
9
77
23
36

55
70
08

01

01 2015
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

02 2016

59 Kč | 2,40 €

9
77
23
36

55
70
08

02

Tajemství života
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Chvála matek

Jak souvisí 
vztah maminky 

a dítěte s n
ávratem do ráje? 
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 rodičem?
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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...

07 2017

59 Kč | 2,40 €

Tisíc tváří slunce

Od počátku věků bylo lidstvem uctíváno jako 

božstvo a obrazně i doslova se kolem něj točí svět. 

Hvězda nejbližší Zemi umí totiž zá
zraky.  

04 2018 
59 Kč | 2,40 €

Peníze nad zlato?
Vše, co jste chtěli vědět o penězích,  

ale báli jste se zeptat.
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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; 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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Kdo napsal Hamleta a Othella? Šifrovaný příběh, který je v díle nejslavnějšího světovéhodramatika obsažen, naznačuje,že Shakespeare to nebyl.

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

Napoleon
Veliký 
Jeden z nejslavnějších 
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Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri

obalka_SIFRA_06_15.indd   1

24.07.15   9:50

01 201659 Kč | 2,40 €

9

7

7

2

3

3

6

5

5

7

0

0

8

0

1

Svět   budoucnosti

Jak bude vypadat? 
Co nám brání v rozkvětu? 

A překročí někdy lidstvo svůj stín?
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Tajemství života
O vzniku naší existence panuje stále 
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jsme a odkud pocházíme?
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Víte, co jíte?Víte, co jíte?Víte, co jíte?
Se zakladatelem farmářských 

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 

jak fungují nadnárodní řetězce, 

naivitě spotřebitelů i nadbytečné 

spotřebě.

02 2018 59 Kč | 2,40 €Média a lžiProč nevěřit dnešním médiím? 

Kde hledat pravdu? A jak se nechytit 

do pasti všudypřítomných manipulací?

Exkluzivní rozhovor 
s Evou Herman, 

slavnou moderátorkou 
nejsledovanějšího německého 

zpravodajského pořadu, 
která dostala výpověď, 

protože nechtěla 
polykat „politicky 

korektní ropuchy“.
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Vzpoura strojů?

Blíží s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i 

spolehlivější a
 dnešní 

umělá inteligence se již d
okáže učit i

 věcem tvůrčím
 

a vyžadujícím
 intuici č

i kreativní myšlení.
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Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

Supervulkán pod Yellowstonským 

Naplní se 

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

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

Vědci přicházejí neustále s fantastickými 

Největší objevy
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Kosmická 

energie
Co mají společného posmrtný 

život, Nikola Tesla, kruhy v obilí 

nebo doktor Eric Pearl?
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Město pyramidMěsto pyramidMěsto pyramid
V sibiřském Tomsku budují ruští vědci unikátní komplex podle plánů starověkých pyramid. Jaké je jejich tajemství?
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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
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FARMAGEDON
Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

chemický průmysl. Co to znamená pro lidi, zvířata a planetu?
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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...
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CO SE DĚJE S POČASÍM?Bude teplo, nebo zima? Jak funguje 

propaganda globálního oteplování? 
Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?
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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?
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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.
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Tisíc tváří slunce

Od počátku věků bylo lidstvem uctíváno jako 

božstvo a obrazně i doslova se kolem něj točí svět. 

Hvězda nejbližší Zemi umí totiž zá
zraky.  
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Následuj vůdceNásleduj vůdceNásleduj vůdceProč tolik lidí podléhá falešným guruům, prorokům, 
politikům, byznysmenům a jiným vykukům?
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EDITORIAL

ačalo mi to vrtat v hlavě někdy kolem roku 2011, tři roky poté, co vypukla  
finanční krize, která obrátila svět vzhůru nohama. Ekonomové, kteří do té 
doby kreslili grafy, jak je světová ekonomika ve skvělé kondici, připomínali 
najednou tak trochu někdejšího pražského primátora Igora Němce, jenž se 

zapsal do dějin výrokem „situace je nadmíru výtečná“ – a radami, že Praža-
né mají jezdit metrem – chvíli předtím, než celé metro zaplavila velká voda. Nevěřil 
jsem proto vlastním uším, když stejní experti bez uzardění začali oznamovat konec 
finanční krize. Jak může dluhová krize skončit tím, že se nasekají ještě větší dluhy?

Ponořil jsem se do tajů světového finančního systému a věci, které jsem zjistil, mi orosily 
čelo. Ale zároveň odstartovaly cestu, která vedla až k Šifře – k časopisu pro ty, kteří čtou 

i mezi řádky; potažmo k číslu, které právě držíte v rukou. Celé je věnováno financím 
a tomu, jak se v globálním kasinu aspoň trochu zorientovat a jak v tomto systému obstát.

Zvu vás proto na dobrodružnou jízdu. V rozhovoru se známou ekonomkou Ilonou 
Švihlíkovou na straně 12 se dozvíte, jak jsme se stali kolonií, proč roste napětí mezi 

Západem a Východem, o tom, proč si Západ nepřeje, abychom jej ekonomicky dohnali, 
i o tom, že proces střídání velmocí je sice běžný, avšak prudce nebezpečný. 

Na straně 20 jsme si vyrazili na malý historický výlet. Mezinárodní bankéři 
to – ze svého pohledu – vymysleli skvěle (pro sebe), když si na začátku 

minulého století sami napsali v USA zákon o bankovnictví…

Peníze sice všichni chceme, ale možná ani nevíme, co to vlastně je. A hlavně jak 
vznikají. Jak píše v dalším skvělém článku na straně 50 Anton Smataník: „Pokud 

si naše vláda nebo vy sami jdete půjčit peníze do banky, nepůjčuje vám banka 
povětšinou peníze svých vkladatelů, jak si mnozí lidé představují, ale namísto 
toho vytvoří tyto nové peníze jen jako účetní položku. Zjednodušeně řečeno, 

napíšou cifru do počítače. Paradoxem je, že podstatu finančního systému 
nechápou ani mnozí studenti makroekonomie, i když se to přímo učí – 
mozek něco tak zvráceného a iracionálního prostě odmítá akceptovat.“

Vyrazíte-li zkrátka do banky a zřídíte si účet s internetbankingem, vstoupíte 
do hry, ve které létají jedničky a nuly vzduchem ve velkém. Jeden můj 

známý mě nedávno zaskočil otázkou, co má dělat ve chvíli, kdy má něco 
cenného (zuby po babičce, šperky, investiční zlato, hotovost nebo důležité 

dokumenty, to je jedno) a nechce vše vsadit na jednu (bankovní) 
kartu. Provizorní řešení může být třeba slamník nebo jáma 

na zahradě. A pak je tu řešení elegantní. Když jsem 
poprvé viděl prostory společnosti 24SAFE, spadla mi 

brada. Jejich bezpečnostní robotické schránky jako 
vystřižené ze Spielbergových filmů přímo v centru 
Prahy jsou totiž na rozdíl od bankovních schránek 

či účtů zcela anonymní a nemůže na ně ani stát, ani 
hacker, ani NSA, ani exekutor. A máte k nim nonstop přístup. 

Až si přečtete toto číslo Šifry, možná se tam taky vypravíte.  

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Money, money, money
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B ez peněz do hospody nelez, 
říká se. Bez peněz se ale dnes-
ka nedá dělat nic. Jedna z nej-
těžších disciplín je pak vydávat 

nezávislý časopis, který pomáhá lidem 
získat cenné informace a který se dá číst 
od začátku až do konce.

Šifra se do toho pustila s vervou přede-
vším proto, že to, co produkovala a pro-
dukují běžná média, je zkrátka k nečtení. 
Někdo se už musel zvednout a říct „dost 
bylo blábolů“. Píšeme o věcech, o kterých 
jiní nepíšou přesto, že jsou důležité a že 
by se o nich mělo učit, mluvit a psát zcela 
běžně.

Náš časopis má úplně jinou energii 
právě proto, že opouští zavedené zvyk-
losti a  nebojí se přemýšlet jinak. Týká 
se to i  přístupu k  inzerci a  propagaci 
zajímavých lidí a společností. Když jsem 
pracoval v  klasických médiích a  učil se 
novinařině, všiml jsem si, že se čtenáři 
vyhýbají standardním PR článkům, ať už 
byly o svěžesti a zdraví limonád s umělý-
mi sladidly, nebo krásách ibalginu, jako 
čert kříži. Kdo by to taky četl?

Proto jsem vymyslel zcela nový kon-
cept, který pracovně nazývám neklama. 
Jsou to unikátní články, které jsou psány 
stejným způsobem jako redakční texty, 
netlačí na pilu a  veřejnosti představují 
skvělé a činorodé lidi, kteří dokázali vy-
budovat něco výjimečného. Ať už je to 
Ivan Rybjanský ze Somavedic Technolo-
gies s. r. o., nebo Marie Vilánková z Joa-
lis. Jsou to lidé, kterým běžný reklamní 

formát nestačí. Píšu o tom, co dělají, co 
si myslí, ale i co prožívají, neboť důvěru si 
člověk získá ideálně tak, že ho druzí lépe 
poznají. Tento koncept je jedinečný jak 
pro firmy, tak pro čtenáře. Čtenář na zá-
kladě mých článků pochopí, v čem spočí-
vá síla produktu či firmy, dozví se důle-
žité informace ze zákulisí, a firma získá 
unikátní prostor mezi našimi běžnými 
články. Může si budovat se čtenáři vztah.

Není zkrátka PR článek jako PR článek. 
Já je píšu formou příběhů, vyprávění, 
aby každý pochopil podstatu toho, co 
se vlastně lidé jako pan Rybjanský nebo 
paní Vilánková snaží světu nabídnout 
a sdělit.

Je to férová hra, win win. Dokážu o vý-
jimečných lidech napsat výjimečný člá-
nek, takový, že už nebude muset nikdy 
chodit a složitě vykládat, co vlastně dělá. 
Stačí, když ho dá komukoli kdekoli pře-
číst. I složité věci se dají vysvětlit jedno-
duše. Programujete kvantové pole? Zabý-
váte se informační medicínou? Vyrábíte 
přírodní kosmetiku? Šifra se může stát 
prostředníkem mezi Vámi a čtenáři, kte-
ří už nechtějí být obelháváni, už nechtějí 
číst, že černá je bílá a modrá růžová, ale 
hledají kvalitní lidi a kvalitní produkty. 
Hledají nejen dobré čtení, ale také dob-
ré, zajímavé a nové věci. Šifra, její čtenáři 
i její inzerenti plují na nové vlně.

Vyrábíte-li něco zajímavého, nabízí-
te zajímavé služby, přidanou hodnotu 
a chcete, aby se o tom dozvěděli ti správní 
lidé? Nechte mě o Vás napsat. Pomůžeme 

si tak navzájem. Já unikátním způsobem 
sdělím světu, v čem jste nejlepší a proč 
děláte to, co děláte. Vy podpoříte jedineč-
ný časopis, který v Česku nemá obdoby, 
protože přináší lidem inspiraci a zásadní 
informace. Zpropagovat Vás můžeme i na 
našem skvělém webu.

Bez Vaší pomoci se ale neobejdeme. Po-
moci nám můžete samozřejmě různými 
formami, nejen neklamou. Základem je 
předplatné. Nebo máte trafiku? Napište 
nám a  můžete Šifru prodávat. Kavár-
nu?  Čajovnu? Zdravou výživu? Firmu? 
Knihovnu? Objednejte si předplatné či 
každý měsíc libovolný počet kusů časopi-
su (dáme dobrou cenu) a šiřte Šifru dál. 
Napište si o letáky, které můžete rozhodit 
do éteru. Objednejte si pár kusů a prodej-
te či rozdejte je ve svém okolí. Podpořte 
nás dobrovolnými příspěvky… Cokoli.

Čím víc se o nás dozví lidí, čím víc lidí 
nám jakkoli pomůže, tím větší šance je, 
že tady nakonec nezbude ke čtení jen 
Blesk a  Mladá fronta, kde se stejně nic 
nedozvíte. Zkrátka abychom mohli vy-
cházet dál. Pomalu, ale jistě totiž nastává 
nová doba. To, co fungovalo dřív, fungo-
vat přestává. Starým strukturám dojde 
dříve nebo později dech.

Investice se vám vyplatí. U energie, kte-
rou vložíte do něčeho, co má smysl, to pla-
tí dvojnásob. Vesmír má rád rovnováhu. 
Vy pomůžete jednomu, druhý pomůže 
Vám. Jeden z klíčových vesmírných záko-
nů totiž říká: To, co dáš, se ti vrátí. 

Milan Vidlák, šéfredaktor časopisu Šifra
milan.vidlak@casopis-sifra.cz

Podpořte Šifru aneb To, 
co dáte, se vám vrátí
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Z jiného světa
2000 TROLLŮ. Po americko-britsko-
francouzském vojenském zásahu v Sýrii 
v noci na sobotu 14. dubna USA oznámily, 
že Rusové „o 2000 %“ navýšili aktivitu 
či počet svých trollů“. Rusové nejprve 
zkritizovali Trumpovo srdnaté, leč dětinsky 
podané prohlášení o chystaném zásahu 
Sýrie formou 100 raket, záhy se ale jali 
z cílových míst stáhnout a žádnou tvrdou 
reakci nepodniknout. Podle Američanů ale 
takřka vzápětí zaútočili s masivní armádou 
trollů, aneb, slovy amerického ministra 
obrany J. N. Mattise, „ruská dezinformační 
kampaň již začala (…)“. Geniální taktika… 
Připomeňme, že Rusové už měsíc před 
útokem americko-britsko-francouzské 
koalice, provedeným bez mandátu OSN, 
varovali, že se chystá falešné obvinění 
syrského prezidenta Asada z chemického 
útoku na civilisty. Když obvinění skutečně 
přišlo, bez důkazů a prošetření, začali 
Američané, Britové a Francouzi o den 
dříve, než měli dorazit mezinárodní 
vyšetřovatelé, Sýrii bombardovat. 
„Založeno na nedávných zkušenostech, 
plně očekáváme významné dezinformační 
kampaně v následujících dnech, které 
budou podporovat Asadův režim,“ dodal 
Mattis. Co tím řekl? Když kdokoli zpochybní 
pochybné obvinění z chemického útoku, 
jenž nedává smysl, a začne klást otázky, 
které smysl dávají, či nedejbože požadovat 
důkazy, je to ruský troll a dezinformátor.   

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

NEKŘESŤANSKÁ PODÍVANÁ. Lidé moderní doby jsou zvyklí na leccos, a tak chcete-li 
dnes pobouřit, je třeba přijít s něčím mimořádným. Ví to i chorvatský režisér Oliver Frljić, 
jehož představení s názvem Naše násilí a vaše násilí, které uvede v květnu brněnské 
Národní divadlo pod vedením Martina Glasera, zahrnuje i scénu, kdy Ježíš Kristus znásilní 
muslimskou ženu. Pomiňme nyní, že islám za Ježíše ještě nebyl na světě, že byl Ježíš, 
na rozdíl od některých jiných proroků, vzorem všech ctností i že Evropu dnes trápí spíš 
opačný problém, tedy znásilňování Evropanek muslimy. „Je zcela legitimní, že současné 
umění vyvolává diskusi k nejkontroverznějším otázkám současnosti. Postoje tvůrců 
pak mohou vzbudit negativní emoce, nebo dokonce názorově rozdělovat společnost. 
To je ovšem, podle mě, znakem demokracie,“ odpověděl na vlnu rozhořčení pan Glaser. 
Náměstek primátora Petr Hladík z KDU-ČSL ale uvedl: „Obrací se na mne řada lidí, 
včetně divadelníků, že plánovaná hra v nich vzbuzuje silně negativní emoci. Nezamlouvá 
se mi, aby v rámci festivalu Divadelní svět Brno byla představena hra, která uráží víru 
mých spoluobčanů.“ Hra se nelíbí ani spolku Brno+ v čele s exnáměstkem primátora 
Robertem Kotzianem, který položil otázku: „Co by dělalo vedení Brna, kdyby ve hře 
znásilňoval Mohamed křesťanskou ženu?“ To je snadné: taková hra by zřejmě neprošla 
cenzurou. Dnešní demokracie se totiž vyznačuje tím, že je demokratická jen pro někoho. 

PODEJ JIM PRST… Sprejeři z newyorského projektu 5Pointz už asi nebudou 
vystupovat jako pouliční, nezávislý, a tudíž chudý underground. Dle rozhodnutí soudu 
totiž dostanou 6,75 milionu dolarů za to, že majitel zboural svou budovu, kterou mu 
vyzdobili. Gerald Woldoff, majitel bloku neobyvatelných domů v Queensu, je přitom 
nechal volně tvořit několik desítek let. Podal jim prst a přišel o ruku, když se v roce 
2013 rozhodl domy strhnout a prodat pozemek developerům. Normální lidi by mu 
poděkovali a šli, obrazně řečeno, o blok dál. Jenže milí sprejeři se odvolali na 20 let 
starý zákon, jenž graffiti chrání jako jiné umění, pokud jej tak vidí umělecká komunita 
nebo město, a newyorský soud se rozhodl 21 umělců odškodnit. Pokud se vám to 
zdá bizarní, vězte, že newyorské autority, soudní i jiné, absurditu situace nikterak 
nepociťují. Naopak se neopomněli poplácat po zádech. „Tohle je skvělé, protože 
graffiti tak bylo uznáno za legitimní, a tedy zasluhující ochranu a není již jen okrajovým 
uměním outsiderů,“ prohlásila právnička Leila Amineddolehová. Pokud považujeme 
za umění i absurdní divadlo, pak by mělo být odškodněno i město New York. 



7

ZPRÁVY

PŮL TUNY TRÁVY. Policii v argentinském městě Pilar 
nedaleko Buenos Aires se ze skladu ztratilo 540 kilogramů 
marihuany… A kdo za to může? Javier Specia, bývalý 
policejní komisař, a dalších sedm kolegů se usneslo, že za 
zmizení marihuany nemůže nikdo jiný než myši. Odborníci 
ovšem svorně vypovídají, že tak obrovské množství sníst 
(ani vyhulit) zkrátka nemohly. Drogy byly ve skladu dva 
roky, což by znamenalo, že každý den by hlodavci museli 
zkonzumovat zhruba 700 gramů marihuany, přičemž 
v typické marihuanové cigaretě je „trávy“ třeba tisíckrát 
méně. Když nový komisař Emilio Portero při přebírání postu 
po zmíněném Javieru Speciovi zkontroloval výpis policejního 
skladu, všiml si, že bývalý komisař seznam nepodepsal, což 
v něm vzbudilo podezření. Během svého působení zabavil 
Specia a jeho lidé 6 tun marihuany, ale Emiliovo bystré 
oko si povšimlo, že mnoho materiálu chybí, což potvrdila 
i následná inspekce. Následkem toho Javier Specia a sedm 
jeho exkolegů stane 4. května před soudem, jenž rozhodne, 
zda se marihuana ztratila z nedbalosti (čímž uzná historku 
o myších), nebo šlo o trestný čin. Možná je na čase konečně 
konopí zlegalizovat, a ulehčit tak policistům v různých 
koutech světa, aby nemuseli chytat dealery, případně aby 
na jeho prodej nebyli sami, a mohli tak, po vzorů kolegů 
z Argentiny, pořádně hlídat třeba nebezpečné myši.

ZACHRAŇ SE KDO MŮŽEŠ. Skotská policie zachránila několik 
kempujících mužů, jejich děti a psa před skupinovou okultní 
sebevraždou. Tedy až na to, že se nic takového nechystalo 
a policie z tichého ostrova Loch Leven ve Skotsku se pouze 
spletla. David Henderson vyrazil do přírody s přáteli, a to, 
že jej brzy obklíčí policie a záchranka, rozhodně nečekal. On, 
doručovací poslíček pizzy z Glasgow, a jeho přátelé jsou totiž 
všichni nadšení metaloví fanoušci. Policie tedy viděla dospělé 
muže převlečené za „kostlivce“ a děti oděné v černých hábitech. 
Z letmého pohledu usoudili, že se jedná o sebevražedný kult. 
Nejkomičtější na celé aféře je, že si policisté a zdravotníci vůbec 
nedali říct. Dožadovali se, aby jim zmatení fanoušci předali 
neexistující dopis na rozloučenou, a také se po něm jali pídit po 
provizorním táboře. Ani pak ale nedali pokoj. Zatímco každému 
kromě policistů už muselo být jasné, že se nejedná o žádný 
kult, ale trošku výstřednější výlet, záchranáři je i přesto odvezli 
z ostrova. Na konec se výletníci nemohli ani vrátit domů, neboť 
záchranná operace byla sice přerušena, ale tábor byl z moci 
ouřední rozpuštěn a rodiče již byli po pár pivech trošku „líznutí“, 
a tak nesměli odjet svými vozy. Strávili tedy noc v nich…

SPERMA VE VESMÍRU. Lidé poslední dobou střílejí do vesmíru 
divné věci. Nejprve jsme vystřelili několik lidí, z nichž pár zřejmě 
spadlo zpátky a Sovětský svaz to zatajil, později několik nebohých 
zvířat, dalších lidí a nespočet družic. Vesmírné agentury už 
mimo Zemi poslaly i další věci – například pizzu nebo lego. Elon 
Musk prý navíc v únoru tohoto roku vyslal na oběžnou dráhu své 
Tesla auto s prázdným skafandrem. V novém experimentu se 
zašlo ještě o krůček dále. Americká NASA se rozhodla vypustit 
za hranice domovské planety lidské sperma, aby zjistila, jak 
bude reagovat na mikrogravitaci. Cílem výzkumu je zjistit, 
zda by se lidé mohli množit ve vesmíru. „Zatímco plánujeme 
cestovat za hranice vesmírných stanic a kolonizovat Měsíc, 
Mars a další nebeská místa, nabízí se otázka, jestli je možné 
přežití několika generací, a to nejenom zvířat, ale i lidí. Je to 
zásadní otázka, které se musíme věnovat,“ prohlásil Joseph 
Tash, výzkumník z University of Kansas Medical Center, jenž 
sperma prozkoumá, až se vrátí na Zem. Když myslí… Šifra má 
takový skromný návrh: Co kdybychom nejdříve vyřešili zdejší 
problémy, třeba jak zastavit raketově rostoucí neplodnost u mužů 
na Západě, než budeme raketou posílat milence do vesmíru?

NEJLEPŠÍ ÚTOČNÍK. Jedna z nejzářivějších hvězd izraelského 
sportu zřejmě dozářila. Zpráva z pondělí 9. dubna byla na první 
dojem překvapivá – basketbalista Glen Rice mladší v šatně 
po porážce týmu surově zbil svého spoluhráče Guye Pniniho. 
Již před zápasem se oba hráči pohádali a Rice na budoucí 
oběť zavrčel, že „si počká v šatně“. Po bitce, při níž došlo ke 
krvavému zranění, se bezprostředně nic nedělo, nicméně 
policie začala vyšetřovat ještě v pondělí. V úterý si už došla 
pro zuřivého hráče domů a vzala jej do vazby. „Tomu chlapovi 
koukala z očí vražda, něco takového jsem v životě neviděl,“ 
prohlásil jeden ze spoluhráčů. Vynikající střelec, nejlepší na 
svém postu v celé lize, se okamžitě dočekal vyhazovu. Podivný 
je ale licoměrný postoj izraelských médií. Ze starších článků 
o tomto plejerovi je totiž více než patrné, že byl časovanou 
bombou. Jen několik týdnů před incidentem napadl svou 
fyzioterapeutku a na fanoušky jednou vytáhl falešnou 
pistoli. V roce 2012 a 2015 přilákal policii kvůli opravdovým 
výstřelům – jeden vypálil „omylem“ a druhý po přestřelce, při 
níž utíkal s poraněnou nohou, kilem marihuany a 6000 dolary. 
Čekali od něj snad něco lepšího? Zkrátka nejlepší útočník.
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O NOVIČOKU, ARTYČOKU 
a dvojitém zmrtvýchvstání

„Jak vypadá ten novičok, o kterém mluvila 
premiérka v televizi? – „To nevím, koukni 
se na lavičku. Prý z toho byl Skripal docela 
otrávený.“ Kauza, která hýbala v březnu 
a dubnu Evropou, připomínala místy spíše 
tragikomedii.   Foto Profimedia
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KAUZA MĚSÍCE

V elmi neblaze se Velká Británie 
zapsala do povědomí veřejnos-
ti v  roce 2003, kdy nejsilněji 
podpořila americkou ničivou 

invazi do Iráku. Důvodem pro válku, ve 
které přišlo o život více než milion lidí 
a která výrazně přispěla k rozvratu Blíz-
kého východu, bylo tvrzení amerických 

a  britských tajných služeb, že Saddám 
Husajn vlastní zbraně hromadného ni-
čení, které ohrožují celý svět, a je proto 
nutné co nejdříve „zakročit“.

Hlavní oporou tvrzení, jehož se ame-
rická i britská vláda od počátku držely, 
byl informátor západních rozvědek, 
irácký vědec Rafíd Džanábí. Ten si ale 
vše, jak o osm let později sám přiznal, 
vymyslel „ve snaze přinést do země de-
mokratický režim“. To se mu tedy moc 
nepovedlo…

Nyní ale Britové ještě „přitvrdili“. 
Čtvrtého března 2018 byli Sergej Vikto-
rovič Skripal a jeho dcera Julija, která za 
ním přijela na návštěvu z Moskvy, údaj-
ně nalezeni v  Salisbury  otráveni. Byli 
převezeni do okresní nemocnice, kde 
personál konstatoval, že byli zasaženi 
nervovým jedem. Skripal byl dvojím 
agentem, který hrál na obě strany – jak 
na ruskou, tak britskou.

V  prosinci 2004 byl Skripal zatčen 
mimo svůj moskevský dům poté, co 
se vrátil z Británie, a moskevský regio-
nální válečný soud jej poslal do vězení 
za vlastizradu. Nakonec Skripala od-
soudil na 13 let a k odebrání armád-
ních hodností. Tato kauza nebyla ve-
řejně známa až do jeho jeho odsouzení 
v srpnu 2006. V červenci 2010 pak byla 
Skripalovi spolu s dalšími Rusy odsou-
zenými za špionáž udělena prezident-
ská milost výměnou za propuštění de-
seti ruských agentů. Tehdy se Skripal 
přesunul do Salisbury, kde si v  roce 
2011 koupil dům. Podle britských úřa-
dů Skripal pokračoval s poskytováním 
informací Spojenému království i  ně-
jakou dobu poté. Jeho dcera se vrátila 
do Moskvy.

Dvanáctého března 2018 prohlásila 
britská premiérka Theresa Mayová, že 
došlo k  otravě nervovým jedem novi-
čok, který je označován jako A-234 a byl 
vyvíjen v Sovětském svazu, a vyžádala 
si okamžité vysvětlení od ruské vlá-
dy. Ruský ministr zahraničí Sergej Lav-
rov odmítl obvinění, že za otravou Skri-
pala stojí Rusko, a prohlásil, že Rusko je 
ochotno spolupracovat při vyšetřování. 
Požádal britskou vládu o vzorek látky, 

kterou měl být Skripal otráven, což Bri-
tové odmítli.

Všímavější občané již na začátku za-
znamenali, že kauza Skripal vykazuje 
na první pohled mnoho logických děr, 
a pojali podezření, že jde – jako již mno-
hokrát v minulosti – o nějakou nepříliš 
zdařilou politicko-zpravodajskou hru. 
Až příliš totiž připomínala operace pod 
falešnou vlajkou, kterých jsme byli svěd-
ky v  minulých letech, od 11. září 2001 
a Usámy bin Ládina v Afghánistánu přes 
zmíněnou (ne)přítomnost chemických 
zbraní v Iráku po zničení Libye. Tradičně 
byli označeni jako konspirační teoretici 
či agenti Kremlu, tradičně se ukázalo, že 
měli pravdu.

Byl to Putin!
Přesto, že Britové nepředložili proti Ru-
sům žádný důkaz, ministr zahraničí Bo-
ris Johnson veřejně prohlásil, že otrávení 
Skripalových nařídil osobně ruský prezi-
dent Putin, čímž vyvolal nebývalé diplo-
matické napětí (Johnson, ne Putin). Ne-
dává příliš smysl, proč by Rusové zabíjeli 
někoho, koho před lety propustili z věze-
ní a kdo pro ně neměl již zpravodajský 
význam; případně pokud by jej chtěli od-
pravit, proč by tak činili způsobem, aby 
bylo hned jasné, že to udělali oni – proč 
ho prostě nepřejeli nebo nezastřelili.

Udělat to samozřejmě mohli, třeba 
jako nějaký demonstrativní vzkaz či vý-
hrůžku. Je to jedna z variant. Dalo by se 
to snadno zjistit podle analýzy, kde byla 
látka novičok vyrobena, či klasicky vede-
ného vyšetřování.

Namísto toho začali Britové, Američa-
né a  v  „solidaritě“ s  Brity a  Američany 
další evropské a  světové země vyhoš-
ťovat ruské diplomaty ve velkém, což je 
v diplomacii považováno za dosti razant-
ní krok. Již v následujících dnech ale při-
šel zásadní obrat a de facto potvrzení, že 
celá kauza byla „fake“. 

Britové zprvu uváděli, že dvojice 
v Salisbury 4. března nejprve navštívila 
hrob Skripalovy manželky a  jejich syna 
na místním hřbitově, a pak zamířila do 
italské restaurace. Tam si dali zřejmě no-
vičok, nebo také artyčok. Kolem půl čtvr-

Britové jsou pověstní 
svým černým humorem. 
Tím, co předvedli kolem 

údajné otravy Sergeje 
a Julie Skripalových, 

svůj komediální talent 
posunuli na novou 
úroveň. Bohužel si 

ale spletli žánr a zase 
jednou obelhali celý svět. 

   Text: Milan Vidlák
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té odpoledne místního času byli nalezeni 
v bezvědomí na nedaleké lavičce a skon-
čili v kritickém stavu v nemocnici.

Pokud by byli otráveni novičokem, mu-
selo by k tomu dojít v blízkém okolí, ne-
boť látka údajně patří mezi nejvíc smrtící 
nervové látky, jaké byly dosud vyvinuty. 
Zasažená osoba  zvýšeně sliní, zvrací 
a dostává se do silných křečí, při kterých 
si může dokonce i  zlámat kosti; smrt 
nastává velice rychle. Média však rychle 
přispěchala s  informacemi, kterak Skri-
pal dal v den útoku na břehu řeky Avon 
v centru Salisbury chléb třem chlapcům, 
kteří tam krmili kachny. Chlapci pak byli 
mezi několika desítkami osob, u  nichž 
později lékaři prověřovali možnou pří-
tomnost nervově paralytické látky, ko-
lem běhali experti ve „skafandrech“. 
V  nemocnici s  podezřením na otravu 
skončilo přes sto lidí, mezi nimi i zasahu-
jící policisté, místní obyvatelé a děti.

