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o Šifry psali po celou dobu různí autoři a všichni měli co říct. Přinesli 
mnoho nových a zajímavých informací, které byste se jinde 

s největší pravděpodobností nedozvěděli. Tímto bych jim chtěl 
z celého srdce poděkovat.

Mým úkolem coby šéfredaktora a editora bylo dát textům nějaký řád a tvar, 
aby celý časopis působil kompaktně a nebyl „každý pes, jiná ves“. Přesto, že 
se to soudě dle vašich ohlasů a přízně dařilo, měl jsem ten pocit už víckrát: 

není to špatné, ale mohlo by to být ještě lepší. Nikoli co do informační hodno-
ty, na mysli mám teď hlavně způsob psaní. Protože vím, jak těžké je udržet 
v dnešní době pozornost a uchovat stále proudící informace v hlavě, snažil 

jsem se vždy psát tak, aby mi každý rozuměl. Aby si moje články přečetl 
s chutí jak jaderný fyzik, tak maminka na mateřské, kterou zlobí děti i man-
žel a je tak utahaná, že na nějaké složité disputace o světě nemá pomyšlení. 

Ale svěží, vtipný a zajímavý text těsně předtím, než padne vyčerpáním za 
vlast, s chutí přelouská a vlije jí trochu čerstvé krve do žil. Když jsem se učil 
psát a lámal jsem si hlavu tím, jak získané informace podat čtenářům, kdo-

si mi dal neocenitelnou radu: Piš tak, jako bys jim to vyprávěl v hospodě.

I ta nejtěžší témata je třeba vyprávět co nejjednodušeji, s nadhle-
dem. „Život není to, co člověk prožil, ale co si z něj pamatuje a jak 
si to pamatuje, aby o tom mohl vyprávět,“ stojí v úvodu knihy pa-

mětí Gabriela Garcíi Márquéze, vypravěče nejpovolanějšího.

Často se mi stalo, že mi přišel do mailu nějaký text, se kterým jsem se 
dlouho mořil a přemýšlel, jak ho ještě „vytunit“. Občas jsem ho půlku 

přepsal, občas dvě třetiny vykrátil, zkoušel doslova psí kusy, ale nejed-
nou skončilo moje úsilí povzdechem: něco tomu chybí. Stávalo se mi 
to i u témat, která mě osobně moc bavila, a cítil jsem, že bych to bý-

val napsal jinak. Tak, jak jsem si to představoval od začátku.

Nový koncept Šifry je vlastně úplně jednoduchý. Psaní je jediné, co umím. A ko-
lem je spousta věcí, které mě zajímají a o které bych se s vámi chtěl podělit. Budu 

si všímat světa okolo sebe, povídat si se zajímavými lidmi, navštěvovat růz-
né akce a sdílet svoje myšlenky, zážitky a poznatky s vámi. Šifra 

je jako kniha, detektivka. Začtete se do ní a už ji nepustíte.

Co to ten Vidlák zase napsal, budete si říkat; můžete 
souhlasit, můžete se rozčilovat, můžete polemizovat, 

kývat, smát se nebo kroutit hlavou. Ale nebudete 
se nudit. Když to bude bavit mě, bude to bavit i vás. 

Protože budu žít tak, abych vám o tom mohl vyprávět.   

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Žít a vyprávět
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T y zprávy mě už ani nepřekva-
pují. Spíš se možná divím, že 
jich není víc. Na začátku červ-
na se v Hradci Králové otrávi-

lo v provozovně rychlého občerstvení 81 
lidí takovým způsobem, že jich většina 
musela být hospitalizována. O  měsíc 
později deník Blesk hlásil, že viník je již 
znám: je to prý zlatý stafylokok. Zřejmě 
neměl zrovna brouček co dělat, vyrazil si 
na procházku a během ní si chtěl odpo-
činout v tortille s kuřecím kebabem.

První červencový týden do nemoc-
nice putovali ve velkém i  návštěvníci 
filmového festivalu v Karlových Varech. 
S prudkým průjmem, zvracením a bo-
lestmi muselo být ambulantně ošetřeno 
40 lidí. Podle karlovarské nemocnice šlo 
většinou o mladé a zdravé lidi, kteří po 
infuzích a podání léků 
proti bolesti a zvrace-
ní mohli odejít domů. 
Nápor nakažených 
byl tak velký, že ne-
mocnice musela paci-
enty rozmisťovat na 
lehátkách na chodbě. 
V tomto případě za to 
prý mohla voda, ales-
poň zpočátku, rozbo-
ry to ale nepotvrdily 
a příčina je „nejasná“.

Jestli jste viděli aspoň pár dílů tele-
vizního pořadu Ano, šéfe, kde známý 
šéfkuchař Zdeněk Pohlreich navště-
voval různé restaurace, aby je pozvedl 
a  poradil jim, jak se to má dělat, ur-
čitě jste si všimli, co všechno se dělo 
v  kuchyních, kam oko zákazníkovo 
nedohlédlo. Tam byla příčina vždy 
jasná. Špína, svrab a  neštovice. Sto 
let nemyté sporáky, zkažené maso, 
potraviny skladované naprosto ne-
vhodným způsobem a  suroviny po-
chybného původu, to byl standard. 
A to se prosím týkalo lidí, kteří věděli, 
že k nim dorazí Pohlreich. Jak to tam 
asi vypadalo normálně? Jeden frajer 

kuchař měl v kuchyni uskladněné do-
konce pneumatiky.

Z toho, co se člověk dozví sám nebo 
ze zkušeností kamarádů a  známých, 
vyplývá, že ani opatrnost při konzuma-
ci jídel venku nemusí stačit. Přiznám 
se na rovinu, že už v hospodách nejím. 
Naposledy, když jsem byl na jedné akci 
v celkem vyhlášeném pražském podni-
ku, jsem si řekl, že salátem z čerstvého 
špenátu nemůžu nic zkazit. Přesto jsem 
měl křeče do břicha a nebylo mi dobře 
ještě druhý den. Mám podezření, že 
byla špatně omytá zelenina, ale kdo ví, 
co s  tím prováděli, do kuchyně prostě 
nevidíte. Příště si dám jenom vodu nebo 
minerálku.  

Když jsem četl o  těch otrávených 
v  Hradci a  ve Varech, vzpomněl jsem 

si, co mi vyprávěl ka-
marád Robert o  svém 
příbuzném, který měl 
stravovací Avii. S tou ob-
jížděl koupaliště, kon - 
certy, poutě či vino-
braní, aby se návštěv-
níci mohli takzvaně 
občerstvit. Dopředu 
si obalil sýry na sma-
žení, aby to pěkně od-
sýpalo. Vždycky toho 

udělal radši víc, aby se nezdržoval. I stalo 
se, že mu pokaždé zbylo. Tak připravený 
trojobal seškrábal, aby to mohl použít 
v  dalších dnech. Šlo to opakovat do té 
doby, než byla plíseň příliš viditelná nebo 
jídlu nenarostly nožičky a neodešlo. (Já 
jednou zase viděl týpka, který zavíral 
stánek s kebabem tím stylem, že maso, 
které mu zbylo, kopnul pod stůl, ani ho 
nedal do ledničky, a druhý den jel zno-
vu.) „Když mi dal špízy, které už byly 
cítit, a  viděl jsem ty dva bezdomovce, 
co mu na zahradě loupali cibuli, zařekl 
jsem se, že si radši ogriluju vždycky něco 
doma na zahradě. Z něčeho, co vím, kdy 
a kde jsem kupoval,“ kroutil hlavou otře-
sený Robert.

Ani to ale neznamená jistotu. Prodejci 
potravin se s tím taky nemažou. Zeptej-
te se někoho, kdo dělal v supermarketu, 
proč si nikdy nedává „čerstvé“ šunky, 
sýry a  maso na pultech, ale zásadně 
jen věci zatavené ve vaničkách a fóliích. 
Prodává se totiž tak dlouho, dokud se 
neprodá. A nejprve je potřeba prodat to 
nejstarší. O přelepování štítků se pak vy-
právějí hotové legendy.

Češi jsou navíc zvyklí všechno mrazit, 
a to je další kámen úrazu. Pokud chováte 
vlastní drůbež či prasata, je to v pořád-
ku. Ale problém je u  masa z  obchodů 
a  od řezníků, které se nevozí čerstvé, 
ale již zakonzervované. Když do něj 
stříknou konzervační látky, vydrží vel-
mi dlouho. Jenže po otevření vaničky 
nebo po nákupu u řezníka se musí vše 
urychleně zkonzumovat. Za prvé nevíte, 
jestli je to staré rok nebo dva, za druhé 
netušíte, kdy to vybalil řezník, a za třetí 
i  kdybyste to zamrazili okamžitě, roz-
kladné procesy už začaly. Hned koupit, 
hned sníst.

Samostatnou kapitolou je pak vaření, 
nebo spíš nevaření v  restauracích. Nej-
oblíbenější disciplínou je příprava po-
krmů z polotovarů. Prodávají se dokon-
ce i  oloupané brambory, hotové řízky, 
dezerty, všechno. Stačí buď rozmíchat, 
nebo rozmrazit, a podává se. Ušetří se 
tím obrovské náklady na personál. Jen 
někdy v  restauraci nasajte vůni a  po-
rovnejte to s tím, jak voní jídlo, když ho 
doma opravdu uvaříte. Připravíte-li si 
jídlo sami doma a pak si totéž dáte v re-
stauraci, můžete si položit otázku, proč 
se liší barvou, konzistencí, vůní i chutí. 
Nemělo by to být aspoň podobné?

Mně ta rovnice vychází jasně. Když ne-
chci, aby mi bylo zle, koupím si, ať jsem 
kdekoli, housku nebo rohlík a  k  tomu 
třeba sýr a jedu na jistotu. Tím spíš v létě. 
Hrát ruskou ruletu, obzvláště někde na 
cestách, jestli stihnu, nebo nestihnu do-
běhnout, na to vážně nemám nervy. Ani 
žaludek.

Rozmíchat a rozmrazit
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Z jiného světa
KRÁLÍCI Z DIPLOMKY. Premiér Andrej 
Babiš tahá ministry jako králíky z klobouku. 
Nebo spíš z diplomky. Resort spravedlnosti 
přidělil jisté Taťáně Malé, čímž si způsobil 
problémy větší než malé. Nová paní 
ministryně na sebe poprvé upozornila 
již v lednu, kdy v rozhovoru pro Info.cz 
vyjádřila velkou oddanost svému šéfovi, 
jenž je stíhán kvůli dotačnímu podvodu 
s Čapím hnízdem. „O vině a trestu 
rozhoduje soud. To rozhodně. Jen se ale 
pojďme bavit o tom, zda je opravdu nutné, 
aby ten soud rozhodoval teď. Co brání 
tomu, aby se řešení té kauzy posunulo 
o čtyři roky, nebo prostě do doby, než 
budou nové volby? Co se stane?“ Proč 
z ní udělal ministryni, se nabízí, takovou 
loajalitu aby pohledal. Co se ale hodí panu 
Babišovi, se nelíbí jeho nepřátelům, a tak 
na paní Malou hned zkraje vyrobili kauzu. 
Den po jejím jmenování začala média psát, 
že opisovala v diplomce při studiu práv 
v Bratislavě a nakonec i v diplomce o chovu 
králíků na Mendelově univerzitě v Brně, 
kde získala titul inženýrky. Opsala třeba 
tuto část: „Dospělý králík vyloučí denně 
kolem 200 g pevných výkalů a 450 ml 
moči, mladý králík přibližně 60 g pevných 
výkalů a 180 ml moči.“ Špatná zpráva je, 
že se paní Malá kvůli nedostatku praxe 
na ministryni spravedlnosti opravdu 
nehodí. Ta dobrá je, že když opsala 
diplomky, znamená to, že umí psát… 

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

FOTBAL NEMÁ LOGIKU. Na uplynulém mistrovství světa v Rusku se děly věci. 
Dlouhých 28 let platila legendární hláška anglického útočníka Garyho Linekera „Fotbal 
je jednoduchá hra. Dvaadvacet chlapů se devadesát minut honí za míčem a nakonec 
vždycky vyhrají Němci“. Letos ji poopravil na „ … a už neplatí, že vždycky vyhrají 
Němci“. Ti totiž poprvé v historii nepostoupili ani ze skupiny a jejich multikulturní tým 
působil rozklíženým a bezkrevným dojmem. Jak glosoval ruský novinář Slava Malamud 
s odkazem na neúspěšné válečné tažení a bitvu u Stalingradu: „Němci táhnou do 
Ruska. To nedopadne dobře.“ Favorité celkově padali jako hrušky, a naopak domácí 
Rusové vůbec poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále, když v osmifinále vyřadili silné 
Španěly. Že by v tom měl prsty Putin? Došlo ale i k osobním dramatům. Muže z ruského 
Čeljabinsku naštvalo, jak manželka opakovaně srovnávala svého a jeho oblíbeného 
hráče. Pár se do sebe zamiloval v baru při sledování šampionátu v roce 2002 a manželé 
už od začátku naráželi na rozdílné fotbalové názory. Teď to ale prý žena přehnala. 
„Od začátku turnaje si utahovala z Lionela Messiho a připomínala, že nedokázal ani 
proměnit penaltu proti Islandu. Nevydržel jsem to a řekl jsem jí, co si myslím o Cristianu 
Ronaldovi, o portugalské reprezentaci i o všech ostatních klubech, kterým fandí,“ 
řekl muž médiím s tím, že si zabalil věci a podal žádost o rozvod. To je teda gól.

NEJSOU PENÍZE? Oblíbenec sarkastické ruské manželky Cristiano Ronaldo, kterým 
vydráždila infantilního manžela až k rozvodu, a tak se ho elegantně zbavila (manžela, 
ne Ronalda), by měl po mistrovství světa přestoupit ze španělského Realu Madrid 
do italského klubu Juventus Turín. Nejenže budou muset Italové vysázet za transfer 
minimálně 100 000 000 eur (asi 2,6 miliardy korun), ale taky hradit portugalské hvězdě 
roční plat ve výši 30 000 000 eur (780 milionů korun). A to je čtyřkrát víc, než dostává 
dosud nejlépe placený hráč Juventusu Gonzalo Higuaín. Plat je to tak astronomický, že 
by s ním měla Juventusu pomoci italská automobilka Fiat, jež má stejné majitele jako 
klub. O Ronaldově odchodu se spekuluje po každé sezoně a zatím bylo vždy výsledkem 
tanečků jen zvýšení jeho platu. Tentokrát to ale vypadá „nadějně“. Jen si to vezměte! 
Španělská i italská ekonomika jsou na pokraji bankrotu, v obou zemích je obrovská 
nezaměstnanost a lidi v problémech, státy nemají ani na slanou vodu (tu jedinou 
mají naštěstí zdarma) a víc a víc se zadlužují, ale v duchu hesla „na chleba nemáme, 
tak si koupíme Ronalda“ je zdá se, aspoň na to nejdůležitější, peněz pořád dost.
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NEKONEČNÁ BLAMÁŽ. Na začátku června se z Kyjeva 
rozletěla do světa dramatická zpráva: v ukrajinské metropoli byl 
zastřelen kritik ruského režimu, novinář Arkadij Babčenko; šlo 
o nájemnou vraždu, za níž stojí určitě Rusko. Je poslední dobou 
takovým zvykem ze strany tajných služeb, policie a státních 
úřadů v evropských zemích určovat pachatele trestných činů 
ještě dříve, než začne vyšetřování. Stačí vzpomenout kauzu 
dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie, kteří měli 
být otráveni v anglickém Salisbury stoprocentně smrtícím 
ruským jedem novičok, ale pak zázračně vstali z mrtvých, oba 
se uzdravili a Britové si uřízli ostudu. Ukrajinci Brity ale ještě 
trumfli. Zavražděný novinář Babčenko totiž den po své vraždě 
vystoupil na tiskové konferenci šéfa ukrajinské tajné služby SBU, 
živý a zdravý, a společně vysvětlili, že předstíraným zločinem 
zabránili skutečné vraždě žurnalisty ze strany ruských tajných 
služeb. Babčenko dostal tričko s otvory po střelách a polili ho 
prasečí krví, aby fotka vypadala věrohodně. Když tento tyjátr 
schytal silnou kritiku, falešná oběť Babčenko všem kritikům z řad 
novinářů vzkázal, že jsou „blbci“, „rozmazlení narcistní panáci“ 
a „s*áči“. Že by podle sebe soudil ostatní? Ukrajinská tajná 
služba SBU slibovala, že do měsíce bude mít důkazy o vražedném 
spiknutí, ale uplynul měsíc a nic. Přesně podle očekávání…

NA ZDRAVÍ. Americký Národní úřad pro zdraví zastavil 
dlouholetou studii o vlivu alkoholu na zdraví. Studie za zhruba 
100 000 000 dolarů, tedy něco kolem dvou miliard korun, 
měla hledat odpověď na otázku, jak mírné pití ovlivňuje výskyt 
onemocnění srdce. Jasné bylo nejen zadání, ale i odpovědi na 
zkoumané otázky – ty měly vyjít pozitivně. Vědci, kteří studii, 
vtipně pojmenovanou Na zdraví, vedli a kteří měli provádět 
„měření“, ale objížděli setkání s manažery výrobců alkoholu, 
třeba pivovary Anheuser Busch InBev či Heineken, před nimiž 
prezentovali studii jako „jedinečnou příležitost, jak ukázat, že 
alkohol v menších dávkách je bezpečný a snižuje rizika výskytu 
kardiovaskulárních onemocnění“. Vedoucí studie Kenneth 
Mukamal z Harvard Medical School v Bostonu měl od roku 
2013 „dlouhodobý kontakt“ s výrobci alkoholu, před kterými 
tvrdil, že „studie je nutná, aby bylo možné doporučit alkohol jako 
součást zdravého stravování“. Podobně „cinklé“ jsou i studie 
na léky. Například Josephu Bideremanovi, prominentnímu 
dětskému psychiatrovi, přistálo v letech 2000–2007 na kontě 
1,6 milionu dolarů za to, že na základě jeho „výzkumu“ vzrostlo 
předepisování antidepresiv dětem. Zruší teď Národní úřad pro 
zdraví i všechny studie léků, když je platí farmaceutický průmysl?

SOUDY JAKO HOBBY. Je to, jako kdybyste o někom řekli, že 
je agresivní, on za to po vás chtěl omluvu, že to není pravda, 
a přitom vám jednu vrazil. Manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové 
je přesně takový exot. Martin Michal, známý potížista, v červnu 
zrušil koncert na akci v obci Dolní Studénky na Šumpersku. 
A to proto, že se prý obec, respektive starosta Radim Sršeň, 
dopustili klamavé propagace na festival Hudba bez hranic, 
kde měl kromě Vondráčkové vystoupit i Václav Neckář. Podle 
managementu zpěvačky, tedy pana Michala, z plakátu nebylo 
dostatečně zřejmé, že oba umělci vystoupí zvlášť a nejde 
o společný koncert. Také mu vadilo, že internetové stránky obce 
na akci zvaly titulkem „Koncert Helena Vondráčková a Václav 
Neckář“. To si tedy starosta, který chtěl na koncert nalákat co 
nejvíc lidí na známé tváře, dovolil dost. Martin Michal na něj 
nakonec podal trestní oznámení. Starosta kroky agentury označil 
za bezdůvodné a absurdní. A již dříve v reakci na kauzu uvedl: 
„Situaci považujeme za smutnou a mrzí nás. Ovšem na základě 
rešerší v médiích vnímáme skutečnost tak, že jako normální 
lidé chodí pravidelně do kostela nebo do posilovny, agentura MM 
vlastněná manželem Heleny Vondráčkové Martinem Michalem 
chodí pravidelně podávat trestní oznámení na kdekoho.“ S tím 
Martin Michal zásadně nesouhlasí a říká, že to není pravda. 
A tak za tato slova na starostu podal další trestní oznámení.

LIDSKÁ PRÁVA? V roce 2016 se jednatřicetiletý Čech 
Zdeněk M. nad ránem nepohodl nedaleko svého bydliště 
v Londýně se skupinou mladíků na kolech. Podle očitých 
svědectví si je dobíral, zda nejsou bicyklovým gangem, 
což skupinu rozzlobilo. Když Čech vyšel ven z provozovny 
rychlého občerstvení, jeden z mužů k němu přistoupil, chytil 
ho kolem krku a řekl, že s jeho kamarádem takhle neměl 
mluvit. Navzdory tomu, že se Čech omluvil a chtěl situaci 
uklidnit, muži jej přesto začali pronásledovat, zasadili mu 
několik ran do hlavy a nakonec jej ubili řetězem. A co udělal 
britský soud? Britský soud pachatele zprostil obvinění. Nebyl 
dokonce uznán vinným ani z úmyslného zabití. Rodina oběti 
tuto hrubou nespravedlnost nenechala jen tak být a podala 
na Velkou Británii stížnost k Evropskému soudu pro lidská 
práva. A co udělal tenhle soud? Štrasburský tribunál stížnost 
odmítl s tím, že britské úřady podle něj nepostupovaly 
v rozporu s evropskou úmluvou o lidských právech. Verdikt 
to je konečný. Má pravdu, tenhle Štrasburk. V Evropě se 
vždycky o lidských právech hodně mluvilo, ale nikdy o ně 
ve skutečnosti nešlo. Je to jen takový marketing…
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Zatímco cestovky hlásí 
vyprodané zájezdy, 

dříve rušná letoviska 
na jihu Evropy zejí 

prázdnotou.  Tady něco 
nehraje... Jihoevropané 

totiž vyhlásili válku 
turistům. Šikanují je tak 

mocně, že ti odtud raději 
houfně prchají.

Kam seVŠICHNI poděli?
Proč na nás tak divně čumí?“ ptala 

se mě moje drahá polovička na 
pláži slavného letoviska Lloret de 
Mar, když jsme si po úmorné ces-

tě a ranním příjezdu vybalili na pláži svači-
nu z místního Lidlu. Bývalo nepřekročitel-
ným obyčejem, že se tu všichni Katalánci 
odjakživa usmívali, i když většinou z pro-
fesionální povinnosti, a v celé širé Evropě 
neexistovalo místo s  lepší úrovní služeb, 
než je pobřeží Costa Brava. Až doteď…

Trvalo nám ještě pár dní, než jsme si 
všimli cedule, která vejde do dějin turis-
tiky. Na plážích je zakázáno: jíst, pít, sta-
vět stan, rozdělávat oheň, hrát ping-pong 

a cokoli s pálkami, házet míčem, použí-
vat lehátka, kruhy, rukávky a cokoli, co 
jde nafouknout, dále kouřit, sprchovat 
se mýdlem, chytat ryby, pouštět muzi-
ku… Tedy úplně všechno, co se na tam-
ních a  všech ostatních plážích obvykle 
dělávalo.

Už první dny tady něco nehrálo, a neby-
la to jen hudba. Je začátek června, slunce 
svítí a v Lloretu, kde normálně není kam 
hlavu složit a kde na sebe radostně hale-
kají němečtí teenageři, neboť pro ně ne-
existuje lepší zábava než popíjení velkých 
barevných alkoholických koktejlů brčkem 
na přímém poledním slunci, nejsou žádní 
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lidé. A ten klid? Tady je něco špatně. Ne, 
tady je VŠECHNO špatně…

Španělům totiž zřejmě regulérně pře-
skočilo. Národ, který byl po staletí živ 
z  turismu, se rozhodl všechny turisty 
najednou ze země vyhnat. Po dobrém, 
nebo po zlém, to je jim jedno, jak jsme 
měli zjistit vzápětí.

Ano, čtete dobře – to, co z Katalánska 
udělalo jeden z nejbohatších regionů Ev-
ropské unie a  jedno z nejpříjemnějších 
míst pro život, se rozhodli místní lidé ze 
dne na den zničit, zakopat a pohřbít.

Už loni členové party, se kterou do 
Španělska jezdíme, zaznamenali nepří-

jemný obrat. V hotelu se otevřeně nepřá-
telskému personálu nelíbilo například 
to, že chodí od moře v  plavkách (mají 
chodit v kravatě?), v hotelové restauraci, 
kde se vždy servírovaly nejvybranější la-
hůdky, to také šlo od desíti k pěti. Vrcho-
lem ale bylo, když měla odvézt dodávka 
naše kamarády s kufry z hotelu, načež 
recepční prohlásila, že odvezou jenom 
kufry a oni ať jdou pěšky.

Proč otvíral?
Katalánsko (a  nejen ono, jak si poví-
me později) vyhlásilo válku turistům, 
kteří jim desítky let vozili peníze. Je 

to podobné, jako kdyby vás z Matějské 
pouti hnali provozovatelé domů, pro-
tože jste dětem chtěli koupit lístek na 
kolotoč. 

Chování místních muselo asi dost za-
působit, protože tu v červnu není ani 
noha. Španělsko se sice ve statistikách 
drží jako druhý nejnavštěvovanější stát 
světa, to se ale po letošku určitě změní. 
Promenáda, kde malovali malíři por-
tréty a pořád vám někdo něco nabízel, 
je i večer liduprázdná. Hotelové okeni-
ce zabedněné, autobusy, které se rvaly 
o  každý metr, kdovíkde… V  plážové 
restauraci je prostřeno asi pro dvě stě 

REPORTÁŽ

Začínalo fotbalové mistrovství světa 
v Rusku a španělský Lloret de Mar 

vyzdobila ruská trikolóra. Město je totiž, 
podobně jako u nás Karlovy Vary, již 

téměř celé ruské.   Foto Šifra
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Z letoviska španělského se postupně 
stává letovisko ruské (vlevo dole); Kavárnu 

tu má i samotný Putin (vlevo nahoře); 
Prázdno je na hlavní promenádě (nahoře); 
V uličkách, kde dřív nebylo k hnutí (vlevo); 

I u hotelových bazénů; Na pláži nesmíte 
jíst, pít, hrát si s míčem, používat nafuko-
vací lehátko, pouštět hudbu, sprchovat se 
mýdlem... Nebylo by snazší vyrobit ceduli 

s tím, co smíte?   Foto Šifra
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lidí, ale seňor stojí u baru úplně sám. 
Doteď netuším, proč vůbec otvíral.

Stejně tak je nepochopitelný market 
s nafukovacími lehátky, kruhy a míči. 
K čemu to prodávají, když se to stejně 
nesmí používat? Kdyby to nebylo tak 
bizarní, možná bych se zkusil i zasmát. 
Dokud to člověk nevidí nebo to nemá 
s čím porovnat, neuvěří. Já byl ale před 
pár roky na stejném místě, z něhož teď 
jako mávnutím proutku udělali město 
duchů. A úplných bláznů.

Už loni jsem v novinách četl zprávy 
o tom, jak španělští levicoví radikálové 
rozřezávají turistům pneumatiky nebo 
na Mallorce pobíhají s  hesly „město 
patří těm, kteří v něm žijí“. V Barceloně 
zase protestovaly na jedné straně stati-
síce lidí za přijetí většího počtu uprch-
líků, na straně druhé za snížení počtu 
turistů. Někteří dokonce drželi trans-
parenty s  nápisy „nechceme turisty, 
chceme imigranty!“ Teroristy místo 
turistů? Žádný problém. Přičítal jsem 
to spíš nějaké akci neziskovek, jak je 
v poslední době zvykem, a pouštěl to 
druhým uchem ven.

Jenže to, co jsem viděl, nebyla zále-
žitost neziskovek ani pošahaných pla-
cených provokatérů. Všichni Katalánci 
se spojili dohromady, jako jeden muž, 
a turistům dělají ze života peklo. Drží 
zkrátka pospolu, což by možná za nor-
málních okolností mohlo být i fajn.

Baba v  supermarketu drží dveře 
40 minut před zavíračkou, zákazníky 
vypouští opatrně ven, ale při snaze 
vstoupit dovnitř vám dveře přibouchne 
a křičí „zavřeno“. Lékárnice nechce po-
radit s výběrem léku a předstírá, že ne-
rozumí. Vrcholem bylo ale číslo, které 
předvedl starý Španěl, jenž stál opodál 
poblíž vlastní prázdné provozovny.

