě situační 
a  organizační faktory mají v  rozvoji 
syndromu vyhoření mnohem větší 
váhu než individuální vlivy. Moderní 
„otrokářský“ systém tomu nahrává 
víc než co jiného.

Možná je jednodušší a levnější změ-
nit jedince než celou společnost, ale 
zřejmě i pro subjektivní pociťovanou 
individuální odpovědnost člověka za 
svůj vlastní stav a  svoji nepříznivou 
situaci, v níž se ocitl i svým vlastním 
přičiněním.

Piánko…
Místo toho, abychom se neustále sou-
středili na pracovní přetížení, na to, 
jak umět zvládat stres a jak se naučit 
relaxovat, bychom se častěji mohli 
soustředit na nesoulady, ke kterým 
vede nevhodná organizace práce 
na pracovišti. Možná by to přineslo 
i  mnohem lepší výsledky než indivi-
duální a  edukační intervence či psy-
choterapie, které bychom takovým 
zásahem mohli snad i  zabránit. Na-
příklad už jen výše odměny a certifi-
káty práce by mohly vést ke zvýšené 
toleranci jedince vůči pracovní zátěži.

V tomto okamžiku je třeba si uvě-
domit, že problémem je firma, re-
spektive její management. V  systé-
mu, kde se z lidí ždímá každá kapka 
energie, nemá zaměstnanec valnou 
hodnotu, v případě potřeby může být 
vždy nahrazen, hlavně v prostředí vy-
soké nezaměstnanosti a při pracovní 
náplni s nízkou kvalifikací.

V  roce 2014 psychologové Bian-
chi, Schonfeld, a Laurent ve své stu-
dii zjistili, že 90 % lidí, kteří trpí 
syndromem vyhoření, trpí zároveň 
i depresí. Pokud člověk sám na sobě 
identifikoval příznaky vyhoření, měl 
by co nejdříve vyhledat odbornou 
pomoc – lékařskou, psychologickou 
a  sociální, neboť jde o  vážný zdra-
votní problém. Je třeba počítat s tím, 
že uzdravení vyžaduje delší čas. Syn-

drom vyhoření se však v mnoha pří-
padech těžko dokazuje a někdy si ho 
lidé zaměňují s  depresí či chronic-
kým únavovým syndromem, protože 
některé příznaky mohou mít stejné. 
Vyhoření zároveň není považováno 
za duševní poruchu.

I v Mezinárodní klasifikaci nemocí 
je syndrom vyhoření označen pouze 
jako problém související s  potížemi 
se zvládnutím života. To by však ne-
mělo bagatelizovat jeho důsledky na 
lidský organismus i vztahy s okolím.

Pokud trpíte syndromem vyhoření 
nebo se k  němu schyluje, okamžitě 
přehodnoťte své současně aktivity; 
upravte je nebo co nejdříve ukončete. 
Odpočiňte si nicneděláním, aktivita-
mi, které vám dělají radost, nebo si 
najděte aktivity nové. Někdy pomůže 
pouze výrazná změna, vrhnout se na 
věci, po kterých toužíte, ale vždy vám 
v tom bránil strach. Základem je ale 
prevence. Pokud vám věci přerůsta-
jí přes hlavu, upravte si svůj životní 

Foto Adobe Stock

8 tipů, jak předejít 
vyhoření
1. Rozvíjejme všechny své oblasti života 
rovnoměrně a přiměřeně
2. Buďme si vědomi své hodnoty, i když nám věci 
občas nevyjdou
3. Nejde o život, když se neplní některá naše 
očekávání
4. Pokusme se najít si každý den nějakou radost. 
Zasloužíme si ji bez podmínek. Odměňme se
5. Neztotožňujme sami sebe s některou 
oblastí svého působení, například pracovní 
nebo rodičovskou rolí. V případě nezdaru může 
mít tehdy člověk pocit, že ztratil sám sebe, 
a nenachází jiný smysl života
6. Poslouchejme signály svého těla a své emoce. 
Jsou prvními informacemi o tom, zda jsme ve 
fyzické, psychické a sociální pohodě 
7. Není nutné být za každou cenu úspěšný, 
mimořádně výkonný, překonávat sám sebe 
a zavděčovat se ostatním
8. Pracujme, ale věnujme se i odpočinku, relaxaci 
a zábavě
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Hrozí vám vyhoření?
Přečtěte si následující tvrzení. Za každé z nich, které 
vás vystihuje, si připočítejte 1 bod. Maximální počet 
bodů je 10

1. Když si v neděli vzpomenu, že zítra musím jít do 
práce, cítím se mizerně.
2. Kdybych měl/a možnost odchodu do předčasného 
důchodu, udělám to hned zítra.
3. Nesnáším spolupracovníky, jejich stále stejné řeči 
jsou k nevydržení.
4. To, jak mě dráždí kolegové, není nic proti tomu, jak 
mě umí vyvést z míry klienti.
5. Práce s lidmi mě ubíjí, odčerpává mi energii.
6. Za poslední 3 měsíce jsem odmítl/a účast na 
vzdělávacích kurzech, seminářích atd.
7. Svou práci zvládám mechanicky, myslím, že mě už 
nic nemůže překvapit.

8. O své práci se už jen těžko dozvím něco nového.
9. Na konci pracovního dne jsem tak unavený/á, jako 
bych těžce fyzicky pracoval/a.
10. Mám pocit, že už je jen málo věcí, ze kterých se 
dokážu opravdu radovat.

Podle počtu dosažených bodů si pozorně přečtěte 
následující doporučení:
• 0 až 2 body: syndrom vyhoření Vám aktuální 
nehrozí
• 3 až 5 bodů: potřebujete více pozitivní podpory 
okolí, více osobních zájmů a činností, které s Vaší 
prací nesouvisí, a které by vedly k uvolnění
• 6 až 8 bodů: potřebujete více pozitivní podpory 
okolí, více osobních zájmů a činností, které s Vaší 
prací nesouvisí, a které by vedly k uvolnění, pokud 

nepomůže tato změna životního stylu, zvažte změnu 
zaměstnání, například s jiným pracovním rytmem.
• 9 až 10 bodů: vyhledejte co nejdříve odbornou 
pomoc!

styl. Nejdůležitější je, aby si člověk 
uvědomil, že má jeden ze znaků vy-
hoření, a  začal proti symptomům 
bojovat. Stačí provádět jednoduché 
činnosti, při kterých přijde člověk na 
jiné myšlenky, jako například poslech 
hudby, čtení knih, procházky nebo 
návštěvy s přáteli a rodinou.