Deník The Sun na základě informa-
cí od britských úřadů psal o  tom, že 
„nejmladší obětí, jež se dostala do kon-
taktu s  jedem, byl Aiden Cooper (12)“, 

přičemž zveřejnil i fotografii nevinného 
chlapce.

Manévry „na efekt“, které se okolo la-
vičky odehrávaly, zřejmě měly vyděsit 
britskou a evropskou veřejnost v rámci 
již několik let probíhajícího protiruského 
běsnění, podle hesla „nač měnit scénáře, 
které fungují“. Skutečnost je ale bohužel 
podle všech indicií úplně jiná.

Jestliže je novičok tak vysoce toxický, 
že potřebuje k  nástupu od 30 sekund 
do dvou minut, v případě prášku a ne 
aerosolu o  trochu déle, a média i brit-
ské úřady uváděly, že je stoprocentně 
smrtelný, pak je celá historka s ruskou 
látkou novičok jemně řečeno nesmysl-
ná. Po verzi s lavičkou totiž Britové své 

informace aktualizovali a uvedli, že jed 
byl nalezen u Skripalů doma. Znamena-
lo by to tedy, že si otec s dcerou vyrazili 
na hřbitov, do restaurace a na procház-
ku a teprve po několika hodinách se jim 
udělalo špatně.

Další informací se pak Britové ztrapnili 
úplně, neboť se de facto přiznali k tomu, 
že jejich verze nemůže být pravdivá, ne-

boť odporuje úplně všemu, co do té doby 
sami o případu vytrubovali do světa.

Ve čtvrtek 29. března totiž stanice BBC 
uvedla, že stav Julije Skripalové, která 
byla spolu s  otcem Sergejem otrávena 
stoprocentně smrtící látkou v anglickém 
Salisbury, se podle lékařů rychle zlepšuje. 
Dcera dvojího agenta je už prý při vědo-

Poté, co byla Julija Skripalová otrávena stoprocentně 
smrtící látkou, byla propuštěna o Velikonocích 
z nemocnice. Takový zázrak zatím svedl jen Ježíš Kristus.

Do muzea voskových figurín Madame 
Tussaud vyrazil v březnu slavný jezdec 
The Stig z pořadu Top Gear, který 
se zamíchal i mezi figuríny britské 
premiérky Mayové a ministra zahraničí 
Borise Johnsona. Následně překvapoval 
návštěvníky, když se začal hýbat. Legrace 
byla v březnu ale i s Mayovou a Johnsonem.   
Foto Profimedia
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mí a mluví. Zveřejnili to sice o Velikono-
cích, ale takový zázrak zatím svedl pouze 
Ježíš Kristus.

Není divu, že to někteří nevydrželi 
a  peprně okomentovali. Bývalý evrop-
ský komisař, Němec Günter Verheugen, 
v  souvislosti s  obviněními proti Rusku 
v  případě otrávení špiona Skripala při-
pomněl lži amerických a britských vlád 
a  tajných služeb o  přítomnosti zbraní 
hromadného ničení v Iráku. Informovala 
o tom přední německá média, například 
televize ZDF či deník Die Welt. „Připomí-
nám tento příklad, protože jsme v sou-
časnosti závislí především na zpravodaj-
ských informacích. Nebylo to tak dávno, 
co britské a americké vlády a tajné služby 
lhaly celému světu. Záměrně lhaly, aby 
ospravedlnily invazi do Iráku,“ řekl býva-
lý evropský komisař. „Názor, podle které-
ho jsou Putin a Rusové zodpovědní za vše 
bez pochybností, je otravou myšlenek, 
které se musí zastavit,“ dodal Verheugen.

Bývalý ministr zahraničí Sigmar Ga-
briel pak na Twitteru napsal, že Günter 
Verheugen prokázal odvahu a chladnou 

hlavu. Oba již mohou „prokazovat odva-
hu“ zřejmě proto, že jsou „bývalí“. Zatím-
co současní politici, včetně těch českých, 
ze sebe dělají kašpary, když vestoje tles-
kají ve Sněmovně válečnému jestřábovi 
Paulu Ryanovi, šéfovi amerického Kon-
gresu, a vyhošťují ruské diplomaty. Dou-
fají snad, že se ve funkci udrží déle? Pří-
padně povýší nebo z toho jinak „vytěží“? 
Stojí jim to zřejmě i za riziko, že jen ne-
důstojně asistují Britům a Američanům 
k zatažení Evropy do dalšího konfliktu, 
který nemůže skončit dobře pro nikoho.

Léčba šokem
I  velikonoční zázrak v  podobě zmrt-
výchvstání Julije Skripalové byl ale pořád 
slabý odvar toho, co připravili Britové 
na  duben. Šéf britského armádního 
výzkumného střediska Gary Aitkenhead 
v  úterý 3. dubna prohlásil: „Byli jsme 
schopni otravnou látku určit jako novi-
čok, určili jsme, že se jednalo o armádní 
nervově paralytickou látku.“ Šéf labora-
toře v Porton Down u Salisbury ale vzá-
pětí dodal, že odkud látka pocházela, 
zjistit nedokázali.

K otázce, proč tedy vláda označila za 
původ jedu Rusko, řekl, že zjištění země 
původu vyžaduje i „další informace“, ně-
které od zpravodajských služeb, k nimž 
má vláda přístup.  Ředitel současně od-
mítl obvinění Ruska, že by jed mohl 
pocházet právě z britské laboratoře Por-
ton Down. „Není žádný způsob, jak by 
se mohl dostat od nás nebo opustit zdi 
našeho ústavu,“ řekl. Zároveň přitom od-
mítl sdělit, zda laboratoř vyvinula novi-
čok nebo ho uchovávala.

Jak v České televizi uvedl vojenský che-
mik a rektor Univerzity Hradce Králové 
Kamil Kuča, chemickou látku A-234 No-
vičok může v laboratorních podmínkách 
vyrobit v  podstatě každý, kdo má 
magisterský titul z  chemie, takže je 
velmi obtížné zjistit, kdo jej vyrobil. 
Problém je, že na základě tvrzení Britů 
ostatní země vyhostily ruské diploma-
ty a vyeskalovaly již tak napjaté vztahy. 
O psaní západních korporátních médií, 
která jsou nadšena pro každou válku, od 
Afghánistánu po Sýrii a zřejmě i tu s Rus-

kem, jež je s každým obviněním a sankcí 
blíž, ani nemluvě.

Hřebíček do rakve britské příčetnos-
ti pak zatloukla nahrávka telefonické-
ho hovoru mezi Julijí Skripalovou a její 
sestřenicí Viktorií, kterou ve čtvrtek 5. 
dubna uveřejnila ruská televize. Vikto-
ria Skripalová, Julijina sestřenice, jež 
žije v Rusku, se ptala v rozhovoru, jestli 
je Julija v pořádku. Julija jí odpověděla, 
že se má fajn a že její otec je také v po-
řádku a odpočívá. Zdravá Julija, kterou 
otrávil stoprocentně smrtelný novičok, 
mluví o zdravém otci, kterého novičok 
otrávil také. Chápete to?

Ihned po odvysílání záznamu se strhl 
poprask a  okamžitě se vyrojily speku-
lace o autentičnosti nahrávky. Zejména 
západní mainstreamová média začala 
nahrávku zpochybňovat, protože z nich 
dělá spolupitomce. Jenže pak Viktoria 
Skripalová potvrdila pro britskou BBC, 
že se opravdu jednalo o Juliji, se kterou 
hovořila po telefonu, a bylo vymalováno.

Takže ještě jednou: Julija Skripalová 
sama zavolala své sestřenici, aby ji infor-
movala, že ona i její otec jsou v pořádku 
a je jim fajn. Poněkud šokující, uvážíme-
-li, že pokud by Sergej a Julija Skripalovi 
byli opravdu otráveni nervovým plynem 
A-234 Novičok, kterému byli vystaveni tu 
na lavičce, tu doma, tu v italské restaura-
ci Zizzi – tam všude prý britští chemici 
sebrali novičok –, museli by být po smrti 
aspoň dvacetkrát.  

Na toto odhalení samozřejmě museli 
zareagovat i  Britové, kteří světu slav-
nostně oznámili, že se po Juliji uzdravil 
i pan Sergej. Prý oba dobře „reagují na 
léčbu“. Ale že to nepřežila dvě morčata 
a  Skripalovic kočka. Jestli zvířata ze-
mřela na novičok, nebo jim od vypuk-
nutí aféry zapomněli dát nažrat, britští 
džentlmeni neuvádějí. Zde tato zpráva 
o stavu evropských tajných služeb, poli-
tiků a médií končí… Aspoň prozatím. 

P.  S. Krátce po dokončení tohoto 
textu Velká Británie obvinila z dalšího 
chemického útoku bez důkazů i ruského 
spojence Sýrii a spolu s USA a Francií 
začala Sýrii bombardovat 
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HYPOTÉKY jsou 
časovaná bomba

Se známou českou eko-
nomkou Ilonou Švihlíkovou 

si Šifra povídala o tom, 
jak jsme se stali kolonií, 
proč roste napětí mezi 
Západem a Východem, 

o tom, proč si Západ ne-
přeje, abychom jej ekono-

micky dohnali, i o tom, 
že proces střídání velmocí 

je sice běžný, avšak 
nebezpečný.   Text: Milan Vidlák
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HYPOTÉKY jsou 
časovaná bomba

K dyž v roce 2008 naplno vypukla 
světová finanční krize, kromě 
politiků a bankéřů ztratila u ve-
řejnosti důvěru ještě jedna sku-

pina lidí – ekonomové, kteří v  médiích 
vysvětlovali grafy a pohyby na burze a do 
té doby suverénně ujišťovali lidi o  tom, 
jak globální ekonomika vzkvétá. To, že 
tak gigantickou krizi až na výjimky ne-
předvídali, by se ještě dalo pochopit, 
vždyť chybovat je lidské. Když ale o pár 
let později titíž ekonomové vyhlašovali 
konec finanční krize, přičemž i nepříliš 
bystrý pozorovatel si mohl všimnout, 
že jediné, co se zadlužeností bank a stá-
tů provedlo, bylo vytvoření ještě větší-
ho dluhu, musel normálně přemýšlející 
člověk dojít ke dvěma závěrům: buď ani 
ekonomové ekonomii nechápou, anebo 
z nějakého důvodu zatloukají.

Docentka Ilona Švihlíková (40), která 
dnes působí na Institutu globálních stu-
dií Univerzity Jana Amose Komenského 
v Praze, mezi takové experty neexperty 
nikdy nepatřila. Už za studií na Vysoké 
škole ekonomické (VŠE) šla tak trochu 
proti proudu. Spolu s mezinárodním ob-
chodem totiž studovala politologii a dok-
torát obhájila disertací s  názvem  Poli
tické aspekty globalizace. „Jsem takový 
heretik, v  rámci VŠE tedy určitě. Měla 
jsem trochu a později hodně jiné názory 
než kolegové. Já to ale jinak prostě dělat 
nebudu. Chci říkat pravdu a nebýt něčí 
ozvěnou,“ říká v  rozhovoru pro Šifru 
o stavu současného světa, ve kterém od-
haluje netušené souvislosti. „Ekonomie 
souvisí s politikou. Nikdy z toho nemů-
žete sundat zájmy jednotlivých aktérů, 
které tam prostě jsou. A vždy je třeba se 
dívat, co je za tím,“ vysvětluje populár-
ní ekonomka a  pedagožka, jež nefandí 
prázdným frázím. Ostatně to by v roce 
2015 nenapsala třeba knihu s  názvem  
Jak jsme se stali kolonií...

   
Spousta lidí se raduje, že máme skvělou 
ekonomiku, vše je super, máme malou 
nezaměstnanost a vysoký růst, dokon-
ce i demokracii a svobodu, a nikdy ne-
bylo líp. Jako člověk, který vidí pod po-
kličku, sdílíte tento optimismus?Foto Wikimedia Commons
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Když se podíváme na ekonomickou 
stránku, tak je pravda, že v  současné 
době zažíváme synchronizovanou kon-
junkturu. Ve všech hlavních ekonomic-
kých centrech najdeme růst, v  Číně, 
v Indii, USA i Evropské unii. Druhá věc je 
ale dívat se za ta čísla. Ekonomický růst 
neznamená, že se všem daří líp nebo stej-
ně, problémy nerovnosti ve většině zemí 
přetrvávají a ta čísla růstu je spíše zakrý-
vají. A pak je tu také problém zadlužení 
řady zemí. Po finanční krizi v roce 2008 
dluh ještě vzrostl, a to nejen veřejný, ale 
i  firem. O  skrytých dluzích, například 
na infrastruktuře, ani nemluvě. Velkým 
problémem je nevyužívání lidského po-
tenciálu, to, čemu odborně říkáme pre-
karizace práce. Množství lidí, kteří by 
chtěli pracovat na plné úvazky, ale nemo-
hou, protože neseženou práci, je velké, 
stejně jako problém pracující chudoby. 
U nás to teď není tak silné jako na Západ 
od nás. Pozoruhodné je, že politické re-
akce v západních zemích se i v době růs-
tu projevují jako hledání jiných přístupů 
a cest, než nabízejí tradiční strany. Jiný-
mi slovy – posiluje se všude trend odporu 
vůči establishmentu, což naznačuje, že 
politický systém rozhodně nemůžeme 
chápat jako stabilní.

Proč to tak je?
Kdyby to byla taková ta klasická debata 
daně, sociální politika a  podobně, tak 
tam přece jen nějaké rozdíly mezi tradič-
ními politickými stranami jsou, i  když 
je potřeba přiznat, že stále menší. Jsou 
skoro nerozeznatelné, například v  Ně-
mecku. Lidé hledají svůj hlas, protože 
mají pocit, že tradiční strany jim ho ne-
dávají. Nenabízejí to, co chtějí lidi, neza-
jímají je jejich problémy, anebo dokonce 
v  řadě případů občany mohou přímo 
ohrožovat. To přináší nejen podporu pro 
antiestablishmentové strany, ale také 
volání po přímé demokracii, které je po-
měrně silné třeba u nás, ale i v Rakousku. 
Je to reakce lidí na to, že jejich politici 
je nazastupují, protože zastupují zájmy 
někoho úplně jiného. Obzvláště silný je 
jeden trend – katastrofální propad stran 
sociálně demokratického typu. 

Zajímá mě ještě ten ekonomický růst. 
Hodně se mluvilo o tom, že Česká ná-
rodní banka držela uměle slabou ko-
runu tím, že v podstatě tiskla obrovská 
kvanta peněz, za něž nakupovala eura. 
Není to růst tak trochu na steroidech?
Oficiálně tato politika začala v listopa-
du 2013 kvůli posílení ekonomického 

růstu, což se běžně používá. Dnes se 
nám to zdá dávno, ale v té době na tom 
ekonomika nebyla úplně dobře kvůli 
drastickým škrtům Kalouskovy a  Ne-
časovy vlády. Druhý motiv byla nízká 
inflace, což se také dělá běžně, provádí 
to i Evropská centrální banka. Bylo to 
nějaké rozhodnutí, z  něhož tedy moc 
nadšená nejsem. Nemám ale pocit, že 
to byl zásadní faktor dnešního růstu, 
spíš se sešlo několik faktorů, například 
globální ekonomická situace. Zadlužení 
českého státu není tak velký problém 
jako v  jiných zemích, znepokojivé spíš 
je, že stále větší část veřejného dluhu 
drží nerezidenti. Když už člověk musí 
dlužit, tak uvnitř vlastního státu, jako 
to mají třeba Japonci, ne v zahraničí.

Narážíte na situaci EU, která není vůbec 
růžová, ale i  Spojených států, jejichž 
dluhy astronomicky rostou? 
Po finanční krizi v  roce 2008, letos 
máme deset let výročí, hodně zemí při-
jalo politiku velmi nízkých úrokových 
sazeb, která umožnila postiženým ze-
mím snáze se refinancovat. Třeba pro 
Itálii je to, že si půjčuje za nižší úrok, 
zásadní věc. Druhá věc ale je, že má-
lokdy z  toho dluhu splácíte vůbec tu 

Se sociologem Janem Kellerem, který je 
též znám svými nekonformními až 

disidentskými názory na fungování dnešní 
společnosti, pokřtila docentka Švihlíková 

v roce 2015 jeho knihu Odsouzeni 
k modernitě.   Foto Profimedia
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jistinu, platí se jen obsluha dluhu, tedy 
úroky. Jakmile vyprší splatnost dluhu, 
který není splacen, vydávají se další 
dluhopisy. Tomu se říká rollover, je to 
taková koule, která se pořád nabaluje. 
Dluh, nejen takovýto státní, ale i firem, 
je založen na tom, že zadlužování bude 
pokračovat pořád dál. Operujete s ně-
jakým dlouhým časovým horizontem, 
kdy splácíte pořád jen úroky a vydává-
te další dluhopisy a dál to rolujete. To-
hle může fungovat v případě, že věříte, 
že to bude donekonečna pokračovat 
tak, jak je to teď, a dál budete valit onu 
kouli. S vyhlídkou, že když ekonomika 
poroste, budete schopni se vypořádat 
s úroky a v horizontu, který není ani 
vidět, třeba začnete splácet i samotný 
dluh.

Vezmu-li třeba příklad USA, které jsou 
pilířem světové ekonomiky, jejich dluh 
činí kolem 21  000  000  000  000, slovy 
jednadvacet bilionů dolarů. Je něco ta-
kového vůbec reálné splácet?
Představa, že by se daly tyto dluhy 
umořit, je zcela mimo realitu. 

Američané využívají toho, že dolar je 
globální rezervní měnou, takže si po-
řád tisknou nové peníze. Respektive 
jejich Federální rezervní systém a ban-
ky, od kterých si půjčují. Jinak by přece 
musely být dávno bankrot…
To je samozřejmě velké privilegium. Za-
tím není žádná urgence dluh platit, za-
tím se tlačí ona koule. Třeba Argentina, 
která svého času zbankrotovala, zdale-
ka tak vysoký dluh neměla, ale byla to 
jiná váhová kategorie a  neměla coby 
střední ekonomika tak silné postavení 
ve světovém finančním systému. Spo-
jené státy jsou měnový suverén nejvyš-
šího řádu a jejich měna se těší světové 
poptávce, protože jiné měny zatím ne-
mají globální status. Minimálně zatím 
ho nemají…

Může se tento systém nějak změnit? 
Hodně se mluví třeba o čínském jüanu. 
Ta pozice se buduje velmi dlouho a mu-
síme si uvědomit, že americký dolar 

je silný v mnoha kategoriích, účtují se 
v něm primární komodity, fúze, pracuje 
se s ním na finančních trzích, zavěšují 
se na něj jiné měny, je to hlavní rezerv-
ní měna, historicky má mnoho funk-
cí. Jüan může posílit, ale jestli a kdy si 
budou konkurovat, si netroufám říct. 

Může ale celé to globální kasino vůbec 
dopadnout dobře, když se tiskne stále 
víc peněz a dluhy rostou? Nebo je ještě 
možná nějaká reforma či změna?
Tuto otázku si začíná klást hodně eko-
nomů, a  zaplaťpánbůh za to. Po roce 
2008 se začaly zpochybňovat i  pilíře 
ekonomické vědy, nebo řekněme rov-
nou spíše neoliberalismu, a do popředí 
se dostává i  problematika peněz. Ob-
jevují se filozofické otázky, co to jsou 
vlastně peníze. Třeba kryptoměny. Jsou 
to peníze, nebo nejsou? Já bych třeba 
řekla, že nejsou, že jsou to jen další 
spekulativní aktiva. Podle mě neplní 

všechny funkce peněz, ale už se u toho 
můžeme klidně hádat. Velmi dobré je, 
že se objevují důležité otázky, jak vzni-
kají peníze, jak by měly vznikat, jakou 
roli by v  tom měla hrát roli centrální 
banka, a jestli by centrální banka měla 
nebo neměla podléhat nějaké demokra-
tičtější kontrole.

Vzniklo již několik ekonomických te-
orií, třeba moderní měnová teorie. Teda 
ona není moc moderní, vznikla na za-
čátku 20. století, ale oživuje se. Pak je 
koncept plnohodnotných peněz, na to 
si potrpí v německy mluvících zemích, 
a to je vlastně návrat k tomu, aby pení-
ze mohla tvořit jenom centrální banka. 
Konceptů je víc. Objevuje se stále více 
disidentských ekonomických názorů 
a mluví se o tom na ekonomických kon-
ferencích i v akademické obci.

Obvyklá otázka je, a hodně to lidi řeší, 
zda se dá hospodaření státu přirovnat 
k hospodaření domácnosti či firmy…
Nedá, je to fatální chyba. Domácnost je 
mikro, stát je makro. Stát je velký ak-
tér a umí změnit celé to prostředí, i pro 
domácnost. Když se rozhodnete něco 
dělat nebo nedělat vy sám, tak to nemu-
sí mít vůbec žádný makro vliv, když to 
ale udělá stát, tak to bude mít vliv. Ani 
ten dluh se nedá srovnávat, což spoustu 
lidí rozčiluje. Stát je jiný typ aktéra, i na 
trzích. Po vás asi budou chtít tu hypo-
téku splatit a nemůžete říct „já to budu 
rolovat“. 

Spíš to asi bývá myšleno tak, že se lidi 
i státy lehkovážně zadlužují, aniž by si 
možná uvědomovali nebezpečí a řád-
ně hospodařili. Například u hypotéky, 
vždyť nevíme, co bude zítra, natož za 
dvacet let…
Bydlení je bohužel položka, která je 

jinak prakticky neufinancovatelná. Hy-
potéky jsou problémem všude. U nás, 
především v  Praze, se to asi nechalo 
dojít až příliš daleko. Stát nepřispívá ke 
stavbě nového a  dostupného bydlení 
a trh je ve velké nerovnováze, poptávka 
je podstatně větší než nabídka, což 
výrazně šponuje ceny nahoru. Berlín je 
podobný příklad a Londýn, to je úplný 
extrém. Centrální banka si podle mě 
ten problém uvědomuje, a tak nedávno 
zvýšila úrokové sazby, ale jejím úkolem 
není řešit tu nerovnováhu na trhu 
s byty. 

Baron Rothschild se ale řídil heslem 
„když ostatní prodávají, nakupuji, 
a když nakupují, prodávám“. Není chy-
ba v tom, že lidi nakupují, když jsou ty 
věci předražené?  

V ekonomii se v posledních desetiletích moc 
nepěstovalo kritické myšlení. To se ukazuje nejen 
u peněz, ale i u všeho dalšího. 
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Problém je, že těžko poznáte, kde je ten 
strop, většina lidí to pozná až ex post. 
Samozřejmě také rostou platy a  dy-
namika platů může povzbuzovat jistý 
optimismus. Je tu také demografická 
otázka. Máme tu skupinu lidí, která 
chce založit rodinu a  prostě musí by-
dlet. Vemte si, že nájemní bydlení je 
u nás drahé a také velmi málo dostup-
né. Není tam velký manévrovací pro-
stor. Je to jedna z největších sociálních 
časovaných bomb u nás. 

Mě vždycky zaráželo, že ekonomové, 
média i politici používají běžně termín 
levná hypotéka. Co je levného na tom, 
když si někdo půjčí dva miliony a vrátí 
jednou tolik? Rozumí vůbec ekonomo-
vé ekonomice? 
Jak je ta doba rychlá, žije se od čtvrtle-
tí ke čtvrtletí, obzvláště ve finančním 
sektoru, a  to samozřejmě vede často 
k  povrchnímu hodnocení věcí. Druhá 
věc je, že v  ekonomii se v  posledních 
desetiletích moc nepěstovalo kritické 

myšlení. Spousta věcí se brala, že tak to 
prostě je. To se ukazuje nejen u peněz, 
ale i u všeho dalšího. Ekonomie ale sou-
visí s politikou. Nikdy z toho nemůžete 
sundat zájmy jednotlivých aktérů, kte-
ré tam prostě jsou. A vždy je třeba se 
dívat, co je za tím.
 
Ptám se právě proto, že rozumných 
hlasů v  ekonomii, jako je třeba ten 
váš, tolik slyšet není. Čím to je?
Mám výhodu, že nedělám v  bankovní 
sféře a nenechávám se moc okouzlovat 
krátkodobými čísly. Ty kvartální vývoje 
mě nechávají dost chladnou. Jsem člověk, 
který ekonomiku posuzuje spíš v  řádu 
dekád. 

Šla jste vždycky proti proudu?
Jo, vždycky. (usmívá se) 

Nebylo by lehčí říkat to co ostatní 
ekonomové a držet basu?
(směje se) Jsem takový heretik, v rám-
ci VŠE tedy určitě. Měla jsem tro-
chu a  později hodně jiné názory než 
kolegové. Já to ale jinak prostě dělat 
nebudu. Chci říkat pravdu a ne být něčí 
ozvěnou.

A kdy jste přišla na to, že je to v praxi ji-
nak, než se učí na školách?
Už na VŠE. Pomohlo mi k  tomu to, že 
jsem chtěla vždy dělat i politickou ekono-
mii. Proto jsem studovala i politologii. To 
byla výborná kombinace. Při studiu poli-
tologie se učíte znát zájmy jednotlivých 
aktérů. Jakmile tohle propojíte, leccos 
pochopíte a nemáte ten technokratický 
pohled. Výhoda taky je, že nepocházím 
z  žádné vyšší společenské vrstvy, ale 
z dělnické rodiny, kde tu realitu vnímáte 
už jen tím, že v ní žijete.

Před třemi lety jste vydala knihu Jak 
jsme se stali kolonií. Můžete stručně vy-
světlit, jak jste k tomuto závěru došla? 
Když se podíváte na ekonomickou situaci 
na Západě v 80. letech, hrozila obrovská 
finanční krize ve Spojených státech ame-
rických. Nejen komunistický blok měl 
problém, měl ho i kapitalistický. Otevře-

Ekonomie souvisí s politikou. Nikdy z toho 
nemůžete sundat zájmy jednotlivých aktérů, 

které tam prostě jsou. A vždy je třeba 
se dívat, co je za tím.   Foto archiv IŠ
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ní východních trhů Západu koupilo čas. 
Pomohla mu možnost využívat nové 
trhy a  globalizaci, tedy levnou výrobu 
a pracovní sílu. A tak velká krize vypukla 
až v roce 2008.

Kolonií jsme se stali tak, že na začát-
ku selhal pokus o národní kapitalismus. 
Ten se blbě dělá, když nemáte kapitál. To 
byla ta klausovská vize. Došlo k  zásad-
ním chybám, které v  knize rozebírám. 
Následně nezbylo už moc jiných cest, jak 
systém stabilizovat. Druhá varianta tedy 
byla začít zvát masivně zahraniční firmy 
a podporovat výhody umístění vedle Ně-
mecka a výhodu cenového a mzdového 
rozdílu.

Šlo by to bývalo i nějak jinak? Pochy-
buji, že by nás Němci a ostatní vyspělé 
západní země jen tak pustili na světo-
vé trhy, které měli obsazené…
Samozřejmě, to nebylo v jejich zájmu. 
Částečně to ale myslím si šlo. Devade-
sátá léta byla spjata s neoliberální poli-
tikou a velkým vlivem Mezinárodního 
měnového fondu a  těchto organizací, 
a  samozřejmě nikdo nemluvil o  tom, 
že zásadní je role státu a že je třeba mít 
silné instituce. Představa, že ono se to 
samo nějak udělá… Samo se neudělá 
nic. Fatální je, že to v  těch 90. letech 
skoro nikdo nepoznal. Na Západě od 
začátku nikdo neměl a nemá absolut-
ně zájem, abychom kohokoli doháněli. 
Jim jde o to, aby tady ta cenová dispro-
porce zůstala, protože jim perfektně 
vyhovuje. Můžou levně vyrábět, je to 
blízko, a  zisky, které odtud vydolují, 
distribuují potom doma a mohou tam 
udržovat třeba větší sociální smír. 

Například české pobočky, dcery zahra-
ničních bank, financují své matky v za-
hraničí…
Jednoznačně. Na jednu stranu tady 
máte třeba nějaké modernější techno-
logie a způsoby výroby, ale za to zase 
platíte tím, že jste v nějaké pozici toho 
řetězce. 

Kolonizace se tedy projevuje tím, že 
české zisky míří do zahraničí?

Dlouhodobý odliv zisku je jedním z dů-
sledků této kolonizace, u nás je podstat-
ně vyšší než v jiných zemích. Poznáte to 
i v řadě dalších věcí, třeba podstatně niž-
ších mzdách, ale i struktuře ekonomiky. 
Rozhodují mateřské firmy v  zahraničí, 
české jsou v  závislém postavení. A  sa-
mozřejmě když jste kolonie ekonomic-
ká, nemáte politiky, ale místodržící. Ev-
ropská unie je mocenské uskupení jako 
každé jiné. Jsme prostě periferie a není 
třeba si hrát na nějaké řeči o evropských 
hodnotách.  

Jak jste již naznačila, ekonomický sys-
tém hodně souvisí s  tím politickým. 
V  dnešním světě to doslova vře. Na-
pětí mezi Spojenými státy a Ruskem 
vzrůstá a válka visí ve vzduchu. Co se 
děje?
Žijeme v  unikátní době, kdy kromě 
všech těch ekonomických krizí je tu 

i krize v mezinárodních vztazích. Proto-
že oslabuje hegemon, Spojené státy ame-
rické, svět se posouvá směrem k  něja-
kému multipolárnímu uspořádání. A to 
je situace riziková a citlivá, protože he-
gemon tohle samozřejmě nechce. Když 
se podíváme do dějin, takovéto situace 
končívají velmi často válkou. Nemusí to 
tak dopadnout, ale pravděpodobnost 
není úplně malá. To, co vidíme na 
Spojených státech amerických, je, že 
využívají různé nástroje, mimochodem 
i  ekonomické, proto, aby zpomalily 
nástup hlavního ekonomického 
konkurenta, což je Čína, a  potrestaly 
vojenského konkurenta, kterým je Rus-
ko. Obrovsky se propojuje ekonomika 
a geopolitika.

Jak se situace podle vás bude vyvíjet 
dál?