Jeden den si holky z naší školky, ro-
zuměj party, vyrazily na pláž udělat 
malou rozcvičku a  pustily si k  tomu, 
nikterak hlasitě, pár letních hitů. A co 
udělal seňor z  baru odvedle? Ihned 
„nenápadně“ zavolal policii. Komické 
bylo, že se tak snažil, aby to vypadalo, 
že to nebyl on, že když jsme šli druhý 
den okolo, přišel nám říct, že on tu po-

licii nezavolal, přičemž se sám dočista 
prozradil. Zařadil se tak směle po bok 
jednoho nebohého českého fotbalové-
ho reprezentanta, který se snažil le-
gendární mejdan s  prostitutkami na 
hotelu popřít před novináři slovy, že se 
nic takového nestalo a „ta částka taky 
nesedí“… Kdyby aspoň mlčel.

Bez laktózy
Španělská číšnice, kterou by ještě před 
třemi lety ani nenapadlo se neusmát, 
nám sebrala u snídaně ze stolu mléko 
bez laktózy s výrazem „nejradši bych 
vás zabila“. Když tohle uviděl šéf smě-
ny – mimochodem Rus – okamžitě ji 
odvolal a další dva dny se na place ne-
ukázala. Jakmile se zase objevila, sice 
křečovitě, ale culila se jako měsíček.

Francouzští důchodci, kteří to sem 
měli blízko autem – pryč. Němečtí 
teenageři – pryč. Češi – pryč. Jediný, 

kdo tu kromě hrstky věrných, kteří 
se nenechali odradit ofenzivou proti 
turistům v  posledních dvou letech, 
nebo těch, kteří se sem vydali zase po 
čase a nečekali, že je to tak drsné, zbyl, 
jsou… Rusové. Respektive ti jediní ne-
jenže neubývají, ale stále přibývají.

Důvod je pro někoho možná překva-
pivý, ale evidentní. Skoro všechno je 
tady ruské. Kdyby nebylo, pochybuji, 
že by Španělé zbytky turistů nevy-
hnali klacky. Nápisy jsou již primárně 
v azbuce. Plavby lodí, pronájmy poko-
jů, obchody… Koukám na to jako blá-
zen, ale stojí tady i  Cafe Putin. Fakt, 
nekecám, Putin tady má svoji kavár-
nu. Asi sto metrů od ní je supermar-
ket Russia, a  když hrálo Rusko svůj 
zahajovací zápas na mistrovství světa 
ve fotbale, prostranství vedle hlavní 
lloretské promenády pokryly modré, 
červené a bílé fábory.

Katalánsko vyhlásilo válku turistům, kteří jim desítky let 
vozili peníze. Je to podobné, jako kdyby vás z Matějské 
pouti hnali domů, protože jste chtěli vzít děti na kolotoč.

To není jediné překvapení. Rusové 
vlastní už i velkou část hotelů, a to 
i těch, na kterých zde všechno stálo 
a  které patřily mezi nejoblíbenější. 
Katalánci, dokud jim nepřeskočilo, 
neměli v  jižní Evropě co do kvali-
ty služeb konkurenci. A  i  když jsou 
ohromně čistotní, personál fungoval 
jako hodinky a vše perfektně šlapalo, 
nikdy bych nečekal, že by je mohli 
trumfnout zrovna Rusové.

Ti Rusové, kterým se pod vlivem 
hloupé mediální propagandy zbytek 
krachující Evropy směje, skoupili lu-
xusní španělské hotely, kde nabízejí 
prvotřídní služby? To se v  novinách 
opravdu nedočtete, to musíte totiž za-
žít!

Hned první den nám z balkonu spa-
dl ručník, který se zachytil za zábradlí 
v pokoji dvě patra pod námi. Řekli jsme 
to ruské uklízečce, která s  úsměvem 

situaci vyřešila, i když měla na starost 
celé patro a počítala každou vteřinu. 

Ani Španělky za dob největší slávy 
neuklízely jako tyhle Rusky. Nadzved-
ne vám mobil, aby pod ním opatrně 
mohla utřít prach. Podlaha se leskne 
jako hladina Středozemního moře 
a vzduch vždy provoní jemným osvě-
žovačem. Nikde ani smítko.

Ruský šéfkuchař připravoval méně 
pokrmů i příloh, ale o to lepších. Kva-
lita potravin v Česku a ve zbytku svě-
ta vydá na zvláštní článek, který napí-
šu do příštího čísla.

Jelikož Rusové hlídají i  z  řetězu 
utržené Španěly, aby jejich práci nesa-
botovali a turistům nekápli do oběda 
třeba kapku gutalaxu nebo cyankáli, 
nemusíte se bát, že vám bude zle jako 
v  hotelech, kde schválně jídlo turis-
tům kazí, aby už nikdy, ale opravdu 
nikdy nepřijeli. Pokud tedy chcete 
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vyrazit letos nebo v nejbližších letech 
k  moři do Španělska, i  obecně na jih 
Evropy, raději si ohlídejte, aby nebyl 
hotel v rukou místních.

Rusové si byznys kazit nedají a  na 
Španěly jsou kvůli jejich chování dost 
naštvaní. Ti si na turisty z  ruských 
hotelů ( jiné tu už prakticky stejně 
ani pořádně nefungují) zase moc ne-
troufnou. Jediná místa, odkud zní ve-
čer hudba, ať už z diskotéky plné se-

niorů nebo večera s  flamencem, jsou 
tak ruské hotely. Katalánci by vám 
v současném rozpoložení pustili místo 
písničky tak možná plyn. A to jsem jim 
nedávno v  referendu za nezávislost 
fandil proti Španělům, kteří je řezali 
na ulici… Zjevně málo. 

Turista, nebo terorista?
Co se tady vlastně ale u všech rohatých 
stalo? Při procházce klidnou částí Llore-

tu přemýšlím, proč to ti Španělé vlastně 
udělali. Procházím kolem hotelu, kde 
jsme byli před pár lety. Jmenuje se úplně 
jinak. Koupila ho – jak jinak – ruská 
skupina, neboť ta původní, španělská, 
zkrachovala. Musela, když si vyhnali 
všechny platící zákazníky…

Z  čeho ale budou Španělé žít? Co 
všichni ti zaměstnanci, pronajímate-
lé, kuchaři a  prodavači budou dělat? 
O tom si přečtěte článek na straně 14. 
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Jak to, že ale nezkrachují Rusové? 
Krachující hotel není zřejmě tak dra-
hé převzít, ale provozování v takových 
podmínkách, to musí stát přece spous-
tu peněz. Zvlášť když ruští turisté, ač 
jich je dost a stále přibývají, celý hotel 
po celé léto zdaleka neobsadí.

Vypadá to, že na výbavě a službách 
vůbec nešetří, naopak. V  hotelo-
vém spa fungují nenápadně kamery, 
a  jakmile zvednete pozadí z  lehátka 

a vzdálíte se, naběhne rychlostí blesku 
zaměstnanec hotelu, který jej okamži-
tě setře. V  celém hotelu máte zdar-
ma Wi-Fi připojení. V  hotelové lobby 
nonstop tryská vodotrysk. Šampon 
a  sprchový gel na pokoji nikdy nedo-
jde. Nikde není vidět, že by se šetřilo, 
naopak to vypadá, že se Rusové budou 
snažit ve střednědobém či dlouhodo-
bém horizontu přilákat lidi, které je-
jich španělští předchůdci vyhnali, zase 
zpátky. Nejdříve je ale třeba se na po-
břeží zabydlet. A plán se jim, jak vidno, 
daří plnit na výbornou. A nejen tady. 
Potřeba k  tomu jsou hlavně peníze 
a ty Rusové evidentně mají.

Nákaza se šíří
Tahle protituristická nemoc je zřej-
mě nakažlivá. Zachvátila totiž celý jih 
Evropy. Když ale čtete doma osamělé 
články o tom, že je někde demonstrace 
proti masovému turismu, nepřikládáte 

tomu takovou váhu. Kdo někdy viděl 
přeplněnou pláž v  Itálii nebo v  Chor-
vatsku, dokáže pochopit, že to je na 
místní města velký nápor a  turismus 
s sebou přináší i spoustu negativ – od 
hluku přes nepořádek až po zvyšování 
cen pro místní.

Jenže tenhle boj se vede proti všem 
turistům komplet, ne pro regulaci je-
jich počtu, a to je poněkud rozdíl. Loni 
se násilně protestovalo především 
v Barceloně. „Představte si, že kráčíte 
po ulici ve městě, které jste toužili na-
vštívit rok. Máte dobrou náladu, proto-
že jste na dovolené, slunce svítí a život 
se zdá být fajn. Pak ale zatočíte za roh 
a  spatříte graffiti s  nápisem: ,Turisto, 
jsi terorista.‘ Ignorujete to a připisuje-
te to nějakému agresivnímu týpkovi 
se smutným životem. Jenže za dalších 
pár metrů svítí další nápis: ,Všichni tu-

risti jsou bastardi.‘ Za pár kroků: ,Proč 
se tomu říká turistická sezona, když je 
nemůžeme střílet?‘ To už zřejmě zpo-
zorníte…“ píše Almudena Lopez Diaz 
ve své loňské reportáži pro deník The 
Independent s  názvem Proč místní 
v Barceloně nenávidí turisty? 

Loni to dle toho, co jsem teď viděl 
v  Lloretu, už zřejmě kapku přehnali. 
A letos to tady i v dalších jihoevropských 
zemích rozjeli naplno. Další demonstra-
ce, naschvály, nadávky i  útoky jsou na 
denním pořádku.

V  italských Benátkách tento rok 
nainstalovali pro turisty turnikety, 
v  chorvatském Dubrovniku nechtějí 
turisty pouštět do města, v Římě ne-
smějí svačit u fontán a v Miláně použí-
vat selfie tyče, na chorvatském ostro-
vě Hvar zase rozdávají tisícikorunové 
pokuty za popíjení alkoholu a chození 
bez trička. Ti všichni se snaží naštvat 
lidi, kteří k  nim léta jezdili, a  podle 

počtu turistů v Lloretu, nejrušnějším 
letovisku na Costa Brava, bude podob-
ná taktika slavit úspěch. Kdo by tam 
taky jezdil, když ho budou ještě šika-
novat?

Po jedné z  večerních procházek li-
duprázdným městem míjím obchod 
s  mobily, ve kterém se nacházejí tři 
(černí) prodavači a  nula zákazníků. 
Chci se jich zeptat, co se tu děje. Nebo 
spíš proč se tu nic neděje. Že když 
jsem sem jezdil dřív, bylo tu živo, a teď 
není nikde ani živáčka. Ač nejsou evi-
dentně rodilí Španělé, muži odhadem 
maorského původu se na mě dívají 
přímo vražedně. Ani jeden z nich ne-
pozdraví, když ale nejmladšího z nich 
oslovím, zvedne hlavu od mobilu 
a  mezi zuby procedí: „Nic se neděje.“ 
Jasně, protože tohle všechno je přece 
úplně normální.  

Máte dobrou náladu, protože jste na dovolené, slunce 
svítí a život se zdá být fajn. Pak ale zatočíte za roh 
a spatříte graffiti s nápisem: ,Turisto, jsi terorista.‘

Na hlavní pláži Platja de Lloret to vždy 
žilo po celý den. Teď je tu pár turistů, po 

většinou ruských...   Foto Šifra
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Účet, 
PROSÍM

Evropská unie se 
rozhodla na jih Evropy 
poslat v následujících 

letech bilion eur. Španělé 
a spol. si tak hodlají 

udělat prázdniny. Čím hůř 
na tom jižní ekonomiky 

budou, tím víc peněz 
dostanou. To není dobrý 

nápad…

Pozorujete-li ten bizarní výjev, 
kdy vás středomořští domorodci 
de facto vyhánějí ze svého „kšef-
tu“, ve kterém musejí za normál-

ních okolností od května do září vydělat 
na celý rok, ta otázka vás nemůže nena-
padnout: Co jako chtějí Španělé (Italové, 
Řekové, Chorvati…) dělat potom, až 
všechny vyženou? Z čeho budou žít, když 
je po desetiletí živilo právě moře? Co 
všichni ti zaměstnanci, pronajímatelé, 
kuchaři a prodavači budou dělat?

Například v Lloretu de Mar, o kterém 
byla řeč v předchozí reportáži, stojí pár 
čtvrtí se starousedlíky, jinak byly veš-
keré kapacity vyčleněny pro turisty. 
Proto jsou taky všude zabedněné okeni-
ce. V nejlepších letech to vypadalo tak, 
že místní, které jste u  moře potkali, 
buď pracovali v turismu, nebo přijíždě-
li – například o víkendu – k moři jako 
rekreanti. Bydleli jinde. Letos tu jsou 
jen ti druzí. Domorodci, na něž narazí-
te, tak leží nebo lelkují u moře. Poznáte 
je tak, že zatímco turisté ani nedutají, 
hudbu neposlouchají, míčem neháze-
jí ani jinak neprovokují, oni si pinkají 
nebo pouštějí jednu hitovku za druhou. 
Vy nesmíte, my ano, protože moře je 
naše...

Druhý moment, kdy můžete spatřit 
větší skupinky místních, jsou uvítací ve-
čeře v hotelech. V  sobotu jsou švédské 
stoly v (nyní již převážně ruských) hote-
lech obzvláště vymazlené, takže si Špa-
nělé zaplatí „all you can eat“, podniknou 
nálet jako kobylky a na týden zase zmizí. 

Je to jako v  tom vtipu, kdy se pta-
jí Arpáda Demetera, co by chtěl dělat. 
„Zahradnickou hadici. Bych ležel a ještě 
by mě tahali.“ Pokud ale místní nestojí 
o peníze od turistů a dobrovolně přijdou 
o práci, na které byli existenčně závislí 
a  z níž žili po zbytek roku, musí exis-
tovat jedno jediné vysvětlení: počítají 
s jinými penězi. A taky že ano! V dubnu 
vyšel v angli ckém ekonomickém deníku 
Financial Times nenápadný článek, který 
popisuje novou politiku Evropské unie.

Jakmile tento spolek v posledních le-
tech s něčím přijde, stojí to za… zamy-
šlení. Ne nadarmo letos šéf Evropské 
komise Jean-Claude Juncker odhaloval 
v Německu sochu Karla Marxe. 

Onen nový nápad spočívá v  tom, 
že se seberou peníze z  fondů EU vý-
chodním státům a pošlou se všechny 
na jih Evropy. Ano, desítky miliard eur 
z fondů Evropské unie místo do zemí 
střední a východní Evropy, jako je Pol-
sko, Maďarsko nebo Česká republika, 
které nechtějí přijímat migranty, po-
putují do států „těžce zasažených ne-
dávnou finanční a  také migrační kri-
zí“, tedy do Španělska, Řecka a Itálie.

Na začátku května návrh schválila 
Evropská komise. Počítá s tím, že roz-
počet na jižní státy se zvýší až na ne-
uvěřitelných 1,1 bilionu eur během let 
2021 až 2027. Víme ale, jak to v Bruse-
lu chodí – ve skutečnosti většina věcí 
dopadá ještě hůř, než to vypadá na pa-
píře. Obzvláště komicky působí sku-
tečnost, že Komise přišla s novou me-
todologií, která má rozdělovat peníze 
způsobem, jenž „zohledňuje míru ne-
zaměstnanosti a příjem migrantů“.

Už chápete, proč běhají Katalánci po 
Barceloně s transparenty „nechceme tu-
risty, chceme migranty?“ To prostě ne-
vymyslíte. Unie slíbí, že pošle peníze dle 
míry nezaměstnanosti a ochoty přijímat 
migranty, načež všichni na jihu Evropy 
naráz přestanou pracovat a začnou vítat 
Afričany. Čím míň budou pracovat a čím 
hůř na tom budou jejich ekonomiky, tím 
víc peněz jim pošle Brusel. Tak proč by 
pracovali? Připomíná to známý příběh 
dotovaného mléka, kdy Brusel platil 
zemědělcům za to, že ho nevyrobí, a ti za 
to, že ho vylili na pole, dostávali dotace. 

Ke spojení unijních dotací s přikýv-
nutím na přerozdělování migrantů po 

To prostě nevymyslíte. Unie slíbí, že pošle peníze dle míry 
nezaměstnanosti a ochoty přijímat migranty, načež na jihu 
Evropy naráz přestanou pracovat a začnou vítat Afričany.
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Turisto, jeď domů, nás zaplatí Brusel... 
Kde ale Unie vezme peníze, když je sama 
úplně švorc? Možná by měli Jihoevropané 
dříve přemýšlet než jednat.   Foto Profimedia

POD LUPOU
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celé EU vyzvala již v  únoru německá 
kancléřka Angela Merkelová, a  jelikož 
platí rovnice Evropská unie rovná se 
Německo, opravdu to prošlo. Východ 
Evropy jako jediný proti kvótám 
protestoval, a  tak se mu nepošlou 
peníze, načež se přesunou na jih. Není 
to ale samozřejmě jediný důvod.

Jelikož u nás čerpá dotace stejně jen 
hrstka těch, kteří to „umí“, mrzet nás to 
možná tolik ani nemusí. Co ale bude s ji-
hem Evropy? Jak asi tahle ekonomická 
sebevražda v přímém přenosu dopadne?

Chcete k nám?
K  tomu, abychom lépe pochopili jižan-
skou mentalitu, se vraťme o  pár let 
zpátky, kdy se ve všech pádech skloňoval 
krach Řecka. Řekové dokázali nasekat 
180 miliard eur dluhů, což je tedy dost.

Nebylo by ale fér házet to primárně 
na ně. Euro je měna, která – stejně jako 

všechno v  EU – vyhovovala především 
Německu, neboť to má nejsilnější eko-
nomiku. Jakmile napasujete jednu měnu 
na rozdílně výkonné státy, nemůže to 
dopadnout jinak, než že jeden skončí 
v přebytku a druhý v dluzích. Výborně 
to vysvětlil v rozhovoru pro Šifru před 
třemi lety bývalý český prezident Václav 
Klaus: „Lidé zapomínají na to, že klíčové 
jsou ceny. Ale dvojnásob nechápou, že ze 
všech cen, kterých jsou v ekonomice ti-
síce, statisíce, je jedna cena nejdůležitější 
– a to je cena, která se jmenuje měnový 
kurz. Systémem eura se vytvořil jakýsi 
zprůměrovaný měnový kurz. Ukázalo 
se, že nevyhovuje žádné evropské eko-
nomice. Pro některé země je strašlivě 
vysoký, což jsou země evropského jihu, 
a  pro některé země je strašlivě nízký, 
to jsou země evropského severu, včetně 
Německa. Kvůli tomu ve všech těchto ze-
mích vzniká ekonomická nerovnováha, 

jenomže jednou má znaménko plusové, 
jednou minusové. Kritizovány jsou ale 
jenom země, které mají znaménko mi-
nusové. Země, kterým tento kurs vede 
k deficitu platební bilance, obchodní bi-
lance, vývozu a dovozu, jsou kritizovány 
a chce se, aby se ony přizpůsobovaly. Ale 
ty země, které jsou přebytkové a které 
tyjí z toho pro ně neuvěřitelně výhodné-
ho kurzu, od těch nikdo nic nechce. Ně-
mecko na euru nesmírně vydělalo, což 
vůbec není zmiňováno.“

Zlom ovšem nastal při jednání o spla-
cení těchto de facto nesplatitelných 
dluhů. Řecku se totiž otevřel nečekaný 
manévrovací prostor, který se rozhodlo 
šikovně využít. Sotva se v  lednu roku 
2015 zavřely v Řecku volební místnosti 
a byla sestavena vláda Alexise Tsiprase, 
jedna z  prvních cest nového premiéra 
a jeho lidí nevedla – pro někoho možná 
překvapivě – nikam jinam než do Mosk-

Na Angelu Merkelovou se bude vzpomínat 
jako na jednoho z nejhorších politiků 

21. století, řekl při nedávné návštěvě Prahy 
exporadce amerického prezidenta Trumpa 
Steve Bannon. Prorocká slova? Na protější 

straně dole: Německý ministr zahraničí 
Gabriel a předseda Evropské komise Juncker 
se dobře baví. Aspoň někdo...   Foto Profimedia
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vy. „To, co chceme, je dohoda. Pokud 
však dohoda nepřijde a my uvidíme, že 
Německo zůstává neoblomné a chce roz-
házet Evropu, potom je naší povinností 
přejít k  plánu B,“ prohlásil „zlověstně“ 
řecký ministr obrany Panos Kammenos.

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

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

Ideální příležitost, jak „podojit“ Unii. 
Role se najednou obrátily. Namísto de-
fenzivy mohli Řekové Němcům vzkázat: 

„Nechcete přistoupit na naše podmín-
ky? Tak my z  toho vašeho pitomého 
spolku utečeme.“ Kdyby Řekové z  EU 
vystoupili, složila by se jako domeček 
z karet. Jinými slovy, Němci stáli před 
dvěma možnostmi a  ani jedna nebyla 
dobrá. Buď na vydírání Řeků nepřistou-
pí a konec bude rychlý, nebo sklopí uši 
a  získají pro skomírající Unii pár let 
pomalého umírání navíc. Němci zvolili 

druhou možnost... Proto se také stalo 
něco, co vyústilo až v dnešní boj proti 
„turistům-teroristům“ – odpuštění 
řeckých dluhů. Zadlužené Řecko dosta-
lo již do roku 2015 na odpuštění dluhu 
částku, která se blíží čtyřem českým 
rozpočtům, uvedl pro Mladou frontu 
Dnes tehdejší guvernér České národní 
banky Miroslav Singer.

V  témže  roce (2015) Mezinárodní 
měnový fond vypracoval (interní neboli 
tajnou) analýzu, ve které přiznává neú-
spěšnost všech záchranných balíčků pro 
Řecko a skutečnost, že Řecko nikdy ne-
může své dluhy splatit. A uvádí v ní, že 
jediný způsob, jak Řecko v  eurozóně 
udržet, je i  další dluhy na úrovni 160 
% HDP odpustit. Evropští lídři po celý 
čas vyvíjeli na MMF nátlak, ať informa-

ce drží pod pokličkou, aby se k Řecku 
nepřidaly další státy. Jenže přesně to se 
zřejmě teď děje.
Právě ve dnech, kdy vznikají tyto řádky, 
se o oficiálním odpuštění řeckého dluhu 
jedná. A podle agentury Reuters a jejího 
textu ze 7. června 2018 s názvem Greece 
Optimistic For June Debt Relief Deal: Offi-
cial je Řecko „velmi optimistické“. Aby ne. 
Jak se říká, když dlužíte tisícovku, máte 
problém, když biliony, problém má věři-
tel.

Jakmile dostane dárek v  podobě za-
placení dluhů Řecko, je jasné, kdo další 
zvedne ruku. Respektive podle přesmě-
rování evropských fondů a bojkotu tu-
ristů to spíš vypadá, že ji dávno zvedl 
– Španělé, Italové či Chorvati. Platíte Ře-
kům? My chceme taky. Turisti, táhněte, 
za nás platí Unie. Jupí!

Otázka je, kde na to vydíraný Brusel 
(Berlín) asi tak vezme. Sebere-li peníze 
z  fondů Čechům, Slovákům, Polákům 
a  Maďarům, nebude to rozmlsaným 
Španělům a spol. stačit ani na zmrzlinu. 
Evropská unie je v tak mizerné ekono-
mické situaci, že není na skladě mnoho 
adeptů, kteří by mohli Jihoevropanům 
prázdniny platit. Do úvahy připadají jen 
Němci a Francouzi, neboť kritériem pro 
to, kdo platí a kdo ne, je výše HDP.

Namísto defenzivy mohli Řekové Němcům vzkázat: 
„Nechcete přistoupit na naše podmínky? Tak my 
z toho vašeho spolku utečeme.“ Kdyby Řekové odešli, 
složila by se jako domeček z karet. 
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Francouzům, kteří mají svých pro-
blémů víc než dost, se tohle ale vůbec 
nelíbí. Jsou tak naštvaní stran nové 
evropské dotační politiky, ale i celko-
vé hospodářské politiky prezidenta 
Emmanuela Macrona, že vyrazili houf-
ně do ulic. O  masových demonstra-
cích, které v  těchto dnech, týdnech 
a měsících probíhají ve francouzských 
městech (a o kterých média jako o vět-
šině důležitých věcí převážně mlčí), si 
povíme v příštím čísle.

Pokud se z  placení nějak „vydemon-
struje“ Francie, zbyde vše na Německu, 
které na tom už taky není zrovna nejlíp. 

A to i vzhledem ke skutečnosti, že musí 
živit miliony nelegálních přistěhovalců, 
které si do země pozvalo. Uvážíme-
-li, že rozdává přistěhovalcům zdarma 
byty a platí jim příspěvky větší, než mají 
Němci důchody, na malér je zaděláno.

V  únoru zahýbal veřejností případ 
uniklé kopie dokumentu saského imig-
račního úřadu, která ukazuje, na kolik 
peněz si dnes může přijít taková přistě-
hovalecká rodinka. Dokument Němcům 
ukázal, že jedna desetičlenná rodina 
uprchlíků dostala vyměřenou měsíční 
dávku ve výši 7345 eur, tedy v přepočtu 
185 000 korun.

Pravost dokumentu sice mluvčí cizi-
neckého úřadu Brigitte Lauxová odmít-
la potvrdit, ale vzápětí ve svém prohlá-
šení sdělila, že rodina nedostává částku 
jen v hotovosti, ale zahrnut je například 
i pronájem bytu ve výši 101 000 korun. 
Kdyby nebylo bytu, rodina by prý dosta-
la „jen“ 84 000 korun. Zda tím Němce 
uklidnila, těžko říct. Jen loni stále péče 
o takzvané uprchlíky německý stát 20,8 
miliardy eur, v  přepočtu astronomic-
kých 531 000 000 000 korun.

Jak chce Německo platit ještě španělské, 
italské či řecké prázdniny? Ekonomicky 
to jednoduše nevychází. Kdyby Jihoevro-

Turisti už nás nebaví, ozývá se od 
Dubrovniku přes Benátky (na snímku) 
po Barcelonu. Jaké to ale bude mít 
důsledky? Na protější straně: Ceník 
pokut na Mallorce. Pití na ulici? 500 eur.   
Foto Profimedia
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pané aspoň trochu přemýšleli, muselo by 
jim dojít, že kde nic není, ani smrt nebere. 
Skutečnost, že vám Unie (obzvláště když 
ji vydíráte tím, že pokud to neudělá, ode-
jdou pod křídla Rusů nebo Číňanů, kteří 
tak jako tak všechno skupují) slíbí biliony, 
ještě neznamená, že vám je taky pošle. 
Zvlášť když sama bankrotuje.

Krach kdysi ambiciózního projektu 
s názvem Evropská unie je ve světle toho 
všeho jednoduše nevyhnutelný. Až tako-
ví Španělé zjistí, že peníze prostě nejsou 
a nebudou, nezbyde jim nic než vzpomí-
nat na dobu, kdy byli normální, a kdy se 
na turisty, kteří jim vozili peníze, usmí-

vali. Kdyby byli aspoň trochu chytří, do-
jili by Unii a zároveň nevyháněli turisty.

I kdyby se teď znovu uráčili pracovat, 
slovy klasika, „nebude to také ľahké, 
drahá“. Měli by počítat jednak s tím, že 
turisté jim tenhle teror jen tak nezapo-
menou a zpátky se jim nemusí chtít. Ty 
vražedné pohledy v  zádech, naschvály 
a podrazy z paměti tak snadno nezmizí. 
A nezapomenou jim to možná ani Ruso-
vé, kteří během jejich bizarní dovolené 
převzali většinu služeb i hotelů, jež teď 
drží zuby nehty nad vodou.

Zatímco Rusové myslí na budoucnost 
a  pomalu se budou snažit lákat turis-

ty zpátky na prvotřídní servis, čistotu 
a  dobré jídlo, Španělé a  spol. se vzdali 
všeho s vidinou, že jim Němci budou po-
sílat peníze jen tak a prostě maňana. Lze 
navíc úspěšně pochybovat o tom, že by 
je Rusové chtěli zaměstnat byť jen třeba 
na loupání brambor, když si v mezido-
bí navozili vlastní personál, který šlape 
jako hodinky.

Na druhou stranu, až Evropská unie 
zkrachuje – a  je to vzhledem k ekono-
mickému harakiri, které páchá, nevy-
hnutelné –, možná se celému světu uleví. 
Státy budou totiž muset zase začít fun-
govat normálně. Však je nejvyšší čas. 
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K do sleduje americké politické 
debaty, ví, že je to úplně jiný 
zážitek než pozorovat unavené 
tlachání v Česku. Princip je sice 

podobný – k té „správné“ straně jsou mé-
dia shovívavější, naopak na ty, kteří mají 
neliberální a  jinak „závadné“ názory či 
myšlenky, bývají přísnější –, Američané 
ale tradičně dbají více na formu a z poli-
tiky umějí udělat pořádnou show. Mávají 

Co se to děje 
V AMERICE?

