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EDITORIAL

ž je ti teplo, děvče?“ vzpomněl jsem si 
tuhle na Mrazíka, kterak krouží se 

svou berlou mrazílkou kolem 
zkřehlé Nasti. Během dlouhé zimy, 

kdy jsem zahlédl slunko snad 
všehovšudy dvakrát, jsem hudroval, že chci pořádné 
teplo. Teď, kdy rozpálené ulice hlavního města – vy-

futrované betonem, který teplo nasává, a tudíž 
teplotu ještě zvyšuje – připomínaly skleník a dýchalo 
se tak špatně, že měl člověk pocit, jako by mu někdo 

přes hlavu navlékl igelitku, jsem si představoval čistý 
bílý sníh. Ale dobře vím, že jakmile by spadlo pár 

vloček, chtěl bych zase okamžitě sluníčko.

My lidé vždycky chceme to, co zrovna nemáme. Další 
problém je, že ani nevíme, co chceme, ale nedáme 
pokoj, dokud to nedostaneme. A tak se tu honíme, 

potíme a pinožíme, zmatení a neklidní, a jsme vláčeni 
okolnostmi. Místo abychom tvořili své životy tak, aby 

byly příjemné pro nás a neško-
dily ostatním, troubíme na 
sebe naštvaně v kolonách, 

předjíždíme se v zatáč-
kách a sprostě na sebe 
křičíme. Jako ten ma-

niak, který jel tuhle za 
mnou na opravované 
silnici, jejíž směr udá-

val žlutý provizorní 
pruh. Věděl jsem, že 

mě vede doleva, ale že 
za pár metrů se budu 
moct zařadit zase do 

pravého a nechat 

nervózní závodníky, ať jedou. A tak jsem se začal 
zařazovat o chvíli předtím, než pruh přešel z plné 

čáry v přerušovanou. Nebylo to úplně košer a tech-
nicky vzato to byl přestupek, uznávám. Nejbližší 
auto, které jsem zahlédl v zrcátku, ale bylo dost 

daleko a nikoho jsem neohrozil. Vyhodil jsem blinkr, 
když tu najednou vůz, který jel asi sto metrů za 
mnou v pruhu, do kterého jsem se chtěl zařadit, 

začal blikat, zrychlovat a posléze i troubit. Rychle 
mě dojel, nalepil se na mě a troubil jako zběsilý. 

Nenechal jsem se vypsychnout, i když to bylo 
nepříjemné, a manévr dokončil. Při předjíž-

dění najel šílený řidič vedle mě, stáhl okýnko 
a křičel: „Drž se svého pruhu, č****ku!“ Kdyby 
jel pořád stejně, mohli jsme jet plynule a v po-

hodě a ušetřili si nervy. Jenže to jsou kdyby.

Jako se do extrémů dostává lidské chování a psy-
chika, děje se to i s počasím. A vůbec, mnohokrát 

jsem četl, že lidské kolektivní vědomí se odrá-
ží v hmotné realitě a vnějších okolnostech. Jestliže 
jsem tomu dříve nepřikládal takovou váhu, přestá-
vám o tom pochybovat. Jak by mohl být normální 

svět, když nejsme normální my a vyvádíme na 
něm tolik šíleností? Platí to i obráceně: Kdybychom 

žili v harmonii, rovnováze a dobré vůli, projevi-
lo by se i to i třeba na počasí? Myslím, že ano.

I proto vás chci – kromě jiných témat a článků, které 
jsem pro vás za tento měsíc připravil, upozornit na 

seriál Šifry o tom, jak se tvoří realita a jak bychom se 
mohli mít líp, kdybychom dodržovali jednoduché prin-

cipy rovnováhy, jehož druhý díl najdete na straně 32. 

Faktem je, že ve změně k lepšímu nám brání i to, 
že se držíme svých pravd i přesto, že nás k pří-
lišnému štěstí zatím nedovedly. Nechceme nic 

měnit, vše omlouváme a držíme se svých zvyků 
jako lejno košile. Právě z nepříjemných zkušeností 

je ale dobré vzít si ponaučení. Ono „drž se svého 
pruhu, píííp“, odhlédnu-li od rozpoložení a mani-
akálnosti onoho řidiče, třeba vůbec není špatná 

rada do života. Ten řidič měl totiž vlastně pravdu.     

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Drž se svého pruhu
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K dyž vy inženýrku, tak my 
doktora, trumfuje Škop-
ková Konopníkovou v nad-
časové sondě do nitra 

českých rodin s názvem Slunce, seno 
a  pár facek, když shání pro Blaženu 
náhradního ženicha. Intelektuálové se 
nad filmem Zdeňka Trošky ušklíbají 
a veřejně pohoršují, spolu s Homolko-
vými ale podle mě nejlépe vystihuje 
to naše věčné porovnávání, handr-
kování, hašteření a  rozdmýchávání 
žabomyších sporů, kdy se místo sou-
středění na vlastní životy, štěstí a přá-
ní strachují lidé hlavně o  to, aby na 
tom ten druhý nebyl náhodou o něco 
líp. Pokud jsme na tom mizerně, utě-
šit nás může jen skutečnost, že druzí 
jsou na tom pokud ne hůř, tak alespoň 
stejně. Jako v  té sta-
ré anekdotě, která 
pro svou výstižnost 
přešla v  okřídlené 
rčení. Čech se modlí 
k  Bohu: „Pane Bože, 
můj soused má kozu 
a ta mu hodně dojí.“ 
Bůh se vlídně ze-
ptá: „A ty, můj synu, 
bys jistě chtěl mít 
také takovou kozu, 
že?“ Čech mu na to odpoví: „Ne, Bože, 
já bych jenom chtěl, aby mu chcípla.“ 
Chorobné porovnávání a snaha nevy-
čnívat z davu, nebo jej naopak o kou-
sek převýšit, k  naší národní povaze 
zkrátka patří. Určitě to tak mají i jin-
de, ale těžko říct, zda tak silně.

Jedním z  nejtypičtějších znaků této 
porovnávací obsese je posedlost tituly. 
Kdo má vysokou školu, jako by měl úřed-
ní štempl na to, že je lepším člověkem, 
a příslib, že to dotáhne v životě dál. Z in-
ženýrky se může jako ve Slunce, seno… 
vyklubat nesnesitelná husa, z  doktora 
homosexuál, jenž není zrovna typem 
na ženění, ale razítko mají, tak jakýpak 
copak.

V  plné nahotě se neblahý trend, vál-
cující zemi od Hoštic po Prahu, projevil 
po jmenování nové české vlády. Dlouho, 
dlouho jsme na ni čekali, ale tohle jsme 
tedy nečekali. Jako první skončila na pra-
nýři dnes již bývalá ministryně sprave-
dlnosti (jaká ironie) Taťána Malá (ANO), 
která opisovala v diplomové práci při stu-
diu práv v Bratislavě i v diplomce o chovu 
králíků na univerzitě v Brně, kde získala 
titul inženýrky.

Následoval ministr práce a  sociálních 
věcí Petr Krčál (ČSSD), jehož práce na In-
stitutu mezioborových studií Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně (neptejte se mě, co 
to je za obor) obsahuje desítky stran tex-
tu, jež bez správné citace vycházejí z tex-
tu cizího, přičemž v  některých částech 
jsou přímo překlopené celé stránky

Jediný, kdo šťourání 
novinářů v  diplomové 
práci nakonec ustál, 
je ministr obrany Lu-
bomír Metnar, který 
sporné pasáže obhájil 
pouze jako „chyby v ci-
taci“. „Jde minimálně 
o neetické a neprofesi-
onální přebírání cizích 
zdrojů. Zda to bylo 
úmyslné, či to reflek-

tuje tehdejší kvalitu pedagogické fakulty, 
je obtížné říci,“ vysvětlila bývalá šéfka ak-
reditační komise Vladimíra Dvořáková. 
Podle ní je diplomová práce velmi rozsáh-
lá, a je proto těžké určit, odkud pochází 
neozdrojované pasáže, případně co jsou 
vlastní myšlenky autora a co převzal z ji-
ných publikací. Nebyl to tedy asi typický 
plagiát, jenom zbytečně pokácené stromy 
na papír, a tak může ministr pokračovat.

Celá groteska skončila skutečně stylo-
vě. Když se novináři pokoušeli najít diplo-
movou práci premiéra Andreje Babiše, vý-
sledek pátrání zněl takto: Předseda hnutí 
ANO Andrej Babiš vystudoval v  letech 
1974 až 1978 s vyznamenáním Vysokou 
školu ekonomickou v Bratislavě, ale jeho 

diplomovou práci si tu už nikdo nemůže 
přečíst. Ve školních archivech se z ní totiž 
dochoval jenom název a samotná premi-
érova diplomka s titulem „Všeobecná do-
hoda o clech a její vliv na liberalizaci me-
zinárodního obchodu“ už na VŠE uložena 
není. Možná je to tak lepší – pro pana in-
ženýra i pro nás.

Jeden můj velmi vzdělaný známý, jed-
ním slovem bedna, si kdysi přivydělával 
psaním diplomových prací za lidi, kte-
ří neměli na studium čas, schopnosti, 
nebo obojí, ale mysleli si, že titul potře-
bují. Třeba úředníci či policisté, kterým 
to z nějakého nepochopitelného důvodu 
ukládá zákon. Tomu odpovídá i nabídka 
nicneříkajících vysokých škol a  oborů, 
které vznikly zřejmě jen proto, aby moh-
ly prodávat tituly zájemcům. Aspoň to 
tak vypadá. Jak David, který si psaním 
diplomek na kšeft přišel na slušné pení-
ze, nedávno udiveně konstatoval: „Jednu 
z diplomek, co jsem sesmolil po večerech, 
vyhlásili jako nejlepší v historii školy. Tak 
si umíš asi představit, co je to za školu.“

Nejpozději od slavné plzeňské práv-
nické fakulty je jasné, jak to na českých 
vysokých školách funguje. Aby se jich 
tolik uživilo, musejí přemýšlet obchodně. 
A proč by neprodávaly vzdělání klientům, 
kteří se na stará kolena pochopitelně už 
nechtějí učit, když jsou ochotni platit? 
Soukromé školy často dají titul každému, 
kdo zaplatí školné. Přidat si pár desítek 
tisíc na diplomku se pořád vyplatí. Je jen 
otázka, zda chtěli přistižení ministři uše-
třit, a tak si diplomku opsali sami, anebo 
najali člověka, který se ani neobtěžoval 
zamaskovat stopy a odevzdal zkopírova-
nou Wikipedii.

Dokud bude platit „když vy inženýrku, 
tak my doktora“ a lidi se budou hodnotit 
podle papírů, které o ničem nevypovídají, 
obchodní odvětví jménem vysoké škol-
ství v Česku jenom pokvete – s úměrně 
klesající úrovní vzdělání. Něco ve smyslu 
„když si uvědomím, jakej já jsem inženýr, 
bojím se jít k doktoru“.   vid 

Slunce, seno, diplomka
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Z jiného světa
NĚMECKÁ LOGIKA. Češi cestující do 
Bavorska musejí od začátku července 
počítat s namátkovými kontrolami na 
hranicích. A to přesto, že v Evropské unii 
stále ještě platí volný pohyb osob, které 
jsou občany členského státu Evropské 
unie. „Zaznamenali jsme nárůst nelegální 
migrace přes Českou republiku, přichází 
tudy stále více lidí,“ zdůvodnil překvapivé 
opatření Joachim Herrmann, bavorský 
ministr vnitra. Zarážející jsou na tom 
především dvě věci. Jednak – média stále 
tvrdí, že žádní nelegální migranti v Česku 
nejsou, a nikdo tvrzení bavorského 
ministra jako lživé neoznačil. A jednak 
fakt, že to Němci udělali zase celé naopak. 
Nejprve si do země pozvali statisíce 
(v lepším případě) ilegálních migrantů, 
kteří se volně pohybovali po Evropě, ačkoli 
to je podle zákonů nepřípustné, a teď, 
když jsou v úzkých, naopak obtěžují na 
přechodech Čechy, kteří by volný pohyb 
po EU mít měli. Na druhou stranu, v říjnu 
budou u našich bavorských sousedů 
volby do zemského sněmu. Bavorsko má 
prý nyní na kontroly vyčleněno pět set 
policistů, do akce povolá i drony, které 
budou česko-bavorskou hranici dlouhou 
356 kilometrů monitorovat ze vzduchu. 
Je to asi podobně komické, jako instalovat 
na dveře bezpečnostní závoru a alarm 
poté, co jste otevřenými dveřmi pustili 
domů lapku a uvařili mu kafe. 

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

S HOLÝM ZADKEM. Sacha Baron Cohen, fenomenální britský komik, který se proslavil 
jako Borat, Diktátor, Bruno nebo Ali G, je zpět. Pro svůj nový pořad Who is America si 
evidentně zvolil dobře – formát i zemi neomezených možností. Jednou z jeho prvních 
obětí se stal republikánský senátor za americký stát Georgia Jason Spencer. Cohen si 
vymyslel roli fiktivního izraelského bezpečnostního experta a senátora vyzval, aby se 
zúčastnil demonstrování vojenských technik. Z celého představení pak měl vzniknout 
„protiteroristický“ agitační film. Místo toho přišla legrace na senátorův účet. Cohen 
coby kapitán Erran Morad učí Spencera čelit islámským teroristům, kteří by mohli 
„zničit vaši narozeninovou party“. Spencer na Cohenovy pokyny stihne napodobovat 
Číňany, stáhnout si kalhoty a na kameru vystrčit holou řiť. Vše ve jménu boje proti 
terorismu. Cohen Spencera též učí, jak upoutat pozornost v USA v případě, že by byl 
unesen Islámským státem. „V Americe je jediné zakázané slovo – slovo na N,“ radí 
falešný instruktor. Přesně to musí senátor křičet. „Negr, negr, negr...“ řve jako na lesy. 
Na celé akci je snad nejvíc zarážející ta naivita, hloupost, bezelstnost a vážnost, s jakou 
k akci politik přistupuje. Při své rezignaci, jež nutně musela přijít, uvedl: „Můj strach 
z terorismu v tu dobu tak zesílil, že jsem nemohl jasně uvažovat a uvědomit si, k čemu 
jsem dal souhlas, když jsem se zmíněného ‚výcviku‘ zúčastnil,“ uvedl. O to je to horší.

KOŇSKÝ OHON. V pořadu ČT Události, komentáře se opět řešilo ruské vměšování 
do amerických voleb, evergreen západních médií hlavního proudu. „Je to americko-
-americká věc a naprosté nesmíření se establishmentu s Trumpem. Půjdou mu po 
krku každý den a každou hodinu a vždy si při tom najdou nějakou jinou záminku,“ 
prohlásil jeden z hostů, dřívější poradce prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl. Tato 
nevinná věta rozpoutala nebývalé vlny. Jaklovým protějškem byl totiž na druhé straně 
Atlantiku pobývající profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě 
Igor Lukeš, který místo názoru či argumentu osobně zaútočil na Jakla. „Na jedné straně 
máme názory seriózních amerických profesionálů a pak dáme hlas tomu pánovi, který 
má koňský ohon na hlavě, a z toho snad mám uzavřít, že má autoritu mluvit o tom, 
co je dobré pro Spojené státy?“ řekl přes telemost. Lukešových myšlenek se chytili 
další čeští „demokraté“ s tím jediným správným názorem, kterých jsou česká média 
plná, a jali se diskutovat o tom, zda lidé jako Jakl patří do televize a nebylo by lepší je 
odtamtud vymést. Aneb „co je to tady za hnusnou máničku“? Odkud to jenom známe…
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SVOBODA? Cenzura má tu zajímavou vlastnost, že pokud se 
ve společnosti zavede a uchytí, nemusí pokaždé běhat dráb 
s klackem a zakazovat, neboť lidé se ze strachu z postihů 
a společenského zostuzení nakonec úspěšně zcenzurují sami. Říká 
se tomu autocenzura. Čerstvý případ z Německa je typický. Nikdo 
to, alespoň oficiálně, nezakázal, ale… výsledek je podobný. Podle 
německého deníku Bild se nakladatelství Random House rozhodlo 
nevydat novou knihu známého německého spisovatele a bývalého 
politika za sociální demokracii Thila Sarrazina, se kterým 
mělo smlouvu. Důvod? Má prý obavy, že kniha by „podpořila 
nepřátelství vůči islámu a muslimům v německé společnosti“. 
A údajně obsahuje také nepodložená tvrzení, což obvykle bývají 
informace, které se nehodí k diskusi. I když je Sarrazin, tvůrce 
bestselleru Německo páchá sebevraždu, nejúspěšnější poválečný 
německý autor, nakladatelství smlouvu uzavřenou v roce 2016 
na základě desetistránkové anotace, o čem má kniha být, 
vypovědělo. Thilo Sarrazin si to nenechal líbit a u mnichovského 
soudu zažaloval nakladatelství Random House kvůli údajnému 
poškození dobré pověsti. To spočívá v tom, že nakladatelství 
text odmítlo kvůli „údajně nepodloženým údajům a tvrzením“. 
Nakladatelství ale sdělilo německým médiím, že knihu sice 
vydat nechce, ale Sarrazin ji může vydat u jiného nakladatelství. 
Tím má být bavorské knižní nakladatelství FinanzBuch. 
Tak uvidíme, jestli do toho náhodou zase něco nevleze.

POZOR, TUNEL. Chorvaté mají zřejmě podobný smysl pro 
pořádek a veřejné stavby jako Češi. Dlouho u nich také 
neznamená pořádně. Již šest let čekají obyvatelé chorvatského 
města Omiš na dokončení obchvatu, který by ulevil věčně 
ucpanému centru. Obchvat měl vést skrz skalní masiv nad 
Omišem, překročit řeku Cetina, aby se na její druhé straně 
opět zanořil do skály, a nakonec se severozápadně od města 
napojil na Jadranskou magistrálu. Daňové poplatníky už stál 
v přepočtu téměř miliardu korun, zatím se ovšem podařilo 
dokončit jen tunel, který ústí ze skály do vzduchoprázdna. 
Dopravní zácpy v Omiši jsou na denním pořádku. Hlavní 
dopravní tepna podél Jadranu zde totiž přechází Cetinu 
přes úzký most, který se navíc čas od času zvedá kvůli 
lodím. V letní sezoně městem projede asi 50 000 aut denně 
a kolony měří až pět kilometrů. Starosta slibuje, že už příští 
rok by se mohlo ve stavbě pokračovat. „Domů mi to trvá 
půl hodiny, tři hodiny do Splitu nebo na Makarskou,“ svěřil 
se stanici RTL Croatia jeden z místních. A další to glosoval: 
„Pro ně je to legrace. Možná si myslí, že tam bydlí Batman.“

V PASTI. ̓ Písničkář Tomáš Klus oznámil, že končí s Andrejem 
Babišem. Prý už nebude vystupovat na akcích, jež sponzoruje 
koncern Agrofert, ani v Babišových médiích. Zároveň kritizoval 
své kolegy, kteří premiéra oligarchu nemají rádi, ale pak hrají na 
akcích, které podporuje. „Co je to za pokrytectví, ptal jsem se. Jak 
je možné brát vaše slova vážně, když se neslučují s činy?“ napsal 
Klus na Facebooku. Jenže kolegové si to nenechali líbit. „V tu chvíli 
mi přišla zpráva, že dělám machra a přitom mě hrajou na Óčku, 
že jsem tam dokonce nedávno byl, že jsem dal rozhovor Mladé 
frontě,“ přiznal zpěvák. „Nezbývá než uznat svou nedůslednost, 
svou chybu a pochlapit se. Teprve až sám budu pevně stát 
za svým názorem, bude za něco stát i můj názor. Mám ve své 
smlouvě o dílo klauzuli, kterou si vyhrazuji právo nehrát tam, kde 
tečou Šéfovy peníze. Připojuji k tomu nyní i svůj bojkot všech 
bezskrupulózních, konkurenci a životní prostředí likvidujících 
podniků Velkostatkohnojaře,“ prohlásil. Jestli chce ignorovat 
všechny výrobky Babiše, jenž loni zaplatil na daních 739 milionů 
korun, ale na dotacích mu „jeho“ stát přidělil přes 2 miliardy, 
bude muset Klus zřejmě míň jíst a víc chodit pěšky. Premiér totiž 
vlastní na 250 různě propojených firem, jež sdružují jednotlivé 
články řetězce výroby potravin od rostlinné a živočišné výroby 
přes hnojiva a osiva po distribuci zemědělské techniky. A ještě 
k tomu ovládá oblast přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty.

ČECH TAKY. Bizarní kampaň MeToo, kdy se ženy po celém 
světě, inspirovány Hollywoodem, rozpomínají na to, že je 
sexuálně obtěžovali známí muži, má i českou stopu. Světoznámý 
fotograf a trojnásobný vítěz soutěže World Press Photo 
Antonín Kratochvíl byl vymazán ze stránek fotoagentury VII, 
kterou zakládal, a pozastavili mu členství, neboť měl údajně 
osahávat kolegyně a být vůči nim oplzlý. Bývalá kolegyně 
vypověděla, že ji český fotograf omakával v roce 2014, když 
vstupovala do agentury. Podle Anastasie Taylor-Lindové bylo 
Kratochvílovo chování v agentuře známo a nebylo si komu 
stěžovat, svěřila se magazínu Columbia Journalism Review. 
Pozoruhodné je především vyjádření fotografky, jak se tehdy 
k situaci postavila. „ (...) pochopila jsem, že jako mladá žena 
začínající v převážně maskulinní branži musím takovou cenu 
zaplatit.“ Stejně tak (ne)reagovala Stephanie Sinclairová, 
kterou měl Kratochvíl proti její vůli políbit na ústa – o tom, 
zda se stane členkou skupiny Sedm, totiž tehdy rozhodovalo 
hlasování dalších kolegů, a tak mlčela. Pokud mu tehdy nevrazily 
facku, neodešly a naopak se rozhodly kvůli kariéře uzavřít 
oboustranný obchod, co přesně teď chtějí řešit? Reklamaci?