Nejvíce potřeba je obnovit důvěru mezi 
aktéry. Vztahy jsou tak napjaté, že od 
sebe znepřátelené strany čekají jen to 
nejhorší. Nedůvěra v systému roste. Je 
potřeba hledat mír, nikoli důvody pro 
válku. Například dnešní média přímo 
podporují válečné štvaní.  

Může se Američanům podařit uhájit 
pozici hegemona?
Velmoci se prostě střídají. De facto jedi-
ná velmoc, která byla schopná se vracet 
znovu a znovu jako ten Fénix, je Čína. 
5000 let. Hegemon se s  tím ale málo-
kdy smíří. Spojené státy to mohou jen 
destruktivně zpomalit a brzdit, což už 
provádějí. Plně obnovit svoji slávu ale 
podle mě již nedokážou.

Protože je jejich předlužená ekonomika 
v mizerném stavu?
Protože nemá dobrou strukturu. Mají 

spoustu vnitřních problémů, které ne-
řeší, protože by to ohrozilo americkou 
vládnoucí elitu, to nejbohatší vládnoucí 
jedno procento, a přenášejí to na ostatní 
aktéry. To velmoci obvykle dělají, ale není 
to nic hezkého. Když se na tamější eko-
nomiku podíváte, máte tam velmi malý 
sektor průmyslu, obrovský sektor straš-
ně špatně placených služeb, ve kterém 
dělá typicky takzvaná pracující chudoba, 
nízké mzdy, velkou intenzitu práce, aby 
se lidi vůbec uživili, a samozřejmě obrov-
ské zadlužení, které táhnou celý život. 
Kvůli příšernému vzdělávacímu systému 
v  USA také ztrácejí vzdělanost, je tam 
velmi nízká sociální mobilita… Lidé si 
představují typického amerického self-
mademana, ale to je jenom pověst. Má-
lokde máte tak velkou šanci, když se na-
rodíte chudý, že zůstanete navždy chudý, 
jako v USA. Americký sen je mýtus.  

Když se podíváte na ekonomickou situaci na Západě 
v 80. letech, hrozila obrovská finanční krize. Otevření 
východních trhů Západu koupilo čas. 
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Praha tropí hlouposti?
Proč narůstá neporozumění mezi hlavním městem a zbytkem země?  
Jakou roli v tom hrají peníze?   Text: Ing. Vladislav Trávníček 

Č íslo 300 pro nás nemá zdánlivě 
takový význam jako pro Řeky, 
jež před Perskou invazí zachrá-
nilo tři sta bojovníků v  prů-

smyku Thermopyly. Naše Třístovka má 
jiný význam. Nenajdete ji v  hraničním 
průsmyku, ale skrývá se v Praze a sestá-
vá z poslanců, senátorů, vlády a dalších 
lidí na důležitých židlích. V Řecku, kdy-
by tenkrát tři sta hrdinů selhalo, by se 
Peršané chovali stejně; také by stanovili 
pravidla, která jim vyhovují. Zavedli by 
předpisy povolující barvu kouře v komí-
ně, dvakrát denně by poražení Řekové 
nosili na úřad vyplněné kontrolní hlá-
šení a za špatné odbočení na stezce by 
platili pokuty jako mourovatí.

Perská banka by jim půjčovala za per-
ský úrok a perští exekutoři by jim zaba-
vili i vatičku do ucha. Řecko by zkrátka 
bylo rovnoprávným členem Perské unie 
s  právem držet ústa a  krok. To víte, 
v  tehdejších barbarských dobách bylo 
i toto možné. Dnešek je jiný. Král Leoni-
das by se neštrachal do Thermopyl, pro-
tože Řecko lze udolat jinými metodami, 
a to bez jediného výstřelu.

Důležité ovšem je dobytí hlavního 
města. Dnes není vhodné dobývat hlav-
ní města vojskem, daleko lepšími doby-
vateli jsou vhodně použité peníze. Musí 
být užity tak, aby něco z  nich dostali 
i obyvatelé hlavního města, a ti potom 
dospějí k  přesvědčení, že tyto peníze 
jim právem náleží, neboť jsou lepší než ti 
ostatní. Myslí si: Nejsme jako oni!

Peníze tedy dobudou hlavní město. Je 
to správný postup, protože právě v hlav-
ním městě se rozhoduje o  zákonech, 
vyhláškách a mnoha skutcích týkajících 
se celého území. Praha zkrátka naří-
dí a  starosta Kotěhůlek hned vypisuje 
tři další zbytečné formuláře a  v  Praze 

vzniknou tři zbytečné úřady. To se děje 
pravidelně a názory na takové počínání 
se liší. Praha se domnívá, že páchá dob-
ro, a starosta Kotěhůlek ví jistě, že dobro 
vypadá jinak. Logicky tedy vznikne umě-
le vytvořený rozpor mezi názory obyva-
tel Prahy a  lidí z ovládaného území. Je 
zbytečný, kontraproduktivní a škodí.

Protože je hlavní město sídlem po-
litiky a  vydává zákony a  nařízení, tím 
pádem zasahuje do odborných činností, 
které ovládá a  mnohdy účelově defor-
muje tak, aby Praha prosperovala a vlád-
la. Země pociťuje mnoho důsledků toho-
to neblahého počínání a animozita mezi 
Prahou a zbytkem země narůstá.

Sarančata
Prší a je sucho. Půda totiž nezadrží vodu. 
Zmizely rybníky a mokřady a mizí or-
nice a  půda už nedokáže hospodařit 
s  vodou. Narovnávání a  zatrubňování 
toků urychluje odtok vody mimo naše 
území. Ne že by tohle tropili Pražané, 
ale z  Prahy proudí zákony a  odborná 
moudra, která, jak se ukazuje, nemají 
nic společného se skutečností. Centrální 
řízení odborných činností nám zkrátka 
neprospívá, ale škodí.

Prahu ovšem lehce trumfnou nadná-
rodní organizace. Jejich úředníci napří-
klad nařídí, že automobilové motory 
smí produkovat jenom tolik emisí, kolik 
oni si usmysleli. Protože to je technicky 
neproveditelné, vstoupí do hry manaže-
ři firem a uchýlí se k podvodům a firmy 
jsou potom vláčeny na pranýř. Až se naši 
potomci budou učit o  skutcích pácha-
ných Evropskou komisí, budou nám zá-
vidět, že jsme na vlastní kůži zažili zlatý 
věk politické grotesky. 

Občané země vnímají počínání hlav-
ního města jako nelogické a  škodlivé 

a  nelze se jim divit, ovšem z  pohledu 
Prahy a jiných velkých měst se divit lze. 
To proto, že nikdo nebere v úvahu pří-
rodní zákony a popírá je. Když to někdo 
svede, dostane grant, a naopak. Vědec-
ké poznatky totiž nejsou ničím jiným 
než informací získanou pokusem – pla-
tí to, co je pozorováno a měřeno. Pokud 
věda degeneruje do té míry, že popírá 
výsledky získané měřením a pozorová-
ním, ocitáme se v současnosti.

Objekty, jež pokládáme za neživé, na-
příklad planety, jsou vázány Sluncem, 
zákonem gravitace a  jejich pohyb lze 
vypočítat, ale ne celý. Tu a tam se vloudí 
odchylky. V  případě subjektů obdaře-
ných životem toho ale věda moc nena-
bízí.

Když hustota sarančat stoupne nad 
50 jedinců na čtvereční metr, začínají se 
pohybovat synchronizovaně, a protože 
nemají klíče, státotvorně jimi nechras-
tí a  také nehulákají: Saranče na Hrad! 
Pokud si myslíte, že jde o  nepatřičné 
přirovnání, neberete v úvahu poznatky 
o davové psychóze. Jakmile se začnete 
zajímat o  fyzikální podstatu davové 
psychózy, zjistíte, že oficiální věda se-
lhává.

Více se dovíte z alternativních oborů. 
Někteří citliví lidé vidí energetický obal 
člověka, kterému se říká aura. Její pod-
stata vědě uniká, takže mluvčí tohoto 
typu vědy označují ty, kteří jev aury stu-
dují, za pavědce. Posuďte sami, kdo je ve 
věci aury a jevů s ní spojených vědcem 
a kdo pavědcem.

Astronomové totiž prokázali, že ofi-
ciální věda vysvětlí sotva pět procent 
toho, co oni pozorují, takže opravdu 
není jisté, kdo je vědcem a kdo pavěd-
cem. Auru nelze popřít, protože existu-
je způsob, jak ji zviditelnit pro ostatní, 
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tedy vyfotografovat. Aura sahá dosti 
daleko a dokáže reagovat s aurou jiného 
člověka. Tento jev využíval k hromadné-
mu léčení pan Nardelli, vyšla o něm moc 
pěkná kniha i v češtině. Při tomto léčení 
dojde k  synchronizaci aury a  totéž se 
děje v  davu, který je bohužel obvykle 
manipulován ke zlému, ne k dobrému.

Vlastní úsudek
Fyzika, která je ve hře, přináší další ne-
blahý poznatek: lidé mohou vytvořit dav 
i  spolupůsobením na sociálních sítích. 
Nelze se tedy divit deformovanému my-
šlení, které se na nich uplatňuje a které 
pomalu, ale jistě spěje k fašizaci. Tento 
jev byl dobře pozorovatelný při nedávné 
prezidentské volbě.

Reklamní odborníci ovládají řadu 
propagandistických technologií, které 
docela dobře fungují. A  sice proto, že 
lidé vesměs nemají ponětí o  fyzikální 
podstatě jevu a  neuvědomí si, že byli 
manipulováni. 

A je skutečně nezbytné, aby byl tento 
fakt brán v úvahu. To proto, že stávají-
cí režim přestává býti demokratický. 
Všechna moc úřadům, všechny povin-
nosti občanům. Přibývá nařízení, dra-
konických pokut a klacků pod nohy. De-
mokracie opravdu není samozřejmostí 

a zkušenost ukazuje, že Třístovka nemí-
ní ve zhoubném počínání přestat, stejně 
jako to dobrovolně neudělá Brusel.

Výše zmíněná energetická interakce 
mezi občany je přitom odborníky do-
vedně využívána k rozeštvání a rozděle-
ní lidí, a to není pro občany ani dobré, 
ani výhodné. Měli by si začít uvědomo-
vat, že naletěli, a měli by se více než na 
propagandistické žvásty spolehnout na 
vlastní úsudek. Pro mladé lidi to před-

stavuje téměř neřešitelný problém, ale 
jak čas běží, nadšení z šalebných hesel 
vyčpí a ke slovu se dostane rozum.

Protože je co řešit, ne že ne. Upadající 
školství, zemědělství na huntě, zdravot-
nictví k nepoužití a moc a moc jiných 
problémů. Justice k  nepotřebě, pro-
šustrované dotace na projekty bez při-
dané hodnoty, každý desátý občan má 
za krkem exekutora, neomezená lichva, 
dluhové pasti…

Toto všechno jsou výsledky práce Tří-
stovky. Občané nemají možnost se jí de-
mokratickým způsobem vzepřít, proto-
že jediný nástroj, který to umožňuje, je 
referendum. Když se na politickém tr-
žišti objevila strana SPD, která na refe-
rendu trvá, je ostouzena a podrážena ze 
všech stran. To proto, že ostatní taneč-
níci na politickém parketu žádné refe-
rendum nechtějí, a pokud už by museli 
nějakou formu referenda přijmout, zpo-

tvoří ho k nepoužití. My občané s tím 
nemůžeme souhlasit. Měli bychom mít 
možnost zrušení a změn pro nás práv-
ně závazných skutků Třístovky. Pokud 
ji mít nebudeme, prožijeme si znovu 
totalitu.

A v tom bychom se jako občané mohli 
shodnout bez ohledu na to, jestli v tom-
to čase bydlíme na Malé Straně, nebo 
v Drnech pod Černými lesy. 

Autor je vědec a spolupracovník Šifry

Důležité je dobytí hlavního města. Dnes není vhodné 
dobývat hlavní města vojskem, daleko lepšími 
dobyvateli jsou vhodně použité peníze...

Když věci nedávají smysl, je třeba sledovat, 
kam tečou peníze. Kam, komu, proč a nač...
Foto Adobe Stock

POD LUPOU
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Aby člověk pochopil, jak funguje současný finanční systém, musí si udělat malý 
historický výlet – na lov kachen, kde si mezinárodní bankéři s pomocí jednoho 

zkorumpovaného amerického senátora sami sepsali návrh zákona na vznik 
soukromé centrální banky.   Text: Milan Vidlák

POD SVÍCNEM 
je největší TMA
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Ř íká se, že pod svícnem je nej-
větší tma. Ne každý si je ale 
schopen připustit, že největší 
nebezpečí pro světovou eko-

nomiku se skrývá v jejím samotném epi-
centru – v instituci, které se nesprávně 
říká americká „centrální banka“. Oficiál-
ně se jmenuje Federální rezervní systém 
(Fed), ale federálního ani amerického na 
ní není vůbec nic.

Když v roce 2010 známý texaský kon-
gresman Ron Paul prosadil mimořád-
ný audit Fedu, vyvolal tím u  bankéřů 
a korporátních médií hotové pozdvižení. 
Docházelo tak mnohdy ke stěží uvěřitel-
ným situacím. Když se například o rok 
později Ron Paul ucházel za republiká-
ny o kandidaturu na amerického prezi-

denta, stalo se na internetu hitem video 
amerického komika Jona Stewarta, jenž 
si ve svém známém satirickém pořadu 
The Daily Show lámal hlavu nad tím, 
proč média o  Paulovi mlčí. Ve chvíli, 
kdy televize MSNBC ukazovala výsledky 
se skóre jednotlivých politiků, zmínila 
prvního Mitta Romneyho, druhého Ric-
ka Perryho a… – a v pořadí čtvrtou Mi-
chele Bachmannovou. „Za kým? Čtvrtá 
za kým?“ volal úpěnlivě Stewart a publi-
kum se mohlo potrhat smíchy.

Výsledky auditu Fedu ale na rozdíl od 
Stewartova videa, které upozornilo na to, 
jak mainstreamová média (ne)informují 
veřejnost, vůbec vtipné nebyly. Oficiální 
částka, na kterou přišlo americké daňo-
vé poplatníky zachraňování investičních 
bank, jež kvůli svým spekulacím s  ri-
zikovými deriváty v roce 2008 de facto 
zkrachovaly, se ve všech médiích uvádě-
la jako 1,2 bilionu dolarů.  Podle Levyho 
ekonomického institutu při newyorské 
Bard College, který provedl komplexní 
studii a  na zpřístupněná čísla Fedu – 

poprvé v historii – se podíval pěkně do 
hloubky, je ale částka, kterou Fed utratil 
na záchranu bank po celém světě, mno-
hem vyšší: 29 bilionů dolarů (ta cifra je 
29 000 000 000 000 dolarů). Jak říkají 
Američané, čert je totiž v detailu. Záleží 
na tom, jak se věci pojmenují a  podají. 
Tisknutí nových bankovek se také říká 
kvantitativní uvolňování. Když Fed po-
skytl dolary Evropské centrální bance, 
byla to pro změnu „dohoda o dočasném 
zvýšení dolarové likvidity“. Technicky to 
prostě půjčka není.

Profesor L. Randall Wray, ekonom 
z  Kansaské univerzity a  autor několika 
knih o  monetární politice, upozorňuje, 
že existují tři různé způsoby, jak výši 
pomoci bankám měřit. A pomáhá si ana-

logií Fedu s barmanem, který nalil večer 
bankéřům šest panáků na sekeru, v tom-
to případě s úrokem. Riskuje tedy, že při-
jde o šest panáků. To je suma 1,2 bilionu, 
které se držel Fed a média. Podle Wraye 
je ale důležitější celkový počet panáků 
nalitých opilým bankéřům za týden, mě-
síc či rok. Pokud jde totiž o těžké alkoho-
liky, údaj, kolik panáků jim nalil barman 
na dluh určitého večera, je k ničemu; jen 
druhý způsob nám umožní pochopit, jak 
často měli bankéři-pijáci hluboko do kap-
sy. Seriózní diskuse o postřehu profesora 
Wraye jsme se nedočkali. Místo toho jej 
kolegové ekonomové označili za lůzu.

A  pak je tu ještě třetí rozměr, který 
vysvětluje realitu finančního systému 
a  kondici světových bank asi nejlépe. 
Fed zavedl několik úvěrových progra-
mů a  záruk s  komplikovanými názvy 
jako TARP (Troubled Asset Relief Pro-
gramm), PDCF (Primary Dealer Credit 
Facility), TAF (Term Auction Facility) 
či TALF (Term Asset-Backed Securities 
Loan Facility). Některé programy byly 

krátkodobé, s rychlým nárůstem úvěro-
vání, které bylo dočasné – poté, co byly 
půjčky splaceny, program skončil. Jiné 
trvají léta. Suma 29 bilionů dolarů tedy 
ukazuje, kolik stálo Fed celkově „uklid-
nění“ trhů, tedy půjčky, výdaje (například 
odkupování toxických hypoték) a záru-
ky, nepočítaje v to záruky, které nebyly 
využity. Takže se prostě finanční krize 
„vyřešila“ tím, že se na bezprostřední od-
vrácení ekonomického kolapsu vyrobilo 
29 000 000 000 000 dolarů.

A kdo dostal nejvíc? Devět bilionů na-
teklo jen do pěti bank – Merrill Lynch, 
Citigroup, Morgan Stanley, Bear Stearns 
a Bank of America. V článku pro deník 
Le Monde se tehdy rozčílil francouzský 
premiér Francois Fillon: „Je normální, 

Kdyby se zveřejnilo, že se naše skupina dala dohromady 
a sepsala návrh zákona o bankovnictví, návrh by neměl 
šanci projít Kongresem. Frank Vanderlip, National City Bank of New York

TÉMA

Federální je na Fedu jenom název. Ve 
skutečnosti jde o soukromý bankovní 

kartel.   Foto Adobe Stock
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že soukromé banky, které se zpravidla 
financují u centrálních bank úvěry s jed-
noprocentním úrokem, mohou v  době 
současné krize získat úrok ve výši 0,01 
procenta, zatímco některé státy musejí 
platit úrok 600krát či 800krát vyšší?“ 
Dobrá otázka…

K lepšímu pochopení úlohy Federální-
ho rezervního systému v měnové politice 
(nejen) Spojených států amerických mož-
ná lépe poslouží následující příběh. „Řekli 
nám, abychom se neoslovovali pravými 
jmény. Byli jsme poučeni, abychom při-
cházeli po jednom a co nejméně nápadně 
na železniční stanici na břehu Hudsonu 
v New Jersey, kde bude stát připravený 
automobil senátora Aldriche. Služebnic-
tvo a posádka vlaku možná znali totož-
nost jednoho nebo dvou z nás, ale neznali 
všechny. Věděli jsme, že k odhalení pros-
tě nesmí dojít, jinak by veškerý čas a úsilí 
byly promarněny. Kdyby se zveřejnilo, že 

se naše skupina dala dohromady a sepsa-
la návrh zákona o bankovnictví, návrh by 
neměl šanci projít Kongresem,“ vyprávěl 
v roce 1935 v týdeníku The Saturday Eve-
ning Post bankéř Frank Vanderlip, jenž 
se této zvláštní schůzky zúčastnil.

Setkání z  roku 1910 popisuje také 
kniha The Case Against the Fed slavné-
ho ekonoma rakouské školy Murrayho 
N. Rothbarda. O  co tak tajného tehdy 
vlastně šlo? Rok po bankovním a burzov-
ním kolapsu, přiléhavě pojmenovaném 
Panika roku 1907, kdy byla podlomena 
důvěra veřejnosti v největší banky, ame-
rický Kongres sestavil Federální finanční 
komisi. Ta měla za úkol prošetřit, zda 
za panikou nestojí samotní nejmocnější 
bankéři (což samozřejmě stáli), a dopo-
ručit bankovní reformy, aby se podobné 
události neopakovaly.

Předsedou komise byl jmenován se-
nátor Nelson Aldrich. Jenže Aldrich měl 

blízko k  nejmocnější bankéřské rodině 
Morganů a  později se díky sňatku své 
dcery stal členem rodiny Rockefellerů. 
Aldrich se vydal na cestu do Evropy, kde 
strávil dva roky konzultacemi s hlavní-
mi soukromými bankéři Anglie, Francie 
a Německa. Po svém návratu pozval ně-
kolik přátel na onu utajovanou schůzku 
(pod záminkou lovu na kachny). Kromě 
zmíněného Franka Vanderlipa z National 
City Bank of New York spojené s Johnem 
D. Rockefellerem se zde sešli i  ostatní 
bankéři, které měl Aldrich vyšetřovat: 
například Paul Warburg z  Kuhn, Loeb 
and Company, Henry P. Davison, star-
ší partner u  J. P. Morgan, či Benjamin 
Strong, vedoucí J. P. Morgan Bankers 
Trust a pozdější první šéf Federálního re-
zervního systému.

Za devět dní zde vznikl návrh zákona 
na soukromou centrální banku. Protože 
republikáni zrovna ztratili ve sněmovně 
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většinu, o Aldrichově plánu s drobnými 
úpravami se hlasovalo až o tři roky poz-
ději. Dvaadvacátého prosince 1913, když 
už byla většina zákonodárců doma na 
Vánoce, se Kongres vzdal práva vytvářet 
peníze a regulovat jejich hodnotu, které 
mu dávala ústava, ve prospěch soukromé 
korporace. Od roku 1914 je tak každý do-
lar, který Fed vytiskne, vládě Spojených 
států půjčován s úrokem. Veřejnosti bylo 
tehdy (také jejich) médii vysvětleno, že 
Federální rezervní systém bude kontro-
lovat množství peněz v oběhu, a bránit 
tak inflacím a velkým krizím. Což se, jak 
všichni víme, nestalo. Právě naopak…

Půjč mi dolar
Co ale vyplývá z  faktu, že každý dolar, 
který kdy Fed vytvořil a  půjčil vládě či 
soukromým institucím, se mu musí vrá-
tit i s úrokem? Ano, že dluh nelze nikdy 
splatit. S trochou nadsázky – i kdyby vlá-

da splatila všechny vypůjčené peníze, kde 
vezme peníze na úrok? Musí si je vypůj-
čit. A od koho? Od Fedu. Nebo si je vez-
me od vlastních obyvatel formou daně 
z  příjmu, která ostatně byla zavedena 
prostřednictvím 16. dodatku americké 
ústavy právě v době, kdy vznikal Fed.

Federální rezervní systém tvoří dva-
náct regionálních „centrálních“ bank 
(New York Fed, Boston Fed atd.). Každou 
z těchto bank zase vlastní různé komerč-
ní banky; v jakém poměru a vůbec které 
to jsou, však veřejnost neví. Vláda žádný 
podíl nedrží. Rozhodování ovlivňuje pou-
ze prostřednictvím Rady guvernérů. Ale 
stačí to?

Vždyť například Timothy Geithner, 
ministr financí Obamovy vlády, který od 
roku 2009 „řešil“ finanční krizi, do této 
funkce přišel jako šéf newyorského Fedu. 
Velmi často se ministři financí rekrutují 

z investiční banky Goldman Sachs, jako 
třeba v případě Bushova ministra Hanka 
Paulsona. Ten do doby svého příchodu do 
vlády šéfoval bance, která dlouhodobě 
prokazatelně lhala – klientům prodávala 
rizikové produkty, jež interně nazývala 
„sračkami“, měla je pojištěné a ještě si sá-
zela, že to celé praskne. A aby to mohla 
dělat v co největším množství, její moc-
ný šéf se v roce 2004 zasadil, aby nebyl 
omezen poměr mezi penězi, které banka 
vlastní, a těmi, které si půjčuje, takzvaná 
páka. Čím víc tedy banky těchto balíčků 
prodaly, tím víc vydělaly. Když v  roce 
2008 přišla krize, banky zachránil Fed 
a Paulsonovo ministerstvo financí. Není 
to geniální?

„Většina lidí chápe, že Fed kontroluje 
americkou monetární politiku, ale věří, 
že je součástí vlády – jak by se také dalo 
čekat, když se jmenuje ,federální‘. O čem 
ale nemají ani ponětí, je, že peníze jsou 

tvořeny bankovním systémem. Často ani 
ekonomové a bankéři nedokážou pocho-
pit, že když poskytují půjčky svým klien-
tům a připisují jim na účty kredit, fungují 
jako součást systému vytváření peněz,“ 
píše v jednom článku Stephen Zarlenga, 
autor knih Zapomenutá věda peněz či My
tologie peněz – příběh moci. „To, co použí-
váme jako peníze, nevydává vláda, nýbrž 
soukromé banky.“

I  autor tohoto textu si dřív myslel, 
že když si člověk bere hypotéku, ban-
ka mu půjčí peníze, které má z vkladů 
od klientů. Omyl. Po podpisu úvěrové 
smlouvy banka klikne myší a  peníze 
„vytvoří“. Jak? To je tajemství takzva-
ného bankovnictví částečných rezerv. 
Jestliže povinná rezerva, kterou Fed 
nebo jiná centrální banka (princip je 
všude stejný) stanoví, činí 10 procent, 
banka musí mít deset procent vkladů, 

avšak ostatních devadesát smí půjčo-
vat. Nepůjčuje ale peníze, které má na 
účtech. Vytvoří nové peníze a  ty pak 
půjčuje. Tedy, pokud někdo uloží do 
banky 1000 dolarů, banka může vytvo-
řit dalších 9000 nových dolarů pomocí 
pouhého záznamu účetní položky, a po-
tom je někomu půjčit na úrok.

Na základě peněz, které se bance vrá-
tí od dlužníka, si může takto „vytvořit“ 
další peníze. A tak pořád dokola. Stejná 
tvorba peněz, které přibývají v systému 
tím, že banky dávají úvěry, se nakonec 
stává i  zdrojem financování dluhopisů, 
jež vydávají vlády. 

Není divu, že v tomto lichvářském sys-
tému to samotné Spojené státy americké 
dotáhly ke smutnému rekordu: dluh USA 
činil ještě v roce 2007 devět bilionů do-
larů; dnes je to přes 21 000 000 000 000 
bilionů a zvyšuje se rekordním tempem. 
Pokud by se USA snažily dluh snížit nebo 

Propojení byznysu s politikou? Takhle 
vypadá v praxi. Někdejší americký 

senátor Nelson Aldrich doslova 
prodal USA bankéřům, ke kterým pak 

za odměnu provdal dceru. Ta měla 
s Johnem D. Rockefellerem jr. syna 

Nelsona Aldriche Rockefellera (vpravo), 
jenž to dotáhl až na viceprezidenta. 

Na snímku z roku 1959 se zrovna žení 
jeho syn Steven Rockefeller (na snímku 

s brýlemi), kterému je dnes 81 let. 
   Foto Profimedia

Ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by mi logicky a rozumně 
ospravedlnil, že si federální vláda musí vypůjčit na 
používání svých vlastních peněz.  Wright Patman
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Hanba Goldman Sachs! Protestující proti 
nejmocnější bance světa zaplnili v roce 
2010 místnost podvýboru amerického 
Senátu, kde probíhalo slyšení s bankéři 

zodpovědnými za finanční a hypotékovou 
krizi v roce 2008. Od těch dob se moc 

nezměnilo...   Foto Profimedia

aspoň zpomalit jeho růst a Fed by přestal 
vytvářet nové peníze a ty půjčovat vládě 
nebo za ně kupovat většinu amerických 
dluhopisů, protože o  ně ve světě klesá 
zájem, okamžitě zkrachují. Jediné, v čem 
se liší Amerika třeba od Řecka, je skuteč-
nost, že si může tisknout peníze, protože 
je dolar od roku 1971 světovou rezervní 
měnou.

Důvěřivý krocan
Teoreticky to ještě může chvíli fungo-
vat. Jelikož je ale třeba stále rychlej-
šího a  mohutnějšího nalévání peněz 
do ekonomiky, tím rychleji mohutní 
i dluh. A právě to je jednou z hlavních 
příčin geopolitického napětí mezi USA 
a  „Západem“ na straně jedné a Čínou, 
Ruskem a  „Východem“ na straně dru-
hé. Číňané jsou největším americkým 
věřitelem a  nechtějí, aby jim v  ruce 
zbyly zcela bezcenné dolary a americké 
dluhopisy, tedy papíry, kde je napsáno, 
že jim Amerika dluží – Amerika, jejíž 
zahraniční obchodní bilance je prudce 
záporná, totiž čínské zboží nakupuje 

kromě nových dolarů i  formou 
vydávání dluhopisů. Všichni ale vědí, že 
americká schopnost Číňanům dluh ně-
kdy v budoucnu splácet se limitně blíží 
nule. Jisté je, že USA ztrácejí svou pozici 
hegemona, oslabují a  polarita světové 
moci se vyvažuje, což se jim nelíbí.

Kdyby se například Číňanům a  Ru-
sům povedlo prosadit jiný finanční 
systém, o čemž se již léta v kuloárech 
mluví, znamenalo by to drastické 
zchudnutí Američanů. I  tak se dá vní-
mat na stále větší napětí mezi Západem 
a Východem.

Dá se na to pohlížet i z toho úhlu, že 
jediné, co ještě může Spojené státy, které 
jsou absolutně nejzadluženější zemí svě-
ta, ještě zachránit či odvrátit jejich pád, je 
po Afghánistánu, Kosovu či Iráku koloni-
zace dalšího území… Třeba Ruska, které 
je naopak zadlužené nejméně. A ještě má 
zemi plnou nerostných surovin.

Těžko říct, jestli se nadnárodním 
bankéřským a  vládním kouzelníkům 
podaří systému virtuálních peněz (za-
dlužená Evropa tiskne podobně jako 

Fed) prodloužit čas na hadičkách a něco 
„vymyslet“, nebo si budeme muset pro-
jít dalším válečným konfliktem, který 
by při úrovni současných zbraní mohl 
být tím definitivně posledním…

Bývalý šéf americké bankovní a měno-
vé komise Wright Patman současný sys-
tém popsal neobyčejně výstižně: „Ještě 
jsem nepotkal nikoho, kdo by mi logicky 
a  rozumně ospravedlnil, že si federální 
vláda musí vypůjčit na používání svých 
vlastních peněz. Věřím, že přijde čas, kdy 
budou lidé požadovat, aby se to změnilo. 
A že se to stane ve chvíli, kdy to pochopí 
a obviní vás i mě a každého, kdo je spo-
jený s  Kongresem, že nečinně přihlížel 
a souhlasil s pokračováním tak idiotské-
ho systému.“

Lidé to evidentně stále nepochopili… 
Jako ten krocan, který je denně krmen 
lidskou rukou, a tudíž přesvědčen, že se 
tak děje v  jeho vlastním zájmu. Jedno-
ho středečního odpoledne, krátce před 
dnem Díkůvzdání, však krocana potká 
něco nečekaného, co jej přiměje toto pře-
svědčení důkladně zrevidovat. 
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Pyramida moci
Politolog Daniel Solis si ve své rubrice bere tentokrát na mušku podhoubí 

kapitalismu, komunismu a jiných ideologií, které mají stejné architekty i jeden 
společný jmenovatel – kontrolu mas. A taky jednu tajemnou banku...