Nedávno se v Praze konala zajímavá konference, 
kde se v debatě utkal bývalý právník Billa Clintona 
a přítel jeho manželky Hillary s někdejším hlavním 

poradcem Donalda Trumpa v Bílém domě. Šifra byla 
u toho. „Dnes polovina obyvatel nemá ani 40 dolarů 

pro případ nouze. Lidé jsou ztraceni,“ prohlásil 
mimo jiné Steve Bannon o situaci v USA.
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„Demokratická strana, kterou vede junta Hillary 
Clintonové, je placena těmi, proti kterým má jít,“ hájí 
Steve Ban non svého bývalého šéfa Trumpa.

Foto Profimedia

vlaječkami, pateticky dávají na odiv lásku 
k  vlasti, šklebí se, křičí a  gestikulují, až 
to někdy připomíná spíš sportovní utká-
ní. S tím rozdílem, že vítěz pak může – 
a zhusta tak činí – rozmisťovat po světě 
gigantickou armádu.

Pokud kandidát dobře vypadá, usmí-
vá se a neudělá velkou chybu, má velkou 
šanci zvítězit bez ohledu na to, co pro-
sazuje.

Před dvěma lety se v  nejdůležitějších 
debatách před prezidentskými volbami 
utkala Hillary Clintonová s  Donaldem 
Trumpem. Tyto volby byly oproti všem 
předcházejícím jiné. Obvykle je v  USA 
skoro jedno, kdo vyhraje, protože všich-
ni dělají vesměs stejnou politiku. Jestliže 
v roce 2008 Barack Obama sliboval změ-
ny, ostře se vymezoval proti předchůdci 
Georgi Bushovi a  plánoval, jak omezí 
válčení a vůbec udělá vše jinak, nakonec 
mezi nimi nebyl skoro žádný rozdíl. 

Za nitky totiž tahá takzvaný deep sta-
te, skrytý stát, jakási stínová vláda v po-
zadí. Tedy různé zájmové skupiny a lob-
by, které politiky financují a  určují, co 
budou dělat. „Na jedné straně je zde ofici-
ální stát, do jehož čela jsou představitelé 
voleni ve volbách, schvalují zákony a dě-
lají politiku, na straně druhé neoficiální, 
superglobální a nadnárodní stát, který 
má vlastní politiku a celé to řídí. Tento 

stát dokáže aktivovat armádu, jmenuje 
premiéry a prezidenty, popřípadě je zabí-
jí, když potřebuje, vyvolává umělé krize 
a  války,“ otevřeně vysvětlovala dlouho-
letá kongresmanka Cynthia McKinney 
v  rozhovoru, který jsem s  ní dělal do 
Šifry v roce 2015. Metody skrytého státu, 
jenž ovládá i  mainstreamová média, 
poznala důvěrně na vlastní kůži, když 
proti ní organizoval špinavé kampaně 
za to, že například jako jedna z prvních 
zpochybnila oficiální verzi událostí z 11. 
září 2001, a to přímo v Kongresu.

Kandidátkou skrytého státu v  ny-
nějších volbách byla Hillary Clintonová, 
jež má na krku tolik skandálů, že kdyby 
neměla krytí, včetně toho mediálního, 
musela by dávno skončit – pokud ne ve 
vězení, tak aspoň v politice. Jenže k pře-
kvapení médií i části americké veřejnosti 
vyhrál Donald Trump, jenž byl považován 

za outsidera a všichni ho podcenili. Nikdo, 
ani skrytý stát, s ním nepočítal. Stáli za 
ním ale běžní Američané.

Když se jeden z  redaktorů Trumpo-
vi během kampaně vysmíval, že s  15% 
podporou od Latinoameričanů, jež před-
tím pozurážel, nemá šanci vyhrát, ten 
si z  toho hlavu nedělal. Protože dobře 
věděl, co a  proč dělá. Mexičany urážel 
ve fázi, kdy potřeboval, aby ho nejprve 
volili republikáni v  primárkách. Mode-
rátorovi proto s klidem odpověděl: „A já 
vám říkám, že ta čísla se změní a půjdou 
nahoru, až na tom začnu dělat. Ještě se 
musím vypořádat se dvěma lidmi, začal 
jsem se 17 (konkurenty z  Republikánské 
strany), vyřídil jsem jednoho po druhém, 
a  upřímně, musím dělat, co je potřeba 
teď. Až začnu s Hillary, uvidíte, jak se ta 
čísla změní.“ Změnila…

To byl pro Clintonovou, její sponzory 
i  liberální část veřejnosti takový šok, na 

který nebyli připraveni. Jak si mohl dovo-
lit vyhrát někdo, koho jsme neplatili? Tolik 
peněz jsme do těch voleb nalili a nic? Tak 
to tedy ne. Od počátku svého prezident-
ství proto čelí Trump permanentní snaze 
o  sesazení, skandalizaci toho, co udělá 
i neudělá, a především mu lidé z vlastní 
administrativy a úředníci na všech úrov-
ních mažou schody, jak můžou.

Jedním z největších direktů Trumpovi 
ze strany „washingtonských bažin“ byl 
fakt, že se prezident pod obrovským tla-
kem musel zbavit svých nejbližších spo-
lupracovníků. Jedním z  nich byl i  Step-
hen K. Bannon, který stvořil Trumpovu 
vynikající volební kampaň a dostal ho do 
Bílého domu.

Právě republikán Steve Bannon zavítal 
na konci května do Prahy, kde se utkal 
v  debatě s  Lannym Davisem, dřívějším 
právníkem Billa Clintona a blízkým spo-
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lupracovníkem jeho ženy Hillary. Oba 
dva přijali pozvání vysoké školy CEVRO 
a  zbrojařské firmy Czechoslovak Group, 
která má velké ambice na americkém 
trhu.

Šifra měla tu čest se coby zřejmě 
jediné alternativní médium konference 
v  Žofínském paláci, v  jejímž rámci se 
debata s názvem Co se to v Americe děje? 
konala, zúčastnit.

Pořád lže
„Je 10. září 2008, Londýn. Rozhoduje se 
právě o tom, že banka Lehman Brothers 
půjde do insolvence. To ještě nikdo netušil, 
že právě tohle povede k volbě Trumpa do 
Bílého domu. Londýnské elity spustily 
krizi. Globalisté si chtěli zachránit kůži 
a ostatní nechali platit. Protože kdo za to 
všechno zaplatil? Nižší a střední třída. Je 
to obscénní situace,“ začíná svůj proslov 
Steve Bannon, který to s publikem umí. 
Má obrovské charisma, je vynikající řeč-
ník a pomáhá si emotivními gesty, chodí 
po pódiu, dělá dramatické pauzy… 

Vysvětluje, že Trump v Bílém domě je 
logickou volbou, a že bankéři jsou horší 
než bolševici nebo Hitler. Ostatně Hitlera 
i bolševiky mezinárodní bankéři vydatně 
financovali, vždycky totiž platí obě strany. 
Od těch dob se toho zase tolik nezměni-
lo. „Demokratická strana je placena Wall 
Streetem, je to socialismus pro bohaté,“ 
dostává se Bannon do varu. „Dnes v USA 
50 % lidí nemá ani 40 dolarů pro případ 
nouze. 160 000 000 lidí nemá žádné pení-
ze. Koncentrace bohatství je v rukou 1 %. 
Lidi jsou ztraceni,“ přidává muž, jenž sám 
dělal v bance Goldman Sachs, a tak ví. 

„Steve a já se neshodneme, ale musíme 
se civilizovaně bavit a nedávat si rány pod 
pás,“ snaží se o smířlivost Lanny Davis, de-
mokrat, právník, který hájil Billa Clintona 
při jeho sexuální aféře se stážistkou, bý-
valý zvláštní poradce Bílého domu a pří-
tel Hillary Clintonové. A nově také zástup-
ce české společnosti Czechoslovak Group 
v  USA, odpovědný za právní a  veřejné 
záležitosti, který má jako známý americ-
ký právník, konzultant a hlavně lobbista 
důležité kontakty na ta správná místa. 
Panu Davisovi ale leží Trump v žaludku 
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hodně a coby demokrat porážku své ka-
marádky Clintonové nestrávil. Ať mluví 
o čemkoli, většinou to skončí u toho, že 
Trump je čiré zlo. „Fakta jsou to, na čem 
záleží. Pravda… A  Trump lže, pořád 
jenom lže,“ hřímá. „Trump řekl, že by měli 
zavřít Hillary Clintonovou. Pořád jen úto-
čí na lidi,“ stěžuje si, přičemž Demokraté 
od voleb nonstop útočí na Trumpa silou 
nebývalou a snaží se ho jakýmikoli me-
todami dostat z  úřadu, kam byl zvolen 
občany. Proč oni můžou útočit, a on ne? 
Zvláštní přístup, bohužel typický.

Mimochodem, právě tlak Davisových 
spolustraníků stál místo i Stephena Ban-
nona, který byl nucen odejít, aby Trumpo-
vi v úřadu ulevil, podobně jako Trumpův 
jiný blízký spolupracovník Michael Flynn.

„Demokratická strana, kterou vede 
junta Hillary Clintonové, je placena těmi, 
proti kterým má jít,“ kontruje Steve Ban-
non, jenž zároveň poměrně srozumitel-

ně vysvětlil, že Donald Trump nevyhrál 
proto, že se vměšovali do voleb Rusové, 
jak si myslí pan Davis, ale proto, že 75 % 
Američanů je přesvědčeno, že to jde s je-
jich státem z kopce, a proto jsou připra-
veni postavit se za lídra, který to vnímá. 
„Šlo nám o to, aby se Američanům zlepšil 
život. To byl náš plán,“ prozradil volební 
strategii, kterou naordinoval coby šéf 
kampaně Trumpovi. „Říkal jsem mu, ať 
zapomene na to, že nemá tolik peněz na 
kampaň, že stačí oslovit běžné Američa-
ny.“ Clintonová to podle Bannona projela 
tím, že se nevěnovala v kampani důleži-
tým otázkám, a tvrdí, že je zkorumpova-
ná a ambicióznější než sám Lucifer.

Coby zakladatel alternativního zpravo-
dajského webu Breitbart se otřel i o main-
streamová média, které jednostranně 
protežovala Hillary Clintonovou. „CNN 
a spol. dělají, že nic nechápou.“

Zajímavé bylo i  téma migrace. Steve 
Bannon považuje nelegální přistěhova-
lectví, se kterým má kromě USA problém 
teď už i Evropa, za nefér konkurenci. Ne-
zákonná migrace rovná se levná pracovní 
síla. Nezapomene se zmínit ani o Angele 
Merkelové. „Merkelová bude jednou z nej-
nechvalněji proslulých poltických figur – 
za to, co provedla Evropě.“

Nemohl chybět ani obligátní stra-
šák – Rusko. Zatímco Lanny Davis ho-
vořil o  zlotřilém Putinovi a  vměšování 
do amerických voleb a také o tom, že je 
Západ s Ruskem de facto ve válce, Ban-
non to vidí jinak. „Rusko není vaše nej-
větší hrozba,“ říká; podle něj by se měly 
evropské státy víc obávat situace třeba 
v Egyptě, protože pokud tam prý dojde 
ke stejné humanitární katastrofě jako 
v Sýrii, Evropa se s tím vyrovná jen těžce.

Chystají snad USA další převrat a ví Ban-
non něco, co my ještě ne? U Američana 

člověk nikdy neví. I když Bannon přinesl 
mnoho zajímavých postřehů a myšlenek, 
oproti svému soupeři, který používal 
hodně prázdných frází a  často odbíhal 
od témat, jednou věcí mě překvapil. Ač 
v  průběhu debaty horoval pro omezení 
válek ze strany USA (to je podobné, jako 
kdyby měl alkoholik přestat pít), zároveň 
se tvrdě opřel do Evropy, že málo zbrojí 
a že veškeré zbrojení a válčení platí USA. 
Tak proč tedy pořád válčí? 

Na závěr Steve Bannon, který sklidil 
potlesk a oproti svému kolegovi viditelně 
publikum v Žofínském paláci zaujal, a to 
bez ohledu na to, zda s ním kdo zrovna 
souhlasil, varoval před rozbouřenou geo-
politickou situací: „Konflikt se může roz-
běhnout ve všech místech. Jestliže neudr-
žíme židovsko-křesťanský Západ, temné 
údolí, kterým budeme procházet, bude 
opravdu hrozivé.“  

Debata v Žofínském paláci mezi Lannym 
Davisem (uprostřed) a Stevem Bannonem 

(vpravo) měla grády. Dole: Na Žofíně se sešla 
i stará svita z ODS, expremiér Petr Nečas, 

exministr vnitra Ivan Langer a exministr 
obrany a zahraničí Alexandr Vondra. Akci 
totiž pořádala škola CEVRO, kde všichni 

působí.     Foto Profimedia

Konflikt se může rozběhnout ve všech místech. Jestliže 
neudržíme židovsko-křesťanský Západ, temné údolí, 
kterým budeme procházet, bude opravdu hrozivé.
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Každý milion dobrý
Parkování v Praze je pro řidiče velkou zkouškou trpělivosti. Pro úředníky, politiky 
a strážníky zase zdrojem velkých peněz. Že není kde zaparkovat, ani když si 
parkování platíte? To nikdo neřeší…

K dyž nepřijedete domů zhruba 
do 16 hodin, můžete počítat 
ve většině pražských čtvrtí 
s  okružní jízdou. Někdy pěti-

minutovou, jindy i  dvacetiminutovou. 
Parkování v Praze je tím nejlepším tré-
ninkem sebeovládání.

Tentokrát jsem se vracel až před půlno-
cí, a to už je problém chytit flek i v jedné 
zapadlé, slepé uličce, jejíž jméno bych ne-
prozradil nikomu, ani kdyby na mě mířil 
vzduchovkou. Bývá tou poslední nadějí. 
Jenže když se zrovna v okolí kope paro-
vod, a ubyde tak odhadem polovina par-
kovacích míst, aniž by to kohokoli z úřed-
níků vzrušilo, je to marné.

Vyhrazené parkoviště bylo plné, ale 
všiml jsem si jednoho místečka, kde 
nebyl ani zákaz, ani místo pro invalidy. 
Zastavil jsem těsně před značkou zákazu 
stání, šipka na dodatkové tabulce ukazo-
vala, že se nesmí parkovat až za značkou, 
nikomu jsem nepřekážel, a tak jsem byl 
rád, že jsem to měl domů jenom asi 400 
metrů.

Auto jsem v příštích dnech nepotřebo-
val. Byla středa večer, a tak jsem si toho 
zlověstného lístečku všiml až v pondělí. 
Dělají si ze mě srandu? Parkování na zá-
kazu stání? Co je to za hloupost?

Chvilku jsem nadával, načež jsem se 
hned rozhodl jít tuto nespravedlnost 
řešit na Městskou policii. Zdvořile jsem 
popsal toto nedorozumění, ale slečna 
strážnice mi oznámila, že už byl pří-
pad postoupen do správního řízení. Jak 
postoupen, tak rychle? Na lístečku prý 
mám do pěti dnů. To je tedy rychlost… 

Kadeřník Honza, který mi jednou za 
čas sestřihne zbytky vlasů a zaleští pleš, 

má dvě malé děti. A  shodou okolností 
mi asi o  dva týdny dříve vyprávěl, jak 
probíhalo v  jeho čtvrti blokové čištění 
ulic. V  takových případech musejí být 
od osmi do patnácti hodin vyklizeny 
všechny přilehlé vozovky, jenže už nikdo 
řidičům neřekne, kam mají v té době za-
parkovat.

Třeba by mohli auto nechat v sousední 
čtvrti, jenže to by skoro každá městská 
část nesměla zavést takzvané modré 
zóny. To má teoreticky 
usnadnit parkování re-
zidentům, tedy lidem, 
kteří mají v dané čtvrti 
trvalé bydliště, neboť 
na takto označených 
ulicích nemůže parko-
vat nikdo jiný. Za 1200 
korun na rok, nekupte 
to. V praxi to ale funguje 
tak, že město vybere po-
platky za parkování, ale 
místo stejně není. Ono 
když vydáte minimálně 
o  třetinu víc parkova-
cích karet, než je parko-
vacích míst, jinak to ani 
dopadnout nemůže.

Při čištění jeho ulice tak Honza musel 
najet na chodník v nejbližší ulici, ve které 
se mělo čistit až druhý den. Jelikož ale ta-
kový nápad dostalo víc řidičů, parkovali 
částí auta na chodníku i na trávě. Honza 
dostal pokutu, a tak odkráčel na služeb-
nu, kde tak dlouho trval na tom, že s tím 
nesouhlasí, s argumentem, že prostě ne-
měl kde jinde zaparkovat a kvůli dětem 
potřeboval mít auto poblíž, až před ním 
lístek roztrhali a přestupek smázli.

Já takové štěstí neměl. Respektive byl 
jsem moc pomalý. Jelikož už byl pře-
stupek postoupen do správního řízení, 
poradila mi strážnice, ať se odvolám, 
pokud nesouhlasím. Byl jsem si jist, že 
jsem parkoval dobře, a říkal jsem si, že 
pokud to strážníci vyfotili, musí mít ma-
gistrát důkaz o mé nevině a nebude to 
problém. Jenže tak to v Praze nefunguje.

Jaké bylo moje překvapení, když mi 
přišel z  Mafiánského náměstí – tak 

se u  nás říká náměs-
tí Mariánskému, kde 
sídlí magistrát – do-
pis s  pruhem, v  němž 
stálo, že jsem porušil 
zákon a  že je to zdo-
kumentováno, tak ať 
radši na nic nečekám 
a  koukám platit. Zdo-
kumentováno? A  jak? 
Že jsem si nevšiml. 

V dopise, který přišel 
také rychlostí blesku, 
jsou vypsány všechny 
způsoby platby, návo-
dy, jak zaplatit rychle, 
výhrůžky, co se stane, 

když nezaplatím, dvě hustě popsané 
áčtyřky, ale ani jedno slovo o tom, jak 
se proti tomu můžu odvolat nebo brá-
nit, když vím, že si to celé měšťáci vy-
mysleli.

Koukejte vybírat
Vzpomněl jsem si na slova jednoho bý-
valého strážníka, který mi před lety, 
když jsem psal o  nelegálních pracov-
nících z Asie, které vozily agentury na 
pražské Hlavní nádraží a on mi je po-
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máhal hledat, celý systém popisoval. Od 
svých nadřízených dostávají strážníci 
zajímavé instrukce. Žádné „dohlížejte 
v ulicích na to, aby nedělali lidi bordel“. 
Ale „jestli nevyberete tolik a tolik pokut, 
nedostanete prémie“. Tak se koukejte 
snažit. Babička jde šikmo přes přechod? 
Když nemáme splněno, aspoň dvě stov-
ky… Proto jsem zjevně dostal v  5:41 
ráno pokutu i  já, asi potřebovali kluci 
plnit finanční plán. Dělat tenhle job, to 
chce taky žaludek.

Drobná šikana obyvatel města je 
jedna věc, nejvíc ale strážníci, radnice, 
magistrát a odtahové služby – ti všich-
ni na tom „vaří“ – milují právě dny, kdy 
se čistí ulice. Používají různé oblíbené 
triky, za ty roky je mám docela dobře 
odpozorované.

Značky oznamující, že čištění proběh-
ne, se leckdy umísťují jen o pár dní dříve. 
Je-li někdo třeba týden pryč, může se tě-
šit na odtažené auto (za 1900 Kč + 250 až 
400 Kč/den za pobyt na odtahovém par-
kovišti). Nemusí ale jet ani pryč. Letos na 
jaře aktivní strážníci zákeřně vyčkávali 
na řidiče, kteří viděli, že už je po čištění, 
a tak své auto zaparkovali zpátky před 
dům už kolem poledne. Za rohem číha-
jící městská policie počkala, až odejdou, 
a už měli lísteček za stěračem. Na znač-
ce totiž stálo, že se zde nesmí stát až do 
15.00, tak jaképak copak. Mohli být rádi, 

že je neodtáhli, ale to už i hochům v uni-
formě přišlo asi moc…

Tak aspoň že uklidí ulici. Občas. Jed-
nou jsem ležel doma nemocný a jediné 
„úřední“ auto, které jsem v době určené 
pro čištění v ulici viděl, byla odtahovka. 
Asi by jí čističe překážely. 

Odtahy představují stamilionový byz-
nys, o který se dělí městská společnost 
Správa služeb hlavního města a soukro-
mé firmy. Ve výsledku je to jedno, proto-
že Správa služeb si může najímat externí 
firmy dle libosti. Když naloží jedno špat-
ně zaparkované auto soukromá firma, 

dostane za to přes tisícovku z městské 
kasy. Byznysu se s chutí chopila třeba fir-
ma ABA, spojovaná mimo jiné s kontro-
verzním podnikatelem Antonínem Cha-
rouzem. Podle pětileté smlouvy z roku 
2012 si mohla vydělat až 376 milionů 
korun.

Vlhkým snem všech pražských politi-
ků a kmotrů je se na odtahy přisát. Po-
dle toho, jak se odtahovky činí, se jim to 

zjevně daří. Odtahy jsou podobně lukra-
tivní „zboží“ jako svozy odpadů.

Nejlépe to ilustruje příhoda z dubna, 
když do jedné vinohradské ulice, která 
vypadala jako tankodrom s  hlubokým 
kráterem uprostřed silnice, jenž tam čí-
hal na motoristy celé měsíce, aniž by se 
jej kdokoli pokusil aspoň zalepit, dorazil 
vůz Správy služeb hlavního města. Při-
jel nově namalovat modrou zónu, neboť 
ta původní již byla vybledlá. Díra je tam 
doteď.

Já mám teď na výběr. Buď zaplatím tři 
stovky a nechám to být, nebo se probo-

xuji někam, kde se bude možné odvolat 
a postavit firmě Praha s. r. o. Je lepší ne-
ztrácet čas a energii a vzít si z toho pou-
ze zkušenost, jak funguje systém, nebo 
podstoupit něco, co bude stát asi dost 
času a energie a je nutné počítat s tím, 
že policajt úředníka a úředník policajta 
(obzvlášť když na tom oba vydělávají) 
nepodrazí, stejně jako doktor doktora? 
Co byste udělali vy?  

Od svých nadřízených dostávají strážníci zajímavé 
instrukce. Žádné „dohlížejte na to, aby lidi nedělali bordel“. 
Ale „jestli nevyberete dost pokut, nedostanete prémie“.

Parkování v Praze je skvělou lekcí 
sebeovládání.   Foto Profimedia

POSTŘEH



Ivan Rybjanský (47) vyrazil se svým unikátním 
přístrojem na neutralizaci geopatogenních zón 
a elektrosmogu do země novým technologiím 

zaslíbené. Japonci dovedou kvalitu ocenit…

Zhruba před půl rokem jsme 
informovali o  cestě Ivana 
Ryb janského, českého léčitele 
a  vynálezce unikátního pří-

stroje na neutralizaci elektrosmogu 
a geopatogenních zón, na japonský trh. 
Jeho turné v zemi vycházejícího slun-
ce zaznamenalo až nečekaný úspěch, 
neboť Japonci, ač by to do nich možná 
člověk neřekl, jsou velmi spirituálně 
naladěni a nakloněni novinkám. Potře-
bují ale na druhou stranu „vědět, s kým 
tančí“. Reputace je při obchodování 
s  nimi tím nejdůležitějším, i  proto je 
třeba za nimi jezdit osobně.

Na konci června se Ivan Rybjanský 
vrátil do Japonska znovu. Poté, co 
v  únoru pomohl na přednášce vyřešit 
dávný problém jedné vážené samuraj-
ské rodině, tentokrát již téměř jako ce-
lebrita. „Koničiwa, Ivan san.“ – Dobrý 
den, pane Ivane, pozdravila Čecha starší 
dáma na ulici před mrakodrapem, kde 
se měla konat jeho přednáška. Nic na 
věci nezměnil ani hanopis, který do Ja-
ponska neváhal z Česka poslat neúspěš-
ný konkurent a bývalý spolupracovník. 
Japonci se sice zdvořile dotázali, oč jde, 
ale protože si dokážou o úrovni svých 
partnerů udělat obrázek sami (a přečet-
li si i pár článků přeložených z Šifry), vý-
sledkem bylo zvýšení objednávek.

Druhá cesta ale byla o  poznání ná-
ročnější. Pár dní před odletem se Iva-
nu Rybjanskému spustila nečekaně 
silná chřipka poté, co „experimento-
val“ s  vylepšováním prémiového pří-
stroje Somavedic Gold, který nemá 
v běžné nabídce a jenž má velmi silné 
detoxikační účinky. „I  žena mi říkala, 
jestli v takovém stavu nechci radši zů-
stat doma, ale to nepřipadalo v úvahu. 

Konzultace i přednášky byly vyproda-
né na deset dní dopředu.“

Teprve na letišti se dozvěděl pro-
gram japonské cesty a  ještě se mu 
přitížilo. Jestliže únorová cesta byla 
náročná, teď málem omdlel. A  to ješ-
tě netušil, že do toho budou průběžně 
přibývat další a  další setkání. Ósaka, 
Kjóto, Kanagawa-ken, Tokio… 

Japonské harakiri? Se zhruba dvoj-
násobnou intenzitou programu to 
znamenalo, že se deset dní vůbec ne-
zastaví. Kolega Robert Janovský, vystu-
dovaný japanolog, jenž žije a obchoduje 
v Japonsku už desítky let a Ivana Ryb-
janského tam zastupuje, prý „uznal, že 
tentokrát to opravdu přepískl“, ale v té-
hle zemi jsou pravidla tvrdá. 

O  Somavedic a  jeho autora je v  Ja-
ponsku takový zájem, že museli zhru-
ba polovinu zájemců o  setkání s  ním 
odmítnout. Po předchozí zkušenosti si 
nechal poslat do země dvě várky typu 
Medic Uran dopředu, ale ani to nestači-
lo. „V úterý už jsem volal kolegovi, ať mi 
pošle další padesátku, že docházejí. Teď 
jsme posílali další…“ nevěřícně popisuje 
somavedicové šílenství v daleké zemi.

Kromě nových lidí, kteří si u tajem-
ného Čecha zaplatili konzultace nebo 
dorazili na přednášky o tom, co všech-
no přístroj dovede a  jak se vyhnout 
nástrahám moderního světa, se sletěli 
z celé země i lidé, kteří je navštívili již 
před půl rokem. Letadlo je na delší trasy 
totiž překvapivě levnější než rychlovlak 
šinkanzen. Přijeli se zeptat, zda nedělají 
něco špatně nebo kde dělají chyby. Kon-
zultovat přiletěli dokonce i lékaři.

Tentokrát Japonce nezajímal tolik 
ani elektrosmog, ani geopatogenní 
zóny, ani kletby a  karmické uzly, ale 

hlavně zdraví. „Na jednu stranu je tam 
zdravotnictví možná ještě na trochu 
nižší úrovni než u  nás, vezmeme-li 
běžné špitály či polikliniky, na druhou 
stranu tam stojí fakultní nemocnice 
se superšpičkovou péčí a superšpičko-
vými mašinami, které vypadají jako 
z  vesmírného programu. Ovšem za 
vesmírné peníze,“ směje se pan Rybjan-
ský. „Kolega, který měl problémy s klíč-
ní kostí, jednou skončil v  nemocnici, 
kde jej zavřeli do nějaké mašiny spo-
lu s dalšími šesti Japonci, zapnuli mu 
tam ruce, hlavu, chytli bradu a pak ho 
strojově natahovali do různých směrů, 
odblokovávali obratle a podobně. Jako 
kdyby ho natahovali na skřipec, nikdy 
jsem nic podobného neviděl.“

Příčiny nemocí ale často neřeší ani 
čeští lékaři, ani ti japonští. Klasický 
způsob moderní medicíny není zrovna 
na tuto oblast nastaven, vyniká spíše 
v  chirurgii a  technických záležitos-
tech než v diagnostice a chápání zdra-
ví v souvislostech.

