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 Pokud někdo shora pozoruje lidské počínání, musí nechápavě 
kroutit hlavou. Anebo se královsky bavit, to podle nátury.

Lidé mezi sebou bojují nejen o peníze, funkce, zdroje, uznání, puky 
či míče, ale třeba i o pravdu. V posledních letech se rozhořela mezi 

dvěma stranami informační válka. Dříve bývalo zvykem, alespoň u většiny lidí, 
že se důležité věci o společnosti a světě dozvěděli v televizi nebo v novinách 

a víc to neřešili. Média měla tak říkajíc klid na práci a velká část lidí věřila, 
že je jejich úkolem informovat lidi o tom, co se děje a jak věci fungují.

Jenže pak se rozmohl internet a věci se dost zkomplikovaly. Pro novináře 
i čtenáře, diváky a posluchače. Konzumenti nového mediálního obsahu 

se najednou dostali k tunám nového obsahu, ale relevantní informace 
museli oddělit od spousty balastu. Klasická média zpanikařila, protože 

se začalo ukazovat, že to s jejich informováním nebude tak slavné.

Doba pokročila a krize důvěry v média vrcholí. Stále větší část lidí si všímá 
a stěžuje, že média o spoustě věcí neinformují, nebo informují tendenčně, 

případně z nich na hony daleko čpí snaha lidem nařizovat, co si mají myslet. 

Díky internetu vznikají též alternativní média, která se zabývají v hojné 
míře právě tím, o čem se klasickým médiím mluvit nechce. Ta to nesou 

velmi nelibě a kopou kolem sebe. Jako na fotbale. Ostatně informační 
válka připomíná ze všeho nejvíc právě fotbalový zápas Sparty se 

Slavií, kdy si oba tábory místo sledování hry a dodržování pravidel 
sprostě nadávají. Protože se mainstreamová média bojí o svůj vliv, 

začala dělat seznamy a kádrovat a nálepkovat všechny, kdo nesdílejí 
jejich globalizačně-unifikační ideologii – namísto toho, aby začala 
dělat místo fandění vládám či Evropské unii pořádně svoji práci. 

Alternativní média, která cítí svoji šanci, zase útočí s rudou skvrnou 
před očima na korporátní noviny a televize, a kromě záslužných 

cenzurovaných informací zveřejní často kdejakou pitomost.

A mezi tím vším se nachází občan, který nevěřícně 
sleduje obě skupiny, kterak se vzájemně 

obviňují ze lhaní a šíření „fake news“. Proto 
jsme druhé letošní číslo věnovali článkům, 
které řeší, jak se v tom všem informačním 

šumu vyznat a jak nenaletět manipulátorům 
na jedné či druhé straně. A protože úroveň 

veřejné debaty klesá někam pod bod mrazu, 
připojili jsme i jeden důležitý článek s lakonickým 

názvem Umění dialogu, který najdete na straně 50.

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Život v džungli
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Staré a nové časy
K dyž se dnes člověk poroz-

hlédne po světě a  srovná 
tuhle dobu s  časy třeba 
před deseti nebo dvaceti 

lety, všimne si, že už to není, co býva-
lo. Přirovnal bych to k cestě alkoholi-
ka, který bezstarostně popíjí a udržu-
je hladinku, aby to nějak přežil, a  ve 
své bláhovosti doufá, že už to tady 
nějak doklepe. A tak bumbá a bumbá, 
kocoviny se zhoršují a zhoršují, a játra 
tvrdnou.

Úkolem médií, abych zůstal u hlav-
ního tématu této Šifry, nikdy nebylo 
primárně informovat, ale ovlivňovat 
a vytvářet veřejné mínění. Když bylo 
za války rozšířeno rozhlasové vysílá-
ní, taky to nebylo kvůli tomu, aby si 
lid obecný mohl v těžkých chvílích 
pouštět písničky, ale aby mu 
vrchnost utužila morálku 
a  disciplínu. A  kdyby náho-
dou nevěděl, vysvětlila mu, 
co si myslet.

V devadesátých letech 
minulého století to po-
řád ještě šlo. Svět se je-
vil tak nějak relativně 
v  pořádku s  nadějí na 
lepší zítřky, a tak si lidé 
četli noviny a  koukali 
na televizi, aby věděli, 
o  kolik roste ekonomika, 
kde kdo umřel, kolik se 
rozkradlo miliard nebo 
kolik skončil fotbal. Ji-
nak se nic moc nedělo. 
Zlom nastal až někdy 
na přelomu tisíciletí, 
kdy to největší alko-
holik, Spojené státy 
americké, krapet pře-

pískly s pitím. To byly mejdany. Přímo 
majdany!

V roce 2003 začali mít o nastolené 
cestě lidstva výraznější a  zásadnější 
pochybnosti i  lidé, kteří netrpěli pa-
ranoiou ani touhou bojovat proti vše-
mu a všem, jako někteří profesionální 
kverulanti, u nichž je to spíše životní 
postoj. Že to bylo s těmi letadly v New 
Yorku, Usámou v  jeskyni a  chemic-
kými zbraněmi v  Iráku celé nějaké 
podivné, nemá cenu ani moc připomí-
nat.

Pilo se prostě dál a jater se na názor 
nikdo neptal. Problém každého pijáka 
je v  tom, že nemá záklopku a pořád 
přidává, i když si myslí, že to má pod 
kontrolou, a  vše si dokáže omluvit 
a všem se vymluvit.

Jenže i  výdrž klesá a  na pija-
novi, který si neustále přidává, 
časem jeho opravdový problém 
poznají i  ti, kteří ho měli jen 

za rozverného a  veselého 
bohéma, který občas ztro-
pí skandál, ale jinak je to 
celkem zábavný chlapík. 
Jeho parťáci ho navíc kry-
jí a drží s ním basu, takže 
chvíli trvá, než ho ostatní 

prokouknou.
On se ale tváří, že je velký 

šéf, a  nelíbí se mu, že místo 
obdivu a  respektu – celou 
dobu mu říkali seriózní – si 
na něj všichni ukazují prstem 
a  nevěří mu pomalu už ani 
pozdrav. Co myslíte, uvažuje 
alkoholik v  takovém stádiu 
o léčbě? 

Ne, tenhle unavený „al-
káč“ se prostě naštval a kope 

kolem sebe. Křičí, že ostatní taky 
chlastají, a  on že jenom dělá chyby 
a občas si lokne, ale s alkoholem ani 
lhaním žádný problém nemá. Chtěl by 
se dokonce prát a všem okolo nadává 
a nechápe, že už nikoho moc nezajímá 
a  budí spíše jen útrpný soucit. Ano, 
stále se najdou lidi, kteří ho plácají po 
zádech anebo mu to nahlas neřeknou, 
ale je jich pořád méně. 

Knajpy a bary, kam chodí pít, navíc 
vycházejí z  módy a  v  kurzu je zdra-
vý životní styl. Vypadá to, že jestli se 
nezmění a  něco nepochopí, zůstane 
jako ten příslovečný kůl v  plotě. Jen-
že se zdá, že si vybral tu těžší cestu – 
bude pít dál a tvrdit, že nepije. Otázka 
samozřejmě je, co by se stalo, kdyby 
přestal, jestli by to vůbec jeho systém 
zvládl. Možná by měl najednou moc 
krve v alkoholu a dočista by zkolabo-
val.

Alfa samci se nikdy s  ústupem ze 
slávy nesmíří. Ego jim to nedovolí. 
Nedokážou si přiznat, že je něco špat-
ně, a zkusit se změnit. Nejhorší je, že 
jsou tak tvrdohlaví, že stále přitápějí 
pod kotel a jsou pořád agresivnější. Ti, 
kdo se motají kolem nich, v práci nebo 
doma, s  nimi budou muset ještě ně-
jaký čas vydržet. Zřejmě dokud játra 
úplně neztvrdnou.

Ano, média připomínají notorické-
ho opilce, který je v posledním stádiu. 
Ale možná to platí i obecněji. Platí to 
pro každého, kdo není schopen se-
bemenší sebereflexe a  zaplete se do 
svých vlastních sítí. Časy se zkrátka 
změnily, a to, co dřív nebylo vidět, se 
nyní odhaluje v plné nahotě. Pohled to 
moc hezký není, ale pořád lepší je vě-
dět, na čem jsme. 

Šifra upřímného mistra
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Z jiného světa
DIVÁ KARLA. Rok 2018 začal velice 
vtipně, to když se jaderný Kim ze 
Severní Koreje chvástal novým, 
čerstvě vyleštěným „červeným 
tlačítkem“ ve své kanceláři, které prý 
může kdykoliv použít. Na to reagoval 
americký prezident Donald Trump 
tím, že jeho tlačítko je větší… a na 
rozdíl od toho severokorejského 
opravdu funguje. Kdo by ale čekal, 
že se k cirkusu přidá i naše nová 
ministryně obrany Karla Šlechtová? 
„Něco nosím po kapsách. A ano, 
mám to i teď,“ prohlásila tajuplně 
při rozhovoru pro server iDNES.cz. 
„Já ctím svou vlastní odpovědnost 
a do funkce ministryně obrany jsem 
s tímto šla. A není to jen červené 
tlačítko, ta odpovědnost je opravdu 
veliká.“ A výhrůžně dodala: „Je to ten 
poslední prvek na možné sestřelení 
letadla, které je v rukou teroristů.“ 
Své záhadně zařízení ale reportérce 
ukázat nechtěla. Toto prohlášení 
ihned zaměstnalo odborníky. Zatímco 
bezpečnostní expert Lukáš Visingr 
se domnívá, že se jedná o vysílačku, 
jež dá signál „uniformám“ 
(myšleno armádě), bývalý ministr 
obrany Alexandr Vondra to shrnul 
lakoničtěji: „Ministryně trochu 
blouzní.“ Kdyby svět opravdu 
nestál na prahu globální války, 
mohlo by to být snad i k smíchu. 

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

TADY OREL. Na ikonický iPhone od Applu čekají vždy netrpělivě statisíce skalních 
fanoušků po celém světě. Mnozí z nich neváhají při jeho uvedení na trh ve frontě před 
obchody dokonce nocovat. Poslední typ s označením X se obzvlášť povedl. Nejvýkonnější 
smartphone současnosti se pyšní displejem přes celé čelo, „bezpečným“ odemykáním 
pomocí 3D scanu obličeje (který se pěkně uloží do databáze, ale nikomu to neříkejte) 
či perfektním fotoaparátem. Má zkrátka všechny možné i nemožné funkce a špičkovou 
výbavu, ze které přechází zrak. Jediné, co neumí, je… telefonovat. Za problémem 
stojí zatím nevysvětlitelná chyba, která rozsvítí displej s ovládacími prvky a informací 
o volajícím až 10 sekund poté, co telefon začne vyzvánět – do té doby uživatel nemá 
jak hovor přijmout ani odmítnout. Za 30 000 korun, no nekupte to. Problém se sice 
týká jen zlomku prodaných přístrojů, ale stížností přibývá. Apple se k záležitosti vyjádřil 
stručně: Na řešení se pracuje. Na obsáhlejší rozhovory stejně nemá čas – v současné 
době řeší řadu dalších potíží. Zatímco ve Francii čelí obvinění, že záměrně zpomaluje 
starší telefony, aby si lidé koupili nový iPhone X, v Británii byla společnost donucena 
zaplatit náležité daně ve výši 136 milionů eur, což je pro Apple velmi nezvyklé. 
I nejbohatší firma světa ale zdá se musí občas skousnout nějaké to kyselé jablko.

PERNÍKOVÝ DĚDA. Sušický důchodce Vladimír Švec se jal řešit potíže 
s desetitisícovými dluhy způsobem, jaký bychom čekali spíš ve filmu. E-mail, 
který obdržel z afrického Toga, mu sliboval bohatství, ovšem nebylo to zadarmo. 
Nejprve po něm chtěla odesílatelka peníze, aby mohla vyřešit údajné obří dědictví 
po svém zavražděném manželovi, politikovi ze západoafrické Burkiny Faso. Když 
podvodníci pochopili, že je český senior „švorc“, nabídli mu jiný „kšeft snů“. 
„Před hotelem na tebe čeká taxík. Na cestu do Hongkongu dostaneš drahý kufr 
s dárky pro přátele. S těmi podepíšeš smlouvu a rozdělíte si 4 miliony dolarů. 
Šťastnou cestu, tvá přítelkyně Sonya.“ Tak zněly instrukce, podle nichž měl převézt 
z brazilského Sao Paula do Hongkongu tři kila kokainu. Nedoslýchavý a naivní muž 
mail bohužel nevysypal do koše, jak to dělá 99,9 % lidí (doufejme), a místo toho 
opravdu vyrazil na nejdobrodružnější (a poslední) výlet v životě. „Nenápadný“ 
český senior, zmateně pobíhající po letišti a hledající „kufr s dárky k Vánocům“ 
(který nemohl poznat, protože jej poprvé viděl až chvíli před odletem), byl zatčen 
na letišti a vyfasoval 27 let vězení. Pan Švec je zřejmě to, čemu se říká ztracený 
případ. V dopisech, které píše do Čech, kromě stížností na podmínky ve věznici Lai 
Chi Kok prosí adresáty, aby zkontaktovali paní Sonyu a vysvětlili jí, že se stal obětí 
narkomafie, a proto na „schůzku do banky k přerozdělení dědictví nedorazil“.
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KARMA LOVCE. Osud má zvláštní smysl pro ironii a černý 
humor. Přesvědčil se o tom i věhlasný chorvatský lovec trofejí 
Pero Jelinić. Pětasedmdesátiletý muž se vydal do Jihoafrické 
republiky střílet lvy. Farma, kterou lovci navštívili, chová 
zvířata čistě pro lovecké účely; na požádání jsou vypuštěna 
do oploceného areálu, aby je lovec mohl co nejjednodušeji 
zabít. Pro Jižní Afriku jde o lukrativní druh sportu, s takovou 
formou „lovu“ ale nesouhlasí řada spolků pro ochranu zvířat 
po celém světě. V úvodu svého výletu Jelinić zastřelil jedno 
zvíře a chystal se na druhé, jenže si dal malou pauzu a svoji 
zbraň svěřil agentovi, který skupinu lovců do pouště Kalahri 
doprovázel. Ten ale neuměl se zbraní zacházet a omylem 
stiskl spoušť; zbloudilá kulka pak Jeliniče trefila do zad. Na 
místo nehody dorazila záchrana v podobě vrtulníku, ale pro 
Chorvata bylo příliš pozdě. „Bohužel se dočkal nejhoršího 
konce. Zemřel uprostřed toho, co miloval,“ řekl Slavko Pernar, 
který Jeliniče doprovázel. Na druhou stranu, pořád lepší než 
umřít při něčem, co nesnášíte. Spíš než na nehodu to ale 
vypadá na pikantně okořeněnou karmu. Jak jinak nazvat 
situaci, když člověk miluje zabíjení zvířat jenom pro zábavu, 
a v momentě, kdy se chystá uzavřít svou obskurní sbírku trofejí 
hlavou lva, kterého ještě na zdi nemá, uloví někdo jeho? 

VŠICHNI LIDÉ ČERNÍ JSOU. Vědci z Londýnské univerzity 
přišli s informací, která otřásla vědeckou i laickou 
komunitou. Po analýze takzvaného cheddarského muže 
(podle města Cheddar na jihozápadě Anglie), jenž se tam 
podle všeho povaluje přes 10 000 let, došli k závěru, že 
cheddarský muž byl tmavé až černé pleti. Dále jej prý 
zdobily kadeřavé černé vlasy a, kupodivu, modré oči. 
Mezi první o tom informoval server BBC s prohlášením, 
že „se světlé zbarvení pleti Evropanů opět potvrzuje 
jako relativně mladý úkaz“. Rekonstrukci jeho obličeje 
provedla londýnská univerzita UCL, a to pomocí vzorků 
DNA odebraných Přírodovědným muzeem. Deník The 
Guardian tuto rekonstrukci posléze umístil na titulní 
stránku s popiskem „Ahoj modroočko! Seznamte se 
se svým nejstarším britským předkem“. Tom Booth, 
archeolog zmíněného muzea, označil představu, že 
Britové byli vždy bílí, za imaginární, a bioinformatik 
UCL Yoana Diekmanna spojování bělošství s britskou 
identitou za nepravdu. Jak vidno, sociální inženýři 
nového světového pořádku se nezastaví před ničím. 
Ve jménu politiky prostě všichni lidé černí jsou.

O MUŽÍCH A LIDECH. Kanadský premiér Justin Trudeau se 
opět jednou stal nechtěně terčem mezinárodního vtipkování. 
Při vystoupení 1. února na radnici v Edmontonu totiž skočil 
do řeči jedné ze zúčastněných, když řekla, že „mateřská láska 
změní budoucnost lidstva“, přičemž pro lidstvo použila běžné 
slovo mankind, doslova „člověčí druh“. Slovíčko man se sice 
používá ve významu člověk a osoba, ale také muž. A to je 
v dnešním bizarně korektním multikulturním a genderově 
vyváženém, rozumu prostém světě neodpustitelné! Předseda 
Trudeau ji však přerušil s návrhem nahrazení slůvka man 
slovem people, tedy v překladu lidé: „My raději říkáme 
peoplekind, je to méně inkluzivní.“ Za tuto poznámku sice na 
místě sklidil nadšený potlesk, ale po pár dnech přišly reakce 
zbytku světa. Kadence vtípků na účet Trudeaua byla veliká. 
Například britský sloupkař britského deníku The Daily Mail 
napsal: „Svým završením mankind se proměnil z pečujícího, 
sdílného feministy na globální terč posměchu.“ Jím inspirovaná 
vlna kreativity přinesla na internetu například návrh, aby 
se jméno superhrdiny Batmana změnilo na Batperson. Jak 
vidno, místo důležitých věcí řeší lidstvo stále samé bejkárny. 
Nebo spíš krávoviny? Pardon, vlastně skotoviny…  

ŠVÉD MAHMÚD. Po internetu se v nedávné době rozletěl 
příběh pákistánského migranta Kaisara Mahmúda, jemuž 
se ve Švédsku poštěstilo nastoupit do úřadu pro archeologii 
a kulturní dědictví. Sám Mahmúd prostřednictvím řady článků 
a prohlášení dal jasně najevo, že ho švédské kulturní dědictví 
nezajímá, a jednou dokonce napsal, že „je mu lhostejné“. 
Některá média se však Mahmúda jala vykreslit jako ředitele, 
který mávnutím ruky odesílá artefakty přímo na skládku, 
jakéhosi novodobého ničitele památek a Koniáše, což není 
pravda. O archeologii skutečně nic neví (vystudoval politologii 
na Stockholmské univerzitě a o švédské historii přečetl prý 
„sotva jedinou knížku“; ideální politologická průprava, jen 
co je pravda), ale jeho imigrantský status se stal terčem 
pro bulvární, konzervativní a alternativní média. Deník 
Samhällsnytt, který zprávu rozšířil, je sdružení dvou lidí, kteří 
mají ve zvyku přepisovat každý článek do protimigrantského 
ladění. I když ale z příběhu neuděláme „senzaci“, stále odráží 
smutnou skutečnost současného Švédska – a totiž že přijmou 
manažera, kterého obor vůbec nezajímá a nic o něm ani 
o Švédsku neví, jen na základě multikulturní ideologie a agendy. 
Švédsko si evidentně s destrukcí své kultury vystačí zcela 
samo, aniž by Mahmúd musel zlikvidovat jedinou sochu. 
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CÍLEM MÉDIÍ 
je převýchova lidí

Eva Herman byla 20 let 
hvězdou nejsledovanějšího 
německého zpravodajského 
pořadu. Nejpopulárnější 
moderátorka v celém 
Německu však dostala 
ze dne na den vyhazov 
z veřejnoprávní televize 
ARD, protože řekla něco, 
co neměla. Novináři 
v hlavních médiích podle 
ní musejí „polykat politicky 
korektní ropuchy“ a nesmějí 
říkat pravdu. Kterého 
Čecha obdivuje? Co si myslí 
o Angele Merkelové? A proč 
jsou unavené mozky Němců 
na konci svých sil? 
Text: Milan Vidlák a Jan Běhůnek
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CÍLEM MÉDIÍ 
je převýchova lidí

Bývala nejpopulárnější němec-
kou novinářkou. Po 20 let uvá-
děla na veřejnoprávní televizi 
ARD nejsledovanější zpravodaj-

ský pořad v zemi s názvem Tageschau. 
V Německu, které má přes 80 milionů 
obyvatel, ji znal každý gramotný člověk 
a diváci ji milovali. Ze dne na den ale 
byla z televize vyhozena, protože zača-
la kromě čtení zpráv lidem otevírat oči 
svými knihami a hlásat „politicky neko-
rektní“ názory. V knížkách Princip Evy: 
Pro novou ženskost či Princip Noemovy 
archy obhajovala tradiční rozdělení 
mužské a  ženské role či to, že matka 
má trávit v prvních letech čas se svým 
dítětem. Vycházela mimo jiné z  práce 
slavného českého dětského psychologa 
Zdeňka Matějčka, kterého obdivuje.

K  jejímu „odstranění“ z  veřejného 
života stačilo málo. Na jedné besedě 
v  roce 2007 prohlásila, že to, co bylo 
v  době Třetí říše v  Německu dobré, 
byly mimo jiné právě rodinné hodno-
ty a soudržnost, vztah matky a dítěte. 
Přestože vždy ostře kritizovala nynější, 
komunistickou i  nacistickou rodinnou 
politiku a trend, kdy jsou děti odděleny 
od svých matek a  nahnány do školek 
a  jeslí, média její slova zcela překrou-
tila. Byla obviněna z podpory nacismu 
a strhla se proti ní doslova štvanice.

„Cílem médií je jistý druh převýchovy. 
Média určitým způsobem školí a  pře-
programovávají lidi do žádaného způso-
bu myšlení. Každý, kdo o tom vyjadřuje 
své vlastní pochybnosti a  myšlenky, 
každý, kdo před takovým nebezpečím 
chce varovat, toho rychle napadnou 
a  je společensky dehonestován,“ říká 
Eva Herman (59) v exkluzivním rozho-
voru pro Šifru. „Kdyby tehdy se mnou 
na veřejnosti vystoupily jen tři nebo 
čtyři další celebrity, mohli jsme prav-
děpodobně způsobit převrat. Tomu se 
samozřejmě muselo zabránit, a tak mě 
veřejně hanobili jako hloupou nacistic-
kou blondýnu. Každý, kdo se mnou pro-
jevil soucit, také dostal tímto obuškem 
na nacisty. S takovými totalitními me-
todami zůstane člověk poměrně rych-
le sám,“ dodává odvážná žurnalistka, Foto Profimedia
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která dnes spolupracuje mimo jiné 
s projektem Wissensmanufaktur, v pře-
kladu Továrna znalostí. Jde o nezávislý 
institut pro ekonomický výzkum a so-
ciální politiku, zabývající se důležitými 
systémovými otázkami, jako je měnová 
politika a neudržitelnost dnešního (ne-
jen) finančního systému.

V  roce 2003 jste byla v  Německu vy-
hlášena jako nejoblíbenější televizní 
moderátorka. Dnes byste asi nevyhrá-
la… Jak se za tu dobu televize a obec-
ně média změnila?
Hromadné sdělovací prostředky se na-
cházejí ve vážné krizi důvěry. Důvodem 
je jejich zcela otevřeně prezentovaná 
politická korektnost a  blízkost k  vládě 
téměř ve všech zprávách. Tento vývoj lze 
pozorovat nejen v  německy mluvících 
zemích, ale téměř na celém světě. Pro-
bíhá jistý druh převýchovy, kdy média 
občany určitým způsobem školí a  pře-
programovávají do žádaného způsobu 
myšlení. Logické myšlení se dostává do 
pozadí. Kdo se proti tomu postaví a kri-
tizuje to, toho většinou automaticky 
zpracují „obuškem na nacisty“. Problémy 
jsou všude stejné: ničení rodiny, zrušení 
národních států, centralizace evrop-
ských států, masové přistěhovalectví, 

které bylo nově definované jako „uprch-
lická krize“. Vše se unifikuje, všichni lidé 
by měli být stejní. 

Z televizní hvězdy jste se zničehonic 
stala psancem. Co přesně ukončilo 
vaši práci v televizi a  jak to vnímáte 
dnes s odstupem? 
Již koncem 90. let jsem začala s  kriti-
kou německé rodinné politiky. V  Ně-

mecku se v  té době začínaly oddělovat 
děti od svých matek, které se posílaly 
do práce (ironicky nazývané „kariéra“). 
Prostřednictvím mého vlastního těho-
tenství v roce 1997 a přes mé rozsáhlé 
rešeršování a diskuse na mezinárodních 
kongresech o vazbách a vývoji dětí s psy-
chology, pediatry a  výzkumníky jsem 
si uvědomila rozsah celého problému: 
tímto způsobem se začala převýchova 
německého národa. Děti potřebují své 
matky především v prvních třech až čty-

řech letech, což je jejich přirozená potře-
ba. Jenže z politických důvodů se již ne-
umožňuje dětem trávit čas společně se 
svými matkami. Se změnou vlády v roce 
2005, kdy se německou kancléřkou stala 
Angela Merkelová, jsem stále měla naději 
na zlepšení. Ale bylo to mnohem horší. 
Paní Merkelová na svou politickou stra-
nu, kterou je Křesťansko-demokratická 
unie, samozřejmě zapomněla. Bůh lás-

ky, který nám dal přírodní zákony, byl 
z politické agendy odstraněn. To byl oka-
mžik, kdy jsem zahájila veřejné diskuse 
a publikovala knihy a eseje. Řekla jsem 
jen pravdu. (Že doba Třetí říše byla sice 
krutá, ale to, co na ní bylo dobré, byly prá-
vě rodinné hodnoty, děti, matky, rodiny, 
soudržnost – a to bylo odstraněno.)

Mimochodem, mým velkým příkla-
dem v  této diskusi byl český dětský 
psycholog a  badatel Zdeněk Matějček, 
který na toto téma dosáhl mimořád-

Probíhá jistý druh převýchovy, kdy média občany 
přeprogramovávají do žádaného způsobu myšlení. Kdo 
se tomu postaví, toho zpracují „obuškem na nacisty“.

Evu Hermanovou politicky korektní Němci vyhodili 
v roce 2007 nejen z pozice televizní moderátorky, 
ale v přímém přenosu také z talk show stanice ZDF, 
jejímž byla hostem. Od té doby cenzura v Německu 
ještě přitvrdila.   Foto Profimedia
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ných úspěchů. Od něj také pochází ná-
sledující citát: „To, co malé dítě potřebu-
je nejvíc, je intenzivní a trvalé emoční 
pouto s matkou. Pokud je tento kontakt 
přerušen a dítě nedostane žádnou ná-
hradní osobu, se kterou může navázat 
podobné vztahy, dojde k psychickému 
poškození.“ Pan Matějček (světově uzná-
vaný dětský psycholog, který se průkop-
nicky věnoval studiu podmínek vývoje 
dětí v  ústavech v  prostředí deprivace, 
zemřel v  roce 2004) zformoval pojem 
psychická deprivace a  zasadil se o  to, 
že český stát v šedesátých letech musel 
změnit svoji komunistickou rodinnou 
politiku. V  novém rodinném zákoně 
získala rodina ve výchově opět první 
místo. Tento muž byl opravdový hrdi-
na! Česká rodinná politika je v dnešní 
Evropě pravděpodobně nejlepší. Mohla 
jsem na kongresu hovořit s  Matějčko-
vou dlouholetou asistentkou. Ano, také 
věří, že je hrdina, který pro český národ 
hodně udělal.

Co jste dělala poté, co vás vyhodili? 
Byl problém sehnat práci, když jste 
byla označena černým puntíkem? 
A jak reagovalo okolí a známí?
Téměř všichni kolegové se ode mne ku-
podivu odvrátili. Stala jsem se infiko-
vanou osobou. Přesto existovali alter-
nativní vydavatelé a  portály, pro které 
jsem mohla pracovat. Dále jsem hodně 
přednášela v německy mluvícím prosto-
ru. Zvládla jsem to, ale nebylo to snadné. 
Zvlášť tvrdě mě zasáhlo veřejné obvině-
ní, že jsem nacistka. Hitlerův režim jsem 
ve svém životě vždy ostře kritizovala, 
i jeho rodinnou politiku.

Když jste byla na vrcholu, tušila jste, že 
je něco s médii špatně? Nebo jste věři-
la tomu, že jsou nezávislá a svobodná, 
jak sama o sobě prohlašují?
Teprve v průběhu let jsem stále víc a víc 
cítila, že se něco děje, že svět posuzuji 
úplně jiným způsobem, než jak jsme ho 
komunikovali externě. Často jsem měla 
kritické otázky, ale dostala jsem jedinou 
odpověď: Přečtěte si zprávy a  nedis-
kutujte tolik. Teprve s  tématem pouta 

„Buď je paní Merkelová pod tlakem a vydírají ji, 
nebo se prostě zbláznila.“   Foto Profimedia
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matky a dítěte jsem se probudila, pro-
tože jsem sama musela zažít, že kariéru 
a  dítě nedovedu dobře sladit. Jakmile 
jsem šla do práce, toužila jsem po svém 
dítěti. Když jsem to někde vyjádřila, byla 
jsem zpravidla považovaná za směšnou 
nebo smutnou; podle motta „chudák 
blázen“. Ale někde hluboko uvnitř jsem 
cítila, že existuje něco víc než jen politic-
ká korektnost, něco, co je mnohem blíž 
pravdě. Moje cesta byla před mnou a já 
po ní chtěla jít.