Komunismus a  kapitalismus. 
Ideologie, které hrály v průbě-
hu minulého století stěžejní 
roli. Obě společenská zřízení 

jsou zdánlivě protichůdná, mají ale stej-
ný primární cíl, kterým je kontrola mas 
prostřednictvím rigidního hierarchic-
kého společenského organizačního sys-
tému, odvozeného z  tisíciletími prově-
řeného feudálního konceptu pyramidy 
moci.

Před mnoha sty lety na tom svět ne-
byl jinak. Jen se místo kapitalismu a ko-
munismu společenské pnutí odehrávalo 
podél náboženské štěpné linie. Tehdy po 
staletí zuřily mezi jednotlivými státy 
Apeninského poloostrova, dnešní Itálie, 
líté války. Tak, jak se vymanily Benátky 
již roku 742 z nadvlády Východořímské 
říše, se postupně uvolňovala i další měs-
ta ze sevření papežské moci v boji mezi 
dynastiemi Štaufů (Ghibelini) a  Welfů 
(Guelphi).

V jeho průběhu padla roku 1453 Kon-
stantinopol (když uvalila na benátské 
kupce clo) či započala  protestantská 
reformace (papež na Benátky uvalil in-
terdikt, dobovou formu obchodního 
embarga). Benátky si to nenechaly líbit, 
přemístily obchodní kanceláře do Am-
sterdamu a Londýna a pořídily velký po-
čet tiskařských strojů (jež vyrobil roku 
1448 dle čínského vzoru tisku z  výšky 
Němec Gutenberg), aby se spisy Martina 
Luthera šířily do katolického světa.

Znalost staré čínské technolo-
gie pro zasvě ce né představovala 
ob rovskou strategickou výho-
du (nemluvě třeba o  střel-
ném prachu). Nepřekvapí 
proto, že nejslavnějším 
dobyvatelem tajemství 
Číny byl právě Benátčan 
Marco Polo.

Nově vydobytý protestantismus 
pak údajně dal svou specifickou etikou 
zrod duchu kapitalismu. Ten následně 
poskytl patřičný předpoklad komunis-
mu, kterým je v první řadě útlak a vyko-
řisťování pracujícího lidu. Komunismus 
dál díky svému vtíravému kolektivismu 
a internacionalismu podpořil vznik faši-
smu, jenž se stal inspirací nacionalismu. 
Jako příklad je tento výčet po sobě jdou-
cích ideologií dostačující.

Co je naopak méně známé, je pře-
mostění různých ideologických bari-
ér na úrovni oné příslovečné špičky 
pyramidy. Při bližším zkoumání se totiž 
objeví neočekávaná fakta. Třeba že ko-
munistický přízrak bolševické revolu-
ce, tak jako následující vražedný rudý 
teror Lva Trockého alias Lva Davidoviče 
Bronsteina, byl ruskému lidu vnucen 
nadnárodním velkokapitálem. Konkrét-
ně finančními institucemi Rothschildů 
jako Direction der Disconto-Gesellschaft 
(od roku 1928 Deutsche Bank), Morgan 
Grenfell, Guaranty Trust Company J. P. 
Morgana či Kuhn, Loeb and Co. Jacoba 
Schiffa. Nebo že nacistický přízrak Třetí 
říše a  druhá světová válka byla všem 
zúčastněným vnucena též nadnárod-
ním velkokapitálem; v  tomto případě 
stojí za zmínku Hen ry Ford, General 
Electric, Rockefellerové a Rothschildovi 
Warburgové (I. G. Farben), jak popisuje 
velmi zevrubně historik Anthony Sutton 

(1925–2002).
Mezi Hitlerovými podporovate-
li najdeme i  Ernsta „Putschiho“ 
Sedgewicka Hanfstaengla, přítele 

F. D. Roosevelta a  kmotřence 
Arnošta II. Sasko-Kobursko-Go-

thajského, švagra královny 
Viktorie. Zde najdeme od-
kaz na takzvaný apex cen-
trálního bankovnictví, jejž 

dodnes představuje záhadná soukromá 
banka sídlící ve švýcarské Basileji, těší-
cí  se nevídaným mezinárodněprávním 
výsadám, jako je extrateritorialita a ne-
dotknutelnost, v níž si vrcholoví mana-
žeři přijdou na milion korun měsíčně 
nezdanitelného výdělku – Bank for Inter-
national Settlement (B. I. S.).

Zřízená v  roce 1930 pod záminkou 
vyplácení německých válečných reparací 
vítězům prominentními osobnostmi 
Montaguem Normanem z  Bank of En-
gland a Hjalmarem Schachtem, někdej-
ším prezidentem Reichsbanky a pozděj-
ším bankéřem Adolfa Hitlera, B. I. S. je 
poslední nejvyšší viditelný úsek vrcholu 
tajemné pyramidy finančního zřízení ce-
lého světa. Zde se během války realizoval 
tzv. Harvardský plán, který přemosťoval 
propast mezi válčícími stranami ve pro-
spěch lukrativních peněžních toků z vá-
lečného průmyslu (oba Hitlerovi bankéři, 
Schacht i Putzi, byli napůl Američané).

Při okupaci Československa v  roce 
1939 bylo pod ústím hlavně z ČNB pře-
vedeno v rámci B. I. S. při Bank of En-
gland na německý účet 23,1 tun české-
ho zlata. Dalších 27 tun českého zlata 
bylo připsáno na český B. I. S. účet. Tuto 
částku si vyúčtovala Británie po válce 
jako náklady na exilovou vládu a ČS le-
gie. Ironie osudu tomu chtěla, aby v roce 
1998 guvernér ČNB Tošovský vyvedl 
dalších 31 tun českého zlatého pokladu 
do Německa, výměnou za dluhopisy. 
V letech 2000–2017 za zásluhy figuroval 
v B. I. S. jako ředitel Financial Stability 
Institute  (FSI). Existuje podezření, že 
Tošovský před rokem 1989 pracoval pro 
KGB, jelikož zastával vyhrazenou pozici 
v londýnské pobočce Živnobanky. V tom 
případě by se kruh ideologického pře-
mostění opět uzavřel, tentokrát přímo 
před našimi zraky.
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Jako kapka v moři
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Z řejmě nejlepším snímkem 
o  fungování systému je Mat-
rix. Samozřejmě jde o  jistou 
nadsázku, ale film sourozen-

ců Wachovských z roku 1999 je natolik 
propracovaný a hluboký, že se jeho název 
stal synonymem pro slovo systém – ne-
boli svět, který máme před očima, aby-
chom neviděli pravdu.

Hrdinou Matrixu je mladý počítačový 
expert a zároveň obávaný hacker s pře-
zdívkou Neo, jehož život se změní ve 
chvíli, kdy dostane možnost získat odpo-
vědi na otázky, které ho už delší čas trápí. 
Co je to Matrix? A jak funguje? Protože 
se rozhodne polknout červenou, niko-

li modrou pilulku a  poznat skutečnou 
realitu, probudí se v  opravdovém světě 
a uvědomuje si, že život, který žil dopo-
sud, byl pouhá iluze a vše je jinak.

Přijmeme-li tuto zdařilou metaforu za 
svou, pak dnešní systém a život v usaze-
ném kapitalismu s  dlouho etablovaný-
mi způsoby a  všemi jeho náležitostmi 
modernímu člověku též přichystal zcela 
novou řadu problémů, s nimiž se v rámci 
pohodlí předtím do boje raději nepouštěl. 
Čas ale běží, planeta chřadne a i přes sliby 
a  budovatelské proklamace světových 
lídrů svět nespěje k  větší harmonii ani 
rozkvětu, nýbrž balancuje nad propastí. 
Stále více lidí si proto klade otázky, jaké 
má například jednotlivec možnosti a jak 
se lze vyrovnat s vlastní potenciální ne-
závislostí, jak si udržet zdravý rozum, 
jak nalézt vnitřní svobodu, případně zda 
lze proti zavedeným pořádkům bojovat 
a má-li to vůbec smysl.

Pomiňme pro tentokrát vrchní patra 
systému, do kterých stejně nevidíme, 
a také všelijaké mafiány a politicko-eko-
nomickou korupci, do níž sice trochu 
vidíme, ale ne dost na to, abychom o ní 
s  dostatečnou moudrostí referovali. 
Přesto ale máme štěstí – neboť navzdo-
ry době, kdy se nám každý snaží říkat, 
co máme dělat, co je správně a v co vě-
řit, stále disponujeme svobodnou vůlí, 
s níž lze při troše úsilí dokázat divy.

Největší problém ve vztahu jednot-
livce k systému, který znemožňuje jeho 
porozumění, je především sklon k  ex-
trémům. Vidíme smutné video o  kra-
vičkách či slepicích ve velkoprůmyslu, 

a už se nikdy nedotkneme masa; politik 
jednoho spektra se ocitne v  korupční 
aféře, a tak se staneme fanatickými vy-
znavači jeho protivníků; vzpomeneme 
si, že jsme příliš přibrali, a uchýlíme se 
k  sedmidennímu půstu nebo destruk-
tivní hladovějící dietě; v roce 1968 nás 
okupoval Sovětský svaz a Rusové nám 
až příliš připomínají sebe sama, a  tak 
obdivujeme Němce (kteří nás okupova-
li o třicet let dříve) či Američany (kteří 
okupují půlku světa, ale nás kolonizují 
zatím „jen“ ekonomicky). Není divu, že 
přes proudící emoce nic nevidíme.

Podobně se to má i  se samotným 
vztahem jednotlivce k  systému. Uvě-
domíme si, že je veskrze prohnilý, a na-
jednou si přejeme vše od základu spálit 
a  vrátit se na strom, páchat revoluce 
anebo si postavit lesní chýši a  mýt se 
v řece, i když máme k dispozici koupel-
nu a teplou vodu.

Jak si udržet rozum v systému, ve kterém žijeme? Lze 
proti němu bojovat a má to vůbec smysl?    Text: Jan Petrák

Největší problém ve vztahu jednotlivce k systému, 
který znemožňuje jeho porozumění, je sklon 
k extrémům. Přes proudící emoce nic nevidíme.
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Připomíná mi to trochu jednoho mého 
známého, jenž kdesi v kavárně nadšeně 
líčil Jaroslavu Duškovi novou meditační 
techniku, kterou objevil a ve které viděl 
svoji spásu. Dušek ho v  klidu vyslechl 
a utrousil: „Cítím z toho fanatismus jak 
prase.“

Jedním z největších strašáků dneška, 
když tedy pomineme cirkus mezi Puti-
nem, Američany a Bruselem, kteří chřestí 
jadernými zbraněmi a výhrůžkami, jsou 
deprese, nekonečný stres, tlak a neštěstí 
s nimi spojené. Tyto pocity totiž přímo 
souvisí s  podstatou systému a  životem 
v dnešním finančním uspořádání a spo-
lečnosti, jíž na duševním a  fyzickém 
zdraví jedince vůbec nezáleží, neboť vzý-
vá jednu jedinou mantru – peníze.

Pochopit peníze
Pro lidi, kteří podobně jako Neo touží 
znát odpovědi na důležité otázky, případ-
ně ty, kteří se k nim ještě nepropracova-
li, ale jejich čas pomalu přichází, nebude 
asi žádným tajemstvím, že poslouchat 
slovo od slova vlastní rodinu, školu, své 
zaměstnavatele a  svou vládu ke štěstí 
nevede. 

Ani při hledání alternativ se ale nelze 
uchylovat k  extrémům a  teatrálním 
či emotivním gestům. Abychom totiž 
v tomto (finančním) systému nezbláznili, 
nebyli otroky peněz ani neskončili jako 
bezdomovci, je potřeba nejprve porozu-
mět tomu, jak tento globální režim fun-
guje. Podrobněji se o tom dočtete v člán-
ku na stránce 50, nicméně nyní postačí 
hrubé základy.

Nejdůležitější paradox či záludnost se 
skrývá v tom, že mnoho (většina) z věcí, 
které slyšíme o  penězích od rodiny, ve 
škole a v médiích, jsou buď bohapusté lži, 
nebo mystifikace, a pak jsou tabu, o kte-
rých se raději nemluví vůbec. Finanční 
gramotnost obyvatelstva je zkrátka na 
bodu mrazu.

Naopak se ve veřejném prostoru inten-
zivně propaguje řada finančních bludů, 
které činí naše životy o mnoho více stre-
sujícími a prázdnějšími, přestože vůbec 
nemusí, zatímco životy bankéřů činí ješ-
tě bohatšími, měřeno čistě finančně. Po-
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lovinou úspěchu tak je odolat tlaku okolí 
a pochopit peníze.

Asi nejzávažnější lží s nejširšími spole-
čenskými důsledky a  nejvíce devastují-
cím efektem na duši a psychiku mladého 
člověka je vnucování snu o  bohatství, 
domech a  „prestiži“ jakožto měřítku 
úspěchu a  životního štěstí. Tlak, který 
tím vytváříme na jedince, je ohromný, 
a spíš než ke štěstí přispěje k zešedivění 
a degradaci osobnosti a duševního zdra-
ví. Normální zkrátka je si pod úspěšným 
jedincem představit někoho, kdo slušně 
vydělává, chodí oblečený v relativně dra-
hém oblečení, vlastní dům nebo pěkný 
byt na hypotéku, jezdí na dovolenou, 
vypadá spořádaně a neváhá se tím vším 
prezentovat, i kdyby velká část měla být 
na dluh.

K tomu si často přisoudíme i vlastnosti 
jako decentní chování a slušnost. Pozoru-
hodné je, že lidem s nízkým příjmem má 
většina populace automatickou tendenci 
přisuzovat špatné vlastnosti – nízkou 
inteligenci, hrubé chování a  tak dále, 
naopak třeba zloděje v bílých límečcích 
hodnotíme „seriózně“.

O  tom, že peníze se nerovnají šťast-
nému a  naplněnému životu, dnes již 
nemůže být pochyb. Bohatší země po-
chopitelně vykazují v  průzkumech vyš-
ší úrovně štěstí než země chudší, ale 
rozdíl se projevuje jen mezi extrémní 
chudobou a normálním příjmem. Rozdíl 
mezi člověkem takřka hladovějícím 
a zajištěným je tedy obrovský, nicméně 
od tohoto bodu výše už se míra štěstí 
takřka nemění. Podle masivního prů-
zkumu statisíců lidí ve 150 zemích svě-
ta, kde jednotlivci své štěstí hodnotili 
v rozmezí 1 až 10 a uváděli svůj příjem, je 
mezi člověkem s příjmem 50 000 dolarů 
a 100 000 dolarů jen minimální rozdíl co 
se týče spokojenosti.

Jiná rozsáhlá studie ukázala něco po-
dobného. V  zemích s  průměrným pří-
jmem 32 000 dolarů byli lidé jen o 10 % 
šťastnější než v  zemích s  šestnáctkrát 
menším příjmem, a v USA se neprokázal 
žádný růst spokojenosti, jakmile plat pře-
sáhl 40 000 dolarů. O stresu, který z lépe 
hodnocených zaměstnání plyne, však to-

též říci nelze. Kdybychom měli 1000 do-
larů a věnovali je člověku z chudé země, 
učinili bychom jej výrazně šťastnějším, 
než kdybychom stejně obdarovali člově-
ka například z Německa.

Blázen, nebo ekonom? 
Druhý problém představuje zamlčování 
principů, na nichž současný finanční sys-
tém funguje, což nás žene do bláhových 
a nereálných amerických snů a namísto 
smysluplného života se snažíme uvést 
v  chod mašinu, která se vždy zákonitě 
rozbije. Skutečnost ekonomické pohádky 
či sci-fi, o níž se básní od školky po vyso-
koškolské přednášky, nejlépe vystihl již 
zesnulý britský ekonom Kenneth E. Boul-
ding svou slavnou větou: „Každý, kdo věří 
v nekonečný růst v něčem fyzickém nebo 
na fyzicky omezené planetě, je buďto blá-
zen, nebo ekonom.“

S tím souvisí do velké míry zamlčený 
fakt, že to, čemu dnes říkáme peníze, 
nepředstavuje žádnou hodnotu, nýbrž 
dluh. Jelikož současné peníze již nefigu-
rují jakožto zástupce opravdové, hmotné 
cenné věci (zlata, stříbra…), ale vytvářejí 
se samy o sobě prostřednictvím půjček 
(vládou, firmou a  jednotlivcem), je tak 
vždy dané, a z pohledu banky zaručené, 
že cifra dluhu bude vždycky vyšší než re-
álný objem peněz v oběhu. Půjčka totiž 
zahrnuje úroky, což jsou peníze, které ni-
kdy nevznikly, a k tomu, aby je bylo mož-
né splatit, je třeba vytvořit další dluhy... 
Spirála je roztočena naplno.

Značně naivní hlasy navrhují, jak tento 
problém řešit globálně, například mohut-
ným daněním soukromých bank, které 
obrovské objemy peněz vytvářejí doslova 
„ze vzduchu“, anebo splácení úroků 
nefinančním způsobem (prací). Nikdo 
s alespoň špetkou soudnosti neočekává, 

že by se bankéřské rodiny vzdaly svého 
jmění ve prospěch fungující spravedlivé 
ekonomiky, když prvotním důvodem 
celé šarády je maximalizování výdělků 
a touha vlastnit úplně všechno, i když ani 
všechno by jim nestačilo a chtěly by víc.

Jak k tomu tedy může přistoupit jed-
notlivec, reálným, rozumným a zároveň 
ne odevzdaně otrockým způsobem? 
I zde nejdůležitější krok skýtá pochopení 
celého mechanismu a úprava životního 
přístupu. Kdejaký profesor a  ekonom 
s radostí prodá myšlenku, že jediné, co 
stojí mezi pohádkovým jměním a  člo-
věkem, je píle a  vzdělání, a  bohatství, 
nebo alespoň příjemně kladná bilance 
může potkat každého, kdo je ochoten 
obětovat dostatek elánu a úsilí. Takto ale 
současný ekonomický systém nemůže 
fungovat, neboť je na dluzích doslova za-
ložený – kdyby se všechny dluhy splatily, 

i když je to technicky nemožné, neexis-
tovaly by téměř žádné peníze v  oběhu 
(bankovky vydané vládou představují jen 
zlomek celkového objemu peněz, hovoří 
se o nějakých 5 až 10 %; zbylá většina je 
vydaná soukromými bankami).

Společenský nátlak na honbu za peně-
zi a bláhové představy o burzách a „pe-
nězích, které vydělávají samy“ platí pro 
malé procento šťastlivců, hlavně tedy in-
siderů, kteří toto kasino řídí. My ostatní 
se ale nemusíme donekonečna stresovat 
a počítat každou korunu, protože tak je 
neofeudální systém zkrátka nastavený. 
Čím více dluhů, tím více otroků, a  tím 
„lépe“. Vnímat své průměrné či menší 
příjmy jako selhání je v tomto ohledu ne-
patřičné.

Pozici jednotlivce vůči finanční elitě 
nejlépe vystihuje pojem, který se ovšem 
v alternativních kruzích natolik opotře-
boval, až z velké části ztratil na váze; i tak 

Záludnost je v tom, že většina věcí, které slyšíme 
o penězích od rodiny, ve škole a v médiích, jsou buď 
bohapusté lži, nebo mystifikace...
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je ale těžké na něj nemyslet. Je to dluhové 
otroctví neboli „systemic debt slavery“.

O dluhovém otroctví se často hovoří 
jako o prodloužené, moderní formě otro-
kářství, které bylo sice oficiálně zrušeno, 
ale mezi nevolníkem a plátcem hypotéky 
není skoro žádný rozdíl. Oba teoreticky 
disponují „možností“ svého věřitele či 
majitele neuposlechnout a  odejít, nic-
méně to téměř vždy vede k  chudobě, 
bezdomovectví nebo smrti. Stejně jako 
nevolník nemohl opustit farmu, neboť 
pak by se neměl jak uživit, moderní člo-
věk se takřka nemůže vyhnout dluhům 
– většina z nás si dřív nebo později vezme 
hypotéku, protože cena bydlení je nato-
lik astronomická, že se průměrný člověk 
zadluží na půl života. Zvlášť při rozšířené 

představě, že je lepší platit si vlastní byd-
lení než nájem, protože tam se platí cizí-
mu. Vlastní bydlení na hypotéku má ale 
jednu zásadní potíž – vlastní bude až za 
20 nebo 30 let, v lepším případě. Do doby 
splacení je to majetek banky.

Jenže půjčí-li si člověk 3  000  000 na 
byt, měl by si detailně spočítat, kolik do-
opravdy zaplatí. Jeden můj kamarád mi 
vyprávěl, že když se zajímal o  to, kolik 
mu zbývá doplatit po milionové půjčce, 
kterou splácel už pět let zhruba 8 tisíci 
korunami měsíčně, zjistil, že splatil asi 
jen 100 000, protože to ostatní byly po-
řád jen úroky. Důležitá jsou hlavně malá 
písmenka a  to, co vám bankéř ani po-
radce neřekne. Například co se stane při 
„hypoteční krizi“, když cena nemovitosti 

klesne a banka zvedne nejen úroky, ale 
i  další poplatky. Nejen že člověk může 
o nemovitost přijít, ale ta nemusí ani zda-
leka pokrýt výši dluhu, takže splácí dál, 
akorát bez bytu… 

Vzorný student
Pokud někdo žije v  „zemích svobody“, 
jako jsou USA nebo Británie, zadluží se 
už ve škole. Platí to zejména pro studen-
ty z  Walesu a  Anglie, které server The 
Market Mogul označil za nejzadluženější 
studenty na světě s průměrným dluhem 
skoro 60 000 liber (1 800 000 korun!), 
přičemž se očekává, že dluhy ještě po-
rostou a  o  více než procento se navýší 
jejich úroky (z minulého roku na letošní 
vzrostly na 6,1 %). Jen si to představte – 

Červenou pilulku, nebo modrou? Realitu, 
nebo iluzi?   Foto Adobe Stock
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Jan Petrák 
redaktor Šifry

Častá představa bojovníků proti 
systému je ta, že ten se dá svrhnout 
či změnit silou. Takových hrdinů jsou 
plné hřbitovy. Úkolem jednotlivce 
je především zvládnout svůj život 
a získat zkušenosti, které si duše 
zadala do této inkarnace. A přežít 
v rámci pravidel. Snaha změnit 
nezměnitelné jen odvádí 
pozornost. Dá se to říct i jinak: 
kdyby každý pochopil, proč 
tu je a co je účelem pobytu 
v této vesmírné laboratoři 
s názvem Země, kde je sice 
život nesmírně těžký, ale 
jde se tu mnoho naučit, 
vypadalo by to tu jinak. Vždy 
je bohužel snazší vidět chyby 
na druhých a řešit ostatní než svoje 
problémy a nedostatky. Pokud to 
ale člověk pochopí, otevírají se 
mu doslova nové dimenze. 

ještě ani nenastoupíte do práce a už dlu-
žíte dva miliony, a to ještě nemáte ani byt 
či rodinu. K čemu je taková škola? Není 
pak lepší být třeba truhlářem?

Deník The Guardian informoval o pro-
hlášení Student Loan Company (ne-
zisková vládní organizace poskytující 
zmíněné půjčky) ohledně celkové výše 
studentských půjček v Británii – činí více 
než 100 miliard liber. Jedná se o více než 
16% růst oproti roku 2016 a očekává se 
celkový dluh 1 bilion liber (9 % britského 
státního dluhu) do roku 2019.

Studenti to navzdory údajně prestiž-
ním titulům a kdejakým nápomocným 
opatřením splácejí zhruba polovinu ži-
vota, stejně jako domy, ale mnozí z nich 
tento absurdní dluh logicky nikdy ne-

splatí, protože představa, kterou jim 
vnutila společnost, že prestižní škola jim 
zaručí skvělé pracovní místo a bohatství, 
byla jen další pohádkou, která nemá nic 
společného s realitou.

Američané, notoricky známí pro své 
drahé školy, se přitom pohybují zhru-
ba na polovině toho, co dluží průměrný 
britský student. Nicméně i oni pro svůj 
kus papíru otročí spoustu let a objevuje 
se stále víc článků, které varují, že stu-
dentské úvěry jsou obrovskou časovanou 
bombou.

Byly to přitom právě Spojené státy, 
kde na krátkou dobu po druhé světové 
válce, prostřednictvím silné ekonomiky, 
dostupným pracovním místům a zejmé-
na silnému danění nejbohatších vznikla 
opěvovaná střední třída a dluhové otroc-
tví představovalo spíše vzácný jev. To vše 
se prudce změnilo během následujících 
desetiletí, kdy největší objem peněz spa-
dl z podstaty a logiky systému do rukou 
lidem, kteří nic neprodukují (Wall Street, 
soukromé banky…).

Tenhle systém ale nejde jen tak porazit 
zdola revolucí, protože, jak praví jedno 
známé přísloví, hlavou zeď neprorazíš. 
Na druhou stranu, je těžké obstát ve hře, 
když ani neznáme pravidla. Ekonomové 
a bankéři nám rádi tvrdí, že pokud si je-
dinec nežije jako prase v žitě se služeb-
nictvem a třemi domy, pak za to nemůže 
nikdo jiný než on sám, protože systém je 
nastavený tak, aby každý mohl vydělávat. 
Tak to ale není. Hnát se za touto iluzí, 
pokud tedy nejste bankéř a  netisknete 
peníze, je proto velice riskantní.

Řešením ovšem ani není ukazování 
prstem a  vymlouvání se, následované 
neaktivitou a  rezignací. Pochopení pra-
videl hry je třeba následovat správným 
rozložením karet. Musíme se nutně upi-
sovat 30 let dopředu splácením domu, 
když nevíme, co se stane zítra? Stojí nám 
za to se uvázat konáním práce, která nás 
nebaví, zabere nám většinu času, jen pro-
to, abychom mohli splácet onen otrocký 
dluh? Nakonec žádnou televizi, auto, par-
celu ani peníze si do hrobu nevezmeme, 
ale možná budeme odcházet dokonce 
s  úsměvem, pokud si uvědomíme, že 

jsme život prožili získáváním zkušeností, 
s  přáteli, rodinou a  zkoušením nových 
věcí. Někdy je nejlepší hru spíše nehrát. 
Anebo hrát opatrně a  s  co nejmenšími 
riziky. Případně najít svoji vlastní cestu 
ke svobodě.

Jak říkal jeden z  hrdinů dalšího kul-
tovního snímku sourozenců Wachov-
ských s  názvem Atlas mraků, když si 
jeho dcera se svým mužem chtěla žít po 
svém: „V tomto světě existuje přirozený 
řád a ti, kdo se jej pokusí zvrátit, nedo-
padnou dobře. Ať uděláte cokoliv, vždy to 
bude jen jednou kapkou v oceánu.“ Oni 
mu na to odpoví: „Co je ale oceán jiného 
než jen spousta kapek?“ 



Ivan Rybjanský, tvůrce unikátního českého přístroje 
na neutralizaci elektrosmogu a geopatogenních 

zón Somavedic, se kterým sklízí úspěchy i ve světě, 
musel nejprve spoustu věcí pochopit a přehodnotit. 

Pomohla mu k tomu i hodně netradiční „dovolená“…

V  elegantním cihlovém domě 
ve vilové čtvrti na kraji Lo-
vosic je živo. „Mám takový 
menší problém, musíme dnes 

vyexpedovat třiasedmdesát přístrojů,“ 
vítá mě majitel společnosti Somavedic 
Technologies, s. r. o. Ivan Rybjanský (47) 
ve svém sídle a drbe se za uchem, čímž 
mi naznačuje, že na mě možná nebude 
mít tolik času.

Krabice se Somavedicy a skleněnými 
korpusy ze sklárny Ajeto sahají až téměř 
ke stropu, na pracovních stolech jsou 
vyskládány součástky, z nichž se tento 
unikátní český přístroj vyrábí, a v polič-
kách se lesknou koše s drahými kame-
ny. Když mě majitel usadí na pohovce 
ve své kanceláři v patře a odbíhá rozdat 
kolegům úkoly, všimnu si čtyř zapoje-
ných Somavediců. Již na první pohled 
se vymykají. Vedle Somavedicu Medic 
totiž na poličce září Protector a Angel. 
A u stolu, přímo pod monitorem pana 
Rybjanského, speciální Somavedic Gold. 
„Protector se dělá pro německou firmu 
Regumed GmbH Mnichov, která vyrá-
bí biorezonanční přístroje Bicom a  je 
světovou jedničkou v  oblasti biorezo-
nance. Přidávají ho jako příslušenství 
v ceně k zakoupeným Bicomům. Světo-
vá dvojka, ruská firma Sensitive Imago, 
má zase náš Medic pod názvem Angel,“ 
pochvaluje si pan šéf a  hledí do kraji-
ny, směrem ke kopci Lovoš, na nějž má 
úžasný výhled.

Aby ne, když jeho přístroj na neutra-
lizaci geopatogenních zón a  elektros-
mogu, jakýsi deštník proti škodlivinám, 
dělá doslova „díru do světa“. Kromě Čes-
ka, Slovenska, Německa či Anglie se mu 
daří třeba v Japonsku a zájem stále roste 

– úměrně s přibývajícími potížemi mo-
derních lidí.

Kdysi ale tak dobrý výhled Ivan Ry-
bjanský neměl. Na dno se totiž padá 
rychleji, než se z něj zvedá. „Svěřil jsem 
kamarádovi docela dost peněz a  další 
poslal do nějaké jemu spřízněné firmy 
na Slovensko, ale slíbená procenta z in-
vestic a objednaný materiál nepřicházel. 
Dostal jsem se do velkých potíží. Později 
jsem zjistil, že to byl tunel, a společníci 
z té firmy peníze vytahali přes bílé koně.“ 
Rodák z Havířova a do té doby úspěšný 
obchodník s  dodávkami počítačových 
systémů, který byl zvyklý na svůj kom-
fort a věci mezi nebem a zemí šly mimo 
něj, skončil bez peněz, s leasingy na krku 
a pořádnou dávkou vzteku. „Kamarádi“ 
svědomitě „naprášili“ vše, co na něj vě-
děli, a  z  průšvihu elegantně vybruslili. 
Peníze totiž posílal on…

„Šel jsem podat vysvětlení. Bylo to, 
jako by mě nikdo neposlouchal… Pak 
jen řekli ,sundejte si opasek, vyndejte 
tkaničky‘, šup a byl jsem ve vazbě. Zů-
stal jsem tam přes dva a půl roku. Když 
tak nad tím ale dnes přemýšlím, někdo 
mě už zřejmě musel zastavit, nebyla to 
správná cesta,“ přiznává dnes s  odstu-
pem, kdy už nebere to, čím si prošel, jako 
příkoří, ale jako životní zkušenost k ne-
zaplacení, která změnila jeho život od 
základů a učinila z něj toho, kým je dnes. 