Volty v zadku
Za Ivanem Rybjanským tak dorazil na-
příklad pán, kterého honili půl roku 
po různých vyšetřeních, aniž by se při-
šlo na to, co mu je. Prudce vyskakující 
tlak, bolavá krční páteř, silný ekzém… 
„Museli jsme udělat rozbor příčin 
a  souvislostí. Je to ajťák, má špatný 
stravovací režim, špatný pitný režim, 
blbě sedí. Nelze se zaměřit na projevy 
nefungujícícho těla, to je jen důsledek.“

Rozdíl mezi Čechy a  Japonci je ale 
v  přístupu. Japonci totiž nemají tolik 
předsudky vůči novým věcem – řeší 
pragmaticky to, co jim pomůže. Ostat-
ně na léčitelství se tam nehraje – vše se 
schová pod názvem práce s energiemi.

To srovnání s  Japonskem je docela 
zajímavé. „Když ke mně přijde někdo 
nový u nás, přemýšlí a nedůvěřivě čeká, 
co mu řeknu. U nás všichni zkoumají, 
co to je za podvodníka, testují a čeka-
jí, na čem vás nachytají. Často musím 

Somavedic a japonská jízda
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ukázat a říct něco na rovinu, aby začali 
poslouchat, nepárat se s  tím. Tuhle se 
třeba dušoval jeden majitel autosalonu, 
jak má vše vyřešené a jak je skoro zdra-
vý… Opravdu? To měl v háji, to taky… 
Koukal na mě vytřeštěně: Jak to víte? 
O tom koleni vím jen já a moje matka.“ 
Mluvit bez obalu je někdy důležité, aby 
opadla počáteční nedůvěra. „Jsou samo-
zřejmě lidé, kteří mě už znají a mají ve 
mě důvěru. Těm kdybych řekl, že mají 
sníst rozdrcený oslí trus, tak se zeptají, 
zda si ho mohou osladit. Japoncům to 
ale řeknete a  oni to fakt udělají. Tedy 
pokud vás nejprve mezi sebe pustí.“

Jeden skeptický japonský lékař byl ale 
na Ivana Rybjanského pořádně naštva-
ný. „Ne že by mi a priori nevěřil, ale byl 
spíš zvědavý, co mu povím. Měl totiž 
opakovaný problém se šedým zákalem 
a potřeboval pomoct. Jak jsem mu začal 
říkat ty věci, dostali jsme se poměrně 
do hloubky. A  to slyšet nechtěl. Viděl 
jsem do něj jako do staré kozy. Ptal se 
na nějaké přípravky, jestli mu pomůžou, 
ale mohl by brát cokoli a bylo by mu to 

platné jako mrtvému kabát. Přišli jsme 
nakonec na to, že v dětství utrpěl ob-
rovský šok, stala se nehoda s jeho bra-
trem. Jakmile jsem se toho dotkl, vyle-
těl, jako kdyby mu pustili do zadku 380 
voltů.“ Nakonec sice nedobrovolně, ale 
spolupracoval – protože musel.

Japonci, na rozdíl od Čechů, nemají 
tolik nemocí ze špatného jídla – to jejich 
je mnohem lehčí a kvalitnější. Sice málo 
pijí a strašně moc pracují, ale díky lepší 
stravě jsou zdravější. Velká výhoda je, že 
jedí hůlkami, takže než do sebe stihnou 
vše naládovat, mozek už hlásí sytost. 
Snědí tedy zhruba o polovinu méně. 

Další klíčová věc z  hlediska zdraví 
je skutečnost, že v  Japonsku nejsou 
mobilní sítě 4G, a  tudíž produkují 
méně elektrosmogu. Ač je tento národ 
na celém světě technicky nejvyspělejší, 
nesmaží si tolik mozky silnějším záře-
ním, navíc i  když mají všichni v  ruce 
nonstop mobily, používají při volání 
sluchátka. V  nejvyspělejším Japonsku 
zůstává 3G, u nás se už plánuje 5G. To 
bude grilovačka…

Na konci cesty se Ivan Rybjanský se-
tkal i  s místní vyhlášenou blogerkou, 
která před půl rokem přispěla k dobré 
pověsti Somavedicu. Pozval ji na veče-
ři. O  setkání napsala předem na svůj 
blog a  do restaurace dorazila s  pěti 
hustě popsanými papíry, které byly 
plné otázek od jejích čtenářů. Všechny 
zajímalo, co jim ten zvláštní Čech od-
poví. Koničiwa, Ivan san…

Od té doby se posílá do Japonska 
jeden Somavedic Uran za druhým, ov-
šem pod názvem Green Ultra. V zemi, 
kde došlo k havárii jaderné elektrárny, 
by nebylo dvakrát moudré nazvat pří-
stroj, jenž kromě elektrosmogu a geo-
patogenních zón neutralizuje i  radio-
aktivitu, nazvat zrovna… Uran.  

Somavedic si můžete pořídit na  
www.somavedic.cz 

a eshop.casopis-sifra.cz 
(zde bonus předplatné Šifry zdarma)

Každá firma má svůj příběh. Chcete 
světu povědět ten svůj? 

Pište na milan.vidlak@casopis-sifra.cz

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)

Somavedic proletěl celé Japonsko od Ósaky 
přes Kjóto až do Tokia...   Foto Adobe Stock
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KDO vlastně 
JSME?

V novém seriálu Šifry budeme s Kateřinou Krčmovou pátrat po tom, 
kde a proč jsme ztratili sami sebe, jak můžeme změnit svoji minulost, 

jak žít šťastný život či jak fungují zákony vesmíru…
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Z náte svoji ideální verzi?“ zasko-
čí mě hned v úvodu našeho se-
tkání Kateřina Krčmová. Vždy 
se mi na ní líbilo, jak je akční 

a  že vůbec neztrácí čas. Na rozdíl ode 
mě, který tolik denní i noční doby prolel-
kuje, schovávaje to za kreativní proces.

Ona má celý den normálně rozplá-
novaný na vteřiny! „Každý den máme 
k dispozici 86 400 vteřin. Kdyby to byly 
peníze, tak na konci dne udělám součet 
a vidím, jestli jsem udělal dobrý obchod, 
nebo ne. Většina lidí investuje každý den 
svoji energii, která se jim nikdy nevrátí, 
den po dni, rok za rokem… Uvědomují 
si to vůbec?“

No vida, takhle jsem o tom nikdy ne-
přemýšlel. A  to je právě ono. Kateřina 
mezi všemi možnými kouči, poradci, uči-
teli a lidmi, kteří se motají kolem osob-
ního rozvoje, vybočuje tím, že o věcech, 
které říká, jenom nežvaní, ale taky je 
dělá a aplikuje. 

Zažil jsem spoustu koučů, kteří roz-
právěli sice hezky, ale to, co povídali, se, 
mírně řečeno, neprojevovalo v  jejich ži-
votech, chování ani přístupu. Tak jak by 
to mohlo fungovat ostatním?

To je všude pořád samé „buďte šťast-
ní“, „sami sebou“, „odstraňujte bloky“ 
a „změňte svoje návyky“, ale dělá se to 
dost těžko, když vám nikdo nepoví JAK. 
Proto jsem oslovil právě Kateřinu. Do-
hodli jsme se, že pro vás připravíme se-
riál, jaký tu ještě nebyl. Dozvíte se v něm 
věci, které jste možná ještě nikdy nesly-
šeli. Ne proto, abyste si zapsali do pa-
mátníčku další poučku, opakovali před 
spaním zaklínadla nebo zněli chytře 
před kamarády – řešit budeme principy, 
jak věci a  svůj život doopravdy změnit 
a jak fungují zákony univerza, jejichž ne-
znalost nás stojí spoustu promarněného 
času, bolesti a utrpení. A neznalost záko-
nů neomlouvá…

Nastává pro to ideální čas. Lidé mají 
obecně takovou zvláštní vlastnost. Do-
kud nemusí, tak nic neřeší. Až když se na 
ně bahno vylije a schlíple koukají, co se 
děje, teprve tehdy je s nimi aspoň trochu 
rozumná řeč. Už naše babičky ale věděly, 
že se tak dlouho chodí se džbánem pro Foto AdobeStock



30

ŠKOLA ŽIVOTA – DÍL 1.

vodu, až se ucho utrhne. „Přichází doba, 
kdy se o  těchhle věcech může mluvit. 
Lidi budou chtít rozumět, začínají se ptát 
a potřebují to slyšet. Protože musí. Nikdo 
by dobrovolně nic neudělal, všichni nej-
prve potřebují spadnout z hrušky. Takže 
to není volba, ale poznaná nutnost. Do-
kud můžeme, děláme kraviny nebo se 
sebou neděláme nic,“ ví z vlastní praxe 
Kateřina, za níž chodí lidé většinou ve 
fázi rozkladu, nikoli rozkvětu.

Dnes už ale není důležité slůvko PROČ, 
ale JAK. Jak se nezbláznit? Jak změnit 
svůj život tak, aby nebyl jednou velkou 
křečí? Jak se dostat z problémů? A  jak 
změnit věci, jež nám i druhým ubližují?

Tenhle seriál nebude jen pro lidi, kteří 
už ve fázi velkého třesku jsou a léta po-
užívané strategie a způsoby jednání jim 
najednou přestávají fungovat, či pro lidi, 
kterým se sesypalo to, čemu až dosud 
věřili, od vztahů po budovaný světoná-
zor, ale i pro ty, kteří si myslí, že je všech-
no jakžtakž „v  pohodě“, jich se žádné 
problémy netýkají a nějak už to tu snad 
doklepou. Až „to“ někdy přijde, aspoň 

nebudou tak překvapení. Je zkrátka pro 
všechny.

Zatímco naši předkové kdysi zkou-
mali, kým je člověk na téhle Zemi, jaký 
význam mají hvězdy či cykly, které se 
opakují, v lese honili zajíce, aby se vůbec 
najedli, a museli chápat alespoň zákoni-
tosti přírody, my nemusíme nic. Jen mů-
žeme. V momentě, kdy netrpíme hlady 
a máme střechu nad hlavou, neboli žije-
me v materiálně nejbohatším období dě-
jin, činíme pravý opak. Zaměstnáváme 
sami sebe rozmanitými činnostmi, hlav-
ně abychom nemuseli řešit to podstatné 
– tedy kdo jsme, odkud jsme a co tady 
vůbec děláme.

Tisíce životů
Vzdálili jsme se od sebe tím, že jsme se 
upnuli jen na vnější věci, které nás mají 
rozptýlit. Jako bychom vypili nápoj 
zapomnění. A  zuby nehty se bráníme 
tomu, abychom se na sebe museli po-
řádně podívat. Jednak bychom nemuseli 
mít radost z  toho, co uvidíme, jednak 
nám ta meta, poznat a zlepšit sebe sama, 

připadá nedostižná a vzdálená. „Neuvě-
domujeme si tolik, že to, k čemu se mod-
lili naši předkové, a k čemu my se občas 
obracíme také, například v  hněvu, je 
nějaká vyšší síla, něco nefyzického a ne-
hmotného, co řídí například západ nebo 
východ slunce. My se k tomu původnímu 
uvědomění, k té společně sdílené moud-
rosti, ale budeme muset vrátit, jinak 
nemáme šanci,“ začíná trochu zeširoka 
Kateřina Krčmová, která zasvětila svůj 
život výzkumu toho, na jakých princi-
pech funguje tenhle Vesmír. 

Je to dost ambiciózní plán, ne že ne, 
ale nepotkal jsem dosud nikoho, kdo by 
se v něm dostal svou zarputilostí a uma-
nutostí tak daleko. Zakousla se do studia 
epigenetiky (vědy, která zkoumá, jak nás 
formuje okolní prostředí), neurologie, 
biologie či kvantové fyziky s  takovou 
vervou, že ji to stálo tisíce hodin a statisí-
ce korun, přičemž většinu knih a kurzů 
přelouskala v angličtině. Pokaždé přijde 
s nějakým novým objevem a mezi obo-
ry proplouvá jako ryba ve vodě. Své po-
znatky pak velice efektivním způsobem 

To jsem ten život ale pěkně projela... 
   Foto AdobeStock
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(neboť vše zkouší na sobě) propojuje 
v hlubokých souvislostech, které lidem 
pomohou pochopit principy potřebné 
pro podniknutí patřičných klíčových 
kroků. Nestačí například jenom chtít 
něco změnit, nejprve potřebujeme znát 
patřičné nástroje – JAK.

„Představte si člověka, který je inte-
grovaný. Ví, odkud je, co tu dělá, co je 
jeho cílem a kam chce dojít. Pak je jedno, 
co se v jeho životě děje. Když tohle ví, nic 
ho nezastaví. Mnozí lidé, a nakonec to 
budou muset udělat všichni, se pod tla-
kem okolností vracejí na začátek a pta-
jí se: Čeho jsem dosáhl? Co je smyslem 
mého života? A co mám se sebou dělat?“

Poznatky vědy nám říkají, že využívá-
me maximálně 30 % své DNA. O zbylých 
70 % se hanlivě mluví jako o junk neboli 
odpadní DNA, která prý k ničemu není. 
Takhle si věci zjednodušujeme pokaždé, 
když něco nevíme. Opravdu by ale příro-
da něco složitě vytvářela a pak takovým 
způsobem plýtvala na materiálu? Anebo 
to je tak, že využíváme-li pouze 10 % 
mozku nebo 33–35 % DNA, pak to spíše 
znamená to, že, jak Kateřina připomíná, 
něco děláme špatně? „Když nám nefun-
guje 66 % DNA, znamená to, že jsme 
dysfunkční. Projevovat se to může růz-
ně. Někdo utíká čistě k duchovnosti. To 
jsou lidé, kteří žijí pravděpodobně v ašrá-
mech, nakupují jen na bioafarmách, po 
městě chodí bosi a život je de facto neza-
jímá. Mají svůj ostrov, protože to neumí 
spojit s realitou. Unikají. Druhý extrém 
jsou lidé, kteří jsou zaměřeni čistě mate-
riálně, na lineární mozek, na to, že uvěří 
jen tomu, co vidí. Šťastní ale mohou být 

jen ti, kdo žijí v  rovnováze a  kdo mají 
dobře určené cíle. Zdroj úplně všeho, té 
síly, ke které se obraceli už naši předko-
vé, je v nás. A naším úkolem teď bude jej 
objevit. Abychom přestali být dysfunkč-
ní… A probrali se z letargie.“

Sedíme na lavičce před jedním praž-
ským kostelem, kde je velmi příjemná 
energie. Kateřina ukáže na přilehlý trav-
natý plácek a  vrací se ke své původní 
otázce. Moje ideální verze? Kdo ví, kde 
je jí konec… Je to pěkná představa, ale 
mám teď dost problémů se svou aktu-
ální verzí; ta mi tolik radosti nedělá. 
„Můžeme to vzít i z jiného úhlu pohledu. 
Připusťme, že tady na Zemi máme za 

sebou stovky či tisíce životů. Představ-
te si je všechny na té trávě před námi, 
tisíce lidí a  všechno to jste vy. Budete 
sedět na lavičce jako teď a oni budou vě-
dět, že jste šéf. Jak to vědí? Protože vy 
jste souhrn všech energií a  zkušeností 
ze všech životů dohromady. A právě to-
hle všechno je zapsáno ve zbytku DNA, 
který vědci označují za slepou. Je tam 
zapsaná každá kvalita, každá zkušenost, 
každá emoce, každý postoj. Vše, co jste 
kdy udělal, jakýkoli postoj jste zaujal, to 
jste dneska vy.“ A v tom je asi ta potíž. 
Mám pocit, že jsem udělal hodně chyb 

a  špatných rozhodnutí, které se stále 
vlečou a opakují. 

Někdo na minulé životy nevěří, radě-
ji, to je jeho volba. Položil bych mu ale 
pichlavou otázku, aby o  tom mohl pří-
padně znovu popřemýšlet. Kdybychom 
se rodili jako nepopsané listy, proč by 
někteří lidé měli jen tak bez příčiny na-
příklad totální fobii z výšek nebo z vody? 
A  jak to, že jeden člověk je šikovný na-
příklad v práci se dřevem tak, jako by to 
dělal po staletí, jiný má zase paměť jako 
slon a zálibu v knihách? Domnívám se, 
že kdybychom se rodili jako čisté listy 
papíru, vypadalo by to jinak. Ostatně 
potvrzují to i zkušenosti různých regres-

ních terapeutů, kde vycházejí najevo ne-
tušené souvislosti a vzpomínky. 

Karmu a to, jaké zátěže si neseme s se-
bou do dalších životů, skvěle popsal film 
sourozenců Wachovských s názvem  Atlas 
mraků. Minulé životy jsou tam propojeny 
jako pavoučí síť a  každé rozhodnutí 
v  jednom životě ovlivňuje i průběh dal-
ších životů. Jedna z hrdinek říká: „Věřím, 
že smrt jsou jen dveře. Když se jedny 
dveře zavřou, další se otevřou. Kdybych 
si měla představit nebe, představila bych 
si otevírající se dveře a za nimi bych jej 
našla. (…) Naše životy nejsou naše, nepa-

Vzdálili jsme se od sebe tím, že jsme se upnuli jen na vnější 
věci, které nás mají rozptýlit. A zuby nehty se bráníme 
tomu, abychom se na sebe museli pořádně podívat.

INZERCE
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Kateřina Krčmová pořád něco studuje. 
Učarovala jí hlavně kvantová fyzika. 
Z načerpaných poznatků pak míchá  

„kvantovou polévku”.  
Více na www.katerinakrcmova.cz   Foto KK
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Jaká je vaše ideální verze? Zkuste si ji 
pro začátek aspoň představit.   Foto AdobeStock

tří nám. Od lůna po hrob jsme spojeni 
s  druhými. V  minulosti i  současnosti, 
s každým zločinem či každou laskavostí 
tvoříme svoji budoucnost.“

Když se podíváme do zrcadla, vidíme 
tam jen aktuální verzi sebe sama, což je 
třeba 0,000001 % toho, kým doopravdy 
jsme. I to někdy stačí k tomu, aby nám 
ze sebe nebylo nejlíp. A to ještě nevíme, 
co jsme vyváděli v  minulosti, co jsme 
kde pokazili, komu jsme ublížili a co nás 
teď třeba drží při zemi, protože nejsme 
schopni se z  toho vymanit. „Ať to ale 
bylo cokoliv, vždy to bylo to nejlepší, co 
jsme byli v  dané chvíli schopni udělat. 
A to je možná dobré vědět. Možná nám 
to pomůže zbavit se pocitů viny.“

Co je vlastně karma? Energetická 
nerovnováha vzniklá v  důsledku na-
šich interakcí. Někdy také slýcháváme 
pojem „karmický dluh nebo vyrovnání 
karmy“.

„Znova – představte si, že tady na trá-
vě stojí těch pár set nebo tisíc lidí, kte-
ří jsou vámi. A teď si vemte, že jste byl 
podobný jako dnes. Desítky nebo stovky 
životů jste bojoval za svou pravdu a byl 
jste zavražděn. Velmi brzy. Jen proto, 
že jste jednou řekl svůj názor. Pokud 
jste tohle zažil desetkrát nebo stokrát 
a dnes děláte něco podobného, tedy sna-

žíte se dávat pravdu ven, proč byste měl 
najednou uvěřit tomu, že to klapne?“

Kateřina ale není příznivcem regres-
ních terapií, a to z dobrého důvodu. „Pro-
blém je, že lidé se octnou v těch drama-
tech znovu a je jim ještě hůře, než když 
přicházeli, odehrává se to jako smyčka 
dokola. Když například aktivujete velmi 

nehezkou vzpomínku z dětství, octnete 
se ve stejné vibraci, jako jste byl tenkrát.“

To ale samozřejmě neznamená, že je 
dobré trauma potlačovat či ignorovat. Je 
třeba najít způsob, jak změnit úhel po-
hledu na minulost. Nejde totiž budovat 
šťastný život a nést v sobě roli oběti. Mít 
nevyřešená dramata, pocit méněcennos-
ti, zlobu, křivdu… nic takového nelze. 
„Někdy se používá pojem vyčistit minu-
lost. Je třeba si uvědomit, že nejsem malé 
dítě a že ta situace mi perfektně poslou-
žila, abych byl nebo byla dnes tam, kde 
jsem.“

I když se totiž zrovna cítíte mizerně 
a máte pocit, že byste byli radši někde 
úplně jinde, i  to, že vyleze něco hnus-
ného (například objevíte temnější rysy 
své osobnosti, které jste vidět nechtěli). 
Jednou jsi dole, jednou nahoře, dalo by se 
zpívat s Voskovcem a Werichem. Přesně 
tak probíhá vývoj.

„Lidi mají představu, že se vyvíjejí 
lineárně. Přímo. Ale tak to není. Jde to 
nahoru, pak přijde propad. Pak se to 
zase zvedne, načež přijde ještě hlubší 
propad… Často praskne nějaká bubli-
na iluzí poté, co se dostanete na urči-
tou úroveň pochopení. Navýší se vaše 
energie na dostatečné množství tak, 
aby přestaly fungovat škodlivé vzorce, 
které jste dosud používal. Potřebují jed-
noduše vyměnit. A to, že se u toho cítíte 
špatně, vůbec nevadí. Někdo potřebuje 
spadnout na dno, protože ho nic jiného 
nedonutí.“

O jakých vzorcích ale Kateřina mluví? 
Říká jim též vnitřní matrice, systémy 
přesvědčení. Náš život se odvíjí podle 
toho, čemu jsme uvěřili. Většinou to není 
přesvědčení typu „žiji v dokonalém světě 
mezi dokonalými lidmi“, ale například, 
v důsledku bídy v minulosti, třeba „bojuji 

o přežití“. „Je třeba si uvědomit, že to, co 
žijete, je součást minulosti. A to je nutné 
změnit. Pokud jedete podle této matrice 
a nezměníte to, dopadnete vždy stejně.“

Ale jak se to dá změnit? „Emoce, kte-
ré jsou zažité, jsou v základní buněčné 
struktuře. A  tu nestačí ovlivnit vědo-
mím. Musíte aktivovat svůj vnitřní sys-
tém, kde se toto přesvědčení dá takzva-
ně přepsat. K tomu se určitě dostaneme. 
Skoro nikdo tohle totiž neumí, protože 
se nikde neučí principy, na kterých 
to stavět.“ Fajn, takže řešení existuje. 
O tom si povíme příště.  

Lidi mají představu, že se vyvíjejí lineárně. Přímo. Ale tak 
to není. Jde to nahoru, pak přijde propad. Pak se to zase 
zvedne, načež přijde ještě hlubší propad… To je vývoj.
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Útěk 
z vězení

P okud vám uteče manželka 
s  golfovým trenérem, budete 
se pravděpodobně cítit pod psa. 
Vztek se mísí s lítostí, a přidáte-

-li k  tomu alkohol, možná budete chtít 
udělat něco, čeho byste později litovali. 
Jestli ale nejste úplný rapl, vystřízlivíte 
a pistoli, nůž, sekeru či bazuku nakonec 
nepoužijete. Problém je, když se druhý 
den ráno probudíte a zjistíte, že někdo 
dokončil to, co vás ve slabší chvíli jenom 
napadlo, a vaši brzy již exmanželku a je-
jího nového šamstra najdou rozstřílené 
na maděru.

Nebojte se, nebude následovat esote-
rický výklad o  tom, kterak i  myšlenka 
může zabíjet, ani poučení „sledujte své 
myšlenky, stanou se slovy, sledujte svá 
slova, stanou se činy, sledujte své činy, 
stávají se zvyky, sledujte své návyky, sta-
nou se charakterem a dávejte si pozor na 
charakter, stane se vaším osudem“.

Když vydal Mezinárodní filmový festi-
val v Karlových Varech tiskovou zprávu, 
kde oznámil hlavní hvězdy letošního 
ročníku, při vyslovení jeho jména jsem 
si hned vybavil ohromující výkon, který 
se stal základem jednoho z  nejlepších 

příběhů všech dob. Křišťálový globus za 
mimořádný umělecký přínos světové 
kinematografii převzal na 53. ročníku 
karlovarského festivalu herec, režisér, 
scenárista, producent a  hudebník Tim 
Robbins, držitel Oscara za roli ve filmu 
Tajemná řeka a  oscarové nominace za 
nejlepší režii filmu Mrtvý muž přichází, 
ale především hlavní hrdina Vykoupení 
z věznice Shaw shank.

Robbins je multitalent, který točí bez-
vadné filmy, ať už stojí zrovna za kame-
rou, nebo poskakuje před ní, i kdyby se 
ale stavěl na hlavu, roli muže odsouze-

Na filmový festival 
do Karlových Varů přijel 

muž, který vytvořil 
nejdůležitější filmovou roli 

v nejlepším filmu všech 
dob. Tim Robbins, jenž 

se před čtvrtstoletím 
vykoupil z věznice se stěží 

vyslovitelným jménem, 
letos slaví šedesát let.   
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ného na doživotí za skutek, který nespá-
chal, už nikdy nemůže překonat. Vykou-
pení z  věznice Shawshank, v  originále 
The Shawshank Redemption, si ve všech 
žebříčcích drží už téměř čtvrtstoletí 
pozici nejlepšího filmu, jaký kdy byl 
natočen, a zdá se neotřesitelná.

Andy Dufresne vraždu sice nespáchal, 
ale najdou-li vaši manželku s milencem 
mrtvé den poté, co se od vás odstěhova-
la, asi to nemůže jinak dopadnout. Zvlášť 
když u soudu nehrají roli fakta a důka-
zy, ale výkony „hadů v oblecích“, nálada 
a motivace soudce či ve Spojených stá-

tech i rozpoložení takzvané poroty. Těž-
ko říct, co je lepší, zda klasický soudce, 
jenž rozhoduje o osudech lidí, jak se mu 
hodí, nebo 12 vylosovaných Američanů, 
kteří rozhodují o vině či nevině člověka, 
případně trestu nebo výši odškodnění.

V obou případech se tomu říká sprave-
dlnost, v obou případech to s ní má spo-
lečného asi tolik jako návštěva nevěstince 
s láskou. „Děláte na mě dojem bezcitného 
a  nelítostného člověka, pane Dufresne. 
Tuhne mi krev v žilách, když vás vidím,“ 
moralizuje soudce, darebák od pohledu. 
S  radostí Andymu přiklepne dvakrát 
doživotí (v  Americe se tresty sčítají) 
a z viceprezidenta banky se stane tresta-
nec ve věznici s ostrahou. „Andy vypadal, 
že s ním zacloumá i jarní vánek. To byl 
můj první dojem,“ říká spoluvězeň Red 
v podání Morgana Freemana, jenž sedí 
též na doživotí za vraždu, kterou na roz-
díl od Andyho spáchal, a který je ve vě-
zení tím, kdo sežene vše od cigaret přes 
geologické kladívko po plakát Rity Hay-
worthové. A  je také vypravěčem filmu. 
„Když se poprvé zavřou dveře cely, zbyde 
vám jen spousta času na přemýšlení.“

A taky na násilí… Přesto, že je tu reali-
ta amerického vězení vykreslena docela 

drsně, zdá se, že ve skutečnosti to bylo 
ještě mnohem horší. Ve filmu fiktivní 
vězení Shawshank ve státě Maine stá-
lo ve skutečnosti v  Mansfieldu v  Ohiu. 
Původně pasťák pro nenásilné delikven-
ty se vyvinul až do přelidněného suro-
vého pekla s  nejvyšší ostrahou a  těmi 
nejhoršími vrahouny. „Pořád si pamatu-
ju, jak to tam smrdělo, pořád slyším zvu-
ky, které se tam rozléhaly,“ vzpomínal 
skutečný vězeň Mark Humphrey, který 
si v ohijské státní věznici v Mansfieldu 
odseděl v roce 1969, kdy mu bylo 18, čtr-
náctiměsíční trest za loupež.

První věcí, které si Humphrey při 
svém nástupu do věznice v  roce 1969 
všiml, byl neskutečný zápach více 
než 2000 mužů, kteří se směli mýt 
pouze jednou týdně. Rvačky byly na 
denním pořádku, pobodání také ničím 
výjimečným a  vězni často končili svůj 
život oběšením.

Filmového Andyho si též vyhlédne 
skupina agresivních vězňů, kteří si říkají 
„sestřičky“, neboť sice nejsou od přírody 
teplí, ale když jsou v nouzi, „je jim to jed-
no“. Mlátí, znásilňují, buzerují… Přestože 
Andymu udělají ze života na dva roky 
peklo, díky vnitřní síle ho nezlomili.