Nejste sama, koho takto vyobcovali. 
Pár německých žurnalistů se též do-
stalo do problémů. Znáte je? 
Většina novinářů, a  dokonce i  politiků 
projevuje své kritické poznámky o sys-
tému teprve tehdy, když se dostanou do 
určitého věku a nemají příliš co ztratit. 
V podstatě je jen málo kolegů, kteří jdou 
s kritikou ven. Někde v zákulisí se občas 
projeví trochu srozumitelným jazykem, 
ale většina lidí se bojí vyloučení a toho, 
že si nevydělají žádné peníze. Každý den 
tak polykají politicky korektní ropuchy.

Německá ZDF vysílá satirický pořad 
Die Anstalt, ve kterém Max Uthoff 
a  Claus von Wagner popisují pravdivě 

realitu, i když s humorem. Rozkrývají 
například tajné organizace a spolky či 
finanční systém. Jak je to v časech tvr-
dé cenzury možné? Proč je nevyhodili?
Televizní pořad Die Anstalt (Instituce) 
vidím jen zřídka, protože nemám televi-
zi. Existuje však několik klasických dílů 
těch dvou o  tajných transatlantických 
organizacích, které jste zmínili. Na You-
Tube to láme rekordy. Proč si to mohou 
dovolit? Mají červenou čáru, kterou ne-
mohou překročit. Oni dráždí až na půdu, 
ale zatím pravděpodobně nepřekročili 
červenou čáru. Jsou očividně chytří. 
Stanice dělá vše pro to, aby „ukázala“, že 
umožňuje i jiné názory. Každé království 
mělo vždy své dvorní šašky, kteří směli 
vyjadřovat pravdu s humorem. Označila 
bych lidi z pořadu Die Anstalt jako vtip-
né šašky systému.

Po konci v televizi jste měla ještě jeden 
„skandál“. Řekla jste svůj názor v jed-
né talk show a oni vás vyhnali v pří-
mém přenosu, a to dokonce na žádost 
hostů, kteří byli pozvání s vámi. Není 
to bizarní? Jak jste se cítila? A proč to 
ti lidi dělají?
Z mého pohledu to byl začátek bagate-
lizování veřejnoprávních médií, který 

již brzy dosáhne svého vrcholu. Názo-
rový teror, který se tak dlouho vznášel 
nad celou zemí, najednou dostal svou 
tvář. Existují lidé, kteří tvrdí, že vylou-
čení z  talk show ZDF Johannesem B. 
Kernerem bylo v  redakci předem pro-
diskutované a  naplánované. Nechci to 
tvrdit, protože je těžké to dokázat. Kdo 
se podívá na talk show na YouTube, kte-
rá má několik milionů zhlédnutí, může 
si vytvořit svůj vlastní názor. S mým od-
lišným a konkrétním „matějčkovským“ 
názorem, že matka má trávit čas se svý-
mi dětmi, se již nehodím do politického 
kontextu země, která už dávno vzdá-
vá čest komunismu. V  této době, tedy 
v roce 2007, jsem v Německu byla známá 
tak na 97 procent.

Byla jsem populární a měla jsem vyso-
kou míru důvěryhodnosti poté, co jsem 
ve 20 hodin po téměř 20 let představo-
vala „nejdůležitější“ zpravodajství země 
– Tageschau. Měla jsem zřejmě větší sílu, 
než jsem si tehdy uvědomovala. Kdyby 
tehdy se mnou na veřejnosti vystoupily 
jen tři nebo čtyři další „celebrity“, mohli 
jsme pravděpodobně způsobit převrat. 
Tomu se samozřejmě muselo zabránit, 
tak mě veřejně hanobili jako hloupou na-
cistickou blondýnu. Každý, kdo se mnou 

Princip Evy: Pro novou ženskost. Tím, že hájila  
(nejen) ve své knize tradiční roli muže a ženy 
a potřebu dítěte na to být v prních letech 
života s matkou, si Eva Herman pořádně 
zavařila...   Foto archiv E. H.
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projevil soucit, také dostal obuškem na 
nacisty. S takovými totalitními metoda-
mi zůstane člověk poměrně rychle sám. 
Tyto pracovní metody, staré tisíce let, za-
plňují historické knihy tohoto světa.

Jak se liší situace v  Německu a  obec-
ně realita od té mediální? Jak moc je 
manipulována? Můžete být malinko 
konkrétnější a trochu Čechům přiblí-
žit, co se v Německu děje? Naše média 
tvrdí, že je vše v  nejlepším pořádku 
a z Německa si máme vzít příklad…
Není těžké poznat, že náš svět se po-
sledních padesát, šedesát, sedmdesát 
let obrací vzhůru nohama. Dřívější 
hodnoty a ctnosti, jako je spolehlivost, 
pocit zodpovědnosti, úcta k  lidem, 
zvířatům, stejně jako udržitelnost 
s  ohledem na budoucí život na naší 
Zemi, se dostaly do pozadí. Krok za 
krokem se tyto hodnoty postupně od-
straňují. Na celém světě dnes vládne 
program materialismu, údajný pokrok 
rovnostářství a  touha po moci, slá-
vě, globalizaci, a  samozřejmě peníze. 
To všechno bylo již dlouho formulo-
vané v  politické agendě, která cílí na 
tyto touhy. Ryba smrdí od hlavy. Tyto 
programy jsou definované politicky 
a nekompromisně se šíří mainstreamo-
vými médii. Každý, kdo o tom vyjadřu-
je své vlastní pochybnosti a myšlenky, 
každý kdo před takovým nebezpečím 
chce varovat, toho média poměrně 
rychle napadnou a  je společensky de-
honestován. Vlastně to v  minulosti 
nebylo jiné. Kdo v pozdním středověku 
prohlásil, že bylinky mohou být léčivé, 
skončil často na hranici. Jak vidíme 
dnes, byla a je to ta nejlogičtější a nej-
zdravější věc na světě.

Stále víc slyšíme o cenzuře, kontrole, 
propagandě a  nenápadném omezo-
vání svobody v rámci takzvané demo-
kracie. Jak na to reagují Němci? Uvě-
domují si to, nebo je manipulace tak 
propracovaná a  pozvolná, že jim to 
přijde normální?
Zdá se, že Němci jsou unavení. Po dvou 
světových válkách, nejtemnější kapi-

tole německých dějin, a  následných 
převýchovných experimentech je prů-
měrný Němec rád, když večer sedí na 
gauči, dává si játrovou paštiku, běží 
televize a má klid a pohodu. Hlavně že 
zítra bude lednička opět plná. Mnozí 
se vůbec neodvažují otevřít ústa. Byli 
jsme po desetiletí celosvětově „odhalo-
váni“ jako národ pachatelů a zdá se, že 
ani po více než sedmdesáti letech nena-
jdou Němci odpuštění. Každý den jsou 
v  médiích servírovány hříchy, které 
spáchali naši předci. Je to zvláštní. Té-
měř každá země má svou temnou část 
historie, kdy vyháněla původní obyva-
telstvo ze všech kontinentů. Historické 
knihy jsou plné válek, vyvlastňování, 
otroctví a  hrůzných příběhů. Málo-
která jiná země praktikuje tento kult 
hříchu ve věčném rouchu kajícnosti. 
Jen Němci by každý den měli přemýš-
let o tom, jak jsou špatní. Každému je 

dovolené si do nich praštit. Takže je 
logické, že lidé jsou už vysílení. Už ne-
mají argumenty, pokud jsou obviněni 
z toho, že jsou nacisté. Němci jsou na 
konci a už nemají žádnou sílu. Existuje 
jich jen několik, kteří vyčnívají. A těm 
několika málo život zatraceně ztěžují 
médii vymazané a unavené mozky mi-
lionů krajanů. Je to tragédie, ale zdá se, 
že brzy padne i poslední opona.

Češi, Slováci či Maďaři nedávno zažili 
totalitu, a tak jsou na manipulaci po-
měrně hákliví. Bylo a  dnes už u  nás 
opět je zvykem říkat něco jiného na 
veřejnosti a  něco jiného v  soukromí. 
Němci u  nás mají pověst, že jsou po-
slušnější a  věří autoritám. Opravdu 
podle vás podporují například politi-
ku Angely Merkelové, nebo se jen bojí 
pochybovat veřejně? 

Mé srdce často poskočí radostí, když 
sleduji, jak se země Visegrádské čtyřky 
v EU prezentují. To mi dává naději, že ješ-
tě celý svět není ztracen. Jsou to snahy, 
které nakonec musejí vést ke svobodě. 
Německo je od takového postoje vzdá-
lené na světelné roky. Je to nešťastné 
opičí divadlo, které zde paní Merkelová, 
jako údajně nejmocnější žena Evropy, ne-
chala odehrát. Doslova před očima vede 
Německo s politikou bezpodmínečného 
přistěhovalectví ke zničení.

Nikdo přesně neví, co se s paní Mer-
kelovou stalo. Stranický program CDU 
z  roku 2002 je přesně opačný k  tomu, 
co reálně dělá dnes. Takže když se před 
šestnácti lety tvrdilo, že multikulturalis-
mus je moc nebezpečný a nikdo nechce 
přijmout další přistěhovalce, dnes se děje  
pravý opak. Paní Merkelová dělá přesný 
opak toho, co dělala na přelomu tisícile-
tí. Uplatňuje politiku bezpodmínečného 

přistěhovalectví. Chcete-li pochopit, vy-
světlení může být jen takové: Buď je paní 
Merkelová pod tlakem a vydírají ji, nebo 
se prostě zbláznila.

Kdo podle vás v  Německu řídí nebo 
vlastní takzvaná svobodná média? My-
slíte si, že je náhoda, že mají všechna 
mainstreamová média stejný názor, 
nebo mají nějaké zadání? Jaká je za tím 
agenda a čí? Co je případně podle vás 
cílem politiky „Nové Evropy“?
Veškerá fakta k tomuto tématu najdete 
volně přístupné na internetu. Po druhé 
světové válce spojenci přeformulovali 
poválečné zákony, včetně těch, které 
se týkají médií. Média musí informo-
vat prozápadně, proamericky. Nesmějí 
informovat provýchodně, což je také 
důvod, proč je ruský prezident Putin 
v  našem tisku tak málo zastoupený. 

Mé srdce často poskočí radostí, když sleduji, jak se 
země Visegrádské čtyřky v EU prezentují. To mi dává 
naději, že ještě celý svět není ztracen. 
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Ale člověk ví, že mír v Evropě závisí na 
dobrém vztahu mezi Ruskem a Němec-
kem. Evropa se centralizuje a podnikly 
se už nejdůležitější kroky. Národní státy 
se všemi svými právy na sebeurčení, se 
svými právy na nezávislou tradici a kul-
turu, budou zrušené. Ještě ale z jedineč-
nosti a  svébytnosti jednotlivých evrop-
ských zemí něco zbývá.

Ve svých knihách a  přednáškách 
se zabýváte rolí ženy-matky, mu-
že-otce a  dítěte. Poslední dobou se 
význam těchto rolí mění. Je v  tom 
záměr? 
Ano, samozřejmě, je za tím jasný záměr. 
Rodina jako nejmenší, ale nejdůležitější 
jádro společnosti, má být zničená. To 
se celkem úspěšně povedlo. Vzhledem 
k politicky propagovanému feminismu, 
který se dnes nazývá gender mainst-
reaming, se kariérní žena stala pro-
tivníkem mužů. Muži sklopí uši před 
přehnanou ženskou agresivitou, která 
nakonec usiluje jen o kopírování muž-
ského principu. Tím se obloukem zničí 
skutečná maskulinita. V  této zlé hře 
nejvíc prohrávají děti, protože již jako 
malé jsou předávané do cizích rukou, 
neboť matka má dělat „kariéru“. Děti 
na takovou duševní osamělost nejsou 
citově připravené, protože první tři čty-
ři roky života jsou formativní. To zna-
mená, že zkušenosti z této fáze raného 
dětství se otisknou do duše a  člověka 
doprovázejí až do konce jeho života. Ti, 
kteří neměli dostatek lásky a pozornos-
ti, nebudou mít dostatek lásky a pozor-
nosti ani pro ostatní lidi, ani pro vlastní 
děti a  partnery. Mnoho lidí trpí kvůli 
své citové deprivaci v  dětství. Násled-
kem toho lidé mají nízké sebevědomí, 
často trpí depresí a  nenapravitelnými 
životními problémy. 

Proč Německo poslední dobou buduje 
ohromné množství školek? Má to ně-
jaké historické pozadí?
Péče o kojence a batolata je součást po-
litických programů v  socialismu, ko-
munismu a  také nacismu. Adolf Hitler 
v polovině třicátých let provedl politic-

„Dříve byla matka pro dítě nejdůležitější 
kontaktní osobou, takže se náhle navrhly 

programy cizí péče. Tento program formuje 
Německo a Evropu dodnes.”   Foto Profimedia
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kou změnu. Dříve byla pro dítě matka 
nejdůležitější kontaktní osobou, takže se 
náhle navrhly programy cizí péče. Tento 
program formuje Německo a Evropu do-
dnes. Jsou to programy, které znejisťují 
a ničí lidi na nejhlubší úrovni. Je to ďábel-
ský systém.

Velmi jste se zabývala tématem kojení 
dětí. Proč a v čem je kojení tak důleži-
té? Vyvolává toto téma také kontrover-
ze?
Kojení je jedním z největších výtvorů, 
které nám Stvořitel poskytl, abychom 
prošli životem zdraví a  stabilní. Zví-
řata ho používají stejně, jak to pro ně 
bylo naplánované. Jen člověk ví všech-
no lépe. Kojení bylo vyhnáno z našich 
politicky motivovaných hlav, stejně tak 
prostřednictvím jízdního plánu poli-
tického feminismu. Kojení je přírodní 
lékárna. Pokud je člověk kojený déle, 
tak snižuje riziko každé, doopravdy ka-
ždé nemoci, ať jde o rakovinu, srdeční 
a oběhový systém, dýchací orgány, za-
žívací orgány, mozek, kosti, cévy, zuby 
atd. Lidé jsou mnohem lépe chráněni 
před cukrovkou, obezitou, ale přede-
vším jsou psychologicky mnohem sta-
bilnější. Čím déle se kojí, tím zdravější 
je lidská bytost. Delším kojením se vý-
razným způsobem snižuje riziko rako-
viny prsu a podbřišku samotné matky. 
V roce 2003 jsem napsala knihu O štěstí 
kojení o 300 stranách, kde jsem uvedla 
všechny výhody, které se mi povedlo na-
jít. Dnes by tato kniha byla dvakrát sil-
nější. Je prostě nepopsatelné, co dnešní 
moderní člověk pošlapává tím, že děti 
dostávají umělou výživu. Ano, bohužel 
i téma kojení nebo nekojení je součástí 
politické agendy.

Vaše poslední kniha s  názvem Ta-
bubruch (Prolomení tabu) se zabývá 
pro změnu smrtí. Proč jste si vybrala 
toto téma?
Učení reinkarnace v buddhismu a hin-
duismu patří do obecného kodexu 
života. U  nás na křesťanském Západě 
bylo učení o preexistenci duše vyškrt-
nuté z církevních učebnic po 2. koncilu 

v Konstantinopoli v roce 553 po Kristu. 
Od té doby se reinkarnace již nebere 
vážně. Jedná se o fatální omyl, protože 
jen proto, že již nepatří do politicky ko-
rektního slovníku, se opomíjejí zákony 
přírody. My lidé jsme na Zemi byli již 
několikrát, mnohokrát jsme se narodili 
a zemřeli.

Ve své rodině jsem měla mnoho mrt-
vých. Sestra zemřela velmi mladá, i můj 
bratr. Když mi bylo šest, odešel můj 
otec, a rovněž moje nejlepší kamarádka 
se svojí dcerou brzy zemřely. Vždycky 
jsem se zabývala umíráním, jako dítě 
mě to fascinovalo. Je lepší připravit se 
včas na to, co nás čeká po pozemské 
smrti. Nemusíme věřit všemu, co tvrdí 
církev. Jsou v ní lidé, kteří už řekli spous-
tu falešných věcí. Mnoho lidí si proto 
dnes myslí, že jsou proti Bohu. Ve sku-
tečnosti jsou proti církvi, která používá 
Boha jako svůj obchodní model. Církev 

potřebuje Boha, ale Bůh nepotřebuje cír-
kev. Musíme se naučit, že člověk je duál-
ní a skládá se z těla a ducha (nebo duše).

Co byste poradila běžným lidem ohled-
ně toho, jak si mají tvořit realistický 
názor na svět, když jim média záměrně 
neříkají pravdu? Jak se v tom všem mají 
vyznat a  jak poznají manipulaci? Od-
kud se dovídáte o důležitých věcech vy?
Nejdůležitější je, abychom měli živého 
ducha. Musíme se naučit naslouchat 
svému vnitřnímu hlasu a  nebýt pře-
vážně v mysli. Vnitřní hlas, kterému se 
také říká intuice, je naším nejspolehli-
vějším přítelem. Od něj často přicháze-
jí důležitá varování, která se musíme 
naučit poslouchat. Zde sídlí hlas svědo-
mí, jenž nám říká, co smíme a  co už 
určitě ne. Současný „moderní“ člověk 
často vůbec nic neví o svém vnitřním 

životě, slepý a hluchý klopýtá životem 
a přemýšlí o tom, co tady vlastně dělá. 
Často vůbec nechápe smysl své exis-
tence.

Jaké si myslíte, že jsou vyhlídky lidstva 
jako takového či Evropy a jakou máme 
naději? Jak se to všechno podle vás 
bude vyvíjet?
Lidstvo nyní čelí úpadku. Člověk, kte-
rému byla svěřená Země, zcela selhal. 
Ztratili jsme kompas. Stačí se rozhléd-
nout. Všude jen války, utrpení, zkáza 
a globalismus. Všechno, co je správné 
a odpovídá zákonům přírody, je prohlá-
šeno za nesprávné. Všechno, co je špat-
né, se nyní prosazuje jako pravda. Je to 
prostě nesnesitelné. Musíme jít do své-
ho nitra, musíme znovu získat vztah 
k přírodě a jejím zákonům, musíme se 
znovu naučit pokoře, musíme se zbavit 
pýchy a megalomanie. Jsem velmi vděč-

ná, že jsem v roce 2005 objevila nejdů-
ležitější knihu svého života. Z  povola-
ného místa jsou zde zákony stvoření, 
ve kterých žijeme, popsané tak dobře, 
že je může kaž dý poznat a naučit se je. 
Tím se změní směr do budoucnosti, ve 
které stojí za to žít.

Rozhovor, za který srdečně děkuji, 
ukončím doporučením této knihy, pro-
tože její tři svazky jsou také k dispozici 
v češtině. Ráda bych je přiblížila čtená-
řům v České republice. Tyto knihy jsou 
cenným životním studiem pro všechny 
lidi, kteří si se chtějí podívat trochu 
dál a  nechtějí si nechat vnutit to, jak 
mají žít. Četla jsem je 13 let, každý den, 
abych konečně podle zákonů stvoření 
pochopila svět, ve kterém žijeme. Je 
to kniha  Ve světle pravdy od Abd-ru-
-shina, součást trilogie Poselství grálu. 
A vyšla i v češtině. 

Současný „moderní“ člověk často vůbec nic neví 
o svém vnitřním životě, slepý a hluchý klopýtá životem 
a přemýšlí o tom, co tady vlastně dělá. 

Foto Profimedia
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Proč nevěřit dnešním médiím? Důvodů je pro to celá řada. 
Jan Petrák připravil malého průvodce, který vám pomůže 

nechytit se do pasti všudypřítomných manipulací.   Text: Jan Petrák

PAVUČINA LŽÍ
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P rodírat se bažinami mediální-
ho světa, prosekávat se džun-
glí dezinformací, trollů, pla-
cených článků, manipulátorů 

a  demagogů toho či onoho směru, to 
chce dnes zkušeného, chrabrého a ne-
zdolného dobrodruha. Umění manév-
rovat v nehostinném a veskrze nepřá-
telském prostředí se dostává na pozici 
jedné z nejdůležitějších schopností mo-
derního člověka. Jak ale všudypřítomné 
manipulaci čelit? A jde to vůbec?

Sami s rozeznáváním pravdy od ne-
pravdy často zápasíme, a kdo tvrdí, že 
celou pravdu na nějaké kontroverzní 
téma (kupříkladu Sýrie) zná, a  jestli 
s ním někdo nesouhlasí, je pravděpo-
dobně troll nebo falešný agitátor, pak 
vězte, že se nejspíš jedná o  fanatika 
bruselského či extremistického, v  zá-
vislosti na tom, jestli by rozdával domy 
zadarmo, nebo naopak potápěl lodě 
a nechal topit děti. Každý s kapkou se-
bereflexe si totiž uvědomí, nakolik je 
dnes lehké lhát v novinách, v televizi, 
na sociálních sítích i v politice a i naše 
osobní pohledy na věc nic na prav-
divosti zdroje nemění. Zkrátka dnes 
může psát a  říkat kdokoliv víceméně 
cokoliv, a  vzhledem ke zkušenostem 
již navíc dobře víme, že ani autorita 
(politická, kulturní či mediální) ne-
mluví vždy (v lepším případě) pravdu.

Ať už si ministerstvo, státní (veřejno-
právní) televize nebo jedno ze  sebez-
vaných nezávislých médií přivlastňuje 
monopol na pravdu, při snaze vyznat 
se v  toku informací je klíčové začít 
uvědoměním, že nic takového neexis-
tuje a ani by nemělo, pokud nechceme 
riskovat ještě více orwellovskou bu-
doucnost. Bez zaručeného morálního 
chování informačních autorit nám ne-
zbývá nic jiného než se naučit mezi in-
formacemi co nejlépe rozlišovat sami, 
pracovat s  nimi, filtrovat zřejmé dez-
informace a extrahovat střípky pravdy 
a věrohodný obraz z polopravd.

Cvičení se v  oblasti rozpoznávání 
falešných zpráv se nyní bere s velikou 
vážností. V  Česku se vláda zaměřuje 
výhradně na jednostranné potírání 

ruských dezinformací, předstírajíc, 
že z  Bruselu či Spojených států při-
chází pravda a dobro. Dnes již bývalý 
ministr zahraničí Lubomír Zaorálek 
v souvislosti se snahou Evropské unie 
a její diplomatické šéfky Federicy Mo-
gheriniové přinejmenším ztrojnásobit 
počet lidí a  finančních prostředků 
vynakládaných na odhalování „dezin-
formací“ dal najevo, že se bude mířit 
na východ. Iniciativa nabrala znatel-
ných rozměrů v roce 2015 s děním na 
Ukrajině a  projevila se i  nedávno při 
separatistickém cirkusu v Katalánsku. 
„Musíme se soustředit na směr, odkud 
přicházejí největší rizika a  hrozby,“ 
prohlásil Zaorálek a myslel tím Rusko.

Pod pokličkou
Boj s  takzvanými „fake news“, což je 
oficiální označení pro zprávy, které se 
neslučují s pohledem Bruselu a Spoje-
ných států amerických, a to bez ohle-
du na jejich správnost či pravdivost, se 
rozmáhá v celé řadě zemí. Již v červnu 
minulého roku britská veřejnoprávní 
televize BBC informovala o svém pro-
jektu, kdy začala posílat své redaktory 
do tamních škol na různé akce i  be-
sedy za účelem učit studenty rozpo-
znávat  a  potírat falešné zprávy. To je 
podobné, jako když se pedofil stane ře-
ditelem mateřské školky. Problém to-
tiž spočívá v tom, že mocná BBC často 
a s oblibou dezinformuje sama.

Příměr s pedofilem nebyl zvolen ná-
hodou. Jedním z  „výstavních kousků“ 
BBC totiž bylo mlžení ohledně smr-
ti a  života své bývalé novinářky Liz 
MacKeanové, která odhalila pedofilní 
kruh v  přímo ve shnilé hlavě tohoto 
mediální giganta, jenž se snažil vše 
ututlat a novinářku šikanoval.

BBC má na kontě i jeden z největších 
mediálních podvodů moderní historie, 
kdy reportérka Jane Standleyová „jasno-
vidně“ hlásila 11. září 2001 pád slavné-
ho mrakodrapu WTC 7 v živém vstupu 
z  Manhattanu v  17.00, přestože stál 
celou dobu v dálce za ní, zdravý a ne-
zřícený, a spadl až za 20 minut. Televi-
ze nikdy neprozradila, který insider jí Foto Adobe Stock
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informace o chystané demolici budovy 
prozradil, známo není ani to, kde se 
stala při načasování chyba. Skandál se 
víceméně podařilo udržet v  přijatel-
ných mezích jen díky tomu, že o událos-
tech 11. září mystifikovala programově 
všechna mainstreamová média, a tak se 
navzájem kryla. Je proto úsměvné, když 
tatáž média, která dnes masivně ztrá-
cejí důvěru čtenářů, sestavují seznamy 
médií, jež podle nich ohrožují demokra-
cii či pravdu, místo aby začala konečně 
dělat pořádně svoji práci. 

Proti dezinformacím brojí kromě Bri-
tů také například Italové. „Fake news 
padají kapku po kapce jako jed do na-
šeho denního jídelníčku internetových 

informací a my tím končíme otrávení, 
aniž bychom to věděli,“ řekla Laura Bol-
driniová, předsedkyně dolní komory 
italského parlamentu. Právě ona se za-
sadila o spolupráci s místním minister-
stvem školství v  potírání takzvaných 
fake news. Italové se ale zaměřují na 
jiné dezinformační nepřátele, napří-
klad na Balkán a podrobnosti migrač-
ní krize. Zřejmě se obávají, aby nebyla 
veřejnost informována až příliš…

Představovat si, že každá studie, 
o niž se články opírají, je pravdivá, či 
nedejbože že ministerstva a  novináři 
říkají lidem pravdu, by bylo vrcholem 
naivity. Podstatou dnešní seriózní no-
vinařiny je přitom právě skutečnost, že 

za ověřený zdroj se považuje oficiální 
vyjádření politiků, úřadů či korporací.

Za pravdu tak mohou být označeny 
klidně zprávy americké vlády o  válce 
v Iráku a informace od nezávislých od-
vážných novinářů, kteří na místě byli 
sami za sebe, nikoli s americkou armá-
dou, naopak za „fake news“ či „konspi-
rační teorii“ (která se pak jako na pot-
voru ukáže být pravdivá). Alternativní 
média mají naopak ten denci nekriticky 
přijímat vše, co vládám a  autoritám 
odporuje, což je podobná informační 
sebevražda, jen převrácená.

Člověk, pokud nechce být pasivní 
obětí propagandy a  vymývání hlav, 
se musí spoléhat v hojné míře na své 

Foto Profimedia
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vlastní instinkty a zdravý rozum, zbyl-
-li mu po těch všech letech nějaký.

Stát se zkušeným dobrodruhem, kte-
rý se nebojí do džungle vrhnout po hla-
vě a čelit fake news s vervou a odvahou, 
však vyžaduje notnou dávku energie. 
Nemusíme naštěstí každičký článek 
a  zprávy ihned spěchat kontrolovat. 
Existuje řada praktických pomůcek, 
s nimiž se lze džunglí prodírat relativně 
bezpečně, ačkoliv ty nejrafinovanější 
lháři si cestičku vždy najdou.

Odkud vítr fouká
První „úrovní“ našeho putování je zřej-
mě nejdůležitější krok, a totiž přiznání 
si, že na pohodlnost se manipulátoři 

spoléhají, a  chceme-li kvalitní informa-
ce, musíme se k nim probojovat.

Kdybychom četli jen čistě neutrální, 
ryze objektivní články, moc bychom si 
toho nepřečetli. Naštěstí se ale informa-
ce nacházejí téměř ve všech článcích, 
a to i těch, které jsou zatížené emocemi 
autora, jeho přesvědčením, snahou nás 
dovést k  nějakému cílenému názoru, 
jenž s  informacemi zpravidla pracuje 
takovým způsobem, aby své myšlenky 
obhájil. Často se proto zapomíná na 
studie, jež tvrzení vyvracejí, a nadnáší se 
význam těch, které se naopak do článku 
hodí. Podobně je tomu s názory, citáty 
a tak dále. Přesto ale většina mediálních 
plátků obsahuje přinejmenším pravdivý 
základ nebo dobré informace. 

Nejlepší způsob, jak porazit tohoto 
prvního nepřítele, je prokouknout jeho 
úmysl. Položme si otázku – co se nám 

snaží autor vštípit? Jaký je cíl a  záměr 
článku (pořadu, výroku, vysílání)? 
I když se jedná o dílo sebelépe míněné, 
vyjadřovat se zcela neutrálně je nespl-
nitelným úkolem, neboť i  když se sna-
žíme, do určité míry se nelze vyhnout 
příchuti vlastních názorů a přesvědčení. 
Pokud máme ale poctivý úmysl, není to 
až takový problém. Tlačí-li ale manipu-
látor na pilu a jeho výtvory odporují re-
alitě i tomu, co se děje okolo (například 
když celý národ vidí, že jeden z  prezi-
dentských kandidátů v  debatě předčil 
druhého, ale někteří novináři se z deba-
klu snaží dělat aspoň remízu), čtenář či 
divák to pozná, je po právu znechucen 
a  udělá pravý opak toho, co mu radí 
manipulátor.

Důležité je u  jakýchkoliv médií od 
televize přes časopisy po rozhlas sledo-
vat pohledy z více stran na stejné téma. 
Často totiž pracují s  podobnými infor-

macemi, ale tak, aby dosáhly svých cílů. 
Kupříkladu po přečtení článku z  pro-
ruského serveru televize Russia Today, 
kde lze očekávat, že se objeví zejména 
informace, které kryjí ruské zájmy, 
nebo naopak poškozují image NATO, je 
třeba stejné téma sledovat z  pohledu 
například České televize, poslechnout si 
nějakého experta hovořícího o stejné si-
tuaci a pozorovat, jak pracují se stejným 
tématem a zda tvrdí stejné informace, 
ale s jiným nádechem, anebo vyslovené 
opaky.