V úterý šel Ivan Rybjanský do vazby, 
v pátek se měl ženit. Jeho nastávající po-
stupně přestala jezdit na návštěvy úplně. 
Tehdy prožíval nejhorší chvíle života. 
„Říkal jsem si: Tak já tady sedím, ti da-
rebáci, co mě do toho namočili, si běhají 
venku, všichni se na mě vykašlali, pro 
rodinu jsem prašivý, partnerka mě opus-

tila… Nezůstal mi ani jeden člověk. A jak 
tam fasujete holítka a z toho si vylamu-
jete žiletky, abyste si ukrojil chleba nebo 
rozřízl dopis, tak jsem to držel u zápěstí 
a chtěl to ukončit. Jenže pak mě napad-
lo: Ale kvůli komu vlastně? Kvůli ,něco 
jako rodině‘? Pseudokamarádům? Bej-
valce? Vždyť za to vůbec nestojí. Zahodil 
jsem tu žiletku na zem, lehl si na postel, 
všechno nechal být a  poprvé v  životě 
jsem odletěl… Astrálně.“

A tam vše začalo. Na úplném dně. „Za-
čal jsem potkávat jiné lidi. Dostal se ke 
mně na celu inženýr stavebnictví, vzal 
s sebou knížky, ekonom z Brazílie, další 
knihy. Přečetl jsem tam víc než předtím 
za celý život. Proto tomu svému pobytu 
říkám Tibet. Oholit hlavu. Žlutý hadry. 
Třikrát denně najíst. Žádné složenky. 
Žádné starosti. Žádná rodina. Žádný 
internet. Žádné tlaky. Čistá hlava. Když 
Bůh jedny dveře zavře, druhé otevře.“

Svých „sedm let v Tibetu“ (ve skuteč-
nosti i s následným trestem přesně polo-
vinu) strávil studiem, přehodnocováním 
svého života a objevováním zcela nových 
obzorů. Některé věci musel ale nejprve 
dořešit. Třeba vztah s matkou („půl roku 
jsem jí psal dvacetistránkové dopisy, kde 
jsem jí vyčetl všechno, ona zase všechno 
vyčetla mně, a takhle jsme si vše vyříka-
li“) a svůj žalostný zdravotní stav („měl 
jsem problémy se slinivkou a  už před 
,Tibetem‘ málem zemřel“). Matka mu 
ale do vězení posílala knihy, které po ní 
chtěl, a po čase také fotografie lidí, které 
začal diagnostikovat. Naučil se pracovat 
třeba s  kyvadlem. Dovedl se takzvaně 
„napojit“ a podobně, jako pomohl sobě, 
začal později pomáhat i jiným. Klíčové je 
jít až do prapodstaty, minulých životů, 
a pochopit příčinu choroby či nemoci.

Svůj talent intenzivně rozvíjel a v roce 
2009 začal spolupracovat s léčitelem Mi-
lanem Popelkou, který postavil přístroj 
proti geopatogenním zónám s názvem 
Alcyone 2012. Krátce nato Ivan Rybjan-
ský přišel s  novým typem – Alcyone 
2013.

Sedm let v Tibetu 

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)



Právě Alcyone 2013, kam pan Popelka 
přidával Ivanovo speciální jádro tvořené 
kombinací léčivých kamenů, se stal nejú-
spěšnějším typem přístroje. Ivan Rybjan-
ský stále přemýšlel, jak zvýšit jeho účin-
nost. „Alcyone má v sobě tři frekvenční 
obvody, jež pouští do prostoru elektro-
magnetické frekvence, které škodlivé 
zóny vyruší. Problém je, že geopatogen-
ní zóny se často kříží, takže je tam těch 
frekvencí mnohem víc. Proto jsem mu 
do toho přístroje začal přidávat různé 
kameny. A asi po roce a půl mi vzácná 
paní Zamrazilová – výborná léčitelka, 
úžasná v  reverzní hypnóze – poradila: 
Dej tam jen kameny, bude to perfektní.“

Milan Popelka tedy pokračoval se 
svým Alcyonem a  elektrofrekvencemi, 
Ivan Rybjanský se pustil do Somave-
dicu, tehdy ještě Somatexu. „Dodnes 
si pamatuji v  březnu 2011 tu hospodu 
v obci Strání, ve které jsme seděli. Přijel 
jsem pana Popelku požádat o požehná-
ní, abych mohl pokračovat ve vývoji jeho 
vynálezu. Nabídl jsem mu tenkrát i po-
díl v  nové společnosti, ale odmítl. Ptal 
se mě, zda chci i nějaká schémata, doku-
menty či zapojení. ,Nic nepotřebuji, pro-

tože Somavedic bude fungovat na jiném 
principu,‘ řekl jsem mu.“

Alcyone je zaměřen na geopatii a Cu-
rryho pásy, Somavedic řeší i  elektros-
mog a  zasahuje do kvantového pole či 
harmonizuje vodu, jak jsme popisovali 
v minulých článcích. Ono ostatně nejde 
dost dobře řešit elektrosmog elektrický-
mi frekvencemi, neboť nemohou „jít“ do 
zcela jiné vlnové délky – je to podobné 
jako léčit závislost na vodce vínem. Jedi-
né, co mají oba přístroje podobné, je tvar.

Druhá šance
Jak ale rostl úspěch Somavedicu, po le-
tech si pan Popelka vzpomněl, prostřed-
nictvím svého bratra Slávka, který Alcyo-
ne prodává, že mu to vlastně vadí. A tak 
se svými spolupracovníky rozesílá maily 
a  spamuje Facebook, kde nevyzdvihuje 
přednosti svého přístroje a neprezentuje 
jeho silné stránky, ale plive na svého bý-
valého partnera, jeho práci i schopnosti. 
„Já se svou minulostí netajím, i když to 
z  pochopitelných důvodů nevyprávím 
na potkání, i panu Popelkovi jsem to na 
začátku řekl.“ Moc si ho vážil, a proto jej 
mrzí, že to najednou účelově vytáhl – po 

sedmi letech. Víc to ale řešit nechce, ne-
boť se snaží, aby neotiskl do Somavediců 
svoje „špatné emoce“.

První Somavedic vyrobil Ivan Rybjan-
ský v pokojíčku lovosického bytu v dub-
nu 2011. „Tenkrát jsem si na A4 vytiskl 
výrobní čísla, a  protože to byly takové 
malé obdélníčky, vešlo se jich tam přes-
ně 400. Stála za mnou manželka, když 
jsem ta čísla řezal, a  vybuchla smíchy. 
Upravených Alcyonů 2013 s  ,mými‘ ka-
meny jsem totiž prodal za rok a půl ne-
celou stovku. Sice se mi vysmála, jenže já 
ten rok musel vytisknout dalších 100 čí-
sel – prodalo se jich přes 500,“ vzpomíná. 
„Jel jsem bez inzerce, vše bylo na základě 
doporučení. Druhý rok jsem prodal 1000 
kusů, za loňský rok už přes 5000 kusů.“ 
Letos poslal do světa již 1463 Harmonií, 
Mediců či Uranů a sotva stíhá vyrábět.

Bez drsné lekce v Tibetu by se ale to-
hle nikdy nestalo. I to je důkaz, že si kaž-
dý člověk zaslouží druhou šanci a je jen 
na něm, jak s ní naloží. Protože když se 
chce, možné jsou doslova zázraky.

Somavedic si můžete pořídit na  
www.somavedic.cz 

a eshop.casopis-sifra.cz

„Když Bůh jedny dveře zavře, 
druhé otevře,“ říká Ivan 
Rybjanský.   Foto archiv I. R.
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Historie je plná finančních harakiri, nad kterými 
zůstává rozum stát. Podíváme-li se ale dnes na 
fungování našich ekonomik, nevypadá to, že bychom 
se chtěli poučit…   Text: Jan Petrák

E konomické pojmy jako poptáv-
ka, nabídka nebo nedejbože 
deriváty se zpravidla vnímají 
jako něco moderního, případ-

ně týkajícího se posledních pár století, 
od Karla Marxe a  jeho Kapitálu přes 
Bohatství národů od Adama Smitha. 
Ve skutečnosti se ale jedná o  pojem 
a problém tak starý, jako je sama civili-
zace. Pokud prvním zaměstnáním byla 
prostituce, pak hned druhým byl ob-
chodník (v čemž mnohdy nemusí být 
až takový rozdíl).

Naším děsivým slovíčkem ale bude 
inflace, o níž se dnes často hovoří jako 
o něčem, co je přirozené a není až tak 
nebezpečné. Dokonce se objevil i článek 
na serveru Time s  agresivním názvem 
Proč byste měli nenávidět nízkou inflaci. 
O tom, jak se nafukování finančního ba-
lonu může šeredně vymknout kontrole, 
se ale nejlépe přesvědčíme v historii, dáv-
né i nedávné.

Pouze v  magické zemi ekonomů 
a  financí občas nepředstavitelně moc 
znamená úplné… nic. Nikdo se o  tom 
nepřesvědčil lépe než Španělé v době ko-
lonialismu. Příběh o zdrcující inflaci však 
začal jedním chlapíkem, který se netre-
fil do Indie. Přesněji řečeno Hernandem 
Cortézem, mužem, který se slávou Kryš-
tofa Kolumba inspiroval. A spolu s ním 
sebrankou španělských generálů, lační-
cích po penězích a moci. 

Cortéz, znuděný právník, jenž se roz-
hodl vyrazit hledat slávu a bohatství do 
Nového světa, se poprvé projevil při do-
bývání Kuby španělskými conquistadory 
v roce 1511. Nesnášel se ovšem s tamním 
guvernérem Diegem Velázquezem de 
Cuéllara, a proto záhy, v roce 1519, kdy 
byl objeven Yucatán (dnes součást Me-
xika), okamžitě přesvědčil svého rivala, 
aby jej vyslal na objevitelskou výpravu. 
Ten, aby se ho na chvíli zbavil, milerád 

souhlasil. Netřeba dopodrobna popiso-
vat, co následovalo – genocida tamního 
obyvatelstva, ať už střelnými zbraněmi, 
kušemi či evropskými nemocemi. Když 
si Španělé povšimli, jak relativně snad-
no padla říše s miliony obyvatel, jali se 
podobně krutě a  nemilosrdně dobývat 
jednu zemi či říši za druhou. Jen několik 
let poté, v roce 1522, byl císařem Karlem 
V. jmenován do čela takzvaného Nového 
Mexika, rozsáhlé španělské kolonie, jež 
postupně zahrnovala nejenom současné 
Mexiko, ale i Kalifornii a Texas. Španělé 
dále obsadili Floridu a takřka celou Jižní 
Ameriku kromě Brazílie, kterou si uzur-
povali Portugalci.

Kolonie se zpočátku netěšily velké 
výdělečnosti, a  to navzdory vzniku lu-
krativních obchodních cest, jež poprvé 
v  historii (když nepočítáme kdejaké 
konspirace) propojily světové kontinen-
ty od Ameriky po východní Asii. Pro-
blémem byla jejich údržba – výstavba 
infrastruktury, financování armád na 
udržování stability,  potlačování rebelií 
a tak dále.

Obrovský problém přestavoval nedo-
statek pracovní síly, neboť domorodé 
obyvatelstvo takřka vyhynulo násled-
kem nehumánního zacházení a  evrop-
ských nemocí, jako jsou neštovice. 

V roce 1545 ovšem Španělé narazili na 
bohaté zásoby stříbra, a to v pohořích na 
území dnešní Bolívie, kde vzniklo měs-
to (dnes již vesnice) Potosí. Jako by jim 
to nestačilo, ve stejný rok rovněž začali 
hledat potenciální stříbrné doly v Mexi-
ku, kde je také o rok později nalezli v ho-
rách v Zacatecas. O necelé dva další roky 
později již bujelo životem město La Paz, 
založené jen na ochranu a management 
důlních městeček a  kolonií, a  stříbrná 
horečka se rozjela naplno. 

S rozsáhlou těžbou přišel samozřejmě 
i obrovský objem dovozu stříbra domů 

do Španělska, kde se ze vzácného kovu 
razily stříbrné mince. Každý dnešní eko-
nom nebo člověk s průměrnou finanční 
gramotností tuší, co to znamená, nicmé-
ně ani král, ani šlechtici neměli ponětí, co 
následuje – gigantická inflace. 

Karel V., tehdejší španělský král, totiž 
peníze potřeboval akutně. Sen o  sjed-
nocené Evropě (to vždycky končí dobře, 
že?) jej stál prakticky permanentní kon-
flikt s  ostatními mocnostmi. Jelikož si 
posbíral tituly, kde mohl – král španěl-
ský, arcivévoda rakouský, císař Svaté říše 
římské a také vévoda burgundský –, také 
si je musel obhájit, a neustále válčil s Ev-
ropany (Anglie, Francie) a Turky.

Zpočátku přílivy stříbra a  zlata po-
máhaly a  Španělská říše byla zřejmě 
nejbohatší zemí na světě, čímž se také 
vyznačuje jejich takzvaný zlatý věk 
(1521–1643), ovšem inflace rostla astro-
nomicky. Přílivem zlata a  stříbra ceny 
vzrostly na šestinásobek, ale daně zůsta-
ly stejné jako předtím, neboť nikdo nero-
zuměl inflaci a tomu, jak funguje. Vybíra-
li tedy stejné množství mincí, ovšem toto 
stejné množství mělo jen zlomek původ-
ní hodnoty.

Španělsko sice nadále hojně inves-
tovalo, například na rozvoj Nizozemí, 
a obchodovalo, kde to šlo, a zdálo se bo-
haté – ve skutečnosti ale lidé měli příliš 
mnoho peněz a  nic si za ně nekoupili. 
Ve výsledku, paradoxně, říše vyhlásila 
několik bankrotů a  nemohla si dovolit 
udržovat drahou armádu ani loďstvo. 
Byla nucena uznat nezávislost Nizozemí 
a dalších území, a když anglické loďstvo 
rozmetalo jejich, už se země nikdy nevy-
škrábala zpět na výsluní. Kdyby se snad 
chtěl Španělům někdo posmívat, měl by 
si uvědomit, že dnešní velmoci jako USA 
či Evropská unie tisknou peníze jako 
o závod a hrozí jim též harakiri. 

Římané a cínové plíšky
U  nejmocnější říše na světě to nebylo 
o moc jiné, nicméně nejednalo se o žád-
ný náhlý vzestup kvůli objevu nerost-
ných surovin jako u Španělů o více než 
1000 let později. Římané sice měli určité 
ekonomické znalosti, nicméně inflace, 
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deflace a devalvace jim taky moc neříka-
la, a tak zvesela devalvovali a devalvovali, 
až se říše rozpadla.

S devalvací, tedy řízeným znehodnoce-
ním měny, přitom začali už v době brzké-
ho císařství, tedy na vrcholu moci. Císař 
Nero, známý zejména fidlováním během 
požáru Říma a vídáním ducha své mat-
ky, kterou se snažil opakovaně zabít (až 
se mu to povedlo), také mimo jiné začal 
mnohaletý a  pro ekonomiku toxický 
proces devalvace měny, tedy sesterciu 
a  později denáru. Problému čelil opač-
nému než Španělé – poptávka po min-
cích prudce rostla, nicméně mincí byl 
nedostatek. Řešením bylo následné zne-
hodnocení, jež proběhlo jednoduchým 

a  relativně chytrým způsobem. Mince 
se začaly šidit, podíl stříbra klesal, a tím 
pádem se z limitovaných zdrojů stříbra 
vyrábělo více mincí.

To zní moc pěkně a z krátkodobého 
hlediska šlo o elegantní řešení, jež teh-
dejší společnosti postačilo, ale dlouhole-
tý efekt byl zdrcující. V devalvaci měny 
totiž pokračovali i další císaři. Za vlády 
Marca Aurelia Claudia (také Claudius II. 
Gothicus) už byly mince tak dramatic-
ky znehodnocené, až údajně „100% stří-
brný“ denár ve skutečnosti tvořilo jen 
0,02 % stříbra. Ačkoliv se nejedná o je-
diný prvek, který vedl ke krizi trvající 
několik velice krvavých a  nestabilních 
desetiletí, do velké a  nezanedbatelné 

míry tato nezodpovědná devalvace při-
spěla. Denár nakonec neměl skoro žád-
nou hodnotu.

Ani to ale nestačilo. Po zlatém období 
císaře Trajána (do roku 117 našeho leto-
počtu, dobré ekonomice se těšili ještě 
zhruba do začátku 2. století) říše bohat-
la i  navzdory graduálnímu devalvování 
měny, a to díky rozsáhlému danění ob-
čanů a podrobených provincií. Po tomto 
zlatém období ovšem přestala dobývat 
nové provincie a přísun bohatství se za-
stavil. Tehdy začala bujet i  stará dobrá 
inflace. Mince se začaly vyrábět nikoliv 
ze stříbra, ale z levnějšího cínu, a s množ-
stvím se rozhodně nešetřilo. Zatímco 
danění občanů stagnovalo, ceny zboží 

Foto Adobe Stock
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vytrvale rostly společně s inflací, kterou 
tehdy nikdo nechápal, a tedy nedostatek 
peněz na placení stále dražších produktů 
řešili výrobou dalších levných mincí.

Nelze tvrdit, že by říše (alespoň západ-
ní polovina) padla pouze kvůli finanční 
negramotnosti, ale stejně jako u Španělů 
hrála významnou roli. Není zdaleka ná-
hodou, že rychlý rozpad Západu přišel 
s  další a  poslední ekonomickou krizí. 
Když se ze všech stran hrnou hordy bar-
barů, potřebujete větší vojsko… Ale co se 
dá dělat, když jej nemáte čím zaplatit?

Hromada marek
Když už zrovna inflace neničí říše, tak 
rozpoutává války. A když ne inflace, tak 

rovnou hyperinflace. Mluvíme o jednom 
z nejznámějších případů tohoto destruk-
tivního ekonomického jevu, Výmarské 
republice, tedy předválečném Německu.

Píše se rok 1923 – Německo po kon-
ci 1. světové války se nachází v úděsné 
situaci. Nemá čím platit astronomic-
ké a  likvidační válečné reparace 132 
miliard zlatých marek. Republika ov-
šem přestává splácet velice brzy, ne-
boť zkrátka nemá – logicky – z  čeho. 
Následkem toho v  tomto roce vpadla 
Francie společně s  Belgií do Porúří, 
německé hraniční oblasti se zmíněnými 
zeměmi. Jelikož Německo nebylo 
schopné platit, obě země se rozhodly 
jednoduše obsadit industrializovanou 
pohraniční oblast a  vyvážet si domů 
zdejší uhlí (technicky vzato se nejedna-
lo o pohraniční oblast tak úplně, ale Po-
rýní bylo demilitarizované, a tedy jejich 
vojska mohla jen tak snadno projít bez 
jakéhokoliv odporu).

Následně se jali oblast okupovat sty-
lem, jaký přísluší správným demokraciím 
– vojáci doslova vyvedli 150 000 Němců, 
kteří neměli nic společného s uhelným 

průmyslem, za hranice Porúří do zbytku 
Výmarské republiky, bez ohledu na do-
movy či rodiny. Zbylé obyvatelstvo pak 
donutili těžit zmíněné uhlí, a to ihned po 
zpracování odešlo jakožto forma splátky 
válečných reparací. Německá vláda s tím 
nemohla nic dělat.

Výmarská vláda posléze učinila zřejmě 
jedinou věc, kterou mohla, ve snaze pře-
dejít katastrofě – okupovaným dělníkům 
v  Porúří slíbila platby, nahrazující nor-
mální mzdy, výměnou za to, že budou 
vytrvale stávkovat. Nyní už asi všichni 
tušíte, co přijde. Ano, jali se tisknout 
spoustu a  spoustu peněz. Krátkodobě, 
stejně jako v  předchozích příkladech, 

taktika fungovala, dělníci dostali své pe-
níze a pokračovali v bojkotu. 

Počátky tamní hyperinflace se zakoře-
nily už dva roky před tímto incidentem, 
přesněji v  srpnu 1921, kdy začala vláda 
nakupovat cizí měny za své marky, a to 
za jakoukoli cenu. Cena marky padla ke 
dnu v nenávratné spirále a ještě zhoršila 
schopnost platit nesmyslné reparace. Už 
během roku 1922 odpovídalo jednomu 
jedinému dolaru 7400 marek. Okupace 
Porúří a následný hromadný tisk dalších 
peněz představoval poslední hřebík do 
rakve německé meziválečné ekonomiky 
– v říjnu 1923 měl 1 dolar cenu neuvěři-
telných 4 210 500 000 000 marek.

Dokážeme si jen představit, jakým 
způsobem nejenom zacházení spojenec-
kých vojsk s německými civilisty, ale i ná-
sledná neschopnost jimi dosazené vlády 
rozdmýchala jiskry nacionalismu v Něm-
cích, kteří se tímto cítili před celým svě-
tem ponížení, a když se na to podíváme 
z hlediska jedince, jenž neměl s válkami 
nic moc společného, pak se není čemu 
divit. K čemu šikana ze strany Versailles-
ké smlouvy a  kolaps ekonomiky vedly? 

K nástupu nacistů, kteří přetransformo-
vali mrtvý průmysl na válečný, jenž sice 
nemohl dlouhodobě fungovat, ale krátko-
době zajistil práci většině populace; když 
ne výrobou zbraní, tak výstavbou dálnic 
či sítě opevnění u Alsaska-Lotrinska.

Nesmíme zapomenout, jak křehká je 
leckdy ekonomická rovnováha, a ačkoliv 
se ekonomové často plácají po zádech 
a  ujišťují kdekoho o  bezpečnosti, nebo 
dokonce prospěšnosti svých finančních 
machinací, historie mluví vcelku jasně. 
V  rukou negramotných, nekompetent-
ních, případně zkorumpovaných lidí se 
jedná o nástroj schopný proměnit v rui-
ny celé národy. 

V devalvaci měny pokračovali i další císaři. Za vlády 
Marca Aurelia Claudia už byly mince tak znehodnocené, 
až „100% stříbrný“ denár tvořilo jen 0,02 % stříbra.
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ŘEČ PENĚZ

Bitcoin, nebo tulipán?  
Bublina se dá nafouknout z čehokoli....
Foto Adobe Stock
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L idstvo zažilo bezpočet finanč-
ních krizí, ale jedna z  nich 
se svou absurditou zcela vy-
mykala: tulipánová horečka 

v Holandsku roku 1634, která trvala 
neuvěřitelné čtyři roky. Zkraje se na 
spekulativní koupi tulipánů dal hravě 
vydělat majlant. Poptávka po těchto 
květinách byla tak ohromná, že se je-
jich cibule prodávaly téměř za libovol-
nou cenu, kterou kdo žádal. Lidé byli 
ve své lačnosti po rychlém zbohatnu-
tí s  to prodat si pro jedinou cibulku 
i  střechu nad hlavou. Na samém vr-
cholu šílenství cena jednoho tulipánu 
převýšila cenu zlata téže váhy a  od-
byt tulipánů dosáhl v  jediném měs-
tě i hodnoty více než deseti milionů 
zlatých. Jak to dopadlo, zde asi není 
třeba dodávat…

Nejzajímavější na tom není ani tak 
onen kardinální výron lidské hlou-
posti (ti první na tom přece jen vydě-
lali), ale skutečnost, že v jednom měs-
tě obíhaly miliony zlatých, které bylo 
možno utratit „jen“ za tulipány, tedy 
za věc zcela zbytnou, chcete-li zbyteč-
nou. A to ve společnosti, kde nuzný ži-
vot byl spíš pravidlem než výjimkou.

Střih. V roce 2009 vytvořil neznámý 
tvůrce pod pseudonymem Nakamoto 
Satoshi první kryptoměnu na světě: 
decentralizovaný bitcoin. Nechtěl in-
flační měnu, tj. takovou, která ztrácí 
časem na hodnotě, a tak dopředu sta-
novil její konečné množství, konkrét-
ně 21 milionů bitcoinů, které lze dále 
dělit na osm desetinných míst. Autor 
nám dodnes dluží přesvědčivou odpo-
věď, proč zrovna tato čísla, každopád-
ně vznikl mnohabilionový byznys.

A další střih. V roce 2013 vyhlašuje 
Česká národní banka masivní inter-

vence, takzvaný program kurzového 
závazku. Za tři roky vydává přes dva 
biliony nových korun, které prostřed-
nictvím nákupu cizích měn vysílá do 
oběhu ekonomiky, čímž se snaží dr-
žet cenu české koruny na uměle sta-
noveném kurzu 27 Kč za euro (místo 
cca 25 Kč za 1 euro). Kupní síla koru-
ny tedy v důsledku těchto intervencí, 
z  rozhodnutí několika málo jedinců, 
mírně devalvuje.

Pokud jste se až do této chvíle ni-
kdy nepozastavili nad tím, jak že 
ekonomové vědí, kolik má být peněz 
v ekonomice a kdo o tom vlastně roz-
hoduje, pokud jste se spokojili s obec-
ným tvrzením typu „peněžní zásoba 
se vyvíjí dle potřeb ekonomiky“, mi-
nimálně tyto tři případy vás přinutí 
se zamyslet, zda skutečně víme o pe-

nězích vše, co potřebujeme, a zda roz-
hodnutí o  vydání nových peněz „dle 
potřeb ekonomiky“ jsou skutečně ro-
zumná.

Peníze? Co to je?
Peníze nejsou nic nepostižitelného, 
co bychom měli halit do metafor jako 
„energie“, „mazivo“, „srdce“, „síla“, 
„krev“, „stín“ či „nervy“. Dnes už ale-
spoň víme, jak peníze vznikají; v pod-
statě všechny vysokoškolské učebni-
ce ekonomie donedávna popisovaly 
tvorbu peněz chybně. A rozhodně ne-
lze mluvit o rozvinuté vědě o samot-
ných penězích, spíš naopak. První 
vlaštovkou na tomto poli je poučná 
kniha z roku 2012 Finance v globální 
ekonomice – Peníze a platební styk Jo-
sefa Jílka.

Jestliže víme, jak peníze vznikají, 
zbývá nám říct si, co vlastně jsou. Na 
základě toho pak můžeme upravit 

Miluš Kotišová 
se věnuje 

nezávislému výzkumu 
peněz, a tak ví, že 

toho lidi o penězích 
moc nevědí, bez 

ohledu na to, jestli 
je zrovna mají, 

nebo nemají. Pro 
Šifru proto napsala 

pozoruhodný článek. 
S penězi se totiž 
dají dělat doslova 

kouzla…

V průběhu dějin se platilo kusy dobytka, kameny 
potopenými v moři, kůrou moruše, plátnem, rýží, 
tabákem, kávovými boby, kožešinami i úlomky soli.
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naše představy, k  čemu peníze mají 
sloužit, kolik jich má být a  pro jaké 
potřeby.

Bez ohledu na náš příklad s Českou 
národní bankou vytvářejí drtivou vět-
šinu v hospodářství obíhajících peněz 
soukromé obchodní banky, které mo-
hou vydávat nové peníze z  ničeho – 
v bankovním žargonu tzv. účetní pe-
níze. Neplatí tedy tradovaná funkce 
bank coby pouhých zprostředkovate-
lů toku volných prostředků od střada-
telů k  investorům a  zpět. Lakonicky 
formulováno, banka půjčuje zdaleka 
více, než má. Děje se tak podle Josefa 
Jílka pěti způsoby: 1) poskytováním 
úvěrů nebankovním jednotkám, 2) 
úročením vkladů a  jiných závazků 
bank vůči nebankovním jednotkám, 
3) koupí majetku a  služeb bankou 
od nebankovních jednotek, 4) výpla-

tou platů a  odměn zaměstnancům 
a členům statutárních orgánů banky 
nebo 5) převodem nepeněžních zá-
vazků a kapitálů na peněžní závazky 
banky, například výplatou dividend 
a  tantiém nebankovním akcionářům 
banky.

Mimochodem teprve empirický dů-
kaz (!) profesora ekonomie Richarda 
Wernera v  roce 2013 ukončil plané 
akademické spory o  povaze bankov-
nictví a teoriích o vzniku peněz. První 
role peněz je výhradně zprostředko-
vatelská, bez možnosti emitovat nové 
peníze, druhá je emise peněz pro-
střednictvím částečných rezerv (10 
procent z vkladu si nechám a zbytek 
pošlu do světa) a třetí úvěrová emise 
peněz. Zjednodušeně řečeno, povinná 
rezerva u  centrální banky ve skuteč-
nosti nefunguje jako omezení objemu 
soukromě emitovaných peněz. Zde je 

navíc třeba podotknout, že ČNB není 
státní instituce, jak by si někdo mohl 
naivně myslet, ale zvláštní právnickou 
osobou veřejného práva nepodléhající 
vládě. Jejím nadřízeným orgánem je 
spíš Bank for International Settlement 
(B. I. S.) neboli Banka pro mezinárodní 
vyrovnání plateb ve Švýcarsku (věnu
jeme se jí v článku na straně 25), což se 
nejeví jako ta úplně nejlepší zpráva.

Najít odraz výše uvedené soukro-
mé penězotvorby v  našem právním 
řádu je ovšem úkol pro detektivy. 
Nahlédneme-li do zákona o České ná-
rodní bance, dozvíme se, že výhrad-
ní právo vydávat bankovky a  mince 
má jen ČNB. O  existenci ostatních 
peněžních prostředků zde není ani 
zmínka. V zákoně o bankách je vše-
objímající definice úvěru „v jakékoliv 
formě dočasně poskytnuté peněžní 

prostředky“. Až zákon o  platebním 
styku prozrazuje, že pojem peněžní 
prostředky zahrnuje bankovky, min-
ce, bezhotovostní peněžní prostřed-
ky a  elektronické peníze. Zatímco 
se v  legislativě jasně hovoří o „emisi 
bankovek a  mincí“, nikde nenajde-
me obdobnou pasáž o „emisi bezho-
tovostních peněžních prostředků 
a  elektronických peněz“ a  o  subjek-
tech, které mají právo je vydávat 
a hlavně za jakých podmínek.