Nebezpečná věc
Měl totiž svůj sen a cíl a díky své pun-
tičkářské povaze bankéře také velkou 
trpělivost a  schopnost plánování. A  sa-
mozřejmě inteligenci. Každý týden psal 
například dopisy úřadům, které mu po 
šesti letech raději poslaly finanční pod-
poru pro zřízení vězeňské knihovny 
a starší knihy s tím, ať už jim jenom pro-
boha přestane psát. Postupně zařídil nej-
lepší vězeňskou knihovnu v zemi (začal 
psát dvakrát týdně), kde si mohli vězni 
třeba pouštět do sluchátek skvělou mu-

ziku. Vybuduje též vzdělávací centrum, 
za které by se nemusela stydět ani uni-
verzita. Psala se 50. léta 20. století…

Andyho život ve vězení se obrátí k lep-
šímu až ve chvíli, kdy se svými spoluvěz-
ni opravuje střechu jedné z vězeňských 
budov a slyší nejagresivnějšího bachaře 
stěžovat si, že když zaplatí daň z dědic-
tví, stát jej oškube jako husu a nic mu 
nezbyde. Andy mu poradí, jak přepsat 
legálně peníze na manželku a nezaplatit 
ani dolar. Bachař ho poté zachrání od 
násilníků, protože Andy tráví až příliš 
času ve vězeňské nemocnici, místo aby 

Foto Profimedia

Těžko říct, co je lepší, zda klasický soudce, jenž rozhoduje 
o osudech lidí, jak se mu hodí, nebo dvanáct vylosovaných 
Američanů, kteří rozhodují o vině či nevině člověka...
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dělal bachařům finanční poradenství, 
a takhle to přece nejde…

Jeho schopností si brzy všimne i  ře-
ditel vězení Norton, jenž šermuje citáty 
z bible na každém kroku, ale je to pořád-
ný hajzl. Z prádelny na prádlo přesune 
Andyho do jiné „prádelny“. Andy mu do-
konale umí vyprat peníze, které přichá-
zejí do vězení na sociální projekt „vězeň-
ské práce“. „Stačí vědět, jak ten systém 
funguje,“ vysvětluje užaslému Redovi, se 
kterým se spřátelí. Andy pere peníze tak 
šikovně, že i kdyby se na to přišlo, sto-
py vedou k  jistému panu Stephensovi, 
jenž… vůbec neexistuje. Vytvořil černou 
duši, za pomoci pošty a ostatních úřadů 
získal pro pana Stephense občanský prů-
kaz, pojištění, účet, zkrátka všechno…

Ptáček v kleci
Red už je ve vězení už desítky let a roz-
čilují ho především Andyho řeči o  svo-
bodě a naději; pro něj je naděje nebez-
pečná věc. Po tolika letech ví, že „tyto 
zdi mají zvláštní moc; nejdřív je nená-
vidíš, pak si zvykneš a  nakonec si na 
nich závislý“. Říká se tomu „instituci-
onalizace“. Když po 50 letech propustí 
jejich spoluvězně Brookse, je to pro něj 
na svobodě obrovský stres. Brooks píše 
do vězení svým bývalým parťákům 
a  stěžuje si, že by se nejradši vrátil 
zpátky do vězení. Auto viděl naposledy 
jako malý kluk a v současném provozu 
je pro něj problém přejít i ulici. „Venku 

všechno hrozně kvaltuje,“ píše s tím, že 
to nezvládá; načež se raději oběsí.

Na úplném začátku to jako nejlepší 
film všech dob zrovna nevypadá. Tem-
po je pozvolné, odsouzení nevinného 
sice zajímavé, ale nikterak objevné. Mezi 
nevábnými zdmi věznice ale příběh na-
bírá postupně na obrátkách. Je vyprávěn 
velmi civilně, bez zbytečného patosu 
a emoce nevzbuzuje uměle, ale přiroze-
ně. Fascinující je především disciplína, 
vnitřní síla a  nezlomná vůle hlavního 
hrdiny v  podání Tima Robbinse, který 
i když trpí, nic ho nemůže zastavit, neboť 

má cíl, na kterém postupně pracuje. Chce 
utéct do Mexika, k Tichému oceánu. A to 
tak elegantně, že ho nikdo nenajde.

Andy se i ve vězení snaží být normál-
ní a lidský. Knihovna vězňům evidentně 
prospívá, a tak zamkne třeba bachaře na 
záchodě, zabarikáduje se v kanceláři a do 
rozhlasu na dvůr pustí vězňům nádher-
nou operní árii. „Jako by do té naší klece 
vlétl krásný ptáček a zbořil všechny zdi,“ 
popisuje účinek tohoto momentu vypra-
věč Red. „Na chvilku se tu cítil každý svo-

bodně, a  to ředitele sralo nejvíc.“ Andy 
to sice odnese měsícem na samotce, ale 
usmívá se. „Na muzice je krásné, že ti ji 
nemůžou vzít,“ říká. A ironicky komen-
tuje i svou novou práci propírače peněz: 
„Venku jsem byl poctivý, až tady se ze 
mě stal padouch.“

Nenápadný film se zpočátku, v  roce 
1994, příliš nechytil. Vydělal si sice na 
sebe, ale na Oscarech ho převálcoval 
Forrest Gump i Pulp Fiction a diváků do 
kin taky nepřišlo tolik. Kromě skvělých 
hereckých výkonů měl ale jednu obrov-
skou výhodu – fantastický scénář. Před-

lohou se stala povídka slavného Stephe-
na Kinga Rita Hayworthová a vykoupení 
z  věznice Shawshank,  do jejíž adaptace 
se pustil Frank Darabont, který autora 
Kinga zaujal svým tvůrčím nadšením. 
Za osm týdnů měl hotovo. „Byl to ten 
nejlepší scénář, jaký jsem kdy četl,“ zdů-
razňoval vždycky Morgan Freeman. Da-
rabont se ujal i režie a stvořil naprostý 
majstrštyk, kde si sedlo naprosto všech-
no. Nejlepší film asi může vzniknout jen 
tak, že vás to ani nenapadne.

Jako by do té naší klece vlétl krásný ptáček a zbořil 
všechny zdi. Na chvilku se tu cítil každý svobodně, a to 
ředitele sralo nejvíc.
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O  roli Andyho byl prý veliký zájem. 
Uvažovalo se o Kevinu Costnerovi, Tomu 
Cruiseovi či Tomu Hanksovi, který ale 
točil ve stejné době Forresta Gumpa 
a s Darabontem natočil až – také výbor-
nou – Zelenou míli. Díky Bohu za Tima 
Robbinse! Jeho klid, civilnost a neholly-
woodskost způsobí to, že se vám zadře 
pod kůži a už tam zůstane.

Diváci si na „obyčejný“ film zvykali 
postupně. Rok po premiéře vyšel na vi-
deokazetách ve vysokém nákladu 320 ti-
síc kusů a zájem byl podstatně větší než 
v kinech. Úspěšné bylo i televizní uvede-
ní v různých zemích.

To, že je i  po čtvrtstoletí Vykoupení 
považováno za nejlepší film „ever“, je po-

dle mě hodně i tím, že ukazuje cestu. Že 
pokud máte vnitřní motivaci a cíl, nezni-
čí vás to ani ve chvíli, kdy vám okolnosti 
zrovna nehrají do karet. 

Můžu čurat?
Andyho naděje vzrostou, když do vězení 
zamíří mladíček Tommy a sdělí mu in-
formace, které by mohly vést k jeho pro-
puštění. Ředitel Norton ale svého ban-
kéře-otroka, kterému nemusí ani platit, 
nechce ztratit a Tommyho nechá zabít. 
Jenže po dvaceti letech je už Andy při-
praven na svou cestu za svobodou, bez 
ohledu na to, že to nepůjde legálně. 

Geologickým kladívkem, které mu 
Red sehnal na začátku jeho pobytu za 
mřížemi, si totiž Andy, jehož je geologie 
velkým koníčkem, doslova vyhrabal ces-
tu ven. Jak říká Red: „Geologie je nauka 
o tlaku a času; to je vše.“ A času měl Andy 
hodně. Každou noc, 20 let, kladívkem 
kopal díru z  cely (přikrytou plakátem 
nejdřív Rity Hayworthové, poté Marilyn 
Monroe a  nakonec Raquel Welchové) 
a ráno vynášel vykutaný materiál v kap-
sách a nohavicích na dvůr. 

A tak v roce 1966, po 20 letech v díře, 
ze své cely zmizel, slovy šokovaného ře-
ditele, „jako prd ve větru“. Hotýlek u Ti-
chého oceánu v Mexiku volá! Zbývá se 
jen přebrodit půlkilometrovým potru-
bím sraček, obléct ředitelův oblek a  jet 
vybrat vydělané peníze jako pan Ste-

phens. A ještě poslat do novin materiály 
o „charitativní“ činnosti pana ředitele.

Nakonec po 40 letech pustí i  Reda, 
který je z nově nabyté svobody velmi ne-
šťastný. „Čtyřicet let jsem se musel dovo-
lovat, když jsem potřeboval čurat. Když 
se nedovolím, nedostanu ze sebe ani 
kapku.“ Uvažoval o tom, že něco spáchá 
a radši se vrátí „domů“ do basy. Andyho 
vize Tichého oceánu mu ale pomohla 
strach překonat. „Chceš myslet na život, 
nebo umírání?“ říkával mu kamarád. 
„Nezapomeň, Rede, naděje je dobrá věc.“

Ano, ale nestačí jen sedět v koutě a li-
tovat se, štěstíčku se musí jít naproti. 
Pak je člověk akorát naštvaný, že neudě-
lal to, co měl, ani to, co chtěl, a všechno 
pokazil. Andy a Red dokázali překonat 
nepřízeň osudu i sami sebe. Vybojovat si 
svoji svobodu. Jinak by si to mohli hodit 
rovnou jako Brooks. „Jsem tak vzruše-
nej, že stěží sedím v klidu. Myšlenky se 
mi honěj hlavou. Takové vzrušení zažije 
jen svobodný člověk. Svobodný člověk 
na počátku dlouhé cesty s  nejistým 
koncem. Doufám, že Tichý oceán je tak 
modrý, jako byl v mých snech,“ říká Red 
v autobuse na cestě do Mexika.

Jednou otrok, navždy otrok? Může to 
tak být, ale taky nemusí. A neplatí to jen 
ve vězení s ostrahou jako ve Vykoupení 
z  věznice Shawshank, ale i  ve vězení, 
která si stavíme ve své mysli. Každý má 
svobodnou volbu.      

 Skutečné vězení Shawshank se nachází 
v Ohiu. Naštěstí už je zavřené... Vpravo dole: 

Tim Robbins se jako Andy Dufresne dostal 
na svobodu. Takhle vypadá herec v rok svých 

šedesátin, kdy dorazil do Karlových Varů.   
Foto Wikimedia Commons a Profimedia
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Údolí bílých 

CIKÁNŮ

Žít si po svém může být dobrá věc. Pokud to ovšem neděláte 
na úkor druhých. Irští kočovníci umějí držet pospolu, dovedou 

se postarat jeden o druhého, jsou výborní obchodníci, ale 
jejich způsob života s sebou nese i stinné stránky. Jak říká 

jedna Angličanka: „Je nám líto lidí, u kterých se usadí příště.“
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T ommy se spolu s  parťákem 
sune po cestě plné výmolů za-
litých vodou z čerstvého deště. 
Po levé straně míjí převráce-

nou pračku, napravo se válejí další spo-
třebiče spolu s pořádnou porcí odpadků. 
Tuší, že ho nečekají snadné chvíle, ale jed-
nou dostal od šéfa za úkol sehnat kara-
van za dobrou cenu, ze kterého by se lépe 
řídily nelegální kšefty, a tak i když se mu 
do tábořiště mezi „cigoše“ vůbec nechce, 
těžko by hledal vhodnější místo.  

 V táboře k autu ihned přiběhne asi os-
miletý kluk. Ptá se Tommyho, koho hle-
dá. „Pana O’Neilla? Zavolám ho.“ – „Tak na 
co čekáš?“ popohání kluka. „Na pět liber, 
co mi zaplatíte.“ Než se vzácný host roz-
kouká, za autem má připojený karavan 
a  na vedlejším sedadle kromě parťáka 
i  nového psa. „To bylo keců! Nejsou to 
špatní kluci,“ odtuší řidič a  rozjede se, 
když tu se ozve obrovská rána. Karavanu 
upadla kola a pes utekl oknem ven.

Takhle začíná Podfu(c)k  (Snatch), 
kultovní gangsterská komedie režisé-
ra Guye Ritchieho z  roku 2000, která 
ukázala i  jednu velmi svéráznou, leč ne 
tak známou menšinu – Irish travellers, 
irské kočovníky, nebo také Pikeys, ci-
kány, kteří si dodnes, na rozdíl třeba od 
českých Romů, uchovali svůj původní 
způsob života.

Obyvatelé tábora však reklamace 
nepřijímají. Když Tommy oznámí svoji 
stížnost místnímu kápovi Mickeymu 
v podání Brada Pitta slovy „dej mi zpátky 
prachy a karavan si strč někam“, ten se 
mu vysměje. „Řeklo se, že se to prodá tak, 
jak to je. Táhni do hajzlu, dokud můžeš 
po svejch,“ ledově odsekne a  bezelstně 
se zeptá, k čemu by mu jako byl karavan, 
když nemá kola. Tenhle cikánský šampi-
on v boxu bez rukavic je zkrátka „tvrdší 
než hřebík z rakve“.

Vždycky jsem se u  scén s  Mickeym 
královsky bavil, aniž bych tušil, že jsou 
tihle „cigoši“, kteří kašlou na pravidla, ev-
ropským fenoménem a znázorněni jsou 
víc než realisticky. Neplatí sice daně, ne-
boť všechno jedou hotově, zanechávají po 
sobě strašlivý nepořádek a zákony pro ně 
platí jenom jejich vlastní, ale od státu nic Foto Profimedia
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nečekají (kromě toho, aby je nechal být 
a přimhouřil obě oči) a dovedou se dost 
dobře obejít bez něj. Kromě jiného jsou 
totiž vynikající obchodníci, jak ostatně 
naznačuje i  zmíněný Podfu(c)k. Když 
Mickey vyřadí při zápase hlavní hvězdu, 
která je důležitá pro nadcházející hlavní 
souboj, chtějí ho pořadatelé zlanařit mís-
to něj. „Kolik za to?“ – „Deset táců.“ – Za 
to bych se ani neshejbl.“ Ačkoli je domlu-
veno, že půjde v  předem dohodnutém 
zápasu k zemi, Mickey svého soupeře sej-
me jednou ranou hned na začátku, pro-
tože si vsadil sám na sebe a vydělal balík.

V Británii, odkud pocházejí (konkrét-
ně z Irska), se jim říká Pikeys. Když jim to 
řeknete do očí, asi nebudou moc nadšení. 
Pokud neumíte rychle utíkat, bezpečněj-
ší a v dnešním úzkostlivě korektním svě-
tě neutrálnější bude použít termín irští 
kočovníci, Irish travellers. V  Irsku jich 
žije něco přes 20 tisíc, v  Británii  podle 
odhadu asi 15  000,  v  USA  pak mezi 
10 000 a 40 000. Oni sami sebe označují 
nejčastěji jako národ „The Pavee“. Romo-
vé to tedy nejsou – geneticky s nimi ne-

mají zřejmě nic společného, a cikáni se 
jim říká jen kvůli podobnému způsobu 
života. Jsou ostatně dočista bílí…

Slyšet je o nich ale v celé Evropě. S nad-
sázkou by se dalo říct – a není to myšleno 
nijak pejorativně –, že všichni v Evropě 
mají své cikány, nebo chcete-li lidi, kte-
ří si nenechají diktovat, jak mají žít, ač 
je to často na úkor majority. Když totiž 
nevydělají obchodem či – jelikož mají sílu 
a  jsou zruční – podomními opravami 
a  výpomocí v  sousedství, kam zavítají, 
dokážou si pomoct i  jinak… Účel totiž 
mnohdy světí prostředky.

Dej sem karavan
Na konci loňského roku způsobil v Ang-
lii poprask případ gangu irských kočov-
níků, které chytila policie v  Německu, 
jež nyní řeší spoustu přečinů migrantů 
spíše z jiných, vzdálenějších koutů světa. 
Schengen je schengen. Jen v  Severním 
Porýní-Vestfálsku ukradli irští kočov-
níci za rok neuvěřitelných 70 karavanů 
v hodnotě 7 000 000 eur. Byli prý bez-
ohlední a brutální. Dělají si zkrátka, co 

chtějí; na jednu stranu to s sebou přináší 
řadu úskalí, na druhé straně je ale obdi-
vuhodná jejich stabilita a výdrž. Všechno 
se mění, jen oni jsou pořád „sví“.

Připomínají tak trochu mafii. Jakmile 
je někde – převážně v Anglii – volný, ne-
ohraničený plac, hrozí, že se ta jednoho 
dne objeví pikeys. Prostě přijedou a zů-
stanou, jak dlouho budou chtít. I proto 
se na pozemky dávají preventivně závo-
ry. Zvlášť když britskými médii občas 
proběhnou historky „ze života“.

Na podzim roku 2016 například 
oblažili svou přítomností Kingswin-
ford. V  pětadvacetitisícovém městě si 
opravdu nemohli přát nic lepšího, než 
aby irští kočovníci postavili ilegální 
tábor v  populárním Cot Lane Parku. 
Šokované maminky na dětském hřišti 
pak pozorovaly, jak devítiletí hoši z ko-
čovné komunity kadí a močí z dětských 
prolézaček. Jakmile si ulevili, utřeli se 
ponožkou, kterou ovšem nezahodili, ale 
znovu si ji oblékli. Je sice chvályhodné, 
že jsou tak praktičtí, ale přece jen, nic 
se nesmí přehánět…

Každý rok zkraje června, již od roku 1685, 
se koná nejstarší a největší koňský trh 
na světě. Do Appleby se sjíždějí kočovní 
cikáni z celé Evropy.   Foto Profimedia
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Policie sice dorazila a hřiště ohraničila 
a  uzavřela, ale pásky omladina strhala 
a  toto opatření jaksi nemělo efekt. Na-
konec měli místní obyvatelé, za pomoci 
policie, štěstí, neboť kočovníci vydrželi 
jen pár týdnů. A tak si dali občané města 
brigádu, aby uklidili tuny odpadků, jež 
na místě irští cikáni zanechali, a  všem 
se výrazně ulevilo. Problém je, když se 
přesunou třeba do sousedního parku – 
v  případě Kingswinfordu totiž nejprve 
zpustošili Black Country Park. „Nikdy 
předtím jsme nic takového nezažili,“ 
svěřila se novinářům sedmašedesátiletá 
paní Adamsová. „Bylo to traumatické. Je 
nám líto lidí, u kterých se usadí příště.“

Jelikož jsou ale pikeys výborní 
obchodníci, jak jsme již zmiňovali, 
napadl je geniální kšeft. V  roce 2011 
v Essexu slíbili, že nelegální tábor o po-
čtu zhruba stovky rodin opustí, pokud 
jim město zaplatí 7 milionů liber. Místní 
starosta prohlásil, že suma „vysoce pře-
vyšuje tržní hodnotu“. Nakonec se ciká-
ny podařilo z místa zvaného Dale Farm 

vystěhovat (po desetileté právní bitvě). 
Cena vystěhování a  likvidace kempu? 
Bez dvou set tisíc čtyři miliony… No vi-
díte, jako v tom vtipu: dva miliony město 
ušetřilo. Nejdůležitější otázka vždycky 
zní: Kdo bude další? Při likvidaci tábora 
se mimochodem přišlo na to, že irští ko-

čovníci tajně vlastní ve městě normální 
domy.

Tihle bílí cigoši jsou chytřejší či spíš 
mazanější, než by člověk řekl. A nebojí 
se do toho pořádně šlápnout. Uvnitř ko-
munity panují tvrdá pravidla. Kdo by se 
nastěhoval do nějakého bytu, bude vy-
obcován navždy – proto to zvláště mladí 
pikeys dělají tajně. Jako můj spolubydlící 

Anas, Palestinec žijící v Jordánsku a stu-
dent medicíny, se kterým jsem kdysi sdí-
lel pokoj na pražské koleji. Coby muslim 
se pětkrát denně musel modlit, ale byl 
tak nadšený z české svobody a toho, že 
ho při porušování božích přikázání uvi-
dí nanejvýš Alláh, nikoli však krajané, že 

byl permanentně nalitý a na české dív-
ky, které obšťastňoval s obdivuhodnou 
vytrvalostí, musel mít zvláštní diář, aby 
se mu nepopletly dny, protože, jak říkal 
svou milou češtinou, „to by byl průser“…

Sňatky mimo komunitu – zakázány. 
Žena musí především poslouchat a pe-
čovat. Muž vydělávat. Že by je za to ši-
kanovali liberálové, jako to dělají všem 
ostatním nemenšinovým skupinám 
obyvatel, nehrozí. „Kdyby nám někdo 
zkusil něco říct, dostal by pěstí. Bylo by 
to navíc rasistické. Máme to v krvi. Víme, 
jak máme bojovat, a proto nikdy nikdo 
nic neřekne,“ řekli v reportáži magazínu 
Vice. Skvělá taktika – tím se vysvětluje, 
proč můžou kočovníci zastavit na třicet 
let pod mostem a vegetit si jen tak vedle 
největšího evropského obchoďáku.

Míchání mimo komunitu je nejen ne-
žádoucí, ale i  nefunkční. Winnie War-
dová se anglickým novinářům svěřila 
s tím, že byla vdaná za muže, který nebyl 
z komunity. „Nefungovalo to, jsme příliš 
jiní. Myslím, že nám nerozumí. Nerozu-
míme ani sami sobě, tak jak bychom to 
mohli chtít od druhých.“ To je fakt.

Mezi rodinami se stále ještě domlou-
vají budoucí svatby. Kdysi se dívky vdá-
valy ve velmi nízkém věku a manželem 
býval většinou jeden ze strýců, otázka 
ovšem je, zda je tomu dnes jinak, anebo 
zůstává vše při starém. Někdy lepší ne-
vědět.

Pokud někam pikeys přijedou, často 
obcházejí domy v okolí a nabízejí opravy 

Romové to nejsou – geneticky s nimi nemají zřejmě nic 
společného, a cikáni se jim říká jen kvůli podobnému 
způsobu života. Jsou ostatně dočista bílí…
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Když se jim někde zalíbí, zůstanou tam irští 
cikáni třeba 30 let. Někdy je jejich pobyt kratší, 
ale o to intenzivnější. Na protější straně: 
V Kingswinfordu zabrali k šoku místních 
v roce 2016 nejoblíbenější park.   Foto Profimedia

či fyzickou práci, pro niž mají vzhledem 
ke  svým fyzickým dispozicím výborné 
předpoklady. To je ta lepší stránka věci…

Pod mostem
Geneticky jsou to zřejmě Irové, ale vědci 
se o jejich přesném původu dodnes přou. 
Podobně jako u  skotských kočovníků, 
ale i holandských či německých cikánů. 
V roce 2011 nicméně v Královské společ-
nosti chirurgů v Dublinu a na Univerzitě 
v Edinburghu provedli analýzu DNA u 40 
irských kočovníků a zjistili, že jsou odliš-
ná irská etnická menšina, která se od-
dělila od Irů minimálně před 1000 lety; 
podle tvrzení vědců jsou stejně tak od-
lišní i od Islanďanů či Norů. Irští kočov-
níci o  své existenci neponechali žádné 
psané záznamy a  jejich rodiny nesahají 
do stejného místa v čase; některé famílie 
převzaly zvyky kočovníků před pár set 
lety, jiné ale teprve nedávno. Není tedy 
jasné, jak velká část irských kočovných 

cikánů patří do původní etnické skupiny, 
myšleno z  pohledu genetiky. Označení 
cikáni se tak pro ně nevžilo kvůli gene-
tickému původu (Romové z Indie to ne-
jsou), ale „sociologickým znakům“.  

Analýza irských kočovníků podporuje 
jednak hypotézu o irském původu a ně-
kolika subpopulacích, což jsou „části po-
pulace, které mají kromě hlavních zna-
ků společných celé populaci i  společné 
znaky zvláštní, jimiž se odlišují od jiných 
subpopulací téže populace“, jednak oso-
bitost vnitrozemních částí země kvůli 
vlivu Vikingů. Genetické studie Miriam 
Murphyové a Davida Crokea identifiko-
valy genetické choroby, jež jsou mno-
hem častější u irských cikánů než v běž-
né populaci – podle vědců buď proto, 
že docházelo hojně ke sňatkům uvnitř 
komunity, kde jsou skoro všichni nějak 
příbuzní, nebo že generace původních 
Irů se smíchaly v minulosti s předky ne-
příbuznými se zbytkem irské populace.

Nemohl jsem tehdy věřit vlastním 
očím. Když jsme před devatenácti lety 
s  naší třídou na gymplu rozvrzanou 
Karosou projížděli v  šest ráno Londý-
nem, ve Westfieldu jsem ještě rozespalý 
zmerčil prazvláštní úkaz – minivesničku 
karavanů a bungalovů, uvelebených pod 
spletí nadjezdů, které spojují Westway 
se dvěma souběžnými dvouproudovka-
mi. Doslova a do písmene pod mostem. 
Nejprve jsem očima podvědomě hledal 
šapitó, protože mě napadlo, že asi přijel 
cirkus. Nikde nestála ani horská dráha, 
takže londýnská „Matějská“ to taky neby-
la. O skoro dvacet let později jsem si tohle 
místo překřtil na „údolí bílých cikánů“. 

Mobily tehdy ještě neměly internet, 
ten byl teprve v plenkách, tak jsem ten 
bizarní výjev, okouzlen Buckingham-
ským palácem, Tower Bridge a  Muze-
em voskových figurín Madam Tussaud, 
pustil z hlavy, aniž bych ho „rozklíčoval“. 
A  to tam tehdy ještě nestál obchoďák, 
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nebo, jak se dnes říká, nákupní centrum, 
největší v Evropě za 1,45 miliardy liber. 
To bych asi zíral ještě vykuleněji. 

Nedávno mi dávný zážitek připomněla 
známá, která pendluje mezi Prahou 
a  Anglií. Veronika nejde pro břitký 
výraz daleko a vtipně glosuje svoje i cizí 
peripetie v  britské metropoli. Po šesté 
večer z  domu raději nevychází, neb 
kriminalita roste a  přibývá například 
vražd nožem. Na rozdíl od jiných evrop-
ských metropolí, jako je Berlín, Paříž či 
Stockholm, kde jsou v centru pozornosti 
muslimské gangy, tady nejvíc řádí v tuto 
chvíli Balkánci. Co se týká menšin, Židé 
mají pod palcem finance (je zde hodně 
i těch ortodoxních), Indové jsou machři 
na úřední věci a účetnictví, Poláci, kteří 
obstarávali dlouhá léta řemesla, postup-
ně v  této oblasti ustupují Rumunům, 
a Angličani, ti jsou nejohroženější, proto-
že v Londýně nejsou už prakticky vůbec.

Právě Rumuni, kteří vytlačují Poláky, 
kromě řemesel obstarávají ve velké míře 
i kriminalitu. Nevím, jak přišla řeč zrov-
na na Pikeys, jestli Veronice nějaký z nich 
chtěl posekat dříví nebo zaparkoval 
poblíž svůj karavan, ale v tu ránu jsem si 

vzpomněl na svůj tehdejší neskonalý údiv 
pod londýnským mostem – ani ve snu by 
mě nenapadlo, že v centru osmimiliono-
vého Londýna může vyrůst cikánský tá-
bor, ještě ke všemu pod mostem a dálni-
cemi. Jakmile pikeys někde zaparkují, je 

téměř nemožné je odtud dostat, i kdyby 
kolem trakaře padaly a obchoďáky rostly. 
Ve Westfieldu „kempují“ už přes třicet let, 
a nemohl je rozhodit ani „nákupák“.