Podle Medscape 2013 Physician Li-
festyle Report trpí syndromem vy-
hoření více žen než mužů. Čísla jsou 
poměrně alarmující, 45 % žen a 37 % 
mužů. Je těžké to porovnávat, proto-
že nemáme data zaznamenaná před 
20, 50, či 100 lety, přitom naši praro-
diče také nepochybně trpěli syndro-
mem vyhoření. Práce nebyla sice tak 
náročná na efektivitu a tak stresová, 
ale byla fyzicky náročná. Pro člověka 
bylo o hodně těžší vyžít. Syndrom vy-
hoření tak můžeme nazvat civilizač-
ním onemocněním, protože souvisí 
s naším způsobem života.

Krok do neznáma
Podle stejné metodiky čili Medscape 
Physician Lifestyle Report se také 
syndrom vyhoření průběžně zhoršu-
je – v průběhu čtyř let se počty obětí 
tohoto syndromu zvýšily až o  25 %. 
Z části jde však i o zlepšení přesnosti 
měření, zde lépe řečeno dotazování. 

Jednoduchým způsobem, jak pře-
dejít vyhoření, může být změna za-
městnání nebo dočasná, dobrovol-
ná nezaměstnanost. Mezi změnami 
zaměstnání si je třeba dát alespoň 
dva měsíce pauzu a jako nový, zrege-
nerovaný člověk vzhůru do nového. 
Případně si najít „bokovku“, která vás 
skutečně naplňuje a  kterou neděláte 
pro peníze a  nikdy pro peníze dělat 
ani nebudete.

Řešením by však neměl být neustá-
le koloběh ztráty a získávání zaměst-

nání, to je pouze unik. Je třeba si najít 
takové zaměstnání, které stojí za to si 
udržet anebo není tak náročné. Jistě, 
řekneme si, že to není možné, ale to 
vede k tomu, že nakonec neuděláme 
nic. Chce to hodně tvrdé práce, aby se 
člověk posunul dál a  dostal ze zača-
rovaného kruhu. Někdy stačí jen udě-
lat jeden krok do neznáma. Ideálním 
prostředkem ke zmírnění syndromu 

vyhoření by byl jistě i bezpodmíneč-
ný základní příjem, avšak nemůžeme 
na něj čekat věčně a možná se ho ne-
dočkáme nikdy.

Jistě i  vy máte mezi svými kama-
rády řadu takových, kteří prostě 
„vyhořeli“. Nic je nebaví, přišli o  za-
městnání či dali výpověď, žijí na dáv-
kách anebo zkrátka nevědí, co dál se 
životem. Je to smutně, ale jejich počet 
narůstá. Mnozí čekají na dokonalé za-
městnání, nepracují však na sobě, aby 
si ho zasloužili. Co s nimi? Zkuste je 

vzít ven, na pivo či kávu a  trochu si 
s nimi popovídat. Zkuste jim říct, ať 
si představí, jak bude vypadat jejich 
život za 5 či 10 let. Třeba je to motivu-
je ke změně. A pokud ne, možná ještě 
nenazrál jejich čas. Každý má svoji 
cestu. Ať tak či onak, v každém přípa-
dě si hlídejte, ať sami nevyhoříte. 

Autor je slovenský 
publicista a spolupracovník Šifry

V rychlém tempu moderní doby ani nepostřehneme 
vnitřní nepohodu, klesající výkon, pochmurnou náladu 
a jiné signály organismu, který se dožaduje rovnováhy.
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O myších 

spermiích 

a lidech

Foto Adobe Stock
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Mezi bílou populací 
se lavinovitě šíří epidemie 
mužské neplodnosti, 
která bezprostředně 
ohrožuje její budoucí 
existenci. Co se stalo 
s mužskými spermiemi? 
A lze tento neblahý 
trend zvrátit? 
Text: Erika Magdalena Peprná

Č ísla plodnosti v  evropské po-
pulaci se řítí dolů tempem po-
trhaného balónu z  Verneova 
románu Tajuplný ostrov. Ne-

klesáme, my přímo padáme! Zatímco 
před čtyřmi lety se mluvilo o zhruba 
15 % neplodných českých párech, dnes 
už je to 20 % až 25 % – pětina až čtvr-
tina. Z takzvané „asistované reproduk-
ce“ se narodí zhruba 4 % dětí.

Když už jsme u „asistování“ přírodě 
v  podobných případech – na konci 
loňského července oznámil tým bio-
logů z amerického Oregonu, že se mu 
podařilo „editovat“ genetickou infor-
maci u  lidských embryí – a  „zřejmě 
úspěšně“. Embrya využitá k  pokusu 
byla získána od dárců prostřednic-
tvím reklamy, a na konci pokusu byla 
údajně „zničena“. Pološílené hrátky 
s  lidskou DNA jsou pochopitelně mi-
mořádně mravné: mají zajistit „vymý-
cení dědičných nemocí“ a  podobná 
dobra, která zjevně vycházejí z  toho, 
že nejhorší dědičnou nemocí je lidský 
život sám.

Nacházíme se v paradoxní situaci: na 
jedné straně páry a  jednotlivci, kteří 
touží po narození miminka tak moc, 
že se uchylují k umělé „výrobě“ dítěte 
s pomocí moderní vědy, na druhé stra-
ně miliony žen, jež početí uměle zabra-
ňují, i vědci, kteří ve jménu humanity 
miminka „ničí“ jako „materiál“ na po-
kusy. 

Dost možná je to ovšem paradox jen 
zdánlivý. Přesvědčení pokrokářů naší 
civilizace, že je vůči lidskému životu 
možné chovat se mechanicky, jako by-
chom nebyli víc než stroje, které lze 
zapnout a  vypnout na objednávku, 
vede k  tomu, že nám realita ukazuje, 
jak moc se mýlíme. A že pokud jde o ni, 
ani moderní věda nezabrání tomu, aby-
chom byli zvolna a nenápadně smeteni 
z povrchu zemského.

Ať jsou podobné spekulace pravdivé 
či nikoli, současně platí, že za snížení 
plodnosti může řada dalších „poboč-
ných faktorů“ plynoucích z  moderní-
ho civilizovaného života. O  několika 
důležitých problémech z  podobného 
soudku, zásadně ovlivňujících obvykle 
málo diskutovanou mužskou plodnost, 
přinesl nedávno důležitou informaci 
slavný americký „alternativní lékař“ 
Joseph Mercola.

Lidská plodnost klesá ve stále str-
mější spirále, varují vědci. Podle nich je 
nejspíš na vině moderní život se vším 
technologickým a chemickým „pokro-
kem“, který nás obklopuje. Většinou se 

pozornost v  podobných souvislostech 
upírá spíš na neplodnost ženskou – 
tentokrát se ovšem do titulků ve vědec-
kých časopisech dostala plodnost muž-
ská. Nedávné výzkumy totiž potvrdily, 
že se koncentrace spermií v mužském 
ejakulátu i kvalita semene během po-
sledních let dramaticky snížily.