Střípky mozaiky tvorby soukro-
mých peněz zaštiťovaných státem jako 
zákonné platidlo nacházíme rozeseté 
tu ve vyhlášce o výkonu činnosti bank, 
spořitelních a  úvěrních družstev, tu 
v  Občanském zákoníku v  odstavcích 
o  soukromoprávním postavení dluž-
níka a věřitele při vedení a používání 
účtu, ale hlavně v zákoně o účetnictví 
a  souvisejících předpisech. Ne nadar-

mo Josef Jílek ve své knize upozorňuje, 
že penězům nemůžeme porozumět 
bez znalosti účetnictví.

Dar, nebo dluh?
V průběhu dějin se platilo kusy dobyt-
ka, kameny potopenými v  moři, ků-
rou moruše, plátnem, rýží, tabákem, 
kávovými boby, kožešinami, lokty ba-
vlny, úlomky soli, porcelánem, drahý-
mi kameny, kovovými pruty, zlatem, 
popsanými papírky, vrubovkami... 
Vidíte mezi nimi nějaké pojítko, spo-
lečnou (a postačující) vlastnost, která 
z nich dělá peníze?

Na žádnou vnitřní vlastnost nepři-
jdete. Mnohé tyto komodity jsou žá-

Peníze jsou nejabstraktnější vývojovou větví jazykové 
moci člověka. Nesprávné pochopení peněz způsobuje 
řadu neuralgických problémů moderní společnosti.
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dané pro své reálné využití. Některé 
jsou praktické, protože je lze dělit na 
menší jednotky a počítat. Jiné jsou tr-
valé hodnoty. Ne, jediné, co mají spo-
lečné, je okolnost, že se lidé v určitou 
dobu dohodli, že to nebo ono bude 
sloužit jako platidlo, případně se uká-
zalo, že jsou ochotni danou věc jako 
platidlo přijmout.

Z vývojového hlediska se „věci“ po-
užívané jako peníze neomylně pohy-
bují k čistě symbolické formě. A čím 
více se jí přibližují, tím více nabývá na 
důležitosti otázka: kolik peněz pouš-
tět do oběhu v  ekonomice, potažmo 
kdo má mít právo emisní (ale přitom 
nesmí zneužívat tohoto privilegova-

ného postavení)? Absolutně hodno-
tově konkrétní peníze jako bavlna, 
sůl nebo rýže takový problém nezna-
ly. Za otázkou po krytí peněz (např. 
bankovky volně směnitelné za zlato, 
fixace dalších měn na dolar, dolar na-
vázaný na cenu ropy, povinné rezervy 
obchodních bank v  centrální bance) 
se skrývá tatáž otázka, obava, jen jak-
si formulovaná hrubým, neotesaným 
způsobem. Smyslem je mít „jen určitý 
objem“ peněz.

Vraťme se ale k Josefu Jílkovi, který 
si ve své knize všímá momentu, kdy 
středověké banky zjistily, že jakmile 
si u nich klienti uložili kov, obdrživše 
výměnou poukázku na vlastnictví, 

zřídkakdy požadovali kov zpět. Proto 
banky začaly emitovat více poukázek, 
než kolik vlastnily zlata. Tak v  pod-
statě půjčovaly sliby zaplatit zlatem 
na požádání. Tím banky neemitovaly 
vlastnické poukázky, ale dluhové po-
ukázky. Jílek doslova píše, že tímto 
způsobem banky „změnily podstatu 
peněz“. Což je samo o  sobě pozoru-
hodné tvrzení.

Antropolog David Graeber však ve 
své proslulé knize nazvané Dluh: prv
ních 5000 let přišel s  přesvědčivými 
důkazy, že na počátku peněz v jejich 
různých podobách (z  různých důvo-
dů) byl ve skutečnosti dluh. O zhruba 
šedesát let před ním došel kostarický 

V trezoru České národní banky (na snímku) 
bychom moc peněz nenašli. Zlatý poklad byl 
vyměněn za dluhopisy a většina vytvářených 
peněz je jen virtuálních, a tak v něm bankéři 
mohli udělat stálou expozici výstavy Lidé 
a peníze.   Foto Petr Topič / iDnes.cz / Profimedia
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ekonom Alberto Martén v eseji Meta
fyzická teorie peněz k  závěru, že pe-
níze by měly být čistě matematickou 
reprezentací skutečně vytvořených 
hodnot a že zlato je holý fetiš.

Nezávisle na něm lingvistka Gene-
vieve Vaughanová z úplně jiné pozice 
dospívá k přesvědčení, že peníze jsou 
ve skutečnosti jazyk. Vykazují stej-
nou zobecňovací moc – i  zde znaky 
zastupují konkrétní věci. Pro ni jsou 
ovšem peníze chudým jazykem o  je-
diném slově, slepou uličkou jazykové 
mohutnosti člověka. Jinak o  jazyce 
obecně míní, že to byla zejména tato 
schopnost – za níž peníze pokulhá-
vají – „hojně obdarovávat“, odrážet 
nově vynořované kolektivní potřeby 
utvářením nových inkluzivních vzta-
hů, která hnala dopředu vývoj lidské 
civilizace. Jsme sociální bytosti, jazyk 
nám umožňuje zahrnovat druhé do 
společného prožívání světa. Vaugha-
nová pokládá obdarovávání za nutný 
předpoklad lidského vědění, člověk je 
pro ni homo donans.

Ko-muni-kaci vykládá jako obdaro-
vávání (z latinského munus – dar), tak 
se koneckonců komunity vytvářejí, 
pro komunikaci i  komunity je typic-
ký zájem o druhého. Jestliže Graeber 
říká, že na počátku peněz byl dluh, 
Vaughanová jde ještě dál: na počát-
ku ekonomiky není dluh, nýbrž dar, 
obdarování. A  má tím mimo jiné na 
mysli i mateřskou či rodičovskou péči 
a  lásku věnovanou novým potom-
kům. Řeč není majetkem bohatých, 
každý se ji naučí od svých rodičů.

Jedničky a nuly
Počítání, písmo, účetnictví a  pení-
ze jsou jevy od svého vzniku úzce 
provázané, každopádně vycházejí ze 
společné znakové sady. Vývoj se spi-
rálovitě blíží k dnešku tak, že nejpr-
ve „znak a  to, co znak ukazuje, pro 
primitivního člověka splývá; znak 
sám vždy ono ukazované jest“, jak 
píše Heidegger. Počínaje mluveným 
jazykem (řečí, zvukovým nástrojem) 
se pak pozvolna začíná ustavovat 

Rostou peníze na stromech? Obyvatelé 
kolumbijského Medelínu na začátku dub-
na objevili stromy s velmi netradičními 
plody. Lidé se domnívali, že jde o re-
klamní kampaň, umění nebo Boží zásah. 
Twitterový účet Arbol de Billetes (Strom 
s bankovkami) slibuje, že pravda bude 
brzy odhalena...   Foto Profimedia
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odstup, a  tím i  vztah mezi symbo-
lem a  předmětem, který symbolizu-
je. Později se rozehrává veliká tvůrčí 
hra opakovaného užívání či vypou-
štění již „objeveného“ znaku (čára, 
tečka apod.) v nových a nových sou-
vislostech a  jazykových soustavách 
(výtvarný projev, písmo, účetnictví, 
notový zápis, matematika, peníze, 
programovací jazyky, logika aj.). 
Opustili jsme například počítání řím-
skými „číslicemi“ a  převzali arabské 
číslice a desítkový poziční zápis.

Tím, že jsme přestali počítat s po-
mocí písmen, mohla později vznik-
nout algebra, znovuzavedením pís-
men pro neznámé. V  logice jsme 
začali používat 0 a 1 jako pravdu a ne-
pravdu. A tak dále a tak dále.

Vedle toho se odehrává i  cosi jiné-
ho, jak píše Georg Simmel v hutném 
pojednání Filosofie peněz: „Praktic-
ká nutnost odsunout dál od nás účel 
vsunutou řadou prostředků teprve 
zplodila celou představu budoucnos-
ti ( jako schopnost paměti zplodila 
představu minulosti)... Peníze jsou 
prostředkem vůbec.“

Nikdo se už dnes nepozastavuje 
nad tím, že i  řeč, již vnímáme jako 
něco zcela nehmotného, dodnes zá-
visí na hmotném nosiči a  „soustrojí“: 
plicích, hlasivkách, hrdle, ústech, ja-
zyku, zkrátka těle. O zajímavém pře-
dělu v  souvislosti s  rozvojem písma 
v Suméru zpravuje Milan Mareš v Pří
bězích matematiky. Lidské mysli trva-
lo několik staletí (!), než se odvážila 
důvěřovat pouhému abstraktnímu – 
dvojrozměrnému – zápisu a  než lidé 
zanechali původního zdvojeného zapi-
sování o uskladněné úrodě, kdy do hli-
něné schránky vložili podle množství 
plodiny jistý počet tokenů určitého 
tvaru a na víko schránky se ještě vyryl 
počet tokenů nacházejících se uvnitř.

Paralelu k  tomuto můžeme vidět 
v současnosti u bankovního účtu. No-
síme do této schránky fyzickou hoto-
vost (pravda, dnes už méně), banka 
o tom vede „písemný“ zápis a klienti 
dostávají výpis z účtu.

Peníze dnes komunikují čtyřem 
hlavním skupinám aktérů: obča-
nům (v  našem stádiu civilizace spíš 
spotřebitelům), firmám, investorům 
(s  přebytkem peněz) a  (zadlužené-
mu) státu. Jistě vám neunikne, v  jak 
nerovném postavení je občan co do 
informací, které získává od ostatních 
partnerů ve společnosti.

Velký monetární třesk?
Peníze jsou nejabstraktnější vývojo-
vou větví jazykové moci člověka, a ne-
jde o  žádnou metaforu. Nesprávné 
pochopení a užívání peněz způsobuje 
řadu neuralgických problémů moder-
ní společnosti. Stávající peníze napří-
klad neumí uspokojivě zaplatit určité 

druhy práce, jsou lhostejné ke smyslu 
vytvářených věcí. Je-li jednou z funk-
cí jazyka umožňovat a usnadňovat ko-
munikaci a platí-li, že všechny jazyky 
vždy dokázaly jednak zviditelnit do té 
doby neviditelné a zpřístupnit o něco 
více lidské mysli nové řády složitosti 
(aspekt smysluplného zhutňování), 
popřípadě nové potřeby, pak je nasna-
dě, že pokud celá tisíciletí používáme 
„peněžní jazyk“ protismyslně a  neu-
vědoměle, společnost se shlíží v notně 
pokřiveném zrcadle.

Jak by peníze skutečně domyšlené 
jako jazyk ke komunikaci mohly vy-
padat? A co by z  toho vyplývalo pro 
politiku a společnost? Různí reformá-
toři po celém světě uvažují například 
o tom, že by tzv. „ražné“ (poplatek za 
vznik nových peněz) šlo do státního 
rozpočtu (Positive Money) a nezůsta-
lo by soukromníkům, nebo by přímo 
stát vlastními penězi na svobodném 
trhu soutěžil se soukromým subjekty 
a jejich penězi (F. Hayek).

Přemýšlí se, jakými jinými cesta-
mi se mají nové peníze dostávat do 
oběhu (postupné zavedení nepodmí-
něného základního příjmu či imple-
mentace určitých prvků na principu 
nepodmíněného základního příjmu 
ve spojení s důchodovou reformou).

Uvažuje se o  účelových doplňko-
vých měnách (například na podporu 
terciárního vzdělávání). V  případě 
krytí peněz se objevují zcela nové vý-
hledy: množství peněz by mohlo být 
nepřímo úměrné minimální mzdě, 
počtu osob a absolutní pracovní době, 
případně specifickým potřebám typu 
odstraňování bariér ve společnos-
ti. Osobně rozvíjím peněžní systém 
s  počtverným účetnictvím, víceroz-

měrnou cenou a otevřeným integro-
vaným zákonodárstvím, který by při 
zachování tržního systému dokázal 
zaplatit i  studium ( jako práci), a vy-
řešil by se tím problém nezaměstna-
nosti a podhodnocených zaměstnání.

Žijeme ve vzrušující a  intenzivní 
době. Jisté je, že bez důkladného pro-
myšlení peněz nemůžeme uspokojivě 
vyřešit většinu nynějších palčivých 
problémů. Hlavní otázka zní, co chce-
me komunikovat. Kriticky musíme 
přemýšlet, jaké potřeby nám součas-
né handicapované peníze zprostřed-
kovávají a  jaké zamlčují. Špatně se 
ale přemýšlí o penězích ve světě, kde 
většina lidí ani netuší, jak dnešní pe-
níze fungují, a  finanční gramotnost 
je zcela mizivá. Dlužno dodat, že pro 
ty, kteří mají peníze a to, co předsta-
vují, rádi víc než cokoli jiného, je ten-
to stav velmi výhodný. Na rozdíl od 
ostatních.    
Autorka je zakladatelka Pirátské putov

ní univerzity a překladatelka

Množství peněz v oběhu by mohlo být například 
nepřímo úměrné minimální mzdě, počtu osob 
a absolutní pracovní době.
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Foto Adobe Stock

Diskuse o „nebezpečném“ cholesterolu, stále větší výdaje 
na léky, zbytečné chirurgické výkony, investice do výzkumu 
rakoviny, který končí ve slepé uličce… To jsou jen některé 
palčivé problémy dnešní moderní medicíny, jež dokazují, 
že analýzy a studie jsou ve velké míře ovlivněny velkými 
penězi.   Text: MUDr. David Frej

PODVODNÍCI 
z Harvardu
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V  roce 1964 John Hickson, šéf 
amerického cukrovarnického 
průmyslu, diskutoval s kolegy, 
jak prostřednictvím legislativy 

a vědy ovlivnit mínění ve svůj prospěch. 
Studie v té době nebezpečně ukazovaly 
na vyšší výskyt nemocí srdce a cév, jenž 
odpovídal rostoucí konzumaci cukru.

Hickson vyhledal harvardské vědce, 
kterým organizace zvaná Sugar Re-
search Foundation, dnes Sdružení výrob-
ců cukru, zaplatila podle The New York 
Times v přepočtu na dnešní dobu 49 000 
dolarů za vypracování analýzy, která by 
na základě zástupci potravinářské lobby 
pečlivě vybraných studií popsala  vztah 
cukru, tuku a nemocí srdce. Vědci ochot-
ně konzultovali analýzu s  manažery 
a ujistili je, že výsledky budou odpovídat 
jejich představě o  tom, že cukr vlastně 
neškodí.

Článek publikovaný v respektovaném 
časopisu New England Journal of Me-
dicine zdůraznil vliv nasycených tuků 
a cholesterolu coby viníka namísto cuk-
ru. Analýza tak umlčela oponenty, jako 
byl třeba doktor Yudkin, kteří tvrdili, že 
příčinou nemocí srdce je cukr, nikoli tuk. 
V tehdejší době navíc nebylo u studií nut-
né uvádět sponzory.

Jeden z vědců, kteří v roce 1967 pub-
likovali falešné závěry o  nebezpečných 
tucích, byl doktor Mark Hegsted, jenž se 
stal vedoucím oddělení výživy na americ-
kém ministerstvu zemědělství, a v roce 
1977 se podílel na prvních výživových 
doporučeních. Ještě v  současné době 
i  u  nás stále různí profesoři a  docenti 
tvrdí, že cukr není takový problém jako 
nasycené tuky, a  místo aby kritizovali 
výrobce cukru, varují někteří z nich úče-
lově, někteří nesmyslně před kokosovým 
olejem a sádlem.

Tragickým výsledkem teorie o škodli-
vosti másla, kokosového oleje, masa a va-
jec, která vedla skrze nízkotučnou stravu 
k epidemii obezity a cukrovky v 70. a 80. 
letech, byla doporučení o omezení tuků 
ve stravě a uměle vytvořený strašák zva-
ný cholesterol.

Coca-Cola platí dodnes miliony dolarů 
vědcům, kteří znevažují vliv slazených 

nápojů na obezitu. Zpravodajská agentu-
ra The Associated Press (AP) zase uvedla, 
že výrobci cukrovinek financují studie, 
kde se tvrdí, jak děti konzumující slad-
kosti váží méně než ty, které sladkosti 
nejedí. Přitom při zhodnocení relativní-
ho rizika cukru a tuku je známo, že jed-
noduché cukry a  slazené nápoje jedno-
značně představují riziko nemocí srdce 
a cév. Stačí použít rozum…

Studie bez vědců
Nová výživová doporučení již přestáva-
jí omezovat tuky ve stravě a přiznávají 
škodlivost přidaného cukru, viz napří-
klad report WHO o  vlivu cukru na in-
farkty a  mrtvice. Bohužel, lobbistické 
zájmy mají stále velký vliv a sílu. Vzpo-
meňme jen některé novodobé případy 
vědců, kteří řídili klinické studie a pod-
lehli svodům peněz.

V říjnu 2005 časopis The Lancet pub-
likoval studii norského lékaře zabývají-
cího se nesteroidními revmatiky (NSA) 
a  rizikem rakoviny. Studie zahrnovala 
908 pacientů s  rakovinou ústní dutiny, 
srovnávaných s kontrolní skupinou. Na 
základě statistické analýzy uvádí Jon 
Sudbø, že „dlouhodobé užívání NSA je 
spojeno se snížením rizika rakoviny du-
tiny ústní včetně kuřáků, ale i se zvýše-
ným rizikem smrti na kardiovaskulární 
onemocnění“.

Následně se objevily informace, že zá-
věry nejsou založeny na datech z databá-
zí, ale na zmanipulovaných datech a zfal-
šovaných či smyšlených informacích. 
Vyšetřování zjistilo, že nejen data, ale i do 
studie zařazených 908 lidí neexistovalo 
(například 250 osob mělo stejné datum 
narození), a  taktéž předchozí studie, 
analýzy a disertační práce lékaře vychá-
zely ze smyšlených dat.

Další doktor, Dipak K. Das, publiko-
val 26 studií v 11 lékařských časopisech 
o zdraví prospěšných účincích červeného 
vína, zejména látky resveratrolu. Vyšet-
řování grantu v hodnotě 1 milionu dola-
rů začalo v roce 2009, kdy na anonymní 
udání o pochybení ve výzkumné labora-
toři tohoto vědce se přišlo na vytváření 
vymyšlených dat a také kopírování faleš-
ných fotografií do vědeckých prací dok-
tora Dase. Mnohé závěry studií kolegů 
též publikoval pod svým jménem.

V jednom výzkumu sice jen 2 % věd-
ců přiznala přímo falšování výsledků 
výzkumu, ale ve 34 % došlo k  jiným 
pochybením jako nezveřejnění dat pro 
špatný pocit anebo proto, že výsledky ne-
odpovídaly předchozím studiím. Až 80 % 
kolegů údajně (podle jejich kolegů) mani-
puluje s daty nebo se dopouští různých 
etických prohřešků.

Můžeme namítnout, že tyto příklady 
mohou znamenat individuální selhání. 
Bohužel, falšování a  úprava výsledků 
studií má hlubší, systémové kořeny. Ško-
ly a univerzity bojují s nedostatkem pe-
něz, stát přenechává financování studií 
výrobcům a firmy se snadněji dostávají 
k pacientům a lékařům, kteří léky přede-
pisují. Analýzy a studie publikované v ča-
sopisech totiž ovlivňují mínění odborní-
ků. Až bude zase nějaký vědec nebo lékař 
argumentovat novou studií a medicínou 
založenou na důkazech, musím připo-
menout, že jak časopisy, tak odborné 
společnosti jsou převážně sponzorová-
ny farmaceutickými a  potravinářskými 
společnostmi.

Studie ALLHAT zahrnující 42 000 osob 
prokázala, že ze čtyř testovaných léků 
na vysoký krevní tlak byl pro většinu 
lidí nejvhodnější ten nejlevnější. Dobrou 
zprávou je, že takové studie existují, 

PODVODNÍCI 
z Harvardu

Sdružení výrobců cukru zaplatilo 49 000 dolarů za vy-
pracování analýzy, která našla viníka nemocí srdce 
v tuku a cholesterolu namísto cukru.
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špatnou zprávou, že jsou naprostou vý-
jimkou.

Téměř 40 % studií, které se analyzova-
ly, obsahovaly falešné a nepravdivé údaje. 
25 % z nich nezveřejnilo nežádoucí účin-
ky, 74 % obsahovalo chyby v protokolu, 61 
% neúplné údaje, 53 % pochybení ohled-
ně bezpečnosti a práv pacientů a u 35 % 
se jednalo o porušení jiného druhu.

V  článku z  roku 2006 uveřejněném 
v British Medical Journal se píše, že za-
tímco z často citovaných studií mezi lety 
1994 a 2003 mělo 65 ze 77 finanční pod-
poru firmy, po roce 1999 bylo již 31 ze 32 
sponzorováno firmou, z  toho 18 exklu-
zivně. Je známo, že studie financované 
firmou mají daleko častěji (vždy) příznivý 
výsledek pro výrobce, který studii finan-
cuje. Jedna analýza ukázala, že pokud 
studie měla příznivý výsledek pro tes-
tovaný lék, byla 20krát vyšší pravděpo-
dobnost, že výrobce léku financoval tuto 
studii, a 35krát vyšší, pokud interpretace 
studie autory dopadla příznivě.

Antidepresiva dětem
Firmy používají pro úspěch studie zajíma-
vé taktiky: například srovnávají svůj lék 
s lékem o známé nižší účinnosti, vybere 
se zdravotně slabší kontrolní skupina, 

například s horším zdravotním stavem, 
čímž se vyzdvihuje účinek léku, anebo 
zdravější jedinci do skupiny léčené tes-
tovaným lékem, případně se ze sledo-
vaných faktorů vyberou ty, co vyhovují, 
nebo v multicentrické studii vybírají cent-
ra s nejlepšími výsledky…

Hraní se slovíčky také mění vyznění 
studie. Například sklony k sebevraždě se 
zamění za emoční labilitu, hospitalizaci 
či nedostatečný léčebný efekt, u  studií 
s  antidepresivy, v  některých studiích 
například s  rofecoxibem, se vynechalo 
hodnocení výskytu infarktu myokardu.

Ušetřeni korupce ale nejsou ani 
děti. Josephu Biedermanovi, promi-
nentnímu dětskému psychiatrovi, 
přistálo na kontě 1,6 milionu dolarů 
během 7 let – na základě jeho výzku-
mu se zvýšila preskripce antidepresiv 
dětem!

A i když je analýza provedena údajně 
nezávisle, sponzor vlastní práva na pub-
likování, případě veškerá data, i když se 
uvádí, že měli přístup ke všem údajům. 
Data ve studiích totiž analyzují vědci, 
kteří ale nemají vstupní data a jen kont-
rolují uváděná data. Statistické analýzy 
často ani neprovádějí vědci, kteří studie 
jen pročtou.

Schovejte to
Ti, co analyzují data, mnohdy mají fi-
nanční vztah se sponzorem a  analýza 
je pod dohledem toho, kdo studii platí. 
Kromě úpravy hodnocení při analýze 
často dochází k předčasnému zastavení 
studie, což jen zvýrazní pozitivní léčeb-
ný efekt a  zmírní výskyt nežádoucích 
účinků.

Jak zjistili autoři článku z roku 2010 
v  časopise Journal of Clinical Onco-
logy, opinion leadeři, tedy ti, co hrají 
zásadní roli v plánování, analýze, de-
signu a  interpretaci výsledků studií, 
bývají ve 30 % navázaní na farmaceu-
tické a  jiné firmy. Tento vliv bohužel 
ovlivňuje důvěryhodnost publikova-
ných závěrů.

Oblíbenou praxí jsou „ghost“ autoři. 
Jedná se často o  zaměstnance firem, 
kteří napíší analýzu nebo interpretaci 
studie či vědecký článek, ale podepsána 
je nějaká lékařská autorita, například 
vědec nebo známý lékař, který infor-
macím dodá věrohodnost. Charles Seife 
z Institute of Journalism na Newyorské 

univerzitě, který analyzoval studie, do-
slova prohlásil, že americký Úřad na 
kontrolu léčiv (FDA) zakrývá podvodné 
studie nejen před veřejností, ale i před 
svými vědci, kteří rozhodují o schvalo-
vání léků na trh. Pokud se nedostanete 
k  podrobným dokumentům na FDA, 

Josephu Biedermanovi, prominentnímu dětskému psychia-
trovi, přistálo na kontě 1,6 milionu dolarů. Na základě jeho 
„výzkumu” se zvýšila preskripce antidepresiv dětem!

Když firma zaplatí, výsledek se dostaví... 
Například Coca-Cola platí miliony 

dolarů vědcům, kteří bagatelizují rizika 
cukru. Sponzoruje ale i třeba olympiádu 

(na protější straně).    
Foto Adobe Stock a Profimedia



47

ZDRAVÍ (A PENÍZE)

nemáte možnost zjistit, jaké studie ob-
sahují pochybení a  nepravdivé údaje. 
Různí řešitelé studie falšují záznamy 
pacientů, neuvádějí ty, co zemřeli ná-
sledkem léčby, nebo publikují studie 
bez upozornění, že FDA našla výrazná 
pochybení.

Citujme bývalou editorku časopisu 
BMJ: „Farmaceutické společnosti se 
chovají jako obchodní společnosti. Po-
kud financují studii, chtějí, aby dopadla 
v  jejich prospěch. Prodávají více léků, 
ať to pacienti potřebují nebo ne. Studie 
nedělají pro vědecké účely, a pokud to 
někdo tvrdí, tak lže.“ Problém není jen 
ve farmacii, ale i v biotechnologii a  lé-
kařských přístrojích. Takoví autoři do-
stávají finance za výzkum, přednášky, 
články, reference o  daném léku nebo 
výrobku.  

Nic nesedí
Během svého desetiletého působení ve 
výzkumném centru pro léčbu rakovi-
ny ve firmě Amgen analyzoval C. Glenn 
Begley 53 zásadních publikací – studií 
z  renomovaných laboratoří v  nejčteněj-
ších odborných časopisech – a zkoumal 
informace předtím, než se měly použít 
pro vývoj léků v Amgenu.

Jeho závěr byl tristní: 47 z  53 studií 
nešlo prakticky nijak využít. „Bylo to 
šokující,“ vzpomíná Begley, „jednalo se 
o studie, které měly poskytovat firmám 
směr ve vývoji léků na rakovinu. My jsme 
nemohli s takto špatnými a nekvalitními 
údaji vůbec pracovat.“

Dosud neúspěšný boj s rakovinou má 
příčinu podle mnoha odborníků v poku-
sech na myších, které nelze aplikovat na 
lidi, jenže pomíjejí jiný faktor: laboratorní 
výzkum je na nízké úrovni a neposkytu-
je přesná a použitelná data.

Ze 47 projektů ve firmě Bayer jen u 25 
% bylo možné opakovat předchozí úspěš-
ný výsledek s danou látkou, ač na projek-
tu pracovali čtyři vědci po celý rok. Podle 
biotechnologických firem neznamená 
publikace studie o  nadějné látce proti 
nemoci v respektovaném lékařském ča-
sopise žádnou záruku, a  nezřídka vý-
zkum po čase skončí neúspěchem. Vědci 
z výzkumu nebyli často ochotni výsledky 
předávat, pouze pod mnoha podmínka-
mi a s konstatováním, že výzkum v labo-
ratoři a na zvířatech neumí firmy řádně 
zopakovat. Ve hře je tolik proměnných, 
že je nemožné tento výzkum dokončit.

Na rozdíl od klinických studií je labo-
ratorní výzkum otevřený, takže vědec ví, 

jaká myš má nádor a jaká dostává léčbu. 
Výsledek pak může takový vědec, který 
strávil se studií mnoho času, subjektivně 
pozitivněji ovlivnit, než je vhodné.

Výbor National Academy of Sciences 
uvedl, že počet vědeckých prací vzrostl 
za posledních 10 let asi 10krát, ale jen 44 
% bylo publikováno. Takováto konkuren-
ce vede zákonitě k  falšování a  potřebě 
se zviditelnit, proslavit a uspět i za cenu 
podvodů a nejvhodnější cestou je zveřej-
nění v  uznávaném odborném časopise. 
V současné době není ani výhodné eko-
nomicky ověřovat postupy a  výsledky 
studií, například v 90. letech byla vědec-
ká práce citována až 200 publikacemi, 
nyní méně než polovinou.

A perlička na závěr? Zmíněný pan Beg-
ley potkal na konferenci jednoho vědce, 
který zveřejnil slibný výzkum léku. Na 
otázku, proč se firmě Amgen nepovedlo 
závěry jeho výzkumu zopakovat i  přes 
pečlivé dodržení všech podmínek ani na 
padesátý pokus, významný vědec odpo-
věděl: „My jsme provedli studii šestkrát 
a jednou nám to vyšlo, tak jsme to publi-
kovali, protože nám bylo líto takový zají-
mavý výsledek nezveřejnit.“ 

Autor je známý celostní lékař 
a spolupracovník Šifry



Klasická medicína si vede dobře při akutních 
potížích či úrazech. U chronických nemocí ale tápe. 

Zapomíná totiž na to, že aby bylo v pořádku tělo, 
musí se nejdřív uzdravit duše. A právě s tím k lidem 

přistupuje metoda Joalis.   Text: Milan Vidlák

K dyž si zlomíte nohu nebo si na-
tlučete po pádu ze schodů, prav-
děpodobně vyrazíte k  lékaři. 
A  dobře uděláte. Moderní me-

dicína dosahuje totiž například v chirur-
gii skvělých výsledků. Problém nastane 
ve chvíli, kdy budete nemocní, a nepůjde 
zrovna o  nachlazení, ale třeba autoimu-
nitní poruchu. Tady už bývá často bezrad-
ná a připomíná introvertního, praktické-
ho manžela, po kterém manželka chce, 
aby s ní rozebíral pocity a používal intuici.