Mimochodem, na Západě hojně kriti-
zovaná televize Russia Today, dehonesto-
vaná jako „kremelský propagandistický 
kanál“, rozhodně není z žurnalistického 
hlediska horší než zmiňovaná BBC nebo 
ČT; často se z ní naopak dozvíme ově-
řitelné informace, které její ideologičtí 
protivníci zatajili, nebo jim zkrátka vů-

bec nevěnovali pozornost. Stejně tak ale 
má tato televize ve zvyku vyvracet nebo 
ignorovat zprávy, které se „mateřské 
zemi“ nehodí. V tom se příliš neliší.

Nejsnazší situace nastává, pokud se 
klíčové informace shodují. Po vyfiltrová-
ní zájmů více stran lze poskládat střípky 
informací, z nichž si vytvoříme vlastní 
pohled na věc. Dobrým příkladem cíle-
ného informování je například nedávný, 
ještě čerstvý prezidentský souboj Miloše 
Zemana a Jiřího Drahoše, přesněji řeče-
no přestřelka ohledně zednářství a člen-
ství v Římském klubu.

Předvolební aférka s vážným potenci-
álem ovlivnit smýšlení voličů zřejmým 
směrem začala nedlouho po konci prv-
ního kola. Na internetovém blogu Petra 
Cvalína (člena KSČM a  kontroverzní-
ho přispěvatele na Parlamentní listy či 
Aeronet) se objevilo obvinění mířené 
na Drahoše z  členství v  Římském klu-

Důležité je u manipulátora prokouknout jeho úmysl. 
Položme si otázku: Co se nám snaží autor vštípit? Jaký 
je cíl a záměr článku, pořadu, výroku či vysílání? 
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bu, o  němž mainstream referuje jako 
o „think-tanku bez jakékoliv exekutivní 
moci“ a alternativní média jako o „zlo-
volných iluminátech s touhou ovládnout 
svět“. Ať už je to se spolkem jakkoliv, ne-
těší se velké oblibě většinové populace 
a v povědomí se pojí se zednáři, kteří se 
těší ještě menší oblíbenosti. Spojit člově-
ka, pravda nepravda, s něčím takovým 
představuje mediálně nebezpečnou 
zbraň, kterou lze využít na ovlivnění 
běžného voliče. Nikoli bezdůvodně se 
tedy i  toto téma stalo součástí volební 
informační války.

Liberální mediální zdroje se ihned 
jaly profesora Drahoše bránit a členství 
v  Římském klubu popírat. „Ve skuteč-
nosti fotka pochází z  vědeckého sym-
pozia, kterého se Drahoš a  Merkelová 
účastnili jako experti na oblast chemic-
kého výzkumu,“ poznamenal například 
Petr Nutil z  iniciativy Pravda vítězí. 
„Zednářství“ popřel i  plzeňský biskup 
Tomáš Holub (jak to ale může vědět?). 
Server Info.cz dokonce označil informa-
ci o  Drahošově příslušnosti k  tomuto 
spolku jako de zinformaci a prokazatel-
nou lež „konspiračních teoretiků“.

Továrna na trolly
Navzdory srdnatým snahám svých pří-
znivců Jiří Drahoš posléze příslušnost 
ke klubu přiznal. Pokusil se ji však 
zlehčit tvrzením, že jde jen o  takový 
„diskusní kroužek“. Podobně jako kdy-
si vysvětloval Karel Schwarzenberg 
svoji přítomnost na setkání nejmoc-
nějších lidí světa z klubu Bilderberg le-
gendární větou, že tam mají „zajímavé 
přednášky“. Média, jejichž zájmem byla 
Zemanova prohra, rázem otočila na-
rativ a místo popírání členství začala 
hlásat, že se vlastně jedná o dobrou věc 
(považovat Římský klub za pochybnou 
organizaci je tedy konspirační propa-
ganda, protože ve skutečnosti se jedná 
o spolek lidumilů) a vlastně to byl Mi-
loš Zeman, kdo Římský klub do Čech 
přivedl. Což je fakt, neboť byl jedním 
ze zakládajících místopředsedů. Prav-
da nepravda, s informacemi se nakládá 
tak, aby ovlivnily mínění čtenáře.

Když se podařilo České televizi v prezidentské 
debatě měřit oběma stranám stejným metrem 
a moderátorka Světlana Witowská podala 
výborný profesionální výkon, diváky to tak 
překvapilo, že ji mnozí posílali na Hrad místo 
obou kandidátů.   Foto Profimedia
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Na pozoru se musíme mít i před zdo-
konalujícími se manipulačními tech-
nologiemi. Před pár lety například vy-
šlo najevo, že prominentní sociální síť 
Facebook podnikla tajný experiment, 
v němž manipulovala s emocemi svých 
uživatelů. Téměř 700  000 uživatelům, 
z nichž nikdo s tím stát se obětí studie 
nesouhlasil, upravili zeď tak, aby se 
častěji objevoval negativní či pozitivní 
obsah, čímž docílili zhoršení či naopak 
zlepšení nálady svých uživatelů. Tito 
uživatelé pak získanou náladu šířili mezi 
své přátele sdílením stejných článků 
a psaním negativních myšlenek na zeď.

Dalším oblíbeným nástrojem propa-
gandy je praktické využití starého hesla 
„stokrát opakovaná lež se stává prav-
dou“. Stokrát však nestačí, ale k  tomu 
poslouží armáda trollů a pisálků, naja-
tých právě proto, aby donekonečna opa-
kovali lži či zkreslenou pravdu – dokud 
tomu většina lidí uvěří. Nejslavnějším 
příkladem této mediální masáže je pe-
trohradská „továrna na trolly“, z níž se 

nám dostalo whistleblowerů dost na to, 
abychom dobře věděli, jak funguje. Za 
slušné peníze (jeden extroll uvedl 45 ti-
síc rublů měsíčně) se ve 12hodinových 
směnách sdílí, diskutuje na fórech 
a spamuje v komentářích, samozřejmě 
ve prospěch ho sti tel ské země (v tomto 
případě Ruska). Ačkoli Rusové se tro-
llením proslavili nejvíc, bylo by ab-

surdní si představovat, že to ostat-
ní nedělají. Ne nadarmo si pod 
internetovým trollem představíme 
zrovna Rusy – že by nám tu před-

stavu na Západě někdo vnucoval?
Lidské nátury se využívá řadou dal-

ších způsobů. Kromě opakované lži 
a  chytlavých nadpisů se také musí-
me mít na pozoru, abychom odhalili 

nálepkování, neboť to se těší, navzdory 
svému spíše podprahovému působení, 
nesmírné účinnosti. Spoléhá se na naši 
přirozenou tendenci si označení spojit 
s tím, o kom bylo prohlášeno, a při dal-
ších zmínkách této osoby automaticky 
vyplouvá na povrch. Označíme-li člově-
ka například za rasistu, xenofoba nebo 
vítače, nálepku si s  osobou spojíme, 
a když ji příště vidíme v televizi, už se 
podílí na našem soudu.

V  neposlední řadě se hojně využívá 
lidská tendence zaměřovat se na nega-
tivní aspekty. Spíše než na  vyzdviho-
vání předností se autoři spoléhají na 
špinění a burcování čtenářů, neboť to je 
psychologicky účinnější. K tomu netře-
ba uvádět příklady, jistě každému do-
jde, že negativní zpravodajství vyvolává 
intenzivnější emoce než to pozitivní.

Porovnáváním souhlasných, ale i pro-
tichůdných zdrojů a kontemplací auto-
rových záměrů lze postupně vytříbit 
svůj instinkt, který nás dovede k pod-
statě toho či onoho sdělení. Dnes je snad 

už i optimistům jasné, že cílem médií, 
ať už státních či soukromých, není pri-
márně informovat občany, ale vytvářet 
a manipulovat veřejné mínění. Jak říká-
val sir Hump hrey v legendárním seriálu 
Jistě, pane ministře svému šéfovi, který 
se chtěl zalíbit veřejnosti strategií Če-
lem k voličům: „Ale pane ministře, když 
budou voliči vědět, co děláme, budou 
vědět i to, co neděláme.“

Ano, i  v  médiích je důležitější než 
to, co se v nich píše, to, co se v nich 
nepíše. Snad nic nemůže vystihnout 
situaci lépe než citát, který bývá při-
pisován guruovi všech globalistů 
Davidu Rockefellerovi, jenž jej údajně 
pronesl na setkání skupiny Bilder-
berg v  roce 1991 v německém Baden 

Badenu: „Jsme vděční deníkům The 
Washington Post, The New York Ti-
mes, časopisu Time a dalším skvělým 
médiím, jejichž ředitelé docházeli na 
naše setkání a dostáli svých slibů dis-
krétnosti po téměř 40 let… Bylo by 
nemožné vytvořit náš světový plán, 
kdybychom celé ty roky byli ve světle 
reflektorů veřejnosti.“ Dlužno dodat, 
že ověřit, zda tyto věty na tajném se-
tkání opravdu padly, je z  podstaty 
věci téměř nemožné. Je proto třeba je, 
stejně jako všechny ostatní informace, 
nepřeceňovat, ale zároveň ani nebrat 
na lehkou váhu. Jisté je jenom jedno: 
kapři si rybník nevypustí. 

Klíčem ke správnému pochopení 
sdělení je oprostit se od jakýchkoliv 
citových hnutí. Pouze v případě, 
že se na ni podíváme neutrálně, 
stáváme se odolní vůči manipulaci. 
Když si něco přečteme nezaujatě 
a nenecháme se strhnout emo-
cemi, jsme schopni si nasbírat 
dostatek informací, vyslech-
nout si více stran a pak si 
z toho poskládat vlastní 
obrázek, jak by to asi mohlo 
být. Důvěryhodnost médiií je 
v troskách především proto, 
že se změnila doba, ale jejich 
metody zůstávají stejné. 
A tak do lidí hustí, hustí 
a hustí, a výsledek je napros-
to opačný, než by si manipulátoři 
přáli. Jen to teď není se SSSR na 
věčné časy a nikdy jinak, ale s EU.  

Podstatou dnešní seriózní novinařiny je skutečnost, 
že za ověřený zdroj se považuje převážně jen oficiální 
vyjádření politiků, úřadů či korporací.

Jan Petrák 
redaktor Šifry
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F yzikové dospěli k  poznání, že 
znají sotva pět procent toho, 
co se děje ve vesmíru. Ostatní 
vědy toto zjištění dosud neak-

ceptovaly a  neberou v  úvahu, že jsme 
součástí vesmíru, a  totéž platí i  pro 
Zemi. Je tedy zřejmé, že to, co nazýváme 
životním prostředím, je ve skutečnosti 
zemí nepoznanou, a jakákoliv kategoric-
ká tvrzení a rozhodnutí nemají žádnou 
oporu ve skutečném poznání. Přesto 
jsou prosazovány projekty, které se 
tváří jako spása před zkázou, ale když 
se jimi zabýváte podrobněji, zjistíte, že 
nejde o prostředí, ale o přesun hromady 
peněz do správných rukou.

Každý z nás žije v prostředí, na němž 
závisí, se kterým komunikuje a  které 
částečně akceptuje a ovlivňuje, protože 
se domnívá, že by to mohlo být lepší. 
Životní prostředí každého občana je ale 
dnes jiné než to, které nám prezentují 
lidé, kteří našli obživu jako jeho zastán-
ci a zachránci. Oni tvrdí, že zachraňují 
planetu, a my vidíme a vnímáme něco 
jiného. Z krajiny mizí pole, louky a sady 
a nahrazují je veliké kolny skladů a mon-
toven, zástupy solár ních panelů a žlutá 
řepka střídaná kukuřicí pro biopaliva.

Přestože máme celou řadu ochrán-
ců prostředí, ti se nezabývají mizením 
orné půdy a likvidací biodiverzity. Ještě 
že máme zdroj poučení v  televizních 
novinách. Před Vánoci se na televizní 
obrazovce objevila paní úřednice, která 
vyložila občanům, že jakmile si uříznou 
v  lese větvičku, dostanou pokutu pět 
tisíc, a kdyby nedej bože kradli vánoční 
stromek, mají se teprve na co těšit!

Takových prospěšných úředníků, 
a  nejen v  oblasti životního prostředí, 
jsou mraky, a když tak člověk přemítá 
a sčítá, za co všechno může být poku-
tován a penalizován, začíná pochybovat 
o tom, že žije ve správném státě.

Tyto pochybnosti jsou ale nyní naštěs-
tí zbytečné, protože díky globalizaci se 
takové pořádky zavádějí všude. V Evrop-
ské unii se o  tento pokrok stará sbor 
nevolených, avšak mocných úředníků 
zvaný Evropská komise. Evropská komi-
se prohlásí, že je nějak moc mléka, a tak 
nařídí opatření, kdy se dotují ti, kteří vy-
robí méně mléka (nebo žádné); politici 

do toho na objednávku vykouzlí sankce 
proti Rusku a  cena másla letí nahoru. 
Veterináři prohlásí, že slepice jsou naka-
žené a vyvraždí je. V jiných zemích zase 
nasypou na slepice jed proti blechám, 
vyvraždí je a hle – podraží vejce. Kdo by 
to čekal, viďte?

Stát a  jeho aparát, který neustále 
bobtná, paradoxně nepracuje pro lidi, 
ale proti nim. Ostatně o lidi zde nikdy 
nešlo. Slušní občané se živí prací, a když 
mají dost šikany a teroru, který panuje 
na mnoha pracovištích, snaží se uživit 
jako OSVČ. Stýkají se s  jinými občany 
a připadá jim podivné, když současný 

premiér prohlásí, že všichni „kradnú“. 
Vy nekradete a  lidé, které znáte, také 
nekradou. Pan premiér se tedy zřejmě 
stýká s  jinou sortou lidí – tou, která 
krade. I ve vašem městě žijí takoví ob-
čané, ale pohybují se ve svém prostředí, 
a to se slušným lidem protiví. Proto se 
slušní lidé vyhýbají politice.

Jenže u  nás jsou lidé šikovní a  ná-
padití a  ti, kteří kradnú, potřebují, 
aby pracovali v  jejich firmách. Proto 
se vymýšlejí různé formy EET a jiných 
šikan, aby schopní lidé skončili v mon-
tovnách. Údajně se proviňují šedou 
ekonomikou, ale ta se ve skutečnosti 

provádí docela jiným způsobem. Pení-
ze se převádí do daňových rájů nebo se 
vtipně využijí dotace z Evropské unie. 
Například uniklé dokumenty Panama 
Papers ukázaly, že své peníze (které jí 
dávají daňoví poplatníci) má schované 
v daňovém ráji i anglická královna.

Takže si nějak vyděláváte a jíte a byd-
líte. Za své těžce vydělané peníze tedy 
můžete nakoupit – v  první řadě jídlo, 
abyste měli dost energie. Jenže když se 
seznámíte s  kvalitou dnes provozova-
ných potravin, nevíte, co si počít.

V  potravinách je pomalu více che-
mických sloučenin než původního ma-

Nejdůležitější starostí občana je, aby měl kde pracovat, co jíst 
a slušně bydlel. Státní úřady by mu v tom měly když už ne pomáhat, 
tak alespoň nepřekážet. Jejich skutečná role je ale zdá se jiná. 
Text: Ing. Vladislav Trávníček

Člověk v kleci

Vymýšlí si formuláře a hnusné obrázky, které nechají tis-
knout na cigarety, nové průkazy a jejich časté výměny. 
I koledník se musí prokázat průkazem koledníka. 
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teriálu, ale prý je všechno v  pořádku. 
Dva dny před Vánoci Evropská komise 
v  tichosti schválila dovoz šesti nových 
druhů geneticky modifikovaných plo-
din, přičemž stále více indicií (i zdravý 
rozum) napovídá, že je jejich pěstování 
zdraví i  planetě nebezpečné. Rostliny 
jsou například rezistentní vůči vysoce 
jedovatým účinným látkám v  pestici-
dech, mimo jiné glyfosátu. O jeho účin-
cích Šifra již několikrát psala. Glyfosát je 
i dle Mezinárodní agentury pro výzkum 
rakoviny pravděpodobně karcinogenní.

Vše pro zdraví
Po práci a  nákupu konečně zamíříte 
domů, abyste měli trochu klidu. Mož-
ná bydlíte v  paneláku, podle Václava 
Havla v  králíkárně. Třeba jste takový 
byt dokonce koupili. Já jsem to udělal, 
a proto vám mohu poradit: Nekupujte si 
byt jinde než ve společenství vlastníků. 
A to ještě dbejte na to, aby ve smlouvě 

byla klauzule o tom, že majitel ručí za 
případné hmotné nebo finanční škody 
svou nemovitostí.

Náš byt spravuje podle přechodové-
ho zákona bytové družstvo a  majitelé 
nejsou považováni za členy družstva 
a  nemají práva družstevníků. Protože 
jsem zjistil, že to tak je, požádal jsem 
vrchní státní zastupitelství o prošetření 
této záležitosti. Ono musí podle zákona 
předat věc místně příslušnému zastupi-
telství, ale to nyní nemůže věc rovnou 
hodit do koše. Uvidíme.

Proč se o tom zmiňuji? Inu proto, že 
správce nemovitosti, bytové družstvo, 
provedlo v nejvyšším bytě nad námi sta-
vební úpravy a při nich porušilo kdejaký 
zákon a zničilo společné větrání domu. 
Stavební úřad má ze zákona povinnost 
zasáhnout, ale nic neudělal a  dělat ne-
hodlá a  není kam se odvolat. Úředníci 
všech orgánů spolu drží basu, zákony pro 
ně neplatí a nefunguje ani policie. Tento 

zdánlivě banální případ ilustruje několik 
zásadních detailů dnešní politiky.

Začnu u Ústavního soudu. Ten tvrdí, 
že primární hodnotou je zdraví lidí. Ten-
to názor se promítá v daném případě do 
závazných hygienických norem bydlení. 
Stavební úřad odpovídá za to, že domy 
určené k  bydlení tyto normy splňují. 
Hygienické normy bydlení spadají pod 
ministerstvo zdravotnictví, ale to do 
těchto domů nesmí a nemá žádné pra-
vomoci. Ty mají pouze stavební úřady, 
nemá je ani odborně nadřízené minis-
terstvo (MMR). Když přestaly v  domě 
tři byty tyto normy splňovat, měly by 
být podle zákona neobyvatelné, ale není 
tomu tak. To proto, že kdyby stavební 
úřady postupovaly podle zákona, ohro-
zily by obchod s chudobou, a to se ne-
smí. Obchod je totiž svatá věc, na rozdíl 
od zdraví občanů.

Ohroženi by byli také architekti, kteří 
vymysleli a  prosadili koncepci energe-

Foto Adobe Stock
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ticky pasivních domů. Jde ale o  to, že 
obyvatelé těchto domů jsou lidé a člověk 
dýchá. Vdechuje vzduch, což je v podsta-
tě směs dusíku a  kyslíku, a  vydechuje 
dusík, oxid uhličitý a vodní páru. V pa-
sivním domě tedy ubývá kyslík, přibývá 
oxid uhličitý a vodní pára a nezbývá než 
dům vyvětrat. O principech větrání se 
páni architekti zmiňují velmi mlhavě, 
ale odborníci doporučují udělat v domě 
každé dvě hodiny pořádný průvan. Dům 
tedy není pasivní ani náhodou.

Školy jsou dnes též pokrokově vylep-
šeny, mají neprodyšná okna a jsou olípá-
ny jedovatým polystyrenem a dětem je 
špatně, protože jsou přiotrávené CO2.

Mívali jsme dobrý stavební zákon, 
který předepisoval pro stavební řízení 
detailní dokumentaci a  jí odpovídající 
rozpočet. Nový zákon umožňuje přijít 
s rozpočtem vyčteným z křišťálové kou-
le a všechno je v rámci zákona. Základ-
ním principem nového zákona je tedy 
určitá finanční volnost a  z  toho plyne 
zbytečné předražování staveb. Nový zá-
kon navíc umožňuje stavebním úřadům 
protahovat stavební řízení, jak si usmys-
lí. Jenže – usmyslí si stavební úřad? Nebo 
ho někdo řídí tak, jak se mu to hodí?

Úředníci stavebních úřadů jsou za-
městnanci orgánů samosprávy, tedy 
radnic a hejtmanství, a musejí poslou-

chat šéfy, kterými jsou uvolnění zastu-
pitelé. A tady je zakopaný pes. Starosta 
či hejtman mají tím pádem ve staveb-
ním oboru naprosto nepřiměřené pra-
vomoci, a  když nejsou slušnými lidmi, 
rozhodnou a  vy nenajdete zastání. Po-
dobné je to v případě odborů životního 
prostředí.

Možná nebydlíte v paneláku, ale máte 
domek se zahrádkou, a ten domek byl 
postaven v  době, která se řídila rozu-
mem, a život v něm je pohodový. Venku 
se ale ochladí a vy zatopíte v kamnech 
a  čoudí se z  komína. Nelze tomu za-
bránit; než naběhne tepelný zdroj na 
provozní parametry, je spalování velmi 
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nedokonalé. A za keřem je zelený mužík 
a fotí a udává. Za chvíli se dovíte, že si 
musíte pořídit nový kotel, ale žádný 
strach, dostanete kotlíkovou dotaci. To-
lik dnešní politická propaganda. Jaká je 
ale skutečnost?

Klasické spalování je slučování spali-
telných uhlovodíků v  palivu se vzduš-
ným kyslíkem. Pokud chcete spočítat 
výsledné zplodiny hoření, musíte znát 
chemický rozbor paliva a umět počítat. 
Je tam řada proměnných, palivo obsa-
huje mnoho různých složek a záleží i na 
teplotě; při různých teplotách vznikají 
různé sloučeniny. Palivo ale nemá stan-
dardní složení, a pokud do ohniště při-

ložíte další dávku, je celý výpočet mimo 
mísu. Návrh ohniště je složitý, rozhodně 
složitější než návrh státního rozpočtu. 
Tohle ale politici nevědí. Trochu lépe se 
dají spočítat ohniště, která pohání mo-
tory našich aut, a výsledkem výpočtu je 
i množství a složení spalin. Ty lze ovliv-
nit dodatečnou katalytickou reakcí, nic 
víc se udělat nedá. Podle úředníků ale 
dá. Bohužel nikomu nesdělili, co se má 
stát, aby se to udělat dalo. Euronormy se 
ale musí plnit, i kdyby čert na koze jel.

Z  nezbytí tedy přistoupíte na vnu-
cenou změnu kotle a  začnete se divit. 
Zjistíte totiž, že spaliny, které vzniknou 
tak jako tak, už nebudete tolik vypouš-
tět do vzduchu, ale část z nich zachytíte 
a skončí v kanále. U elektráren je zachy-
cených zplodin mnoho a  kydají se do 
kalových jezer. Péče o životní prostředí 
tedy ve skutečnosti spočívá v tom, kde 
skončí která část produktů spalování.

Navíc je ten zatracený nový kotel ve 
všem závislý na elektrice a  s  tou jsou 
potíže, od doby, kdy se zbláznilo počasí, 
každou chvilku vypadne a netopí se. Měl 
jste atmosférické ohniště a  samotížný 
topný okruh a topilo se. Kdepak je slibo-
vaný pokrok? Ani se neptejte…

Ostatně tuhle hořela ta zatracená 
halda. Po převratu dalo ministerstvo ko-
musi oprávnění a on sem navozil spous-
tu odpadů ze sousední země a potom se 
s plnou kapsou vytratil. Něco z té haldy 
odvezli, něco zůstalo a  čas od času si 
tam někdo hraje se sirkami. Přemýšlí-
te a pomalu začínáte rozumět filozofii 
uplatňované na ministerstvu životního 
prostředí.

Objevil se u vás i pokrokář s termo-
kamerou a chtěl vám doporučit zatep-
lení domu nalípáním polystyrenových 
desek? Dříve tyhle desky obsahovaly 
jako zpomalovač hoření polychlorova-
né bifenyly, jenže těm končila patentová 
ochrana a byly prohlášeny za škodlivé. 
Nové desky však obsahují polybromo-
vané bifenyly, a  proto jsou hodnoceny 
jako nebezpečný odpad a nesmíte je dát 
do separovaných plastů, ale odvozit do 
sběrného dvora. Kdo vlastně povolil ty-
hle jedovaté desky? V EU většinou povo-

lené nejsou. Že by životní ministerstvo 
zase vyjednalo výjimku?

Pokud nejste vlastníkem bytu či 
domu, bydlíte zřejmě v nájemním bytě. 
Majitel domu je třeba ale šíbr, a ačkoliv 
platíte, on neplatí teplárně a dodavateli 
elektřiny, dům je promrzlý a  svítíte si 
petrolejkou. Pár lidí v domě už onemoc-
nělo, větrat se nedá a zdraví se pomalu 
poroučí u  řady dalších obyvatel domu. 
V  normální zemi jde o  stav veřejného 
ohrožení, u nás ale ne. I takové případy 
se dějí.

Koledník s průkazkou
Hodně jsem přemýšlel a  napsal sci-fi 
s názvem Archa. V ní se vlastním prá-
vem řídí tři odloučené skupiny lidí. 
V první z nich se uplatní krutý otrokář-
ský režim a druhá je na tom stejně jako 
my, také samý zmatek. Třetí případ je 
jiný. V této skupině lidé dlouho debatují 
o Ústavě a najdou dobrý text.

Začíná tímto: „Záležitosti týkající se 
celé komunity musí projít veřejnou dis-
kusí a po ní následuje referendum.“ Ta-
kový postup je nezbytný, protože lidé 
nejprve hledají dobrý popis řešeného 
problému, a tím i text, který je předmě-
tem referenda. Kdyby tento text plodila 
výlučná skupina osob, právo by havaro-
valo. V této společnosti nejsou potřební 
právníci ani soudci, soudy jsou porot-
ní a veřejné a každý, kdo má ke kauze 
co říct, je vyslyšen. Vládu tvoří tři lidé, 
víc jich není potřeba, protože právo je 
správně nastaveno. Jak říkám, je to sci-fi.

Naše současná realita je právě opač-
ná. Právní systém postrádá logiku, není 
přehledný a  takový nepořádek vede 
k  zmateční činnosti úřadů a  správních 
orgánů. Ony to maskují všelijak. Vymýšlí 
si formuláře a hnusné obrázky, které ne-
chají tisknout na cigarety, lahve nechají 
ozdobit ošklivými lepkavými papírky 
a vymýšlí nové průkazy a jejich časté vý-
měny. V rádiu jsem zaslechl, že i koledník 
se musí prokázat průkazem koledníka. 
Díky tomu je potřebné zaměstnávat další 
a další úředníky a vymýšlet další formu-
láře a průkazy. Žije se nám ale lépe? 

Autor je vědec a spolupracovník Šifry

Foto Adobe Stock
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Návyky a hra nejrůznějších rolí nás odchylují od vlastní podstaty tak 
moc, že ani nevíme, kdo vlastně jsme. Proč jedeme většinu života na 

autopilota? A proč už to dál nejde?    Text: Karla Czechová

Kdo jsem vlastně JÁ?

Foto Adobe Stock
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P ečuj o  své myšlenky, neboť 
se z  nich stanou slova. Pečuj 
o  svá slova, neboť se z  nich 
stanou skutky. Pečuj o  své 

skutky, neboť se z nich stanou zvyky. 
Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí cha-
rakter. Pečuj o  svůj charakter, neboť 
ten utváří osud,“ praví jedno tisíciletí-
mi prověřené moudro.

Někdy přemýšlím,  co to je „být já“. 
A je to JÁ z ega, nebo opravdové JÁ ze 
samotné podstaty? Pod vlivem okolí, 
výchovy, školy, televize i médií vstou-
píme, ani nevíme jak, do rozjeté ma-
néže plné rolí, ze kterých se  stávají 
návyky. Stáváme se vězni vlastní my-
sli, která se povětšinu času vydává na 
výpravy do minulosti či budoucnos-
ti a  neustále něco hodnotí, očekává 
a také každou chvíli proti něčemu bro-
jí a vymezuje se. Tyto výpravy připo-
mínají často spíše bojové tažení. A tak 
znovu a znovu prožíváme tryzny, to-
píme se v bolesti a mnohdy i sebelítos-
ti. A to vše, aniž bychom si to uvědo-
movali. Tak důmyslná je naše mysl.

Nakonec si  zvykneme být někým, 
o  kom říkáme „to jsem já“, ačkoli to 
vůbec nemusí být jisté. S pravou esencí 
a autenticitou nás samotných tohle „já“ 
nemusí mít vůbec nic společného.

Život z návyku nás odchyluje od nás 
samých tak moc, že si to ani nedoká-
žeme představit. Jedeme na autopilota 
a i naše reakce na různé události, situ-
ace a lidi jsou pouze odpovědí našich 
neuronů, do kterých se vypalují prá-
vě zmíněné „zvyky, na které jsme si 
zvykli“, a jež se utvářejí z našich před-
chozích zkušeností a vlivu okolí.

Tento způsob života může být i cel-
kem fajn, ovšem jen na přechodnou 
dobu. Přesně do momentu, než se ozve 
naše pravá podstata. Někdy to udělá 
navíc dosti razantním způsobem. To, 
že se nám tu a  tam něco „náhodou“ 
přihodilo – nemoci, nehody, finanční či 
vztahové krize – a my jsme měli tisíc 
odůvodnění, nebo jsme tomu dokonce 
nepřipisovali žádnou důležitost, proto-
že jsme to považovali za náhodu, byly 
pouze signály naší duše. 