Podle jednoho ze dvou nedávno pu-
blikovaných výzkumů, největší meta-
-analýzy, která byla kdy provedena, 
zahrnující 185 studií, se počet spermií 
v semenné tekutině snížil oproti roku 
1973 o 50 % až na zhruba 47 milionů 
na mililitr – a stále klesá.

Abnormální spermie
Největší úbytek spermií zaznamena-
ly studie zkoumající sperma mužů ze 
Severní Ameriky, Evropy, Austrálie 
a Nového Zélandu, kde se často nachá-
zeli muži s  koncentrací spermií pod 
40 milionů na mililitr. Muži, kteří již 
předem měli podezření na neplodnost 
či se s  ní léčili, byli přitom ze studie 
vyřazeni. Celkově v uvedených zemích 
klesla koncentrace mužského sperma-

Dnes již pomalu vzácný jev...   
Foto all-free-download.com
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tu o  52,4 % a  celkový počet spermií 
o 59,3 %.

Podle standardů uznávaných vědci 
a  zakotvených i  Světovou zdravotnic-
kou organizací je přitom koncentrace 
40 milionů na mililitr prahem, pod 
nímž již pravděpodobně nebudou sper-
mie schopny oplodnit vajíčko. To zna-
mená, že polovina mužů v  západních 
zemích je dnes na hranici neplodnosti. 
Jihoameričtí, asijští a  afričtí muži ne-
měli žádný pozorovatelný úbytek sper-
mií – ačkoli je také možné, že drastický 
rozdíl by mohl být částečně způsoben 
také menším množstvím vzorků, které 
z těchto zemí pocházely.

Frederick vom Saal, emeritní profe-
sor biologické vědy na Missourské uni-
verzitě, který se zpracování zmíněné 
obří studie také účastnil, poznamenává 
k tématu, že se nacházíme „ve spirále 
smrti, co se týče mužské plodnosti“. 
Doktor Hagai Levine, hlavní autor stu-
die, považuje výsledky svého výzkumu 

za „zásadní“ a „šokující“. Obává se prý, 
že by vymření lidského rodu mohlo být 
velmi reálnou možností. Tedy pokud 
bude současný trend pokračovat.

Dánský pediatr Niels Skakkebaek, au-
tor studie o klesající mužské plodnosti 
mezi lety 1940 a 1990, komentoval stu-
dii slovy: „Tady v Dánsku se potýkáme 
přímo s epidemií neplodnosti. Více než 
20 % dánských mužů nezplodí dítě. 
Co je ovšem více znepokojivé, je fakt, 
že kvalita mužského semene je v naší 
zemi tak nízká, že u  mladých mužů 
zjišťujeme téměř 90 % abnormálních 
spermií…“

Druhá důležitá studie, publikovaná 
v časopise PLOS Genetics, naznačuje, že 
za mužskou neplodnost můžou přede-
vším látky známé jako hormonální di-
sruptory. Studie vystavila myší sameč-
ky ethinyl estradiolu, syntetickému 
pohlavnímu hormonu, nacházejícímu 
se v hormonální antikoncepci, a zjisti-
la, že tento hormon způsobuje vývojové 

poruchy v  zažívacím traktu, což zase 
vede ke snížení produkce spermií.

Muži samozřejmě antikoncepci neu-
žívají, jsou jí však přesto vystaveni skr-
ze kontaminovanou vodu a další zdroje. 
Kromě toho existují i další hormonální 
disruptory, běžně se vyskytující v pro-
středí, kde žijeme, jako v plastech, kos-
metice, herbicidech (třeba glyfosát od 
Monsanta, kterým je kontaminována 
řada potravin) a další.

Studie kromě toho potvrdila, že se 
účinek umělých estrogenů, přítomných 
v  prostředí, kumuluje s  každou další 
generací. Magazín Environmental He-
alth News si všiml, že „pozorované ne-
gativní účinky u myších populací, kde 
byla každá další generace vystavena 
působení syntetických hormonů těsně 
po narození, se s každou další generací 
zhoršovaly. Třetí generace myší nebyla 
sto produkovat funkční sperma vůbec. 
(…) Výsledky testů naznačovaly, že 
sensitivitu na dotyčné chemické látky 

Planeta Země, rok 2027. Už devatenáct let se 
nenarodilo jediné dítě. Svět podléhá beznaději 
a anarchii a po čím dál zoufalejších pokusech 
o nalezení a odstranění příčiny neplodnosti 
lidstva už jen čeká na zázrak. Tak začíná skvělý 
film Potomci lidí...   Foto Profimedia
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zhoršovalo právě několikagenerační 
vystavení se tomuto prostředí“.

Ženy samozřejmě endokrinní disrup-
tory ovlivňují rovněž, nemají na ně však 
účinky tak drastické – což je dáno způ-
sobem, kterým se vyvíjí mužský repro-
dukční systém ještě během těhoten-
ství. Syntetické hormony totiž narušují 
proces, kterým se z původně „nerozli-
šeného“ embrya stává embryo mužské.

Špinavá dvanáctka
Mezi nejhorší endokrinní disruptory, 
kromě takových, které by nás možná 
napadly, jako je arsen, olovo či rtuť, pa-
tří ještě další množství látek. Americká 
Pracovní skupina pro životní prostředí 
(Environmental Working Group) iden-
tifikovala dvanáct nejnebezpečnějších 
sloučenin, kterým přezdívá „špinavá 
dvanáctka“: jsou to bisfenol A  (BPA), 
dioxin, atrazin, ftaláty, perchloráty, 
zpomalovače hoření, olovo, rtuť, arsen, 
PFC (perfluorované chemikálie), or-

ganofosfáty, používané jako pesticidy, 
a glykolétery, obsažené v  řadě čističů, 
dokonce i  některých označovaných 
jako „zelené“.

O  tom, jak se před „špinavou 
dvanáctkou“ chránit, by se dal napsat 
celý další článek. V  zásadě však platí, 
že je pro udržení či podporu plodnosti 
třeba toxické chemikálie pokud mož-
no vyloučit alespoň ze svého domova 
či pracovního prostředí. Současně je 
třeba podívat se na další faktory, které 
k neplodnosti podle vědeckých i empi-
rických zjištění přispívají: jsou jimi ne-
jen stres, obezita, nedostatek pohybu 
či autoimunitní onemocnění, ale také 
neustálé vystavení se elektromagnetic-
kým polím typu Wi-Fi a dalších mikro-
vlnných zdrojů.