Typický lékař je zkrátka jako typický 
manžel. Jakmile má něco spravit, můžete 
se na něj spolehnout, ale budete-li po něm 
chtít porozumění a jemné nuance, narazí-
te. Striktně materialistický přístup často 
vede k absurdním situacím. Jak říká Ma-
rie Vilánková, majitelka společnosti Joalis 
a průkopnice informační medicíny u nás: 
„Když lékařům umře člověk, ale postupo-
vali podle předpisů, je to v pořádku. Když 
se ale uzdraví a není to podle papíru, je to 
problém.“ 

Paní Marie má tu vzácnou schopnost 
oba světy – hmotný i  nehmotný – pro-
pojovat. Když ji chvíli posloucháte, ani 
nedutáte, protože její vědomosti jsou ob-
divuhodné, ale s lehkostí mluví i o věcech 
mezi nebem a zemí, o kterých materia-
lista nemá ani páru. A v tom je její velká 
síla. Vystudovala sice informatiku na 
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzi-
ty Karlovy, ale má velmi blízko i ke světu 
jemných energií, kam se posunula i díky 
drsné zkušenosti v  porodnici, kdy proti 
své vůli podstoupila císařský řez. „Uvědo-
mila jsem si, že na jednu stranu vnímáme 
hodně hmotné lidské tělo, ale na druhé 
straně vůbec nevnímáme informační pro-

cesy, které v něm probíhají. A nedochází 
nám, že tělo je shluk velmi jednoduchých 
živých buněk, které spolu musejí komuni-
kovat a vytvářet vyšší celek. Jeho smyslem 
je kromě přežití, zpracování potravy či 
rozmnožování především zpracovávání 
a vyhodnocování důležitých informací, na 
jejichž základě pak tělo funguje.“

Anebo nefunguje… Krátkodobě si ce 
může pomoci lék, který dodá tělu potřeb-
nou látku nebo zastaví reakce a problém 
zmírní, nic to však neřeší. I z toho důvo-
du, že se v  ordinacích nezkoumá JAK 
a PROČ. Právě proto, že vždy chtěla vědět 
proč a jak, spoluzaložila Marie Vilánková 
společnost Joalis, která využívá poznatky 
moderní medicíny, ale především hledá 
řešení dlouhodobých potíží klientů, na 
něž běžné postupy nezabírají.

Podle Marie Vilánkové je důležité roz-
lišit, co konkrétní zákrok do organismu 
způsobí. A zda jde o krátkodobé řešení, 
nebo dlouhodobé. „Podstatné je uvědomit 
si, že léky, kromě pozitivního účinku, mají 
i spoustu negativních vedlejších účinků.“

Výborným příkladem je třeba hormo-
nální antikoncepce. „Kromě toho, že ženy 
nemohou otěhotnět, což je cílem, hormo-
ny de facto navodí umělý stav těhotenství. 
A teď si vezměte, že některé ženy a dívky 
to berou 20 let v kuse. Dochází nejen ke 
změně tělesných projevů, střevní mik-
roflory, ale i psychiky. Ty ženy pak žijí, aniž 
by si to uvědomovaly, trochu jiný život, 
než by žily, kdyby nebyly v  jiném, ,umě-
lém‘ stavu. Ovlivňuje to i výběr partnera. 
Vylučují se totiž jiné hormony, jiné fero-
mony…“ vypráví matka čtyř dětí.

Návrat k  „normálu“ může trvat i pár 
měsíců. Uvážíme-li ale, že dnešní dívky 

začínají antikoncepci užívat v době, kdy 
jejich reprodukční ani hormonální sys-
tém není dovyvinut, existuje podezření, 
že některé změny mohou být nevratné.

Velkým strašákem dneška jsou one-
mocnění, kdy se imunita z různých pří-
čin obrátí proti vlastnímu tělu, protože 
informační systémy v  organismu jsou 
narušeny. Obvyklá léčba pomocí korti-
koidů sice potlačí příznaky způsobené 
vybičovanou imunitou, ale pouze tak, 
že utlumí její činnost. Příčiny? Neřeší se. 
„My si kortikoidy do určité míry umíme 
vytvářet sami, jsou to látky, které vyrábí 
tělo při dlouhodobém stresu, aby přeži-
lo. Když ale po delší době tělu sebereme 
ty umělé kortikoidy, mohlo si mezitím 
při dlouhém užívání odvyknout vyrábět 
vlastní,“ doplňuje Marie Vilánková.

Dalším křiklavým příkladem jsou léky 
na cholesterol, kde sehrála velkou roli ne-
jen jednostranná zaměřenost medicíny, 
ale i  medicínsko-farmaceutický byznys. 
„Kdo prý má vysoký cholesterol, trpí 
kardiovaskulárními onemocněními. To 
ale není pravda. Někdo s vyšším choleste-
rolem může být zdravý, a naopak někdo 
s nižšími hodnotami zdravý být nemusí. 
Zásadní je stav cév. Nejen že se začaly 
plošně předepisovat a prodávat léky, ale 
snížila se i hladina, od které je dobré léky 
podávat. Ve státech, kde je lobby silnější, 
jsou hodnoty nižší.“

20 000 dotazů
Pozoruhodné. Cholesterol je navíc lát-
ka, kterou náš organismus vyrábí ve 
velkém, protože slouží jako stavební 
materiál pro buňky a  hormony. Jeden 
typ je cévami přinášen do tkání, a dru-
hý zbytky látky z  tkání odnáší. „Po-
kud je to dobře vyvážené, i při vyšších 
hodnotách jsou lidé naopak zdravější,“ 
říká Marie Vilánková s tím, že vedlejší 
účinky léků, které vyžadují další léky, 
mohou poškozovat organismus víc než 
celý cholesterol. Ten je naopak důležitý 
pro mozek. 

Tělo jako důkaz

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)



S přístrojem Salvia dokážou terapeuti 
Joalis snadno zjistit, kde je problém. 
A taky třeba toxin...   Foto archiv Joalis

Zdraví je zkrátka největší téma mo-
derní doby. Často se přitom zapomíná 
na to, že chce-li být člověk zdráv, musí 
se uzdravit nejen tělo, ale i duše. A právě 
s  touto premisou přistupuje k  člověku 
metoda Joalis. „Řada lidí přichází a myslí 
si, že se stane zázrak. Takhle to ale nefun-
guje v klasické ani alternativní medicíně. 
Kaž dý tělesný problém má příčinu někde 
v  psychice. Naše metoda dokáže skrze 
tělo doputovat až do těch spodních emoč-
ních vrstev a objevit problém. U takového 
ekzému je třeba uzdravit nejen kůži, ale 
i přenastavit mozek, aby kůži vnímal jako 
zdravou, protože už se naučil, že tělo na 
problém reaguje ekzémem a  zánětem,“ 
vysvětluje paní Marie s tím, že „nejdůle-
žitější jsou informace, které si mezi sebou 
předávají buňky; když si předávají špat-
né a jsou v nerovnováze, promítne se to 
i v těle“. Tělesný problém je tak jen důka-
zem, že je někde na trase překážka.

Joalis vychází z poznání čínské medi-
cíny, která rozděluje organismus podle 
pěti základních orgánů, z  nichž kaž-
dý ovlivňuje určité emoce. „U  nás mají 
terapeuti na člověka zhruba hodinu. 

Důležitý je rozhovor a měření na Salvii. 
To je přístroj, který využívá principů 
elektroakupunktury, a  k  tomu máme 
ampule a  počítačový program, pomocí 
nějž lze komunikovat s  podvědomím 
klienta a  zjistit, jaké zátěže má. Jestli 
jsou na játrech, na ledvinách, na plicích, 
jestli to jsou těžké kovy, chemické látky 

nebo viry, a na základě toho, co potřebuje 
klient řešit, mu vytvoříme nějakou deto-
xikační kúru. Ta má své zákonitosti. Ne-
můžeme třeba detoxikovat kůži, když je 
zablokovaný lymfatický systém,“ vysvět-
luje Marie Vilánková.

EAV přístroj Salvia měří elektrický od-
por kůže, který je dán částečně změna-
mi potivosti a  vodivosti mezi buňkami. 
Funguje vlastně na podobném principu 
jako detektor lži. Když se organismus 
dostane do stresu, změní se propustnost 
membrán, aby informace mohly proudit 
rychleji. „Když se ho zeptáme na játra 
a má je v nepořádku, organismus nějak 
zareaguje. Běžně se to používá po celém 
světě, je k tomu ale důležité mít databázi 
informací. My ji máme unikátní, máme 
v ní 20 000 dotazů ve formě hologramů, 
kterým organismus rozumí.“

Metoda není stoprocentně objektivní 
(tak jako každá), protože pracuje s podvě-
domím. I nejlepší přístroj se dá při troše 
štěstí „obelhat“. Jediný, koho nakonec ne-
obelžeme, jsme my sami. Neboť i k uzdra-
vení je nejdůležitější především chtít.  

Více na www.joalis.cz

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)

Poznejte sami sebe. 
V Praze, Brně i Ostravě
Chcete zjistit, jaké toxiny Vám mohou škodit? 
A seznámit se se základy čínského pentagramu, 
jehož vnitřní logika, zdraví a vztahy přesně odráží 
procesy v našem organismu? A jak ovlivňují náš 
tělesný stav nezpracované emoce? To vše nabízí 
Metoda C.I.C., která spojuje poznatky tradičních 
čínské medicíny, ájurvédy, ale i poznatky 
nejmodernějších vědních oborů a klasické západní 
medicíny. Absolvujte ucelený cyklus seminářů 
určený pro lidi, které zajímá zdravý životní styl 
a kteří vědí, že své zdraví a životní pohodu mají 
především ve svých rukou. Semináře, které mají 
za cíl vzdělávat širokou veřejnost, se pravidelně již 
od roku 2000 konají v Brně, Ostravě a Praze.

Více informací na www.joalis.cz
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Foto Adobe Stock

SVĚT  
na úvěr

Vše, co jste se báli vědět o penězích, ale báli 
jste se zeptat. Anton Smataník odhaluje 

pravou podstatu světové ekonomiky a největší 
iluzionistický trik všech dob. Začalo to už před 

mnoha a mnoha lety...   Text: Antonín Smataník
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T éměř všechny debaty o ekono-
mické krizi a stavu, v jakém se 
globální ekonomika nachází, 
ignorují jednu klíčovou pří-

činu. Ta souvisí se  zadlužením států, 
firem i  občanů, způsobuje ničení ži-
votního prostředí, zvyšuje nerovnost 
a  masovou nezaměstnanost. Příčinou 
je samotný finanční systém, ve kterém 
banky vytvářejí peníze doslova z ničeho 
a ještě s úrokem, což není vůbec šťastná 
kombinace.

Ve většině zemí nejsou ani 3 % peněz 
ve formě mincí a bankovek, vše je digi-
tální. A právě tyto virtuální či digitální 
peníze nevydávají žádné státní institu-
ce, ale soukromé banky. Bezmála kou-
zelnickým trikem vytvoří banky nové 
peníze v momentě, kdy poskytují úvěr. 
Ano, pokud si naše vláda nebo vy sami 
jdete půjčit peníze do banky, nepůjču-
je vám banka povětšinou peníze svých 
vkladatelů, jak si mnozí lidé představují, 
ale namísto toho vytvoří tyto nové pe-
níze jen jako účetní položku. Zjednodu-
šeně řečeno, napíšou cifru do počítače.

Pokud jste tento fakt až dosud ne-
věděli, nepodceňujte se. O tomto tabu-
izovaném procesu nemá dostatečné 
povědomí většina politiků, a  dokonce 
ani ekonomů. Avšak podobně jako jsme 
přestali věřit alchymii a  osvíceným 
schopnostem středověkých panovní-
ků, nemůžeme nadále nechat bankéře 
a ekonomy, aby se tvářili, že jejich zámě-
rem je prospěch lidstva a náš blahobyt. 
Paradoxem je, že podstatu finančního 
systému nechápou ani mnozí studenti 
makroekonomie, i když se to přímo učí 
– mozek něco tak zvráceného a iracio-
nálního prostě odmítá akceptovat.

Jenže tak to prostě je. Logicky pak 
tento systém peněz tvořených z dluhu 
přináší množství sociálních, environ-
mentálních a ekonomických problémů. 
Klíčové je, že banky sice vytvářejí peníze 
„jen“ v objemu, který právě půjčují, ale 
nevytvářejí peníze na úrok, se kterým 
se tyto peníze mají vrátit. To znamená, 
že na světě je neustále víc dluhů než pe-
něz. Čím víc je dluhů, tím víc je peněz, 
a  naopak. Jedno bez druhého nemůže 

COVER STORY
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být. Jako jednotlivci svůj dluh při troše 
štěstí splatit můžeme, ale jako společ-
nost jsme zadluženi navždy, protože 
navždy splácíme bankám neexistující 
úroky, na které si vždy někdo musí půj-
čit další peníze. 

Pak už je snadné pochopit, že dnešní 
peněžní systém, založený na takzvaném 
bankovnictví částečných rezerv, vytváří 
zvyšující se nerovnost s  matematickou 
jistotou pyramidové hry. Smysl dává 
i to, proč polovinu světového bohatství 
ovládají 2 % populace. Průšvihem tohoto 
letadla je i skutečnost, že abychom moh-
li splácet existující dluhy, potřebujeme 
stále vyšší objem úvěrů. Ekonomika tedy 
musí neustále růst, jinak nebude dost 
nových peněz, aby se daly zaplatit přede-
šlé dluhy nebo aspoň úroky. Problém, či 
spíše apokalypsa, jak asi tušíte, nastane 
tehdy, když celá tahle bublina splaskne, 
neboť je křehká jako domeček z karet.

Vítěz bere vše
Hra s  penězi tvořenými „z  ničeho“ za 
účelem zisku snižuje schopnost lidstva 
prosperovat jako celek a  jednoduše 

se vymkla z  „neviditelné ruky“ klasic-
kých teorií o  svobodném trhu. Dnešní 
mainstreamové debaty o finanční krizi 
flirtují s myšlenkami 100% chráněných 
vkladů, snížení pákového efektu, regu-
lace rizikových půjček a spekulativních 
derivátů, škrtání dluhů, které není mož-
né vymoci, nebo zavedení poplatků za 
finanční transakce. Jenže všechna tato 
„řešení“ jsou druhořadá a  kosmetická 
a  jen se za ně koupí trocha času. Celý 
svět se nachází v  jednom velkém kole, 
jež se točí stále rychleji. A tak není divu, 
že z něj občas někdo vyletí.

Absurditu moderního finančního sys-
tému, kterému část lidí nerozumí vůbec 
(a  část naopak velmi dobře; tipněte si, 
která je ta bohatá…), názorně ilustru-
je následující příklad, který byl popsán 
v Giddensově knize Třetí cesta:

1. ROK: V obci je nás 10. Míša vyrábí nářa-
dí, Jan je chovatel, Josef zemědělec, Juraj 
stavitel... Všichni se rozhodnou, že pů-
jdou k bankéři a každý si půjčí 100 ko-
run. Tak si budou moct kupovat jeden 
od druhého a stane se z nich moderní, 

prosperující a  šťastná obec. Bankéř 
souhlasí: Dobře, každému půjčím 100 
korun, splácet mi budete 10 korun roč-
ně a k tomu 10% úrok. A ještě drobná 
formalita – každý mi za to, že vše splatí-
te, ručí svým domem. Chlapi si řeknou: 
pracovat umíme, čestní jsme, tak co by 
ne. A úvěr si vezmou. Vyrazí natěšení 
domů a  ještě dají do rozhlasu a novin 
radostné oznámení, že ekonomika 
obce získala půjčku tisíc korun.

Každý v obci s radostí dává 10 korun 
úroku a  10 korun na splátky půjčky. 
Jen Jan běží za Míšou a povídá mu: „Je 
tu bankéř a já nemám ani halíř. Vždyť 
víš, koupil jsem nová vrata, dal jsem 
postavit novou maštal, koupil jsem se-
lata, housata i telátka. Do příštího roku 
je vychovám, prodám a tobě to, co jsi 
mi půjčil, vrátím i s úroky.“ – „Ale Jane, 
neblázni, vždyť jsme sousedi, copak 
jsem bankéř, abys mi vracel i s úroky? 
Jan zaplatí bankéři svoji půjčku a úrok. 
Bankéř je spokojený, že celá obec pěkně 
zaplatila, a do kapsy si strčí 200 korun, 
přičemž v  ekonomice obce nechá 800 
Kč, tedy 80 % oběživa pro druhý rok. 

Když mělo Řecko kdysi dávno bezúročnou 
ekonomiku, zažilo zlatý věk. Když 
přijalo euro a půjčovalo si od Němců 
a Francouzů, drsně zbankrotovalo.
Foto Profimedia a Adobe Stock
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Míša, který vydělal ten rok nejvíc, 200 
korun, byl nejúspěšnější a  stal se nej-
bohatším v obci. Takový skvělý systém, 
pochvaluje si společně s bankéřem. 

2. ROK: Druhý rok končí podobně. Ban-
kéř odchází se 190 korunami v kapse (10 
% z 900 korun = 90 korun úroku a 100 
korun splátka). Ekonomika obce se scvr-
kává na 610 korun (61 % oběživa). Tento 
rok zve k  sobě bankéře Jan. Dochoval 
všechna zvířata, jak plánoval, rozpro-
dal po obci a vydělal 210 korun. Teď je 
nejbohatší Jan, protože Míša utrácel za 
stavění, a zbytek obce má mezi sebe roz-
děleno 400 korun. Sedne si vedle ban-
kéře a začne se chválit, jaký je usilovný 
pracant a geniální byznysmen. Všechno 
dobře promyslel a  naplánoval, dal po-
stavit novou maštal, vyměnil vrátka na 
chlévě, usilovně krmil husy, prasata i do-
bytek. Ten Míša měl pravdu, když loni 
vychvaloval úrokový bankovní systém. 
Celá obec mu nadšeně přitakává, i když 
není tak bohatá jako on. Vždyť každý ve 
vsi má doma na stole pečenou husu, ve 
spíži šunku, slaninu i klobásy. 

Večer leží Jan v posteli a nemůže spát. 
Přemýšlí a přemýšlí. Letos jsem vydělal 
210 korun. Kdybych koupil Josefova pole 
a krmivo si pěstoval sám, vydělal bych  
víc. Vím, že jeho pole mají hodnotu 100 
korun, ale já mu nabídnu 200. Sice bude 
potom nejbohatší v obci on, ale určitě vy-
dělám ještě víc, protože si budu pěstovat 

sám krmivo. A tak se i stalo. Josef prodal 
pole Janovi; první je rád, že je nejbohatší, 
a druhý se s chutí pouští do práce.

3. ROK: Bankéř přijde pro úroky a splát-
ky. Potká Jana, smutného a  úplně bez 
nálady. Proč jsi takový smutný, ptá se. 
Ale, pane bankéři, je to špatné. Investo-
val jsem do chlévů, maštalí, loni jsem 
i pole koupil, ale teď lidé nekupují tak 

jako dřív. I když mají chuť, na husy, šun-
ku a klobásy mají málo peněz, jsou rádi, 
když jim zbyde na chleba. Třeba Juraj, 
stavař. Před rokem stavěl Míšovi dílnu, 
a teď mu nikdo nedal práci. Ani mi ne-
zaplatil za maso a pšenici, kterou jsem 
mu dodal. Bankéř zbystří. Utíká za Ju-
rajem a právě včas. Ten stojí na stolič-
ce, smyčku okolo krku a chce se oběsit. 
Bankéř na něj křičí, co blázní, ať toho 
okamžitě nechá.

Juraj sleze dolů a  povídá: „Jsem na 
mizině. Není práce, nemám z čeho pla-
tit ani splátku, ani úrok. Nezasloužím 
si žít. Jsem hlupák. Půjčil jsem si od vás 
100 korun, ale peníze jsou pryč, práci 
nemám a  přijdu i  o  dům.“ Bankéř ho 
poklepe po rameni a  s  vlídným výra-
zem ve tváři a nebeským hláskem říká: 
„Ničeho se neboj, jsem velký filantrop. 
To neznamená konec, ale začátek nové-
ho, lepšího života. Já jsem velmi bohatý. 
Půjdeš ke mně a já dám práci tobě i tvé 
rodině. Juraj souhlasí. 

Stav financí obce: 10 občanů si půjčilo 
dohromady 1000 korun (každý 100 ko-
run s 10% úrokem a 10letou splatností). 
Takže na konci 3. roku si bankéř z obce 
odnáší 162 korun namísto 180 (100 Kč 
splátka a 80 Kč úrok), neboť Juraj zkra-
choval. Jeho podíl bankéř nevzal, ale 
zůstal v ekonomice obce. Do 4. roku má 
tedy obec 448 korun oběživa.

4. ROK: Počet dlužníků v  obci je 9. 
V ekonomice je teď 448 korun, což zna-
mená, že oběživo obce se za tři roky 
snížilo o 55,2 %. V obci zákonitě za-
čínají vznikat hádky, bitky a jiné roz-
broje. Jeden obviňuje druhého: ten 
je lakomý, další je zloděj, neboť pro-
dává draze a  lidi nemají peníze. Jiný 
povídá, že jsou lidi líní a nikomu se 
nechce pracovat. A  tak neustále do-

Athénští bankéři pověřili Drakona, aby sestavil zločinecký 
kodex na jejich ochranu. V něm Drakon povolil, aby 
dlužníci, kteří neplatí úroky, mohli být prodáni do otroctví.
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Od roku 2008, kdy se svět topil v dluhové 
krizi, se toho moc nezměnilo. Snad jen to, 
že vzrostly dluhy...   Foto Profimedia

kola. Nakonec se dají všichni do kupy 
a uvažují. Když to tak půjde dál, zkra-
chujeme všichni jako Juraj. Je to mar-
né, musíme si od bankéře půjčit další 
peníze.

Za bankéřem tedy vyrazí delega-
ce z obce. On jim ale poví: „Vypadám 
snad, že jsem spadl na hlavu? Ještě 
jste mi nesplatili jednu půjčku a  už 
chcete další? Podívejte se, budu k vám 
férový. Když mi splatíte, co mi dluží-
te, já vám tu dám přede všemi čestný 
slib, že vám poskytnu další úvěr. Ale 
do té doby, moji milí, nedám nic.“ Na 
konci 4. roku si bankéř z ekonomiky 
odnáší dalších 153 korun. V obci tedy 
zbývá 294 korun (úbytek od prvního 
roku je 70,4 %). 

5. ROK: Splátky a úrok odčerpaly z eko-
nomiky obce 144 korun, 152 korun zby-
lo. Pokles měny v oběhu je ve srovnání 
s prvním rokem 84,8 %.

6. ROK: Bankéř žádá 135 korun, v obci 
je však jen 152 korun. V  kase zůstává 
17 korun.

7. ROK: V obci zůstalo jen 17 korun, a tak 
dá bankéř celou vesnici do konkurzu. 
Z vlastníků se stávají podnájemci, ze za-
městnavatelů zaměstnanci. A z bankéře 
magnát.      

Pokud se ohlédneme do historie, uvi-
díme, že stejný scénář se s drobnými 
obměnami opakuje po celá staletí. 
Systém, který má sloužit jako pro-
středek směny, začne vytvářet peníze 
z  peněz a  převede prostřednictvím 
virtuálního bohatství to opravdové od 
lidí, kteří ho vytvářejí, k upírům, kteří 
na něm jen parazitují. Za tu dobu se 
však finanční systém postavený na 
dluhu podařilo dovést téměř k  do-
konalosti. Výrazně tomu napomohla 
nejen globalizace, ale i  komunikační 

technologie. Přiložit kartu s čipem je 
tak jednoduché…

Zřejmě první záznam o  regulování 
půjček pochází z Babylonu. Král Cham-
murapi cca 1800 př. n. l. ustanovil záko-
ny, jimiž podrobil úroky kontrole. Maxi-
mální výše úroku byla stanovena na 33,3 
% a musel existovat písemný záznam.

Za časů Homéra, jakož i  staletí před 
ním, si Athéňané žili, prosperovali a roz-
víjeli se v bezúročné ekonomice. Jak a kdy 
se v antickém Řecku začalo půjčovat na 
úrok, není zřejmě možné zjistit. Že ale ka-
sinový efekt začal devastovat athénskou 
ekonomiku, je celkem jisté. Jasně se to 
jeví třeba z Drakonových zákonů z roku 
621 př. n. l. Zákonodárce Drakon nevě-
děl anebo vědět nechtěl, že půjčování na 
úrok způsobí ekonomice potíže, násled-
kem čehož se zákonitě a s matematickou 
jistotou lichváři zmocní úplně všeho, co 
athénský lid vytvořil. Hrstka bankéřů 
vytvořila oligarchii, která držela pod 
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svou kontrolou veškeré finanční zdroje. 
Ostatní populace, aby mohla vůbec pře-
žít, si musela půjčovat a platit úroky i na 
ty nejzákladnější životní potřeby. Takto 
byli lidé vydání napospas svévoli, vrto-
chům a prostopášným zálibám athénské 
oligarchie. Lid dohnaný až k zoufalství se 
bouřil a bylo jasné, že pokud se něco ne-
stane, dojde ke krvavé revoluci a všichni 
vládci budou pozabíjeni.

Starý Drakon
A  tak pověřili Drakona, aby sestavil 
zločinecký kodex na jejich ochranu. 
V  něm Drakon povolil, aby dlužníci, 
kteří neplatí úroky, mohli být prodáni 
do otroctví. Zavedl též trest smrti za 
zahálku. Za drobné krádeže, například 
jablka nebo kapusty, byl trest jako za 
vraždu. Když se ho ptali, proč dal za 
většinu přestupků trest smrti, odpově-
děl: „Malé přestupky si to zaslouží a pro 
větší trest nemám.“

Takhle to běželo asi 30 let. Když si 
konečně i oligarchie uvědomila, že ani 
drakonické zákony je nezachrání a celý 
athénský stát spěje k rychlému zániku, 
pověřila rozvážného a moudrého Soló-
na, aby sestavil nové zákony. Solón vy-
růstal po dobu krutých Drakonových 
zákonů a  pozorováním zjistil, že příči-
nou, kvůli níž se celý stát řítí do záhuby, 
je nikoli lenivý, zlý a zlodějský athénský 
lid, ale půjčování peněz na úrok. Násled-
kem lichvy se octla athénská populace 
v  otroctví a  pod kontrolou hrstky oli-
garchů. Solón zrušil prodej dlužníků do 
otroctví, občany prodané do otroctví 
koupil zpět a zrušil úroky. Úroky, které 
už byly splacené, započítal jako splátku, 
a tak zrušil zadlužení populace. 

Do Athén pozval řemeslníky, aby 
zaučili nemajetné, poskytl bezúročné 
půjčky na zřízení řemeslnických dílen 
a  manufaktur. Ano, milí čtenáři, tohle 
byl ekonomický základ zlatého věku 
Athén, z  něhož vzešla úžasná kultura, 
umění a věda, které se staly základem 
naší civilizace a které dodnes obdivuje-
me. I když od tehdejší doby uplynulo víc 
než 2500 let, žádný stát se tomuto jedi-
nečnému přínosu nevyrovnal. Athény 

se staly nejmocnějším řeckým státem, 
jemuž mohla konkurovat jen další řecká 
bezúročná ekonomika – Sparta. Ostat-
ní řecká města a státy neměly zákonem 
zakázané půjčování na úrok a  bylo to 
znát. Jejich vládci například nikdy nebyli 

schopni stoprocentně zmobilizovat svůj 
lid k obraně v případě války se soused-
ními státy. Tak se většina měst dostala 
pod nadvládu Athén a Sparty. Zatímco 
Athény a Sparta se ale vysilovaly v bo-
jích za ovládnutí celého Řecka – jeden 
proti druhému, pokud právě neodrá-
želi invaze Peršanů –, další bezúročná 
ekonomika, ekonomika Makedonského 
království, se jen rozvíjela a kvetla.

Když dosedl na trůn Filip II., jeho gé-
nius se vyjevil následovně: vypozoroval, 
že okolní řecké státy měly kasinové eko-
nomiky a vládly tam oligarchie. Co tedy 
udělal? Jednoduše začal nabízet bez-
úročné půjčky. Když se čas od času Fi-

lipovi postavila nějaká místní oligarchie 
s najatými žoldnéři, jeho dobře cvičené 
a  živené vojsko odpor hravě odrazilo 
– a to i proto, že mu pomáhala místní 
populace, která měla lichvy plné zuby. 
Proto se řecká města přidávala k Filipo-
vi a volali na něj osvoboditel. Proto se 
po „dobytí“ města mohl procházet ne-
ozbrojený a bez bodyguardů mezi míst-
ními. Přesně takhle se stal Filip II. nikoli 
pouhým vládcem, ale přímo hegemo-
nem celého Řecka. V roce 336 př. n. l. ho 
dali zavraždit bankéři, ale na těchto zá-
kladech postavil svou vládu i Filipův syn 
Alexandr Veliký, jenž ovládl celý svět.

Bohužel, po jeho smrti řecká ekono-
mika opět zdegenerovala v úvěrové ka-
sino. A tak zase na její místo nastoupil 
bezúročný Řím. Lichváři se však nikdy 
nevzdávají; římští státníci sice dlouho 

vzdorovali a měli sílu, odvahu i ro-
zum úroky zakázat, i  když se jim 
chtěly do ekonomiky samozřejmě 
vetřít. Řím dlouho odolával, ale ani 

on netrval věčně...
Velký antický filozof Aristoteles 

řekl: „Nejvíc nenáviděná forma obo-
hacování se je lichva, která tvoří pe-
níze z peněz, ne z práce. Peníze byly 
vytvořeny jako prostředek směny 
a  ne pro obohacování se. Ze všech 

způsobů výdělku je tenhle tím nejméně 
morálním.“ A právě na něm stojí a kulhá 
celý dnešní svět.   

Autor je slovenský publicista 
a spolupracovník Šifry

Filip II. vypozoroval, že okolní řecké státy měly kasi-
nové ekonomiky a vládly tam oligarchie. Začal nabízet 
bezúročné půjčky. Volali na něj osvoboditel...

Peníze mají sloužit lidem, bohužel 
se přihodil pravý opak a lidé slouží 
penězům. Jakmile přestanou být 
peníze, ať už vznikají jakkoli a je 
za ně zrovna považováno cokoli, 
prostředkem ke zjednodušení 
života a stanou se jeho cílem, je 
to průšvih. V prvním přípa-
dě tomu, kdo jich má dost, 
umožní žít svobodně, ovšem 
ve druhém nebude mít nikdy 
dost, protože se společně 
s množstvím vydělaných peněz 
v čase posouvá i cíl. Chci 
miliardu. Tu už mám. Tak 
chci dvě. Hranice ne existují. 
I ti, kteří mají nejvíc peněz, 
se proto k smrti bojí jediného: 
aby jim z balíku neubylo nebo se 
nezpomalilo tempo přibývání. Do 
hrobu si je ale stejně nevezmou...    
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Ačkoli jsme se o  ní ve škole neučili, existuje spousta 
map z období 15. až 19. století, na kterých je zobrazo-
vaná země s názvem Velká Tartárie.