8

V Afghánistánu přišli 
o život tři čeští vojáci. 

Podle armády a politiků 
padli „v boji za naši 

svobodu“. Bylo to 
všechno ale opravdu 

nutné? A komu vlastně 
tyhle války v dalekých 

zemích slouží?

Zbytečná smrt?
I když je Česká republika ze světové 

perspektivy dlouhodobě ostrovem 
klidu a stability, i sem občas doleh-
nou těžší tóny skutečnosti, která 

nám připomene, že to není zdaleka nic 
samozřejmého. Můžeme nadávat na poli-
tiky, stěžovat si na šlendrián, blbou nála-
du, rozdělenou společnost a tisíc dalších 
věcí, ale faktem je, že jsou to s ohledem 
na situaci jinde prkotiny. Srovnávat mů-
žeme s  africkými zeměmi, kde dlouhá 
léta většina obyvatel bojovala o  přežití 
a trochu důstojný život, asijskými, kde je 

jak velká bída, tak bohatství, ale v obou 
případech obrovská konkurence a tvrdý 
kapitalismus s právem silnějšího, a v po-
sledních letech i se státy evropskými od 
Švédska přes Francii a Německo, které se 
mění v  jakousi sociálně-inženýrskou la-
boratoř, kde přestává být kvůli zhoršující 
se bezpečnosti mnohdy radno vystrko-
vat nos na ulici.

Možná i proto, že problémy zatím zná-
me jen útržkovitě z  médií, máme ten-
denci bagatelizovat nebezpečí a utěšovat 
se, že se nás probíhající trendy, změny 
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a problémy až tak moc netýkají. Běžně se 
setkáte s postoji typu „válka na Ukrajině, 
to není náš problém“ či „ať si Němci děla-
jí, co chtějí, je to jejich věc, nás se migrace 
netýká“, a to přesto, že v prvním případě 
nás odděluje od hranic se státem, kde 
přerostl převrat v dlouholetou válku, pár 
set kilometrů, ve druhém pro jistotu ani 
hranice nejsou. Naše bezpečí a  bezsta-
rostnost se tak mohou jevit dosti iluzor-
ně a chatrně.

Na začátku srpna doletěl ostrý střípek 
reality i k nám. Tři čeští vojáci, kteří hlíd-

kovali v okolí základny Bagrám, zemřeli 
na misi v  Afghánistánu. Rotný Martin 
Marcin (36), desátník Kamil Beneš (28) 
a  desátník Patrik Štěpánek (25) se po-
dle dostupných informací stali terčem 
sebevražedného atentátníka v Čarikáru, 
hlavním městě provincie Parván. Češi 
zde slouží v  počtu 250 mužů jako pří-
slušníci „nebojové mise Severoatlantic-
ké aliance (NATO) s názvem Rozhodná 
podpora“. „Jejich věk je poměrně nízký, 
přesto se nejednalo o nezkušené vojáky,“ 
sdělil médiím generálmajor Jiří Verner.

Převažující reakce médií a politiků by 
se daly shrnout do věty „jsou to hrdino-
vé, kteří padli za naši svobodu“. Objevují 
se ale i kritické hlasy, které poukazují na 
nesmyslnost faktu, že se vůbec nějaká 
mise v  Afghánistánu koná, když uváží-
me, že zde Západ válčí skoro 20 let a ne 
a ne přestat.

Poměrně originální závěr učinily Se-
znam Zprávy, které přinesly 7. srpna 
rozhovor s  ředitelem tiskového odboru 
Severoatlantické aliance Piersem Ca-
zaletem. Redaktor Jiří Hošek se velmi 
sugestivně ptá: „Afghánistán leží hodně 
daleko a občas je těžké veřejnosti vysvět-
lit, proč tam naši vojáci vůbec působí. Jak 
byste lidem vysvětlil, že naši vojáci neu-

mřeli zbytečně?“ Byrokrat přispěchal 
s  frázemi o tom, jak je tamní mise dů-
ležitá, protože terorismus je globálním 
fenoménem, Afghánistán terorismem 
velmi trpěl a tato hrozba se v minulosti 
přelila do řady členských zemí NATO, což 
v roce 2001 pocítily hlavně Spojené státy. 
Bla bla bla. Titulek Seznam Zprávy však 
zněl: Čeští vojáci v Afghánistánu neumřeli 
zbytečně, řekl Seznamu mluvčí Severo-
atlantické aliance. Není nad to, když po-
ložíte otázku, ze které uděláte i odpověď, 
ač zpovídaný nic takového neřekl.

Opravdu ale padli tři čeští vojáci za 
svobodu a jejich smrt není zbytečná? Je 
smutné, když předčasně vyhasne jaký-
koli lidský život, ale zbytečná smrt by to 
nebyla možná v případě, kdyby konečně 
vyvolala veřejnou diskusi o  absurditě 
a  zločinnosti celého vojenského taže-
ní nejen v Afghánistánu, ale i v Iráku či 
jinde. Opakovat naučené věty o tom, že 
kdyby nebojovali západní vojáci v Afghá-
nistánu, byli bychom v nebezpečí, je po-
dobná mentální gymnastika jako v uve-
deném příkladu Seznam Zpráv.

Smrt každého vojáka v Afghánistánu 
je zbytečná, ne že ne. Jen bychom museli 
být ochotni mluvit o tom, že všechny ty 
mise neslouží ke zvýšení bezpečnosti ani 
místních obyvatel, ani občanů zemí, kte-
ré vojáky do dalekých zemí vysílají. Stačí 
se podívat, jak to všechno začalo. A jak to 
nekončí.

Nedohoda
K pochopení dnešní tragédie je třeba se 
vrátit na začátek 90. let na Balkán. V roce 
1992 to vypadalo velmi nadějně a hrozí-
cí konflikt po rozpadu Jugoslávie mohla 
zažehnat dohoda, která spočívala v roz-
dělení území podle majoritních etnik na 
všech úrovních správy; takzvaný Cutilei-

rův plán nejprve přijaly všechny tři stra-
ny – pravoslavní Srbové, katoličtí Chor-
vaté i  bosenští Muslimové. Prezident 
Bosny a  Hercegoviny Alija Izetbegović 
však později z  dohody vycouval. Náhlé 
změně Izetbegovičova postoje předchá-
zela schůzka s americkým velvyslancem 
v Bělehradu Warrenem Zimmermanem.

Spoluautor mírového plánu, portugal-
ský diplomat José Cutileiro, pak obvinil 
americkou stranu, že k  tomu bosen-
ského prezidenta dotlačila. Přiznali to 
i další důležití lidé, například sir Alfred 

REPORTÁŽ

Zbytečná smrt by to nebyla možná v případě, kdyby 
konečně vyvolala diskusi o nesmyslnosti vojenského 
tažení nejen v Afghánistánu, ale i v Iráku či jinde.
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AKTUALITA

Jedna z mála věcí, která se v Afghánistá-
nu během americké okupace změnila, je 
zvýšení produkce opia na výrobu heroinu 
o 90 %. Náhoda, či záměr?   Foto Profimedia

Sherman, vlivný poradce bývalé britské 
premiérky Margaret Thatcherové. Ten 
přišel s konkrétním nařčením: pozdější 
americký ministr zahraničí Lawrence 
Eagleburger měl Zimmermana instruo-
vat, aby přesvědčil Izetbegoviče k odvo-
lání souhlasu se zachováním společného 
svazku Bosňáků, Chorvatů a Srbů a mís-
to toho přijal americkou pomoc při vzni-
ku samostatného bosenského státu. Jak 
to dopadlo, víme.

Sir Sherman dodal: „Válka v Bosně byla 
americkou válkou v obojím slova smyslu. 
Americká administrativa ji pomohla vy-
volat, udržovala ji v chodu a zabraňovala 
jejímu brzkému ukončení. Vše vskutku 
svědčí o  tom, že zamýšlí v  této válce 
v blízké budoucnosti pokračovat, jakmile 
budou její muslimští chráněnci plně vy-
zbrojeni a vycvičeni.“

Tato předpověď se bezezbytku napl-
nila. O  jakých muslimských chráněn-
cích však byla řeč? V roce 1995, kdy byla 
uzavřena takzvaná Daytonská mírová 
smlouva (jež mimochodem potvrdila 
status Kosova jako nedílné součásti Srb-
ska), se radikalizovaly původně skupinky 
ozbrojených kosovských Albánců, finan-
covaných z  výnosů z  organizovaného 

zločinu Albánců žijících v zahraničí, pod 
hlavičkou UÇK neboli Kosovské osvobo-
zenecké armády.

V  jejích řadách bojovali i mudžáhidé, 
které vycvičila a vyzbrojila pro boj proti 
Sovětům v  Afghánistánu CIA. A  stejní 
bojovníci posílili i  bosenskou armádu. 
„V letech 1992 až 1995 Pentagon pomá-
hal při přesunu tisíců mudžáhidů a dal-
ších islámských složek ze střední Asie do 
Evropy, aby bojovali po boku bosenských 
Muslimů proti Srbům,“ napsal londýnský 
list The Spectator.

Ještě zajímavější než fakt, že ame-
rická vláda podporovala UÇK – kterou 
sama zařadila na seznam teroristických 
organizací –, jsou některá jména, jež 
byla na tuto skupinu napojena. V době, 
kdy proti sobě bojovali muslimští mud-
žáhidé a  Srbové, přicestoval do Spoje-
ných států Ajmán Zavahrí, známý poz-
ději jako vůdce al-Káidy. Byl pověřený 
Usámou bin Ládinem, aby zde sháněl 
peníze pro vedení operací na Balkáně – 
kde byl mimochodem jedním z velitelů 
UÇK Zavahrího bratr Mohamed. Deník 
Washington Post uvedl: „Někteří členo-
vé Kosovské osvobozenecké armády, 
kteří své válečné úsilí financovali z pro-
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deje heroinu, byli cvičeni v  teroristic-
kých táborech provozovaných Usámou 
bin Ládinem.“

V cizím zájmu
A  pak to přišlo: Devatenáct sebevra-
žedných útočníků s  nožíky na oteví-
rání krabic údajně uneslo čtyři letadla 
komerčních společností American Air-
lines a United Airlines, všem se povedlo 
přemoci posádku, přelstít celou leteckou 
obranu USA a  narazit do dvou mrako-
drapů v New Yorku i nejstřeženější bu-
dovy světa Pentagonu, sídla amerického 
ministerstva obrany ve Washingtonu. 
Dalšímu útoku pak zabránili pasažéři 
jednoho z  unesených letadel; po sou-
boji se čtyřmi teroristy na palubě letu 
číslo 93 se boeing zřítil u  Shanksville 
v  Pensylvánii. Události vešly do dějin 
jako teroristický útok na Spojené státy 
americké 11. září 2001.

Pozoruhodné je, že část údajných 
útočníků dorazila do USA přímo z Bos-
ny… Pět ze sedmi hlavních útočníků ze 
dne 11. září, kteří přijeli z Balkánu, bylo 
nepřímo placeno Pentagonem, šest jich 
bylo vycvičeno přímo v USA. „Americké 
tajné služby, které v  průběhu této vál-
ky pouze dovážely zbraně, po skončení 
války nezaměstnaným mudžáhidům 
nadále vyplácely mzdu. Díky mnoha 
svědectvím mudžáhidů před německý-
mi soudy je prokázáno, že byli najímáni 
prostřednictvím pentagonských sub-
dodavatelů, a to především soukromou 
firmou MPRI (Military Professional Re-
sources Incorporated), která slouží jako 
jakýsi tajný nástroj americké armády. 
Pokud chce Pentagon provést nějakou 
špinavou práci a obává se, že nesežene 
peníze a nedostane souhlas od Kongre-
su, předá věc této firmě,“ napsal Jürgen 
Elsässer, německý investigativní novi-

nář a autor knihy Jak dorazil džihád do 
Evropy.

Podezření, že celé protiteroristic-
ké tažení vyvolané 11. zářím sledovalo 
a sleduje zcela jiné zájmy než americkou 
bezpečnost, posílil bývalý britský ministr 
zahraničí Robin Cook v červenci 2005. Na-
psal v deníku The Guardian, že teroristic-
ká organizace al-Káida v podobě, jaké je 
prezentována, je podvod. „Faktem je, že 
žádná islámská skupina teroristů zvaná 
al-Káida neexistuje. Každý věci znalý bez-
pečnostní důstojník to ví. Ale existuje 
propagandistický stroj, který nutí veřej-
nost uvěřit v nedefinovanou entitu repre-
zentující zlo pouze za účelem přesvědčit 
televizní diváky, aby přijali (…) vedení 
války proti terorismu. Tuto Potěmkinovu 
vesnici staví USA. Al-Káida, doslova data-
báze, byl původně počítačový soubor se 
jmény tisíců mudžáhidů najatých a cviče-
ných CIA proti Rusku.“ Měsíc po zveřejně-

ní článku zemřel Cook v devětapadesáti 
náhle na infarkt…

Jeho slova víceméně potvrdil bý-
valý důstojník francouzské vojenské 
rozvědky Pierre-Henri Bunel, který též 
zjistil, že sítě islamistických teroristů na 
Balkáně mají původ v CIA. Podle něj ne-
byla al-Káida jen databází, ale i intrane-
tem, který CIA používala pro povolávání 
rezerv z  řad mudžáhidů pro specifické 
teroristické akce po celém světě. Krát-
ce nato byl ale Bunel obviněn, usvědčen 
a  uvězněn na základě nevěrohodného 
tvrzení, že prováděl špionáž pro Srbsko.

Na základě informací zpravodajských 
služeb a  za nekritické podpory médií 
vypukla v roce 2001 pochybná válka v Af-
ghánistánu, v níž přišli o život před pár 
dny i čeští vojáci. Žádný Usáma bin Ládin 
se tam neskrýval, jak nám tvrdili, přes-
to Američané a jejich spojenci, mezi něž 
také patříme, tuto zemi okupují již skoro 

sedmnáct let. Když se zeptáme proč, sly-
šíme jen „kvůli boji za svobodu“. Za jakou? 
Čeho se tam opravdu účastníme?

Podobný scénář na základě vylhané 
a falešné záminky byl aplikován na Irák, 
kde na základě nesmyslného vojenského 
dobrodružství ovdověly statisíce žen 
a miliony lidí byly nuceny opustit své do-
movy. Když například Američané s Bri-
ty v  roce 2004 téměř srovnali se zemí 
tříset tisícovou Fallúdžu (přes 70 % domů 
bylo podle OSN zničeno a zbytek částeč-
ně rozstřílen), téměř nic z toho se nevysí-
lalo v hlavních médiích. Diváci a čtenáři 
tak vůbec neměli a dodnes nemají ponětí 
o utrpení běžných lidí, které tyto umě-
le vyvolané a  ilegální války způsobily 
a způsobují.

Smrt našich vojáků je smutná a bolest-
ná. Ale co ty statisíce mrtvých v zemích, 
kam jsou Češi v cizím zájmu posíláni? Ti 
se nepočítají? vid 

Žádný Usáma se tam neskrýval, jak nám tvrdili, přesto 
Američané a jejich spojenci, mezi něž také patříme, 
Afghánistán okupují již sedmnáct let.
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115. výročí založení 
nejslavnější motocyklové 
značky Harley-Davidson 

v Praze bylo skutečně 
impozantní. Právě naše 

hlavní město je se 
stroji, které symbolizují 

lehkost a volnost ducha, 
nerozlučně spjato.

Za zvuku  SVOBODY
Jakmile mám volnou chvíli a cítím, 

že můj mozek začíná svou konzis-
tencí připomínat míchaná vajíčka, 
uchyluji se v Praze na jedno místo, 

které má velikou ozdravnou moc. Kom-
binace zeleně, vody, skvělých rozhledů 
a  minima Pražanů funguje spolehlivě. 
Prostě jako chovanec léčebny jenom se-
dím a  koukám upřeně na tu nádheru. 
Klidně pár hodin.

Na konci prvního prázdninového 
týdne mě ale z  rozjímání vytrhl bru-
čivý zvuk. Takové to brumlání, které 

vám něco připomíná, ale když nejste 
„technický typ“, chvíli trvá, než si 
vzpomenete. Asi bych se ze své skrý-
še před světem neráčil hnout, kdyby 
zvuk po chvíli ustal; on ale naopak 
nabíral na síle. Byl nekonečně dlouhý 
a stále intenzivnější a linul se směrem 
od hlavní letenské tepny, která vede 
k Výstavišti.

Ta podívaná mi téměř vyrazila dech. 
Z kopce si to šinul jeden naleštěný stroj 
za druhým a zdálo se, že to nikdy ne-
skončí. Udělalo to na mě tak mocný do-
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jem, že jsem pozměnil víkendové plány 
a na tuhle akci se vyrazil podívat.

Byly to neskutečné manévry. Půl-
ka ulic zavřená, a  ty, které se vyhnuly 
uzavírce, byly rozkopané při tradičních 
letních opravách. Všechny trasy lemo-
valy desítky policistů. Bylo na první po-
hled jasné, že sto patnácté výročí oslav, 
na které se sjeli příznivci legendárních 
amerických motocyklů Harley David-
son, bude velké.

Nakonec řeka, linoucí se proměnli-
vým tempem Prahou sem a tam, čítala 

neuvěřitelných 67 500 chopperů a crui-
serů všech druhů a barev. Na oslavy do 
Prahy, která byla díky Janu Husovi a Cy-
rilovi s Metodějem téměř vylidněná, pak 
dorazilo celkem 110 354 fanoušků z ce-
lého světa.

Vidět na silnici Harley Davidson je 
vždycky něco zvláštního. A to i pro ab-
solutní motorkářské ignoranty, mezi 
které se počítám i  já. Výrazně se liší 
od čehokoli ostatního, co se na cestách 
pohybuje, a  navíc je opravdu nepře-
slechnete. Kdyby šlo jen o  zajímavý 

design, určitě bych o tom do Šifry ne-
psal. Ale ta atmosféra byla jednoduše 
strhující.

Tradice a peníze
„Nezáleží, na čem jezdíš, nebo jestli vů-
bec jezdíš... Tohle je oslava klukovských 
snů, touhy po svobodě a  volnosti na 
dvou kolech, která spojuje generace 
i  světadíly. Přidej se k  nám a  užij si 
nezapomenutelnou party v  srdci 
Evropy plnou motocyklů, hudby, zábavy 
a  skvělých lidí ze všech koutů světa!“ 

REPORTÁŽ

Foto Šifra
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lákali organizátoři. A  oproti běžným 
reklamním sloganům, které často 
nemají oporu v realitě, to vystihli přesně.

Harleye lemovaly celou sedmou měst-
skou část. Parkovaly i v zapadlých ulič-
kách, které jsou normálně plné aut, na 
chodnících, trávě, na modrých zónách 
se souhlasem města… Jinak by se prostě 
tolik tun kovu nemohlo „uskladnit“.

Kdyby vedle sebe stálo padesát vozů 
Mercedes nebo Ferrari, pořád to bude 
padesát stejných aut ve dvou třech ty-
pech. Jenže harleyáři se o stroje starají 
lépe než o své manželky a upravují si je 
k obrazu svému tak, že je každý originál. 
Tolik barev, grafických motivů, rarit-
ních opečovávaných typů, až si člověk 
připadá jako na výstavě obrazů. A to ješ-
tě ani nevkročil do areálu.

Pražské výstaviště hostilo už hodně 
akcí, ale nikdy nebylo tak nabité. Využitý 
byl každý prostor a plácek i v místech, 
která běžně nejsou přístupná. Například 
na střeše pavilonu u Křižíkovy fontány, 
jež je obvykle zavřená, vznikly kavárny 
a bary s nádherným výhledem na celý 
harleyácký svátek a přilehlou Stromov-
ku. Každý strom, každý kus betonu, 
kaž dý sloup, vše vyzdobené logy, plaká-
ty a stuhami, které nikoho nenechají na 
pochybách, kdo je tady králem.

V roce 1903 jedenadvacetiletý William 
Harley a o rok mladší Arthur Davidson 
postavili v dřevěné kůlně v Milwaukee 
první stroje s  jednoválcovými moto-
ry, o  čtyři roky později pak představi-
li první stroj s  typickým vidlicovým 
dvouválcem. Když Harley-Davidson 
přestál jako jedna ze dvou značek velkou 
hospodářskou krizi uměle vyvolanou 
velkými bankéřskými rodinami, přežil 
už úplně všechno, i nástup japonských 
motorek. Na rozdíl od konkurenční 
firmy Indian, která zkrachovala v  roce 

1953, jede značka Harley bez přestávky 
už 115 let. A  stále je americká. I  když 
nutno dodat, že těsně před pražským 
srazem, který si nenechali ujít ani Karen 
a Bill Davidsonovi, pravnoučata jednoho 
ze zakladatelů, americký výrobce moto-
cyklů oznámil, že kvůli evropským clům 
uvaleným na dovoz výrobků ze Spoje-
ných států a obchodní válce s Evropskou 
unií přesune výrobu určenou pro Evro-
pu z  USA do zámoří. Tradice jsou sice 
tradice, ale peníze jsou peníze.