Jako bychom dočista zapomněli na 
operátory radiových přístrojů za druhé 
světové války, kteří byli kvůli vystavení 
radarovým vlnám neplodní…

Tenkrát se ovšem ještě o podobných 
věcech smělo volně mluvit. Dnes se 
elektromagnetické záření, kterému 
jsme vystaveni, pokládá za bezpečné, 
přestože existují studie jako ta, již zpra-
coval doktor Martin Pall. Téměř mi-
mochodem totiž objevil mechanismus, 
kterým nám mobilní telefony a  další 
přístroje způsobují fyzické problémy. 

Zachraň se kdo můžeš
V buněčných membránách totiž máme 
takzvané napětím regulované kalciové 
kanály (voltage gated calcium channels, 
VGCC). Tyto kanály se aktivují mikro-
vlnným zářením a při aktivaci vypou-
štějí zhruba milion kalciových iontů za 
sekundu do buněčného prostoru. Ma-
sivní „injekce“ kalcia zase v buňce a je-
jích mitochondriích způsobí syntézu 

oxidu dusného (NO), který se superoxi-
dem reaguje a vytváří peroxynitráty. Ty 
samy způsobují poškození buňky me-
chanismem takzvaného oxidativního 
stresu, navíc ale jsou zdrojem hydro-
xylových volných radikálů – nejnebez-
pečnější skupiny volných radikálů, jaké 
zatím známe.

Hydroxylové radikály ničí buněčnou 
mitochondriální i  jadernou DNA, bu-
něčné membrány i proteiny. Výsledkem 
je nefunkčnost buněčných mitochon-
drií, která, jak nyní již víme, leží u zdro-
je mnoha, ne-li všech chronických one-
mocnění. 

Tělesnými tkáněmi, kde je kanálů 
VGCC největší koncentrace, je přitom 
mozek, nervový uzel, který způsobuje 
srdeční stahy (SA uzel), a mužská var-

lata. Ta jsou radiací navíc poškozována 
nejvíce, protože leží de facto vně těla. 
Nepřekvapí tedy v  této souvislosti, že 
kromě studií, jež naznačují, že vystavení 
se elektromagnetické radiaci spoluzpů-
sobuje chronické nemoci jako deprese, 
úzkosti, Alzheimerovu chorobu, auti-
smus či srdeční arytmie, přispívá údaj-
ně také k  neplodnosti. Laptopy, které 
v sobě mají zabudované Wi-Fi, podle ně-
kterých studií snižují pohyblivost sper-
mií a zvyšují roztříštěnost DNA ve sper-
matu poměrně podstatně již po čtyřech 
hodinách nepřetržitého používání!

Takže pokud vás zajímá vaše repro-
dukční zdraví, návod amerického lé-
kaře je jasný: žádné dlouhé vysedávání 
s  laptopem na klíně. Dostatek pohybu 
a  především – návrat k  přirozenému 
životnímu stylu a  přírodním „techno-
logiím“. Sebelepší technologie nás totiž 
nezachrání, pokud nebude koho za-
chraňovat. 

Tento text vyšel na www.protiproud.cz

Podle největší metaanalýzy, která byla kdy provedena, 
zahrnující 185 studií, se počet spermií u mužů snížil 
oproti roku 1973 o 50 %. A stále klesá...
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V roce 2000 
se v budově českého 

„veřejnoprávního“ média 
na Kavčích horách stalo 

něco, co nemá v naší 
porevoluční historii 

obdoby. Zaměstnanci 
obsadili budovu 

svého zaměstnavatele 
a společně s českými 

komedianty rozjeli 
hororovou show, která 

dodnes neskončila. 
   Text: Petr Žantovský

Vpředchozím díle našeho seri-
álu jsme analyzovali průběh 
a  průvodní jevy období, kdy 
se u nás vládlo podle takzva-

né opoziční smlouvy, již mezi sebou 
uzavřely dvě volebně nejsilnější strany 
protilehlé ideologie i  politického smě-
řování – vítězná levice (ČSSD) a druhá 
v  cíli pravice (ODS). Mezi poraženými 
toto uspořádání vyvolávalo značnou 
hysterii a opoziční smlouva byla odpůr-
ci a jim nakloněnými médii označována 
za zradu na voličích. Jak by asi titíž agi-
tátoři hodnotili dvě volební období, kdy 
vládla v  Německu Angela Merkelová 
jako šéfka spojené pravice spolu se so-
cialisty ve velké koalici? I tam byl přece 
důvodem povolební vyjednávací pat.

Koneckonců i v těchto týdnech jsme 
svědky podobných šarvátek na němec-
kém – i  českém kolbišti. Nechuť pora-
žených uznat porážku a  neschopnost 
držet si ten díl, k  němuž je odsoudili 
voliči, a  představa, že s  pěti procenty 
budu vládnout, jako bych měl procent 
pětapadesát, to je bohužel dnešní stav 
evropské politiky obecně.

V této souvislosti tu chci ocitovat slo-
va tehdejšího ředitele tehdy velmi moc-
né komerční tlevize Nova Vladimíra 

Železného, který ve své knize Tak pravil 
VŽ napsal: „Je to experiment, zpravidla 
tato situace nastává až v hodně zralých 
demokraciích. Takže vlastně pokus 
o určité urychlení vývoje. Hodně závisí 
na schopnosti velkých politických stran 
vstřebat v budoucnu ostatní strany jako 
legitimní frakce. Jako směry, křídla, de 
facto suplující v omezené míře postoje 
bývalých politických stran, zatímco ta 
velká politická strana se promění ve 
střechovou reprezentaci sumárního ná-
zoru ve smyslu pravice – levice, liberál-
ní – sociálně ekologický, ať vedete řez 
jakkoli. Dnes jsou ostatně i všechny tyto 
pojmy hodně relativizovány. Souvisí to 
s  postmoderní situací, která vzdoruje 
ideologickému škatulkování.

Má to ovšem několik podmínek. 
První je, že vzdálenost mezi oběma 
stranami není příliš velká. Jinak při ab-
senci menších stran znamená změna 
vlády vždy úplné a  zásadní rozkotání 
kontinuity. A  kontinuita je v  dnešních 

demokraciích a  tržních ekonomikách 
čím dále pečlivěji střežená hodnota. 
Rozdíl mezi ekonomickou, bezpečnost-
ní a zahraniční politikou Labour Party 
a  konzervativců v  Británii je relativně 
malá. Stejně tak v  Americe. Ale i  do-
plňkové menší strany se méně a méně 
liší od svých koaličních partnerů. Když 
dnes vidíte Joschku Fischera, bývalého 
zeleného superradikála a představitele 
squatterů, který by kdysi rozbořil polo-
vinu Evropy a zrušil NATO, jak si smývá 
z obličeje rajčata a vajíčka, která na něj 
házejí ekologičtí fundamentalisté, nebo 
když prohlásí, že nemá jedinou výhradu 
vůči zahraniční politice Helmuta Kohla, 
tak je to přesně ta věta, která ukazuje, 
jak blízko se politické strany postup-
ným vývojem dostávají jedna k druhé.