A  tak se jednoho dne začne něco 
nebo všechno sypat, někdy pozvolna, 
jindy s prudkostí utržené laviny, a my 
stojíme před rozhodnutím opustit své 
pečlivě budované role a  zvyky  toho, 
kým jsme si zvykli být. Možná jste si již 
všimli, že „to staré“ jednoduše přestá-
vá fungovat. Lidstvo prochází od roku 
2012 pozvolnou transformací a vypadá 
to, že dříve nebo později budeme donu-
ceni něco (nebo spíš všechno?) změnit. 
Blíží se doba – a pro někoho možná již 
nastala – kdy je třeba zajít pro radu… 
nikoli ke 12 měsíčkům, ale přímo  do 
svého srdce.

Můžeme si život plánovat jakkoli, 
můžeme si myslet, že víme, co je pro 
nás dobré, můžeme se toho o  sobě, 
druhých i  o  světě domnívat spoustu, 
ale nakonec stejně neutečeme. Kam by-
chom taky před sebou utíkali?

„Ty jsi mi narušil veškeré moje plány, 
já to mám teď mít úplně jinak.“ Takhle 
zoufale jsem se loučila před pár lety 
s člověkem, se kterým mi něco vevnitř 
říkalo, že mi převrátí život naruby. 
A taky že jo.

Zmeškaný hovor
Když si na to vzpomenu, musím se 
smát. V  době, kdy jsem to prohlásila, 
jsem myslela svými jinými plány jiného 
muže, kterého jsem si vyhlédla a usmy-
slela si, že bude otcem mých dětí. 
Z dnešního pohledu vím, že mi narušil 
veškeré „plány“ neboli můj dosavadní 
život, celými dlouhými léty vykonstru-
ované JÁ.

Od té doby jde vše úplně jiným smě-
rem. Věřím tomu, že nebýt tohoto 
„narušitele“, pravou podstatu svého JÁ 
mám stále zahrabanou pod vrstvou 
zvyků, návyků, zkušeností a především 

programů a mentálních vzorců dodnes. 
Tedy ne že bych z toho byla úplně ven-
ku, ale teď aspoň mohu krok po kroku 
vytahovat ze sutin vlastní přirozenost, 
hudbu své duše a pochopení toho, proč 
jsem tu a hlavně kým doopravdy jsem.

K tomu všemu nám paradoxně může 
nejlépe pomoci bolest. Ať už nás něco 
bolí na jakékoli úrovni, je to pouze uka-
zatel nerovnováhy. A  nerovnováha 
je známkou vychýlení se od pravdi-
vé podstaty, od své cesty. Čím víc nás 
něco bolí, ať už fyzicky, psychicky nebo 
emočně, tím méně žijeme svůj život.

Hlava pro to mívá různá vysvětle-
ní, argumenty, výmluvy a  nesmysly, 
za každou bolestí je ale třeba vnímat 
naléhavý hovor z našeho nitra, jenž si 
žádá pozornost. Děláme-li nedostupné 
a  hovor nepřijímáme,  hlasitost volá-
ní se stupňuje, až nám nakonec drnčí 

celá hlava tak silně, že si toho nejde ne-
všimnout.

Problém je, že když se neslyšíme, tak 
se ani neposloucháme. Jak tedy máme 
následovat vlastní autenticitu? Je to 
jako sledovat film bez zvuku a konec-
konců i  bez obrazu. Nejvhodnější je 
tedy utišit svou mysl, ego i emoce. Po 
kousíčkách uslyšíme sami sebe a  pak 
se můžeme přiblížit  vnitřní rovnová-
ze. Vnitřní klid a harmonie, to je to, co 
nám přinese stabilitu v životě, v práci 
i  ve vztazích.  Stabilitu a  klid plynou-
cí  z  pochopení, zevnitř. To jediné je 
trvalé. Prvním předpokladem pro 
to, abychom se mohli vydat na novou 
cestu, je to, že si vůbec dokážeme uvě-
domit, kdo tomu všemu velí. Mozek 
to není, je to duše. Duše a srdce. Kdo 
jsme? Co chceme? A kam jdeme? To je, 
oč tu běží. 

Autorka je spolupracovnice Šifry

Blíží se doba – a pro někoho možná již nastala – kdy je 
třeba zajít pro radu… Nikoli ke 12 měsíčkům, ale přímo 
do svého srdce.
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pupek světa

Pod již tak napjatým soužitím Židů 
a Palestinců americký prezident 
Donald Trump s „jemností“ sobě 
vlastní zapálil rozbušku. Uznal Je-
ruzalém jako hlavní město Izraele, 
čímž namíchl muslimy a křesťany. 
Ve Svatém městě je totiž odjakživa 
těsno. A dusno.  Text a foto: Jiří Kalát
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Jeruzalém. To slovo se tak lehce 
převaluje na jazyku, jako by tam 
patřilo, jako by ho člověk vyslovil 
snad tisíckrát a  měl ho vypálené 

v  mozku. Jméno města, u  nějž máme 
pocit, že ho známe, aniž bychom ho 
kdy navštívili. Provází nás od narození, 
v myšlenkách i touhách. Kdo někdy ve 
Městě měst žil, ví, že vše se točí kolem 
něj. A  pokud se přímo netočí, tak si 
o něm alespoň lidé povídají. Jeruzalém 
je totiž pupkem světa.

Současný americký prezident Donald 
Trump se rozhodl na počátku prosince 
roku 2017 oficiálně uznat Jeruzalém 
hlavním městem státu Izrael. Co tím 
vlastně říká? O čem mluví? A proč zrov-
na nyní?

Prohlášení, výzva, provokace (na-
zvat to můžeme různě) se setkalo se 
značnou nevolí. V mnoha muslimských 
zemích se demonstrovalo a  světoví 
politici kroutili hlavami nad Trumpo-
vým rozhodnutím. V  prvních dnech 

po prohlášení se sešlo na 5000 protes-
tujících v  tureckém Istanbulu, další 
tisíce demonstrovaly v  palestinských 
uprchlických táborech v  Libanonu; 
nesouhlas vyjádřili i  Egypťané v  okolí 
káhirské mešity Al-Azhar nebo Pákis-
tánci v  Islámábádu. Muslimští věřící 
vyšli do ulic v  indické části Kašmíru, 
v  Malajsii, Indonésii, Jemenu, Iráku či 
Jordánsku. Na různých místech pla-
nety se konaly protesty před ambasá-
dami USA, lidé pálili americké vlajky 
a  obrázky Trumpa. Vystoupení „vůdce 
svobodného světa“, jak se americkým 
prezidentům z  nějakého důvodu říká, 
vyvolalo masivní vlnu nenávisti.

Politici po celé planetě byli zmatení 
a  jen málokdo opravdu věděl, co má 
Trump za lubem. Jeden politik, kon-
krétně český, se však radoval. Miloš 
Zeman plně podpořil Trumpovu incia-
tivu a sám se během své kampaně hlá-
sil (a stále hlásí) k myšlence přesunout 
českou ambasádu z Tel Avivu. „Já mám 
z toho velkou radost, protože když jsem 
byl asi před čtyřmi roky na návštěvě 
v Izraeli, tak jsem říkal, že bych velmi 
uvítal, kdyby se česká ambasáda přesu-
nula do Jeruzaléma,“ uvedl v reakci na 
prohlášení amerického prezidenta jeho 
český protějšek.

Česká republika patří již tradičně 
k největším spojencům Izraele. V roce 
2012 byla jediným státem Evropské 
unie hlasujícím proti udělení statusu 
nečlenského pozorovatelského stá-
tu OSN Palestině. Na pravidelné bázi 
se také koná společné zasedání české 
a  izraelské vlády. Vztahy a  spolupráce 
mezi oběma zeměmi jsou na velice vy-
soké úrovni. Avšak ani toto, stejně jako 
prohlášení prezidenta Zemana, nezmě-
nilo názor vlády na změnu umístění 
ambasády. „O přesunu zastupitelského 
úřadu České republiky z  Tel Avivu do 
Jeruzaléma můžeme uvažovat až na 
základě výsledků jednání s  klíčovými 
partnery v regionu a ve světě,“ uvedlo 
na počátku prosince ministerstvo za-
hraničních věci. 

Turecký prezident Recep Tayyip Er-
dogan by rád jako protikrok otevřel 

Na Chrámové hoře v Jeruzalémě je poněkud 
těsno, neboť jde o posvátné místo židů, 
křesťanů i muslimů.   Foto jiří Kalát
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tureckou ambasádu ve východním Je-
ruzalémě a vyzval i ostatní muslimské 
státy k  podobné akci. „Je blízko den, 
kdy tam oficiálně, z boží vůle, otevřeme 
ambasádu,“ uvedl podle agentury Reu-
ters Erdogan. Mezitím Egypt předložil 
Radě bezpečnosti OSN návrh rezoluce 
odsuzující prohlášení Donalda Trumpa 
o přesunu americké ambasády do Jeru-
zaléma. Všech 14 členů rady hlasovalo 
pro, USA však návrh vetovaly. Česká 
ambasáda zůstává, stejně jako převážná 
většina těch ostatních, v  Tel Avivu. 
Jenže na jak dlouho?    

Tři kohouti 
Jeruzalém je svatým místem tří svě-
tových náboženství. Judaismus, islám 
i křesťanství si zde nárokují místa, jež 
tvoří základní kameny jejich víry. Nej-
komplikovanější situace je na Chrámo-
vé hoře (Haram aš-Šarif, arabsky Vzne-
šená svatyně, hebrejsky Har ha-bajit), 
kde se na rozloze patnácti hektarů na-
chází Zeď nářků, Skalní dóm a mešita 
Al-Aksá. 

V  desátém století před narozením 
Krista zde židé postavili První (Šala-
mounův) chrám. Ten jim zničili Babyló-
ňané v roce 586 př. n. l. O sedmdesát let 
později byl svatostánek obnoven coby 
Druhý chrám. Židé ho k  modlitbám 
a náboženským obřadům užívali až do 
roku 70, kdy byl srovnán se zemí Říma-
ny během První židovské války (všeži-
dovské povstání v  provincii Palestina 
mezi lety 66 a 74 n. l.). Ze svatyně zbyla 
pouze opěrná zeď, jež nyní nosí přívlas-
tek „západní“ nebo „nářků“, a k níž se 
židé modlí do dnešních dní. Je to nejsvě-
tější místo judaismu.  

V 7. století získala nad Jeruzalémem 
moc islámská vojska a začala islamizace 
oblasti. Na Chrámové hoře vyrostly dvě 
nové dominanty. Skalní dóm byl první, 
mezi lety 685–691 ho vystavěl chalífa 
Abud Al-Málik ibn Marwán, a  ční nad 
místem, ze kterého měl Mohamed 
vstoupit do nebe. K  této skutečnosti 
odkazuje, podle řady muslimských 
učenců, v Koránu súra 17 popisující noč-
ní cestu Proroka. Během ní měl Prorok 

na okřídleném oři Buráqovi doletět do 
Jeruzaléma, tedy přesněji do nejvzdále-
nější mešity (Al-Aksá). Zde vstoupil na 
nebesa, setkal se například s  Ježíšem, 
Abrahamem, ale i  dalšími postavami 
judaismu i  křesťanství. Ze své poutě 
přivezl přikázání k muslimským mod-
litbám. V prvních letech vzniku islámu 
se muslimové modlili směrem k Jeruza-
lému (arabsky Al-Quds, tedy Svatý), až 
později byl směr upraven na Mekku.

Jen kousek od Chrámové hory, ve 
Starém Městě, se nachází Chrám 
božího hrobu. Poutní místo řady 
křesťanů, jelikož ti věří, že právě zde byl 
ukřižován a později pochován spasitel 
Ježíš Kristus. Tento svatostánek nechal 
vystavět římský císař Konstantin na 
kopci Golgota ve čtvrtém století.   

Nad městem dlouhá staletí vládli mus-
limové. Někdy měli ke starším pojetím 
své víry (islám vychází z  křesťanství, 
stejně jako křesťanství z judaismu) po-
stoj negativní nebo i nepřátelský, často 
však tolerantní a soužití všech tří mo-
noteistických náboženství bylo ne-li 

Střety mezi Izraelci a Palestinci obvykle 
nebývají jen slovní a mnohdy teče krev...   
Foto Jiří Kalát
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harmonické, tak alespoň možné. Mezi 
lety 1948 a 1967 bylo však Staré Město 
pro Židy uzavřeno. Od roku 1967, tedy 
od doby, kdy je pod izraelskou správou, 
je otevřen Jeruzalém všem. Bez rozdílu 
víry, barvy pleti nebo národnosti mo-
hou nyní lidi navštívit památky židov-
ské, křesťanské i muslimské.

Výjimku tvoří Palestinci žijící na Zá-
padním břehu Jordánu a  v  Gaze. Pro 
mnoho z nich je návštěva Svatého měs-
ta jen nedostupným snem, jelikož je vlá-
da židovského státu do Izraele nepustí. 
Modlitba obsahující větu „příští rok v Je-
ruzalémě“ byla po staletí pro židy upo-
mínkou na jejich násilný odsun a vyjád-
ření touhy po návratu. Nyní je s hořkou 
příchutí ironie používána muslimy.    

Křižáci a Saladin
Dvě století křížových výprav dokázala 
z  Jeruzaléma udělat romantickou iluzi 
vhodnou pro románové příběhy evrop-
ské šlechty nebo nenasytné masy touží-
cí po zlatě a kořisti. Pro každého v něm 
bylo něco.

Stojí za zmínku, že v době křížových 
výprav bojovali proti křesťanským bo-
jovníkům židé a  muslimové společně. 
Řada tažení začala pogromy v  evrop-
ských městech a pokračovala na výcho-
dě. Rozdivočelí křižáci nedokázali dělat 
rozdíly mezi blízkovýchodními křes-
ťany, židy a  muslimy. Jeruzalém padl 
roku 1099 a křesťané ho utopili v krvi 
jeho obyvatel. O sto let později byl Je-
ruzalém obléhán znovu, roku 1187 se 
ho zmocnil Saláh ad-dín Júsuf ibn Ajjúb 
(Saladin). Obyvatele ušetřil, museli vy-
koupit svoji svobodu, ale svým vojákům 
nedovolil ukájet se na bezbranných. 

Když se Saladin pokoušel vyrvat Sva-
tou zemi z rukou křižáků, využil Jeru-
zalém a  volal po džihádu, tedy svaté 
válce. I z jeho pohledu to však byl z větší 
části politický kalkul, na jehož základě 
dokázal sjednotit muslimské vůdce, 
a vytvořit tak dostatečně silnou armá-
du schopnou vzdorovat „okovaným mu-
žům na koních“ ze západu.

Trvalo ještě dalších sto let, než boje 
opustily Svaté město. Když nábožen-

sko-fundamentalistické nálady opadly, 
Jeruzalém se propadl do jakési letargie 
a  zapomnění. Region nebyl příliš bez-
pečný a stál stranou zájmů, ať již lokál-
ních nebo mezinárodních politických 
sil. Tak tomu bylo několik staletí.

Zájem o Svatou zemi znovu oživil až 
sionismus. Prvotní myšlenky otců za-
kladatelů se sice neupíraly pouze do Pa-
lestiny, ale souhrn faktorů tomu chtěl, 
že nový židovský stát měl vyrůst právě 
zde.

„Vláda Jeho Veličenstva pohlíží pří-
znivě na zřízení národní domoviny 
židovského lidu v Palestině a vynasna-
ží se, aby tohoto cíle bylo dosaženo, 
přičemž se jasně rozumí, že nebude 
učiněno nic, co by mohlo poškodit ob-
čanská a náboženská práva existujících 
nežidovských společenství v  Palestině 
nebo práva a  politické postavení Židů 
v jakékoliv jiné zemi,“ praví Balfourova 
deklarace z roku 1917, jeden ze základ-
ních dokumentů pro založení židovské-

ho státu na území, které nyní známe 
jako Izrael. 

Většina z „otců zakladatelů“ Izraele, 
v  čele s Davidem Ben Gurionem, byli 
sekularisté. Jejich cílem bylo vytvoře-
ní bezpečné země, kde by Židé mohli 
žít v klidu a bez represí. Jeruzalém pro 
ně nebyl příliš dobrou volbou. Zřej-
mě i proto se hlavním městem nové-
ho státu (Izrael vyhlásil nezávislost 
14. května 1948) nejdříve stal židovský 
Tel Aviv. Byl jím do roku 1949. Město 
založili nově příchozí sionisté v  roce 
1909 a  jeho obyvatelstvo tvořili hlav-
ně židovští imigranti a  jejich potom-
ci. S arabskou Jaffou se spojilo v roce 
1950, a vzniklo tak jedno z největších 
izraelských měst.

Pro Ben Guriona i  další sionisty 
představoval Jeruzalém tvrdý oříšek. 

Přestože část Židů po něm toužila 
(zvláště pak zastánci revizionistické-
ho sionismu, jehož otcem je Vladimír 
Žabotinský), většina tušila, že se ho 
budou muset Židé (alespoň na počátku 
svého nažení) vzdát. „Když OSN před-
stavila na konci roku 1947 rezoluci č. 
181, jež měla vyřešit vznikající izrael-
sko-arabský konflikt, Jeruzalém nebyl 
součástí ani jednoho ze států, které 
měly vzniknout. Měl držet status Cor-
pus separatum neboli území (a to včet-
ně Betléma) pod mezinárodní správou. 
Arabové návrh odmítli. Židé však rezo-
luci přijali a  Ben Gurion prohlásil, že 
jestli cenou za samostatnost je ztráta 
Jeruzaléma, tak ji zaplatí.    

Dvě vlády jednoho města
Jenže… Během války o  nezávislost 
se vojenským silám právě se rodící-
ho židovského státu podařilo získat 
kontrolu nad západní částí Svatého 
města; východní část obsadila Arabská 

legie jordánského krále. Vojákům velel 
britský důstojník Glubb Paša, díky 
jehož zkušenostem a  schopnostem 
se z nich stala jedna z nejefektivnějších 
vojenských sil arabského světa.

Prakticky ihned po získání kontroly 
začaly obě válčící strany s odsuny oby-
vatelstva a „čištěním“ svých částí svaté-
ho města. V  listopadu 1949 David Ben 
Gurion prohlásil západní Jeruzalém 
hlavním městem státu Izrael. V ulicích 
vyrostly barikády z  ostnatého drátu, 
kontrolní stanoviště i  hlídkové posty. 
Rozřízly město ve dví a přechod z Jor-
dánska do Izraele, nebo obráceně, byl 
pro většinu obyvatel nereálný. Židům 
se také na dvacet let uzavřela možnost 
modlit se u Zdi nářků.     

V dubnu roku 1950 jordánský král Ab-
dulláh, „pro jednotu na obou stranách 

Izraelská vláda garantuje všem náboženstvím přístup 
ke svatým místům. Přesto některé křesťanské církve, 
stejně jako mnozí muslimští věřící, si stěžují na šikanu. 



32

KAUZA

a jejich spojení do jednoho státu, jímž je 
Jordánské hášimovské království, pod 
vládou krále Abdulláha Ibn al-Husaina, 
na základě ústavy konstituční monar-
chie a pro rovnost a práv a povinností 
všech občanů“, území anektoval. Tento 
politický krok byl uznán pouze Velkou 
Británií, Irákem a  Pákistánem. V  roce 
1953 byl Jeruzalém prohlášen „druhým 
hlavním městem“ Jordánska. Nad Sta-
rým Městem 17 let vlála vlajka hášimov-
ského království. 

Během této doby se mnoha muslim-
ským stavbám dostalo renovace, zatím-
co křesťanské památky strádaly a  ně-
které židovské synagogy byly zničeny 
či využívány k  různým „podřadným“ 
účelům. Židům byly zakázány modlitby 
u  Zdi nářků a  i  křesťané měli pouze 
omezený přístup na svá svatá místa. 
Bezpečnostní situace na dohodnuté 
hranici nebyla zrovna klidná. Ulicemi 
Jeruzaléma se občas nesly zvuky výstře-
lů z drobných střetů mezi izraelskými 
a jordánskými vojáky, které narušovaly 
křehké příměří.

Zásadní změna čekala Jeruzalém 
v  červnových dnech roku 1967. Po 
krátké válce (trvala šest dní) získaly 
kontrolu nad celým Svatým městem 
Izraelské obranné síly (IOS – název izra-
elské armády). Ihned po skončení bojů 
izraelská vláda rozšířila své zákony na 

Jeruzalém, výjimku tvořila svatá místa 
na Chrámové hoře.

Město se otevřelo nejenom židům 
a  křesťanům, ale i  turistům z  celého 
světa. Začaly rekonstrukce Starého 
Města a  jeho památek, převážně těch 
židovských. Izraelská vláda garantuje 
všem náboženstvím přístup ke svatým 
místům a stejná práva pro jejich věřící. 
Přesto některé křesťanské církve, stejně 

jako mnozí muslimští věřící, si stěžují 
na šikanu ze strany izraelských úřadů 
nebo fundamentalistických židovských 
organizací či jednotlivců. Arabové (jed-
no zda křesťané nebo muslimové) žijící 
po roce 1967 ve východním (tedy nově 
dobytém) Jeruzalémě v  drtivé většině 

nezískali izraelské občanství, ale pouze 
povolení k pobytu, jež jim může být na 
základě různých, často malicherných 
důvodů odebráno. Pokud například vy-
cestují na Západní břeh nebo i  jinam 
mimo Izrael, nemají jisté, že je izraelští 
imigrační úřední pustí zpět do země.  

„Jeruzalém, celý a jednotný, je hlav-
ním městem Izraele,“ praví tzv. Jeru-
zalémský zákon schválený izraelským 

Nezáleží příliš na tom, jestli je význam Svatého města 
náboženský, nebo symbolický. Bez Jeruzaléma nemůže 
existovat ani Izrael, ani Palestina. 

Napětí ve Svatém městě a jeho okolí je 
dlouhodobé. Americký prezident situaci 
zrovna nepomohl.   Foto Jiří Kalát
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Knesetem (parlamentem) 30. červ-
na 1980. Židovský stát takto vlast-
ně anektoval východní část Svatého 
města. V  dokumentu se dále uvádí, 
že „svatá místa budou chráněna před 
znesvěcením nebo jakýmkoli jiným 
poničením a před vším, co by mohlo 
omezit svobodný přístup příslušní-
ků různých náboženství k  posvát-
ným místům nebo zranit jejich cítění 
k  těmto místům“. Přestože se zákon 
snažil budit dojem přijatelnosti pro 
všechny, neuspěl.

„Izraelští politici často mluví o Jeru-
zalému jako o věčném, nerozdělitelném 
hlavním městě Izraele. Avšak v reálním 
životě se chovají k  Palestincům tak, 
jako by ve městě byli jen na podmínku. 
Na druhou stranu mají Palestinci díky 
bojkotu politických jednání jenom málo 
legitimních alternativ pro požadování 
férového podílu,“ napsal o  situaci 
v  Jeruzalémě pro izraelský deník Ha-
arec novinář David B. Green.

Rada bezpečnosti OSN schválila 20. 
srpna 1980 nezávaznou rezoluci č. 478, 
ve které deklarovala, že zákon je neplat-
ný a musí být okamžitě zrušen. Doporu-
čila také svým členským státům odsun 
jejich ambasád z  Jeruzaléma. Většina 
zemí toto volání vyslyšela a přesunula 
své zastoupení do Tel Avivu.

Jeruzalém je v budoucích jednáních 
opravdu kruciální. Nezáleží příliš na 
tom, jestli je jeho význam náboženský, 
nebo pouze symbolický. Bez hlavní-
ho města, jímž je Jeruzalém, nemů-
že existovat ani Izrael, ani Palestina. 
„Bez Jeruzaléma jako hlavního města 
nemůže vzniknout palestinský stát, 
a bez něj nebude ani dvoustátní řeše-
ní,“ uvedl pro Haarec například bývalý 
ministr palestinské samosprávy Ziad 
Abu Zayyad.

Evangelium podle Trumpa
„Není překvapivé, že aktuální Trumpo-
vy kroky ohledně Jeruzaléma vzbudily 

emoce mnoha běžných židů, křesťa-
nů i  muslimů. Kdo však bude na celé 
věci nejvíce profitovat, jsou nábožen-
ští fundamentalisté těchto tří velkých 
náboženství,“ píše na svých stránkách 
blízkovýchodní expert Marek Čejka.

Nynější izraelská vláda slaví ideolo-
gické vítězství. Její pravicově-nacionali-
stická orientace je jasně zřetelná v kro-
cích prakticky všech jejích ministrů. 
Vládnoucí strana Likud, včele s  jejím 
předsedou a  izraelským premiérem 
Benjaminem Netanjahuem, vyrostla na 
základech revizionistického sionismu. 
To byla (pro mnohé stále je) představa 
tzv. Velkého Izraele (v podání Vladimíra 
Žabotinského se mělo jednat o osídlení 
obou břehů Jordánu, tedy dnešní státy 
Izrael, Palestina a Jordánsko) a neome-
zeného osadnictví tohoto prostoru.

A  není to jenom Likud, kdo se hlá-
sí k  ideologii směřující k  rozšiřování 
Izraele a  „uctívání“ Jeruzaléma jako 
symbolu. Mezi částí ministrů (zvláště 
pak z druhé nejsilnější vládní strany Ži-
dovský domov) jsou oblíbené myšlenky 
náboženského sionismu. „Jedná se de 
facto o  modernistický a  politizovaný 
ortodoxní judaismus. Ten na rozdíl od 
ultra-ortodoxních židovských proudů, 
které zdůrazňují spíše duchovní roz-
měr Jeruzaléma a  sekulární moderní 
politika pro ně nemá takový význam, 
vyzdvihují i současný politický význam 
a  důležitost fyzického ovládnutí po-
zemského Jeruzaléma (Jerušalajim šel 
Mata),“ uvádí Čejka. 

Jeruzalém, především jeho východní 
část, má značný význam pro Palestince 
(muslimy i  křesťany), ale i  pro velkou 
část ze  1,6 miliard muslimů žijících 
po celém světě. Zlatá kopule Skalního 
dómu se stala symbolem palestinské 
identity a její vyobrazení je možné spa-
třit všude po okupovaných územích 
nebo v  místech, kde žijí palestinští 
uprchlíci.

Speciální status Jeruzaléma vnímali 
prozatím všichni velcí hráči zapojení do 
mírového procesu na Blízkém východě. 
Žádný z nich si proto nedovolil zasaho-
vat do křehkého statu quo, který platí 



34

KAUZA

již po desetiletí. Donald Trump byl prv-
ní, kdo tuto křehkou hranici překročil. 
Svatá země nyní ponese následky toho-
to rozhodnutí.

Zákon o  jeruzalémském velvysla-
nectví potvrdil v  roce 1995 americký 
postoj vůči Jeruzalému. V  senátu byl 
přijat v poměru 93 hlasů ku 5 a jeho cí-
lem bylo přenesení ambasády USA z Tel 
Avivu do Jeruzaléma. Jsou v něm však 
zadní vrátka umožňující každých šest 
měsíců plnění zákona posunout. Až do 
prosince roku 2017 každý z amerických 
prezidentů tuto možnosti využíval. To 
nyní skončilo.

Ohrožení, ať již imaginární nebo reál-
né, mešity Al-Aksá dokázalo vždy mobi-
lizovat masu Arabů k boji. Například pa-
lestinský islámský džihád tento strach 
cíleně využívá pro své kampaně. Snaží 
se přesvědčit své následovníky o  tom, 
že existuje izraelský plán na výstavbu 
Třetího chrámu. K  tomu je ale nutné 
zbourat posvátná místa islámu. Tato 
myšlenka není rozhodně nová. Již jedna 
z prvních arabských revolt (1936–1939) 
byla založena na nepodložených zprá-
vách o tom, že se židé snaží obsadit sva-
tá místa. Nepokoje si vyžádaly několik 
stovek životů.

„Žádná modlení. Žádné klečení. Žád-
né úklony. Žádná lehání. Žádné tance. 
Žádný zpěv. Žádné rituální trhání ob-
lečení.“ To jsou zákazy určené Židům 

vstupujícím na Chrámovou horu. Mno-
zí je však nerespektují, a  jak se říká, 
na „kaž dém šprochu, pravdy trochu“. 
V  Izraeli žijí lidé, kteří se snaží znovu 
vybudovat židovský chrám, v pořadí již 
třetí. Mezi zřejmě nejznámější instituce 
zabývající se tímto úkolem je organi-
zace The Temple Institute. Svatostá-
nek má vzniknout na Chrámové hoře 
v místech, kde nyní stojí mešita Al-Aksá 
a Skalní dóm. „Naším cílem je naplnit 
přikázání ,Budou pro mne dělat chrám 
a  já budu bydlet mezi nimi‘,“ vysvětlu-
je pro deník The Times of Israel rabín 
Chaim Richman, ředitel organizace The 
Temple Institute, a  cituje Exodus: „Zá-
kladem života podle Tóry je akce.“

Přestože tento nábožensko-politický 
směr by se rozhodně v Izraeli nedal na-
zvat mainstreamem, má své příznivce 
i mezi izraelskými ministry.

Poslední dny před Vánocemi přines-
ly definitivní postoj světové veřejnosti 
k  Trumpovu prohlášení. Valné shro-
máždění OSN odsoudilo americké jed-
nání v otázce Svatého města. Rezoluci 
stavící se proti uznání Jeruzaléma za 
hlavní město Izraele podpořilo 128 stá-
tů, devět bylo proti a 35 se zdrželo hla-
sování. Česká republika se netradičně 
připojila ke státům, které nehlasovaly.