Cesta z Říma
Právě s Prahou jsou ale harleye nerozluč-
ně spojeny. Vždyť Harley-Davidson Club 
Praha je nejstarším existujícím klubem 
na světě. V  roce 1927 se ženil slavný 
závodník Bohumil Turek, který byl zá-

roveň ředitelem firmy Tesárek, jež začala 
dovážet do Československa motocykly 
Harley-Davidson – na svatbu mu dora-
zilo i 60 harleyářů, které společná jízda 
nadchla natolik, že se rozhodli setkávat 
pravidelně. Klub se od počátku zaměřil 
na motosoutěže, cestování či společen-
ské večery, vydával klubový magazín 
a  jeho specialitou se staly mototurnaje 
doplněné ukázkami motocyklové akro-
bacie. Té bylo ostatně dost k vidění i na 
těchto oslavách. Český trh, a  málokdo 
to ví, byl ve 30. letech minulého století 
hned po USA druhým největším odbyti-
štěm těchto motocyklů na celém světě. 
Nacisté a hlavně komunisté potom sice 
zamíchali kartami, ale tuhle tradici ne-
zadupali do země ani oni. 

„Pro mě je to zvuk svobody,“ řekl 
v  jednom rozhovoru šéf českého za-
stoupení firmy Harley-Davidson Martin 
Heřmanský. Mně tedy po pár hodinách 
z toho zvuku šla hlava kolem a začínal 
jsem na něj mít silnou alergii. A  asi 
i  obyvatelé přilehlých čtvrtí, kteří jako 

Harleye parkovaly na začátku července 
i na modrých zónách a všude, kde se dalo; 

Z Německa dorazil i Che Guevara; Program 
byl náročný a muselo se i odpočívat; 

K motorkám patří i krásné ženy; Řidičák ne-
mám, a tak jsem si mohl na harleye jenom 

sednout. (Zleva shora.)   Foto Šifra

Nezáleží, na čem jezdíš, nebo jestli vůbec jezdíš... Tohle je 
oslava klukovských snů, touhy po svobodě a volnosti na 
dvou kolech, která spojuje generace i světadíly.
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kompenzaci za dočasná omezení dostali 
nedělní vstup zdarma. Jestli ale ještě po 
tom všem chtěli vidět motorky, těžko 
říct… Kdyby tohle magistrát povolil kdy-
koli jindy, asi bych křičel cosi neslušného. 
Ten pocit, který jsem na Výstavišti jako 
nemotorkář měl, byl ale jen těžko popsa-
telný a určitě za pár zrušených tramva-
jových linek a zákazů vjezdu stál. 

Starosti na chvíli zmizely a malý kluk 
uvnitř se radoval. Návštěvníci si dokonce 
mohli harleye zdarma vypůjčit a vyrazit 
na výlet. Bohužel jen ti, kteří měli řidič-
ský průkaz skupiny A. Tak jsem si na něj 
aspoň sedl.

V  Praze jezdili na harleyích kromě 
Čechů Američané, Rusové, Němci, Ra-
kušané, Italové, Vietnamci, Kamerunci, 
Argentinci, Číňané i Australané. Prostě 

všichni. Jeden týpek přijel dokonce až 
z  Fidži. Nejstarším jezdcem byl 83letý 
Ital, který dorazil na svém Harley-Da-
vidson Road King po vlastní ose z Říma, 
Číňan zase ujel 14 tisíc kilometrů.

Spanilá jízda
Ve skupinkách pak pořádali jezdci vy-
jížďky po středních Čechách, takže jsem 
na ně v sobotu narazil třeba i u Koně-
pruských jeskyní. Právě v  sobotu bylo 
kvůli omezené kapacitě vylosováno 
4000 účastníků, kteří vyrazili na spani-
lou jízdu Prahou. Na prosluněné Leten-
ské pláni vytvořili asi 30 metrů široký 
pruh, který se táhl od ministerstva vni-
tra až někam ke Špejcharu. Motorkáři 
byli označeni páskami ve třech barvách 
podle jednotlivých vln a  toho, jak do 
centra vyjížděli. Vymóděni byli opravdu 
pestře. Od klasických kožených kalhot, 
bund a dlouhých vousů přes paruky, kos-
týmy a  masky. Postupně projížděli Le-
tenským tunelem na magistrálu, dorazi-
li až na Václavské náměstí a okruhem se 
vrátili do Holešovic.

V  neděli kolem poledne jako když 
utne a  z  desetisíců harleyů zbylo jen 
pár opozdilců a  těch, kteří si chtěli 
volno protáhnout. Prošel jsem si ještě 
naposledy celé harleyácké městečko 
s  kamionovým barem Jack Daniels, 
šperky a zdobenými helmami, stanovi-
šti a rampami, kde se dovádělo a ská-
kalo na motorkách či smykovalo, mi-
nul jsem expozici české armády, která 
zde pořádala nábor a  chtěla ulovit 
nějaké vojáky, prozkoumal americkou 
vojenskou techniku, která vypadala 
tak nevinně (než si člověk uvědomil, 
co všechno za poslední půlstoletí napá-
chala), vyfotil ručně vyráběné motorky 
věčných kluků a další veterány, vrátil 
zálohovaný ekologický kelímek, který 
měli návštěvníci po celou dobu a dal se 
připnout i  k  batohu, čímž se ušetřilo 
mnoho odpadu…

A  vrátil se, ač nerad, zase do reality 
všedních dní. Ten vánek svobody a jisté 
„fuckerství“ uprostřed sešněrované a stá-
le méně svobodné doby však cítím pořád 
v zádech. vid 

Harley a Davidson
— William S. Harley a Artur Davidson chtěli nejprve 
postavit kolo, na kterém by nemusel jezdec šlapat. 
Za domem Arturových rodičů v Milwaukee si 
postavili dřevěnou kůlnu. Tak vznikl slavný výrobce 
motocyklů, který vyrábí nepřetržitě od roku 1903.

— V Česku založil Harley-Davidson první pobočku 
již v roce 1924. V Praze též působí nejstarší 
„harleyácký“ klub světa, založený o čtyři roky 
později.

— Největšími odběrateli motocyklů byly zpočátku 
na jedné straně policie a armáda, na straně druhé 
osoby pohybující se na hranici zákonů.

— Harleye se staly součástí popkultury. Legendární 
stroj Captain America z filmu Bezstarostná jízda 
budí emoce dodnes; před 4 lety se prodal za 
1,35 milionu dolarů. 

Kdyby tohle magistrát povolil kdykoli jindy, asi bych křičel 
cosi neslušného. Ten pocit, který jsem na Výstavišti jako 
nemotorkář měl, ale určitě za pár uzavírek a výluk stál.

Výcvik malých harleyářů; Co stroj, to origi-
nál; Spanilá jízda Prahou; Jako na výstavě; 

Součástí programu byly i dechberoucí 
kousky freestyle motokrosařů; Přijel i Jack 

Daniels... (Zleva shora.)   Foto Šifra a Profimedia
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Mám tři dny do uzávěrky. 
Dopisuju poslední člán-
ky, posílám maily, koor-
dinuji výrobu. Všechno 

běží jako na drátkách, už budu je-
nom ladit. Když tu, v  předvečer dne 
výročí upálení mistra Jana Husa, 
mi najednou zničehonic přestane 
fungovat internet.

Když nepoteče voda, poradím si bez 
ní. Rozbije se pračka, dejme tomu. To 
vše se dá přežít. Ale co má dělat novi-
nář, když mu nefunguje jedna ze dvou 
věcí, které potřebuje? Myslel jsem, že 
mě klepne pepka. Chvilku jsem dou-
fal, že jde jen o krátkodobý výpadek, 
a  restartoval jsem modem. Počítač. 
Zkontroloval nastavení. Nic. Jiné to ne-
bylo ani druhý den ráno.

Nejmenovaný provider, který patří 
mezi ty větší, ale jmenovat jej z důvo-
dů, které vysvětlím níže, nehodlám, 
naštěstí nabízí solidní uživatelskou 
podporu, a  tak nebyl až takový pro-
blém se mu dovolat. „Ihned to zjis-
tíme, pane, máme tu nejmodernější 
diagnostiku a  přijdeme na to, kde 
je problém,“ uklidňoval mě technik. 
Doufal jsem, že bude jen špatný kabel, 
ať už na mé, nebo na jejich straně. Mo-
dem zeleně svítí, tudíž funguje, a tak 
půjde jistě o nějakou prkotinu.

Diagnostika běží a po pár minutách 
technik hlásí: „Tak kabely jsou všude 
správně, z  naší strany připojení také 
funguje. Svítí vám zeleně kontrolka 
domečku?“ Nesvítí, ale ty ostatní ano, 
odpovídám mu. „Tak to je bohužel 
špatné. Systém mi hlásí, že je rozbitý 
modem. Budete tedy muset vyměnit 
celý modem.“ – „Jste si jistý, pane? 
Světýlka na modemu mi svítí zeleně.“ 
– „Ano, bohužel. Je tam nějaká poru-
cha.“ Ptám se, zda to mohou opravit, 
že to zcela jistě musí být nějaká bana-
lita, když modem jinak celý svítí jako 
obvykle. „Kdepak, to již není možné 
opravit, protože zařízení je již dva 
roky po záruce. Oprava by zcela jistě 
vyšla dráž než nový modem. Mohu 
vám nabídnout za pouhých…“ říká pří-
jemně znějící mladík.

Z  technika se tedy rázem vyklubal 
i zkušený obchodník, jenž mi za pou-
hých pár set korun měsíčně nabízí 
nejmodernější modem. Kolik by stál? 
Jen 4 tisíce! Bezva, levnější by nebyl? 
Ale ano, obyčejný, který mi prý může 
vzhledem k  poruše starého zařízení 
prodat jen za 999 Kč. 

Že by zázrak?
Je pátek, státní svátek, před námi ví-
kend a  uzávěrka. Modem prý přijde 
v  úterý. Bez internetu být nemůžu, 
a  tak ho objednávám. Do té doby si 
musím vystačit s  internetem na mo-
bilu, ze kterého můžu udělat dočasný 
wi-fi router. Sice se mi to prodraží, ale 

práce nemůže stát. A tak píšu, stahuji 
fotky, ukládám články a sleduji, jak mi 
ubývají data.

V úterý dopoledne, kdy mi mají do-
ručit balík, se mi vybije mobil. Safra, 
musím ho hned nabít kvůli internetu, 
lamentuji, ale ten stále funguje. Nechá-
pu. Jak může běžet internet skrze mo-
bilní data, když je mobil vypnutý? Že 
by zázrak? A ejhle! Při kontrole názvu 
internetového připojení zjišťuji, že od 
rána nejedu na přenosný wi-fi hotspot, 
jak se využití telefonu místo modemu 
říká, ale na klasické připojení. To může 
znamenat jediné: modem funguje.

A  taky že ano. Kontrolka domečku 
vesele svítí. Já mu dám rozbitý mo-

VYPNĚTE HO!
O součástkách, které mají záměrně zkracovat 
životnost výrobku, takzvaných kurvítkách, se 
mluví již dlouho. Někteří obchodníci ale přicházejí 
na nové taktiky, jak vás přimět ke koupi nového 
výrobku. Třeba vám na dálku odpojí zařízení…
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dem. Vaří se ve mně krev a  vzteky 
měním barvu. Ti darebáci mi vypnuli 
schválně na dálku internet, abych si 
koupil nový modem, protože usoudili, 
že když funguje i dva ruky po záruce, 
není to dobré pro jejich byznys? Zřej-
mě předpokládal, že když mi řekne, že 
je modem rozbitý, vypojím ho a budu 
čekat na nový. Jenže já ho nechal za-
pojený a hodlal jsem jej vypojit až při 
zapojování nového, který mi měl ten 
den přijít.

Poskytovatel připojení to ale musel 
zapnout ten den, protože kdyby mi 
přišel nový modem a nefungoval, po-
jal bych podezření, že je něco špatně. 
Takhle to ale taky úplně nevychytali, 

protože jsem si všiml, že není starý 
modem rozbitý. Nebojte, časem to ur-
čitě doladíte, chlapci.

Tímto jsme se dostali na zcela novou 
úroveň. Firmám už nestačí instalovat 
do spotřebičů takzvaná kurvítka ne-
boli součástky, které jsou otestovány 
a  nadimenzovány tak, aby vydržely 
ideálně přesně do konce záruční doby 
či lehce přes. Technicky vzato, nejde 
přímo o instalaci součástek, které vý-
robek rozbíjejí, jak by mohl název na-
povídat (i když i to je asi možné), ale 
o součástky, které jsou tak nekvalitní, 
že víc prostě nevydrží. V principu je to 
prakticky totéž.

Že by zázrak?
Výborný název pro to vymysleli Fran-
couzi, kteří tomu říkají „plánované 
zastarávání“. Dokonce tam před tře-
mi lety přijali zákon, jenž zakazuje 
výrobcům spotřebního zboží monto-
vat do výrobků ona kurvítka neboli 
součástky, které vydrží jen nezbytně 
nutnou dobu tak, abyste si co nejdříve 
museli koupit nový výrobek. Přípra-

vou obdobného zákona se zabývá do-
konce i Evropský parlament. „Výrobky 
bychom měli opravovat, ne stále mě-
nit,“ zaznělo z Bruselu. Souhrn něko-
lika doporučení je označován v tomto 
případě jako „udržitelné zastarávání“. 
No není to kouzelné, místo plánova-
ného zastarávání zavést udržitelné 
zastarávání?

Jak mi ukázal český poskytovatel 
internetu, „kurvit“ věci jde i mnohem 
elegantněji než nějakým vymýšlením 
nekvalitních součástek. Pokud to ještě 
funguje, vypneme to na dálku on-line. 
Co na tom, že máme nejdražší volání 
a  internetové připojení minimálně 
v  Evropě, když můžou firmy vydělat 

ještě víc miliard? Byl jsem tak vytoče-
ný, že jsem nemohl využívat zaplace-
nou službu, když jsem to nejvíc potře-
boval, jen proto, že ze mě firma chtěla 
vytahat další prachy, že jsem to chtěl 
okamžitě hnát „vejš“. Zavolám jim a po-
řádně jim to nandám, ztropím skandál 
a  udělám „kauzu“. Nakonec jsem ale 
vychladl a položil si otázku: Chceš in-
ternet, nebo zbytečný konflikt?

Chvíli jsem dumal, jak to udělám. 
Když přijmu balík s objednávkou, hned 
mi to naúčtujou a budu se s nimi han-
drkovat. Stejně všechno popřou. Co 
když ten balík ale nepřijmu? Tušil jsem, 
že to je nejlepší možnost. Vyrazil jsem 
tedy na poštu. Unavený pracovník poš-
ty, který neviděl ani na konec fronty, 
mi radil, ať si ten balík jenom nevy-
zvednu. Trval jsem na svém. Donutil 
jsem ho, aby se zeptal vedoucí, kde 
mají schované formuláře na odmítnu-
tí zásilky. Třetí šuplík dole. Neochotně 
formulář vyplnil.

Teprve pak jsem zavolal na linku po-
skytovatele internetového připojení. 
Jen jsem oznámil, že jsem našel jiné 

řešení a chci zrušit objednávku. Slečna 
na lince mi odpověděla: „Objednávku 
zrušit nejde. Leda byste odmítl převze-
tí balíku, pak vám nebudeme mít co 
účtovat.“ Odhadl jsem je tedy dobře – 
dělali by problémy.

Internet běží. Chyba v matrixu. Tak 
uvidíme, jak dlouho. Jsou to lumpové, 
to je jasné. A  neměli by takové věci 
dělat. Realita je ale neúprosná. Cílem 
tohoto textu nebylo ztropit nějaký 
skandál, ale informovat vás o  nové 
praktice loupeživých obchodníků, 
kteří se nezastaví před ničím. Mys-
lím si zkrátka, že je fajn, když o tom 
budete vědět a dáte si pozor. Žijeme 
totiž v době šmejdové.  vid 

Ti darebáci mi vypnuli schválně na dálku internet, abych 
si koupil nový modem, protože usoudili, že když funguje 
i dva roky po záruce, není to dobré pro jejich byznys.
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Díra jménem 
BRUSEL

Na celostátní konferenci SPD dorazil vážený 
francouzský profesor i ostřílený belgický politik. 
Oba europoslanci podali znepokojivé svědectví, 
jak to vypadá u nich doma i jak se na Západě 

zametají problémy pod mediální koberec.
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Ukonferenčního a  kongresového 
centra City na pražské Pankrá-
ci je půl hodiny před sobotním 
polednem klid. Pouze před vcho-

dem, kde je nenápadná cedulka s  nápi-
sem Tisk, stojí ochranka a  přicházející, 
kteří si cedulek nevšimnou – což je vět-
šina – posílá k vedlejšímu vchodu s cedul-
kou Delegáti.

Dovnitř se  snaží dostat i  můj kama-
rád a bývalý kolega Petr, jenž drží v ruce 
mikrofon Seznam zprávy, spolu s kame-
ramanem. „Chceme to zkusit,“ říká mi 
s tím, že se mu nepodařilo akreditovat. 
Střihač v televizi Seznam totiž k jedno-
mu videu s  Tomiem Okamurou napsal 
hanlivý popisek, editor si toho nevšiml 
a video i s urážlivým nadpisem vyšlo do 
světa. Při velké kritičnosti mainstrea-
mových médií směrem k hnutí Svoboda 
a přímá demokracie – Tomio Okamura 
tak teď těžko někomu vysvětlí, že to byl 

omyl. Uvnitř už jsem Petra nepotkal, 
a tak zřejmě neproklouzl.

Pověst novinářů je u  normálních lidí 
i u členů SPD prachmizerná. Přesvědčím 
se o tom za pár minut, když v předsálí 
oslovím delegátku s  růžovými vlasy 
a pruhovanými kamašemi, které připo-
mínají spíš fotbalové stulpny. „Já jsem 
nervózní, čekám na Péťu,“ vyhrkne, když 
ji požádám o pár slov. Její řeč těla a úlek 
v očích však naznačuje, že slovo PRESS 
na červené kartičce, kterou mám kolem 
krku, je pro ni někde na úrovni čerta 
nebo Angely Merkelové. „Já na to …“ řek-
ne, když se jí představím. Nerozumím. 
„Já na to … “ zamumlá znovu. Až po 
chvilce mi dojde, že se též představuje. 
Jmenuje se Yamato a přijela z Frenštátu 
pod Radhoštěm.

Snažím se jí vysvětlit, že se mě nemusí 
bát, ale nestihnu se jí ani zeptat na pů-

vod jejího netradičního jména. Péťa, její 
syn, už přichází. „Tak vidíte, už nejsem 
nervózní,“ praví a pro jistotu uteče. „Vo-
lím voly,“ vtipkuje o kousek dál delegát 
z Olomouckého kraje.

Že by byla česko-japonského původu 
stejně jako předseda hnutí? Rychlou 
konzultací se strýčkem Googlem (kolik 
takových Yamato asi může ve Fren-
štátu být?) zjišťuji, že se nechala paní 
přejmenovat – a to podle názvu nejlépe 
vyzbrojené japonské bitevní lodi. Podle 
článku v  MF Dnes je paní Yamato od-
danou fanynkou Tomia Okamury, jehož 
fotku má údajně i nad pelestí. 

Konference politických stran nejsou 
zrovna největší zábava. Pokud tedy ne-
počítáme ty legendární – například 
v hotelu Clarion v pražských Vysočanech 
kmotři ODS připalovali doutníčky pětiti-
sícovkami. To u SPD je úplný klid – nej-
větší výstředností je divoký look paní 

Yamato. Na to, že to mají být extremisti, 
tedy dost slabé. 

Na podobné akce obvykle nechodím 
i proto, že nejsem klasický zpravodajec, 
který píše „ten řekl to a ten zas tamto“. 
Dnes jsem ale udělal výjimku. Na prosin-
covou konferenci Za Evropu svobodných 
národů, kterou hnutí SPD pořádalo, totiž 
přijelo mnoho nemainstreamových poli-
tiků z celé Evropy a měl jsem tušení, že 
by někdo zajímavý mohl dorazit i tento-
krát. Když se totiž chcete dozvědět něco 
důležitého, musíte se často zeptat těch 
„ošklivých“ – tedy lidí, kteří jsou ozna-
čováni různými hanlivými nálepkami. 
Dnes jsou v módě především populisté, 
extremisté, xenofobové, krajní pravičáci 
či Putinovi agenti, a abych nezapomněl, 
taky vyznavači konspiračních teorií 
a šiřitelé „fake news“. Tak a podobně je 
dnes nazýván každý, kdo mluví o věcech, 

Celé dnešní politické spektrum se smířilo s nástupem 
globální totality. Ta nepřichází jako staří soudruzi 
s dupotem a revolučním řevem, ale postupně.