Martin O’Donell, jeden ze členů 20 míst-
ních rodin, které dokočovaly zrovna na 
tohle nepravděpodobné místo, kde zůsta-
ly už natrvalo, si před pár lety v reportáži 
pro magazín Vice postěžoval, že „mnozí 
blbci po nás seshora házejí, cokoliv jim 
přijde pod ruku – lahve či hrsti plné štěr-
ku“. Předsudkům čelí irští cikáni stejným 
jako v  Česku. Předsudky se tomu říká 

oficiálně, ale jde spíš o opatrnost až averzi 
způsobenou nedobrými zkušenostmi či 
obavami z  nepředvídatelnosti skupiny. 
„Kdybyste dnes umyli karavany a zítra 
přišli znovu s hadicí, uvidíte na nich sil-
nou vrstvu sazí,“ přibližoval dobrovolný 

život pod mostem, až si člověk říká, proč 
to radši nerozbalili někde u lesa.

Na druhou stranu, sice se jim tam 
možná víc práší a občas jim něco spad-
ne na hlavu, ale nemusí platit šíleně 
předražené nájmy, lichvářské hypotéky 
nebo daně (neboť všechno jedou cash, 
takže jsou na tom ve srovnání s většinou 
ostatních Londýňanů a vůbec Angličanů, 
neřkuli všech Evropanů) de facto lépe. 
Fuck the systém, kašleme na systém, my 
si budeme stát, kde chceme, jak dlouho 
chceme a dělat si, co se nám zamane. „Ži-
jete-li na tomhle místě, cítíte aspoň tro-
chu svobody. Myslím si, že v domě nebo 
bytě by spousta irských kočovníků cítila 
klaustrofobii – jako kdyby je zavřeli do 
vězení.“ Pokud by to zkusil nějaký Angli-
čan, se zlou by se asi potázal… 

V  Irsku kočovníky zkusili takzvaně 
integrovat neboli začlenit do většinové 
společnosti tím, že jim začal stát budo-
vat speciální domy. Dopadlo to ale ka-
tastrofálně. Kočovníci se do speciálních 
domů totiž nechtějí stěhovat, a  to jak 
kvůli svému tradičnímu způsobu živo-
ta, tak na základě skutečnosti, že tyto 
domy se houfně podpalovaly. Zničeno 
bylo asi 14 procent vystavěných domů, 
a tak na to například rada hrabství Clare 
rezignovala a další nechce budovat. 

Jak říká zmiňovaný Martin O’Donne-
ll: „Narozený jako kočovník, zemřu jako 
kočovník. Nejde nikoho k něčemu nutit. 
I když žiju už 18 let na jednom místě, po-
řád jsem kočovník.“ Se vším, co k tomu 
patří…    

Žijete-li na tomhle místě, cítíte aspoň trochu svobody. 
V domě nebo bytě by spousta irských kočovníků cítila 
klaustrofobii – jako kdyby je zavřeli do vězení.
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Konec ZUBAŘŮ 
v Čechách?



45

ZUBY Z HUBY

Média píší o tom, jaký 
je u nás nedostatek 

zubařů a že bude hůř. 
Je to opravdu tak, 

nebo je problém české 
stomatologie někde 

jinde? Ať tak či onak, 
jde-li člověk k zubaři, 

musí na svůj chrup 
dávat velký pozor…

K romě zdlouhavé a otravné ná-
vštěvy úřadů existuje v  živo-
tě lidském snad už jen jediná 
věc, kterou lidé odkládají až na 

krajní mez – zubaře. I jinak inteligentní 
a rozvážní lidé, kteří prokrastinaci ob-
vykle nehoví, ztrácejí půdu pod noha-
ma, jakmile dojde byť jen na teoretickou 
možnost vrtání či trhání zubů. To sa-
mozřejmě vede k nevyhnutelné skuteč-
nosti, že do stomatologických ordinací 
se potácejí zpocení a bolestí zkroucení 
mužové a  ženy, kteří vypadají, jako by 
polkli pingpongový míček a že to s nimi 
každou chvíli švihne. Bolest je v tu chvíli 
silnější než mnohdy zbytečný a  iracio-
nální strach, uvážíme-li, jak bezbolest-
nou procházkou je dnes běžný zubařský 
zákrok oproti dobám minulým.

Avšak ani špičkové nástroje, rentgen 
a  supertenké jehly, jejichž bodnutí do 

patra skoro necítíte, nemohou zakrýt 
neduhy, které současnou českou sto-
matologii provázejí.

Ze všeho nejtěžší je zubaře vůbec na-
jít, natožpak dobrého. Média v posled-
ních letech chrlí články o tom, jaký je 
jich v  Česku akutní nedostatek. Staří 
prý odcházejí do důchodu, mladí ne-
jsou, celkově jsou všichni přetížení, jed-
no oko by nezůstalo suché. Do té doby, 
než vás rozbolí zub… A než zjistíte, jak 
to v praxi doopravdy funguje.

Doktora L. z Prahy mí známí velice 
chválili a  měl jsem štěstí, že jsem se 
k němu přihlásil v době, kdy ještě přijí-
mal nové pacienty. Je to prý machr, má 
supermoderní kliniku a nejtenčí jehly 
na trhu, navíc sleduje světové trendy. 
Nemohl jsem se ale zbavit dojmu, že 
moje přítomnost v jeho kartotéce dělá 
radost mnohem víc jemu než mně. Pro-
fesionál, to on byl, zručnost mu taky 

nechyběla, ale brzy poté, co jsem se za-
registroval, jsem zaregistroval, že kro-
mě světových trendů sleduje i světové 
ceny. Věděl totiž, jak systém i pacienty 
vytěžit do poslední koruny. Tehdy jsem 
mu ale do karet ještě neviděl, neb nej-
tenčí jehla na trhu byla pro mě argu-
mentem nejsilnějším.

Nicméně než jsem se rozhoupal, 
zvedl telefon a podařilo se mi k němu 
objednat, zub mě přestal bolet. Já to 
považoval za dobré znamení, on mi ale 
vysvětlil, že zub umírá a bude obtížné 
ho zachránit. Jemu se to však povedlo.

Zub mě sice bolet přestal, ale z část-
ky za ošetření kořenových kanálků, 
vytvoření keramické on-laye a  dalších 
„nezbytných úkonů“ mě rozbolela celá 
hlava. Za to bych měl nový počítač 
nebo dovolenou! Rozhodl jsem se, že 
příště snad radši půjdu ke kováři.

Pokud něco vyřknete, ať už v duchu 
nebo nahlas, spirituální zákon velí, že 
vesmír vaše přání splní. A na to pozor. 
Jakmile mi totiž supermoderní ke-
ramická on-lay praskla po pár letech 
vejpůl, neboť její estetická dokonalost 
výrazně předčila odolnost, jak jsem 
pravil, tak se i stalo.

To totiž nebyl zubař, to byl kovář. 
Nebo řezník? Myslel jsem si nejprve, 
že mám zánět dásně, když se mi na ní 
udělala boule a tekl z ní hnis. Přikládal 
jsem hřebíček, který skvěle umrtvu-
je, a přemítal, jakého rozumného sto-
matologa navštívím. Aby byl šikovný 
a zároveň si kvůli němu nebudu muset 
brát hypotéku. Výběr se zúžil na hrst-
ku zubařů, kteří měli na webu či na 
dveřích napsánu kouzelnou formulku 
PŘIJÍMÁM NOVÉ PACIENTY.

„Je to paradontální chobot,“ oznámil 
mi asi po minutě, významně si prohlí-

Profesionál, to on byl, zručnost mu taky nechyběla, ale 
kromě světových trendů sleduje hlavně světové ceny. Ví 
totiž, jak systém i pacienty vytěžit do poslední koruny.

Foto Adobe Stock
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žeje rentgenový snímek, přičemž do 
úst se mi pořádně nekoukl. Ukazoval 
mi ale černou tečku mezi kostí zubu 
a  dásní, jakousi mezeru, která měla 
být oním tajemným chobotem. „Za 
10 000 to rozříznu a udělám tam no-
vou kost.“ Tak to abych se snad radši 
ještě někde poptal, ne? Nevím proč, ale 
v souvislosti s ním mě hned napadl je-
den zubařský vtip. Přijde Rom do zubní 
ordinace v Anglii a ukáže: „Pane dokto-
re, tu mě to bolí.“ Rom vyjde z ordinace 
a stěžuje si kamarádovi: „To je debil, on 
mi vyrval dva zdravý zuby a ten bolavej 
mi tam nechal.“ – „Two je číslovka, mu-
síš mu ten zub ukázat,“ radí mu kolega. 
Rom tedy znovu zaklepe a řekne: „Pane 
doktore, ten.“ Ten je, jak známo, anglic-
ky deset…

To nejde!
„To neejní paradontální chobot, paaan 
Vidlák, vy ten zub máte úplně praaask-
lý,“ usmála se na mě zubařka s ruským 
přízvukem. Takže žádný chobot! Byla 
milá, ale až podezřele rychle usoudila, 
že mi zub spravovat nebude, hned jej 
vytrhne a objedná mě na implantát. Do 
30 000 se prý vejdeme.

„Paní doktorko, trpím dost na záněty 
a  cizorodé těleso v  těle moc nesnesu. 
Co když dostanu zánět a ten implantát 
vypadne?“ nadnesl jsem obavu, kte-
rou jsem vyčetl ze zkušeností pacien-
tů napříč internetem a  slýchával s  až 
železnou pravidelností od známých. 
„Nevypadne. A když jo, tak to uděláme 
znovu.“

Ta ženská mi asi nerozumí. Chce mi 
vyrvat celý zub, který je sice prasklý, 
ale ne úplně zničený, a nahradit to dra-
hou umělotinou? Kdybych měl rozbitou 
nohu, místo léčby by ji taky uřízla a na-
hradila titanovou hnátou? Obávám se, 
že ano, kdyby to bylo dražší. Nešlo by 
to prostě pořádně vyčistit, jednu část 
vytrhnout a místo druhé udělat korun-
ku? „To nejde! A proč nechcete ten im-
plantát? To je jediná možnost,“ ztratila 
trochu nervy. – „Proč by to nešlo?“

Už milá nebyla. „Já udělám první 
část, pošlu vás na spolupracující klini-
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ku a tam vám udělají implantát.“ – „Já 
chci ale zachránit svůj zub, i když ho je 
jen kus. Opravdu nemůžete udělat ko-
runku?“ – „No, teoreticky by to šlo.“ Ale 
bylo by to pracnější… „Tak to udělejte,“ 
zněla moje instrukce. „Ale to je nestan-
dardní řešení, takže mi podepíšete, že 
je to jen na vaši vlastní odpovědnost 
a vaše nebezpečí,“ vypálila na mě. „To 
jako že když to zkazíte, můžu za to já?“ 
nevěřícně jsem se ujišťoval. Přesně tak 
to myslela. Tyhlety moderní kliniky 
mi už upřímně řečeno pijou krev. To je 
samé hogo fogo, ale neumí spravit zub? 
Co se mi to snaží namluvit?

Se smetanou
Pro svůj třetí pokus jsem zvolil starou 
dobrou „socíkovou“ polikliniku neda-
leko svého bydliště. Z asi čtyř zubařek 
a jednoho zubaře jsem podle reakcí na 
internetu vybral tu nejsolidnější, objed-
nal jsem se na ráno, dal kartičku sestře 
a v úplně prázdné čekárně vyčkával na 
zavolání. Přece jen to dost bolelo. Zku-
šenost ale varovala, že musím zůstat 
ostražitý. Po pěti minutách vyběhla na-

supená sestra a obořila se na mě: „Ale 
vy jste neřekl, když jste volal, že u paní 
doktorky nejste registrovaný.“ Neptala 
se. „Paní doktorka vás nevezme, ona 
nepřijímá nové pacienty.“ – „Vždyť tady 
jsem sám a bolí mě zub, tak ať se na to 
paní doktorka aspoň podívá a  ošetří 
mě, nemusím se tu ani dnes registro-
vat,“ nadhodil jsem kompromisní mož-
nost. Kdepak, ať si pacient vykloktá 
šalvěj a dá třikrát otčenáš.

Nepochodil jsem s žádostí o spravení 
zubu ani jinde. Česká mantra „nejde to“ 
mi v uších zněla jako ozvěna. Nakonec 
jsem, otrávený a rezignovaný, od kama-
ráda dostal kontakt na naši společnou 

známou, říkejme jí třeba Marta (aby se 
na ni nevrhl hned nějaký ten konku-
renční Dr. Voštěp), která měla ordina-
ci až kdesi v Turnově. Vzpomněl jsem 
si, jak asi třem lidem z  okruhu mých 
známých, kterým v Praze „zrychtovali 
úsměv“ do bezvědomí, svými „progre-
sivními“ metodami, spravovala chrup 
pěkně tradičně a  postaru, tak, jak se 
to má. Učil ji totiž jeden mistr na slo-
vo vzatý, stará škola, který jí vštěpoval 
dvě zásady: že je vždycky lepší nechat 
v puse vlastní zub, i když z něj mnoho 
nezbylo, a  že jedině pečlivá, piplavá 
a jemná práce jí přivede klientelu, která 
ji bude doporučovat dál a zůstane u ní 
dlouhodobě.

Podobně funguje třeba známý plas-
tický chirurg Jan Měšťák. Když kraso-
tinkám někde špatně nafouknou siliko-
nové balony, on je ten, kdo to opravuje, 
poslední mohykán, a  taky ten, který 
z toho nakonec profituje, protože si to 
modelky řeknou. Reputace je zkrátka 
z dlouhodobého hlediska nejvíc.  

Vybavil jsem si maně jednoho vyhlá-
šeného středočeského zmrzlináře. Pro-

tože do svých jahodových, vanilkových, 
jogurtových či rybízových směsí přidá-
val smetanu, byla jeho točená zmrzlina 
bezkonkurenční. Každý, kdo ji ochut-
nal, řekl, že lepší v životě nejedl. U jeho 
stánku se tvořily každý den obrovské 
fronty, lidi si brali do kyblíčků s sebou, 
nebo chodili na další rundu. Když je 
vedro a  jste v nouzi, dáte si zmrzlinu 
i jinde, ale pokud se o vás mluví široko 
daleko, o  konkurenci se vůbec nemu-
síte starat. Nesmíte ale usnout na vav-
řínech, protože na kvalitu si lidi brzy 
zvyknou, tak jako si jinde zvykli na 
nekvalitu. Letos na jaře jsem si dal jed-
nu jahodovou a vanilkovou, a nebylo to 

ono. Ani fronta nebyla taková. Zřejmě 
došla smetánka…

Přesto, že by se jim vyplatilo dělat 
věci pořádně, jede stále většina lidí na 
kvantitu a svoje výrobky a služby šidí. 
Zákazníci či pacienti nemají skoro na 
výběr, a tak když se najde výjimka, ně-
jaký ten diamant zahrabaný v hlušině, 
který si věci nezjednodušuje a  nejede 
jenom „na prachy“, lidi to hned poznají. 
U zubaře je to samozřejmě o něco těžší 
než u zmrzliny, princip je ale stejný.

Málo, nebo hodně?
Nakonec jsem tedy vyrazil za Martou. 
Vysvětlil jsem jí svoje peripetie. Chvíli 
přemýšlela, načež jsem uslyšel nečeka-
nou větu: „Půjde to.“ Dohodli jsme se, 
že mi nejprve odstraní méně pevnou 
část prasklého zubu, ránu vyčistí a ko-
lem zbytku udělá výplň tak, aby byl zub 
funkční, i když nebude vypadat jako ze 
žurnálu.

No sláva. Asi po hodině a  půl jsem 
odjížděl se spraveným zubem, o kterém 
mi jeden zubař za druhým tvrdil, že to 
nejde. I když mi za týden výplň vypadla, 

Prázdná čekárna, zub bolí. Ale paní doktorka vás 
nevezme, protože nepřijímá nové pacienty. Ale proč mi 
nespraví zub, když tam nikdo není?

Známý byznysmen, majitel zubní kliniky, 
prezident České stomatologické komory 
a propagátor zubních implantátů Roman 

Šmucler říká, že zubařů je dost.  
Opravdu?   Foto Profimedia
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věděl jsem, že tudy vede cesta. Marta, 
která je mladá a přece jen se ještě učí, 
nakonec přišla na to, kde udělala chybu. 
Pod výplň se dostala vlhkost, takže vy-
plněná část se uvolnila a zbylo mi zase 
jen torzo původního zubu. Absolvoval 
jsem ještě dvě návštěvy a napotřetí se to 
konečně povedlo. Takže mám teď něco, 
co „nejde“, a i s cestou to stálo tolik, ko-
lik bych na moderní klinice zaplatil snad 
už na vrátnici. K tomu v ceně odstraně-
ní zubního kamene, které se jinde mo-
derně schovává pod „dentální hygienu“ 
(aneb způsobů, jak z  lidí dostat peníze 
za něco, co nepotřebují, je nekonečně 
mnoho). Jak je tohle u  všech rohatých 
možné?

Marta mě nenápadně nasměrovala na 
jednoho svého učitele z fakulty, který mi 
mou záhadu „diplomatickou“, nicméně 
jasnou řečí objasnil. Velice rozšířenou 
praxí u českých stomatologů je účtovat 
dvakrát. Zákrok jim normálně zaplatí 
pojišťovna, ale oni si ho nechají zaplatit 
ještě jednou od nic netušícího pacienta, 
který o cenách zubařských výkonů nemá 
přehled, případně si, zmaštěn reklamou, 
myslí, že když zaplatí víc a supermoder-
ní vrtačka má ještě vrtulku a vodotrysk, 
bude mít i lepší zub. 

Ptal jsem se i na doktorku, která mě 
nechtěla ošetřit, protože už nebere, ač 
neměla v čekárně ani nohu. Co mi pan 
S. vyprávěl, mi vyrazilo dech. Doktoři se 
dělí na několik druhů. Ti, kteří jedou na 
kvantitu, se snaží do kartotéky narvat 
co nejvíc lidí. Výjimkou není třeba 1500 
až 2000 pacientů. Když se jim to sejde, 
logicky nemohou stíhat. Aby všechny pa-
cienty odbavili, nezdržují se zbytečnými 
věcmi, jako je spravování zubů. Nemají 
čas, a  tak ústní dutiny pacientů, kteří 
jim projdou pod rukama a  pak dorazí 
„na opravu“ jinam, vypadají, že poznaly 
středověk. Jedou jen na byznys, protože 
čím víc zákroků, tím víc dostanou od po-
jišťovny i od lidí do kapsy.

Další skupina jede takzvaně „na po-
hodu“. Naberou si jen tolik pacientů, aby 
vydělali dost peněz za co nejmenší úsilí. 
Vydělají dostatek na život na vyšší noze, 
ale nepředřou se. Ti pak mají čekárnu 

poloprázdnou. Místo aby přijali pacienta 
s bolavým zubem, i když nemají do čeho 
píchnout (jako mě na poliklinice výše), 
mají dost volného času. Ale zkrátka 
nepřijdou. V  mnohých případech totiž 
doktoři pojišťovnám účtují náklady za 
výkony, které ve skutečnosti neprovedli.

O této nekalé praxi se píše v médiích 
už celkem běžně. Prostě se na ty, co do-
razí do ordinace jednou za uherský rok, 
vykážou fiktivní zákroky a  kačky jsou 
doma. Lidi by asi často koukali, jaké péče 
se jim – na papíře – dostává. A že ti, co 
péči potřebují, pak nemůžou sehnat 
zubaře? To je věc druhá…

Kdyby byla větší konkurence, museli 
by se možná i zubaři víc snažit, ale v si-
tuaci, kdy je údajně nedostatek zubařů 
a  kdy připadají třeba ve středních Če-
chách na jednoho zubaře kvanta lidí, 
kteří mají v  případě potřeby problém 

dostat se k  jinému, je pacient ve velmi 
nekomfortní situaci.

Počet roste
O to víc mě překvapilo, co následovalo, 
když se letos Marta rozhodla z  osob-
ních i pracovních důvodů opustit Turnov 
a přestěhovat se do jednoho nejmenova-
ného středočeského města. Na tamější 
poliklinice byli dva zubaři, prostor by zde 
byl minimálně pro další dva tři stomato-
logy. Ale nebyl zájem! Nechtěli ji, nedo-
stala povolení. Ba co víc, vypadalo to, že 
i profesní lékařské organizace místo aby 
pomáhaly, házejí spíš svou byrokratič-
ností a komplikovaností předpisů a pro-
cesů doktorům klacky pod nohy.

O tomhle tématu nechce nikdo moc 
mluvit nahlas, ale připomíná to trochu 
situaci, kdy byste si chtěli otevřít někde 
krámek, ale prostě to nejde, protože 
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rajon už je „rozdělený“. Jakousi kartelo-
vou dohodou. Tak, aby v systému mohl 
koexistovat určitý počet subjektů, jež 
nebude ohrožovat konkurence a tlak na 
lepší fungování a normální ceny. Jinak 

si to nelze vysvětlit. Po mladé šikovné 
zubařce by přece museli sáhnout všema 
deseti, ale oni ji NECHTĚLI. Ve střed-
ních Čechách, kde kvičí, že mají nejvíc 
pacientů na jednoho zubaře, konkrétně 
2045. Umělý nedostatek je ale asi pro 
zachování „výhodného“ systému lepší.

Vypadalo to tak neprůstřelně, až to 
svou absurditou mlátilo o  zeď. Nako-
nec se přece jen našla skulinka – Marta 
musela převzít ordinaci po stomato-
ložce, jež se rozhodla skončit, na novou 

by ale povolení nedostala. Vítejte v Ko-
courkově.

Až zase budou představitelé České 
stomatologické komory plakat, že jsou 
zubaři chudáci, kterých je málo, a pro-
to se musí obětovat pro to, aby zvládli 
davy pacientů, budu si v duchu myslet 

něco o zadní části těla. Je to jen mediální 
mlha. Ostatně že žádný nedostatek zu-
bařů v Česku není, přiznal loni ve Zdra-
votnických novinách sám šéf komory 
Roman Šmucler. „Počet registrovaných 
zubních lékařů formálně dramaticky 
roste. Česká stomatologická komora re-
gistruje už přes 10 000 zubních lékařů, 
což je naprosto nebývalý počet, a  ten 
navíc rekordní dynamikou narůstá. 
Bližší pohled do statistiky nám ukazuje 
významně narůstající počty mladých 
stomatologů oproti době před několika 
lety (…) Nelze tedy říci nic jiného, než že 
vášnivá diskuse o absolutním nedostat-
ku stomatologů se letmým pohledem do 
statistiky volně přístupné na internetu 
ukáže zcela nesmyslnou. Zubních lékařů 
je více než dost.“

Jasně, je mezi nimi i  velká část tak-
zvaných „prduchů“ neboli pracujících 
důchodců, ale klíčová je informace o dra-
matickém růstu registrovaných zubařů. 
Praktikujících zubařů je z celkového po-
čtu víc než 6500, což je dost. Fakulty na-
víc chrlí nové a nové absolventy. Kde ale 
budou dělat?

Nejvíc mě „pobavil“ novinový článek 
z  roku 2016 v  Mladé frontě Dnes s  ti-
tulkem Problém s  nedostatkem zubařů 
v  kraji narůstá, někteří musí zdražovat. 
Jedna z pacientek si v něm postěžovala. 
„Naše zubařka objedná na devátou hodi-
nu, pokaždé chodí o půl hodiny později, 
čekáte další hodinu a půl, než se dosta-
nete do ordinace. Přesto si ji tu nikdo 
nedovolí kritizovat a  všichni pokorně 
čekáme.“ Že neuhodnete, o  jakém kraji 
v  něm byla řeč? Ano, o  Středočeském, 
s odůvodněním, že „není dostatek mla-
dých, kteří by nahradili zubaře odchá-
zející do důchodu“. Ale stojí o ně kromě 
pacientů někdo?

Až budete někdy potřebovat (nejen) 
zubaře, budete si možná muset vzít do-
volenou. Ale nezoufejte. Oběhněte jich 
poctivě aspoň pět, vyhodnoťte si, co vám 
řeknou, případně kam vás kdo z  nich 
bude chtít natlačit, a rozhodněte se po-
dle intuice i selského rozumu. Vždycky je 
to totiž hlavně o lidech. A všichni nejsou 
stejní. 

Podle České stomatologické komory prudce přibývá 
registrovaných zubních lékařů. Tak proč je takový 
problém sehnat zubaře, který přijímá? 
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To, že se nám zdá něco krásné, ještě neznamená, že to také 
krásné je. Proč tolik přeceňujeme formu a kašleme na obsah? 

A kde hledat opravdovou krásu?

Všecky krásy 

SVĚTA
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A ť už jsem byl single, nebo ve 
vztahu, když šla kolem krás-
ná žena, vždycky jsem se rád 
podíval. Přišlo mi to normál-

ní a měl jsem pocit, že tím nemůžu nic 
zkazit. Že to přece dělají všichni muži, 
nebo aspoň drtivá většina heterosexuá-
lů. A v tom je právě ta potíž.

V  ženských magazínech píšou, že 
to dělají i ženy, to jsou však pro mě jen 
informace z druhé ruky a vy to, dámy, 
víte nejlépe. Muži jsou ale v  tomhle až 
nepochopitelně primitivní. Jako pejsci, 
kterým ukážou kostičku. Představivost 
jim jede na plné obrátky a ženy to vědí. 
Z  této kombinace pak nutně pramení 
spousta těžkostí a smutných konců.

„Lišák se podívá na slepičku, i když ji 
chytit nemůže,“ říkával můj oblíbený 
literární hrdina Petr Siorac, který pod-
nikal coby diplomat a  věrný služebník 
francouzského krále Jindřicha IV. ná-
ročné mise a dobrodružství, z nichž se 
tajil dech. Petr byl muž mnoha ctnos-
tí a  bystrého ducha a  měl velké srdce. 
Možná až příliš velké. Při plnění tajných 
úkolů a  poslání, tolik důležitých pro 
osud země, které byl, na rozdíl od svých 
přítelkyň, za každé situace věrný, nejed-
nou podlehl svodům urozených i neuro-
zených dam, což mu kromě chvilkového 
potěšení přivodilo nejednu trampotu 
a výčitku svědomí.

Jednou jsem si takhle pozvolna a bez-
starostně stoupal na eskalátoru v  ob-
chodním centru, když tu se mi ve vý-
hledu objevilo ladně tvarované pozadí 
vysoké blondýny s laníma nohama. Jeli-
kož to bylo přesně v úrovni mých očí, ne-
dalo se přehlédnout; čímž samozřejmě 
netvrdím, že jsem se o  to nějak zvlášť 
snažil. Najednou se, těsně před koncem 
schodů, ona elegantní kráska s  lehce 
zvlněnými plavými vlasy otočila. A  to 
neměla dělat. Kdybych hrůzou nezko-
prněl, asi bych regulérně vykřikl. Vypa-
dala jako zombie z postapokalyptického 
seriálu Živí mrtví (Walking Dead), která 
mě co nevidět rozseká sekerou a já budu 
rád, že už se jí nemusím bát.

Byl to šok, a  kdyby mi do otevřené 
pusy nevlítla muška, asi bych ji už nikdy AdobeStock
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nezavřel. Ne, nebyl to ten případ, kdy má 
někdo pěknou figuru a u obličeje příro-
da tak štědrá nebyla, to bych o tom ne-
psal. Ten ostrý kontrast spočíval v tom, 
že připomínala démona, něco mezi čle-
nem Addamsovy rodiny a  pokojskou 
v Říši mrtvých boha Háda. A to jí nebylo 
víc než pětatřicet.

Nejde to ani popsat, ale měl jsem po-
cit, že její duše byla tak zlá, že se to silně 
odrazilo na jejím zevnějšku. Jako v Ob-
razu Doriana Graye od Oscara Wildea, 
kde si pohledný mladý šlechtic uvědomí, 
že to, co hýbe světem, je krása a mládí. 
A tak vysloví přání, aby nenesl známky 
stáří a  degradace on, ale portrét, kte-
rý mu vytváří malíř Basil. Jeho přání 
je splněno; z portrétu se stává zrcadlo 
Dorianovy duše. Obraz se mění a odráží 
všechny hříchy, které Dorian Gray páchá, 
zatímco jeho tvář vypadá stále dobře.

Zombice v  obchoďáku dobře nevy-
padala ani náhodou, tam se to, co měla 
uvnitř, navenek projevilo dostatečně 
odpudivě, aby to mnou otřáslo natolik, 
že jsem se na to začal dívat trochu jinak 

a přemýšlet o tom, snažit se nevidět jen 
obal, ale i  to „neviditelné“ za ním; lépe 
se dívat, všímat si detailů a  snažit se 
člověka „načíst“. Když říkám člověka, sa-
mozřejmě tím myslím ženy i muže.