USA se již několik desetiletí snaží pů-
sobit jako mediátor mezi izraelskými 
a  palestinskými vyjednavači. Dlouhou 

dobu byla jejich pozice brána (víceméně) 
neutrálně, i když ne úplně. „I bez přesu-
nu ambasády do Jeruzaléma byla ame-
rická politika často vnímána jako nepří-
liš objektivní, jednoznačně podporující 
Izrael a některé méně i více kontroverz-
ní arabské režimy,“ uvádí Marek Čejka.

Nyní se však situace radikálně mění, 
jelikož Trump se svým prohlášením jas-
ně postavil na stranu židovského státu. 
O  tom, jestli bude budoucnost míro-
vých jednání (dnes prakticky mrtvých) 
ohrožena, rozhodnou až následně kro-
ky všech zúčastněných stran. Trumpovi 
se ale musí nechat jedna věc; zatímco 
rozhovory mezi Palestinci a Izraelci byly 
na dlouhou dobu na bodě mrazu, nyněj-
ší „kopanec“ do Jeruzaléma by je mohl 
posunout. Kam? To se teprve uvidí. 

Jeruzalém je obřím sudem napěcho-
vaným prachem čekajícím na jiskru. 
O tom jestli vybouchne, rozhodne řada 
faktorů, zápalná šňůra je ale zažehnuta. 
Nyní se jen ukáže, jestli ji někdo dokáže 
uhasit či rozfoukat. 

Jiří Kalát
spolupracovník Šifry

Velký pátek v Jeruzálemě (2014)   Foto autor
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Evropská válečná unie
Politolog Daniel Solis si ve své pravidelné rubrice bere tentokrát na mušku 
zavedení takzvané „stálé strukturované spolupráce“ – nařízení, které dělá 

z Evropy bez vědomí veřejnosti bitevní pole.

Evropská unie se bez povšimnutí 
veřejnosti proměnila v  milita-
ristický nástroj světové do-
minance kosmopolitních elit. 

Celkem nepostřehnutelně se totiž záku-
lisním architektům nového světového 
pořádku podařilo realizovat bravurní 
kousek vojenské integrace neutrálních 
států do své militaristické struktury při-
pravované na již dlouho chystanou glo-
bální válku.

Jedná se o zavedení „stálé strukturo-
vané spolupráce“ neboli PESCO (Perma-
nent Structured Cooperation). Pod tímto 
nanicovatým názvem se ukrývá lstivý 
plán zapojit do válečných příprav jak do-
posud neutrální země EU, tak i  civilní 
státní rozpočty členských zemí. To vše 
samozřejmě za přičinlivého a účelného 
mlčení a mlžení médií a použití nejrůz-
nějších kouřových clon.

Pochopit tento naprosto mazaný 
a  zcela zásadní vývoj je v  laických ter-
mínech nesnadné. Je totiž nejprve nutné 
připustit několik předpokladů, které ne-
jsou sdíleny zcela univerzálně.

Například že Evropská unie není tím, 
za co je svým členům vydávána, ale slou-
ží výhradně jako praktický mocenský 
nástroj kosmopolitním elitám v pozadí. 
Kdo jsou kosmopolitní elity v  pozadí? 
Jako příklad může posloužit vnuk brit-
ského krále Jindřicha II. (1683–1760) 
Vilém I. Hesenský (1743–1821). Tento 
lankrabě a  kurfiřt dle údajů židovské 
encyklopedie (Encyclopaedia judaica) 
od roku 1764 používal služeb „dvorní-
ho Žida“ Amschela Mayera Rothschil-
da (1744–1812) při správě toho, co díky 
dědictví po svém otci, Fridrichovi II. 
Hesensko-Kasselském (1720 až 1785), 
představovalo největší jmění Evropy.

Není tajemstvím, že stejně jako jeho 
otec i Vilém Hesenský vydělával obrov-
ské jmění pronájmem žoldáků Britské-
mu impériu. Doba tomu jednoznačně 

přála; skončila sedmiletá válka (1756–
1763) a  války napoleonské (1803–1815) 
byly na spadnutí. Do toho bylo nutno há-
jit imperiální obchodní zájmy v Orientu. 
Patrně proto disponovala Britská výcho-
doindická společnost v  roce 1801 dvoj-
násobným počtem žoldáků (260 000), 
než měla britská armáda vojáků. Zde 
je nutno připomenout, že nejžádanější 
komoditou, na kterou měla obchodní 
společnost monopol, byl ledek – hlavní 
to složka střelného prachu. Lze také do-
plnit, že druhým monopolem obchodní 
společnosti bylo opium, pašované přes 
Indii do Číny. V roce 1838 bylo do Číny 
(pod trestem smrti) dovezeno celkem 
1400 tun opia, což vedlo k takzvané prv-
ní opiové válce v letech 1839 až 1842.

O  tom, že válka je obchodem nejvý-
nosnějším, vědí elity odedávna. Nemůže 
být pochybností o tom, že někdejší ak-
téři imperialistického rabování a  plun-
drování světa v  tomto podnikatelském 
záměru setrvali dodnes. Dvě poslední 
světové války o  tom svědčí stejně jako 
expedice do opiového ráje v Afghánistá-
nu a ropných držav Iráku, Libye či poně-
kud odolnější Sýrie.

Bohužel se nad tím zamýšlí jen má-
lokdo, zatímco zbytku postačí ukájet 
svou zvědavost žebříčkem směšných 
zbohatlíků na seznamu Fortune 500. Pro 
ty zvídavější ale není plíživá konsolidace 
vojenského sektoru v  Evropě nikterak 
k údivu. Právě PESCO je tím sofistikova-
ným „nástrojem v  obranné spolupráci, 
který mimo jiné umožňuje operativní 
akce členských států za cílem brá-
nit sousedství EU“, jak papouško-
vala loni Sobotkova vláda.

PESCO lze považovat za ná-
stroj na zatažení vysoce strate-
gických, a proto neutrálních 
států Švédska a  Finska 
pod neformální velení 
NATO. Patrně proto, že 

1340 kilometrů dlouhá finsko-ruská hra-
nice je naprosto neodolatelnou výzvou.

Jde o  odstranění vnitřních hranic 
pro vojenské transporty, tedy libo-
volné armádní přesuny bez nutnosti 
souhlasu parlamentu, a  v  neposled-
ní řadě povinnost členů přizpůsobit 
infrastrukturu této nové úloze – poslou-
žit jako přepravní zázemí armádám při 
přesunu na východní frontu. Především 
poslední bod představuje obrovský 
závazek a  potenciální finanční břímě, 
neboť bude vyžadováno, aby zejména 
silnice a dálnice byly schopny unést těž-
kotonážní obrněná vozidla a tanky.

„Diskusní dokument o  budoucnosti 
ev ropské obrany“ jednoznačně vykreslu-
je další směřování této zkázonosné inici-
ativy: „PESCO je významným nástrojem 
v obranné spolupráci, který mimo jiné 
umožňuje operativní akce členských stá-
tů za cílem bránit sousedství EU.“

Místopředsedkyně Junckerovy ne-
omarxistické Evropské komise a  tzv. 
„vysoká představitelka Unie pro za-
hraniční věci a bezpečnostní politiku“ 
Federica Mogheriniová se v  prosinci 
2017 na půdě Evropské rady nechala 
slyšet, že „nová armáda se stane věro-
hodným bezpečnostním dodavatelem 
globálně“, z čehož je patrný cíl budou-
cího nasazení a použití i našich ozbro-
jených složek jednoznačně mimo hra-
nice EU.

Takže máme co oslavovat. Bylo totiž 
shledáno na té nejvyšší úrovni, že coby 
hrdý a  emancipovaný národ jsme na 

tom tak dobře, že si již můžeme naše 
vlastní sebezničení financovat 
sami a ještě k tomuto účelu dopo-

moci ostatním členům vybudo-
váním kvalitní dopravní a  lo-
gistické infrastruktury, která 

unese i ty nejtěžší tanky. No 
řekněte, nejsou to skvělé 
vyhlídky na lepší zítřky?



Frekvence unikátního přístroje na neutralizaci 
elektrosmogu a geopatogenních zón s názvem 

Somavedic, který prodává český vynálezce a léčitel 
Ivan Rybjanský s úspěchem do celého světa, 

pronikají daleko za hranice fyzického těla.   Text: Milan Vidlák

Na počátku letošního roku při-
šel Ivanu Rybjanskému podiv-
ný mail. Pan Č., ředitel nejme-
nované neziskové organizace, 

v textu plném gramatických chyb šéfo-
vi společnosti Somavedic Technologies, 
která vyrábí světově unikátní přístroj 
na neutralizaci geopatogenních zón 
a  elektrosmogu, jenž prorazil i  v  Ně-
mecku či  technologicky nejvyspělejší 
zemi planety Japonsku, vyhrožoval sou-
dem. Pakliže tedy nepřestane Somave-
dic prodávat, nebo se „nějak nedohod-
ne“. „Pokud nás nebudete kontaktovat, 
podáme na vás žalobu a  uvědomte si 
prosím, že za podvodný prodej můžete 
být potrestáni odnětím svobody,“ vy-
hrožoval šéf obskurní neziskovky pan Č.

Krátce nato dorazila do lovosické fir-
my pana Rybjanského Česká obchodní 
inspekce. „Kontrolor si myslel, že to 
bude nějaké garážové nic kombinova-
né s  podvodem. Po důkladné exkurzi 
a ukázce, co se dělá, proč se to dělá a jak 
se to dělá, odcházel se zakoupeným So-
mavedicem. Nařčení se tedy nepotvrdi-
lo,“ směje se Ivan Rybjanský, který je již 
coby průkopník a inovátor na nějaké to 
„okopávání kotníků“ zvyklý. S tím musí 
každý vynálezce počítat, zvlášť když 
vytvoří něco do „nového věku“, něco, co 
v podstatě předběhlo dobu. 

Vystudovaný matematický analytik 
a  programátor to ale bere s  klidem. 
„Takhle to vypadá, když někdo něčemu 
nerozumí. Závist, zášť, neprobuzení… 
To je pořád dokola. Vše se dá změřit na 
biorezonančním přístroji Bicom, který 
má certifikát jako zdravotnický přístroj, 
a je tedy oficiálně použitelný i pro léka-
ře. Máme dva mezinárodní certifikáty, 
tisíce spokojených zákazníků po celém 
světě. Nikoho nenutím, aby si to kupo-
val. Každý klient od nás navíc dostane 
dva měsíce na vrácení, protože nechci, 
aby byl někdo naštvaný a  měl doma 
něco, s čím není spokojený. Tu negativní 
energii by pak obracel proti mně.“ Jenže 
vysvětlujte to „starým strukturám“...

Pan Rybjanský již prodal více než 
15  000 Somavediců. Možnost vrácení 
využilo asi 60 lidí. Z toho 40 se jich ale 
do týdne vrátilo zpět a koupili si jej zno-
vu. Pocítili totiž rozdíl, když doma So-
mavedic nebyl; například se jim hůř spa-
lo. Specifickou skupinou jsou pak lidé, 
kteří pracují se siderickým kyvadlem 
či virgulemi. „Ti přijdou domů a položí 
otázku: Jsou tady geozóny? – Ano, jsou. 
Pak zapnou Somavedic a položí stejnou 
otázku. Jsou tady geozóny? – Ano, jsou. 
To pro ně znamená, že Somavedic ne-
funguje. Jenže položili špatnou otázku. 
Elektrosmog ani geozóny nikdy nezmi-

zí. Kdyby šly vypnout, nefungovala by 
vám televize ani mobil. Správná otázka 
by byla: Jsou pro mě tyto zóny škodli-
vé? Ne, nejsou. Somavedic harmonizuje, 
neutralizuje jejich škodlivý vliv,“ vysvět-
luje Ivan Rybjanský. „Jestliže se zneut-
ralizují geopatogenní zóny, tělo dokáže 
správně načítat energii ze Země. Prin-
cip je v  tom, že první se začnou nabí-
jet orgány. Pak se začnou na kvantové 
úrovni spouštět základní systémy jako 
lymfatický a metabolismus, a jakmile se 
tyto dva rozhýbou, nastartuje se imu-
nitní systém. Co se týče elektrosmogu, 
tělo si dokáže poradit s jakoukoli nemo-
cí, když je to v plánu Boha, protože zase 
musíte kalkulovat s tím, proč tu nemoc 
dostal. Když ale zvednete imunitní sys-
tém, tělo je schopno se ubránit. A když 
funguje imunitní systém, může se spus-
tit regenerace organismu. Znáte to, 
když čtyřicátník vypadá na devadesát, 
a devadesátník na 40? Záleží, jak u nich 
funguje regenerace.“

Osudová cesta
Moment, co se ale při zapnutí Soma-
vedicu vlastně děje? „Materiální“ část 
přístroje, destička s připevněnými dra-
hými kameny do tvaru pyramidy, zalitá 
v českém skle ze světoznámé lindavské 
sklárny Ajeto, tvoří 10–15 % toho, co 
dovede. Přístroj je připojen do elektři-
ny kvůli uzemnění a  odvádění škodli-
vin – proto je v něm ještě špetka mědi, 
platiny a  zlata. Zbytek je zabudovaný 
speciální software a  nahrané progra-
my s informacemi a frekvencemi a „je-
mnohmotná“ část. A tady to začíná být 
opravdu zajímavé.

Programování  
kvantového pole

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)



„Souvisí to s programováním fyzické-
ho těla přes kvantové pole. Když to řek-
nu co nejjednodušeji, Somavedic vytvoří 
v blízkém okolí jakousi ochrannou kouli,“ 
vysvětluje tvůrce. Eliminování vlivu elek-
trosmogu a geozón je základ schopností 
Somavedicu. Tady se ale tento „kosmic-
ký“ přístroj teprve rozjíždí…

Programování kvantového pole je 
něco, co funguje i v běžném životě po-
mocí myšlenek, rozpoložení, emocí… 
Zkrátka pomocí elektromagnetického 
vlnění patřičné vibrace. Naše realita se 
tvoří z  našeho vibračního nastavení. 
Jestliže si, nejčastěji na nevědomé bázi, 
ráno „naprogramujeme“ například to, 
že bude náš den stát za starou bačko-
ru, je velká pravděpodobnost, že se tak 
opravdu stane. Také všechny déjà vu, 
sny, modlitby probíhají v „prohlédnutí“ 
do kvantového pole člověka. A právě do 
této oblasti zasahuje svými frekvence-
mi i Somavedic.

Mnoho příčin závažných chorob totiž 
nevzniká na bázi fyzického těla, ale ne-
seme si je „naprogramovány“ v kvanto-
vém poli, v  našem procesoru, kterému 
říkáme DNA. „Když hledáme skutečné 
příčiny chorob, najednou už nejsme ve 
třírozměrném světě, ale v 6D. Hraje roli 
nejen průběh tohoto života (1), ale i těch 
minulých (2), vstupy od rodičů a geneti-
ka (3), životospráva (4), vstupy místa (5) 
a  následného jednání (6). To jednání je 

ale ovlivněno poselstvím a posláním, se 
kterým sem přišla naše duše, co si máme 
všechno vyřešit, prožít, kam vás to vede 
a  co se máme naučit. A  když půjdete 
dál a dostanete se hlouběji, začnete od-
blokovávat příčiny chorob a nemocí, ale 
i té osudové cesty, průběhu života, práce, 
životního stylu i životní pohody. To vše 
spolu úzce souvisí.“

Šlo by to nějak přeložit do normálního 
jazyka? „Když to řeknu lidem zjednodu-
šeně, povím jim: Spíte v  zónách, hrozí 
vám to a to, tím, že se blbě vyspíte, nena-
bijete baterky, jste ráno nevyspalí a nevrlí 
na okolí, děláte špatná rozhodnutí, trápí 
vás jejich následky a roztočila se spirála, 
která mívá špatný konec,“ směje se zku-
šený léčitel, který spoustu věcí pochopil 
až poté, co málem zemřel a na chvíli se 
octl „na druhé straně“.

Jinými slovy, je to jako při curlingu, 
když hráč s koštětem čistí a umetá na 
ledě dráhu kamenu, který míří „do cíle“. 
Somavedic je také jakési koště, jež od-
straňuje z naší cesty smetí a překážky… 

Bavíme-li se o  správném nastavení 
kvantového pole člověka, můžeme si 
představit třeba stav meditace. V  ní se 
mozek dostane do alfa vln, kde se propo-
juje vědomí a podvědomí. A právě v pod-
vědomí je jakési „ovládací centrum člo-
věka“. Přenastaví-li se podvědomí, zlepší 
se i naše každodenní realita. U dnešního 
běžného člověka, zdevastovaného stre-

sem, toxiny či wi-fi zářením, se podvě-
domí s  vědomím propojuje do alfa vln 
obtížně. A právě frekvence v Somavedicu 
zasahují až do kvantového pole a přispí-
vají k lepšímu propojení vědomí s podvě-
domím.

Co to v  praxi znamená? „Tím lidé 
získávají nadhled. Když to hodně zjed-
noduším, v obchodě si sáhnou pro lepší 
kuře než horší, jdou lépe po své osudové 
cestě, setkávají se s lidmi, kteří je někam 
posunou, a  podobně,“ vysvětluje Ivan 
Rybjanský. Největší problém, který jako 
zkušený léčitel řeší, jsou příčiny nemo-
cí z minulých životů. S jedním lékařem 
například nedávno konzultoval případ 
dámy s  onkologickým onemocněním. 
Epicentrum nemoci bylo v děloze. Mělo 
to jediný háček – paní již dělohu nemě-
la. „Je to jako chobotnice, jejíž hlava je 
v kvantovém poli a chapadla prorůstají 
do fyzické úrovně. Když odstraníte je-
nom chapadla, hlava zůstane.“

Somavedic pomáhá připravit půdu, 
zbytek je ale na vás. Ivan Rybjanský do-
dává: „Představte si, kolik vám je let, a že 
máte tak staré auto. A teď si představte, 
že se o  to auto staráte jako o  své tělo. 
V takovém bude stavu. Tělo je perfektní 
fungující systém. Jenže na co vám bude 
Ferrari, které bude mít sjeté letní gumy 
a chybějící stěrače, v zimě?“ 

www.somavedic.cz
eshop.casopis-sifra.cz
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Spolupracovník Šifry Rudolf Svoboda vyrazil na Sibiř. Našel 
tam přívětivý kraj s vynikajícími potravinami, příjemnými lidmi, 
velkou vodou a panenskou přírodou.   Text: Rudolf Svoboda

BAJKAL JEDE 
DO PRAHY



39

Foto Rudolf Svoboda a přátelé

NA CESTÁCH

K dyž jsem byl malý kluk, dostal 
jsem k  narozeninám kníž-
ku Bajkal jede do Prahy. Byla 
o  tom, jak na Sibiři, u  jezera 

Bajkal, ochránce nalezl malé medvídě 
bez mámy. A ochranářská stanice med-
vídě darovala pražské zoo. Od dědy jsem 
se dozvěděl, že Bajkal je největší jezero 
doposud pitné vody bez jakékoli nutnos-
ti úpravy. No a od té doby jsem věděl, že 
se tam musím někdy podívat.

Uběhlo mnoho let, časy se měnily, 
a v dobách, kdy dokonce na Bajkal pořá-
dala naše závodní ROH zájezd, jsem tím 
opovrhoval a měl jsem zcela jiné zájmy 
než jet do tehdejšího SSSR.

Jenže časy se zase změnily. Stejně jako 
mé názory a zájmy. Bajkal a můj dětský 
sen mi připomněly krásné fotografie ta-
mější přírody, které jsem našel na inter-
netu při hledání obrázků do kalendářů, 
jež jsou dnes mým živobytím.

Našel jsem si autorku fotek a požádal ji 
o svolení obrázky uveřejnit v našem ka-
lendáři. Je z Irkutska a Bajkal je její láska. 
A tak jsem si s ní začal oživovat ruštinu, 
40 let zasunutou kdesi v nejzazším moz-
kovém závitu. Seznámil jsem ji i s nápa-
dem cesty na Bajkal. Byla velice ochotná 
a pomáhala mi sestavit trasy, nacházela 
spojení, ubytování a  doporučovala za-
jímavá místa. Plán se začal rýsovat. Na-
konec mě varovala, abych nejezdil úplně 
sám. Přece jen je to ještě trochu divočina 
a vzdálenosti mezi vesnicemi jsou pod-
statně jiné než u nás.

Oslovil jsem tedy kamaráda, který bez 
váhání souhlasil, a začali jsme plánovat 
odlet. Ve finále se k  nám přidala ještě 
moje dcera a syn. Nejprve jsme se chysta-
li odletět na konci května, ale cena lete-
nek prudce stoupla, a tak nám aerofloto-
vé ceny cestu naplánovaly až na přelom 
srpna a  září. Nevadí, paní z  Irkutska 

psala, že je to naopak nejlepší termín jak 
na počasí, tak pro nastávající podzimní 
focení a spaní v přírodě. Nejlevnější let 
byl z Budapešti do Moskvy a z Moskvy 
do Irkutska. Jelikož jsem Budapešť ještě 
neviděl, vůbec mi to nevadilo.

Plán byl následující: v poledne přista-
neme v Irkutsku, sejdeme se s paní foto-
grafkou, pozdravíme se, předám jí ma-
lou pozornost z českých skláren a v 16 
hodin nám jede autobus na pobřeží 
Bajkalu do Bolšoje Goloustnoje, kde strá-
víme první noc. Potom pěšky po břehu 
jezera do Listvjanky, což je 60 kilometrů 
pestrým terénem a nádhernou krajinou.

Letadlo přistálo po pěti hodinách 
v pravé poledne místního času. Přivítal 
nás slabý déšť a  příjemných šestnáct 
stupňů. Lehkou bundu by to ale sneslo.

Čekáme ve výdeji zavazadel, ale kde 
nic, tu nic. Všichni už odešli, pás se 
zastavil a batohy nikde. Paní u okýnka, 

ač vypadala velice komisně, se snažila 
jednak porozumět mé slovensko-ruštině 
a ochotně mi radila, co a jak. Když zjis-
tila, že jsme letěli z  Budapešti, usmála 
se a vysvětlila nám, že letadlo v Moskvě 
bylo příliš pozdě, a  vzhledem k  tomu, 
že jsme měli jen necelou hodinu na pře-
stup, nestihly se batohy z Maďarska pře-
ložit. Je to prý vcelku běžné. Další letadlo 
z Moskvy přiletí v 19 hodin a pak ráno 
v sedm a poté, jako to naše, ve dvanáct.

Opravdová zelenina
Kde jsou, kdepak jsou, naše velkolepé 
plány... Je jasné, že autobus nestihneme 
a  do té vesnice jezdí právě jen tento 
jediný spoj za celý den, takže budeme 
muset přespat v  Irkutsku. Napsal jsem 
paní Jeleně o  naší prekérní situaci, 
načež dorazila ona za námi. Kdyby mi 
nepomohla vyřídit protokol o  ztrátě 
batohů, pro případ, že by se opravdu 

V dobách, kdy na Bajkal pořádala zájezd naše závodní 
ROH, jsem tím opovrhoval. Měl jsem zcela jiné zájmy než 
jet do tehdejšího SSSR. Jenže časy se zase změnily... 
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ztratily a muselo se to řešit s pojišťov-
nou, vyplňuji to ještě dnes.

Jelena se dost smála, když nás viděla 
v kraťasech a krátkém rukávu, neboť 
začalo být skutečně sychravo. Míst-
ní chodili ve větrovkách, a  dokonce 
i v zimních bundách; občas jsem spat-
řil i kulicha.

Moje dcera Verča navrhla, abychom 
našli nějaký sekáč a koupili si aspoň svet-
ry nebo košile. Jelena nás vozila po Irkut-
sku, dokud jsme nenašli vhodný obchod. 
V  suterénu byly obleky z  druhé ruky, 
takže jsme byli elegantní a nakonec na 
Sibiři nemrzli.

Čekal bych poloprázdné ulice, zavřené 
obchody a minimální provoz. Ptám se, 
proč jsou v sobotu všechny krámy ote-
vřené, a  to i  mimo centrum. „Protože 
ve všední den lidé pracují, a  tak naku-
pují jen o víkendech,“ odpověděla Jelena. 
Připadal jsem si trochu trapně; pořád ve 
mně zůstával dojem, že jedeme na Dál-
ný východ, kde se žije jako u nás za Ra-
kouska-Uherska. Jeden turista mi říkal, 
jaká je Irkutsk smradlavá a špinavá díra, 
a houby s octem. Sice nehýří zrovna mo-
dernou, ale dočkal jsem se hned několika 
překvapení.

Jelena nás vzala do hostelu Marco 
Polo, abychom měli blízko jak na autobu-
sové nádraží, tak do centra. Všude čisto, 
příjemná obsluha a přívětivé ceny – po-
stel na noc vyšla na 250 rublů (necelá 
stokoruna).

Slečna recepční nám poradila, kam na 
nákup, protože jsme potřebovali nabrat 
zásoby na cestu a dnešní večeři. Vlastně 
to, že jsme tu museli čekat, bylo nakonec 

velké štěstí. Veškeré zásoby na čtyři dny 
jsme pořídili zde; jinak bychom byli dva 
dny na instantních kaších, než bychom 
dorazili do krámku ve vsi asi tak na půli 
cesty. Nebrali jsme žádné potraviny 
z  Čech, počítali jsme s  místní stravou. 
A dobře jsme udělali. Je levná, zdravější 
a mnohem kvalitnější. 

Nebýt v  obchodě Ljenta nápisů na 
obalech v  azbuce, připadali bychom 
si jako v  každém jiném našem super-

marketu. Regály jsou plné a krize, jak 
by člověk mohl nabýt dojmu ze západ-
ních sdělovacích prostředků, se neko-
ná. První rozdíl jsme zaznamenali až 
v oddělení ovoce a zeleniny. Brambory 
a další kořenová zelenina, i okurky a raj-
čata, jsou totiž evidentně z polí. Každý 
kus je jiný; žádné unifikované zahnutí, 
stejné velikosti či vydrhnuté a naleště-
né plody bez chuti a zápachu. V Rusku 

jsou zakázané geneticky modifikované 
potraviny – jak dovoz, tak pěstování či 
pouhé složky v potravinách či krmivu 
pro dobytek. A je to znát...

V  uplynulých letech hlásí úřady 
rekordy jak v rostlinné, tak zemědělské 
výrobě. Doktrína o  potravinové sobě-
stačnosti Ruska do roku 2020 před-
pokládá až 95%  soběstačnost  u  obilí, 
brambor, rostlinného oleje, cukru, 
potravinářské soli, masa a  masných 

V Rusku jsou zakázané geneticky modifikované 
potraviny – jak dovoz, tak pěstování či pouhé složky 
v potravinách či krmivu pro dobytek. A je to znát. 
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výrobků, ryb a  rybích výrobků, mlé-
ka a mléčných výrobků – tedy přesný 
opak naší země. Kvůli embargu Evrop-
ské unie pak stoupla i produkce ovoce 
a zeleniny, a co nestačily pokrýt domácí 
zdroje, nahradilo například Turecko.

V oddělení nápojů jsem zůstal trochu 
překvapeně stát; nejdříve jsem si myslel, 
že tu mají jen českou plzeň, ale pak jsem 
se rozhlédl a kolem v regálech stála asi 
všechna česká piva, která znám. Pozdě-
ji jsem se však dozvěděl, že se tato piva 
vaří zde na Sibiři; od nás nakoupili pouze 
licence.

Bez problémů jsme sehnali vše, co 
bylo třeba. Úmyslně jsme si vybíra-
li ruské potraviny a  vyhýbali se těm 
z  dovozu.  Překvapily nás svou výbor-
nou chutí. Ze zvědavosti jsme pak ještě 
prošli několik okolních obchodních hal. 
Byly to vlastně velké zastřešené tržnice 
plné nejrůznějších krámků. Když člo-
věk něco sháněl a věděl, kam se obrátit, 
měl velkou šanci právě zde. Našli jsme 
zde sportovní oddělení a koupili i bom-
bu do našeho plynového vařiče.

Místní zvyk je nakupovat vše na tr-
žišti. Nachází se v centru a otevřeno je 
každý den. Jde opravdu o  trh se vším 
všudy. Stánky hlavně s ovocem a zele-
ninou, kořením, houbami, cedrovými 
šiškami, jádry a výrobky z cedru, břízy, 
kůže či kožešiny, naskládané  jeden na 
druhém, a množství lidí mezi nimi. Ve-
dle stánků posedávají babky s malými 
stolky a prodávají produkty ze svých za-
hrádek. U nich jsem našel rajčata, která 
jsem viděl asi poprvé – jedno mohlo mít 
tak půl kila.

To je maso!
Vedle tržiště stojí hala s  masnými 
stánky a  uzeninami. Tolik masa po-
hromadě by leckterý náš supermar-
ket a hypermarket mohl závidět. Syn 
tam byl jako u vytržení. Nikde nebylo 
vidět žádné igelitové balení a vaničky. 
Vše „na živo“. Chcete tady ten kousek? 
Fik-říz, hodit na váhu na kalkulačce, 
ukázat cenu a v papíru šup do tašky... 
Zavzpomínal jsem na dětství, když 
jsem chodil s  babičkou do řeznictví. 
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A... nikde žádná moucha! Jak to dělají? 
Že by jiné klima?

Na druhé straně tržiště je něko-
lik jídelen a  restaurací. Ale můžete 
si koupit i  u  stánku jen tak něco do 
ruky.  Těšil jsem se na pirohy, neměl 
jsem je asi tak 40 let. Kdysi jsem na 
ně chodil v Praze na nádraží nebo do 
Slovanského domu.