Čili první otázka zní: Jak je daleko 
Zeman od Klause? Nebo ODS od soci-
álních demokratů? A co mají společné-
ho? Zda je tam překrytí, které umožní 
existenci dvou velkých stran a  jejich 
naprosto plynulou standardní výměnu 
v případě volebního vítězství? 

Další otázka: Jsou tyto strany vnitř-
ně dostatečně tolerantní, aby doká-
zaly vstřebat dílčí politické subjekty 
a umožnily jim relativně svobodný roz-
voj v rámci své struktury?

A třetí otázka: Jsou ty menší subjek-
ty nebo dílčí frakce, které vzniknou 
v té které straně, schopny opustit svůj 
vyhraněný postoj v  okamžiku, kdy se 
stanoví, zprůměruje základní sumární 
politika celé politické strany, a dokážou 
ji disciplinovaně podporovat? Aby ne-
vzniklo zmatené hnutí, které bude mít 
charakter debatního klubu a které ztra-
tí akceschopnost.

Obávám se, že nějaký čas ještě nemo-
hou být všechny tři podmínky splněny. 

Ale v  zásadě systém dvou výrazných 
stran je pro demokracii blahodárný. On 
totiž vylučuje ze hry extrémy a odsou-
vá je do marginální polohy. Vytváří silný 
dvojitý ,mainstream‘, ve kterém se poli-
tický vývoj pohybuje s menšími riziky. 
Pravda, politický život je méně vzrušu-
jící.“ Vladimír Železný v tom spatřoval 
výhodu, jiní však nikoli. 

Kavčí  rebelie
O dostatečnou míru vzrušení se v zimě 
2000–2001 postarala takzvaná stávka 
v České televizi. Spolu s tím, jak se di-
verzifikovala česká politika po volbách 
v  roce 1998 na levici, pravici a  „třetí 
cestu“ intelektuálů a  některých ma-
lých stran (tehdy zejména US) či frakcí 
uvnitř velkých stran (zejména  liberální 

Zaměstnanci násilně obsadili budovu zpravodajství 
a začali nelegálně zneužívat prostředků ČT k propagování 
vlastních subjektivních zájmů. 
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křídlo v ČSSD reprezentované například 
Stanislavem Grossem či Petrou Buz-
kovou), zvyšovala se i  dynamika snah 
politických či do politiky vstupujících 
subjektů ovlivňovat mediální prostředí. 
Byli si dobře vědomi, že média mají vel-
ký vliv a  jsou schopna do značné míry 
spoluurčovat či aspoň modifikovat volič-
ské a obecně politické nálady veřejnosti.

Pro tyto snahy ovlivňovat média se 
politikům tradičně nejvíce hodí média 
veřejnoprávní, nikoli privátní. Politický 
vliv na soukromý mediální prostor pro-
bíhá skrze legislativu a regulaci, což je 
sice významné, ale neumožňuje to zcela 
bezprostřední zásahy politické sféry do 
samotného chodu jednotlivých médií 
– na rozdíl od médií veřejnoprávních, 
tedy České televize a Českého rozhlasu 
(Česká tisková kancelář má jiné úkoly, 
odlišný status i  formy fungování a do 
vnitropolitických změn v  ČR se nikdy 
významněji nezapojila).

Ve druhé polovině roku 1998 zesílily 
snahy řady politiků zasahovat do chodu 
České televize, zejména do podoby její-

ho zpravodajství, vytváření veřejného 
mínění, posilování ohlasu vybraných 
politiků a jejich názorů na úkor jiných. 
Tato snaha nacházela, dlužno říci, 
znač ný ohlas i u samotných novinářů, 
kteří patřili z velké části k příznivcům 
nestandardních politických praktik, 
představovaných havlovskými myšlen-

kami, a z velké části je spojovala osob-
ní antipatie k protagonistům opoziční 
smlouvy, zosobněným zejména v Miloši 
Zemanovi a Václavu Klausovi.

Tyto dva faktory společně umožni-
ly, že následná politická turbulence 
zimy 2000 nalezla tak živné prostředí 
právě v České televizi, která se stala 
přímým bojištěm, na němž se bez 

nadsázky rozhodovalo o dalším osu-
du země.

Začalo to ale v opačném směru – nej-
prve byl politický vstup do ČT a pak se 
ČT stala prostředkem následného po-
litického zápasu. Kritika řady politiků 
vůči ČT před koncem roku 2000 vedla 
k odvolání ředitele Dušana Chmelíčka. 

Bylo mu (právem) vyčítáno jednak to, 
že směřuje názorově televizi jedním 
směrem, tedy proti stranám opoziční 
smlouvy, a jednak – to byl také hlavní 
důvod jeho odvolání – že nebyl scho-
pen vyřešit organizační a  ekonomic-
ké problémy ČT. Objevovala se různá 
podezření z  korupce, nepotismu či 
provizního systému v  produkčních 

Nová ředitelka zpravodajství České televize 
Jana Bobošíková nesla výpovědi pro vzbouřené 
pracovníky, ti ale byli jako utržení ze řetězu... 
Na protější straně televizní odborář Adam 
Komers, který se choval snad ze všech 
nejfanatičtěji.   Foto Profimedia

Když si vzbouřenci uvědomili nelegálnost svého počínání, 
dohodli se s odborovou organizací. A tak se z revolty 
zaměstnanců stala stávka odborářů. 
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složkách ČT, tak, jak to v Čechách bývá. 
A to vše se prolínalo s utvářením jaké-
si nepsané televizní lobby, která byla 
názorově homogenní (proti stranám 
opoziční smlouvy) – jednak skrze sebe 
na obrazovku nepustila nikoho s  ji-
ným názorem či zájmem (i to, jak dnes 
víme, je diagnóza pro ČT dosud velmi 
platná).

Co se týče politické jednostrannosti, 
může kritika vyplývat z politických zá-
jmů tehdejších kritiků (zejména z ODS 
a ČSSD), ale co se týče hospodářských 
pletich, tato podezření se ČT nikdy ne-
podařilo přesvědčivě vyvrátit.