Překvapivě dobře to lze poznat u lidí 
zhýralých a  vyžilých. Třeba silně pro-
miskuitní ženu poznám podle toho, že 
vypadá výrazně starší a strhanější, než 
by odpovídalo jejímu biologickému věku. 
Úplně nejlépe je to patrné na prostitut-
kách či pornoherečkách, ať už profesio-
nálních nebo amatérských, které jsou 
tak „jeté“, že po čtyřicítce vypadají jako 
babičky babiček. Ale staře vypadají klid-
ně v pětadvaceti, i  když leccos zakryje 
make-up a vhodná kosmetika.

Sto dvacet tatínků?
Už staří Řekové totiž věděli, že při in-
timním styku na sebe člověk nabaluje 
i všechny „nepořádky“ a nemoci od part-
nera, s každým z partnerů je pak spojen 
až do konce života. A to nejen energetic-
ky, ale i geneticky. Dokonce pro to měli 
zvláštní termín – telegonie. Tento jev 

spočívá v tom, že dítě nedědí vlastnosti 
pouze od svého biologického otce, ale 
i  od předchozích sexuálních partnerů 
jejich matky. Jinými slovy, každý, s kým 
se žena vyspí, v  ní (a  následně v  jejích 
dětech) zanechá genetický otisk. A nejen 
to, vše se možná ukládá i do takzvaného 
morfogenetického pole, jakési kolektivní 
paměti, do které přispívá každý jedinec 
daného druhu. Nemusím snad dodávat, 
že kondom v tomto případě nehraje pra-
žádnou roli. Když se promíchají u tako-
vé sexuální pracovnice geny a  imunity 
s tisícovkou sexuálních partnerů, leccos 
to pak vysvětluje. A to je ještě otázka, co 
v kvantovém poli způsobuje taková „ne-
škodná“ sexuální fantazie. Ale na to teď 
nemám sílu. Uf… 

Pakliže naši předkové trvali na tom, 
že sex před svatbou je nepřípustný, a ne-
věsta musí být panna, primárně to ne-
bylo kvůli staromódnosti či puritánství, 
ale „čistotě krve a materiálu“. Tušili, byť 
třeba na nevědomé bázi, co později lidé 
zapomněli či vytěsnili? Vsadím boty, že 
věděli, proč to dělají.

Slečno, raději se prosím neotáčejte...
Foto AdobeStock
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Nevěříte? Věřte. Současník Charle-
se Darwina jménem George Douglas, 
známý též jako Lord Morton, provedl 
velmi zajímavý pokus: nejprve připustil 
čistokrevnou klisnu samci zebry. Podle 
očekávání k  oplodnění nedošlo. Jenže! 
Pak stejnou klisnu zkřížil s  plnokrev-
ným hřebcem. Jaké pak bylo všeobecné 
překvapení, když se narodila hříbata se 
stopami pruhů po stranách, ačkoliv ge-
neticky se jednalo o stoprocentní plno-
krevníky. Lidi se sice považují za něco 
víc, ale pokud to platí pro koně, proč by 
to nemělo platit pro nás?

Na těch jezdících schodech jsem 
o tom začal poprvé přemýšlet jinak než 
z pozice psa, který slintá po kosti. Muži 
jsou nastaveni tak, že je pro ně důležitý 
vzhled. Vidí něco hezkého (či „hezké-
ho“?), a  jejich (ne)smysly na to reagují. 
Stačí dvě prsa, zadek a v hlavě se nám 
mohou odehrávat fantazie, které jsou 
sice bujné, ale s  realitou nemají pohří-

chu společného vůbec nic. Neblaze 
k tomu zřejmě přispívá i tolik propago-
vaná pornografie, ale ta by možná stála 
za samostatné téma.

Co se skrývá pod tím pozlátkem, už 
průměrný muž tolik neřeší. Vzpomněl 
jsem si na výrok psychologa Eduarda 
Bakaláře, který coby soudní znalec už 
více než 40 let píše posudky na rozvádě-
jící se manželské páry: „Spousta mužů 
jsou naivkové. Když byli malí, maminky 
na ně byly hodné. Domnívají se proto, 
že takové jsou všechny ženy, a to včetně 
jejich manželek. Bezmezně jim věří. Jen-
že manželkám jde o něco úplně jiného 
než maminkám!“

To, co se skrývá za líbivým pozlát-
kem (taky je pak otázka, jak daná fa-
sáda vypadá nenalíčená), je ale právě 
to nejdůležitější. Vědět to dřív, mohl si 
člověk ušetřit spoustu starostí. Proto-
že by se neřítil do nesmyslných vztahů 
a úletů a položil by si klíčovou otázku: 

„Jak můžu považovat za krásné něco, co 
krásné není?“

Už několikrát se mi vyplatilo zachy-
tit rozdíl mezi tím, jak lidé vypadají, 
a co mají uvnitř. Dokážou totiž úžasně 
klamat tělem. Je to logické, kdyby bylo 
na první pohled opravdu vidět, co jsou 
zač, co by dělali takoví politici nebo 
bankéři? Nebo třeba herci a  herečky? 
Herci a zejména herečky mají vůči zbyt-
ku populace obrovský náskok. Dovedou 
hrát tolik rolí, že nakonec ani nevědí, čí 
jsou.

Slavný producent Norbert Auerbach, 
který jako jediný Čech prorazil na nej-
vyšší místa v Hollywoodu, neboť to do-
táhl až na prezidenta společnosti Uni-
ted Artists, kde vznikly filmy o Jamesi 
Bondovi i  Růžovém panterovi, a  stál 
na začátku kariéry Brigitte Bardotové 
i Sylvestra Stallona, to pochopil, i když 
poměrně pozdě. Před jedenácti lety 
v  rozhovoru pro magazín Pátek Lido-
vých novin, kde jsem zrovna pracoval, 
tehdy čtyřiaosmdesátiletý matador 
a  čtyřnásobný ženáč vysvětloval, proč 
už by nikdy nechtěl za ženu herečku: 
„Nikdy u ní nevíte, když se ráno vzbudí, 
jestli ten den bude hrát královnu, nebo 
kurvu.“ Právě z  hereček, které patří 
mezi nejzbožňovanější a  nejobdivova-
nější celebrity, jsou přitom muži nejvíc 
„vyndaní“ a považují je za krásné.

Někdo má rád holky, jiný vdolky, 
říká se. Nebo taky proti gustu žádný 
dišputát. Co se líbí jednomu, druhému 
se líbit nemusí. To je pravda. Že se ale 
někomu něco líbí, ještě neznamená, že 
to je krásné. Takže pokud jsem schopen 
zakoukat se do kdejaké fuchtle či ženy 
lehké jako vánek, obrazně řečeno, mu-
sím nutně dojít k závěru, že to vypovídá 
spíš o mně než o kráse. Je ona krásná, 
nebo já jsem čuně?

Zapomenout samozřejmě nemůžeme 
ani na to, jaké ideály krásy nám před-
kládají média, obchodníci či módní ná-
vrháři, vesměs gayové, kvůli kterým se 
pak mladá děvčata snaží zhubnout a na-
rvat do šatů velikosti kapesníčku. Nikdo 
nás ale přece nenutí, aby se nám líbily 
hovadiny.
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Krása podle Platona nelze oddělit od pravdy 
a dobra. My jsme dnes fascinováni formou, 
ale uniká nám obsah.   Foto AdobeStock a Walking Dead

Jestliže všichni uvnitř prahneme po 
kráse a výsledkem je svět, jaký tvoříme, 
pak asi něco děláme špatně. Opravdová 
krása by přece neměla být maskovaný 
hnus ani tísnivá prázdnota. Existuje ale 
vůbec krása v nějaké univerzální podo-
bě, nebo je vždycky subjektivní, vydána 
napospas naší větší či menší zkaženosti?

Po ovoci
O kráse dumali ti největší duchové lid-
ských dějin, tak proč se nepoptat třeba 

v antickém Řecku? Podle slavného filo-
zofa Sókrata je krása přiměřenost. To 
sedí, obzvlášť uprostřed nekonečného 
šílenství. Chudáka Sókrata nakonec ne-
přiměřeně popravili.

Konkurenční sofisté za krásu považují 
vše, co je příjemné zraku a sluchu. S tím 
bych, po zkušenostech se vkusem svým 
i stovek a stovek lidí, které jsem kdy po-
znal, či podle toho, na co lidi koukají v te-
levizi, důrazně nesouhlasil; to bychom 

rovnou mohli říct, že krása je úpadek, 
a  to si určitě nezaslouží. Pythagorejci, 
což byla směs na jedné straně matema-
tiků a na straně druhé, řečeno dnešním 
jazykem, esoteriků, krásu viděli jako 
pořádek, míru, symetrii, sladěnost a har-
monii, která se dá vyjádřit dokonce čís-
lem. Dejme tomu.

Intenzivně dumal o  kráse i  Platon. 
A právě jeho pojetí se mi líbí nejvíc. Pla-
ton krásu ztotožňuje s dobrem a prav-
dou – jen to, co je harmonicky krásné, 

je samo o sobě neměnné a čisté. Jakmile 
se tedy oddělí od dobra a pravdy, krása 
je fuč.

Můžeme si to tedy vyložit i tak, že po-
kud se nám zdá krásné něco, co se od-
dělilo od dobra a  pravdy, oddělili jsme 
se od ní i my. A pokud se opět vrátíme 
k dobru a pravdě, najdeme i opravdovou 
krásu. Je tohle i  ten pravý důvod, proč 
jsme si zvykli klást tak fanatický důraz 
na formu, ale zvysoka kašleme na ob-

sah? Proč to, čemu jsme si uvykli říkat 
krása, je obvykle jen velké naleštěné nic? 
A proč jsme si život zjednodušili tak, že 
jsme dobro a  pravdu vyměnili za tuny 
cingrlátek? Když se načančám, když se 
načančám, když se načančám…

Je to jako s tím ovocem. Čím „krásněj-
ší“ a lesklejší jablko nebo rajče v obcho-
dě uvidíte, jedno jako druhé, tím více je 
zpravidla umělé a bez chuti. A tak je to 
se vším. Navrch činči, vespod svinčí.

Poznáte je po ovoci, říkal Ježíš 
prozíravě svým učedníkům, aniž by kdy 
viděl český supermarket. „Mějte se na 
pozoru před nepravými proroky: přichá-
zejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř 
jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovo-
ci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo 
z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom 
nese dobré ovoce, ale špatný strom nese 
špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést 
špatné ovoce ani špatný strom nést dob-
ré ovoce. Každý strom, který nenese 
dobré ovoce, bude poražen a hozen do 
ohně.“

Nejnebezpečnější a  nejzrádnější na 
tom všem je, že strom se nestane špat-
ným přes noc, ale začne vyhnívat po-
malu zevnitř. A nějaký čas trvá, než se 
to projeví navenek. Proto je dobré před 
každou sklizní nejprve nakouknout do-
vnitř. 

Čím „krásnější“ a lesklejší jablko nebo rajče v obchodě 
uvidíte, jedno jako druhé, tím více je zpravidla umělé 
a bez chuti. A tak je to se vším. 
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K de se vzala, tu se vzala, najed-
nou se objevila superžena vy-
rábějící supermarmelády, které 
snídá anglická královna. „Slyš-

te šumavskou pohádku o skromné a ši-
kovné horalce, která v Londýně ke štěstí 
přišla, neboť uměla ty nejlepší citrusové 
marmelády na světě,“ lákala moje ko-
legyně Kateřina v roce 2013 v časopise, 
kde jsem před lety pracoval, čtenáře.

Média mají jednu velkou výhodu i ne-
výhodu zároveň. Dovedou vyrobit ce-
lebritu téměř z kohokoli, což může být 
skvělé v tom, že takové příběhy inspirují 
druhé. Ale také velmi zrádné, neboť za 
mediálními celebritami často nestojí nic 
jiného než právě jejich mediální obraz.

Blanka Milfaitová skutečně působi-
la jako zjevení. V plném rozkvětu byl 

před pěti lety zrovna trend bio, návra-
tu k  přírodě, čistotě a  tradici našich 
předků, takže se „hodila“. Bylo to úpl-
né HLP neboli „háelpéčko“, jak se cy-
nicky říká mezi novináři – hluboký lid-
ský příběh. Aby ne, když obyčejná paní 
ze Šumavy uvaří produkt, se kterým 
vyhraje marmeládové mistrovství svě-
ta, a stane se z ní superúspěšná pod-
nikatelka. 

Vyhraje ho navíc opakovaně a  v  čes-
kých médiích se z  ní stane hvězda. 
Opakovala to ona, opakovali to noviná-
ři: Obyčejná holka, jež chodila do práce, 
která ji nebavila, žila ve vztazích, které 
ji nenaplňovaly, a  pochybovala o  tom, 
zda tohle je ten skutečný život. Jednoho 
den si řekla, že ne. Opustila práci v kan-
celáři, ukončila nefunkční vztah a z vel-

kého města se přestěhovala na Šumavu, 
kde si splnila svůj sen. „Poctivost v práci 
a  upřímnost k  sobě samé ji posunuly 
o světelné roky dopředu. Dnes je držitel-
kou několika ocenění za nejlepší marme-
ládu na světě a šťastnou matkou dcery 
Elišky,“ stojí v  anotaci její knihy Příběh 
opravdové vášně, kde se mimo jiné ohlíží 
za roční expedicí, kdy s obytným vozem 
a pojízdnou manufakturou projela celou 
Evropu a kus Afriky a  vařila marmelá-
dy na nejrůznějších místech. Kniha prý 
nabízí také příběh o hledání sebe sama, 
který dokáže motivovat čtenáře k tomu, 
aby se pustili do toho, po čem touží ze 
všeho nejvíc… To je idylka, no ne?

Jenže zní to až příliš krásně na to, aby 
to byla pravda. Takhle to totiž v našem 
světě většinou nechodí. Již poměrně záhy 

Blanka Milfaitová, vítězka soutěže o nejlepší 
marmeládu na světě, kolem sebe s pomocí novinářů 
dlouho šířila auru obyčejné holky, která svou pílí 
ke štěstí přišla. Zdá se, že příběh sladký jako její 
zavařenina dostává povážlivé trhliny…

PŘESLAZENÁ 
MARMELÁDA?
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se na sladkém marmeládovém nebi paní 
Milfaitové objevily první mráčky, kte-
rých si ale nadšené časopisy, přidávající 
do pohádky další a  další ingredience, 
vůbec nevšímaly. Stále vykreslovaly 
marmeládovou královnu jako tu nejo-
byčejnější holku z lesa, která nejenže vy-
rábí nejlepší zavařeniny, ale svůj úspěch, 
kdy stále až do zemdlení stojí za plotnou 
a produkty dělá ručně a rozesílá do ce-
lého světa včetně Buckhinghamského 
paláce, si tvrdě vydřela.

V  roce 2015 začala bublina pomalu 
splaskávat. „Paní Milfaitové jsem před 
rokem a  půl v  dobré víře půjčil s  vel-
mi nízkými úroky 300 tisíc korun, aby 
mohla financovat svou první expedici. 
Dohodli jsme se na termínech splátek, 
ale první splátka nejenže nedorazila 
– ze svých peněz jsem nikdy neviděl ani 
korunu,“ svěřil se deníku Právo první 
věřitel, kterému paní Milfaitová pode-
psala směnku a  pořádně ho vytočila. 
„Nejvíc mě na tom naštvalo to, že si 
v klidu jezdí po světě, a svoje závazky 
vůči mně vůbec neřeší,“ stěžoval si, ač 
byl zpočátku velmi tolerantní. Po dvou 
měsících od doby, kdy měla přijít první 
splátka, se zdvořile připomněl několika 
e-maily. Dočkal se ale odměřenosti a ne-
místné arogance. „Až po půl roce mi do-
šla trpělivost a věc jsem předal svému 
právnímu zástupci,“ vyprávěl tento vě-
řitel, jehož jméno se reportéři, ačkoli jej 
znali, rozhodli nezveřejnit. To ale není 
tak podstatné.

O rok později, kdy si z věřitelů dělala 
dobrý den, se v médiích objevil další zne-
pokojivý článek o tom, jak – zrovna na 
potvoru když vařila své proslulé „mar-
mošky“ na britském ostrově Man a chys-
tala se právě na rebarborovo-šeříkovou 
– napadli její bankovní účet hackeři 
a okradli ji o všechny peníze. Posteskla 
si, že se jí sice podařilo karty zablokovat, 
své peníze ale jen tak neuvidí. „Prý to 
můžeme reklamovat, ale ne hned. Až prý 
těm zlodějům všechny naše peníze ode-
jdou. Až je banka zúčtuje! Ano, nejdříve 
si je zloděj musí dokonale přivlastnit a já 
pak mohu zajít na pobočku s reklamací. 
Na tu prý mají 55 dní,“ popisovala své 

peripetie, které ale už tehdy vypadaly 
jako pořádná habaďůra či vzkaz lidem, 
kterým dlužila, že „nic nebude“. Nebylo 
jich totiž málo.

Zajímavý byl i  její milující a  oddaný 
partner Pavel, který vystupuje v rozho-
vorech a  funguje jako hlava rodinného 
byznysu. Brzy se z  něj vyklubal Pavel 
Sedláček, jenž byl obviněn ze zprone-
věry a  u  soudu skončil i  za neplacení 
alimentů. Kromě toho byl vůdcem ob-
skurní „krajně pravicové“ Národní stra-
ny, kde si vysloužil opět soud, tentokrát 
za rasistické výroky o žlutých a negrech. 
Trápení strany nakonec ukončilo minis-
terstvo vnitra, které ji rozpustilo.

Tento pán tedy teď řídí i byznys lady 
Marmelády, jak se Blance Milfaitové taky 

přezdívá, což nevěstí nic dobrého. Nejno-
vější zprávy to jen potvrzují.

Devět mega
Evidentně tu šlo totiž o  víc než jen 
o marmelády, které jsou možná jen ta-
kovou kouřovou clonou a „zpestřením“. 
Tehdy mě poprvé napadla i  důležitá 
otázka: Jak se dá ručně vyrábět exklu-
zivní marmeláda na Šumavě, když žijete 
v Dolomitech? Nebo lze vyrobit v kara-
vanu dostatek marmelád pro celý trh 
a ještě odbavovat eshop? Možná… Ane-
bo je to spíš nafouknutá bublina?

V  půlce letošního června pak přišla 
další jobovka pro fanoušky hollywood-
ských slaďáků. Dům paní Milfaitové na 
Šumavě, který původně vlastnila česko-
budějovická nadace Cesta, byl zastaven 
exekutory, jež na marmeládovou paní 
nadace poslala. Milfaitové totiž nadace 
domek prodala pod tou podmínkou, že 
následně dokoupí i přiléhající pozemek 
s rybníkem, napsala MF Dnes. „To se ale 
nestalo. Paní Milfaitová (mimochodem 

podle médií blízká přítelkyně první dámy 
Ivany Zemanové) nám tak dlužila více 
než milion korun a ke splacení se dlouho 
neměla s tím, že má jinou práci a pobývá 
v zahraničí. Až teprve když jsme to začali 
řešit přes právníky a exekutory, dostali 
jsme před nedávnem peníze zpět,“ uvedl 
předseda správní rady nadace Martin 
Řehout s tím, že oni nemovitost Milfai-
tové prodali za 5 milionů.

A tady to začíná být zajímavé. Zatímco 
někdejší lobbista Marek Dalík loni 6. lis-
topadu nastupoval do vězení, jeho přítel-
kyně podepisovala zajímavou smlouvu 
na Šumavě – na nákup stavení v zapadlé 
vesničce Pohoří. Stavení, které získala za 
9 milionů korun od Blanky Milfaitové, 
naší „Lady Marmelády“, informovala dále 

Mladá fronta Dnes. Bylo to jako na zavo-
lanou. Těsně předtím, než by dům dražili 
exekutoři, jako deus ex machina se zje-
vila devětadvacetiletá milenka odsouze-
ného lobbisty Marka Dalíka Kristýna B. 
a vysázela devět „mega“. Paní Milfaitová 
každopádně jedním vrzem zaplatila dlu-
hy i hypotéku. 

Kristýna B., u níž je vyloučeno, že by 
takové peníze mohla kdy v životě vydě-
lat, má stejně jako Dalík trvalé bydliště 
v  luxusní vile na Hradčanech. Třetinu 
domu lobbista dříve vlastnil, ale předloni 
podíl prodal brněnskému podnikateli 
Jaromíru Benešovi za 60 milionů, tedy 
dvojnásobek toho, za kolik ji od firmy 
stejného muže v minulosti koupil.

Takhle se perou peníze v  nejvyšších 
patrech české politiky. I ve světle nedáv-
ného milionového kšeftu paní Milfaito-
vá působí spíš než jako lady Marmeláda 
coby lady Pradlena. A jaké plyne z příbě-
hu poučení? Natrhejte si jahody či hruš-
ky a udělejte si doma nejlepší džem sami. 
Bude totiž zaručeně opravdový. 

Tehdy mě poprvé napadla otázka: Jak se dá ručně vyrábět 
exkluzivní marmeláda na Šumavě, když žijete v italských 
Dolomitech nebo objíždíte svět?



58

PENÍZE

Na trhu 
s kryptoměnami se 

děje tolik šílených věcí, 
že jeden nestačí zírat. 

K alternativním měnám 
utíká stále více lidí, 

může ale vůbec člověk 
poznat, jestli je to které 

platidlo bezpečné?

BITCOIN 
nebo 
SHITCOIN?
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P řed necelým rokem mě inteli-
gentní, vynalézavý a technicky 
zdatný kamarád Jirka lanařil 
na investici do kryptoměn. Prý 

je to revoluce, budoucnost, konec klasic-
kého finančního systému… Když začal 
básnit o  převratném kryptoměnovém 
programu, který mi zaručeně přinese fi-
nanční svobodu, moje červená kontrolka 
se rozblikala.

Vzpomněl jsem si, jak mi totéž o něko-
lik let dříve slibovala u  jiného projektu 
jiná moje známá. A jak lákavé bylo jí uvě-
řit a jak smutné, když se ukázalo, že to 
celé je blbost. Ona přesvědčivě mluvila 
o revolučním doplňku stravy, on o kryp-
toměně, ale znělo to úplně stejně: finanč-
ní svoboda rychle a bez práce. Jakmile 
někdo přijde s tím, že mi vydělá peníze 
něco jiného než já a moje úsilí, jsem od 
jistých dob dost skeptický. Zní to zkrát-
ka až příliš hezky na to, aby to v tomhle 

světě plném podvodů mohla být pravda, 
a hlavně – zadarmo není nikdy nic.

Ta krytpoměna mi přesto vrtala hla-
vou. Zatímco já hledal informace o bitco-
inu, až za pár týdnu jsem si všiml, že on 
mluvil o  jakémsi BitConnectu. Že stačí 
vložit 100 dolarů a  všechno bude fajn. 
Vůbec by mě nenapadlo, že BitConnect 
a Bitcoin spolu nemají skoro nic společ-
ného, tedy samozřejmě kromě toho, že 
jsou to ty kryptoměny. Chytře a marke-
tingově bezchybně to zakladatelé vymy-
sleli – hodně lidí si toho pravděpodobně 
vůbec nemusí všimnout. 

Jirka mi ve svém svatém nadšení lí-
čil, proč je ten BitConnect jasná volba. 
Dnešní finanční a politický systém je prý 
vystavěn tak, aby obyčejné pracující lidi 
zotročoval a  ekonomicky vysával a  aby 
těm, kteří jsou u tvorby peněz, generoval 
obrovské bezpracné zisky. Tyto peníze 

jsou pak investovány do strategie „rozděl 
a panuj“, které většinu lidí na světě drží 
v neustálém strachu, ať už z válek, terori-
smu nebo jen z chudoby. Pracovat v dneš-
ní době v  České republice pro nějakou 
korporaci za zde nabízené směšné mzdy 
je prý ztráta času a hlavně svobody. Roz-
jet vlastní podnikání bez větších investic 
je běh na hodně nejisté a  dlouhé trati. 
Kdybychom mohli jako občané a skuteč-
ní majitelé tohoto státu ovlivňovat, kam 
půjdou naše daně, kdyby byly spravedlivé 
mzdy a kdyby nebyli na finančním systé-
mu parazité, nemuseli bychom přemýš-
let, jak se z toho systému dostat a jak ho 
obejít. Jenže protože tu máme diktaturu 
politických stran, globální finanční oli-
garchii a  ekonomický terorismus, tak 
o tom přemýšlet musíme.

To všechno znělo tak logicky (a  idea-
listicky), že se tomu teoreticky nedalo 
skoro nic vytknout. Pořád jsem ale ne-

chápal, proč by to u nějaké kryptoměny 
mělo být jinak, než je obvyklé. Jestli je 
to krypto, nebo klasický papírek, pořád 
jde jenom o to, co o tom někdo řekne, 
že to je. Když bankéři řeknou, že se bude 
platit kravským lejnem, budeme se hnát 
za ním.

Lidé po celém světě již vytvořili vel-
ké množství alternativních finančních 
systémů, mnohde například fungují 
lokální měny, které pomáhají podpo-
rovat místní ekonomiku. Ale krypto-
měny mají podle Jirky tu výhodu, že 
nejsou omezeny ničím, kromě ochoty 
lidí je používat. „Často bývají vytvoře-
ny s otevřeným kódem (open source), 
a  tak je tomu i  v  případě  BitConnec-
tu. Za těch několik posledních let, co 
lidstvo začalo ve velkém chápat, jak je 
náš finanční systém vysáván parazity, 
se ukázalo, že právě kryptoměny jsou 

Jestli je to kryptoměna, či papírek, pořád jde jen o to, co 
o tom někdo řekne, že to je. Když bankéři řeknou, že se 
bude platit kravským lejnem, budeme se hnát za ním...

Foto Wikimedia Commons
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zřejmě tím hlavním nástrojem, který 
pomůže lidstvo osvobodit z  globální-
ho otroctví. Pokud jsou kryptoměny 
dobře naprogramovány, což znamená, 
že fungují decentralizovaně, pak jsou 
nezničitelné a  nezcizitelné a  budou 
existovat tak dlouho, jak dlouho bude 
existovat internet. Když jsou navíc 
s  veřejně přístupným kódem, tak je 
mohou zkušení programátoři snad-
no prověřit a  velice rychle by se po 
internetu rozkřiklo, pokud by se jed-
nalo o podvod typu Ponziho schéma,“ 
přesvědčoval mě v jednom z e-mailů.

„Nejsi si, Jirko, tak jistý proto, že 
tomu jako alternativec a hledač lepšího 
světa prostě jenom věřit chceš? Máš to 
kromě víry něčím podložené? A  kdo 
to naprogramoval? Ty ho znáš, že víš, 
že je to bezpečné?“ šťoural jsem do 
něj lehce, ale věděl jsem, že zbytečně. 
Prý je to prostě tutovka. „BitConnect 
má všude zelenou, což znamená, že je 
prověřený a spolehlivý. Pokud si dáš tu 
práci a prohledáš internetové diskuse, 

které jsou samozřejmě jen v angličtině, 
protože u nás zatím BitConnect známý 
není, zjistíš, že všude měli lidé pochyb-
nosti, ale zatím je nikdo nepotvrdil 
a všichni jsou spokojení.“ V Americe byli 
taky všichni až do roku 2008 spokoje-
ní, pomyslel jsem si, ale už jsem radši 
mlčel. „Tutovku“ jsem si samozřejmě 
nechal ujít.

A  tutovka to opravdu byla. Nebudu 
vás dlouho napínat – BitConnect je v řiti. 
Pyramida jako vyšitá, bublina splaskla. 
Ještě v prosinci 2017 stál jeden BitCon-
nectCoin 463 dolarů. V lednu už jen 19 
dolarů. Zakladatelé projektu oznámili, 
že jim jdou američtí regulátoři po krku, 
a tak zavírají obchodování se svou kryp-
toměnou. Dobrá výmluva. Pokud něko-
mu zbyly „mince“ BitConnectu, může 
si je akorát tak prohlížet na displeji. 
Jen pro ilustraci, když hodnota „mincí“ 
spadla o  98 procent, vypařilo se zhru-
ba padesát miliard korun. Sociální sítě 
se od ledna plnily příběhy lidí, kteří do 
projektu investovali životní úspory nebo 

si kvůli vidině rychlého zbohatnutí brali 
obří úvěry. Co na to říct…

Podvod to byl svým způsobem ge-
niální, i  když od počátku podezřelý. 
BitCon nect totiž nabízel úrokovou saz-
bu až 40 % měsíčně, v průměru 27,6 %, 
což je u jakéhokoli normálního byznysu 
naprosto nereálné číslo, kryptoměna 
nekryptoměna. Když někdo nabízí 40 
procent, může to být jedině Ponziho 
schéma. To funguje tak, že se zisky 
vyplácejí z nových vkladů, o žádné in-
vestování nejde. Prostě vám dá někdo 
tisícovku, ze které někomu jinému 
vyplatíte čtyři stovky. Funguje to do 
chvíle, kdy systém zkolabuje kvůli ne-
dostatku nových vkladů, případně pro-
vozovatelé utečou se všemi penězi.