 Dvě tváře. Vpravo centrum Bruselu, vlevo 
přistěhovalecké ghetto nebo také no-go 
zóna Molenbeek, kam se mnohdy bojí 
vkročit i policisté.   Foto Profimedia
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o  kterých se mluvit nemá, přestože 
(nebo protože?) jsou pro současnost i bu-
doucnost zásadní. A  moje intuice byla 
tentokrát správná. Nejprve ale mluvili 
Češi…

„Ve světě a  Evropě nejsme sami. 
Jsme členy Hnutí národů a  svobody, 
které všude vítězí. V poslední době tře-
ba Strache v  Rakousku nebo Salvini 
v  Itálii,“ připomíná místopředseda SPD 
Radim Fiala a  nabádá: „Poslouchejte 
projevy našich zahraničních hostů 
a  porovnávejte je s  tím, co se píše 
v  médiích.“ Média Radim Fiala vyzývá, 
aby psala pravdu a hlavně nenálepkova-
la. To je jako chtít po politicích, aby pře-
stali krást.

Fiala je zajímavý tím, že ač strávil 14 let 
v ODS, nyní mluví veřejně o  tématech, 
která jsou pro drtivou většinu ostatních 
politiků tabu. „Celé dnešní politické 
spektrum se smířilo s nástupem globál-
ní totality. Ta nepřichází jako staří sou-
druzi s  dupotem a  revolučním řevem. 
Přichází do našich životů postupně,“ 
hřímá od pultíku. „Už lidem vsugerovala 
i řadu věcí, kterým by se naši dědečkové 
smáli. Lidé například věří, že zbohatnou, 
když si půjčí peníze. Nebo začínají věřit, 
že rodina není táta a máma. (…) Rodina, 
obec a národní stát jsou zásadním pro-
storem, kde se může budovat svobodná 
a demokratická společnost. Proto se na 
ně útočí. Ale lidé manipulovaní médii 
pomalu hledají pravdu. Pravdu o budo-
vání nového globálního světového řádu. 
Tento systém potřebuje zničit tradiční 
hodnoty a nahradit je jinými.“

Podle Radima Fialy nemá nikdo odva-
hu tenhle „neomarxismus“ popsat, vlády 
evropských zemí včetně té české jsou 
„poslušné zájmům nadnárodních kor-
porací“. A média? Darmo mluvit. „Mráz 
dnes nevane z Moskvy, ale z Bruselu.“

Podobně mluví i jeho šéf Tomio Oka-
mura: „Nechceme žít v  multikultura-
lismu globálního světového pořádku, 
kde je většina zákonů diktována z Bru-
selu. Lidé naštěstí stále více používají 
zdravý rozum a  nenechají se mani-
pulovat propagandou.“ A  přidává po-
střeh, kterého jste si možná také všimli. 

Volba vedení SPD žádné drama nenabídla. 
Vše bylo víceméně jasné dopředu. 
Staronový předseda Tomio Okamura krátce 
po svém znovuzvolení do čela hnutí poskytl 
rozhovor České televizi.   Foto Profimedia a Šifra
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„Čím víc dnes někdo mluví o  tom, že 
je demokratický, tím víc bojuje proti 
skutečné demokracii.“ 

S vojáky ke svobodě
Samozřejmě, jsou to pořád jen slova. 
Navíc slova politiků. Realita pak, ob-
zvláště třeba ve vládě, bývá úplně jiná. 
Stačí vzpomenout „slavné“ Věci veřejné. 
Jejich politici taky hezky mluvili a pak 
to skončilo v duchu slavného sovětského 
hesla „chtěli jsme to udělat co nejlíp, ale 
dopadlo to jako vždycky“.

Je ale určitě aspoň osvěžující změna, 
když politici neblábolí prázdné fráze 
o evropských hodnotách, transatlantic-
ké spolupráci, nenahraditelnosti Evrop-
ské unie nebo nedej bože lidských prá-
vech, kterážto hesla, jež nemají s realitou 
pranic společného, nápadně připomínají 
ono okřídlené „se Sovětským svazem na 
věčné časy a nikdy jinak“. I proto se pro-

jevy vedení SPD dají přežít bez újmy na 
zdraví. To, co potom reálně udělají a jak 
s hlasy od lidí naloží, už je na jejich zod-
povědnosti. Faktem prostě je, že o těch 
nejdůležitějších věcech aspoň mluví. 

Mě ale zajímají nejvíc zahraniční hos-
té. O situaci u nás si můžu udělat reali-
stickou představu sám, ale příležitost 
popovídat s někým o tom, jak to funguje 
jinde, je třeba využít. Namísto mediál-
ních celebrit LePenové či Wilderse, kte-
ré dorazily do Prahy v  prosinci, kolem 
nichž jsou nonstop hrozny reportérů 
nebo spolupracovníků a jejichž výstupy 
jsou pak redukovány na silná hesla a vý-
křiky vhodné do titulků, tentokrát přijeli 
z mého pohledu zajímavější lidé.

„Drazí čeští přátelé,“ spustí česky bel-
gický europoslanec Gerolf Annemans, 
dlouholetý šéf strany Vlaams Belang 
(Vlámský zájem), tedy partaje, která 

prosazuje  nezávislost  Vlámského spo-
lečenství na  Belgii a  je proti současné 
podobě EU. Nemá nic proti multietnické 
společnosti, pokud se osoby nevlámské-
ho původu asimilují mezi Vlámy, jinými 
slovy respektují zvyky země, kam se 
přistěhovaly. Proto je strana označována 
krajně pravicovou a  extremistickou 
nálepkou. 

Kromě své téměř třicetileté kariéry 
poslance v belgickém parlamentu tráví 
Gerolf Annemans poslední léta v euro-
parlamentu, ale na rozdíl od českých 
europoslanců, kteří jsou do Bruselu čas-
to uklízeni, když překážejí doma, se ne-
musel nikam stěhovat. Pan Annemans 
je nyní předsedou frakce Evropa národů 
a svobody, kde jsou sdruženy vlastenec-
ké strany od Národní fronty Marine Le 
Penové, britské UKIP, které šéfoval do 
roku 2016 Nigel Farage (proslavil se hlav-
ně svými nezapomenutelnými projevy; 

v  jednom z nich třeba bývalému šéfovi 
europarlamentu sdělil, že má charisma 
mokrého hadru) či Ligy severu Mattey 
Salviniho po rakouské Svobodné a čes-
kou SPD. Blok by místo stávající podoby 
EU rád viděl Unii evropských národů, 
tedy něco jako návrat ke stavu před 
Lisabonskou smlouvu, která započala 
proces ubývání suverenity jednotlivých 
národů, aniž by o tom veřejnost věděla, 
neboť Lisabonskou smlouvu nikdo 
nečetl a  lidé se řídili jen propagandou 
v médiích. „Ve jménu svobody vidíme po 
celé Evropě samé vojáky,“ trefně pouka-
zuje belgický europoslanec na jeden ze 
zářivých paradoxů „nové Evropy“.

Nálada se mění
V novinářské zóně se ho ptám, jaká je 
atmosféra v  Evropském parlamentu 
v  době, kdy tradiční systémové strany 

Obrovské budovy Evropského parlamentu v Bruselu jsou 
hlídané a kolem nich je klid. Ale už tři sta metrů od nich 
začíná první ghetto, kam by se odvážil vkročit jen blázen.
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ztrácejí sílu i  podporu voličů, zatímco 
nové, „populistické“ strany a hnutí ukra-
jují z koláče voličských hlasů více, než by 
bylo starým strukturám milé. „Nálada se 
mění,“ směje se původní profesí právník, 
který byl i  členem několika vyšetřova-
cích komisí ke známým kauzám, třeba 
nechvalně proslulého pedofila Dutrouxe.

„Naši přátelé napříč Evropou přebírají 
moc, například Liga severu v Itálii nebo 
Svobodní v  Rakousku,“ pochvaluje si, 
„ty výsledky jsou působivé a ukazují, že 
se věci mění. A hlavně by se dál měnit 

měly.“ Stará skvadra musí být prudce 
nervózní i  v  budově europarlamentu. 
Vesele kýve. „Jediné, co umí, je varovat 
před tím, že jsme populisti.“ Hnutí odpo-
ru proti starým silám, jak říká protest-
ním stranám proti establishmentu, kam 
zahrnuje i  brexit a  vítězství Donalda 
Trumpa v Americe, je v plném proudu 
a „bude sílit“.         

Za posledních řekněme 20 let podle 
pana Annemanse dostaly „staré síly“ 
několik varování včetně referend proti 
Lisabonské smlouvě, takže by to pro ně 

nemělo být překvapení. „Oni ale pod-
váděli lidi, i když ti je v mnoha volbách 
a referendech varovali a vzkazovali jim 
,nezacházejte tak daleko‘. (Naráží na 
hlasování v Irsku, které se opakovalo, aby 
dopadlo tak, jak mělo, nebo na zatajová-
ní klíčových informací pro svobodné roz-
hodování.) Protože ale lidi ignorovali, ti 
jsou naštvaní a vybírají si teď jinou cestu. 
Tak dlouho lhali, až dávají důvěru nám, 
které celou dobu zesměšňovali, uráželi 
a  podceňovali. A  lidé v  nás vidí naději. 
Staré síly se teď snaží za každou cenu 

„Nálada v europarlamentu se mění. 
Jediné, co staré síly umí, je varovat před 
tím, že jsme populisti,“ směje se belgický 
europoslanec Gerolf Annemans.   Foto Šifra
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udržet u moci a ještě víc křičí. Dnes ráno 
například někde přirovnávali brexit 
k  převzetí moci nacisty ve 30. letech. 
Úplně se z  toho zbláznili,“ připomíná 
ostřílený politik s tím, že čím víc budou 
„staří“ kolem sebe kopat, tím se jejich 
úpadek urychlí. Varuje ale také před 
stranami, které se alternativně pouze 
tváří a  lidem doma říkají něco jiného, 
než pak prosazují v  Evropě. „Jsou jako 
ten váš Babiš. Doma dělají, že něco dělají, 
ale ve skutečnosti to nedělají, protože 
dělají pravý opak.“

Dostaneme se i  k  čerstvému extem-
pore nejmocnějšího muže Evropské unie 
Jeana-Clauda Junckera, který byl na se-
tkání lídrů zemí NATO opilý, jak zákon 
káže. Málem se svalil z pódia a museli 
ho podpírat a  tlačit ostatní prezidenti. 
V případě šéfa Evropské komise se toto 
chování stává pomalu normou, neboť je 
těžký alkoholik, který podle svědků začí-
ná s koňakem už při snídani. Nejvtipněj-
ší je příhoda, kdy se po jednom z mnoha 
opileckých výstupů snažil Juncker svoje 
problémy popřít. „To jediné, čím trpím, 
je únava. Být předsedou Evropské komi-
se není totéž jako být předsedou vlády 
Lucemburska. Musím pracovat 14 až 15 
hodin denně a na to jsem nebyl zvyklý,“ 
řekl v  roce 2016 britským novinářům 
z deníku The Telegraph. Jak ale dotyční 
žurnalisté poznamenali, efekt jeho ujiš-
ťování byl dost snížen tím, že jen během 
rozhovoru stihl vypít čtyři sklenky šam-
paňského. Šampáňo asi bere jako limo-
nádu. „Tenhle jeho výkon perfektně sym-
bolizuje stav celé Evropské unie,“ směje 
se Gerolf Annemans. Diagnóza delirium 
tremens? „Aspoň to každý vidí.“

Europoslanec věří, že vlastenecké stra-
ny a hnutí v příštích volbách v roce 2019 
výrazně uspějí a dost věcí bude možné 
změnit. Protože situace v Evropské unii 
je prostě neudržitelná. Dobře to ostatně 
ilustruje situace přímo v srdci EU – Bru-
selu. Gerolf Annemans podotýká, že 
média místo aby informovala, zametají 
důležité problémy pod koberec, a tak se 
veřejnost v celé Evropě může domnívat, 
že situace není tak katastrofální. „Když 
Trump před dvěma lety řekl, že Brusel je 

špinavá díra, psali o něm, že je to šílenec, 
jak mohl něco takového říct, když tam 
jsou tak krásné parky a restaurace. Brusel 
je ale opravdu špinavá díra. Islamistická 
špinavá díra. Každý den to vidím, když 
jdu do práce. Myslím si, že by mohl být 
Brusel jmenován První islamistickou 
republikou v západní Evropě. Stojí tam 
obrovské budovy Evropského parlamen-
tu, které jsou hlídané, a  kolem nich je 
klid. Ale už tři sta metrů od nich začíná 
první ghetto, kam by se odvážil vkročit 
jen blázen. Trump měl prostě pravdu.“

Mediální „realita“
Pravda se zametá pod koberec i  ve 
Francii. Gilles Lebreton, europoslanec 
za Národní frontu Marine Le Penové, je 
váženým profesorem práva na univer-
zitě v Le Havre a říká: „Město se mění 
v ghetto, ale média o tom neinformují.“ 

Podobná je i  situace v  dalších měs-
tech. Když byl například můj známý na 
začátku léta v Montpellieru a dvě dámy 
z jeho party si chtěly odskočit v centru 

města na toaletu, necítily se vůbec bez-
pečně. Blížili se k nim členové jakéhosi 
přistěhovaleckého gangu a  snažili se 
vyprovokovat konflikt. A to ani nebylo 
ghetto, nýbrž centrum za bílého dne. 
O tom, že v celé Francii probíhají masiv-
ní demonstrace, se v médiích skoro nic 
nedozvíte (viz článek na straně 26). 

Podle Gillese Lebretona by ještě bylo 
možné situaci řešit. Kromě zastavení 
ilegální migrace by se měli vyhošťovat 
nelegální migranti (při jejich obrovském 
počtu je to již velmi obtížné) a poté soci-
alizovat a integrovat ty, kteří zůstanou, 
je-li to ještě možné. Jinak bude hůř… 

„Turistická místa jsou třeba v  Paříži 
udržována v bezpečí, tam se daří bez-
pečnost garantovat. Ve vedlejších čtvr-

tích už je to ale úplně jiné. A  nejhorší 
je to v okrajových čtvrtích jako La Cha-
pelle na severní periferii města, které 
jsou téměř ztraceny. Tam se neodváží 
ani policisté. Těch ghett je ale mnoho 
a mnoho. Na západě Francie, v Nantes 
nebo Rennes, bezpečnost prudce kle-
sá a  je stále obtížnější udržet pořádek 
a místa pod kontrolou. Násilí je na den-
ním pořádku. Když začnou vzpoury 
a zapalování aut, jako již několikrát, stát 
je naprosto bezmocný,“ vysvětluje kul-
tivovaný pedagog, jenž je též zvyklý na 
nálepku „extremista“. 

Ve Francii jej velmi překvapuje i sílící 
cenzura médií, která nejenže o skuteč-
ném stavu věcí veřejnost neinformují, ale 
zmiňuje i  příklad alternativní televize 
Libertés, kterou pod záminkou porušo-
vání pravidel YouTube zablokovali hned 
v zárodku.

Když žádám Tomia Okamuru a jeho 
mluvčí Michaelu Dolenskou o rozhovor 
s oběma zahraničními hosty, ochotně 
vše zařídí. A staronový předseda SPD, 

který obhájil na konferenci svůj man-
dát, aniž by měl protikandidáta, se 
dojde zeptat kolegů novinářů, zda má 
ještě někdo zájem o  rozhovor. Nikdo, 
ani Česká televize, ani Český rozhlas, 
se nehlásí. Jsem z toho zpočátku docela 
překvapen. Ale když tak nad tím pře-
mýšlím, důvod se sám nabízí.

Kdyby se novináři zeptali a  hosté 
popsali skutečný stav věcí v Bruselu či 
Paříži, nabouralo by to obraz skvělé Ev-
ropské unie, kde je všechno skoro růžo-
vé a jednou bude ještě líp. Vzpomeňte 
si na to, až příště uvidíte na obrazovce 
záběry Eiffelovky nebo bruselského ču-
rajícího chlapečka, že současná evrop-
ská realita se odehrává jen o  pár set 
metrů dál. vid 

Ve Francii je stále obtížnější udržet pořádek. Násilí je na 
denním pořádku. Když začnou vzpoury a zapalování aut, 
jako již několikrát, stát je naprosto bezmocný.
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FRANCIE 
se bouří

Hrozí v zemi galského 
kohouta občanská 

válka? V celém 
státě probíhají 
demonstrace, 

bezpečnostní situace 
se zhoršuje… 

A média? Mlčí…

J e to už takový trapný evergreen. 
Na jedné straně se něco šustne, 
média vypraví štáby a  z prdu vy-
robí kuličku. Naposledy noviny in-

formovaly o tom, jak Němci vyrazili do 
ulic demonstrovat kvůli migraci. V prv-
ním okamžiku jsem si pomyslel, jak je 
možné, že jim to trvalo tak dlouho. Oni 
jsou takoví poslušní a zvyklí respektovat 
autority, což několikrát předvedli v po-
někud krajní poloze, takže mají práh 
„bolesti“ posunutý asi hodně daleko, 
mudroval jsem. Jenže jsem netušil, že 
ani tentokrát Němci nevyrazili do ulic 
proto, aby protestovali proti rozkladu 
své země a  katastrofální zahraniční 
politice své vlády. Oni vyrazili do ulic 
proto, aby ji podpořili!

Čtete dobře. Je to podobně absurdní, 
jako kdyby vám někdo začal pustošit za-
hradu, vy jste se rozčílili, že takhle to dál 

nejde, a sousedé protestovali proti tomu, 
že podporujete „politiku strachu“ a ne-
jste dost „otevřený“.

Ano, je to tak. Média informovala 
o tom, že kolem 25 000 lidí demonstro-
valo v Mnichově proti „restriktivní mig-
rační politice bavorské Křesťanskosoci-
ální unie (CSU)“. Restriktivní migrační 
politikou bavorské CSU se rozumí to, že 
nechce, aby si chodil do Německa kdoko-
li, jak se mu zlíbí. Ne že by to tedy nebylo 
při počtu, který již dorazil, tak trochu 
s křížkem po funuse…

O skutečném stavu věcí v Německu 
se sice nic nedozvíte, ale když pobodá 
útočník 14 lidí v autobuse, dočtete se, 
že to nebyl džihádista, který má úkol 
v Německu vraždit a  terorizovat oby-
vatele jako stovky a tisíce jeho kolegů, 
leč nemocný chudák, jenž zrovna tr-
pěl úzkostí. Občas se napíše o nějaké 

vraždě a znásilnění (všechno se ututlat 
nedá), ale důsledně se buduje pozitivní 
obraz.

Když už se pak stane, že Strana zele-
ných, sociální demokraté a  neziskovky 
uspořádají bizarní shromáždění, kde kri-
tizují ministra vnitra spolkové vlády Hor-
sta Seehofera  a  bavorského premiéra 
Markuse Södera za to, že se, byť pozdě, 
snaží katastrofální bezpečnostní situaci 
v  největší spolkové zemi řešit nebo as-
poň pojmenovat, média se na to vrhnou 
jako na senzaci, kterou je třeba opakovat 
a náležitě zdůraznit.

Něco se zkrátka ke kýženému ovlivňo-
vání veřejného mínění perfektně hodí, 
a tak je po tom třeba skočit a patřičně 
to rozmáznout. Něco naopak do budo-
vatelské image bohaté, tolerantní a slu-
níčkové Evropy nezapadá, a  tak se to 
buď vynechá, ignoruje, obchází či jinak 
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„zjemňuje“. Neznamená to nutně, že ne-
budou informace zveřejněny, ale dají se 
pěkně vytrhnout z kontextu nebo umís-
tit v novinách tak, že se mezi zprávami 
na titulních stranách snadno ztratí.

Pamatuji si, jak v roce 2006 zveřejnil 
přední deník hlavního proudu, americký 
The New York Times, šokující informaci, 
že na střeše budovy Deutsche Bank na 
Manhattanu, která sousedila se Světo-
vým obchodním centrem (WTC), jež 
bylo poničeno při teroristických útocích 
11. září 2001, byly nalezeny stovky mi-
niaturních úlomků kostí obětí z  WTC. 
Když takovou zprávu dáte dovnitř listu 
a  je nenápadná, zapadne. Kdyby vyšla 
na titulní straně, bude se o tom mluvit. 
A lidi by se začali ptát: Moment, když ří-
káte, že Severní a Jižní věž WTC spadly 
po nárazu letadel, jak je možné, že byla 
lidská těla rozmetána na tak malé kous-

ky? Nemají nakonec pravdu ti, co tvrdí, 
že tři budovy (WTC 1, WTC 2 a WTC 7) 
v New Yorku nespadly po nárazu dvou 
letadel (jak by taky mohly?), ale bylo jim 
„pomoženo“ výbušninami?