Odvolání ředitele Chmelíčka a ukva-
pené (sice legální a legitimní, avšak po-
liticky nepromyšlené a z dnešního po-
hledu chybné) zvolení nového ředitele 
Jiřího Hodače, s nímž přišla do funkce 
ředitelky zpravodajství Jana Boboší-
ková, bývalá zaměstnankyně ČT, o níž 
se mnozí domnívali, že si bude v nové 
funkci řešit osobní spory, vyvolalo 
bouřlivý odpor v  řadách zaměstnanců 
ČT. Jedni se (právem) obávali, že nový 

ředitel bude muset plnit zadání, s nímž 
byl zvolen, totiž provést důkladnou 
kontrolu hospodaření a finančních toků 
v ČT, druzí prostě jen protestovali proti 
tomu, že by ve vedení ČT měli usednout 
lidé odlišných politických afinit. Že by 
tedy došlo k  nabourání dosud pevné 
a  jednolité názorové stěny, která z ČT 
dlouhodobě dělala mluvčí názorů blíz-
kých Václavu Havlovi a osobám a skupi-
nám s ním spojeným, tedy z opačného 
názorového kouta, než byly strany opo-
ziční smlouvy. 

Tito zaměstnanci tedy nejprve násilně 
obsadili budovu zpravodajství a  začali 
vysílat „protihodačovské“ zpravodajství 
a  komentáře a  v  podstatě nelegálně 
zneužívat prostředků ČT k propagová-
ní vlastních subjektivních zájmů.

Když si uvědomili nelegálnost svého 
počínání, dohodli se s odborovou orga-
nizací, že protizákonnost jejich jednání 
legitimizuje svým vstupem, a  tak se 
z revolty zaměstnanců stala stávka od-
borářů. Trvala několik týdnů a projevo-
vala se tím, že zaměstnanci ve „stávce“ 

vysílali zpravodajství orientované proti 
legitimnímu (jakkoli zbytečně a pode-
zřele ukvapeně zvolenému) vedení ČT, 
burcovali občany pro své zájmy, svolá-
vali je na veřejná shromáždění v centru 
Prahy; v  podstatě organizovali proti-
vládní demonstrace pod hesly typu Dě-
kujeme, odejděte, určenými Zemanovi 
a Klausovi.

Za vším hledej politiku
Politický rámec televizní revolty byl 
dobře vidět vzápětí po jejím vyhláše-
ní. Navzdory průběžným ujišťováním 
revoltujících zaměstnanců, že jim jde 
o  „svobodu slova“ a  „ochranu veřej-
noprávní ČT před politickými vlivy“, 
pravý opak byl pravdou. Mezi revoltu-
jícími zaměstnanci v  budově zpravo-
dajství se pohybovali a přespávali po-
litici Havlova okruhu (od Jana Rumla 
z US po Petru Buzkovou z protizema-
novského křídla ČSSD), kteří veřejně 
vyjadřovali součinnost s revoltujícími 
a  svoji politickou podporu. Tato sku-
tečnost zkompromitovala „stávkovou“ 
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rétoriku a ukázala, oč ve skutečnosti 
v  těchto událostech šlo: o  ovlivnění 
veřejného mínění ve prospěch jedno-
ho politického směru a zájmu na úkor 
jiného ( jiných).

Česká televize se tak fatálně zpro-
nevěřila své proklamované nezávis-
losti a nestrannosti, zcela se vymkla 
smyslu své existence, totiž uspokojo-
vání veřejné potřeby, poskytování ve-
řejné služby, která tkví právě a pouze 
v nestranném a nezávislém přinášení 
informací a přispívání k objektivnější-
mu, ničím neovlivněnému rozhodová-
ní občanů. Šlo tak o naprosté selhání 
mediální scény, protože žádné z  roz-
hodujících médií (dílem pro společ-
né zájmy a názory, dílem z  cechovní 
solidarity) nepoukázalo na nezákon-
nost dění v  ČT a  nepostavilo se za 
opětovné prosazení zákona a pravidel 
obvyklých v demokratické společnos-
ti. V  tomto okamžiku se ukázalo, že 

česká společnost je ještě porevolučně 
labilní, manipulovatelná a  je možné 
ji rozkývat soustředěnou politickou 
a mediální akcí. 

Za vším hledej Havla
Že však následkem této revolty nebyl 
pád systému či vlády, je zásluhou ra-
cionálního chování parlamentu, kte-
rý situaci vyřešil sice nouzově, a tedy 
zdaleka ne uspokojivě (narychlo přijal 
nový zákon o  ČT a  jmenoval nového 
ředitele ČT Jiřího Balvína), nicméně 
ustál rozkolísanou politickou situaci 
a  zklidnil veřejné mínění. S  odstu-
pem času se parlamentní řešení jeví 
být jediným možným kompromisem, 
který dlouhodobě přispěl ke stabiliza-
ci pravidel a systému českého politic-
kého a  společenského života. Což ale 
neznamená, že by se tomuto řešení 
a jeho formě mohlo dnes s odstupem 
zatleskat. Jednoduše lze říci, že ve vol-

bách zvolení politici v zásadě podlehli 
politickému tlaku nikým nevolených 
médií, a  to je pro společnost vždy 
zhoubné.

Televizní krizi výstižně zhodnoti-
li autoři tehdy vlivného (levicového) 
internetového serveru Britské listy 
v knize této události věnované. Nesla 
příhodný název V hlavních zprávách: 
Televize a jejími autory byli Jan Čulík 
a Tomáš Pecina: „Když se o jmenování 
(Jiřího Hodače ředitelem ČT) dověděla 
zakonzervovaná redakce zpravodaj-
ství ČT, uvědomila si, že by pod jeho 
vedením musela většina jejích členů 
z ČT v důsledku neprofesionality ode-
jít. Rozhodli se vzbouřit a z interního 
pracovněprávního sporu vysoce efek-
tivní manipulací vytvořili virtuální 
celostátní politickou krizi. Z  Jiřího 
Hodače uměle vytvořili ,loutku ODS‘ 
a  zlikvidovali poslední zbytky důvě-
ryhodnosti veřejnoprávního televiz-
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ního vysílání ČT tím, že ho proměnili 
v hrubou propagandu vlastní věci.“

Je však třeba připomenout, že v  te-
levizní krizi zároveň skutečně šlo 
o  přímý útok na parlamentarismus, 
vedený stále z týchž pozic „třetí cesty“ 
či „vlády elit“, prosazované Václavem 