Nejvíce mne překvapilo, že zde 
jsou haly s  velkým množstvím stán-
ků s autodíly všech možných značek. 
Auta v  Irkutsku, to je vůbec kapitola 
sama o sobě. Jezdí tu všechno, co má 
motor a nějaké kolo. Technickou kon-
trolu tady zřejmě vůbec nikdo neřeší. 
Potkáte tu auta potlučená, která již 
něco pamatují a občas jim kousek ně-
čeho chybí, ale i vozy úplně nové a na-
leštěné. Je tu obrovské množství aut 
dovezených z  Japonska s pravostran-
ným řízením v nejrůznějším technic-
kém stavu. A obrovské množství pro-
dejních míst s  náhradními díly pro 
všechny, snad na každém rohu mimo 
centrum města.

Městská hromadná doprava nám 
dlouho byla záhadou. Jezdí tu tramvaje, 
autobusy, trolejbusy a maršrutky. Cena 

je všude jednotná – 15 rublů. Potřebova-
li jsme se dostat na letiště a našli, že tam 
jezdí tramvaj č. 4, autobus i maršrutka. 
Podle plánu města jsme sice našli, kudy 
jezdí, ale totéž se nedalo říct o zastávce. 
Později jsme na to však přišli. Dokonce 
je možné si stáhnout aplikaci do telefo-
nu, kde si zadáte, jakým spojem potře-
bujete jet, a vidíte, jak je tramvaj nebo 
trolejbus od vás daleko.

Pro naši cestu na letiště pro zpož-
děná zavazadla jsme se synem zvolili 
maršrutku, tedy ona si vybrala nás. 
Maršrutka je mikrobus oficiálně pro 16 
cestujících. Nikde nemá vyznačeny za-
stávky, a když jsme se pídili v prodejně 
tisku a  cigaret po jízdenkách, uviděli 
jsme frontu asi 30 lidí, ke které přijíždí 
mikrobus s nápisem Letiště. Tak jsme 
neváhali a zařadili se na konec fronty. 
Nacpali jsme se tam všichni.

Maršrutka se rozjela. Ze skrumáže 
lidí se občas ozvalo jméno ulice, mar-
šrutka přijela k  chodníku, dotyčný 
volající se procpal ke dveřím, lidi od 
něho podali peníze k  řidiči, a  ten 
stejnou cestou poslal peníze zpět. 
Podobně to funguje i  v  ostatních 
zdejších prostředcích MHD. Nastoupí-
te zadními dveřmi a předními vystu-
pujete kolem řidiče, který vybírá 15 

rublů. Nepodařilo se mi zjistit, jestli 
někdy někdo odešel zadními dveřmi 
bez placení, občas jsem to se zájmem 
sledoval, ale nikoho jsem nenačapal.

Cesta je štěrk...
Dobrá zpráva. Batohy opravdu přiletěly 
a my mohli konečně vyrazit do divočiny. 
Cestování autobusem nebo maršrutkou 
po místních silnicích pro nás bylo zážit-
kem. Už nikdy nebudu nadávat na české 

Maršrutka je mikrobus pro 16 osob. Nikde nemá 
vyznačené zastávky. Když jsme se pídili v trafice po 
jízdenkách, uviděli jsme frontu 30 lidí. Odjeli jsme všichni.
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silnice. Ale staré asfaltky, polní a  lesní 
cesty na Olchonu, jež lze zdolat jen pěš-
ky, projet na koni nebo offroady čí míst-
ním mikrobusem „buchankou“, kterou 
jsem si zamiloval, k tomuto místu prostě 
patří. Krajina, tedy tajga, step a hluboké 
lesy, se při pobřeží Bajkalu mění každých 
pár kilometrů. Od pastvin plných krás-
ných květů a netřesků přes drsné skalní 
cesty, prudká stoupání či pochod po ka-
mínkové pláži, na západní straně ostro-
va Olchon pak písečné.

Potkáte tu jak místní toulavé psy, tak 
volně se pasoucí stáda koní. Někteří jsou 
zvyklí na lidi a kobylky se nechají i po-
hladit. Jen po medvědech nikde ani sto-
py, a na ty jsem se tolik těšil!

Pro pobyt v národním parku je dobré 
mít povolení; stálo nás 100 rublů na den 
a osobu a 25 rublů za stan. Lze jej získat 
na lesní správě v Listvjance, ale i na cestě, 
jako my ve stanici ochrany parku v jedné 
rybářské osadě. Na ostrově Olchon je též 
kancelář pro ochranu parku, ale zde stojí 
povolení podstatně víc – pro čtyři osoby 
a dva stany na pět dní 1400 rublů.

Ve větších obcích jsou nabídky k uby-
tování v  soukromí, někde i  v  turistic-
kých „bazích“. Město Chužir na Olchoně 
staví velký hotel a tamní obyvatelé žijí 
převážně z  turistického ruchu, který 
je nejsilnější asi tak od poloviny června 
do srpna. My potkali naštěstí jen jednu 
velkou výpravu mládeže z blízké Číny. 
V sezoně jsou ty nejkrásnější pláže ob-
leženy stovkami lidí, kteří po sobě za-
nechávají hory odpadků a na písečných 
plážích budují provizorní „baně“ (ruské 
sauny), takže v  širém okolí máte pro-
blém najít větévku na oheň. I  když je 
zde celé území vyhlášeno národním 
parkem, nebojí se „saunisti“ občas pora-
zit i velký strom.

Šamana jsme v Olchonu sice nenašli, 
zato plakáty na šamanské vystoupení. 
Vůbec nás ale nenadchlo. Chápu, že tu-
ristický ruch místní lidi živí, ale mám 
tak trochu o  tato místa obavu. Jak 
dlouho ještě přežijí bez vážnější újmy? 
A tak si pro sebe opakuji: Bajkalský Du-
chu, ochraňuj své jezero a krajinu! 

Autor je spolupracovník Šifry
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Jeden z největších 
podvodů moderní 
žurnalistiky se skrývá 
tam, kde bychom ho 
možná nečekali. Média 
hlavního proudu o něm 
mlčí, neboť z něj mají 
mohutný zisk.    
Text: Jon Rappoport

Některé z největších iluzí medi-
álního matrixu nám dřepí pří-
mo před očima. Nevidíme je ze 
dvou hlavních důvodů. Prvním 

je, že lidé nevěří, že by mohlo jít o  ilu-
ze (přestože tomu mnohé nasvědčuje). 
Druhým je pak fakt, že lékaři a  další 
„odborníci“ na poli zdravotnictví pracují 
dál, jako by se nechumelilo a nikdo nic 
nevěděl.

Funguje to následovně. „Medicínští 
žurnalisté“, tedy novináři, kteří o zdra-
ví a  zdravotnictví píší, referují jedině 
o tom, co publikují prestižní vědecké ča-
sopisy. To je věda s velkým V. Jejich skála. 
Tytéž časopisy jsou také zdrojem aro-
gantních rad lékařů pacientům: „Studie 
nám ukazují, že…“ A  to je v  podstatě 
celé.

Studie v prestižních magazínech jsou 
prostě považovány za konečnou pravdu. 
Reportéři, kteří se zabývají medicínou, 
obvykle o ničem jiném nepíší. Ani je to 
nenapadne.

Co kdybychom jim ale řekli, že těmto 
studiím protiřečí jiné, důležitější autori-
ty? Co kdyby dotyční reportéři prozkou-
mali více studií, než kdy zvládl jakýkoli 
lékař, a došli k naprosto šokujícímu, zce-
la opačnému závěru, než byli celou dobu 
zvyklí?

Podobná věc je přitom klidně mož-
ná. Vlastně se už stala. A  závěry do-
konce někdo publikoval. Ale žurna-
listé, kteří se zabývají medicínou, to 
prakticky ignorovali a  jedou dál, jako 
kdyby se nic nedělo, jako by tento 
obrovitý pilíř moderní medicíny stál Foto Adobe Stock
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pořád neporušený – i  když se bortí 
jako domeček z karet.

Nevěřte studiím
Držte si klobouky, začíná pořádná jíz-
da. Následující prohlášení pochází z úst 
doktorky Marcii Agnellové, bývalé edi-
torky možná nejprestižnějšího vědecké-
ho časopisu na světě: The New England 
Journal of Medicine. Časopisu, který 
běžně odmítá tisíce vědeckých studií 
a tisíce jiných tiskne. „Není prostě mož-
né věřit většině klinických studií, které 
jsou publikovány, nebo se spoléhat na 
názory důvěryhodných lékařů či osvěd-
čené medicínské postupy.

Tento závěr, k němuž jsem došla po-
malu a neochotně během dvou desítek 
let na pozici editorky The New England 
Journal of Medicine, mi opravdu nedě-
lá radost,“ napsala doktorka Agnello-
vá v časopise The New York Review of 
Books 15. ledna 2009. Možná si budete 
tyto věty chtít přečíst několikrát, abys-
te si plně vychutnali jejich skutečný 

smysl. Doporučuji i  následující vyjád-
ření, tentokrát z  pera editora elitního 
a váženého medicínského časopisu The 
Lancet.

Richard Horton, šéfeditor Lance-
tu, napsal ve vlastním časopise dne 
11. dubna 2015 (The Lancet, svazek 
385, článek Offline: Co je důvěryhodnost 
v oblasti medicíny): „Obžaloba proti vědě 
má v rukou jasná fakta: většina vědecké 
literatury, dost možná až polovina, je 
zkrátka nepravdivá. Vědu sužuje met-
la studií s malým rozsahem vzorků či 
nepodstatným dopadem, neplatnými 
prostředky analýzy a  trapně zjevnými 
konflikty zájmů, spolu s obsesí pro po-
divné módní trendy. Věda se obrátila do 
temnot…

Zjevná přirozenost, s  níž se vědci 
uchylují k nekalým praktikám v oblas-
ti výzkumu, je zarážející. V touze najít 
zajímavý příběh vědci až příliš často 
,osekávají‘ data tak, aby se hodila k je-
jich světonázoru. Nebo zpětně upravují 
hypotézy, aby seděly k závěrům. Svůj díl 

kritiky si zaslouží i  editoři vědeckých 
časopisů: vždyť napomáháme těm nej-
horším nešvarům. Naše posledlost ,im-
pakt faktorem‘ podporuje nezdravou 
soutěživost, která vědce žene ke snaze 
,vyhrát‘ místo na stránce některého 
z  pár slavných magazínů. Naše láska 
k  ,významnosti‘ výsledku zapleveluje 
vědeckou literaturu mnoha statistický-
mi pohádkami. Ale všechna vina neleží 
na časopisech. Vinny jsou i  univerzity 
a jejich nekonečný boj o peníze a talen-
ty…“

Ještě se vám netočí hlava? Pak mám 
pro vás pár dalších vyjádření. Jsou snad 
ještě horší. Tenhle výrok je také z New 
York Review of Books, konkrétně ze 
12. května 2011. Helen Epsteinová píše 
v článku Varování před chřipkou: Bojte 
se farmaceutických společností: „Před 
šesti lety zjistil John Ioannidis, profe-
sor epidemiologie na Lékařské fakultě 
Ioanninské univerzity v  Řecku, že té-
měř polovina publikovaných článků ve 
vědeckých časopisech obsahuje falešné 

Foto Adobe Stock
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závěry, neboť výsledky studií se nezá-
vislým výzkumným týmům nikdy ne-
podařilo zopakovat. Problém se týká 
především článků v  medicínských ča-
sopisech podrobených procesu peer-
-review, které často rozhodují o  mno-
hamilionových či mnohamiliardových 
investicích.

Bylo by překvapující, kdyby se edito-
ři nedostávali nikdy do střetu zájmů. 
V případě medicínského výzkumu jsou 
zdroje předpojatosti evidentní. Většina 
oficiálních časopisů na poli medicíny 
čerpá více než polovinu finančních pro-
středků z reklam farmaceutických spo-
lečností, které také vlastní tucty dalších 
společností, jako je Wolters Kluwer – 
medicínské nakladatelství, jež rovněž 
poskytuje marketingové služby farma-
ceutickému průmyslu.“

Další citát z  téhož článku: „I  FDA 
(americký Úřad pro kontrolu potravin 
a  léčiv) se čím dál více finančně spolé-
há na tantiémy a další finanční odměny 
plynoucí od farmaceutických společ-
ností, jejichž produkty má údajně regu-
lovat.

To by mohlo být příčinou vzrůstající-
ho počtu skandálů, v nichž hrají hlavní 
roli běžně předepisované léky, jejichž 
negativní účinky byly objeveny pro pa-
cienta příliš pozdě.

Minulý rok se ukázalo, že lék Avandia 
od farmaceutické společnosti GlaxoS-
mithKline, předepisovaný na diabetes, 
je u uživatelů spojen s tisíci srdečními 
příhodami. O  pár let dříve vyšlo naje-
vo, že antidepresivum Paxil, vyráběné 
stejnou společností, zvyšuje u mladých 
lidí riziko sebevraždy. Lék proti bolesti 
Vioxx, vyrobený firmou Merck, byl také 
spojen s tisíci úmrtími na srdeční cho-
roby. V každém z těchto případů vědec-
ká literatura naznačovala, že něco není 
v pořádku.

Společnosti se samozřejmě ve všech 
zmíněných případech zavázaly k  mi-
mosoudnímu vyrovnání – jenže náhra-
da škody, ani při tisících poškozených, 
nikdy nedosahuje ani zlomku výnosů 
z prodeje léku na trhu. Tyto precedenty 
by mohly vytvářet podmínky pro nedo-

statečnou opatrnost v  oblasti léků na 
předpis obecně.“

Potrubí plné podvodů
A  další citáty z  newyorského časopisu 
NY Review of Books, tentokrát z  člán-
ku Farmaceutické společnosti a  lékaři: 
Příběh plný korupce: „Vezměte si jen kli-
nické zkoušky, při nichž se medikamen-
ty testují na pokusných osobách. Než 
může nový produkt vstoupit na trh, jeho 
výrobce musí zaplatit klinické zkoušky, 
které mají FDA ukázat, že je lék bezpeč-
ný a účinný – většinou v porovnání s ,fa-
lešným lékem‘ neboli placebem.

Výsledky – pokud nějaké jsou – jsou 
předloženy FDA. Jsou-li jeden nebo dva 
pozitivní – tedy pokud ukazují, že lék 
účinkuje bez vážných vedlejších účinků 
–, je obvykle schválen, a  to i když jsou 
výsledky ostatních zkoušek negativní. 

Pochopíme-li základní konflikt zájmů, 
který proniká celým farmaceutickým 
odvětvím, pak není příliš překvapivé, že 
ze zkoušek léků, sponzorovaných jejich 
výrobci či totožným odvětvím farmacie, 
které jsou následně publikovány v medi-
cínských časopisech, vycházejí setrvale 
jako lepší léky od sponzorů, kteří vý-
zkum i časopis platí.

Metoda je jednoduchá: negativní vý-
sledky zkoušek nejsou publikovány, 
zatímco pozitivní jsou publikovány ne-
ustále dokola v  mírně pozměněných 
formách. Rovněž se stává, že i negativ-
nímu výsledku je interpretací přiřčena 
pozitivní role. Například při zkoumání 
sedmdesáti čtyř klinických testů anti-
depresiv bylo zjištěno, že z třiceti osmi 
studií, vyznívajících pro drogy pozitivně, 
bylo publikováno třicet sedm. Ze třiceti 
šesti studií, jejichž výsledky se nehodily, 
ovšem třicet tři buď vůbec nebylo pub-

likováno, nebo byly publikovány způso-
bem, který dával obsahu přes negativní 
výsledek zkoušky pozitivní ladění.“

Pokud jste nad tímto problémem ještě 
nikdy neuvažovali, chce to trochu trpěli-
vosti. Přečíst si výše zmíněná prohlášení 
několikrát za sebou, než pochopíte, že 
vidíte obrysy skandálu skutečně obřích 
rozměrů: většina medicínské literatury 
je jen potrubím, kterým proudí neko-
nečné množství podvodů.

Máme na výběr
Pokud nějaký lékař sebevědomě cituje 
jakoukoli klinickou zkoušku léku, mají 
jeho slova asi takovou váhu, jako by vám 
předčítal nejnovější zprávy o celebritách 
ze stránek Blesku.

Jenže novináři, kteří se takzvaně za-
bývají medicínou, nikdy neuznají, že jsou 
vlastně bulvár. Pořád budou tvrdit, že 

jejich zdroje jsou bezchybné. Je to jejich 
práce. Pokud totiž odmítnou všechny ty 
krásné vědecké studie, nebudou mít už 
o čem psát.

Tedy pokud by se jim nechtělo začít se 
skutečnou novinařinou a pomalu vyko-
pat ze země základy skandálu, který jsem 
právě naznačil. Jenže to by znamenalo 
kousat ruku, která je krmí – a následně 
je pokousaná vyhodí z práce. Takový no-
vinář by nejspíš skončil v redakci nějaké-
ho místního plátku, kde bude popisovat 
pikniky v přírodě. Pokud bude mít štěstí.

Jenže to není ani můj, ani váš problém. To 
je problém těch novinářů. Oni si přece do-
cela svobodně zvolili svou práci. My máme 
tu výhodu, že si můžeme docela svobodně 
vybrat myslet si pravdu. A dokonce ji – za-
tím – i říkat. Nestojí to za pokus? 

Autor je americký investigativní novinář 
na volné noze a zakladatel internetového 

projektu NoMoreFakeNews.com 

Pokud nějaký lékař sebevědomě cituje jakoukoli klinickou 
zkoušku léku, mají jeho slova asi takovou váhu, jako by 
vám předčítal zprávy o celebritách ze stránek Blesku.



Majitelka firmy Joalis Marie Vilánková při své 
práci jedinečným způsobem propojuje klasickou 

a informační medicínu. Nemoci totiž vznikají jak na 
úrovni těla, tak emocí, a jedno úzce souvisí s druhým. 

Proč naše těla přestávají fungovat?   Text: Milan Vidlák

Moderní doba přeje jak zdra-
vému životnímu stylu, tak 
osobnímu rozvoji a spiritua-
litě. Dnes se v kavárně baví 

lidé běžně o  minulých životech, karmě 
i očistných kůrách, ale v 90. letech minu-
lého století? „Jednou jsem šla po ulici a vi-
děla termín kvantová medicína. Velmi 
mě to zaujalo. Vůbec jsem netušila, že za 
pár let budu dělat něco velmi podobného. 
A tak to všechno začalo,“ vypráví ve vile 
své společnosti v pražských Strašnicích 
Marie Vilánková, badatelka v  oboru te-
orie informační medicíny a  spoluzakla-
datelka značky Joalis, která se vydala po 
zcela neprošlapané, ale o to víc vzrušující 
cestě.

Psal se rok 1998 a rodačka z  jihočes-
kých Čestic zrovna studovala na Ma-
tematicko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy nově se rozvíjející obor informa-
tiky, kde se učila nejen programovat, ale 
i  teorii informace. Na rozdíl od mnoha 
technicky zaměřených lidí, kteří akcep-
tují pouze to, na co si mohou „takzvaně“ 
sáhnout, měla Marie Vilánková jednu 
výbornou vlastnost. „Zastávala jsem 
vždy takový postoj, že když jsem něče-
mu nerozuměla, respektovala jsem to 
a ničemu se nevysmívala,“ přibližuje, co 

jí umožnilo pronikat do nových a pro ni 
neznámých oborů; právě schopnost pro-
pojovat zdánlivě nepropojitelné se stala 
základem jejího úspěchu. 

Naproti tomu doktor Josef Jonáš patřil 
mezi první lékaře s klasickým vzděláním, 
kteří se věnovali homeopatii a právě in-
formační medicíně a měl řadu zkušenos-
tí s přírodní léčbou. Žádná setkání nejsou 
náhodná. Marie Vilánková a její tehdejší 
partner Ing. Vladimír Jelínek, vzděláním 
elektrotechnik, měli zase mládí, nadšení 
a  technické znalosti. A tak se pár chyt-
rých hlav dalo dohromady… „Bylo mi 
25 let a přečetla jsem tuny knih. To, že 
funguje homeopatie, že fungují Bachovy 
esence, je prostě fakt. Mě ale zajímá, proč 
to funguje,“ vysvětluje inspirativní žena, 
z níž zaujetí pro věc přímo září.

Od začátku využívala svoje znalosti 
informatiky. Vladimír Jelínek zase rozu-
měl elektronice. Vytvořili tak potřebné 
přístroje na výrobu informačních pre-
parátů. Inspirací byly podobné přístroje 
z Ruska, neboť právě tamější vědci – pře-
devším ti armádní – se tímto oborem 
zabývali dávno předtím. Marie Vilánková 
také vytvořila program EAM pro dia-
gnostiku. „Do upraveného EAV přístroje 
se mohou pomocí počítačového progra-
mu pokládat dotazy. Na podobném prin-
cipu funguje třeba kineziologie. V  pod-
statě měříte stresovou reakci organismu 
na určité informace. Vložíte dotaz na 
rtuť, a když tělo reaguje, máte s ní nějaký 
problém a je třeba ji z organismu detoxi-
kovat. Je to na bázi elektromagnetického 
vlnění, ostatně jako všechno. I mezi námi 

při rozhovoru probíhá elektromagnetic-
ké vlnění,“ usmívá se vědkyně, která si 
dává záležet, abych jí laik rozuměl, a tak 
nezachází do zbytečných podrobností.

V preparátech jsou uloženy informace 
ve formě hologramu. Například infor-
mace o našich orgánech, buňkách nebo 
škodlivých virech, bakteriích nebo jiných 
toxinech. Každá živá buňka umí toto 
elektromagnetické vlnění „číst“ – tělo tak 
dostane nápovědu, jak se má s  daným 
problémem vypořádat. Preparáty Joalis 
tak fungují na bázi hmotné (bylinná slož-
ka) i na té nehmotné (informační složka).

Aby toho nebylo málo, paní Marie 
čekala v  začátcích projektu své první 
miminko. Moc se těšila, jak vše půjde 
hladce a  přirozeně, jenže dopadlo to 
úplně jinak. „Skončila jsem v porodnici 
v Českých Budějovicích, kde jsem čekala 
14 dní, než se Mařenka narodila, a porod 
byl vyvolávaný. Narodila se císařským 
řezem, do kterého mě vmanipulovali lé-
kaři, a byla jsem z toho velmi zklamaná. 
Chtěla jsem mít v životě víc dětí a bála 
jsem se, že to už nepůjde,“ vzpomíná 
na nelehké období. Dva roky, kdy byla 
Mařenka malá, zasvětila její maminka 
intenzivnímu studiu. „Naučila jsem se 
celou gynekologii, klasické porodnictví 
i  přírodní medicínu ohledně porodů. 
K dalšímu porodu jsem byla připravená. 
Věděla jsem, že musím umět argumen-
tovat. Jinak mě odpálí a bude zle. Udělala 
jsem na lékaře drobný podvod, kdy jsem 
posunula datum menstruace, protože 
oni jsou velmi striktní, a  to byla moje 
první rebelie proti systému.“

Nakonec porodila v Centru alternativ-
ního porodu na Bulovce, i když jí lékaři 
diagnostikovali zúžení pánevního dna 
a  teoreticky se nic takového vůbec ne-
mělo povést. „Anežka uzdravila moji 
ženskou duši a  pochopila jsem, jak dů-
ležitá je psychika. Syn Matouš a později 
i dcera Viktorie se narodili bez jakýchkoli 

Paralelní světy
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problémů navzdory předpovědím lékařů 
a mému vyššímu věku.“

Marie Vilánková pracovala z domova, 
především po večerech, kdy děti spaly, 
a po gynekologii nastudovala i celou imu-
nologii a  mikrobiologii. I  zde uplatnila 
svoji velkou přednost – propojení exakt-
ní vědy s obory, kterým většina vědců ne-
rozumí nebo rozumět nechce. „Nic není 
černobílé. Myslím si, že chyba alternativy 
je, že popírá často realitu a ty objektivní 
medicínské a fyziologické věci. Nejde va-
řit z vody. Došla mi celá řada souvislostí. 
Jsem ovlivněná matfyzem, takže jsem 
zvyklá rozebrat si logickou strukturu 
problému a pak teprve řešit podružnos-
ti, což je přesný opak toho, co dělá lékař-
ská věda, která řeší podružnosti a neřeší 
smysl a celek. Lékaři říkají, že alternativa 
nemá důkazy. Ale kde má důkazy kla-
sická medicína, když nepočítám ty tuny 
zfalšovaných studií, které se dělají na za-
kázku farmaceutických firem?“

Odborné znalosti, systematické myšle-
ní a cit pro věc umožnily paní Vilánkové 
v práci propojit „racio“ a „psýché“, což jí 
dalo obrovský prostor pro pochopení 

příčin zdravotních problémů, se kterými 
si samotná alternativa ani samotná mo-
derní medicína neví rady – první proto, 
že ignorují „fyziku“, a druzí zase „ducha“. 
„Moderní léky často jen hasí důsledky, 
neřeší příčiny. Ale bohužel to dělá i řada 
přírodních preparátů. Třeba ty na odky-
selení organismu. Ale co dál? Nejde řešit 
jen jedno, nebo druhé, vždycky to spolu 
souvisí. V Joalisu řešíme problém jak na 
hmotné úrovni, která představuje tělo, 
i na jemnohmotné úrovni duše, kde se 
řeší emoční zátěže. Jde nám o to pomoci 
organismu, aby sám dobře fungoval. Má 
k tomu ty nejlepší předpoklady.“

Doba toxinů
Potíž je ale v tom, že žijeme v době plné 
toxinů a  chronických onemocnění, jež 
narušují a oslabují imunitu. Ideální orga-
nismus se každého toxinu a  škodliviny 
ihned zbaví. Jenže naše poškozené orga-
nismy tuto funkci neplní. Například při 
stresu se stáhnou svaly a zablokuje lym-
fatický systém a jedy se nahromadí.

Joalis proto pracuje s metodou řízené 
detoxikace, přičemž preparáty fungují, 

jak již bylo řečeno, na hmotné i nehmot-
né rovině. Jedna skupina produktů pra-
cuje na úrovni buněk a  orgánů, druhá 
skupina odvádí toxiny, těžké kovy, třetí 
je zaměřená na viry a mikroby a čtvrtá 
pracuje s emocemi. „Téměř každý člověk 
má dnes problém v oblasti sleziny. Ta je 
spojena s  principem intuitivně vědět 
chci-nechci, udělá mi to dobře, nebo ne. 
Každý orgán představuje určitý prin-
cip. Játra jsou zase spojena s agresivitou 
a potlačením emocí. Řízená detoxikace 
a informační medicína pomůže člověku 
například odblokovat zasuté emoce.“

 Marie Vilánková, která se i po 20 
letech stále vzdělává, školí detoxikač-
ní terapeuty, kterých je již několik set 
a  přednáší, s  překvapením zjistila, že 
Joalis je velmi blízký lidem s  technic-
kým vzděláním, například elektroinže-
nýrům, kteří toho o  elektromagnetic-
kém vlnění a  fyzice vědí mnohem víc 
než běžní lidé. Co majitelku firmy Joalis 
potěšilo, je poměrně překvapivá skuteč-
nost: „Nejvíc mým přednáškám rozumí 
doktoři.“  

www.joalis.cz
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Marie Vilánková se svou jedenapůlroční 
dcerou Viktorkou. Domá má ještě dvě starší 
dcery a syna.   Foto archiv MV
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Foto Adobe Stock

Umění dialogu
Společnost je „rozdělená", 
lidi se dohadují, nálepkují, 

obviňují a napadají, pohrdají názory 
druhých a jeden druhého se snaží 

zadupat do země. Tak dnes probíhá 
komunikace (nejen) ve veřejném 

prostoru. Jak má ale vůbec vypadat 
ta správná a proč je tak důležitá?   

Text: Anton Smataník
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V yjadřovat se pomocí slov 
a  předávat své myšlenky 
ostatním, to dokáže jen člo-
věk. Ne vždy – a  v  poslední 

době dvojnásob – se to však jeví jako 
výhoda. Právě slova jsou totiž namísto 
ulehčení života velice často zdrojem 
problémů a konfliktů. 

Je velmi obtížné si přiznat, že pros-
tě nedokážeme správně komunikovat 
a že většina z nás má v této disciplíně 
notné mezery. Samozřejmě, někdo má 
předpoklady lepší a  jde mu to samo, 
jinému naopak „nebylo dáno“. Ko-
munikačním schopnostem se učíme 
v průběhu celého života; jsou nezbytné 
k tomu, abychom mohli vytvářet spo-
lečenské vazby a  předávat informace. 
Správně zvolená, formulovaná a pocho-
pená slova přitom dovedou řešit pro-
blémy, urovnávat konflikty, přispívat 
k dohodě i inspirovat. 

Pozoruhodné je, že se tato zásadní 
schopnost, tolik nezbytná pro kvalitní 
život, ani neučí ve škole, na rozdíl od 
jiných, mnohem méně podstatných 
věcí. A když se podíváme například na 
„dialog“, jaký mezi sebou vedou v mé-
diích či na sociálních sítích dva tábory 
„rozdělené“ společnosti, například při 
i po nedávných prezidentských volbách 
v Česku, seznáme, že nejde o naši nejsil-
nější stránku.

Jak tedy komunikovat správně? 
A  jaké jsou klíčové dovednosti pro 
úspěšnou komunikaci? Pro začátek si 
shrňme ty nejdůležitější:

PŘIZPŮSOBIT JAZYK
Povídáme-li si s malým dítětem, přizpů-
sobíme mu tón řeči, volíme jednoduchá 
slova, používáme krátké věty. Snažíme 
se, aby nám dítě rozumělo. Děláme to 
tak automaticky. Při jednání s dospělý-
mi jedinci však od tohoto způsobu ustu-
pujeme. Slovník, který ten který člověk 
používá, a  způsob, jakým slova inter-
pretuje, však velmi závisí na prostředí, 
ve kterém daná osoba žije, zkušenos-
tech, inteligenci, vzdělání a podobně.