Princip je jednoduchý: mluví se vždy 
jen o tom, co je na titulních stranách či 
v hlavních zpravodajských relacích, nej-
lépe čtyřiadvacetihodinových, kde se 
jedny zprávy zopakují aspoň třicetkrát 
za den. Celkově není z médií nejzajíma-
vější to, co se v nich říká, ale především 
to, co se neříká. Nebo říká, ale nená-
padně. Jako malá písmenka ve smlouvě 
o půjčce…

Vystřízlivění
Podobně je tomu i u současného dění ve 
Francii. Na konci května obletěly celou 
Evropu záběry imigranta z Mali Mamou-
dou Gassamy, který zachránil malé dítě 
visící z balkonu pařížského bytu, neboť 
za ním hbitě vyšplhal po fasádě až do 
čtvrtého patra. Budeme-li předpoklá-
dat, že nebyl cirkusový artista a nestal 
se součástí nějaké šarády na pozitivní 
ovlivnění veřejného mínění a pozvednutí 
ducha Francouzů v upadající zemi (i to 
je totiž možné), šlo jistě o  úctyhodný 
výkon. Dvaadvacetiletý Malijec bez do-
kladů získá díky hrdinství francouzské 
občanství, které mu slíbil osobně sám 
prezident Emmanuel Macron, jenž Gas-
samu přijal v Elysejském paláci a udělil 
mu medaili za odvahu.

Potud by bylo vše v pořádku, kdyby se 
proti témuž Macronovi nekonaly dlouhé 

měsíce rozsáhlé demonstrace po celé 
zemi, které stejným médiím, jež se bůh-
víproč sama nazývají jako „svobodná“, 
„nezávislá“ či nedejbože „veřejnoprávní“, 
nestojí buď vůbec za řeč, anebo občas 
kousek „upustí“…

Abychom byli spravedliví, o  situaci 
ve Francii se nemlčí zcela. Čas od času 
vyjde i v českých médiích text o tom, 
že jsou Francouzi v  ulicích. Ti v  tom 
mají na rozdíl od Němců praxi, a tak to 
nikoho příliš nepřekvapí. Jenže z toho, 
jak události média popisují málo, bez 
kontextu a izolovaně, výsledek je tako-
vý, že veřejnost víceméně netuší, že se 
celá země otřásá v základech. A to už 
dlouhé měsíce…

Emmanuel Macron sice vyhrál volby, 
ale hned po nich přišlo vystřízlivění. 
Dělá totiž něco docela jiného, než od 
něj mnozí ti, kteří ho volili, očekávali. 
Takzvané liberální reformy nesnášejí 
lidé nikde moc dobře, protože po nich 
je všechno většinou ještě horší. Přesně-
ji jedna skupina (ta, která je dělá) ještě 
bohatší a  druhá ještě chudší. Mají být 
privatizovány železnice, což znamená 
rušení spousty menších tratí a  linek. 
Sociální hněv roste také kvůli podob-
ným změnám ve zdravotnictví. Napří-
klad na venkově je stále méně doktorů 
a dostupné zdravotní péče, a prezident 
v  této cestě chce pokračovat. Protes-
tují i  studenti proti reformě přístupu 
k  univerzitnímu vzdělání, a  dokonce 
důchodci, kterým chce tento miláček 
médií zvýšit daně, respektive odvody na 
sociální pojištění. A to jsme zatím pouze 
u sociální oblasti.

Inu, prezident Macron dělá jen svou 
práci – vystupuje jako „nezávislý středový 
politik“, ale chová se jako správný 
zaměstnanec investiční banky dynastie 

Rothschildů, kde od roku 2008 pracoval. 
„Jedním z  hesel května 1968 bylo ‚de-
set let stačilo‘. Teď máme za sebou jen 
deset měsíců Macrona,“ glosoval poli-
tolog a analytik Henri Rey v dubnu pro 
agenturu Reuters.

Emmanuel Macron sice vyhrál volby, ale hned po nich 
přišlo vystřízlivění. Dělá totiž něco docela jiného, než od něj 
mnozí ti, kteří ho volili, očekávali. 
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Ve Francii demonstrují nejen železničáři 
(na snímku v Lyonu), ale poslední dobou se 

zdá, že úplně všichni.   Foto Profimedia
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Tím, že Macrona tlačila a tlačí celou 
dobu média, která mají šéfy z podob-
ných nadnárodních skupin jako sám 
Macron, volili mladého usměvavého 
pána i  lidé, kteří o  něm nic nevědě-
li. A  když ho média tak chválila… 
„Spoustu lidí to šokovalo, protože 
vůbec netušili, co bude Macron prosa-
zovat. Nikdy neřekl jasně, že je ultrali-
berál. On je velice dobrý v komunikaci 
a  marketingu, a  tak neřekl, co bude 
ve skutečnosti dělat,“ vysvětloval mi 
při své nedávné pražské návštěvě pro-
fesor práva na univerzitě v  Le Havre 
a europoslanec za Národní frontu Ma-
rine Le Penové Gilles Lebreton.

Tam nejedeme!
Říkám mu, že u  nás mají Francouzi 
pověst notorických demonstrantů, 
kteří neustále vyrážejí do ulic, ale 
tahle vlna demonstrací se podle něj 
nedá s dřívějšími stávkami srovnávat 
ani v nejmenším. „Francouzi jsou sice 
na české poměry zvyklí hodně demon-
strovat, ale tyhle demonstrace jsou 

oproti normálu nesrovnatelně větší. 
Lidé mají strach z  toho, co provádí 
prezident Macron. On chce snížit dů-
chody, zvýšit daně z příjmu, které pla-
tí i senioři. Do ulic tak vyrážejí i lidé, 
kteří jindy nedemonstrují, třeba dů-
chodci.“

Situace v  zemi se vymyká kontro-
le. Jednak protestuje a  demonstruje 

francouzský národ, jednak tiká ča-
sovaná bomba v  přistěhovaleckých 
ghettech, která ukrajují stále větší 
krajíce z  francouzských měst. Pokud 
někdo škrtne zápalkou a ty dvě vlny se 
protnou, situace může regulérně pře-
růst v občanskou válku. Jak říká Gilles 
Lebreton: „Před takovými deseti lety 

to bylo jen ve velkých městech, teď je 
to i na venkově.“  

Na začátku července například do-
šlo k obrovským nepokojům v západní 
Francii. Několik nocí po době nelegál-
ní přistěhovalci zapalovaly desítky aut 
a budov.

Násilí vypuklo poté, co francouz-
ská policie smrtelně postřelila mla-

díka  Aboubakara F., který nelegálně 
obchodoval s  drogami. Francouzští 
policisté si stěžují už minimálně od 
roku 2016, kdy hromadně stávkovali 
po celé zemi, že nejsou nijak chránění 
proti rozmáhajícímu se násilí v ulicích 
francouzských měst a  nemají ani 
dostatečné vybavení. Do nebezpeč-

Prezident bohatých, jak přezdívají 
Emmanuelu Macronovi jeho odpůrci, 

objednal do Elysejského paláce talíře za 
50 000 eur, za 34 000 si postavil bazén. 

Jeho reformy vyhnaly lid do ulic. Vpravo jeho 
zapálená figurína.   Foto Profimedia

O tom, že ve Francii nepanuje pohoda, svědčí i incident 
z červencové Tour de France, nejslavnějšího cyklistického 
závodu světa. Přerušila jej totiž demonstrace zemědělců. 
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ných čtvrtí mnohdy už raději ani ne-
jezdí.

Jak jsem již zmiňoval v  článku na 
straně 20, minulý měsíc jsem potkal zná-
mého, který byl shodou okolností na za-
čátku června v  Montpellieru, třísettisí-
covém městě na jihu země, kde se konají 
rovněž velké protesty proti Macronovi. 
V dubnu se tam například porvali mladí 
lidé s policií. Daniel měl oči na vrch hla-
vy. Demonstraci zrovna žádnou nestihl, 
ale bál se něčeho úplně jiného. „Já jsem 
nečekal žádnou hitparádu, ale my se tam 
báli chodit za bílého dne!“ Když jej v cen-
tru města před kavárnou obklopili arab-
ští výrostci, obořili se na něj: „Máš pro-
blém?“ Daniel ani nedutal, sklopil hlavu 
a svou pasivitou ze situace naštěstí vyvá-
zl. „Je tam obrovské napětí a tři čtvrtiny 
města byly normálně nepoužitelné,“ líčil.

Migrace je další obrovský problém, 
který se ve Francii horko těžko drží pod 
pokličkou papiňáku. To dokresluje i fakt, 
že v zemi dlouhodobě panuje výjimečný 
stav. A když už to po dvou letech bylo tro-
chu hloupé, výjimečný stav zrušili a udě-

lali „protiteroristický zákon“. Změnilo se 
tak jen to, že z výjimečného se stal stav 
normální. 

„Migrace byla problémem i před sou-
časnou migrační vlnou, ale teď je to 
mnohem horší vzhledem k  tomu,  že 
do země přicestovalo mnoho ilegálních 
migrantů. Prezident Macron zastává 
stejnou politiku jako Angela Merkelo-
vá, a  to se lidem přestává líbit. Hodně 
demonstrací vypuklo až poté, co si lidi 
všimli, že jsou v tichosti budována vítací 
centra, přístřešky pro migranty na fran-
couzském venkově, a  do země začaly 
proudit další davy,“ připomíná Gilles Le-
breton, jaká panuje v zemi nálada. Zdů-
razňuje, že Francie nezvládala dobře mi-
graci ani před současnou masivní vlnou, 
natož teď. „Noví migranti jsou mnohdy 
radikálové, kteří radikalizují posléze i ty, 
co už tady byli a  radikalizovaní nebyli. 
Hodně to máme takto třeba v Le Havre, 
kde se město pomalu mění v  ghetto. 
Tahle nová vlna je silně radikalizovaná, 
a jakmile se ty generace spojí, je to ob-
rovský problém.“

Znovu opakuje, že média vše kryjí 
a v zemi se rozmáhá i cenzura. „To je 
pro nás relativně nová věc. Ale stále se 
tento trend zesiluje. Nezávislá televize 
TV Libertés, která vysílala na YouTube 
to, co nechtějí pokrývat klasická mé-
dia, byla zakázána, sotva začala. Stihla 
odvysílat asi jen tři pořady, které měly 
mimochodem slušnou sledovanost, 
a pod záminkou, že porušila předpisy 
kanálu, musela skončit,“ vypráví 
profesor, který napůl v  žertu dodává: 
„Nestarám se příliš o to, co říkají mé-
dia, protože až vyhrajeme volby a bu-
deme vládnout my, novináři převlék-
nou kabáty a  najednou budou chtít 
psát pravdu. Budou muset, protože je 
jinak už nikdo nebude číst.“

Šílený systém
Ptám se profesora Lebretona, jak Fran-
couzi snášejí, že budou muset platit další 
obrovské příspěvky do rozpočtu EU, ne-
boť Evropská komise na začátku května 
odsouhlasila, že se seberou dotace stá-
tům jako Polsko, Maďarsko, Slovensko 
a Česká republika a začnou se posílat na 
jih – do Řecka, Španělska či Itálie. „Máme 
obrovský dluh, Německo je na tom lépe. 
Nejsme na tom vůbec dobře a  tohle je 
úplně šílený systém, nemůžeme si to 
prostě dovolit,“ kroutí hlavou. I  kdyby 
prezident Macron zvýšil daně důchod-
cům dvojnásobně, matematicky to pro-
stě nevychází. 

O tom, že ve Francii nepanuje zrov-
na pohoda, svědčí i incident z červen-
cové Tour de France, nejslavnějšího 
cyklistického závodu světa. Přerušila 
jej totiž demonstrace zemědělců. Pro-
testující zatarasili přibližně 30 kilome-
trů po startu z Carcassone cyklistům 
trasu a na místě musela zasahovat po-
licie. Podle televizních záběrů navezli 
zemědělci za pomoci těžké techniky 
na silnici balíky slámy, policisté pak 
proti sedlákům použili slzný plyn. 
Ten se ale kvůli větru dostal do očí 
i jezdcům a závod musel být na chvíli 
zastaven. Tahle etapa zřejmě jen tak 
neskončí. Pojede se zřejmě pořádně 
z kopce… vid 



Čert a elektrosmog nikdy nespí, ví i český léčitel Ivan 
Rybjanský, který boduje po celém světě se svým 

vynálezem, jenž harmonizuje okolní prostředí. Pro 
svůj Somavedic našel i skvělý německý přístroj, který 

dokáže jeho účinky změřit.   Text: Milan Vidlák 

Před několika lety se Ivan Ry-
bjanský (47), vynálezce uni-
kátního přístroje Somavedic, 
který neutralizuje elektros-

mog a  geopatogenní zóny, setkal se 
špičkovým lékařem, jenž mu vpálil: 
„Hele, ty tvoje čakry, já jsem chirurg, 
řežu třicet let, a za tu dobu jsem teda 
žádné nepotkal.“ Tato zkušenost lovo-
sického léčitele natolik ovlivnila, že se 
na to, co dělá, od té doby dívá i z druhé 
strany. „Na začátku něco postavíte, vy-
chází vám to. Vychází to i přátelům, na 
kterých to ,zkoušíte‘, i ostatním lidem, 
ale musíte vždy hledat důkazy a vyšší 
a  vyšší prokazatelnost. Proto se brzy 
bude Somavedic zkoumat ve výzkum-
ném ústavu, proto žádám i o certifikát 
u americké FDA, jakési obdoby českého 
Ústavu pro kontrolu léčiv,“ vysvětluje 
svůj postoj k energiím a jevům, které 
mozek materialistického člověka raději 
popírá, neboť neví, jak je uchopit.

Neocenitelným  pomocníkem, díky 
němuž se dostává „z  nehmotného světa 
do hmotného“, je pro Ivana Rybjanského 
biorezonanční přístroj Bicom od německé 
společnosti Regumed: „Nechci se uzavírat 
v  nějaké okrajové bublině. Je potřeba ty 
dva světy spojit.“

Ne vždycky se to ale podaří tak, jak by 
si člověk představoval. Když se po krátké 
červencové dovolené pan Rybjanský vrátil 
do své dílny a kanceláře v severočeských 
Lovosicích, čekalo ho pár horkých chvil 
a nepříjemných e-mailů. „Pane Vidlák, stal 
se průšvih. Jsem pod palbou.“ Tentokrát to 
bylo kvůli jednomu z  našich posledních 
článků, kde jsme zmiňovali i biorezonanč-
ní přístroje, s nimiž není úplně snadné za-
cházet, ač si to mnozí lidé myslí; neškolený 

člověk může naopak napáchat víc škody 
než užitku.

Právě společnost Regumed, jež je se svý-
mi  Bicomy jedničkou na světovém trhu 
a klade velký důraz na pravidelná školení 
všech, kteří s nimi přijdou do styku, „aby 
se vyfiltrovali lidé, kteří nic neumí, jen vy-
berou peníze, zapnou mašinu, a nedoká-
žou ani přečíst výsledky“. Jelikož je Bicom 
coby jediná biorezonance certifikován 
jako zdravotnické zařízení, obsluhují jej 
z velké části lékaři, kteří zběhli k alternati-
vě. Mají k němu přirozeně blízko. V původ-
ní verzi textu jsem měl ale větu, ze které 
to nevyplývalo, kulantně řečeno, neboť 
jsem panu Rybjanskému špatně rozuměl 
a příliš zobecnil. A i když jsem to ve finální 

verzi upravil a v Šifře to vyšlo dobře, dosta-
la se tato věta do éteru skrze jiný časopis. 
A oheň byl na střeše.

Pan Rybjanský přitom na Bicom nedá 
dopustit, a tak z toho byl celý přešlý. Prav-
da je, že o Bicomu často mluví, a tak mě 
napadlo, že je na čase, abych se jej na to, jak 
si tento německý přístroj rozumí se Soma-
vedicem, pořádně vyptal. Je to totiž zatím 
jediný přístroj, který dokáže účinky Soma-
vedicu spolehlivě změřit.

Co to je ale vlastně vůbec ta biorezo-
nance? Zjednodušeně řečeno moderní 
metoda, která vychází z poznání, že každá 
látka, buňka či předmět mají svou jedi-
nečnou frekvenci a vytvářejí elektromag-
netické vlnění. A to, jak víme, se dá měřit. 
V lidském těle tak lze najít i frekvence ci-
zorodých prvků, jež se v něm ukládají – ať 
už jde o různé bakterie, viry, alergeny, my-
kózy či těžké kovy. Bicom tyto „negativní“ 
vibrace prostřednictvím elektrod umístě-
ných na určitých částech těla nejprve za-
chytí, tudíž se bezvadně hodí pro diagnos-
tiku. Ale to není vše. Následně umí využít 
toho, že v sobě má nahrané statisíce těch 
správných frekvencí, odpovídajících tomu, 
jak by orgány a systémy v těle měly fungo-
vat, leč kvůli zdevastovanému životnímu 
prostředí a tunám chemie nefungují.

Tyto frekvence pak, zjednodušeně ře-
čeno, vrací do těla zrcadlovou formou „lé-
čivých“ vibrací. Je to podobné, jako když 
„napíchnete“ na diagnostiku auto v servi-
su. Bicom je v podstatě takový servis pro 
lidské tělo – s tím rozdílem, že rozbité sou-
částky nemusíte hned měnit a házet do 
šrotu, ale dá se s nimi pracovat. 

První Bicom byl uveden na trh již v roce 
1987; od té doby jich po světě funguje přes 
17  000. Shodou okolností zhruba stejně 
jako Somavediců. „I když Bicom ve větši-
ně případů obsluhují ,alternativní‘ lékaři 
a jde o zdravotnické zařízení, je stále brán 
jako něco okrajového, neboť funguje na 
zvláštním principu. Ti nealternativní léka-
ři (jako třeba šéf České lékařské komory Mi-
lan Kubek, který tradiční čínskou medicínu 
ohodnotil slovy, že jsou to jenom kozí bobky) 

DVAKRÁT měř…

NEKLAMA (KOMERČNÍ PREZENTACE)

Vyrazte se změřit
Brno  - tel. 602 289 992,  
www.biorezonance.net;
Jeseník – tel. 608 020 415, 
hlasnybiorezonance@email.cz; 
Kladno – tel. 604 281 545,  
www.soulad.info; 
Opava – tel. 608 880 590,  
www.obicom.cz, 
Pro zvířata - Opava – tel. 606 712 512, 
www.veterinarninemocnice.cz, 
Kyjov – tel. 720 504 640,  
www.naseporadna.cz; 
Ostrava – tel. 603 264 006,  
www.lich.cz; 
Praha-Klánovice – tel. 737 284 121, 
www.bioret.cz; 
Havlíčkův Brod – tel. 774 625 507, 
www.bicom.hb, 
Praha 5 – tel. 603 229 455, www.
homeopatie-biorezonance.cz; 
Žďár nad Sázavou – tel. 608 557 805, 
www.biorezo.cz 



veškeré informační technologie, biorezo-
nanční a  kvantová pole posílají k  šípku 
a vysmívají se jim. Pro to jejich myšlení je 
to neuchopitelné. Na škole do nich něco 
šest let bouchali – je to podobné jako s dí-
tětem, kterému řeknete ,tohle je červená 
a tohle je modrá‘. Vezmete jiné dítě a řek-
nete mu ,to není modrá, ale žlutá‘. A celý 
život si bude myslet, že to je žlutá. Dokud 
sám nebude chtít pochopit, jak věci oprav-
du fungují,“ trefně glosuje Ivan Rybjanský. 
Moderní, kvantové pojetí světa vychází 
z toho – a chápe to stále více lidí –, že i to, 
co považujeme za hmotu, je jen hodně za-
huštěná energie o velmi nízké frekvenci. 

Spojení Somavedicu – který tvoří des-
tička s  připevněnými drahými kameny 
a  kovy do tvaru pyramidy, v  níž každý  
minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má 
schopnost tuto léčivou vibraci na principu 
řízeného uvolňování jejich energie vyzařo-
vat do okolního prostředí, a tak harmoni-
zovat vše živé i neživé – a společnosti Re-
gumed, respektive jejího Bicomu, jenž má 
v sobě nahrány též statisíce frekvencí, tak 
nutně bylo pouze otázkou času.

„Oni si Somavedic na návrh Jana Rych-
novského z jejich českého zastoupení změ-
řili a po několikaměsíčním testování jsme 
odjeli do Mnichova. Na osobním setkání 
jsme se s  tehdejším ředitelem domluvili, 

že typ přístroje Somavedic Medic se začne 
pro ně vyrábět speciálně jako Regumed 
Protector a budou ho dávat jako příslušen-
ství k Bicomu,“ vzpomíná pan Rybjanský 
na počátek plodné spolupráce. I proto jde 
dnes značná část produkce českých Soma-
vediců do Německa. Ostatně v opačném 
gardu se zase stala Česká republika třetím 
nejúspěšnějším trhem pro biorezonanční 
přístroje Bicom – po Německu a Číně.

Čert a elektrosmog
Průkopníkem české biorezonance je dok-
tor Josef Pekárek, muž z tradiční lékařské 
rodiny, ovšem „líznutý“ alternativou, který 
je přesvědčen o  tom, že základní zátěží, 
která blokuje uzdravení organismu, je 
právě geopatie a elektrosmog. A tak si vzal 
Somavedic brzy do parády. „Vyzkoušel to 
na sobě, v ordinaci, na své zdravotní sest-
ře a pak udělal školení v Bratislavě pro asi 
150 lidí, kde své výsledky spolu se mnou 
odprezentoval. Těch 150 lidí se zvedlo a já 
jsem nosil Somavedicy z kufru auta jako 
vietnamský trhovec. Dostal jsem punc, že 
Somavedic funguje,“ vzpomíná Ivan Ryb-
janský na průlomový okamžik.