Havlem. Dobře definuje nesoulad Vác-
lava Havla s  podstatou parlamentari-
smu Havlův životopisec John Keane: 
„Z politického hlediska šlo o důležitou 
úlohu parlamentu při dělbě moci jako 
pružného nástroje omezování moci ji-
ných institucí. Během prvních revoluč-

ních týdnů Havel došel k názoru, že… 
v rámci monarchistické republiky, kte-
rou začal budovat, je parlament vlast-
ně překážkou života ,v  pravdě‘. Jeho 
tradiční předsudky vůči parlamentu 
byly znepokojující. Parlament je shro-
mážděním lidí, kteří přijímají rozhod-

nutí a kteří se považují v tomto ohledu 
za navzájem rovné, a  jejich autorita 
jako poslanců spočívá v tom, že zastu-
pují určitou širší oblast voličů. Konečná 
rozhodnutí, která spravedlivě a  ote-
vřeně vyjadřují a  odrážejí konkrétní 
a rozporuplné vztahy mezi skupinami 

v občanské společnosti, mohou být při-
jímána pouze tehdy, existuje-li nějaký 
vyšší a  zodpovědný politický orgán. 
Mezi společenskými skupinami nikdy 
neexistuje žádný ,přirozený‘ soulad 
a neexistuje ani žádná ,přirozená‘ rov-
nováha mezi společností a státem. Sa-
mozřejmě v  kaž dém demokratickém 
systému trvá neustálé nebezpečí, že 
konkurence mezi politickými strana-
mi, svoboda sdružování, zákonnost 
a  jiné typické rysy demokracie budou 
zneužity k porážce demokracie. Právě 
proto je parlament nezastupitelným 
nástrojem pro předvídání a neutraliza-
ci neustálého tlaku vyvíjeného určitý-
mi společenskými skupinami na sebe 
navzájem a  na samotný stát. A  když 
pak dojde k nějaké krizové situaci a ob-
jeví se odbojné nebo po moci prahnou-
cí skupiny či charismatičtí jednotlivci, 
stává se právě parlament velice důleži-
tým nástrojem na zjišťování a potlačo-
vání takových skupin, které by se evi-
dentně snažily o likvidaci pluralitního 
systému.

Parlamenty však mají ještě i  další 
funkci – jsou důležitým nástrojem kon-
troly státní moci, která by mohla být 
prováděna tajně nebo nesprávně, a tím 
mohou přibrzdit i potenciální diktáto-
ry. Díky parlamentu je pro vládce ob-
tížné či přímo nemožné vládnout bez 
otevřené diskuse a  bez organizované 
opozice proti státní politice. Opoziční 
role parlamentu pak spočívá v  tom, 
že si neustále uvědomuje (a  právě to 
v žáru revoluce nebral Havel v úvahu), 
že, jak řekl Montesquieu, „ze zkuše-
nosti dobře víme, že všichni, kteří se 
setkají s mocí, jsou schopni ji zneužít 
a držet se jí tak, jak to jen půjde“.

Že tento útok na podstatu polisto-
padového parlamentního demokratic-
kého uspořádání skončil neúspěchem, 
bylo náznakem příslibu, že se česká 
společnost přece jen stabilizuje a  do-
zrává. Jak ale uvidíme dále, potvrdilo 
se známé úsloví: Zdání klame! Stačí se 
podívat na zprávy České televize… 

Autor je známý mediální analytik, 
publicista a spolupracovník Šifry

Šlo o naprosté selhání mediální scény. Žádné 
z rozhodujících médií nepoukázalo na nezákonnost 
dění v České televizi... 

Vzbouřenci (na protější straně) dokázali zmanipulovat i značnou část veřejnosti, v čemž 
má ČT bohatou praxi. Zpravodajství, jež vytvářelo legitimní vedení televize, v době stávky 
vznikalo pod velkým tlakem a v personální nouzi. Na snímku Jana Bobošíková s dočasnou 
moderátorkou Danou Makrlíkovou.   Foto Profimedia



ZTRACENÝ RÁJ? Pláže na indonéském ostrově Bali bývají označovány 
jako turistický ráj. Bílý písek je však nyní doslova zaplaven a zavalen 
tunami odpadků, které sem vyplavuje Indický oceán. Informovala o tom 
agentura AFP. Indonésie, která je čtvrtou nejlidnatější zemí na světě 
s 255 miliony obyvatel, je po Číně druhým největším světovým pro-
ducentem odpadu v moři. Ročně vypustí do oceánu 1,29 milionu tun 
odpadu, který působí obrovské škody na ekosystémech a lidském zdra-
ví. Na Bali tento problém vyeskaloval tak, že místní úřady v listopadu 
vyhlásily kvůli odpadu stav pohotovosti. Denně sbírá na plážích odpad-
ky 700 komunálních zaměstnanců a 35 kamionů odváží zhruba 100 tun 
odpadu na blízkou skládku. Lidé v zelených kombinézách odpadky vy-
sbírají, ale druhý den je situace stejná. Celosvětová situace v této ob-
lasti je skutečně tristní…   Foto Profimedia
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TIPY

ZŮSTAŇ SE MNOU. I když je zpěvák skupiny Kryštof Ri-
chard Krajčo možná narcis a pozér, i když se nechal koupit 
Agrofertem a nemusí být každému zrovna sympatický, jedno 
se mu přít nedá – talent a schopnost napsat skvělou písnič-
ku. Při uzávěrce lednové Šifry jsem sjížděl jeho nový hit, který 
pojednává o vyrovnání se s odchodem, nebo spíše nepřícho-
dem nenarozeného dítěte. Silná melodie, dobrý text, za mě 
palec nahoru. –miv–

ARCHER. Pokud máte rádi humor, který je sice černý, ale 
kvalitní a s nadhledem, pak by se vám mohl, stejně jako nám, 
líbit animovaný seriál Archer. Jedná se o akční a humorný pří-
běh špiona Archera, který je neustále napitý a dělá špatné 
vtípky. Později seriálu přibude nová dimenze, kdy začnou hr-
dinové pracovat pro CIA a páchají kdejaké převraty v demo-
kraticky zvolených zemích. Co je na tom nejlepší, je fakt, že si 
z této smutné skutečnosti umí udělat legraci a vést příběh 
s lehkostí a nadhledem.   –pet–

DOMÁCÍ VEPŘOVKA. Vynikající nápad dostali manželé 
Šprincovi, kteří v době, kdy je v naší republice cokoli kvalit-
ního a českého velikou vzácností, na svém rodinném statku 
v Pochvalově chovají vlastní prasata. V roce 2015 vymysleli 
domácí Vepřovku – konzervu ve sklenici z těch nejlepších 
kousků masa, kterou si můžete objednat přes eshop. Ať už 
z Vepřovky uvaříte cokoliv, vždy se to povede. Nakrájené 
a dochucené maso ve vlastní šťávě můžete kdykoli použít 
na guláš či knedlo-vepřo-zelo, skvělým nápadem jsou i lívan-
ce proložené špenátem orestovaným na cibulce s česnekem 
a Vepřovkou. S Vepřovkou Vás nezaskočí ani nečekaná ná-
vštěva. Je prostě boží.  www.domaci-veprovka.cz

KATAWA SHOUJO. Osobně příliš nemusím produkty sou-
dobé japonské kultury, ale vizuální novela s názvem Katawa 
Shoujo mě přesvědčila, že je potřeba dát šanci všemu. Vyprá-
ví příběh o mladíkovi, který zažil na střední škole infarkt a byl 
přesunutý na školu pro žáky se specifickými postiženími. Dle 
vašich rozhodnutí poznáte lidi s různým postižením a nejen 
že jim pomůžete překonat své vlastní strachy a chyby, ale 
sami pochopíte, že nemá cenu vzdychat nad nepřízní osudu. 
Jedná se o hru, která je zcela zdarma, takže si toto vynikající 
dílko neváhejte stáhnout!  –pet–

RADOST až na KOST
Nechte se inspirovat tím, co rozšiřuje obzory, okouzluje smysly  

a nedává spát členům naší redakce.  
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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?