Určitě se nám zdá přístupnější lékař, 
který nám vysvětlí diagnózu živým, ho-

vorovým jazykem a  nepoužívá suchou 
odbornou terminologii, nebo profesor, 
který nemluví jako „uspávač hadů“. Zá-
kladem úspěšné komunikace je proto 
mluvit především srozumitelně, nepo-
užívat zbytečně cizí slova (jeden nejme-
novaný hokejista se kdysi při rozhovoru 
předváděl před jednou naší novinářskou 
kolegyní a na konci ji s vážnou tváří po-
žádal: „Tohle prosím nepublicikuj“), ujis-
tit se, zda nám druhý rozumí. Nedomýš-
lejme si; pokud nám zrovna není jasné, 
jak to partner myslel, snažme se zjistit 
víc, než dojde ke zbytečnému nedorozu-
mění. Lepší je se zeptat, třeba i opako-
vaně, a to i v případě, že si připadáme 
nepatřičně. Moudrý člověk se totiž po-
učí, kdežto hlupák zůstane hlupákem 
navždy. 

OTEVŘENÉ OTÁZKY
Kdo se ptá, ten se dozví, říká se. A je to 
pravda. Dokážeme-li se správně zeptat, 
získáme i více informací, a tím lépe se 
můžeme rozhodnout a zařídit. Ideální 
je klást otázky, na které je třeba odpo-
vědět jinak než „ano“ nebo „ne“. Tím 
dáme partnerovi v  dialogu šanci lépe 
vyjádřit jeho názor a postoj, a možná 
dospějeme dříve a  lépe k  řešení, po-
chopíme-li i důvody a argumenty. Záro-
veň mu tím projevíme potřebnou úctu 
a nebude si připadat jako na výslechu. 
Dobré je rovněž nereagovat a neodpo-
vídat okamžitě, ale nad odpovědí se 
nejprve zamyslet. Nejen nad jejím ob-
sahem, ale i formou, způsobem sdělení 
a podobně.

NEMLUVME ZA DRUHÉ
Mnoho nedorozumění pramení z vyjád-
ření, která hodnotí druhé, která připi-
sují druhým osobám různé myšlení či 
konání. Pokud někdo konstatuje, že si 
něco myslíme, děláme nebo neděláme 
určité věci, podsouvá nám svoje závěry, 
výsledky svých úvah a  myšlenkových 
pochodů. Ne nadarmo se říká „podle 
sebe soudím tebe“. Samozřejmě, vývody 
druhých mohou být i pravdivé, ale čas-
to bývají poměrně nepřesné. To může 
vést ke zbytečnému konfliktu. Hovořit 

FENOMÉN
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za druhé je neslušné a neuctivé a tento 
zlozvyk jde označit i za manipulaci.

RESPEKT
Respekt dáváme najevo zejména svým 
chováním. Důležitý je případný oční 
kontakt, dostatek osobního prosto-
ru… Obě strany by měly být navzájem 
rovnocenné – buď oba sedí, nebo stojí. 
O poznání hůř se mluví s člověkem, kte-
rý je usazený a má svůj osobní prostor, 
když my stojíme vedle něj s  pocitem 
žáka odpovídajícího před tabulí. Když se 
necítíme komfortně, je náročnější jasně 
formulovat a obhajovat své postoje. Se-
díme-li a s někým mluvíme, je zdvořilé 
mu nabídnout, ať se také posadí. 

POSLOUCHEJME
Upřímná a  efektivní komunikace zna-
mená v první řadě dokázat poslouchat 
svého partnera v dialogu, otevřít se no-
vým nápadům a úhlům pohledu a dovo-
lit si změnit názor. Snažit se neskákat do 

řeči, nepřesvědčovat, ale pochopit a až 
následně reagovat. Pouze člověk, který 
je schopen druhého pozorně poslou-
chat, se bude moci následně plnohod-
notně zapojit do dialogu. V  opačném 
případě to může vypadat tak, jako když 
se v  jedné mé dřívější práci bavily dvě 
kolegyně a nejlepší kamarádky stylem, 
že se sice každá vypovídala, ale jen řekly 
to svoje, aniž by reagovaly na to, co říka-
la druhá. Dva monology namísto jedno-
ho dialogu jsou velmi častým jevem.

Správná komunikace samozřejmě ne-
spočívá ani v tom, že budeme na vše při-
takávat. Jak praví jedno přísloví, „když 
spolu dva ve všem souhlasí, jeden z nich 
je zbytečný“. Důležité je umět říct i ne, 
máme-li pocit, že nás druzí chtějí využít 
či dotlačit k určitému chování.  

NEPOHRDAT JINÝMI
Je velmi důležité dokázat respektovat 
názory jiných i přesto, že se neshodují 
s těmi našimi. Ostatně v tom právě pod-

stata respektu spočívá. Pohrdání názory 
druhých je jedna z největších chyb, kte-
rých se vůbec můžeme v  komunikaci 
dopustit. Na naši povýšenost není nikdo 
zvědavý a pravděpodobně druhého pou-
ze odradí, takže se vám bude v budouc-
nu raději vyhýbat.

Nikdo nemá rád „nádivy“, kteří ostatní 
blahosklonně poučují z výšin své moud-
rosti a nikdy je nezajímá, jak se cítí nebo 
co si myslí ostatní. Ostatně možná jste si 
též coby čtenáři Šifry všimli, že mít svůj 
vlastní názor může být v  dnešní době 
podobně nebezpečné jako v dobách mi-
nulých; ostrakizace a napadání oponen-
tů má jenom jiné formy. Stačí se podívat 
například na naši veřejnoprávní televizi 
nebo si přečíst nějaký mainstreamový 
deník, aby člověk s hrůzou zjistil, že se 
jisté skupiny lidí řídí heslem „kdo neču-
rá s námi, čurá proti nám“. 

Paradoxně se ti nejméně tolerantní je-
dinci často řadí mezi „liberály“ či „demo-
kraty“ a nezřídka pořádají demonstrace 

Schopnost komunikovat pokládáme 
často za vrozenou, komunikačním 
schopnostem se ale učíme v průběhu 
celého života.   Foto Adobe Stock
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„za svobodu“. Podobných prohřešků se 
ale dopouštějí i  ti, kteří dostávají ná-
lepku „alternativní“. Jakmile se někteří 
zvláště horliví „konspirátoři“ či esoterici 
dostanou do ráže a začnou šířit tu jedi-
nou pravdu a shazovat všechny, kdo ne-
věří v reptiliány a chemtrails, je taktéž 
nejlepší vzít nohy na ramena.  

PSYCHICKÉ BLOKY
Mnoho lidí trpí určitými psychickými 
bloky, které narušují jejich komuni-
kační dovednosti i  schopnost vytvářet 
harmonické vztahy. Tyto bloky vznik-
ly většinou v  dětství v  rámci různých 
traumatických zážitků a nezřídka jsou 
pochovány velmi hluboko a  přenesené 
až do podvědomí. Jinými slovy, jedinci si 
už ani neuvědomují, že je jejich jednání 
deformované, a samozřejmě ani netuší, 
kdy k tomu došlo.

Dostat se z takovýchto bloků může 
trvat samotnému člověku velmi dlou-
ho, ale je důležité tomu věnovat větší 
množství energie i času, případně vy-
užít pomoci psychologa či psychotera-
peuta. Jakmile se s nimi totiž vypořá-
dá, kvalita jeho života se dramaticky 
zlepší.

Jako příklad lze uvést třeba politika 
Tomia Okamuru, který se v  pořadu 
České televize 13. komnata svěřil, že 
vyrůstal v  dětském domově, kde byl 
coby poloviční Japonec drsně šikano-
ván. Proto až do 20 let koktal. A dnes? 
Dnes je z  něj jedna z  nejvýřečnějších 
osobností veřejného života a dotáhl to 
až na místopředsedu Poslanecké sně-
movny.  

VĚDOMÁ KOMUNIKACE
Komunikovat vědomě znamená jít 
určitým způsobem nad rámec všeho 
výše zmíněného. Používat empatii, 
dokázat se plně soustředit, podívat se 
na věci z druhé strany, uzemnit ego. 
Nenecháme se rušit a  partnerovi vy-
hradíme tolik času, kolik potřebuje; 
naše pozornost je plně na něm. Sna-
žíme se vidět, chápat, cítit věci očima 
druhého, stáváme se jím (samozřejmě 
jen obrazně). Jsme klidní a vyrovnaní, 

nepřišli jsme bojovat a  něco si doka-
zovat, hned od začátku vstupujeme 
s  jasným úmyslem zbaveným těch-
to primitivních tužeb a  neduhů. Do 
komunikace vstupujeme s  tím, že se 
chceme někam posunout, a  k  tomu 
směřuje naše snaha.

V životě ale nemluvíme pouze s lid-
mi, se kterými mluvit chceme; často 
se nevyhneme situacím, kdy musíme 
pracovně, ale i  osobně komunikovat 
s někým, s kým bychom raději neko-
munikovali. Ale i to je parádní trénink, 
jak se nenechat ovlivnit negativními 
emocemi a konverzaci zvládnout „po-
liticky“.

Zatímco někteří lidé mají schopnost 
efektivně komunikovat v  sobě, jiní na 
tom musejí tvrdě pracovat. Máte-li po-
cit, že komunikace není zrovna vaší sil-
nou stránkou, může vám pomoci něko-
lik následujících rad:

 → Nikdy se nezapomeňte optat, není-
-li vám něco jasné. Nejenže tak získáte 
nové poznatky, ale taktéž dáte najevo 
účast a zájem. 

 → Naučte se být asertivní. Neskrývejte 
se se svými myšlenkami a pocity před 
ostatními a v klidu je dejte najevo. Ne-
zapomeňte být přátelští a v žádném pří-
padě nevyjadřujte nad názory jiných lidí 
pohrdání.

 → Velice důležitá je při komunikaci řeč 
těla. Vždy se snažte udržovat oční kon-
takt s tím, s kým mluvíte. Podpoříte tak 
u jiných pocit, že vám mohou důvěřovat 
a  jste k  nim upřímní. Při mluvení se 
snažte uvolnit. Vyhněte se grimasám, 
ohryzávání tužky nebo vrtění. Zabrání-
te tak tomu, aby se vaši partneři v disku-
si soustředili víc na pozorování vašeho 
ucha, které si škrábete, než na to, co 
říkáte.

 → Po dobu konverzace se pokuste shr-
nout, co sdělují jiní, abyste si ověřili, zda 
jste vše správně pochopili.

 → Držte se pokud možno tématu. 
A vyhýbejte se slovům jako „vždy“ nebo 
„nikdy“, působí velmi kategoricky a jen 
málokdy odrážejí realitu.

 → Pokud se vám něco nelíbí, namísto 
toho, abyste si stěžovali, předložte jiným 
návrh, jak daný nedostatek odstranit. 

 → U každého, s kým mluvíte, se pokus-
te odhadnout individuální rozdíly. S lid-
mi komunikujte s přihlédnutím k tomu, 
odkud pocházejí, jaká je jejich profese, 
kulturní zázemí, a i podle toho, o jakou 
se jedná osobnost. Je velký rozdíl, jestli 
se bavíte s introvertem či extrovertem. 
Extrovertům se může zdát, že si intro-
verti drží příliš velký odstup, protože 
před odpovědí se snaží důkladně pro-
mýšlet, co řeknou. Naopak extroverti 
často jednají impulzivně a někdy mluví 

bez přemýšlení, co jim slina na jazyk 
přinese, až se někomu mohou zdát jako 
protivní či drzí. 

 → Stanovte si přesné hranice mezi sou-
kromým a  profesním životem. Situaci 
můžete někdy odlehčit tím, že se šéfem 
poklábosíte o tom, jak se daří dítkám ve 
škole. Pokud se k rodinným a jiným po-
dobným tématům budete uchylovat až 
příliš často, může to ale působit nepro-
fesionálně. 

 → V  neposlední řadě nezapomínejte 
nikdy na pochvalu. Pokud svého partne-
ra občas pochválíte, bude se s vámi cítit 
příjemně a bude se chtít potkat častěji.

Ten, komu se podaří naučit efektivně 
komunikovat, získá na celý život obrov-
ský trumf. Takový člověk totiž výrazně 
lépe navazuje a udržuje vztahy s ostat-
ními, a to jak soukromé, tak pracovní.

Často musíme komunikovat s někým, s kým bychom radši 
nekomunikovali. Ale i to je trénink, jak se nenechat ovlivnit 
negativními emocemi a konverzaci zvládnout „politicky“.
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Ve vztahu je potřeba mluvit. Jenže 
jde i o to, jakým způsobem mezi vámi 
komunikace probíhá. Pokud se spolu 
nejste schopni domluvit, nebudete spo-
lu ani schopni žít a dříve nebo později 
narazíte. Komunikace je osmdesát pro-
cent všeho, bez ní vztah nemá naději na 
úspěch. Velmi často mívají tendence ke 
komunikačním zlozvykům, které vztah 
rozvracejí – pro někoho možná překva-
pivě – ženy. Pozor si dejte především na 
následující čtyři:

JAKO S DÍTĚTEM
Neustále mu radíte, doporučujete, co 
by měl a neměl dělat. Myslíte to dob-
ře, ale vlastně se neustále stavíte do 
pozice toho chytřejšího, toho, kdo ví, 
co je nejlepší. Vezmi si čepici, venku je 
zima. Zhasínej po sobě! Opatrně, nebo 
to rozbiješ! Tohle na muže nefungu-
je. Žena, která takhle mluví se svým 
partnerem, může být přehnaně pečli-
vá, až úzkostná, a tímto přístupem se 
snaží brát veškerou iniciativu do svých 
rukou.

Možná vyrůstala v  rodině, kde žena 
velela a  muž se podřídil a  poslechl. 
Pokud vedle sebe ale nemá vyloženě 
submisivního muže, nebude mu tohle 

vůbec příjemné. Buď se bude bránit 
a hádky u vás budou na denním pořád-
ku, nebo z  pohodlnosti poslechne, ale 
vnitřně nebude spokojený.

NEPŘÍJEMNÉ OTÁZKY
Stačilo by říct něco ve smyslu „Mohl 
bys prosím vynést odpadky?“. Jenže vy 
místo toho řeknete: „Proboha, to nevi-
díš, že je koš plný?!“ O věci nežádáte, ale 
útočíte pomocí nepříjemných otázek, 
v podstatě kritizujete. Tohle nese jasné 
známky manipulace, snažíte se tím vy-
volat v  partnerovi pocity viny. Ničeho 
tím ale nedosáhnete, jen se řítíte do prů-
švihu. Tohle totiž dlouhodobě nevydrží 
ani světec.

DIREKTIVNĚ
Žádná diskuse, rozhovor, snaha vy-
slechnout názor toho druhého, na vě-
cech se jednoduše domluvit. Jen samé 
příkazy a oznámení, s nimiž nemá ten 
druhý šanci pohnout. „Na dovolenou 
pojedeme v  prvním týdnu v  červen-
ci.“ Hotovo, tečka. Tím opět ukazujete 
svou nadřazenost a  neúctu. To se sa-
mozřejmě většině mužů nelíbí. Někteří 
se pro klid v rodině podřídí, ale padá 
jim ego, necítí se dobře a mají tendence 

ženě zahnout, být s někým, kdo s nimi 
jedná hezky.

ROZNĚŽNĚLE
Samé miláčku, bobánku, máš uvařený 
obídek. Samá zdrobnělina, láskyplné 
oslovení, komunikace sladká jako cuk-
rová vata. Jsou samozřejmě muži, kte-
rým to vyhovuje, ale většině to příjem-
né není. Takhle s nimi možná mluvívala 
maminka, od partnerky chtějí trochu 
něco jiného. Často tak mluví ženy, které 
se bojí vyrůst. Řeč dítěte jim dává vět-
ší pocit bezpečí, možná i  vedle svého 
muže se cítí být dítětem. Každopádně 
takhle spolu nemluví dva rovnocenní 
partneři.

Každý má trochu jiné návyky a způsoby, 
existují ale určité zásady zdravé part-
nerské komunikace. Myslet byste měli 
především na tato pravidla:

 → Jste si rovni, nikdo z  páru nemá 
navrch. Respektujte se a mějte k  sobě 
úctu.

 → Držte emoce na uzdě. Každý by měl 
mít možnost vyjádřit se bez křiku a vý-
čitek.

 → Nehodnoťte se, neponižujte se, ale 
přijímejte se.

Ten, komu se podaří naučit efektivně 
komunikovat, získá obrovský trumf. 
Výrazně lépe totiž navazuje a udržuje 
vztahy s ostatními...   Foto Adobe Stock
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 → Mluvte teď a  tady, nezakopávejte 
problémy pod postel. Když vám něco 
vadí, vyřešte to hned. Buďte k  sobě 
upřímní.

 → Mluvte s  partnerem tak, jak byste 
chtěli, aby on mluvil s vámi.

 → Když něčemu nerozumíte, zeptejte 
se na to.

Velmi problematický bývá ve vztazích 
tzv. pasivně-agresivní přístup. Jde o na-
učené chování, které výrazně kom-
plikuje možnost dosáhnout skutečně 
kvalitních mezilidských vztahů. Pasivní 
agrese je typická u lidí, kteří jsou v blíz-
kém vztahu, nebo dokonce ve vztahu zá-
vislém, kdy jeden prosazuje své potřeby 
pomocí síly či převahy, a  druhý se cítí 
být nedoceněný, zbytečný či nepochope-
ný, ale nedokáže ze vztahu odejít nebo 
energii ve vztahu vyrovnat.

Jak s pasivní agresí bojovat, pokud se 
týká nás samotných? Důležitým kro-
kem je rozeznat u sebe známky pasivní 
agrese a mít chuť na sobě pracovat. Pro 

pasivní agresory je běžné, že chybu vidí 
v druhých, kteří jim podle nich nerozu-
mí. Myslí si, že nemají jinou možnost jed-
nání. Často je na ně z okolí vyvíjen tlak, 
který neumějí zpracovat, připadají si za-
hnaní do kouta, ohrožení.

Pasivně agresivní lidé jsou často ti, 
kteří nejsou příliš sebevědomí a  snaží 
se prostřednictvím pasivně agresivní-
ho chování druhé přesvědčit o své nad-
řazenosti, manipulovat s nimi, ranit je, 

vrátit jim vnímané příkoří. Paradoxně 
se druhými mohou nechat sami mani-
pulovat či zneužívat a nejsou schopni se 
z jejich moci vymanit. Tito lidé se chovají 
pasivně nebo jako oběti, aby se vyrovnali 
s problémy. I když občas druhé zneuží-
vají, neubližují jim záměrně, protože si 
vlastní chování ani neuvědomují. Obáva-
jí se následků vyjádření emocí. Pasivně 
agresivní člověk by se měl naučit komu-
nikovat hodnotnějším způsobem, proje-
vovat respekt jak sobě, tak k druhým.

Místo ignorace či pomsty by se takový 
jedinec měl naučit reagovat adekvátně 
a okamžitě bez přehnaných či potla-
čených emocí. Měl by se naučit spo-
lupracovat s  ostatními, stejně jako 
mít odstup od osoby, která dlouho-
době nebere ohled na jeho potřeby 

a přání (osamostatnění se u dětí, pře-
rušení kontaktu u narcistických jedin-
ců se sklony k manipulaci apod.).

KDO ZA TO MŮŽE?
Podstatou skutečně kvalitních me-
zilidských vztahů je důvěra, otevře-

nost, vzájemná úcta a  respekt, rovno-
cennost a snaha nemít za každou cenu 
„pravdu“ a nesnažit se druhého válcovat. 
Je pro nás důležitější druhý člověk, nebo 
vlastní ego? Výhra v argumentační pře-
střelce, nebo vztah s partnerem? 

Je také již na čase brát lidi takové, jací 
jsou, a přestat s vytvářením iluzí o tom, 
jací by být mohli nebo měli. 

Lidé by si rozuměli lépe, kdyby na sobě 
trochu pracovali namísto radám dru-
hým, ať se změní. Svalit vinu na druhé je 
sice pohodlnější, jenže chyba je vždy na 
obou stranách, i kdyby na jedné menší 
a na druhé větší. Pokud je někdo dále, 
měl by svého partnera inspirovat a po 
krůčcích tlačit výš, ne shazovat, poni-

žovat a poučovat, či na něj nepřiměřeně 
tlačit.

Je dobré si ale přiznat, že muž nikdy 
plně nepochopí ženu, ani žena muže. 
Máme jiné mozky, odlišně myslíme i cítí-
me. Racionální uvažování bude vždycky 
ženám zčásti unikat, tak jako mužům 
zase hlubší pocity a některé nuance. Je 
třeba na to nezapomínat a  nesnažit se 
řešit kvadraturu kruhu, ale tomuto faktu 
uzpůsobit komunikaci. Trpělivost totiž 
přináší růže. Stačí mít opravdový zájem 
a chuť vykročit ze zajetých kolejí. Problé-
my se ale nedají řešit usmiřovacím sexem 
ani zametáním pod koberec. Právě proto 
je tak důležitá vědomá komunikace.

Pěkně o  tomto tématu věčného čás-
tečného nepochopení zpívá Kate Bush 
v písni Running Up That Hill. Pojednává 
o zraněních, která na sobě z nepochope-
ní páchají muži a ženy v rámci partner-
ských vztahů, a  navrhuje možnost, jak 
tomu zabránit. Kate prosí v textu Boha, 
aby umožnil jí a partnerovi dočasně za-
měnit svoje těla. Ona by tak viděla svět 
a sebe jeho očima, on zase jejíma, takže 
by si konečně rozuměli. Je to sice jen 
píseň a fyzicky to není možné, ale není 
právě snaha podívat se na věci očima 
druhého a snažit se do něj vcítit to, oč 
bychom v komunikaci měli usilovat? 

Autor je spolupracovník Šifry

Podstatou kvalitních mezilidských vztahů je důvěra, 
otevřenost, vzájemná úcta a  respekt, rovnocennost 
a snaha nemít za každou cenu „pravdu“.

Nejtěžší při komunikaci je vyrovnat 
se s fungováním lidského mozku. To, 
že každý slyší a vidí to, co vidět chce, 
respektive skutečné vnímání je zkres-
lené a ovlivněné tím, jak daný člověk 
myslí. Máte pocit, že jste něco řekli 
jasně, ale druhý člověk to pochopí 
jinak. Zvlášť když dialog pro-
bíhá mezi mužem a ženou. 
Nedorozumění vyvolá reakci, 
ta následně emoce, a když se k 
tomu přidá vztahovačnost, už 
se to „mydlí“. Jediný recept, jak 
správně komunikovat, je ko-
munikovat víc. Mluvit o všem, 
sdělit si, jak jste to mysleli, 
probrat to z různých úhlů, 
protože tak se můžeme učit 
jeden od druhého. Lepší je prudší vý-
měna názorů než vše dusit v sobě. Až 
to jednou vyhřezne, může být pozdě.  
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N esnáším lháře a zloděje. Por-
no a jeho sledování bych za-
kázal. Z  tlustých lidí se mi 
dělá špatně. Úplně nesnáším 

namyšlené lidi. Nenávidím cizince, poli-
tiky, korporace, zbohatlíky…

Můžete si dosadit, co nebo koho chce-
te. Vzhledem k tématu aktuálního čísla 
Šifry třeba novináře…

Vadí vám to? Vytáčí vás to? Nesnášíte 
to, nebo to dokonce nenávidíte? Nebo 
vás to alespoň jenom trochu ruší? Pak je 
to vaše téma. Antiglobalisté, antifašisté, 
militantní vegani a vegetariáni, bojovní-
ci proti terorismu, bojovníci za mír i za 
cokoliv jiného, fanatici čehokoliv a proti 
čemukoliv, ti všichni pouze přilévají olej 
do ohně a nechtěně a nevědomě posilují 
to, proti čemu bojují.

Své nezpracované téma manifestují 
tím, že zastávají názorový protipól. Je-
jich potlačený stín, nevyřešené téma, tak 
přímo volá po vědomém přijetí. Parado-
xem je, že tito antiaktivisté velmi často 
používají stejně nevybíravé prostředky 
jako jimi nenáviděná protistrana.

Bojovníci proti terorismu se sami cho-
vají jako teroristé. Své bomby shazují 
na nevinné oběti, svrhávají režimy, o je-
jichž svržení v dané zemi nikdo nestojí, 
a  každým svým zásahem situaci ještě 
zhorší.

Militantní vegani v  sobě mají často 
mnohem více agrese než ti nejnáruži-
vější jedlíci masa. Puritáni, mravokárci, 
bojovníci za zákaz porna a  lechtivých 
obrázků – mají často neuspokojivý nebo 
nulový sexuální život. Možná by si někde 

v  hloubi duše přáli to porno sledovat. 
Možná ho i  potají sledují, a  možná to 
dokonce tají a popírají i sami před sebou. 
Jak by jinak vůbec věděli, co to vlastně je? 
A pak, kvůli vlastním výčitkám svědomí, 
proti němu, nebo vlastně nevědomě 
sebemrskačsky proti sobě, brojí. Pokud 
máte dané téma zpracované, tak je vám 
to jaksi… jedno. Ani ve snu vás nenapad-
ne, že by se mělo jednat o nějaké téma 
k řešení.

Projevy, které se týkají nezpracování 
daného tématu, se pohybují od nejsilněj-
ších negativních emocí typu nenávisti, 

závisti či nesnášenlivosti přes vyjádření 
typu „to nesnáším“, „to mi fakt vadí“, 
„štve mě to“, „vyvádí mě to z  rovnová-
hy“ nebo „nemohu to ani vyslovit“ až 
po jemnější negativní vymezení – „to 
mě ruší“, „nemám z  toho dobrý pocit“ 
a „uvádí mě to do rozpaků“.

Každý z  nás, snad kromě několika 
mála osvícených jedinců, má nějaká té-
mata ke zpracování. Ta se, stejně jako 
my, mohou měnit a vyvíjet v čase. Je dob-
ré mít na mysli, že pokud dané věci věnu-
jeme svoji pozornost, tak ji tím zároveň 
posilujeme. Pokud tedy něco vyloženě 
nesnášíme, tak bychom tomu měli pře-

stat věnovat naši energii, protože takto 
vlastně danou věc nepřímo vyvoláváme.

Je vtipnou hříčkou vesmíru, že čím víc 
něco nesnášíme, tím víc si dané téma bu-
deme do svých životů přitahovat. Inten-
zita daného jevu se navíc bude postupně 
zvyšovat a eskalovat tak dlouho, dokud 
své téma nevyřešíme. Anebo, v tom hor-
ším případě, dokud nás nezpracované 
téma úplně nepohltí a nezničí.

Znám jednoho člověka, který se ne-
ustále negativně vymezuje na adresu 
cizinců, hlavně pak cizinců asijského 
původu. Neustále se na ně nadává a ča-

stuje je různými pejorativními výrazy 
a nadávkami. Nesnáší je do té míry, že by 
s nimi ani neseděl u jednoho stolu v re-
stauraci. To by si raději odsedl. Je to tako-
vý učebnicový příklad xenofobie, která 
se vyznačuje předpojatostí, nedůvěrou, 
odporem a nepřátelství ke všemu nezná-
mému a cizímu.

Je ironií osudu, že syn tohoto člověka 
si našel partnerku, která se profesio-
nálně zabývá studiem asijské kultury 
a podporou národnostních menšin, pře-
devším asijského původu. Má spoustu 
přátel a  známých v  asijských komuni-
tách. Nakonec si syn zarputilého xeno-

Je vtipnou hříčkou vesmíru, že čím víc něco nesnášíme, tím víc si dané téma 
budeme do svých životů přitahovat. Intenzita daného jevu se navíc bude 
postupně zvyšovat a eskalovat tak dlouho, dokud své téma nevyřešíme. 
Anebo, v tom horším případě, dokud nás nezpracované téma úplně nepohltí 
a nezničí.   Text: Petr Beztíže, Ilustrace: Vhrsti

Vadí? Nevadí!

Vadí vám to? Vytáčí vás to? Nesnášíte to, nebo to 
dokonce nenávidíte? Nebo vás to alespoň jenom trochu 
ruší? Pak je to vaše téma.
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foba vzal svoji přítelkyni, milovnici asij-
ské kultury, za ženu. Na jejich svatbě, na 
které byl přítomen i onen tatínek, byla 
u svatební tabule polovina Asiatů.

Svět má potřebu se nějakým záhad-
ným způsobem vyvažovat. Pokud se 
vůči  něčemu negativně vymezíme, 
a  posílíme tak protipól dané věci, 
zároveň se nějakým způsobem musí 
posílit i  věc sama, aby opět nastala 
rovnováha.

Neříkám tím, že bychom měli na vše 
rezignovat nebo potlačit své obranné 
schopnosti a vše trpně snášet jako pasiv-
ní Eloiové z příběhu Stroj času od H. G. 
Wellse. Zavírat oči před nepříjemnými 
věcmi a  předstírat, že neexistují, roz-
hodně není ideálním řešením.

Je ale velký rozdíl v  tom, pokud jed-
náme vědomě a přistupujeme k  řešení 
problému věcně, bez negativní emoční 
zátěže, anebo jednáme-li v afektu, zasle-
peni emocemi a nenávistí.

Ďáblův advokát
Prvním krokem je si vůbec uvědomit, že 
právě daná věc je moje téma, a snažit se 
rozkódovat, proč se týká právě mě. Dej-
me tomu, že třeba nesnášíte lháře a pod-
vodníky.