Určitě jste už slyšeli někoho 
říkat „to je až někde v Tram-
tárii“. Většinou se tím myslí, že 
je něco někde hodně daleko. 

Jako malý kluk, když to občas říkával 
můj dědeček, jsem věřil, že jde o vzdále-
né místo, kam se třeba někdy podívám. 
Jako by se ale po ní slehla zem.

Nikdy jsem na ni ale nezapomněl. 
A  protože se zabývám intenzivně slo-
vanskou historií a  kulturou, narazil 
jsem na ni v  mnoha starých textech. 
Dědeček si rozhodně nevymýšlel!

Ano, bájná Tramtárie skutečně exis-
tovala. Jen se jmenovala Tartárie. Do-
konce i  Wikipedia připouští, že Tram-
tárie mohla vzniknout zkomolením 
slova Tartárie.

Ačkoli jsme se o  ní ve škole neučili, 
existuje spousta map z období 15. až 19. 
století, na kterých je zobrazovaná země 
s názvem Velká Tartárie. Nejstarší mapa 
s Tartárií, kterou jsem našel, je z roku 
1450 od italského kartografa Fra Mauro 
z Murána poblíž Benátek. Nápis Tartárie 
je zde mezi řekami Volhou a  Donem. 
Jiný obrázek ukazuje mapu z roku 1601 
od Abrahama Ortelia (snímek na protější 
straně), kde je nápis Tartarja přes celou 
Sibiř a příslušný státní útvar je vyznače-
ný žlutou barvou.

Že by tohle byla ta země, jejímž otis-
kem v  naší kolektivní paměti je tak-
zvaná Tramtárie? Věřím, že ano. Velmi 
podivné ale je, že lidstvo trpí těžkou 
ztrátou paměti neboli amnézií, a to, co 
se vědělo po staletí – že existovala Vel-
ká Tartárie – se nyní neví. Tato ztráta 
paměti se však netýká jenom Tartárie. 
Ztratili jsme i  ponětí o  svých slovan-

ských předcích, potopě před 13 000 
lety, Atlantidě, ale i  dalších kulturách 
na možná vyšším stupni rozvoje, než si 
umíme představit.

Jak je tedy možné, že ještě před sto 
lety byla na mapách země zvaná Tar-
tárie, a  dnes o  ní nic nevíme? I  když 
nyní asi otázka stojí jinak. Dokaž nám, 
že něco takového bylo, nikdo o ní nic 
neví. Dobrá. Shromáždil jsem v počítači 
přes 200 map, takže není možné, že by 
si to pár kartografů „vymyslelo“. Další 
mapy najdete v galerii na stránce www.
slovanskakultura.cz. Tartárie je na všech 

mapách během pěti století, dokonce po-
slední zmínka je ve španělské encyklo-
pedii z roku 1928.

Velkou Tartárii najdeme nejen na ma-
pách, ale také právě v  encyklopediích. 
Třeba Encyclopedica Britannica z  roku 
1771 uvádí: Tartárie je velká země na se-
veru Asie … Tartaři žijící jižně od Mosk-
vy se nazývají Astrachánci, Čerkasové 
a Dagestánci, severozápadně od Kaspic-
kého moře Kalmyčtí Tartaři, severně od 
Indie a Persie žijí uzbečtí Tartaři a Mogu-
lové a Tibeťané severozápadně od Číny.

Na mapách můžeme v  průběhu sta-
letí vidět, že Tartárie se skládala z více 
oblastí. Severní Sibiř se nazývala také 
Velká Tartárie, pod ní, ve střední Asii 

byla Nezávislá Tartárie, na severu Indie 
Mogolská Tartárie, nad Čínou to byla 
Čínská Tartárie a  severně ještě Katay. 
V  Evropě se vyskytovaly Moskevská 
Tartárie, pod ní Kubáňská Tartárie 
a Malá Tartárie na Krymu.

Setkal jsem se s  námitkou, že to je 
jen název území, že to nebyl žádný stát. 
Proč by ale mělo toto území svůj erb 
a svoji vlajku? Vlajka byla běžně uvádě-
na ve starých přehledech námořních 
vlajek v 17. až 19. století (anglické, ho-
landské a další). Je na ní gryfon, bájné 
zvíře, na žlutém podkladě. Na erbu uvá-

děném v mnoha encyklopediích je sova, 
například ve Světové geografii vydané 
v Paříží 1676 je nad tímto erbem nápis 
„Empire de Tartarie“.

No dobře, řekne si zvídavý čtenář, ale 
vlajka ještě neznamená, že to byl stát. 
Nejprve vezměme v úvahu, že vykopáv-
ky a  různé předměty (včetně symbolů 
carské moci jako třeba trůn) nebo i sta-
ré budovy na území Tartárie (dosadit si 
můžete klidně SSSR či Ruské impérium) 
obsahují symboliku Gryfona nejméně od 
4. století před naším letopočtem.

Nejdůležitějším argumentem však 
je: Jak by se mohlo tak obrovské území 
udržet, kdyby nebylo státem, ale jen 
územím, kde kočují kmeny? Když hned 

Do Tramtárie!
Badatel Zdeněk Říha pátral po stopách bájné země, která se rozkládala podle 
starých map mezi řekami Volhou a Donem, až na daleké Sibiři. Text: Zdeněk Říha
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vedle sebe mělo po staletí ne vždy přá-
telské sousedy jako například Čínu nebo 
Perskou říši a její různé proměny? Mohl 
by se řekněme Sovětský svaz udržet po 
pět století, kdyby tam žily kmeny země-
dělců či kočovníků bez společné vlády 
a obrany? Těžko…

Na území Tartárie útočil například 
Alexandr Makedonský. Nejprve to zku-
sil ze Západu, když jeho jedna divize 
zaútočila podél západního pobřeží Čer-

ného moře na zem zvanou v  té době 
Ruskolaň (u starých Řeků Roxolaň), což 
byl spíš jen boční manévr pro dobytí 
Perské říše. Poté, co postoupil s vojskem 
až za dnešní Kaspické moře, se vydal 
na sever, kde mu po menších srážkách 
přátelsky vysvětlili, že tudy cesta neve-
de, a nasměrovali jej na Indii a na cestu 
přidali další vojáky.

Ze slovanských zdrojů (kniha Sta-
rodávná minulost Kozáctva) víme, že 

název Tartárie se začal používat teprve 
roku 1209 rozhodnutím shromáždění 
Velkého Kruhu národů Rasénie. Do té 
doby se tato država nazývala Rasénie 
(RASA – Rody Ásů Strany/Země Ásů).

Těžko říct, jak to přesně bylo. Jsem 
ale přesvědčen o tom, že Tartárie exis-
tovala a  byla to plnohodnotná země, 
která byla pravděpodobně zničena. Jako 
spousta věcí z naší minulosti, jež nám 
v současné době zůstávají skryty. 

Foto Wikimedia Commons
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V e volbách do Poslanecké sně-
movny v  červnu 2006 zvítě-
zila Občanská demokratická 
strana, čímž prolomila osm let 

trvající mocenskou hegemonii levice. Zís-
kala 35,4 % hlasů, druhá byla Česká stra-
na sociálně demokratická s 32,3 % hlasů. 
Těsnost vítězství přinesla také jen těsnou 
většinu v počtu mandátů (ODS 81, ČSSD 
74) a  za této situace bylo velmi těžké 
sestavit stabilní vládu. ODS se nejprve 
pokusila vytvořit menšinovou vládu tzv. 
jednobarevnou, pro kterou však v Posla-
necké sněmovně nezískala důvěru. Proto 
půl roku po volbách došlo k vytvoření ko-
alice ODS – KDU/ČSL – Strana zelených 
(SZ). Ta však v  součtu měla pouze 100 
poslaneckých mandátů (zbylých 100 si 
rozdělila ČSSD a KSČM).

Proto vládní koalice získala na svou 
stranu dva poslance z  ČSSD, takzvané 
přeběhlíky, s  jejichž pomocí prošla hla-
sováním o  důvěře vládě. Takto křehká 
parlamentní většina však předznamena-
la následující období velmi nestabilního 
vládnutí, které vyústilo v její demisi 26. 
března 2009. Ta byla vyvolána hlasováním 
o nedůvěře vládě v Poslanecké sněmovně 
právě v době, kdy bylo v plném proudu 
české předsednictví v Evropské unii.

Nestabilita vlády po celé její 27 měsíců 
dlouhé trvání se projevovala v  tom, že 
ani jedna vládní strana nemohla plnit své 
předvolební sliby voličům. Programová 
různorodost a často až protichůdnost ze-
jména ODS a SZ vedla k tomu, že sporná 
témata se prostě raději neřešila.

Krize nastala po kongresu ODS v pro-
sinci 2008, na němž došlo k prolomení 
dlouholetého tabu ODS. Strana po celou 
dobu své existence programově odmíta-
la federalizační tendence v Evropské unii 
(patřila k tzv. „euroskeptickým“), jejichž 
aktuálním projevem byl ratifikační pro-
ces Lisabonské smlouvy, nahrazující dří-
ve neschválenou Smlouvu o Ústavě pro 
Evropu. Vedení strany v  čele s Mirkem 
Topolánkem prosadilo, že ODS změnila 
postoj k Lisabonské smlouvě a umožnila 
její ratifikaci v Poslanecké sněmovně. To 
se však stalo navzdory nesouhlasu velké 
části členů a zákonodárců ODS.

Názorový rozkol v  ODS se prohlubo-
val a  vedl k  tomu, že část jejích členů 
umožnila 25. března 2009 vyslovit vládě 
v  Poslanecké sněmovně nedůvěru. Tím 
skončilo období koaliční vlády ODS – 
KDU/ČSL – SZ, došlo ke jmenování tzv. 
úřednické vlády a k vypsání předčasných 
voleb na říjen 2009. Tyto volby se nako-
nec – díky zásahu Ústavního soudu – ne-
konaly a byly přesunuty na regulérní ter-
mín v květnu 2010. Mezitím byl přinucen 
kvůli skandálním výrokům v  médiích 
o Židech, gayích a církvi odstoupit před-
seda ODS Mirek Topolánek.

Klaus podruhé
Ještě než k tomu došlo, prosvištěla čes-
kou politickou i  mediální krajinou jiná 
vichřice. Událostí politického roku 2008 
byla u nás nepochybně druhá volba pre-
zidenta republiky. Připomeňme, že roku 
2003 skončil ve funkci hlavy státu defini-
tivně Václav Havel (byl dvakrát preziden-
tem federálního Československa a  dva-
krát prezidentem samostatné ČR; víc už 
podle Ústavy nešlo, jakkoli by si to Ha-
vel a jeho okolí přálo) a navzdory snaze 
všech pohavlistických kruhů byl zvolen 
Havlův přímý antipod Václav Klaus.

Důvodů bylo jistě více, ale dva uveďme 
jako dominantní. Předně Havlova „ne-
politická politika“ prohrála na celé čáře, 
nepřesvědčila veřejnost o  svém smyslu 
a  perspektivnosti, a  proto zafungoval 
onen známý polibek smrti. Každý, kdo se 
kdy přihlásil k Havlově prezidentskému 
odkazu, byl předem diskvalifikován. Volil 
se tedy jiný způsob pohledu na demokra-
cii. Oproti havlovskému elitářství plura-
litní, na svobodné volbě založený systém, 
který se nemusí každému líbit, ale demo-
kratičtější dosud nikdo nevymyslel.

Druhým důvodem Klausovy volby 
byla patrně dosud přežívající symboli-
ka listopadu 1989. Jestliže Havel ztěles-
ňoval jeho spíše zahraničněpolitickou 
tvář (směrem dovnitř národa hlavně 
poučoval, mentoroval a káral, a to není 
asi nejlepší cesta, jak se dobrat obliby), 
Klaus ztělesňoval především vnitropoli-
tickou tvář transformace společnosti ze 
socialistické na kapitalistickou. Jednak 
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V dalším díle seriálu o vývoji české 
společnosti a médií se známý 

analytik Petr Žantovský vrací k pádu 
Topolánkovy vlády v roce 2008, 

volbě prezidenta či chaosu televizní 
digitalizace.   Text: Petr Žantovský

Češi si během předsednictví 
EU shodili vládu. Ještě předtím 

ale stihla podepsat prostřednictvím 
premiéra Mirka Topolánka neblahou 
Lisabonskou smlouvu.    Foto Profimedia



60

MÉDIA VS. REALITA – 12. DÍL

odstartoval ekonomické změny, jednak 
byl de facto prvním, kdo prokázal smysl 
politických stran jako nositelek jisté po-
litické ideje. A tak – přes všechnu anti-
klausistickou aktivitu a náladu, kterou 
jsme popisovali v  předchozích dílech 
seriálu (od Sarajeva přes televizní krizi 
atd.), první volba Václava Klause hlavou 
státu byla zřejmě trestem za všechny ty 
podtrhy, jichž se Havlovi lidé průběžně 
dopouštěli.

Pět let po první volbě přišla volba 
druhá. Odpůrci toho, aby pokračoval 
ve funkci Klaus, hledali nový nástroj 
na jeho eliminaci: připomeňme, tehdy 
se ještě hlava státu volila prostřednic-
tvím parlamentu, nikoli přímo (to až 
od roku 2013). V  předchozí volbě se-
lhalo zákulisní intrikaření a  poslanci 
se senátory volili prostě podle svého. 
Tomu se mělo zamezit. Což šlo v zásadě 
jediným způsobem – proto se rozehrá-
la bitva o samotný způsob volby. Tajný, 
či veřejný? Obecně bývá zvykem, když 
se jedná o  volbu osob do funkcí, volit 
tajně. Tajná volba jistě není stoprocentní 
zárukou, ale přinejmenším jednou 
z nezbytných podmínek, aby se volitel 
rozhodoval samostatně a  svobodně. 
Není pod kuratelou, nemusí ze své 
volby skládat účty, řídí se jen svým 
svědomím, případně jinými zájmy. 
V  každém případě ale sám za sebe. 
Přijme-li pro sebe za závazné vyšší 
kolektivní stanovisko, třeba doporučení 
stranického klubu, je to opět jeho 
svobodné rozhodnutí, za něž nemůže 
být trestán. Tajná volba zajišťuje, že má 
volitel vůbec možnost rozhodovat se.

Tajná volba je také jistou zárukou toho, 
že si kandidáti a volitelé napříště nebu-
dou vyřizovat otevřené účty, případný 
neúspěch kandidáta nebude vnímán 
osobně a nevnese do interpersonálních 
vztahů nepřekonatelné překážky. Když 
volitel demonstrativně a  veřejně nehla-
suje pro kandidáta, nemůže předpoklá-
dat, že s  tímto kandidátem bude moci 
napříště bez konfrontace spolupracovat. 
A přitom politika je právě a hlavně o spo-
lupráci, nikoli o konfrontaci. Tedy za opti-
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málních podmínek, které ale tehdy u nás 
zjevně zdaleka ještě nenastaly.

Z  dnešního pohledu se zdá až bizar-
ní, že tím, kdo první oficiálně přišel 
s návrhem, aby parlament volil preziden-
ta veřejně, byl David Rath. Tentýž Rath, 
jehož jsme za pár let sledovali v docela 
jiné roli – jako obviněného z rozsáhlých 
korupčních aktivit. Podle tehdejšího 
socanského funkcionáře Ratha prý při 
veřejné volbě bude – na rozdíl od vol-
by tajné – jasné, kdo pro koho hlasoval 
a  předešlo by se různým spekulacím 
o tom, kdo koho a proč podpořil. Tajná 
volba zavání korupcí, pravil káravě Rath.

Boj o moc
Rathův nápad byl samozřejmě nebez-
pečný proto, že je z podstaty nedemo-
kratický. Veřejná volba totiž přímo vy-
zývá stranická grémia, aby zavazovala 
členy legislativních sborů, aby hlasovali 

podle shůry nadiktovaného usnesení, 
a toto hlasování pak pod sankcí podro-
buje kontrole. Tím vlastně zcela popírá 
smysl demokracie, jímž je právě svobod-
ná volba, v  případě poslanců a  senáto-
rů pak volba podle nejlepšího svědomí 
a  přesvědčení. Veřejná volba posiluje 
moc stranických šéfů, kteří mohou pří-
padným odpadlíkům hrozit dalšími 
kariérními postihy, zejména jejich neu-
místěním na volitelná místa v  příštích 
volbách do příslušného zastupitelského 
sboru, například Poslanecké sněmovny.

Jednoduše řečeno: poslanci se dá naje-
vo, že musí poslouchat hlas svého pána, 
jinak bude vyobcován a bude si muset 
hledat občanské zaměstnání. Což je pro 
mnohé zákonodárce natolik děsivá před-
stava, že se raději podvolí a obětují své 
svědomí na oltář klidné kariéry. To je 
přímý důsledek veřejné volby. V takovém 

systému je boj o  hlavu státu pouze 
bojem stran o vlastní místo na slunci.

Rathovu návrhu bylo pak možné rozu-
mět ještě jedním způsobem: zpochybňo-
val už předem legitimitu prezidentské 
volby, připravoval se na argumentaci po 
případné prohře toho kandidáta, které-
ho sám podporoval, chystal si munici 
na další veřejná prohlášení, jimiž mínil 
lemovat svou cestu ke své další vlastní 
kandidatuře do veřejných funkcí. Rath 
tedy myslel především na to, aby se zvidi-
telnil, upozornil na sebe, a to všemi způ-
soby. Jak historie ukázala, byla to marná 
snaha. V únoru 2008 se Václav Klaus stal 
podruhé prezidentem a  předznamenal 
už jen svou přítomností na nejviditelněj-
ším místě mnohé z událostí příštích let.

Česká žurnalistika byla v  tomto ob-
dobí do značné míry obrazem složité 
vnitropolitické situace. Názorové a  po-
litické preference médií se polarizovaly, 

což bylo patrné zejména v denním tis-
ku. Zatímco Právo se ještě víc vyhranilo 
jako list blízký ČSSD, deníky MF Dnes 
a  Lidové noviny názorově inklinovaly 
k vládní koalici. Jak ale rostla agresivita 
vzájemných útoků politických rivalů, 
sílila i útočnost některých médií. Zatím-
co v Právu byla politika vlády nazývána 
jako „smrtící koktejl pro lidi a ekonomi-
ku“, například Lidové noviny podrobují 
úderné kritice opoziční politiky, často 
jmenovitě předsedu ČSSD Paroubka.

V tomto období tak pokračují a narůs-
tají trendy sledovatelné již v předchozích 
etapách, zejména trend bulvarizace, 
zpovrchnění mediálních obsahů, upřed-
nostňování efektní formy před obsahem, 
vedoucí v elektronických médiích k info-
tainmentu. Ten se začal velmi výrazně 
projevovat i  ve zpravodajských relacích 
veřejnoprávních médií. Nejvýrazněji se 

Kurňa, co to je? Současně s procesem 
digitalizace došlo i ke snaze liberalizovat 

český televizní trh. V roce 2006 udělil 
Český telekomunikační úřad nové licence, 

například TV Barrandov. Na snímku 
herečka Alice Bendová v zábavním 

pořadu Pavla Zedníčka.   Foto Profimedia

Jak rostla agresivita vzájemných útoků politických rivalů, 
sílila i útočnost některých médií. Názorové preference médií 
se polarizovaly, což bylo patrné zejména v denním tisku.
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to projevilo v krátké krizi v Českém roz-
hlase, kam v lednu 2008 nastoupila jako 
ředitelka stanice Radiožurnál Barbora 
Tachecí, bývalá pracovnice komerční sta-
nice Frekvence 1, a začala do programu 
ČRo vnášet prvky komerčního infotain-
mentového zpravodajství. Tyto inovace 
však neprosadila, postavila se proti ní 
odborná i laická veřejnost, a paní Tachecí 
proto v únoru musela z ČRo odejít. Kau-
za však měla i pozitivní důsledek: vyvo-
lala další vlnu debat o  smyslu, obsahu 
a podobách veřejnoprávních médií.

Pět Nov, pět Prim
Zásadním vývojem v  tomto období 
začala procházet elektronická mé-
dia, především televize. V  souladu 
s  celoevropským procesem digitali-
zace televizního vysílání byl zahájen 
přechod terestrického analogového 
vysílání na digitální. Český teleko-
munikační úřad vydal v  srpnu 2006 
tzv. technický plán přechodu, podle 
něhož mělo analogové vysílání v  ČR 
skončit (až na drobné výjimky) k datu 
11. listopadu 2011.

Současně s procesem digitalizace do-
šlo i ke snaze liberalizovat televizní trh. 
Vedle stávajících analogových televizí 
(veřejnoprávní ČT, soukromé Nova a Pri-
ma) bylo Radou pro rozhlasové a  tele-
vizní vysílání 4. dubna 2006 uděleno 6 
nových licencí k provozování terestric-
kého digitálního televizního vysílání.

Nově tedy začaly nebo měly začít 
vysílat programy: Z1 – zpravodajský 
kanál, začal vysílat 1. června 2008; 
Óčko – hudební kanál, digitálně pro-
střednictvím satelitu a  kabelu vysílal 
od roku 2002, terestricky podle licence 
začal vysílat postupně v průběhu květ-
na a června 2008; TV Barrandov – zá-
bavní kanál, začal vysílat 11. 1. 2009; 
RTA – Regionální televizní agentura 
– vysílala regionální zpravodajství už 
od 1. ledna 2007; Febio TV – filmový 
a dokumentární kanál chystal vysílání 
od ledna 2007, ale vysílat nezačal a ani 
nikdy neoznámil očekávaný termín 
zahájení vysílání; TV Pohoda – původ-
ně plánovaný kanál pro děti a mládež, 
přesný termín zahájení vysílání rov-
něž neoznámil. Jeho start byl o  řadu 

let opožděn, mimo jiné i  z  důvodů, 
o nichž budeme mluvit dále.

Nové televize měly být příslibem roz-
šíření programové nabídky, a  také pří-
nosem pro reklamní trh, který byl po 
celých 15 let soukromého televizního vy-
sílání vytěžován pouze televizemi Nova 
a  Prima. Problém byl, že nové televize 
vstupovaly na trh v průběhu prohlubu-
jící se ekonomické krize, a tak prognó-
zy nebyly nejlepší. Skutečnost jim pak 
dala za pravdu: z těchto 6 televizí začaly 
plnohodnotně vysílat dva nové subjekty, 
TV Barrandov a Z1, TV Óčko jen rozšířilo 
možnosti svého příjmu – vedle kabelo-
vého a  satelitního také na terestrický, 
v digitálním multiplexu. Televize RTA do 
konce roku 2011 fungovala především 
jako producent tzv. odpojovaného regi-
onálního vysílání v rámci kmitočtů TV 
Prima. Prima ji však od 1. ledna 2012 od 
této možnosti odstřihla, v  součinnosti 
s  Radou pro rozhlasové a  televizní vy-
sílání změnila strukturu svých technic-
kých a programových parametrů, a  to 
vedlo de facto k  likvidaci perspektivy 
RTA podle původních záměrů.

Při volbě prezidenta v roce 2008 to mezi 
zákonodárci pořádně jiskřilo. V éteru 

létaly nadávky, výhrůžky i nabídky, 
prezidentem se ale i podruhé stal Václav 
Klaus. Někteří byli rádi, jiným (na snímku 

na protější straně Karel Schwarzenberg 
a Martin Bursík) se to pranic nelíbilo.   

Foto Profimedia
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TV Pohoda sérií částečných kroků po-
souvala start svého vysílání a  ještě na 
konci roku 2012 nebylo možné mluvit 
o  plnoformátovém kanálu přijímaném 
na celém území ČR. Febio TV nikdy vysí-
lat nezačala a projekt se navždy uzavřel. 
TV Z1 ukončila svou činnost z  ekono-
mických důvodů dne 24. ledna 2011.

Proč vlastně česká televizní digita-
lizace dopadla tak tristně? Jak s  obli-
bou říkává bezpečnostní analytik Jan 
Schneider, za vším hledej stopu peněz. 
Zde šlo o  peníze z  reklamního trhu. 
Dosavadní (víceméně) duopol televi-
zí Nova a  Prima měl rozdělen téměř 
kompletní objem peněz jdoucích z ko-
merčního prostoru do televizní rekla-
my. Proto příchod nových konkurentů 
nemohly tyto subjekty považovat za 
dobrou zprávu. Učinily tak absolutně 
všechno, včetně masivního politické-
ho lobbingu, aby docílily anulace, resp. 
dvouletého posunu původního udělení 
digitálních licencí. Tím jednak posunu-

ly start nových televizí do již probíhají-
cího období hluboké hospodářské krize 
(a  začínat televizní, vysoce nákladný 
byznys jindy než za konjunktury je pro-
stě ekonomická sebevražda), a jednak si 
vymohly na zákonodárcích a  skrze ně 
na příslušném správním orgánu – Radě 

pro rozhlasové a televizní vysílání – při-
dělení tzv. kompenzačních licencí.

Aniž bychom chtěli zabíhat do tech-
nických detailů, přímým důsledkem 
toho je fakt, že na obrazovce máte teď 
pět a více kanálů majících v názvu Nova 
a stejné množství Prim. „Duopolisté“ si 
prostě posichrovali svůj byznys drob-

nou, ale vysoce efektivní oklikou. Tím 
ovšem přispěli k  pádu nově vzniklé 
(i když jen latentní) konkurence. Když 
si dnes pustíte televizi, z  původních 
šesti tehdy nových kanálů se pořádně 
chytila jen TV Barrandov, a  i ta prošla 
hlubokou finanční propastí, než se do-

stala do jakžtakž konkurenceschopné 
pozice. Z1 neexistuje, RTA rovněž ne, 
Febio nezačalo, Óčko recykluje na svých 
kanálech nekonečné discoklipy a o ně-
jakém hlubokém původním programu 
se zde mluvit nedá. A  televize z dílny 
původní Pohody? Tam to na pohodu 
také nevypadá. 

Televize Nova a Prima měly rozdělen téměř kompletní 
objem peněz z televizní reklamy. Proto příchod nových 
konkurentů nemohly považovat za dobrou zprávu.



TO BYL KAUF! Na jaře před 150 lety a jedním rokem k tomu koupily Spojené 
státy americké od Ruska Aljašku, současný největší stát USA, za 7,2 milionu 
dolarů. To by odpovídalo nynějším 120 milionům dolarů. Jen o něco větší 
území tehdejší kolonie Louisiany přitom Američané koupili od Francie za 
dvojnásobek. Rusové do takzvané Velké země poprvé vkročili v polovině 18. 
století, kdy ji objevil dánský mořeplavec a badatel v ruských službách Vitus 
Jonassen Bering. Aby se země, která jim nevydělávala, Rusové vůbec zbavili 
– neboť americký Kongres s obchodem hrubě nesouhlasil, jelikož se Aljašce 
říkalo lednička či ledárna –, museli zaplatit spoustu peněz na úplatcích. 
Jenže už za 20 let se na Aljašce našla ropa i zlato a vše bylo rázem jinak – od 
těch dob je koupě Aljašky v USA považována za jeden z nejlepších obchodů 
historie. Jenže dnes, místo aby USA chytře obchodovaly, vypadá to, že se 
s ruským medvědem chystají spíš válčit. Na snímku aljašský národní park 
Katmai a jeho vážený obyvatel grizzly.   Foto Profimedia



FOTO MĚSÍCE
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TIPY

PENÍZE JAKO DLUH. Podle mě nejlepší film o penězích, 
který pochopí i úplný laik. Protože je stručný, srozumitelný 
a animovaný se spoustou názorných ukázek. Sedmačtyřiceti-
minutový dokument v originále nazvaný Money as Debt Pau-
la Grignona prostě musíte vidět. Absurdita dnešního světa 
v jeho čiré podobě ve mně vyvolala řadu otázek. Třeba: Jak 
je ksakru možné, že je něco takového opravdu možné a že 
vůbec nechápeme, co se nám odehrává přímo před očima? 
Na YouTube najdete film i s českými titulky.  –vid–

YOUTUBE KANÁL ŠIFRY. Mnoho z vás čte kromě tištěné 
Šifry i náš skvělý web nebo nás sleduje na Facebooku. Víte 
ale, že máme také YouTube kanál, na kterém najdete spous-
tu zajímavých (kratších i delších) videí k aktuálním tématům 
i s českými titulky, která pro vás připravujeme? Staňte se od-
běrateli YT kanálu Časopis Šifra, aby vám žádné z nich neu-
teklo.  Zadejte „časopis Šifra“ na www.youtube.com

KURZ PROBUZENÍ. „Současné energie ve Vesmíru nás tlačí 
do změn a do vyčištění naší karmy a emocí. Kdo s nimi nepra-
cuje, může zažívat tlak na psychiku, ztrátu energie, onemocně-
ní a náhlé úrazy, které jsou tu jen jako varování, že je potřeba 
něco dořešit,“ říká Ondřej Suchopár (na fotce), jemuž kdysi spa-
dl v Londýně na hlavu kus stropu – přímo v hotelu s názvem 
Wake-Up (Probuď se). Každý máme nějaké zátěže a Ondřej, 
jenž v životě prošel velkou transformací, vás naučí, jak je snad-
no čistit. Jen když na sobě začneme pracovat a uvědomíme si 
své životní lekce, můžeme být zdraví a šťastní. Jeho skvělý Kurz 
probuzení je jednoduchý a zvládne ho každý, probíhá totiž for-
mou přednahraných videí, kde vše krok po kroku vysvětluje. 
Jako dárek pro čtenáře Šifry je do 30. května sleva 300 korun, 
stačí zadat slevový kupon: sifra.  www.kurzprobuzeni.cz

MÉNĚ ZÁSAHŮ, VÍCE PÉČE. V rámci Světového týdne re-
spektu k porodu se můžete těšit již na 13. ročník Festivalu 
o těhotenství, porodu a rodičovství. Ten se uskuteční od 
14. 5. do 20. 5. 2018 v MediaKlubu ve Spálené ulici v Pra-
ze. Letošní téma je: Méně zásahů, více péče. Připraveny 
jsou tradičně spousty přednášek (Porod a vaše práva, Tra-
diční poporodní péče o ženu či Partnerské ladění na porod), 
dále můžete navštívit obchůdek se vším, co k těhotenství 
patří, filmové projekce nebo si prohlédnout porodní sál. 
  www.respektkporodu.cz

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

a nedává spát členům naší redakce.  



Více než 16 000 přístrojů pomáhá 
lidem po celém světě