Nehledejte nás 
v trafikách, časopis 
Vám pošleme až domů

Poštovné a balné 
zdarma. 

Předplatné 
i jednotlivá čísla

ŠIFRA PRO VÁS
www.casopis-sifra.cz

Objednávejte v našem 
e-shopu či na telefonu 
702 417 540
Koupit si nás můžete i na těchto 
místech: Čajovna Setkání, Na Hradbách 
152, Kolín; Potraviny, U  Kostelíčka 138, 
Kolín; Dobrá čajovna, Havlíčkovo náměstí 
84, Kutná Hora; Slunečnice - Zdravá 
Výživa, Chelčického 78/21, České Budějovice; 
U Džoudyho, Jugoslávská 7/670, 
Praha 2; Cheecup, Nedvědovo 
nám. 14, Praha 4; Dobrá čajovna, Václavské 
náměstí 14, Praha; Diana „Svět oříšků“, 
Vinohradská 406/23, Praha, World Vegan – 
Černá labuť, Na Poříčí 1067/25, Praha; Natur styl, 
Škrétova 2a, Jihlava; Bylinky u Matulky, Husova 23, 
Jihlava; Čajovna Kuba a Pařízek, Masarykovo nám. 21, 
Jihlava; Květovárna, 30. dubna 25, Ostrava; Trafika 
Jiří Zajíc, Komenského 657, Bohumín; Zlatý klíček – 
Centrum zdraví a harmonie, Jaselská 8, Brno; Zdravá 
výživa Šternberk, U Horní Brány 6, Šternberk

Pokud máte tip na vhodné prodejní 
místo ve svém okolí, kontaktujte nás na 
redakce@casopis-sifra.cz či 702 417 540
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Hledání ztracené 

ARCHY
K čemu všemu bylo dobré 

Kopí osudu či Archa úmluvy 

a proč je měl po ruce nebo 

o ně usiloval každý, kdo 

chtěl vládnout světu? 
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Co se dělo při jednom z nejzajímavějších pokusů 20. století a proč na něj bylo uvaleno informační 
embargo?

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

Šifra mistra
       Williama
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Jeden z nejslavnějších 
mužů historie nejenže 
nebyl malého vzrůstu, 
ale převyšoval ostatní 
především schopnostmi, 
ambicemi a velikostí ducha. 
V čem byl tak výjimečný?

Napoleon
Veliký 
Jeden z nejslavnějších 
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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
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Exkluzivní reportáža rozhovor z mystického 
ostrova Rhodos. Aneb 
vše, co jste chtěli vědět 
o Evropě a o světě, ale báli jste se zeptat.

S Klausemv říši divů
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Svět   budoucnosti

Jak bude vypadat? 
Co nám brání v rozkvětu? 

A překročí někdy lidstvo svůj stín?
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Tajemství života
O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?
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Víte, co jíte?Víte, co jíte?Víte, co jíte?
Se zakladatelem farmářských 

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 

jak fungují nadnárodní řetězce, 

naivitě spotřebitelů i nadbytečné 

spotřebě.

10 201659 Kč | 2,40 €Život je hra
Život je hra
Život je hraNěkteré videohry se nepodobají realitě 

jen vizuálně. Pomáhají nám činit obtížná 

rozhodnutí, neopakovat chyby a růst.

10 2017 
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Vzpoura strojů?

Blíží se den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: jsou chytřejší i spolehlivější a dnešní 

umělá inteligence se již dokáže učit i věcem tvůrčím 

a vyžadujícím intuici či kreativní myšlení.
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Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

Supervulkán pod Yellowstonským 

Naplní se 

proroctví?

obalka_SIFRA_09_15_kor.indd   1
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LEONARDO DA VINCI byl podle nejnovějšího objevu ještě chytřejší, než se myslelo. Na obrázku je jeho předchůdce dnešní helikoptéry.

Vědci přicházejí neustále s fantastickými vynálezy a výzkumy, které posouvají i mění náš pohled na svět.

Vědci přicházejí neustále s fantastickými 

Největší objevy
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Kosmická 

energie
Co mají společného posmrtný 

život, Nikola Tesla, kruhy v obilí 

nebo doktor Eric Pearl?
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Město pyramidMěsto pyramidMěsto pyramid
V sibiřském Tomsku budují ruští vědci unikátní komplex podle plánů starověkých pyramid. Jaké je jejich tajemství?
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59 Kč | 2,40 €

Většina nejkrásnějších věcí v přírodě, umění i architektuře v sobě ukrývá přesný matematický vzorec. Ne nadarmo setéto harmonické proporci říká božský poměr.

 ZLATÝ ŘEZ

01_titul_kor.indd   1

30.01.15   12:33

02 2017

59 Kč | 2,40 €

Pláže na celém světě vyplavují po tisících uhynulé 

mořské živočichy, kteří už nedokážou odolávat tunám 

jedů a odpadků, jimiž lidstvo zaplavilo planetu.Pláže na celém světě vyplavují po tisících uhynulé Umírající moře

05 201759 Kč | 2,40 €

FARMAGEDON
Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

chemický průmysl. Co to znamená pro lidi, zvířata a planetu?

06 2017

59 Kč | 2,40 €

Chvála matek

Jak souvisí 
vztah maminky 

a dítěte s n
ávratem do ráje? 

A proč je
 tak těžké

 být 

dobrým
 rodičem?

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?

03 2016

59 Kč | 2,40 €
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Hon na děti
Bezdůvodné odebírání dětí rodičům v Evropě 

systémem sociální péče je na vzestupu. A kam 

mizí statisíce dětí, které už nikdo nenajde?

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.

07 2017

59 Kč |  
2,40 €
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11 2017
59 Kč | 2,40 €

JAK SE ŠIDÍ LIDIZ Čechů a Slováků se stali s posvěcením 
Evropské komise občané druhé kategorie. 
Kromě potravin se u nás ale šidí už i pivo.