To může mít různé důvody. Mož-
ná v sobě máte pocit hořkosti a zrady, 
protože vás v  minulosti někdo blízký 
obelhal. Možná jste kdysi sami někoho 
podvedli a stále si to nemůžete odpustit 

a  máte výčitky svědomí. Nebo závidíte 
notorickým lhářům lehkost, s jakou vám 
klidně lžou do očí, a to, jak snadno a bez 
námahy sklízejí úspěchy za jiné. Možná 
si někde v  hloubce svého podvědomí 
přejete, abyste také uměli takhle dobře 
a elegantně lhát.

Dalším krokem je téma důkladně pro-
zkoumat. Zjistit si o něm co nejvíc infor-
mací z různých zdrojů i od lidí, kterých 
se dané téma týká. Prozkoumat jejich 
motivace, co je vede k tomu, že jednají 
tak, jak jednají. Strávit nějaký čas mezi 
nimi, poznat jejich způsob života. Velmi 
často je naše nesnášenlivost vůči něče-
mu pouze následkem naší nevědomosti, 
neznalosti a velmi často i neochoty lépe 
poznat a pochopit danou problematiku 
nebo protistranu.

Tím, že pochopíme druhou stranu, 
nebo že se dokonce pokusíme obhájit 
její stanoviska sami před sebou i  před 
ostatními, již nebudeme mít takovou 
potřebu se k danému tématu negativně 
vymezovat. Nemusíme se kvůli tomu 
stát profesionálním podvodníkem, ale 
třeba si můžeme promluvit s  nějakým 
napraveným podvodníkem nebo si 
o  podvodnících přečíst nějakou studii. 
Pochopit, proč se chovají tak, jak se cho-
vají. Navíc každý z nás občas alespoň tak 
trochu zalže, že?

Ruší vás fanatičtí vykladači různých 
pravd? Prozkoumejte důkladně svoje 
vlastní názory. Možná budete překva-

peni, že k fanatismu také nemáte až tak 
daleko a že i některé vaše názory by se 
klidně daly označit za fanatické.

S vašimi tématy ke zpracování budete 
v životě neustále konfrontováni a forma 
jejich projevu se bude postupem času 
dramaticky stupňovat tak dlouho, do-
kud si daná témata nezpracujete.

Nejvíce se mi osvědčilo přistoupit ke 
zpracování svého tématu jako vědec 
a  rozpitvat dané téma i  sebe, abych 
pronikl do podstaty svého negativního 
vymezení. Pokusil jsem se, stejně jako 
ďáblův advokát, obhájit zdánlivě špatnou 
věc nebo opačné stanovisko a předložit 
argumenty pro jejich obhajobu.

Až proniknete na samé jádro problé-
mu a pochopíte, proč vás daná věc ruší, 
tak máte napůl vyhráno. Tak jaké z va-
šich témat si vyberete ke zpracování nej-
dříve? Co vás nejvíc rozčiluje a vytáčí? Co 
vám opravdu hodně vadí? Nebo co vás 
alespoň občas trochu ruší? To, že dané 
téma máte vyřešené a  zpracované, po-
znáte podle toho, že ve vás už nevyvolá 
žádnou negativní emoční odezvu. Nebu-
de nutkavě zaměstnávat vaši mysl a ani 
ve vás vyvolávat žádné pnutí. Při zmínce 
o něm se vám už nezrychlí puls.

Nebudete mít ani potřebu se k dané-
mu tématu nikterak vyjadřovat, řešit ho, 
natož se vůči němu vymezovat. Prostě 
zjistíte, že už je vám to téma úplně volný.
 

www.navlnebeztize.cz

Foto Adobe Stock
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V dalším díle seriálu o českých médiích a společnosti 
známý mediální analytik Petr Žantovský popisuje 

období bulvarizace, novinářskou neschopnost, 
počátek šíření dezinformací a aktivismus 

žurnalistických propagandistů.   Text: Petr Žantovský

Jestliže by se s jistým zjednoduše-
ním daly nazvat předchozí etapy 
polistopadové žurnalistiky eta-
pami přelomu (1989–1992), vze-

stupu (1993–1996) a procitnutí (1996–
2002), pak je namístě nazvat etapu 
let 2003–2006 érou jistého, leč silně 
pokřiveného dozrávání. Přičemž čle-
nění jednotlivých epoch vychází z ča-
sové přímky, na níž jako mezníky leží 
data jednotlivých voleb do Poslanecké 
sněmovny, které jsou v  ČR zpravidla 
hlavním zlomovým okamžikem, před 
nímž a  po němž dochází k  nejprudší 
dynamice a  změnám v  celospolečen-
ském klimatu, a tedy i v jejich zrcadle 
– žurnalistice. Tato chronologizace je 
samozřejmě pouze přibližná, protože 
řada typických jevů probíhá mimo 
nebo napříč uvedenými mezníky.

Ještě však, než se budeme věnovat 
ryze politickým a  společenským je-
vům této polistopadové éry, všimněme 
si, co se dělo uvnitř samotné žurnalis-
tické obce. Žurnalistika tohoto obdo-
bí se vyznačovala několika obecnými 
rysy. Začala se završovat generační vý-
měna novinářů, mnozí novináři z  let 
před listopadem odcházeli do mimo-
žurnalistické sféry – například bývalí 
redaktoři České televize Martin Švehla 
či Jan Hrabovský se stali tiskovými 
mluvčími, jejích bývalý kolega Jan 
Martinek zakotvil na manažerském 
postu v soukromé televizi TV 3, bývalý 
šéfredaktor Reportéra Dušan Mrňa za-
ložil vlastní tiskárnu a  začal podnikat 
v polygrafii... A tak dále. Do médií při-
cházeli čím dál častěji mladí novináři 
nepoznamenaní socialismem, první po-
listopadoví absolventi žurnalistických 
škol, ale stále – podobně jako bezpro-
středně po roce 1989 – ve značné míře 
také lidé bez formálního vzdělání.

S tím také často souvisel pokračující 
úpadek tradičních formálních hodnot – 
jazyková a vyjadřovací úroveň novinářů 
v  psaném i  mluveném projevu a  také 
myšlenková povrchnost, neschopnost 
myslet v  souvislostech, absence hlub-
šího vzdělanostního zázemí, zejména 
z oblasti historie, politologie, ekonomie 
a dalších společenských věd. Novinaři-
na se stále častěji stávala jen efektním 
klouzáním po povrchu jevů a událostí, 
v mnoha případech propojeným se sna-
hou skandalizovat veřejné osoby z poli-
tického i ekonomického světa. V tomto 
období najdeme kořeny dvou jevů, tak 
typických po většinu české žurnalistiky 
posledního desetiletí: snahu o  investi-
gativní žurnalistiku a fenomén bulvari-
zace mediálních obsahů i forem.

Vedle změn obsahových provázejí 
v  tomto období mediální svět přede-
vším překotné změny technologické. 
Definitivně se prosazují nové technolo-
gie v redakční přípravě, sazbě a zlomu 
novin, na scénu přicházejí digitální foto-
aparáty. Stále více lidí přijímá satelitní 
a kabelové televizní vysílání. Dramatic-
kým tempem se rozšiřuje síť mobilních 
telefonů a také internet. Díky tomu do-
chází k postupnému vytlačování tradič-
ních komunikačních prostředků – pev-
ného telefonu a faxu.

Internet se stává pro novináře jed-
ním z  hlavních informačních zdrojů. 
Nutno ale říci, že zdrojem s  nejistou 
spolehlivostí. Díky naprosté svobodě, 
jež na internetu od počátku vládla, a to 
jak v  obsahu vkládaných informací, 
tak v  dostupnosti k  nim, nebylo vždy 
snadné garantovat pravdivost a  rele-
vanci takových informací. Svoboda in-
ternetu umožňuje šířit dezinformace 
či zkreslené informace, zájmově po-
křivené či nepravdivé údaje. Nekritický 
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přístup k internetu jako zdroji infor ma-
cí může dál vést v novinářských sděle-
ních k násobnému deformování skuteč-
nosti a ma nipulaci veřejným míněním.

Zdání klame
Na dru hou stranu, jak dnes čím dál 
jasněji vidíme, uplatňuje se i  opačný 
extrém: mediální mainstream záměr-
ně činí z digitálních médií prolhaného 
strašáka, který nedělá nic jiného, než 
šíří lži. Této pověře propadly (a  cíleně 
ji prohlubují) i orgány státní – viz „mi-
nisterstvo pravdy“ neboli odbor Cent-
rum pro terorismus a hybridní hrozby 
(CTHH) na ministerstvu vnitra. Na 
internetu se odehrává digitální infor-
mační válka. Leč nepředbíhejme. Na 
přelomu milénia se nám o  ničem tak 
dramatickém ještě ani nezdálo.

Tehdy docházelo spíše k  dalšímu 
přeskupování a  diverzifikacím na tis-
kovém trhu. O vstup na trh s denním 
tiskem se neúspěšně pokoušejí noví vy-
davatelé a nové tituly, například Super 
či Impuls. Některé deníky zůstávají jen 
„na papíře“ a k jejich vydání – navzdo-
ry pokročilému stádiu příprav a znač-
nému úsilí investičních a  vlivových 

skupin – nedojde. To se týkalo třeba 
titulů Tempo či TeleGraf.

Došlo rovněž k řadě změn v legislati-
vě pro oblast tisku, rozhlasu a televize. 
Především byl přijat zákon č. 106/1999 
Sb. o  svobodném přístupu k  informa-
cím. Tento zákon ukládá povinným 
subjektům, zejména orgánům státní 
správy či samosprávy poskytovat infor-
mace vztahující se k  jejich působnosti. 
Tento zákon tak významně rozšířil pole 

svobody tisku a médií a dal novinářům 
do ruky účinný nástroj k získávání in-
formací. Ale – a opět je třeba upozornit 
na relativitu víceméně všech věcí kolem 
nás – umožňují zneužití tohoto dobře 
míněného zákonného nástroje v  pod-
statě k mediálnímu vydírání a skanda-
lizaci vybraných nepohodlných osob či 
zájmových skupin.

Krátce poté byl – jako svého druhu 
doplněk předchozího – přijat nový tis-
kový zákon č. 46/2000 Sb. „o  právech 
a  povinnostech při vydávání periodic-
kého tisku“, který upravuje podmínky 
pro registraci periodik. Předchozí tis-
kový zákon byl z  roku 1966 a odrážel 
tehdejší totalitní realitu. Nový tiskový 
zákon liberalizoval tiskový trh, ale zá-
roveň zavedl nové instituty – právo na 
odpověď a opravu nepravdivých údajů. 

Toto právo vnesli do zákona politici, 
kteří byli znepokojeni tím, jak noviná-
ři a  média svévolně a  často stranicky 
zacházejí s  informacemi a  beztrestně 
vypouštějí neúplné či nepravdivé infor-
mace na veřejnost, aniž se dotčené oso-
by mohly jakkoli účinně bránit. Tehdejší 
ministr kultury Pavel Dostál navrhoval 
ještě přísnější verzi zákona, dokonce 

Zákon o svobodném přístupu k informacím ukládá 
státním orgánům poskytovat informace vztahující se 
k jejich působnosti. Rozšířil pole svobody, ale i rizik... 

K první krizi Špidlovy vlády (vpravo), 
vyvolané osobními a politickými 

nesourodostmi mezi koaličními partnery, 
došlo v souvislosti s přírodní katastrofou 
– záplavami v létě 2002. Pak už to byla 
jedna katastrofa za druhou (na protější 

straně dole příští premiéři Stanislav Gross 
a Jiří Paroubek).   Foto Profimedia
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uvažoval o  zavedení speciálních tisko-
vých soudů, které by řešily výhradně 
mediální kauzy. To ale neprosadil.

Jistě úderem první hodiny po volbách 
v červnu 2002 nenastala nová doba, ne-
změnila se společenská psychika, nedo-
šlo k nějaké okamžité katarzi a přero-
du. Sledovatelné procesy však proběhly 
v  tomto volebním období s  nápadnou 

neodvratností. Jako by společnost bě-
hem předchozích etap opravdu teprve 
dozrávala a v této éře už klíčové procesy 
probíhaly zdánlivě mnohem standard-
nějším a méně „revolučním“ způsobem 
než v etapách předchozích. Vyplývá to 
z logiky politických převratů. Po etapě 
nadšení a  etapě deziluze přichází eta-
pa zklidnění a  stabilizace. Vše jako by 

tehdy nasvědčovalo tomu, že jde právě 
o to období, které se vklínilo mezi roky 
2003 a 2006.

Jako obvykle ale zdání klame. Před-
chozí optimistické konstatování samo-
zřejmě v žádném případě neznamená, 
že by tato etapa byla prosta otřesů, 
skandálů, nezákonností a jiných excesů 
na všech úrovních – od běžného života 
obyvatel – po sféry nejvyšší, vládu, par-
lament či soudy. Volební období dláždi-
ly velké mediální kauzy (mezinárodní 
arbitráž o  TV Nova, sporné odvolání 
Rady pro rozhlasové a  televizní vysí-
lání), politické kauzy (pád premiéra 
Gros se kvůli nejasnostem a  podezře-
ním z  korupce a  nezákonného jedná-
ní), ekonomické kauzy (okolnosti pri-
vatizace velkých státních firem)... Ty 
všechny stigmatizovaly společenskou 
náladu, zanechávaly neblahé a  často 
nevratné následky na důvěře veřejnosti 
ve vládní a  parlamentní představitele 
a šířily atmosféru nedůvěry a podezří-
vavosti.

A do toho přičtěme ještě posuny v za-
členění země do Evropské unie (EU), 
volby do Evropského parlamentu (EP) 
či diskuse o euroústavě. Toto téma – ev-
ropského rozměru naší identity a smys-
lu naší účasti v integračních procesech 
– vyvolávalo velmi rozmanité reakce – 
od opatrné euroskepse, kterou sdílela 
velká část veřejnosti, po naprostý euro-
optimismus, hlásaný značným množ-
stvím novinářů tak radikálně a vytrva-
le, až upadali v podezření z prosazování 
politických zájmů na úkor novinářské 
nestrannosti.

Éra let 2002–2006 tedy byla v  ČR 
velmi neklidná, provázená skandály, 
vzrušenými společenskými disku-
semi, zlomovými mezníky v  domácí 
i  zahraničněpolitické scéně. Navzdory 
tomu, že by už bylo načase, abychom 
se dočkali počátku standardního života 
v demokratické a pluralitní společnos-
ti, byli jsme vystavováni permanentní 
politické a zájmové excitaci. Nutno po-
dotknout – často i díky aktivistickému 
úsilí některých žurnalistických propa-
gandistů.
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Zlomovými okamžiky domácí poli-
tiky této éry byl permanentní vnitro-
vládní boj mezi koaličními stranami, 
mezinárodní arbitráž o TV Nova, volba 
Václava Klause prezidentem ČR v roce 
2003, korupční skandály v ČSSD a fak-
tický pád koaliční dohody pár měsíců 
před volbami do Poslanecké sněmovny 
v roce 2006.

Tři premiéři
Utvoření koaliční vlády v  létě 2002 
předcházely volby, v nichž zvítězila sice 
(stejně jako v roce 1998) ČSSD, následo-
vána byla ale (stejně jako v předchozích 
volbách) poměrně těsně ODS, a  s  od-
stupem více než 10 % následovaly men-
ší strany (US, KDU-ČSL). Mezi tento pe-
loton se tradičně vklínila KSČM, která 
však v  této době ještě neměla žádný 
koaliční potenciál. Úvahy o možné vlá-
dě se tedy vedly výhradně na půdorysu 
vykolíkovaném ČSSD, ODS, US a KDU-
-ČSL. Z možných variant vypadla téměř 
ihned případná velká koalice ČSSD – 
ODS či nějaká podoba dosavadní opo-
ziční smlouvy mezi těmito faktickými 
volebními vítězi, protože ČSSD už vedl 
Vladimír Špidla a ten nebyl spolupráci 
s  ODS nakloněn. Raději sestavil velice 
nestabilní trojkoalici s  lidovci a  unio-
nisty, která se opírala v  parlamentu 
po celé volební období o  jediný hlas 
převahy.

Z  podstaty této koalice bylo tedy 
zřejmé, že a) bude naprosto progra-
mově nesourodá, nebude schopna se 
dohodnout na ničem jiném, kromě 
vnitřní a vnější bezpečnostní, resp. za-
hraniční politiky, a do jisté míry otáz-
kách politiky sociální, b) bude velice 
křehká a její osud bude často viset na 
jediném hlasu, to znamená, že velkou 
část parlamentních bitev nutně pro-
hraje nebo se bude muset přes jednič-
kovou většinu prolamovat vynucova-
nou stranickou disciplínou (k  čemuž 
pak docházelo a  vyvolávalo to velké 
pochybnosti o smyslu a oprávněnosti 
mandátu takového silového vládnu-
tí), c) bude v permanentním ohrožení 
existence, takže bude vydána napo-

spas vydírání komukoli zevnitř této 
koalice, kdo bude chtít prosadit něja-
ký svůj partikulární zájem – k  tomu 
také několikrát zásadním způsobem 
došlo a  důsledkem toho byl fakt, že 
poslední rok své existence se nejsilněj-
ší vládní strana ČSSD opírala v parla-
mentu nikoli o koaliční partnery, ný-
brž o KSČM, kterou tímto nenápadně 
pozvala zpět na legitimní politické 
hřiště.

Spolu s  komunisty prosadila ČSSD 
v období před volbami 2006 několik zá-
konů (tzv. pastelkovné, tj. příplatky ro-
dinám s dětmi, jednorázové prémie pro 
důchodce atd).

K  první krizi, vyvolané osobními 
a politickými nesourodostmi mezi ko-
aličními partnery, došlo v  souvislosti 
s  přírodní katastrofou – záplavami 
v létě 2002. Špidlova vláda sice přežila, 
ale byla oslabena a  zcela se vytratila 
její krátce povolební sebejistota, s  níž 
designovaný premiér a jeho tým vystu-
povali jako zachránci české ekonomiky 
a  společenské morálky, bojující s  ko-

rupcí a čistotou politického stylu, byla 
tatam. Od podzimu 2002 vláda většinu 
své energie vynaložila na své přežití. 
Prvním signálem katastrofy byl fakt, 
že fatální neschopnost premiéra Vladi-
míra Špidly vedla k jeho brzkému pádu 
a  odchodu z  funkce předsedy ČSSD 
i vlády (na konci června 2003).

Po Špidlovi do funkce premiéra 
a  záhy také předsedy ČSSD nastoupil 
Stanislav Gross, jeden z  okruhu tzv. 
liberálů uvnitř ČSSD. Gross se stal nej-
mladším premiérem v dějinách ČR, ale 
také prvním českým premiérem, který 
byl zakrátko nucen abdikovat z důvodů 
podezření z korupčního jednání. Gross 
nedokázal médiím dlouhodobě odpo-
vědět na otázku, z jakých zdrojů přišel 
k majetku, do podezření ohledně svého 
podnikání se současně dostala i Grosso-
va žena; kolem Grosse se pohybovala 
různé postavy z podnikatelského světa 
– ale i podsvětí.

Stanislav Gross se tak zapsal do dějin 
jako premiér, který celý svůj mandát 
věnoval svému (marnému) sebeobháje-
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ní, aby pak s velkou ostudou odešel. Je 
třeba připomenout, že k jeho odchodu 
směřovala citelné aktivity také koaliční 
strana KDU-ČSL, která – když se obje-
vila ona podezření – velice tvrdě trvala 
na vysvětlení všech nejasností nebo ab-
dikaci premiéra Grosse.

Nejpozději v  tomto okamžiku (jaro 
2005) vzala za své iluze koaličního 

souladu, důvěra uvnitř vládní koalice 
a možnost, že tyto strany najdou ještě 
nějaký rozumný a efektivní způsob spo-
lečného fungování.

Třetím sociálnědemokratickým pre-
miérem v  tomtéž volebním období se 
stal Jiří Paroubek. Jeho vkladem byla 
ráznost (po matném panování Špidly 

a bezvýchodném kličkování Grosse šlo 
o zásadní a mnohými vítanou změnu). 
Paroubek převzal stranu a vládu v na-
prosto rozloženém stavu. Hned od po-
čátku začal budovat kult své osobnosti 
uvnitř ČSSD, nastolil vládu tvrdé ruky, 
což byla zjevně jediná možnost, jak upa-
dající stranu zachránit a jakžtakž sjed-
notit na zbytek volebního období a pro 

volby příští.
Je třeba přiznat, že z průzkumů vy-

cházela ČSSD při Paroubkově nástupu 
kolem 10 %, a  rok po jeho vstupu na 
scénu se už pohybovala mírně pod hra-
nicí 30 %, tedy na svém standardu za 
časů Miloše Zemana. Tato skutečnost 
také zajistila Jiřímu Paroubkovi setrvá-

ní v čele ČSSD a možnost v možná ne-
čekaně dlouhodobé perspektivě zůstat 
mezi nejvlivnějšími muži ČR.

Co se týče snahy o  zachování zdání 
koaliční spolupráce, je třeba opakovaně 
říci, že na podobné úsilí Paroubek re-
zignoval téměř ihned po svém nástupu. 
Ačkoli sdílel vládu s US a KDU-ČSL, vět-
šinu zákonů v  parlamentu prosazoval 
společně s  KSČM, což bylo svým způ-
sobem logické (zejména u norem typu 
zákoníku práce). Bylo to ale průlomové 
právě ve vztahu ke KSČM a její legitimi-
zaci v rámci politického spektra. Jiří Pa-
roubek se stal prvním polistopadovým 
politikem, který dal jasně najevo, že 
spolupráce s komunisty není nic, čeho 
by se zříkal nebo co by považoval za ne-
možné či nevhodné.

Tím se uzavřel pomyslný osudový 
kruh, který KSČM opsala od listopadu 
1989 od strany poražené a exkomuni-
kované vně rámec politických subjek-
tů, s nimiž se počítá do demokratické 
diskuse – až k postavení strany, která 
v ČR na jaře 2006 de facto vládla. Proto-
že procházely jen ty zákony, na nichž se 
ČSSD s KSČM dopředu dohodla. KSČM 
měla tak nepsané, ale fakticky využíva-
né právo veta.

ČSSD za Jiřího Paroubka vsadila na 
přímočarý populismus (rozhánění 
ú častníků hudebních akcí vodními dě ly 
počínaje a nekonečnými sliby sociálních 
dávek konče). Paroubek u možnil nebo 
odstartoval dramatické kádrové změ-
ny. Odstranil dlouholetou ředitelku 
největší zdravotní pojišťovny (se státní 
účastí) VZP, i zástupce opozice z vedení 
Konsolidační agentury, která spravova-
la pohledávky státu.

Jiří Paroubek se ujal sice jen zhruba 
ročního mandátu, ale počínal si v něm, 
jako by budoval mnohaleté impérium. 
Není divu, že přes rozporuplnost mno-
ha jeho veřejných vyjádření či půso-
bení jeho kolegů to řadě voličů mohlo 
imponovat. Po letech nejasností a krizí 
dostali konečně jistotu. Že to může být 
jen zdání jistoty, už nemusí v jejich vo-
ličském rozhodování hrát vždy největší 
roli. 

Téma EU vyvolávalo velmi rozmanité reakce – od opatrné 
euroskepse části veřejnosti po naprostý eurooptimismus, 
radikálně a vytrvale hlásaný množstvím novinářů. 

Na mediální frontě klid? Pouze zdánlivě. 
NA snímku vydavatelství MAFRA, pod 

které spadají Lidové noviny či Mladá 
fronta.   Foto Profimedia



HORA KŘÍŽŮ. Kryžiai Kalnas (Hora křížů) leží asi deset kilometrů 
severně od litevského města Šiauliai. Dva malé kopečky ležící mezi 
širými pláněmi litevských luk a  polí nejsou zajímavé pouze pro oko. 
Jedinci citliví na přítomnost energie popisují Horu křížů jako místo, kde 
cítili jedno z nejsilnějších pozitivních proudění. Po třetím dělení Polska 
v  roce 1795 se Litva stala oficiálně součástí ruského impéria. To se 
příliš nelíbilo místním a ruské nadvládě se postavili. Obě velké revolty, 
1831 a 1863, však byly utopeny v krvi. Mrtvé vlastence pak pohřbili 
poblíž dvou kopečků u  městečka Šiauliai. První smuteční kříže se 
začaly objevovat na konci 19. století jako vzpomínky na padlé krajany. 
Znázorňovaly a  symbolizovaly utrpení Krista, stejně tak i  prostých 
Litevců pod ruskou a  později sovětskou nadvládou. Bylo to místo 
vytvořené lidmi pro lidi. V Litvě se hlásí k římskokatolické církvi skoro 
80 % obyvatelstva a náboženství je silně zakořeněno v místní tradici. 
Poutníci stále přicházejí na Horu a pokládají zde malé křížky i obří kříže. 
Vrchnosti se tato aktivita samozřejmě nelíbila, a tak se ke slovu dostaly 
buldozery. Celkem třikrát bylo místo srovnáno se zemí, ale vždy vyrostlo 
znovu. Přesto se v  roce 1990 se na Hoře nacházelo neuvěřitelných 
50  000  křížů všech velikostí. Podle nejnovějších odhadů je jich nyní 
již více než 100  000. Výroba křížů v  Litvě je zapsána na  seznamu 
nehmotného kulturního dědictví UNESCO.   Text a foto Jiří Kalát



FOTO MĚSÍCE



66

TIPY

KRÁLOVÉ A GENERÁLOVÉ. Další ze skvělých YouTubo-
vých kanálů, který si zaslouží pozornost, se jmenuje Kings 
and Generals. Majitelé se původně věnovali jednotlivým 
historickým tématům, například pádu Říma, ale postupně 
přešli na strhující a detailní popis klíčových bitev a událostí 
v historii. Dozvíme se jak o generálech, tak králích, dobovém 
kontextu, důvodech i následcích, v první řadě ale prožijeme 
staré bitvy tak důkladně, jako bychom jim sami přihlíželi. Proč 
Arabové dobyli polovinu známého světa tak rychle? Jak Češi 
a Němci společně zastavili maďarské nájezdy?  –pet–

CESTA K PROBUZENÍ. Vynikající kniha The Path to Awake-
ning, kterou napsal Šamar Rinpočhe, předkládá obsáhlý 
a srozumitelný výklad k Sedmibodovému tréninku mysli Če-
kawy Ješe Dordžeho. Jedná se spíše o příručku, jak porozu-
mět často zbytečně komplikovaným pravidlům sebeovládání 
a duchovního růstu. Mně osobně pomohla převelice – učí to-
tiž, jak nelpět na věcech, jak těch materiálních, tak například 
na starých vztazích. Učí nás neutralizovat negativní emoce 
a pěstovat laskavost a upřímnou lásku ke všem cítícím by-
tostem a otevírá také výklady toho, jak funguje vesmír. Na 
českém překladu se zatím pilně pracuje, ale angličtináři si ji už 
mohou koupit v pražském Bodhi Path.  –pet–

JOALIS. Připravte se včas na pylovou sezonu pomocí Joalis 
Anaerg. Preparát s obsahem bylinných extraktů je zpracován 
specifickými informačními technologiemi a navozuje normální 
stav imunitního systému.  www.joalis.cz

SLOVANSKÉ FÓRUM. V sobotu a neděli 28. a 29. dubna se 
uskuteční v Kulturním domě ve Vizovicích velmi zajímavá akce 
s názvem BUDOUCNOST 2018 – Diskusní slovanské fórum. 
Půjde o setkání, kde se bude z různých úhlů nazírat náš vývoj 
coby slovanského národa s bohatými dějinami a vlastní kultu-
rou. Jak nám může pomoci poohlédnout se zpátky a co pro nás 
slovanství znamená v době, kdy prožíváme zkušenost založe-
nou na západních hodnotách?  www.slovanskakosile.cz

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 na 
eshop.casopis-sifra.cz 
či na 702 417 540
Koupit si nás můžete i na těchto 
místech: Dobrá čajovna, 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; Dobrá čajovna, Václav. náměstí 14, 
Praha; Vitamare, M. Cibulkové 351/26, 
Praha 4; Zdravá výživa EscaBona, Vinohradská 
194, Praha 3; World Vegan – Černá 
labuť, Na Poříčí 1067/25, Praha; Krámek Dobrá 
farma, Dukelských hrdinů 15, Praha 7; Natur styl, 
Škrétova 2a, Jihlava; Bylinky u Matulky, Husova 23, 
Jihlava; Čajovna Kuba a Pařízek, Masarykovo nám. 
21, Jihlava; Květovárna, 30. dubna 25, Ostrava; 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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59 Kč | 2,40 €

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

FILADELFSKÝ EXPERIMENT

Sifra.indb   1

29.12.14   19:33
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05 2015
59 Kč | 2,40 €

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

Šifra mistra
       Williama

07 2015
59 Kč | 2,40 €
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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 

obalka_SIFRA_07_15_kor.indd   1

03.02.16   11:20

06 2015

59 Kč | 2,40 €

9
77
23
36

55
70
08

06

Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri

obalka_SIFRA_06_15.indd   1

24.07.15   9:50

01 201659 Kč | 2,40 €
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Svět   budoucnosti

Jak bude vypadat? 
Co nám brání v rozkvětu? 

A překročí někdy lidstvo svůj stín?

SIFRA_01_16.indb   1

03.02.16   9:54
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Tajemství života
O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

08 2016

59 Kč | 2,40 €
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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 

59 Kč | 2,40 €

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.

09 2015

59 Kč | 2,40 €

9
77
23
36

55
70
08

09

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

10.12.15   14:10

01 2017
59 Kč | 2,40 €

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

05 2016

59 Kč | 2,40 €
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Kosmická 

energie
Co mají společného posmrtný 

život, Nikola Tesla, kruhy v obilí 

nebo doktor Eric Pearl?

09 2016
59 Kč | 2,40 €
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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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02 2015
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?

01 2018 
59 Kč | 2,40 €
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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...

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.