I díky Bicomu pak přišel na věci, které 
by mu jinak docházely léta. Čert a elektros-
mog totiž nikdy nespí. „Když vezmu před-
chozí roky, člověk měl doma Somavedic, 

ale Bicom stále hlásil: Je tam pořád geopa-
tie a elektrosmog. Přišel jsem na to, že to 
daný člověk neměl z domova, ale z práce. 
Jenže to byl strojvedoucí a  nemohl tam 
mít Somavedic. Tak jsme mu zkoušeli dát 
domů dva Medicy, tři Medicy, aby se doma 
úplně vyčistil. No jo, ale on přestal spát, 
protože byl z  návalu té energie, kterou 
dostal, přebuzený. A ani za tu noc, kdy byl 
doma, to ty tři Medicy nedokázaly kom-
pletně vyčistit. Proto tenkrát vznikla my-
šlenka přenosného Somavedicu, který se 
nabije u domácího Somavedicu. Je to tako-
vá první rychlá pomoc ve formě přívěsku.“

Novější Bicomy už dovedou podle frek-
vencí rozlišit i to, odkud přesně záření po-
chází, zda z mobilního vysílače, vysokého 
napětí či záření wi-fi. Na základě toho je 
Ivan Rybjanský stále ideálně schopen rea-
govat, ladit a upravovat výrobu. Pokud si 
chcete ověřit, že i váš Somavedic funguje 
tak, jak slibuje, můžete se nechat přeměřit 
v nějakém biorezonančním centru.  

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)

Silná dvojka. Somavedic a Bicom
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STÍNY minulosti

„Předsudky a přesvědčení určují to, jak vnímáme sebe a okolí. A často ruinují 
vše kolem nás,“ říká ve druhém dílu našeho „kvantového“ seriálu Kateřina 

Krčmová. Proč není dobré tolik spoléhat na mozek?
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Možná jste to zažili taky. Máte 
zrovna těžké období, něco 
řešíte, vnitřnosti se vám 
svírají a cuká vám levé oko. 

A pak potkáte nějakého chytráka, který 
vám poví: „Buď v pohodě, o nic nejde.“ 
Tomu se říká rada nad zlato.

Obzvláště esoterici všech směrů a vy-
znání mají ve zvyku vyprávět na potká-
ní o tom, že je třeba odhodit negativitu 
a „afirmovat“. Tedy omílat pozitivní myš-
lenky a mantry tak dlouho, až se stanou 
skutečností. Párkrát jsem to zkusil, když 
mi nebylo do zpěvu. Výsledek? Byl jsem 
ještě víc naštvaný. Nepochybuji o  tom, 
že je určitě lepší opakovat si pozitiv-
ní myšlenky, a  tím v  ideálním případě 
ovlivňovat podvědomí, než se utvrzovat 
v tom, že je všechno špatně. Koneckonců 
té teorii se nedá co do správnosti nic vy-
tknout. Jen to prostě v praxi nefunguje. 
Alespoň ne takhle jednoduše.

Kdyby to totiž fungovalo, všichni by-
chom si říkali, jak je svět krásný, a bylo 
by po starostech. Jenže se rozhlédněte 
kolem sebe… Viděl jsem mnoho lidí, kte-
ří sice pořád mysleli pozitivně, a  kudy 
chodili, tudy to dávali na odiv, vždy se 
ale nakonec ukázalo, že jim není o moc 
líp než ostatním; byli zkrátka v  křeči 
a  jejich vyzařování neodpovídalo jejich 
slovům. „Mám se skvěle,“ říkávají těsně 
před zhroucením, jako Američané.

Někdo opakuje mantry, jiný holdu-
je alkoholu, jeden nutkavě pořád něco 
vyrábí, protože nevydrží chvilku sedět, 
druhý jezdí do Indie a medituje. Ať ale 
děláme, co děláme, ruku na srdce, kdy 
se cítíme úplní a v pořádku? Kdy je nám 
tak dobře, že vydržíme sami se sebou 
a nemusíme utíkat k šidítkům či čemu-
koli, co nám dá na chvíli zapomenout?

Nemám teď na mysli příjemné požit-
ky, sexuální, sportovní, gurmánské či 
turistické, kdy je každému o něco líp než 
normálně, ostatně pro to taky děláme. 
Ale kdy jsme opravdu šťastní, protože 
víme, že je vše tak, jak má být, dokonalé 
a kompletní, bez stínu pochybnosti?

Já se tak například cítím jenom při 
psaní. Jakmile píšu, všechno ostatní 
přestane existovat. Problém ale je, když 

to zase existovat začne. Pak se uchyluji 
jako většina lidí k únikovým strategiím, 
o kterých jsem donedávna ani nevěděl, 
nebo předstíral, že nevím. Proč je to ale 
pro nás tak obtížné, být šťastní, i když 
si to všichni tak přejeme? Co nám v tom 
vlastně brání?

Odpověď je překvapivě snadná: mo-
zek. Většina lidí, včetně mě, považovala 
vždy mozek za klíčový orgán v těle, kte-
rý všechno řídí. Spoustu věcí víme (víme, 
co bychom měli, víme i, co bychom ne-
měli, jsme teoreticky vybaveni spous-
tou informací…), jenže je nám to houby 
platné. Navíc často máme pocit, že víme, 
a netušíme, že nevíme. A zde začíná tra-
gikomedie našich životů. Uveďme si tro-
chu morbidní příklad.

Známý vypráví příběh, který sám za-
žil. V parném dni si zkrátil cestu domů 
přes hřbitov. Najednou si všiml, že je je-
den z hrobů otevřený a označený červe-
nobílou páskou. Když k hrobu došel, uvi-
děl, že je v rakvi v místě, kde kdysi byla 
hlava zesnulého, vysekaná díra. Co se asi 
stalo? Pokud váš mozek nebude mít ve 
své paměti uložený podobný scénář, ně-
jakou takovou zkušenost, pravděpodob-
ně si ani netroufnete odhadovat. Prostě 
netušíte. Mozek nemá po čem sáhnout, 
proto vám nenabídne možné řešení ani 
pravděpodobný scénář. 

Většinu běžných situací jsme už ale 
pravděpodobně zažili a mozek čerpá prá-
vě z těchto zkušeností. Stále dokola nám 
bude předhazovat to, co je mu důvěrně 
známé, a zuby nehty se bude bránit ne-
známému, tedy novému. Kvůli strachu 
ze změny. On vůbec nemá rád, když neví.

Odmala jsme pečlivě trénovaní 
bát se nového a  neznámého. Jedním 
z nejmocnějších filtrů lidské populace je 
strach z budoucnosti, a to přesto, že nic 
dobrého nepřinese. Naopak: Jsou to jedi-
ně nové postoje, které nám mohou zcela 
změnit, a tedy zachránit život.

Tak schválně: vezměte si, co se stane, 
když někdo spadne v zimě pod led. Oka-
mžitě nastane paralýza. Mozek začne 
bojovat o život – tak, jak je nastavený. Veš-
kerou krev stáhne do srdečního krevního 
oběhu, aby zachránil nejdůležitější orgán Foto AdobeStock
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– srdce. Paradoxně se ale právě kvůli 
tomu člověk utopí. Pokud nebudete mít 
krev v  končetinách, neuděláte kloudné 
tempo ani v případě, že budete držitelem 
rekordu v přeplavání kanálu La Manche. 
To, že je mozek nějak zvyklý reagovat, 
ještě neznamená, že je to dobře.

Jaký si to uděláš…
Pokud něco víme – máme intelektuální 
náhled. Mozek o tom ví. To ale bohužel 
automaticky neznamená, že se změní 
naše fungování na emoční úrovni. Ne 
dokud z  vědomosti neuděláme zku-
šenost skrze správné propojení mezi 
mozkem a srdcem. Elektromagnetické 
pole mozku – sílu myšlenky, nelze po-
rovnávat s elektromagnetickým polem 
srdce – energií emoce. Ta je totiž až pě-
titisícikrát silnější. Kdo vyhraje, je tedy 
jasné. Co kdyby ale spolupracovaly?

To by byla hned jiná písnička. Tepr-
ve pak se v našem emočním nastavení 
může reálně něco změnit, a to automa-
ticky povede ke změně chování. Říká se 
tomu vědomé tvoření reality. Jak zpívají 

Chinaski: „Jaký si to uděláš, takový to 
máš.“ Abychom si to ale udělali pěkné, 
musíme nejprve vědět, jak na to. Nejdří-
ve potřebujeme porozumět principům 
tvoření a pochopit jeho zákonitosti.

Jestli si myslíte, že jsem na tohle při-
šel sám a teď na vás tady machruju, pak 
vězte, že nikoli. Mám na to pomocnici, 
se kterou jsem pro vás připravil tento 
nový seriál. Protože už mě nebaví, jak 
nic nefunguje, jak pořád děláme stejné 
věci stále dokola, a přitom očekáváme 
jiný výsledek. Přesně takhle definoval 
Albert Einstein šílenství. A kam nás to 
přivedlo? Ano, přesně tam… 

Kateřina Krčmová všechny získané 
poznatky na rozdíl od mnoha teoretic-
kých koučů aplikuje sama na sobě a stu-
duje už hezkou řádku let dnem i nocí. 
A její výzkumy stojí opravdu za to. Je na 
čase začít věci dělat prostě jinak, dřív, 
než se definitivně zblázníme.

„Pokud vaše aktuální myšlenka není 
v souladu s tím, jak se chcete cítit, dojde 
pravděpodobně k negativní stresové re-
akci. A co se v tu chvíli děje v našem těle? 

Myšlenka v  těle spustí automatickou 
biochemickou reakci skrze hormony. 
Na základě nervových signálů se vyplaví 
hormony adrenalin a noradrenalin a ve 
zvýšené míře stresový hormon kortizol, 
které v nás vyvolají reakci ,fight, flight, 
frozen‘ – útěk, boj nebo zamrznutí. Je to 
ještě z doby, kdy jsme byli v jeskyních. 
Jenže tehdy hrozilo, že nás sežere tygr, 
dnes se spouští i v momentech, kdy ote-
vřeme nepříjemný e-mail. V  průměru 
zažíváme 300 stresových momentů za 
den. Většinu z nich nevědomě. Tyto pro-
cesy řídí náš lineární mozek,“ říká Kate-
řina Krčmová, badatelka a průvodkyně 
lidským nitrem, která ve svém přístupu 
účinně propojuje různé disciplíny jako 
kvantovou fyziku, biologii či epigeneti-
ku, a tak velmi efektivně dokáže vysvět-
lit základní univerzální principy a to, co 
se děje v nás i mimo nás.

Jenom fyzika
V  úvodním díle našeho nového seriá-
lu jsme naznačovali, že si různá trau-
mata s  sebou neseme nejen z  dětství, 

Mám to pod kontrolou...   Foto AdobeStock
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ale i  z  minulých životů. Jelikož je vše 
zakódováno v naší DNA – každý záměr, 
myšlenka a  čin –, dokud nezměníme 
svou vibrační atmosféru a  pohled na 
minulost, potáhnou nás nízké energie 
prožitých negativních minulých zku-
šeností dolů jako balvan. Ať nás kousl 
v jeskyni tygr, nebo nám na písku roz-
šlapali bábovičku, v  buněčné paměti 
DNA je vše uloženo, každičká bolest či 
křivda.

Dobrá zpráva ovšem je, že je tam ulo-
ženo rovněž i to dobré. Někde to tam spí, 
protože ve chvíli, kdy je náš život řízen 
kvůli vědomému či podvědomému stre-
su energiemi „boje o  přežití“, nemáme 
k  tomu „dobrému“, dobrým vzpomín-
kám a návykům přístup. Naše DNA nám 
bude stále dokola nabízet vzorce dra-
mat, jež vibračně korespondují s našimi 
přesvědčeními, dokud si neuvědomíme, 
že nám nejde o život a nezměníme vnitř-
ní vibrační atmosféru.  

Pro naše individuální i rodinná drama-
ta se často používá slovo karma – vždy 
jde de facto o energetickou nerovnováhu 
vzniklou v důsledku našich vzájemných 
interakcí a činů. Čím víc jsme jednali „ze 
strachu“ čili negativně, tím více toho 
toužíme napravit. A  tím těžší se nám 
naše životy dnes mohou zdát.

Dnes, i když nás nevyřešené a nezpra-
cované zážitky stále ovlivňují, již ale není 
třeba se v nich nimrat. Jak mi taky může 
pomoct, když se celý život budu vymlou-
vat na to, že na mě kdysi byli lidi zlí? Sta-
čí to prostě jen pochopit a změnit vlastní 
úhel pohledu, a  tím pádem své vlastní 
postoje. To je celé. Takhle napsané to zní 
docela jednoduše, co říkáte?

Když se nám ale něco ošklivého děje, 
ať už ve skutečnosti, nebo jenom v hlavě, 
skoro vždycky se divíme, proč zrovna 
my. A  tím se stavíme do role oběti. 
Rodiče jsou špatní, šéf stojí za starou 
bačkoru, nikdo nám nerozumí, a  kdy-
bych si tenkrát nepobryndal tričko, 
mohlo být dneska všechno jinak… Jenže 
co když to tak není?!

 „V  momentě narození přijdeme 
vždy do prostředí, které je v  absolut-
ní rezonanci s  tím, co jsme si zde ,na 

příště schovali‘. Potřebujeme pochopit, 
jak  nám naše současná rodina slouží. 
Jinak je statut ,rodina‘ v  tomto ohledu 
přeceňován. Vezměte si, že většina z nás 
žila přibližně dvacet let se svými rodiči 
a  dalších dvacet let se z  toho dostává-
me,“ vysvětluje Kateřina Krčmová.  

Ptám se jí, jak je to s lidmi, kteří jsou 
v  rodinách oběťmi násilí. Tam tyto 
rovnice platí také? „Ano. Budete-li mít 
člověka, který byl ve své rodině dlou-
hodobě zneužíván, je velmi pravděpo-
dobné, že v sobě nesl přesvědčení, že si 
tento život nezaslouží. Že zde na světě 
pro něj není místo, že není dost dobrý. 
V  jeho mysli vzniklo přesvědčení, že 
příjemný a  úspěšný život patří všem, 
jen ne jemu. To se stane pokaždé, když 
se přestaneme řídit vnitřní intuicí, 
uvěříme svým smyslům a  lidem oko-
lo sebe. Když nemáme nastavená svá 
vlastní přesvědčení o tom, kým skuteč-
ně jsme, a necháme druhé, aby je určili 
za nás. Tím pádem zcela automaticky 
ti samí lidé určí naši hodnotu, samo-
zřejmě v náš neprospěch. Aniž bychom 

si uvědomili, co jsme si svým emočním 
postojem – rolí oběti – způsobili do 
budoucna. Někde po cestě různými ži-
voty jsme uvěřili čemusi a komusi, kdo 
o nás cosi prohlásil. A náš lineární mo-
zek vytvořil závěr – přesvědčení o nás 
samých, s velmi nízkou frekvencí.“

Dokud jsme si to neuvědomili, nastá-
valy v  našich životech stále dokola si-
tuace odrážející tuto nízkou frekvenci, 
projevující se často jako nelaskavé zachá-
zení. „To je jenom fyzika. Takže jakékoliv 
prožité drama odráží vždy naši vibrační 
atmosféru, tedy naše přesvědčení. Tím 
pádem vždy souvisí s naší minulostí.“

Pokud zde hovoříme o fyzice, hovoří-
me o vibrační shodě. Logicky – pokud by 

energie naší osobnosti, energetické pole 
vyjadřující to, „kým jsme“ (někdy se po-
užívá výraz aura nebo také merkaba), ve 
fyzické inkarnaci neodpovídalo energii 
ostatních členů rodiny, nebylo by možné, 
abychom se do ní narodili. Vždy jde o ně-
jaký spojovací článek. Tedy přesvědčení 
vytvářející vibrační shodu.

To jste mě tedy, Kateřino, uklidni-
la, mumlám si v duchu… Ale lhal bych 
si do kapsy, kdybych chtěl tvrdit, že to 
není pravda. Stačí, když si vzpomenu na 
to, jak jsem si kdysi říkal, že nebudu jako 
moji rodiče, a s postupem let zjišťuji, že 
to byla velmi nerealistická představa.

Nic neměnit
„Předsudky a přesvědčení určují to, jak 
vnímáte sebe a  okolí. A  často ruinují 
vše kolem vás,“ dívá se na mě s  váž-
nou tváří průvodkyně našeho nového 
šifráckého seriálu, kde budeme přiná-
šet zcela nové pohledy na věc i  infor-
mace, jež mohou pomoci velké spoustě 
lidí z  bludného kruhu. Všechny věci, 
které tu budeme řešit, jsou vykoupeny 

Kateřininou vlastní „krví“ a v poslední 
době trochu i mojí. Jinými slovy, vše je 
podloženo teorií a následně testováno 
v praxi.

„Pokud nezměníte svá přesvědčení, 
nezmění se základní matrice, ze které 
vycházíte, dopadnete vždycky stejně. 
Proto je nutné to změnit,“ připomíná 
větu, která mi zní v hlavě od našeho mi-
nulého setkání. Chtěl bych spoustu věcí 
změnit, ale některé naučené reakce jsou, 
mám pocit, tak silné, že si nejsem jist, 
zda to dokážu.

Jestliže nás někdo kdysi nabodl na vid-
le či kousnul do zadku tygr, dejme tomu, 
že se to otisklo někam do DNA nebo si to 
pamatuje duše. To ale přece není důvod, 

Elektromagnetické pole mozku – sílu myšlenky, nelze 
porovnávat s elektromagnetickým polem srdce – energií 
emoce. Ta je totiž až pětitisícikrát silnější.
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Jako ten Sysifos valíme svůj kámen stále 
do kopce. Co to ale konečně zkusit jinak? 

Vpravo: Kateřina Krčmová intenzivně 
studuje principy tvorby reality a pomáhá 
lidem měnit svoje návyky a přesvědčení. 

Stačí prý vědět, jak na to. Více na 
www.katerinakrcmova.cz   Foto Adobe Stock

aby nám to kazilo život ještě za 1000 let, 
nebo snad ano?

Kateřinina odpověď mě překvapí. To, 
proč jedeme stále podle starých vzorců, 
může mít podle ní dva důvody – ještě 
netušíme, že jsme v zajetí vzorce, který 
náš současný život ruinuje, a  nějakým 
způsobem z toho profitujeme.

Uveďme si příklad. Možná díky ne-
pohodlí, jakémukoli nedostatku, nepří-
jemným okolnostem nebo špatnému 
pocitu si zrovna teď přejeme být 
s někým úplně jiným, na úplně jiném 
místě a dělat něco docela jiného. Tomu 
říkáme kontrast.

Co se v nás v tu chvíli odehrává? Vět-
šinou jde o dva scénáře: 1) Ještě víc se 
zaměříme na momentální nepohodlí 
a v tu chvíli se slova ujme naše ego. Ne-
smlouvavý kritik, který na celé situaci 
nenechá nit suchou. Zde jsme sebe po-
výšili do pozice někoho, kdo si zaslouží 
mnohem lepší podmínky, aniž bychom 
si uvědomili, že jsou ve skutečnosti vý-
sledkem našeho vlastního zřejmě více 
nevědomého nežli vědomého tvoření. 
Anebo 2) začneme pochybovat, že je 
vůbec reálné zažít to, co jsme si právě 
vysnili. To vše nádherné a  pozitivní. 

A  pokud si dovolíme zajít tak daleko 
a uvěříme tomu, že to lze, začneme to 
zase zabíjet starostí o to, jak to zařídit. 
A  jsme opět v pasti. V  tomto případě 
jsme v  roli oběti, tedy někoho, kdo 
s  danou situací nic nenadělá a  může 
jen tiše trpět nebo závidět.

Moc nerozumím tomu, jak z něčeho 
takového mohu profitovat. Jak můžu 
těžit z toho, že něco dělám špatně a nic 

dobrého mi to nepřinese? „Jak z  toho 
profitujete? Vy uděláte pouze to, co 
je pro vás důvěrně známé. Projdete si 
frustrací, vztekem, obviňováním, tedy 
známým kolečkem nepříjemných emo-
cí. To už je návyk. Váš mozek vás dobře 
zná a  ví, že se nic neděje. Neboť ač je 
vám nepříjemně, jde o důvěrně známý 
stav a vy se zase uklidníte. Popláčete si 
jako malý chlapeček, fajn. Za chvilku se 

vám udělá líp a  jedete dál ve stejných 
kolejích. Pak přijde nové kolečko a tak 
stále dokola. Váš profit je, že se nemě-
níte. Nemusíte nic dělat.“ To vše se děje 
zcela automaticky.

Změnit tyto sebedestruktivní vzorce, 
které máme téměř všichni, dokud na to 
nepřijdeme a  nerozhodneme se s  tím 
něco udělat, se samozřejmě dá. Začít 
se dá tím, že si pro sebe najdeme jiný 

profit. Třeba ten, že se začneme chovat 
dospěle, zlepšíme obraz o sobě samých, 
nebudeme závislí na druhých… Lpět na 
něčem, na co jsme zvyklí, nic dobrého 
nepřinese. Nikdy a nikomu. 