BitConnect rostl rychle i proto, že se 
dostal mezi největší kryptoměny skvě-
lým trikem.  Investici totiž nešlo provést 
jinak než v  jeho vlastní měně Bitcon–
nectCoin. Kdo se chtěl zúčastnit, musel 
nakoupit BitconnectCoiny (BCC). Nebylo 
je ale možné kupit za normální peníze, 

Každý, kdo si koupí k tomu určený počítač 
a speciální výkonnou grafickou kartu, neboť 

běžné notebooky či PC na to mají slabý 
výkon, může bitcoiny těžit. Je to ale rozumné? 

Na snímku bitcoinová farma.    
Foto Wikimedia Commons
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nýbrž za jinou kryptoměnu, konkrétně 
Bitcoin. Terpve za Bitcoin se daly směnit 
BCC. Ve chvíli, kdy se domeček z karet se-
sypal a BCC spadl k nule, provozovatelům 
nezůstaly v ruce na rozdíl od jejich ošku-
baných klientů bezcenné BCC, ale bitcoi-
ny. A jelikož Bitcoin původně vznikl jako 
anonymní měna pro drogové dealery, 
obchodníky se zbraněmi či nájemné 
vrahy, nikdo je ani nemůže najít.

Teď mě jiný známý vábí do těžení bit-
coinů. Prý je to úplně něco jiného. Nějak 
nerozumím tomu, v  čem přesně je to 
jiné. Nerad ale házím vše do jednoho 
pytle, a  tak jsem se na tuhle slavnou 
kryptoměnu podíval trochu zblízka.

Temné pozadí
Muž, který nebyl. Tak by se dal nazvat 
člověk, který stál – údajně – u zrodu Bit-
coinu v roce 2009. Satoshiho Nakamota 
nikdo nezná, ale spousta fanoušků jej 
považuje za legendu. V roce 2008 na e-
-mailové konferenci metzdowd.com 
zveřejnil popis digitální měny Bitcoin, 
o rok později vydal první software, který 
zahájil provoz celé sítě a prvních jedno-
tek Bitcoin měny. Jeho skutečná identita 
není známa. Mám tedy věřit, že nějaký 
osamělý týpek jen tak bez povšimnu-
tí tajných služeb a  bank založil novou 
měnu a jen tak mu to prošlo?

Jak již bylo řečeno, zprvu šlo hlavně 
o  způsob, jak nakoupit na dark webu, 
tedy „temné“ části internetu, kam se lze 
dostat jen pomocí speciálního softwaru 
a kde se lze pohybovat anonymně, třeba 
drogy či vraždu souseda. Skvělý start… 

Pokud to ale někdo nezávisle vytvořil 
k tomuto účelu, pořád je to ta lepší va-
rianta. Fanoušci sice básní o nezávislosti 
a decentralizaci měny, ale že ji mohla vy-
tvořit klidně tajná služba, bankovní sek-
tor nebo podsvětí, je jim jedno. Jak můžu 
věřit nějakému projektu, když nevím, 
kdo za ním stojí?

Nakamoto dále přispíval do dalších 
verzí Bitcoin softwaru společně s ostat-
ními vývojáři, dokud se v polovině roku 
2010 postupně nevytratil jeho kontakt 
s vývojářským týmem a celou komuni-
tou. Zhruba v této době předal kontrolu 

nad úložištěm zdrojového kódu a klíčo-
vých funkcí softwaru Gavinu Andrese-
novi. Také předal doménu Bitcoin.org 
a několik dalších domén do rukou před-
ních členů komunity Bitcoinu. To ale 
není až tak podstatné.

Trochu jasněji mělo do identity pana 
Nakamota vnést pátrání magazínu 
Newsweek v roce 2014. Podle reportérky 
Leah McGrathové Goodmanové je Naka-
motovi 64 let, je původem z  Japonska, 
ale teď žije v  Kalifornii. Mezi jeho záli-
by patří matematika, šifrování a vláčky. 
V minulosti pracoval na projektech ame-
rické armády i velkých korporací. A jsme 
u toho. Teď se věnuje rodině a svým ko-
níčkům, mezi které už ale Bitcoin nepat-
ří. „Už v tom nejsem zapojený a nemůžu 
o tom mluvit,“ řekl reportérce. „Přešlo to 
na jiné lidi, kteří to teď mají na starost. 
Já už s tím nejsem nijak spojený.“ Naka-

moto tedy přiznal, že s pět let starým 
Bitcoinem nějakou souvislost měl, ale 
více nekomentoval. Možná bílý koník? 
Na reportérku každopádně pro jistotu 
zavolal policii.

Bitcoinové „mince“ (ony to samozřej-
mě žádné mince nejsou, jen digitální 
kódy) vznikají takzvanou těžbou a stojí 
na matematice a  speciálním softwa-
ru, který řeší matematické rovnice, jež 
produkují bitcoiny. Počítač svým výpo-
četním výkonem vyřeší složitou mate-
matickou rovnici a za to obdrží majitel 
počítače odměnu v  podobě určitého 
množství bitcoinů. Po „vytěžení“ je kon-
krétní suma převedena na konkrétní 
adresu majitele bitcoinů v podobě čísel-
ného kódu. Zadání je veřejně dostupné, 
a  tak se těžbě může věnovat praktic-
ky kdokoliv. Tedy každý, kdo si koupí 
k tomu určený počítač, neboť na běžném 
notebooku či PC bylo možné Bitcoin těžit 

jen zhruba do dvou let od jeho vzniku. 
Dnes se těží přes speciální výkonné 
grafické karty, což je další kámen úrazu.

Systém bitcoinů není kontrolovaný ni-
jakou centrální autoritou. Každý počítač, 
který těží bitcoiny a procesuje transak-
ce, tvoří část ze sítě Bitcoinu. Systém tak 
běží na kooperaci jeho uživatelů. Klíčová 
je zde technologie zvaná blockchain. Jde 
o jakýsi speciální druh distribuované da-
tabáze, který uchovává neustále se rozši-
řující počet záznamů. Ty jsou chráněny 
proti neoprávněnému zásahu zvenčí. Sa-
motná myšlenka nezávislé měny, kterou 
nemůže postihnout inflace, protože je 
předem určené, kolik měny, jež není pro-
pojená s žádnou bankou světa a u které 
je předem dané, kolik se ji může vytěžit, 
je pro 21. století velmi lákavá. Jenže… 

Nejvíc bitcoinů se vytěží v Číně, kde je 
nejlevnější elektřina. Energeticky je totiž 

těžba tak náročná, že jde o  naprostou 
pohromu. Na jednu stranu předstíráme 
ekologii a píše se, jak je důležité omezit 
spotřebu a stlačit emise, na straně dru-
hé se pak rozšiřuje s  prominutím ptá-
kovina, která spotřebuje více elektrické 
energie za rok než celé Irsko. Celkem 159 
států na světě spotřebuje méně energie 
za rok než samotná těžba bitcoinů. Už 
v  červenci má podle respektovaného 
amerického magazínu Wired Bitcoin 
žrát stejně jako celé Spojené státy ame-
rické a v roce 2020 jako celý svět – s ubý-
vajícími bitcoiny se totiž zvyšuje nároč-
nost těžby.

Podfu(c)k? 
V  červnu informoval deník The New 
York Times o  další znepokojivé věci: 
zhruba polovina růstu ceny Bitcoinu 
a dalších digitálních měn v loňském roce 
byla způsobena soustředěnou cenovou 

Celkem 159 států na světě spotřebuje méně energie za 
rok než samotná těžba bitcoinů. Jestli to tak půjde dál, 
v červenci bude Bitcoin žrát jako celé USA.
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Foto Adobe Stock

manipulací, nikoli poptávkou investorů. 
Spočítal to profesor Texaské univerzity 
John Griffin, čímž jen potvrdil podezře-
ní, o kterém se mluvilo už v době počát-
ku velkého boomu na trhu kryptoměn.

Profesor Griffin sledoval tok digitál-
ních žetonů, které přicházely a  odchá-
zely z burzy Bitfinex, a  objevil několik 
zřetelných vzorců, jež dokazují, že ně-
kdo na burze zvyšoval ceny měn, které 
na jiných burzách oslabovaly. Dělo se 
tak přes sekundární kryptoměnu Tet-
her, která byla vytvořena a  prodávána 
vlastníky Bitfinexu za účelem skupování 
jiných digitálních měn.

Vědcům k odhalení této levárny stači-
lo sledovat miliony záznamů o transak-
cích zachycených technologií blockchain, 
což je, jak jsme již zmiňovali, šifrovaná 
databáze transakcí s kryptoměnami.

Profesor Griffin nemůže s  jistotou 
tvrdit, že o manipulaci s cenami burza 
přímo věděla, nebo za ně byla dokonce 
zodpovědná, ve výsledku je to ale jedno. 

Obávám se, že snu o  necentralizo-
vané měně nezávislé na systému brání 
v rozletu víc překážek, než si jsou mož-
ná její příznivci ochotni zatím připustit. 

Například už koncem roku oznámila 
Ruská centrální banka, že se chystá za-
blokovat stránky, které nabízejí bitcoiny 
a další kryptoměny, protože je považuje 
za pochybné a  příliš rizikové finanční 
nástroje. Na konferenci o  finančních 
derivátech to oznámil viceguvernér 
centrální banky Sergej Švecov a krypto-
měny zkritizoval i ruský prezident Vla-
dimir Putin, jenž poznamenal, že jsou 
rizikové, a  připomněl, že se používají 
pro kriminální účely. Nepříliš přátelsky 

se k Bitcoinu staví i čínská vláda, která 
loni v září nařídila některým kryptomě-
novým burzám zastavit obchodování. 
A  v  neposlední řadě chystá regulaci 
kryptoměn rovněž Evropská centrální 
banka. Signál směrem do budoucna je 
to dost jasný.

Bez ohledu na to, jakou má teď která 
kryptoměna hodnotu na burze, státům 
stačí říct, že je nelegální, a měna půjde 
do kytek nebo se vrátí na začátek – slou-
žit bude zase jako prostředek směny při 
nelegálních transakcích. Představte si 
situaci, že jste nakoupili bitcoiny, když 
ještě byly levné, a  najednou zjistíte, že 
v nich máte statisíce či miliony. A pak je 
v takové situaci zkuste vyměnit za pení-
ze nebo za ně něco koupit… Naplno to 
řekl například někdejší šéf společnosti 
PayPal Bill Harris: „Žádné potenciální 
uplatnění kryptoměn, které vyzdvihují 
jejich stoupenci, nelze převést do reali-
ty.“ Bitcoin a další virtuální měny podle 
něj nelze kvůli častým propadům cen 
používat jako platidlo ani jako uchovate-
le hodnoty. „Vnitřní hodnota kryptoměn 
je rovna nule,“ myslí si Harris.

Pejsku náš…
Kryptoměna jako taková ale mrtvá není. 
Pár měsíců poté, co Rusko naznačilo, že 
přes Bitcoin cesta nepovede, oznámil 
prezident Vladimir Putin spuštění vlast-
ní kryptoměny – jmenovat se bude kryp-
torubl. Ten by měl být jedinou legalizo-
vanou digitální měnou na území Ruska. 
A podle některých zdrojů, jak připomíná 
server thedailyeconomist.com, může 
kryptorubl znamenat návrat ke krytým 
penězům – ropou, anebo ještě pravděpo-
dobněji zlatem. Obojí ho má právě Rusko 
spousty. Server připomíná, že oficiální 
kryptoměna může poskytnout Rusku 

výhody v  novém finančním systému. 
Nemluvě o tom, že se Rusům elegantně 
povede obejít sankce, které na ně v roce 
2014 z  politických důvodů uvalily Spo-
jené státy americké a  Evropská unie. 
Kryptoměnu krytou zlatem plánuje 
i Kyrgyzstán či Venezuela. Když ale mlu-

Nezávislá digitální měna je sice hezkým snem, který ale 
nemá oporu v realitě. Že by velcí globální hráči nechali 
lidstvo, ať si nezávisle obchoduje s vlastní měnou?
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PENÍZE

Měna, která vznikla jako vtípek a je 
pojmenovaná podle psa, vystoupala až 
k hodnotě miliardy dolarů. Kryptoměny jsou 
velká virtuální horská dráha.   Foto Profimedia

vil o měně kryté zlatem naposledy libyj-
ský vůdce Mummar Kaddáfí (africký di-
nár), skončilo to totálním zničením jeho 
země a jeho barbarským lynčováním na 
ulici. Však Vladimir Putin je u Američa-
nů a Evropské unie oblíbený zhruba stej-
ně – rozdíl spočívá snad jen v tom, že má 
mnohem silnější armádu. 

Podobným směrem ohledně krypto-
měn uvažuje i zajímavý článek s názvem 
Státem emitovaná kryptoměna může 
uvolnit nevyužitý potenciál kryptoměn 
(A  State-Issued Coin Could Unleash Un-
tapped Potential For Cryptocurrencies), 
který vyšel loni v  prosinci v  slavném 
ekonomickém časopisu Forbes. Expert 
na kryptoměny Loi Luu v něm popisuje 
stávající nejistotu a  „divoký Západ“ 
v této oblasti, kde nevíte dne ani hodiny, 
kdy se která kryptoměna sesype nebo 
dojde k nějakému obrovskému výkyvu. 

Právě kvůli omezení takzvané vola-
tility (míry kolísání) kryptoměn po-
važuje za důležitý vznik kryptoměny, 
která by byla navázaná na nějakou stan-
darní měnu nebo byla kryta reálnými 
aktivy či komoditami. Jedním takovým 
pokusem byla kryptoměna Tether, na-

vázaná na dolar, jež ale skončila napros-
tým fiaskem – byl hacknuta a  kamsi 
se ztratilo 31 milionů dolarů. Měna ale 
byla soukromá a stáli za ní podvodníci, 
což není v  kryptoměnové džungli nic 
ojedinělého. 

Výhoda stabilní kryptoměny vydá-
vané státem by spočívala především 
v  ustálení hodnoty. Průkopník v  této 
oblasti by podle autora umožnil ostat-
ním kryptoměnám dospět a stabilizovat 
se. Znamenalo by to rovněž proniknutí 
blockchainové technologie do mainstre-
amu a lidé by si na ni lépe zvykli. 

„Zpronevěřuje se to původní ideji 
nezávislé krytpoměny a  decentraliza-
ce?“ ptá se autor. „Možná. Ale je to krok 
k tomu, aby se dala kryptoměna normál-
ně používat, na běžné transakce, které 
by byly navíc anonymní.“ A co je podstat-
né, omezila by se moc centrálních bank.

Dosavadní vývoj na poli kryptoměn 
ukazuje, že na státech a bankéřích ne-
závislá digitální měna je sice hezkým 
snem, který ale jaksi nemá oporu v re-
alitě. Že by velcí globální hráči nechali 
lidstvo, ať si nezávisle obchoduje s vlast-
ní měnou? Tomu snad nemůže věřit ani 

největší optimista. Nic jako úplná nezá-
vislost v  globálním finančním systému 
bohužel neexistuje.

Přesto mám i po tom všem mezi kryp-
toměnami svého černého koně, tajné-
ho favorita. Je to virtuální měna, která 
vznikla už před lety na základě raketo-
vě rostoucí popularity Bitcoinu a  dal-
ších kryptoměn. V lednu svou celkovou 
hodnotou překonala 1 miliardu dolarů 
a  jmenuje se Dogecoin. Jeden Dogecoin 
v  současné době stojí okolo 0,002599 
dolaru (v  lednu to bylo ještě 0,010360), 
a  i když jej letos potkal stejně jako Bit-
coin a  další kryptoměny velký cenový 
propad, pořád se drží docela slušně.

Nejvtipnější je, že Dogecoin založil 
v  roce 2013 Jackson Palmer jako inter-
netový vtípek (název je odvozen od 
slova pes) a poté, co projekt opustil, víc 
než dva roky nevyšla žádná softwarová 
aktualizace. Dnes se Palmer směje a ne-
chápe: „Myslím si, že to vypovídá hodně 
o kryptoměnách jako takových. Co nám 
to říká, že měna s pejskem, která nevy-
pustila žádnou aktualizaci více než dva 
roky, je najednou oceněna na více než 
1 miliardu dolarů?“ Dobrá otázka… 



ANI ŽIVÁČKA. Co je tajným snem mnohých obyvatel Prahy? Aby zažili chvilku 
klidu, úplně bez lidí. Jenže jak to udělat, když všude, obzvláště na známých 
místech, stále proudí davy? V hlavním městě neustále panuje čilý ruch a občas je 
to už vážně na palici. Jakmile přijde volno, celé město pak sedne do auta a snaží 
se zmizet, což má za následek jediné – všichni uvíznou v kolonách na dálnicích, 
ať už míří na chatu, nebo k moři. Když se pak na konci volna vracejí, nervozita by 
se v těch samých kolonách, jen v opačném směru, dala krájet. Jak to ale udělat, 
aby byl aspoň někdy klid i v Praze? Přišel jsem na to během červencových svátků. 
Jelikož jsem pilně připravoval číslo, které právě čtete, na žádné velké vyjížďky 
to nebylo. A tak jsme si naplánovali pár výletů do okolí, vždy jen na část dne, 
abych stihl i psát. A bylo to bezvadné. Velká část Prahy totiž byla pryč a ta 
nejkrásnější místa jsme měli pro sebe, což bylo umocněno tím, že jsme vyrazili 
třeba do Divoké Šárky už ráno. Nikde téměř živáčka! Ten klid v kombinaci se 
šáreckými skalami, potokem i vzácnými druhy květin způsobil, že jsem hned po 
návratu domů během chvíle vystřihl esej, který by mi normálně zabral aspoň 
dva dny. Takovou moc má odpočinek v přírodě, kdy mozek změní prostředí a na 
chvíli vypne. Načasování celé akce bylo moc důležité, protože když jsme se po 
krásné procházce a slunění u čistého a na malebném místě posazeného, zelení 
obklopeného šáreckého koupaliště (na snímku vyfoceném ze šáreckých skal) 
odpoledne vraceli, opačným směrem proudily davy těch, kteří v metropoli také 
zůstali. Pokud se tedy chcete na chvíli vyhnout lidem, jde to jedině tak, že když je 
volno, zůstanete tam, odkud ostatní odjíždějí, a když jsou všichni doma a v práci, 
pokud můžete, zmizíte.   Foto Milan Vidlák



FOTO MĚSÍCE



66

TIPY

CUKR – RAFINOVANÝ 
JED. Důsledkem přebyt-
ku cukru jsou překvapivě 
záchvaty nezvladatelné 
chuti na sladké. To pak 
vede nejen k nadváze či 
cukrovce, ale v horším 
případě i k rakovině. Po-
dobně jako nikotin a alko-
hol, ani cukr není nevinná 
pochutina, ale návyková 

látka. „Odvykací kúra“ trvá tři měsíce, během kterých se tělo 
od cukru očišťuje. V této skvělé knize se dovíte, jak upravit 
své stravování, jaké existují zdravé alternativy škodlivých cuk-
rů a mnoho dalšího. Objednávejte na eshop.casopis-sifra.cz 
nebo na tel. 702 417 540. Cena 269 Kč. 

DOMÁCÍ DŽEM. Nemusíte ale být na sebe zase tak přísní. Po 
přečtení článku o medailemi ověnčené marmeládě jsem vám 
dlužen tip na obyčejnou domácí marmeládu. Stačí sezonní 
ovoce jako meruňky, borůvky či broskve, nakrájet ho, povařit, 
následně přidat gelfix a k tomu cukr. Pak už jen zbývá naplnit 
skleničky, otočit víčkem dolů a nechat vychladnout do druhého 
dne. Možná je cukr rafinovaný, ale když už si dát něco sladkého, 
tak právě džem. Nejradši ho mám s tvarohem coby jogurt, pro-
tože jogurty v obchodech jsou beztak samý škrob.  

JÍDLEM PROTI RA-
KOVINĚ. O tom, jak 
důležitá je kvalitní 
strava, dnes už asi 
nikdo nepochybuje. 
Obzvláště v době, 
kdy má každý tře-
tí diagnostikova-

nou rakovinu. Právě proto je tu velká kuchařka s fotkami, jež 
usnadní vaření všem, kteří se s rakovinou v jakékoli formě po-
týkají. Nabídne k praktické rady a umožní jim mít z jídla stále 
potěšení. Objednávejte na eshop.casopis-sifra.cz nebo na tel. 
702 417 540. Cena 359 Kč.

HYPERSENZITIVNÍ 
DĚTI. Tahle kniha nabízí 
netradiční pohled na výcho-
vu přecitlivělých dětí, které 
mají problémy v našem pře-
technizovaném světě. Jsou 
zkrátka trochu jiné, a tak 
hned dostávají nálepky jako 
„děti s poruchou učení“. Ně-
mecká autorka zde rodičům 
vysvětluje, jak mají děti zba-
vit pochybností a strachu, 
jak posílit jejich sebevědomí 
a uvědomit si vlastní hodno-

tu. To, že se rodí vnímavější a trochu jiné děti než dřív, je zkrát-
ka fakt a je dobré vědět, jak s ním naložit. Skvělé čtení i pro 
bezdětné. Objednávejte na eshop.casopis-sifra.cz nebo na tel. 
702 417 540. Cena 224 Kč. 

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

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

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





6-7 2016

59 Kč | 2,40 €
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Mystéria 

vědomí

Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

pomocníky, kteří lidi 

přivádějí k božským stavům. 

Je to dobrý nápad?

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: U Džoudyho, Jugoslávská 7/670, 
Praha 2; Dobrá čajovna, Václav. 
náměstí 14, Praha; World Vegan – Černá 
labuť, Na Poříčí 1067/25, Praha; Krámek 
Dobrá farma, Dukelských hrdinů 15, Praha 
7; Slunečnice – Zdravá Výživa, Chelčického 
78/21, České Budějovice; Fér Café, Česká 153/38 
České Budějovice; Dobrá čajovna, Na Hradbách 
152, Kolín; Potraviny, U Kostelíčka 138, Kolín; Dobrá 
čajovna, Havlíčkovo náměstí 84, Kutná Hora; 
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

04 2016

59 Kč | 2,40 €
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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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05 2015
59 Kč | 2,40 €

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

Šifra mistra
       Williama

07 2015
59 Kč | 2,40 €
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Jeden z nejslavnějších 
mužů historie nejenže 
nebyl malého vzrůstu, 
ale převyšoval ostatní 
především schopnostmi, 
ambicemi a velikostí ducha. 
V čem byl tak výjimečný?

Napoleon
Veliký 
Jeden z nejslavnějších 

obalka_SIFRA_07_15_kor.indd   1

03.02.16   11:20

06 2015

59 Kč | 2,40 €

9
77
23
36

55
70
08

06

Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri

obalka_SIFRA_06_15.indd   1

24.07.15   9:50

01 201659 Kč | 2,40 €
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Svět   budoucnosti

Jak bude vypadat? 
Co nám brání v rozkvětu? 

A překročí někdy lidstvo svůj stín?

SIFRA_01_16.indb   1

03.02.16   9:54

02 2016

59 Kč | 2,40 €

9
77
23
36

55
70
08

02

Tajemství života
O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

08 2016

59 Kč | 2,40 €
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Víte, co jíte?Víte, co jíte?Víte, co jíte?
Se zakladatelem farmářských 

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 

jak fungují nadnárodní řetězce, 

naivitě spotřebitelů i nadbytečné 

spotřebě.

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“.

10 2017 

59 Kč | 2,40 €

Vzpoura strojů?

Blíží s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i 

spolehlivější a
 dnešní 

umělá inteligence se již d
okáže učit i

 věcem tvůrčím
 

a vyžadujícím
 intuici č

i kreativní myšlení.

09 2015

59 Kč | 2,40 €

9
77
23
36

55
70
08

09

Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

Supervulkán pod Yellowstonským 

Naplní se 

proroctví?

obalka_SIFRA_09_15_kor.indd   1

10.12.15   14:10

01 2017
59 Kč | 2,40 €

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

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

Vědci přicházejí neustále s fantastickými 

Největší objevy

05 2016

59 Kč | 2,40 €
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Kosmická 

energie
Co mají společného posmrtný 

život, Nikola Tesla, kruhy v obilí 

nebo doktor Eric Pearl?

09 2016
59 Kč | 2,40 €
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Město pyramidMěsto pyramidMěsto pyramid
V sibiřském Tomsku budují ruští vědci unikátní komplex podle plánů starověkých pyramid. Jaké je jejich tajemství?

02 2017

59 Kč | 2,40 €

Pláže na celém světě vyplavují po tisících uhynulé 

mořské živočichy, kteří už nedokážou odolávat tunám 

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

05 201759 Kč | 2,40 €

FARMAGEDON
Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

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

06 2017

59 Kč | 2,40 €

Chvála matek

Jak souvisí 
vztah maminky 

a dítěte s n
ávratem do ráje? 

A proč je
 tak těžké

 být 

dobrým
 rodičem?

02 2016
59 Kč | 2,40 €
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Tajemství životaO vzniku naší existence panuje stále řada velkých otazníků. Kdo doopravdy jsme a odkud pocházíme?

06 2017

59 Kč | 2,40 €

Chvála matek
Jak souvisí vztah maminky 

a dítěte s návratem do ráje? 

A proč je tak těžké být 

dobrým rodičem?

01 2018 
59 Kč | 2,40 €
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Ashrita Furman je držitelem největšího počtu rekordů v Guinessově knize. V rozhovoru pro Šifru vypráví o tom, jak důležité je být sám sebou a šťastný.

Rok  
změny?
Kvůli programům, 
návykům či mediálním manipulacím lidé přijali jakousi šablonu života, kterou kopírují, místo aby žili svůj život. 

Letošek ale přeje velké transformaci...

08 2017
59 Kč | 2,40 €

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

propaganda globálního oteplování? 

Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

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 zázraky.  

05 2018 59 Kč | 2,40 €

Zázraky přírody
Superpotravina jménem třešně. 

Vzájemná komunikace stromů 

pomocí „lesního internetu“. 

Taje skutečných zákonů přitažlivosti 

a fungování tohoto světa...

06 2018 59 Kč | 2,40 €

Zakázané technologieLétající talíře, paprsek smrti, volná 

energie... Co všechno už je vynalezeno, 

aniž bychom o tom věděli?

01 2018 

59 Kč | 2,40 €
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Ashrita Furman je držitelem největšího 

počtu rekordů v Guinessově knize. 

V rozhovoru pro Šifru vypráví o tom, 

jak důležité je být sám sebou a šťastný.

Rok  
změny?
Kvůli programům, 

návykům či mediálním 

manipulacím lidé přijali 

jakousi šablonu života, 

kterou kopírují, místo 

aby žili svůj život. 

Letošek ale přeje velké 

transformaci...

08 201759 Kč | 2,40 €

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

propaganda globálního oteplování? 
Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

03 2016

59 Kč | 2,40 €
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Hon na děti

Bezdůvodné odebírání dětí rodičům v Evropě 

systémem sociální péče je na vzestupu. A kam 

mizí statisíce dětí, které už nikdo nenajde?

12 2017

59 Kč | 2,40 €

KARDINÁL KARDINÁL KARDINÁL 

Rozhovor s Dominikem Dukou o stromu 

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

není černobílé a o tom, v čem je naše naděje.

07 2017

59 Kč | 2,40 €

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.  

03 2018
59 Kč | 2,40 €

Následuj vůdceNásleduj vůdceNásleduj vůdceProč tolik lidí podléhá falešným guruům, prorokům, 
politikům, byznysmenům a jiným vykukům?

05 2018 
59 Kč | 2,40 €

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