„Na starých vzorcích a návycích nové 
štěstí nevybudujeme. Mozkem se tam 
nedostaneme. Mozek je ,survival mecha-
nism‘, je tu od toho, aby tělo přežilo. Příliš 
ho přeceňujeme. Potřebujeme začít více 

Když se nám něco ošklivého děje, ať už ve skutečnosti, 
nebo jenom v hlavě, skoro vždycky se divíme, proč zrovna 
my. A tím se stavíme do role oběti.
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používat nelineární, kognitivní mozek, 
který má co dělat s naší emoční a spiri-
tuální inteligencí, tím pádem se štěstím. 
Obvykle totiž nenasloucháme a nebere-
me příliš vážně informace našeho Vyšší-
ho Já – intuice. Tyto informace pocházejí 
z jiného zdroje. Neslyšíme je, protože je 
náš lineární mozek příliš hlučný.“

Můžeme si to představit takto: výsled-
kem aktivity lineárního mozku je myš-
lenka. Výsledkem aktivity kognitivního 
mozku neboli hypofýzy je vědomí. 

Ano, vím; přesně to zažívám, když 
píšu. Jakmile ale s  psaním přestanu, 
jsem učiněná katastrofa. Zrovna před 
pár dny jsem se o  tom přesvědčil po-
měrně drastickým způsobem. „Udě-
lala jsem plátek kuřecího masa, aby se 
ještě dojedla ta omáčka. Tak si to ohřej 
a smíchej, nerada bych ji vylila,“ kladla 
mi ráno na srdce drahá polovička. Já ji 
slyšel a  odkýval jí to. Jenže v  poledne 
jsem popadl to maso, ohřál si těstoviny, 
a protože jsem zase nebyl v přítomnos-
ti a  duchem už bloumal někde jinde, 
zapomněl jsem si k tomu dát tu omáčku 
a polil jsem si to jen sosem z masa. Bylo 
to dobré, ale nevěřícný pohled, který mi 
byl poté věnován, si budu pamatovat 

dlouho. Když jsem si to celé uvědomil, 
jen se prohloubilo moje zoufalství.

Jaký rozdíl oproti chvílím, kdy píšu 
jako ďas. Jekyll a  Hyde. „Protože tam 
jste ve flow (angl. proudění, plynutí či 
duševní stav, kdy je osoba ponořena do 
určité činnosti tak, že nic jiného nevnímá 
a  je stoprocentně koncentrovaná). Tam 
je prakticky odpojen lineární mozek 
a  jste díky důvěře řízen svou vnitřní 
inteligencí, vyšším Já. Ten pocit si zapa-
matujte. Vědomě si vytvořte footprint 
– pocitovou paměťovou stopu, ke které 
se budete vracet,“ říká Kateřina Krčmo-
vá, která louská všechny studie v ang-
ličtině, a tak její řeč prokládají termíny, 
pro které někdy obtížně hledá český 
ekvivalent.

Něco se děje
I  když spousta lidí navštěvuje různé 
kurzy osobního rozvoje a  čte výborné 
knihy, které principy šťastného života 
popisují, v praxi to nikomu moc nejde. 
Bez znalosti konkrétních dějů a postu-
pů je to prakticky nemožné. Důvod je 
prostý: „Není možné uchopit kvantové 
informace lineárním mozkem, o což se 
teď snažíme. Jako ten Sysifos, který valí 

kámen do kopce. A tam narážíme. Je to 
jeden krok dopředu a dva zpátky. Tanec 
na banánové slupce.“

Kde ale tedy to Vyšší Já sídlí, když už 
s ním mám komunikovat? Kateřina ob-
rátí oči v sloup. „Ptáte se dobře, ale line-
árním mozkem. Je to nehmotná část vás 
samého, uložená v každé buňce vašeho 
těla. Zde hovoříme o kvantovosti. Co to 
znamená? Z hlediska našich smyslů není 
naší součástí. Nevidíme jej ani nenahma-
táme. Je to ale naše jádro, podstata toho, 
kým jsme. Inspirace a  štěstí přichází 
z onoho nefyzického prostoru a plynou 
k nám skrze hmotu – naše tělo. Je třeba 
naučit se obě části propojit.“

Každý z  nás nehmotné fyzikální zá-
kony přitom běžně používá. Například 
u gravitace nikdo nepochybuje, že fun-
guje. Vůbec se nad tím nepozastavujeme. 
Ale pak dostaneme otázku, zda existuje 
Vyšší Já, a najednou řekneme, že nevíme. 
„Potřebujeme se už konečně odrazit ode 
dna, kam nás táhne lpění na lineárním 
mozku,“ burcuje Kateřina Krčmová.

Jinak nám nebude lépe, ale naopak. 
Doba tomu nahrává. Od roku 2003 
se průběžně na planetě Zemi zvedá 
energie, což již cítí i  ti, kteří to popí-
rají. „Něco“ se zkrátka děje. Obzvláště 
pak od galaktického zarovnání, jinak 
také „konce světa“ v  roce 2012, do-
chází k  obrovskému posunu na úrov-
ni kolektivního vědomí. Což s  sebou 
nese často dramatické změny, které 
nyní zažíváme. „Co fungovalo dříve, ve 
starých energiích, fungovat přestává. 
Budeme na to narážet víc a víc. Nejde 
dělat staré věci v nových energiích. To 
znamená držet se starých dramat a my-
šlenkových přesvědčení a  chtít si na 
nich vybudovat šťastnou budoucnost. 
A pokud už o nich víte, cítíte, že změna 
je nevyhnutelná.“

Právě že cítím. Takže už nebudu moct 
před problémy kličkovat jako zajíc? „Na 
změnu je zvyšujícími se vibracemi vy-
víjen stále větší tlak. S  těmi novými 
energiemi je potřeba pracovat jinak než 
postaru. Je to jednoduché – buď se zved-
nete, nebo padnete.“ Tak snad abych šel 
zase psát…  vid 
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A teď vám zazpívám jednu hořkosladkou 
ze života... Richard Ashcroft  na festivalu 

British Summer Time 2018.   Foto Profimedia

Hořkosladká 
SYMFONIE
„Čemu se říká smíšené pocity? Když spadne tchyně ze skály ve tvém 
novém autě,“ praví jeden okřídlený český vtípek. Jak by se ale asi daly 
nazvat pocity Richarda Ashcrofta ze skupiny The Verve, který složil 
jeden z nejslavnějších songů všech dob, ale neměl z něj ani korunu?  
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T en fantastický klip zná skoro 
každý. A  kdo ne, tak ať si ho 
okamžitě pustí, protože ho za-
ručeně bude milovat. Vytáhlý 

mladík v  černých kalhotách a  kožené 
bundě stojí na začátku rozkopané lon-
dýnské ulice Hoxton Street. Chvilku se 
soustředí a  pak se za chytlavé melodie 
smyčců vydá vpřed. Jde, jde, jde, pořád 
jen jde. A zpívá a zpívá a zpívá. Bez ohledu 
na všechny a všechno kráčí po ulici; kdo 
uskočí, uskočí, kdo to nestihne, do toho 
vrazí, a když mu v cestě stojí auto, přeleze 
ho. Řidička se naštve tak, že za mužem 
běží a něco do něj drahnou dobu hučí, on 
ale pořád stejným tempem kráčí kupředu 
a její řev zcela ignoruje, dokud to rozzu-
řená dáma nevzdá a nepochopí, že s ním 
nic nehne. Jiná žena se nedívá na cestu, 
a tak ji „sejme“. Nemůže ho nikdo a nic 
zastavit. Prostě jde.

Představte si, že se vám povede to, 
o čem jste celý život snili. Uděláte něco, 
po čem prahnou miliony lidí, a  všichni 
vám za váš geniální produkt rvou ruce. 
Jste slavní, všichni vás obdivují a  právě 
jste si mimo jiné štípli lístek, který vás do-
veze do stanice s názvem Svoboda. Je to 
takový úspěch, že se peníze valí ze všech 
stran, a vy si už budete dělat jen to, co 
chcete.

Máte to? A teď střih… a představte si, 
že vám někdo zaťuká na rameno a sdělí 
vám, že ty miliony, které míří na vaše 
konto, budete muset přesměrovat na 
JEHO konto.

Přesně tohle se stalo největšímu ne-
šťastníkovi v  dějinách populární hudby, 
který udělal tak drahou životní chybu, že 
už ji nikdy nebude moct napravit. Tak to-
hle je Richard Ashcroft (46), autor geniál-
ní písničky The Bitter Sweet Symphony, se 
kterou jeho kapela The Verve v roce 1997 
zbořila hitparády.

Všechno to přitom začalo už v  roce 
1965, kdy Ashcroft nebyl šest let ještě 
ani na světě. Slavní Rolling Stones, kteří 
předvedli na začátku července parádní 
show v  pražských Letňanech, se tehdy 
teprve pozvolna rozjížděli. Zpočátku 
hráli pouze převzaté skladby a kopírovali 
ostatní, nicméně v té době natočili jednu 

z prvních pořádných písniček, s vlastním 
textem – Last Time (Naposledy). Písnička 
je to pěkná, což o to, taky se stala jedním 
z  prvních „stouňáckých“ singlů číslem 
jedna v  hitparádě, ale z  hlediska legen-
dární kapely nic zvláštního. Kdyby ve stej-
ném roce nevyšla orchestrová verze Last 
Time, kterou nahrál vynalézavý manažer 
kapely Andrew Loog Oldham na desce 
The Rolling Stones Songbook, dnes by o ní 
slyšeli možná jen skalní fanoušci a hudeb-
ní historici. 

Větší význam měla pro samotnou ka-
pelu. Jak poznamenal kytarista Keith 
Richards: „Šlo o průlom v přemýšlení, jak 
skládat pro Stones. Byl to singl, který uká-
zal, jak na to.“ Hned vzápětí přišla pecka 
Satisfaction a už to jelo.

Jedna věc je ale hudba a zcela jiná pení-
ze. A co vládne světu? Bé je správně. Ma-
nažerovi Rolling Stones Oldhamovi bylo 
sice teprve devatenáct, takže pořádně 

nemohl ani podepisovat smlouvy, ale tah 
na bránu tedy měl. I když neměl napří-
klad žádné zkušenosti s nahráváním, se-
bevědomě se ujal i role producenta. Jako 
manažer se snažil skupinu propagovat 
coby „ošklivý protipól Beatles“. K pověsti 
rebelů pomohla i fotografie nazlobených 
mladíků na obalu první desky. Tehdej-
ší baskytarista Bill Wyman to glosoval 
slovy: „Naše pověst rozzlobených zlých 
hochů přišla později, a  to úplně náho-
dou. Andrew tohle nikdy neřídil. On nás 
prostě jen důkladně ždímal.“ A nejen je...

Oldham upravil název skupiny z  The 
Rollin’ Stones na The Rolling Stones, 
změnil i  příjmení Keitha Richardse na 
Richard, protože to „vypadalo více popo-
vě“, a především, znepokojen faktem, že 
chce kapela hrát písničky „černochů ve 
středním věku“, což bylo z  obchodního 
hlediska přinejmenším riskantní, donu-

til je psát první vlastní skladby. A když 
se Oldhamovi nelíbil klávesista Ian Ste-
wart, který nebyl prototypem pěkného, 
štíhlého a dlouhovlasého mladíka, čímž 
kazil image, nabídl mu místo pianisty při 
studiovém nahrávání a  roli  road mana-
žera, který se bude podílet na organizaci 
koncertů. Prostě hlavně aby nebyl moc 
vidět.

Stewart to k  překvapení všech přijal. 
Keith Richards později vzpomínal: „Asi 
jsem mu řekl, ať jde do hajzlu. A on na to: 
,Dobře, budu teda řídit věci kolem vás.‘ To 
už chce velké srdce.“ Stewart pak s kape-
lou vydržel, na rozdíl od Oldhama, až do 
své smrti v roce 1985.

Oldham byl ideální manažer a nevyne-
chal jedinou příležitost, jak cokoli zpeně-
žit – o tom svědčí i zmíněná instrumen-
tální album The Rolling Stones Songbook. 
Ta deska se stala spíš raritou, zmínka o ní 
není pořádně ani na Wikipedii, ale přes-

to nakonec vydělala tolik peněz, až je to 
k  neuvěření. Aby se vám povedlo něco 
takového, to chce prostě talent a pořád-
ný čuch na to, co se bude líbit. Z původní 
nikterak průlomové medaile v  podání 
Stounů vykřesal hotový hudební poklad – 
úkol zadal hudebnímu skladateli Davidu 
Sinclairu Whitakerovi a ten se skutečně 
vytáhl. Jako když z  lidové písně Kočka 
leze dírou vytvořil Bedřich Smetana jed-
nu z nejkrásnějších pasáží slavné Vltavy. 

Otrokem peněz
Oldhamovu instrumentální desku sice 
dodneška skoro nikdo nezná, ale mezi 
hrstkou fajnšmekrů si jí všiml i Richard 
Ashcroft s  kapelou The Verve a  me-
lodii z  písně Last Time převedené do 
orchestrální verze v  roce 1997 použil 
coby kostru hitu The Bitter Sweet Sym-
phony. Lepší název než Hořkosladká sym-Foto Profimedia

Když viděli, jak skvěle se deska prodává, zavolali nám 
a řekli: Chceme 100 procent, nebo ji stáhněte z trhu. 
Nemáte na výběr.



40

KULTURA

fonie tedy opravdu vybrat nemohl – vlast-
ně si v ní předpověděl svůj osud.

Protože tenhle život je 
hořkosladká symfonie

Zatímco se snažíš vyjít s penězi, 
jsi jejich otrokem až do smrti

Vezmu Tě dolů jedinou cestou, kterou 
jsem se vždy dostal na dno…

Ne, Ashcroft nebyl tak hloupý, jak prohla-
šovali mnozí generálové po bitvě, a na au-
torská práva se nevykašlal. Samozřejmě 
věděl, že píseň není jeho, a zakoupil pro 
inkriminovanou pasáž licenci. Ale nebyl 
dostatečně předvídavý a  zřejmě ho ani 
nenapadlo, jak slavná ta písnička bude 
a jak moc si nadělal do bot. 

Zpočátku byl klid, ale jakmile se z ní 
stal celosvětový hit, bývalý manažer 
Rolling Stones podal na skupinu The Ver-
ve žalobu. Ale pozor, tím bývalým ma-
nažerem nebyl v tomto případě Andrew 
Loog Oldham, jak by se mohlo z předcho-

zího vyprávění zdát, ale ještě protřelejší 
šíbr – Allen Klein, který Oldhama u sku-
piny Rolling Stones v roce 1967 vystřídal. 
Jestli byl Oldham tvrdý obchodník, tak 
Klein byl potom zcela bezskrupulózní 
svině. Proslul nejen tím, že notně při-
spěl k rozpadu The Beatles, on dokázal 
vytunelovat i  charitativní Koncert pro 
Bangladéš, kde vystoupili taková esa jako 
George Harrison, Bob Dylan nebo Eric 
Clapton – na sirotky toho opravdu moc 
nezbylo. Pořádně žilou ale pustil Klein 
i Stounům, a hlavně – svými čachry do-
kázal získat všechna publikační práva na 
písničky kapely Rolling Stones do roku 
1969, čehož Mick Jagger nikdy nepřestal 
litovat.

Klein prostě zažaloval skupinu The Ver-
ve, která si od jeho firmy koupila licenci. 
Ptáte se, jak je to možné? Inu, použila prý 
delší kus melodie, než se dohodli. A pro-
tože u soudů spravedlnost hledat nelze, 
tento absurdní spor dokázal Allen Klein 
vyhrát. Nesložil ani notu, nenapsal ani 
slovo, nezahrál ani tón, jen kdysi dělal 
manažera kapele, kterou podvedl. Podle 
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rozsudku ale museli být jako autoři písně 
uvedeni Mick Jagger a  Keith Richards, 
kterým šly autorské honoráře z prodeje 
desky, a protože práva na Jaggera a Ri-
chardse vlastnil Klein, zbytek peněz pa-
třil jemu. 

Klein Bitter Sweet Symphony prodával, 
až se z něj prášilo – do reklamy na Nike či 
Opel Astra, do talentových soutěží, do fil-
mu Velmi nebezpečné známosti, peníze 
mu šly z předělávek písně, v repertoáru ji 
mají snad všechny symfonické orchestry 
na světě… Jediný, kdo z toho nemá vůbec 
nic, je autor písně Richard Ashcroft, když 
tedy nepočítáme tisícovku dolarů za 
složení textu. „Domluvili jsme se, že se 
budou dělit zisky padesát na padesát,“ 
vzpomínal na neuvěřitelnou soudní fraš-
ku basák skupiny The Verve Simon Jones. 
„Jenže když viděli, jak skvěle se deska pro-
dává, zavolali nám a  řekli: Chceme 100 
procent, nebo ji stáhněte z trhu. Nemáte 
na výběr.“

Jednou (vlastně dvakrát) jsem podob-
nou situaci zažil na vlastní kůži, kdy chtěl 

zpeněžit mou práci někdo jiný, a tak mám 
pro The Verve pochopení. I  proto bych 
Richardu Ashcroftovi poradil, kdybych 
mohl, ať se na Kleina vykašle a tu písnič-
ku prostě stáhne. „Nechceš půlku? Tak 
nebudeš mít nic.“ Nestala by se sice třetí 
nejlepší nahrávkou všech dob, nebyla by 
nominována na Grammy (ovšem s autory 
Mickem Jaggerem a  Keithem Richard-
sem!), neudělala by radost tolika lidem, 
ale k čemu je taková radost, když ten, kdo 
si to zasloužil nejvíc a kdo z ní měl mít 
dobrý pocit především, tedy její tvůrce, 
dopadne takhle? Jasně, Ashcroft jako 
schopný muzikant hlady neumřel, ale 
z tohoto traumatu se už pořádně nevzpa-
matoval. I  po dlouhých letech přiznal, 
že je mu z toho stále zle. A musel trpět 
dost často, když každý koncert zakončo-
val „hořkosladce“. Ashcroft hraje, ostatní 
vydělávají. Než dělat někomu vola, to je 
snad lepší nedělat nic. Jde přece hlavně 
o princip. 

Na druhou stranu, když už Klein věděl, 
jaký má v ruce poklad, nechal by tu píseň 
vyrobit znovu a hit by z ní byl zřejmě tak 
jako tak. Jen bez The Verve.

Ashcroftovi rozhodnutí s písní, ze kte-
ré chodí peníze Richardsovi s Jaggerem 
a firmě Allena Kleina, který v roce 2009 
zemřel, neseknout a pokračovat, vyneslo 
další žalobu. Ke Kleinovi se přidal další 
parazit – původní manažer Oldham, jenž 
argumentoval tím, že peníze nemají cho-
dit jen Jaggerovi, Richardsovi a Kleinovi 
za píseň Last Time, ale i jemu za vytvoře-
ní orchestrální úpravy této písně. A tak 
teď peníze dostává též on.

Mimochodem, ten, kdo vytvořil slav-
nou orchestrální úpravu písně Last Time, 
tedy David Sinclair Whitaker, nedostal 
taky ani libru. A  Rolling Stones, autoři 
písně, jak vyšlo najevo, dílo okopírovali 
podle This May Be the Last Time od sku-
piny The Staple Singers z roku 1955, kteří 
ji zpívali jako černošský gospel, tradiční 
lidovou píseň. Neměli ale vyžírku mana-
žera a stejně už asi byli mrtví.

Tak teď kasírují ti, kteří nesložili ani je-
diný takt a nenapsali jediné slovo. Tohle 
je vážně hořkosladké. Opravdová Bitter 
Sweet Symphony.  vid 

Oškubu vás jako kuřata. Manažeři Allen 
Klein (vlevo s The Beatles) a Andrew Loog 

Oldham dovedli vydělávat... 
Foto Wikimedia Commons a Profimedia
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C o si to jenom ráno přimíchá-
vají do svých müsli? Crack, 
nebo metamfetamin? Přespří-
liš LSD? Nebo je to kokainem 

v redakčních kancelářích? Vzhledem ke 
zpravodajství našich seriózních médií se 
člověk stále častěji ptá, jaké drogy jsou 
v redakcích konzumovány.“

Hned první věty knihy o zákulisí mé-
dií, která vyšla nedávno v českém překla-
du v  nakladatelství Naše vojsko, dávají 

čtenáři tušit, že o politicky korektní se-
lanku určitě nepůjde. První rána a hned 
na solar. 

Jelikož jsem léta působil v českých 
redakcích, mohu potvrdit, že c je správ-
ně – hitem je u kolegů v branži převážně 
kokain. To ale není ten hlavní důvod, 
proč musíme sledovat zpravodajství 
odtržené od reality, plné nesmyslů, vá-
lečného štvaní, lhaní a nekonečné pro-
pagandy, ze kterých je stydno stále vět-

šímu počtu lidí – bohužel až na ty, kteří 
tenhle škvár produkují a měli by se sty-
dět ze všech nejvíc.

Odpověď prozrazuje už název titulu 
– Koupení novináři. Autor knihy, němec-
ký renomovaný novinář Udo Ulfkotte, 
který 17 let pracoval v  nejprestižněj-
ších německých „seriózních“ novinách 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 
je tím nejpovolanějším mužem, který 
nám o zákulisí mediálního světa může 

V Česku vyšla kniha renomovaného německého novináře o propojení velkých 
médií s tajnými službami, nadnárodními firmami a obskurními think tanky, 
neziskovkami a organizacemi, které určují jejich agendu. Je to fascinující čtení…

Proč MÉDIA lžou?
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Foto Profimediapovyprávět. Nejen proto, že ho skvěle 
zná, ale i kvůli tomu, že byl sám jedním 
z nich – koupeným novinářem. Dnes se 
jim říká trefně také presstituti a jsou jich 
plné české i zahraniční redakce.

„Byl jsem lobbista, který měl ovlivňo-
vat veřejné mínění prostřednictvím mé-
dií, jen jsem si to nechtěl připustit,“ začí-
ná Udo zhurta svou dechberoucí zpověď. 
„Vedení novin mě přímo pobízelo, abych 
zintenzivnil kontakty se západními taj-

nými službami. Jeden z mnoha příkladů, 
který mi uvízl v paměti: Zprávu Evrop-
ští podnikatelé pomáhají Libyi při stavbě 
druhé továrny na otravné látky z 16. břez-
na 1993, která vzbudila celosvětovou 
pozornost, formulovali dva pracovníci 
Spolkové zpravodajské služby ve Frank-
furtu. Jinak řečeno, článek, který pak 
vyšel ve FAZ, mi velkoryse nadiktovali 
odstavec za odstavcem. Jejich úkolem 
totiž bylo psát zprávy pro renomované 
německé deníky. (…) Spolupracoval jsem 
na tom sice dobrovolně, ale zároveň mi 
bylo sděleno, že bych mohl být propuš-
těn, kdybych nespolupracoval.“

Co myslíte, je to dnes v médiích lepší 
než v  roce 1993? Pokud ano, nemusíte 
číst dál. Sedněte si na zahradu či terasu, 
dejte si drink a  nenechte si kazit léto. 
Svět je krásný a  demokratický a  novi-
náři by přece nelhali… Pokud vás ale 
skutečně zajímá, jak to ve velkých vy-

davatelských domech západního světa 
doopravdy funguje a proč jejich zpravo-
dajství odporuje realitě, zdravému rozu-
mu i veřejnému zájmu, pak je tento člá-
nek a Ulfkotteho kniha přesně pro vás. 
Pětadvacet nejrychlejších z vás si ji také 
hned může objednat na eshop.casopis-
sifra.cz/kategorie/knihy.

Sultán platí
Udo Ulfkotte svoji minulost neobhaju-
je. Není pokrytec, který by po odcho-
du z novin začal jen tak plivat špínu na 
bývalé kolegy a ukazovat „já nic, já mu-
zikant“. Stydí se za to, co dělal. Bylo mu 
ale ze sebe a své práce natolik špatně, že 
s tím vším sekl a začal dělat opravdovou 
novinařinu. Už neměl co ztratit. Dnes, 
s  odstupem let, by se dalo říct, že na 
oltář pravdy obětoval i vlastní život. Ale 
nepředbíhejme…

Všechno to přitom začalo docela „ne-
vinně“. Jedny z  prvních cest přivedly 
redaktora zahraničněpolitické rubriky 
nejslavnějšího německého deníku do 
Ománu. Cesty však neplatily noviny 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, jak by 
se dalo očekávat, ale sultán Kábús ibn 
Saíd. Miliardář, diktátor, typický blízko-
východní vládce. Jelikož ale tamní režim 
podporují Spojené státy a takřečený svo-
bodný svět, je to diktátor „sympatický“.

„Před letištěm čekala na celý zbytek 
cesty klimatizovaná limuzína s řidičem 
a  tlumočníkem. Ten byl zároveň vždy 
i  jakousi živoucí peněženkou – nikdy 
nepřipustil, abych něco zaplatil sám. (…) 
Jednou jsem u  baru pětihvězdičkového 
osmánského hotelu Al Bustan Palace, 
kde jsem jako novinář FAZ obýval roz-
sáhlé apartmá s výhledem na moře, po-
tkal herce Diethera Krebse (zemřel v roce 
2000). Dali jsme se do řeči a Krebs žasl, že 

si německý novinář může dovolit tak dra-
hý hotel. Stěžoval si, jak drahé jsou v ho-
telu mezinárodně uznávané potápěč-
ské kurzy. Neřekl jsem mu, že mé lekce 
potápění byly jednoduše naúčtovány na 
pokoj a sultán je pak zaplatil. Sultán totiž 
zaplatil vše, co bylo vyúčtováno na pokoj. 
Špinavé prádlo, které jste si nechali před 
odjezdem ještě jednou vyprat, návštěvy 
vybraných restaurací… Byl jsem naivní 
a hloupý, že jsem to přijal, neboť takto 
jsem byl zkorumpovaný. Nalákali nás do 
pasti. Nic tím nenapravím, když to dnes 
přiznávám, ale ostatním by to mohlo 
posloužit jako varování,“ popisuje Udo 
Ulfkotte běžnou praxi renomovaných 
médií, která pak otiskují příjemné PR 
články o zemích, firmách či autech, aniž 
by o tom měli čtenáři tušení.

Někteří – jako Ulfkotte – si to aspoň 
uvědomovali, jiní chtěli víc a víc. „Můj ko-

Byl jsem lobbista, který měl ovlivňovat veřejné mínění 
prostřednictvím médií. Vedení novin mě pobízelo, abych 
zintenzivnil kontakty se západními tajnými službami.

Na břehu Comského jezera má prázdninové 
sídlo Nadace Konrada Adenauera. A také 

Rockefellerova nadace, kam si jezdí podle 
novináře Uda Ulfkotteho němečtí politici 

pro instrukce.   Foto Profimedia
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Zločinci bez hranic. V knize z roku 2016 
Udo Ulfkotte napsal, že zločiny migrantů 

nejsou v Německu zahrnovány do 
oficiálních statistik, aby nebyly vzbuzovány 
protipřistěhovalecké nálady. Ukázalo se, že 

měl pravdu...   Foto Profimedia

lega ze zpravodajské agentury DPA Klaus 
Bering se při zpáteční cestě z  Ománu 
v bussines class za sultánovy peníze tak 
nalil, že se několikrát před spolucestují-
cími bez ostychu pozvracel. Bering po-
važoval i později za samozřejmé, že ho 
letušky očistily od zvratků jako malého 
šejcha, protože platil přece sultán.“ Stát 
Omán autor používá jako zástupce dal-
ších podobných zemí a luxusních desti-
nací, kam novináři rádi jezdí, princip je 
totiž podobný.

Reportáže za peníze diktátorů, rop-
ných koncernů a  jiných korporací ale 
ještě nejsou zdaleka to nejhorší. Ve srov-
nání s tím, jak vzniká novinové nebo te-
levizní zpravodajství, to bylo jen takové 
neviňoučké lhaníčko.

Jestli chcete vědět, proč všechna hlav-
ní média na Západě, včetně těch českých, 
informují tak tendenčně proamericky, 
Udo vám to vysvětlí.

„Já sám jsem iluze o  žurnalistice 
a  pravdivém zpravodajství ztratil už 

před desítkami let. Vzpomínám si na ten 
den celkem přesně: irácká armáda vpad-
la 2. srpna 1990 do Kuvajtu. Saddám 
Husajn byl do té doby v našich médiích 
líčen vždy pozitivně. Přes noc byl ale vy-
myšlen příběh, který vykreslil Iráčany 
jako ztělesnění zla. Zařídila to agentura 
Hill & Knowlton, která se specializuje 
na lži. Podle falešné zprávy iráčtí vojáci 
v kuvajtských nemocnicích vyndali bez-
branné kojence z  inkubátorů a  házeli 
jimi o  betonovou podlahu, aby mohli 
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převézt inkubátory do Iráku. Lživá his-
torka měla ospravedlnit agresi USA za 
účelem ,osvobození‘ Kuvajtu. V  jejím 
šíření pomáhala i  Amnesty Internatio-
nal, když podvrh zveřejnila ve zprávě 
o porušování lidských práv v Kuvajtu.“

Svědectví o  nelidském chování irác-
kých vojáků přitom v  americkém Kon-
gresu podala mladá dívka jménem Na-
yirah. „Tato srdcervoucí historka byla 
přenášena do všech amerických – a sa-
mozřejmě německých – obýváků a do-
sáhla žádané mobilizace veřejnosti pro 
válku.“

Později vyšlo najevo, že příběh byl ne-
jen kompletně vymyšlen Američany, ale 
ona dívka je dcerou kuvajtského velvy-
slance ve Washingtonu Saúda bin Nási-
ra Al-Sabaha. Média a agentury za tuto 
propagandistickou akci dostala podle 
Ulfkotteho 12 milionů dolarů, a  i když 
to celé prasklo, jejich čtenáři či diváci se 
o tom nic moc nedozvěděli.

Mně tehdy bylo sedm a  sotva jsem 
uměl číst, ale Udo již seděl v jednom ně-
meckém deníku. A nevěřil... „Na vlastní 
kůži jsem zažíval, jak je vyslovená lež 
zveřejňována v  německých denících, 
aby byla nálada německého obyvatel-
stva přivedena do  bodu varu: Saddám 
Husajn, jenž byl do té doby pro nás Něm-
ce ,dobrým vůdcem‘, měl být společně 
s ostatními Iráčany přes noc degradován 
na jakýsi obtížný hmyz.“

Historka je to o to pikantnější, že Udo 
Ulfkotte byl jen pár měsíců před tímto 
divadýlkem coby válečný reportér na 
frontě, kde vojáci Saddáma Husajna sku-
tečně zabíjeli – Íránce a ještě k tomu ně-
meckým smrtícím plynem – u Zubajdá-
tu v červenci roku 1988. Nikdo však tento 
příběh nechtěl otisknout. „Fotografoval 
jsem děsivé íránské oběti otravného 
plynu, kterým vytékal mozek z očí, nosu 
a  úst. Nemyslete si, že to v  Německu 
vyvolalo nějakou vlnu rozhořčení, 
německá žurnalistika naopak mlčela. 
Otrava lidí (německým plynem) přitom 
byla v  porovnání s  výše uvedenou lží 
o  inkubátorech brutální realitou. Když 
se však dala do pohybu propagandistic-
ká vlna s  inkubátory, najednou to bylo, 

jako by někdo manipuloval s  uživatel-
ským rozhraním mozků lidských mas. 
Zčista jasna všichni jednohlasně křičeli: 
Válka! Válka! Válka! To by nebylo možné, 
kdyby naši alfa-novináři nepochodovali 
během dezinformační kampaně v čele,“ 
popisuje Ulfkotte drsný stav věcí.

Cizí noty
Tohle byl rok 1990. Od té doby se stejný 
vymyšlený scénář používá v malých ob-
měnách neustále čile dál, obzvláště od 
11. září 2001. Právě útok na USA (celý můj 
seriál o 11. září si můžete přečíst zdarma 
na www.casopis-sifra.cz) byl zlomovým 
bodem, kdy se z výjimky stalo pravidlo. 
Afghánistán, druhá válka v Iráku pod zá-
minkou přítomnosti chemických zbraní, 
ale i svržení do té doby také „sympatic-
kého“ vůdce Libye Muammara Kaddáfí-
ho a další svinstva. Zřejmě v duchu hesla 
„proč něco měnit, když to funguje“.

Klíčové tvrzení Ulfkotteho zní: Kdy-
by nebyli novináři koupení a nepodíleli 
se na válečném štvaní, politici a  ti, co 
je řídí, by nikdy nemohli začít jen tak 
válčit. Bez médií prostě veřejnost pro 
válku nezískáte. Dlouho jsem si kladl 
otázku, jestli jsou tito novináři tak hlou-
pí, nebo navedení. Odpověď není dle 
mého soukromého výzkumu tak jedno-
značná. 

Některým je jedno, co píšou, a  tak 
informují stejně jako ostatní. Přejímají 
zprávy od agentur, šíří americkou a bru-
selskou propagandu, a  protože jich to 
(zatím) dělá většina, mají se dobře.

Jiní, ti bezskrupulóznější a aktivnější, 
dokonce ještě vymýšlejí ke své běžné 
denní dávce propagandy projekty a  se-
znamy na odhalování takzvaných „fake 
news“ – tedy všech zpráv, které ohrožují 
jejich (dez)informační monopol. Nevím, 

jestli je to za nějaký tučný příplatek, ale 
to už chce každopádně kachní žaludek.

Mainstreamová média ztrácejí z výše 
uvedených důvodů čtenáře a inzerenty, 
a  tak pojala podezření, že začnou-li 
kolem sebe kopat a jako ti zloději křičet 
„chyťte zloděje“, toho, že jsou sami 
nazí, si asi čtenáři, diváci a  posluchači 
nevšimnou. Za tak bláhové je mají.

Zřejmě si myslí, že když věšeli li-
dem celou dobu bulíky na nos, budou 
to moct dělat i  nadále, a  jsou nervóz-
ní, když jim to nejde. Na druhou stra-
nu, těžko si lze představit, jak těžké je 
z rozjetého vlaku vystoupit. To má teď 
taková Česká televize přijít a říct „dva-
cet let jsme lhali, ale teď se mění vítr, 
tak budeme mluvit pravdu“? 

Další skupina jsou takzvaní hypoté-
koví žurnalisté. Ti vědí, že nemají moc 
na výběr, a tak drží ústa a krok. Narazil 
jsem ale i  na takové, kteří těm věcem, 

jež hlásají, stále upřímně věří. Jako ma-
jor Šebek v Pelíšcích neochvějně doufal 
v  zářné socialistické zítřky – do doby, 
než přijely ruské tanky.

Dnešní přední novináři hlavního 
proudu, od Německa přes Česko, Francii 
a Británii až po Ameriku nedezinformují 
ale vesměs veřejnost proto, že by nevě-
děli, jak se věci ve skutečnosti mají – oni 
jsou přímo placeni za to, aby dělali, že 
to nevidí. Zjevně totiž kopou za někoho 
úplně jiného, než jsou jejich čtenáři a di-
váci. Hrají zkrátka podle cizích not.

 „Vůdčí novináři jsou obklopeni sítě-
mi elit, z  nichž je normální člověk vy-
loučen. Co si má člověk myslet o  tom, 
když dokonce i moderátor veřejnopráv-
ní televize ZDF Claus Kleber přirovnává 
německé televizní zprávy (Tagesschau) 
k severokorejské vládní televizi?“ vzpo-
míná Ulfkotte na výrok „vzbouřeného“ 

Kdyby se novináři nepodíleli na válečném štvaní, politici 
a ti, co je řídí, by nikdy nemohli začít jen tak válčit. Bez 
médií veřejnost pro válku nezískáte.



46

TÉMA

moderátora, který v  roce 2013 obletěl 
média (v severní Koreji by se do médií 
vůbec nedostal, ale principiálně má prav-
du – jednostrannost dnešního světové-
ho mainstreamu je až obludná).

Zde autor otvírá stěžejní kapitolu 
knihy o propojení předních evropských 
mainstreamových novinářů s  americ-
kými lobbisty a tajnými službami. „Jste 
ještě neutrální, když ve funkci vydava-
tele týdeníku Die Zeit sedíte jako Josef 
Joffe současně v  proamerickém a  ,CIA 
blízkém think tanku‘ Aspen Institute? 
A může být člověk – jako například na-
prosto sympatický a světu otevřený ko-
lega Stefan Kornelius ze Süddeutsche 
Zeitung – propojen s  celým svazkem 
lobbistických organizací a  ještě potom 
nezávisle informovat o politických pro-
cesech? Já tvrdím: Ne, zcela určitě ne,“ 
vysvětluje Ulfkotte, kde je zakopaný pes.

Mimochodem, v americkém Aspen In-
stitutu trůní vedle takových veličin jako 
Madeleine Albrightová nebo Zdeněk Ba-

kala i přední český novinář z týdeníku 
Respekt Ondřej Kundra, ve správní radě 
Open Society Fund George Sorose zase 
sedí Daniela Drtinová z DVTV. A tak by-
chom mohli pokračovat...

Zatímco se v  posledních letech roz-
máhají napříč Západem útoky na alter-

nativu jak ze strany mainstreamových 
médií, tak různých obskurních nezis-
kových organizací (v  Česku třeba spo-
lek Evropské hodnoty), které řeší „pro-
ruskou propagandu“, nikdo se pořádně 
nezabývá tím, že těmito útoky ve stylu 
potrefených hus pouze zakrývají fakt, že 
oni sami pracují dlouhodobě a za peníze 

a jiné výhody pro Američany. Místo aby 
se řešilo, že většina médií prosazuje 
skrytě či otevřeně politiku Spojených 
států amerických, média, která měla 
dlouho informační monopol, křičí, že ti, 
kdož na to upozorňují, jsou extremisté, 
populisté, agenti Kremlu nebo konspi-

rační teoretici. Je to ale logické – oni mají 
k dispozici miliardy a stále ještě obrov-
ský informační dosah, a tak jsou víc sly-
šet; a proč by psali pravdu sami o sobě?

 Jedlo se a pilo
„Je to ještě horší,“ přitápí dál pod kot-
lem Udo Ulfkotte. „V  Německu sídlící 

Na vlastní kůži jsem zažíval, jak je vyslovená lež 
zveřejňována v německých denících, aby byla nálada 
německého obyvatelstva přivedena do bodu varu...

„Sympatický“ diktátor, ománský sultán 
Kábús ibn Saíd, novinářům platil i kurzy 
potápění. Ti o něm psali velmi vstřícně.   

Foto Profimedia
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transatlantické organizace mohly žádat 
o americkou finanční podporu, když 
ovlivní Němce tak, aby zastávali proame-
rické zájmy, například USA požadovanou 
dohodu o  volném obchodu. Považujete 
to za pomatenou konspirační teorii? 
Potom už nemůžete věřit ani renomo-
vanému deníku Washington Post a ame-
rickému velvyslanectví, neboť ty o tom 
v  roce 2014 informovaly. Na každou 
dobře připravenou manipulaci 
německých tvůrců veřejného 
mínění bylo u nás americkým 
velvyslanectvím vyčleňová-
no mezi 5000 dolary a 20 000 
dolary, podle důležitosti ovliv-
ňovaných elit. Americké velvy-
slanectví v Berlíně mělo v době 
sepisování mého rukopisu na 
internetu formuláře, na jejichž 
základě mohly organizace blíz-
ké USA v Německu žádat o pe-
níze, prováděly-li mezi Němci 
propagandu pro Washington. 
Berlínské velvyslanectví USA 
tam dokonce poděkovalo za 
hojnou účast na tomto mani-
pulačním projektu.“

Přesně tak to funguje i v Čes-
ku. Americká ambasáda vypisu-
je granty o sto šest (naposledy 
třeba vypsaný grant na potírá-
ní „dezinformací“) a  o  návště-
vách českých politiků, noviná-
řů a  neziskovkářů v  ulici Na 
Tržišti, kde sídlí, se vyprávějí 
hotové legendy. Obskurní think 
tank (ačkoli se slovem myslet 
nemá nic společného) Evropské 
hodnoty, který chytá kremel-
ské agenty a kádruje, kdo dělá či nedělá 
ruskou propagandu, je přímo placen 
americkou ambasádou v Praze, podporo-
vány jsou i servery HlídacíPes.org či De-
magog.cz… Do politiky fušují ale i nezis-
kovky podpořené americkou ambasádou 
jako Člověk v tísni. Pravda vítězí…

Nutně až komicky potom působí, když 
se začnou udělovat novinářské ceny. 
„Když německo-americké think tanky 
a nadace udělují ceny za údajně vynikají-
cí žurnalistiku, pak tím oceňují ty, kteří 

nic mezi netušícími lidmi tam venku na-
nejvýš pozitivně šířili jejich vlastní úhel 
pohledu,“ vysvětluje Udo Ulfkotte a  svá 
slova dokládá precizním ozdrojováním 
i výživnými příklady. U nás hodně cen do-
stávají novináři ze stáje Economia Zdeň-
ka Bakaly, například z týdeníku Respekt, 
DVTV či Aktuálně.cz. Proč? Ze stejného 
důvodu. Oblíbená je třeba „novinářská“ 
cena Open Society Fund George Sorose.

Někdo to vydrží až do konce života, 
Udo Ulfkotte nikoli. „Na sekundu přes-
ně mohu popsat, kdy jsem s tím osobně 
přestal a najednou se hnusil sám sobě. 
A to když po mně jeden z nejznámějších 
německých politiků chtěl, abych špeho-
val sociálně-demokratického premiéra 
Porýní-Falce Kurta Becka. V té době jsem 
měl mnoho výhod. Jezdil jsem do jedné 
vily s  bazénem a  parkem u  Comského 
jezera. Šlo o  prázdninové sídlo Nadace 
Konrada Adenauera, s  níž jsem byl za-

pletený. A tam jsem se neustále setkával 
s  vrcholným týmem německé politiky. 
Jedlo se tam a příliš mnoho pilo,“ píše 
Udo Ulfkotte.

Kromě toho, že se tam dobře hodu-
je, slouží vila jako skvělé „konspirační“ 
místo pro německé politiky a novináře. 
Na druhém břehu jezera totiž sídlí Roc-
kefellerova nadace, jež kolem sebe jako 
chobotnice sdružuje síť tajných organi-

zací mocenské elity. Když se 
německé elity chtějí skutečně 
setkat důvěrně s  americkými 
a projednat, podle jakého scé-
náře se pojede, nechají se pře-
vozem dopravit do Belaggia, 
kde už na ně čeká řidič…

Kniha Koupení novináři je 
fascinující a  upřímná zpověď 
novináře, který přeběhl na 
stranu pravdy. Nakladatelství 
Naše vojsko patří dík za odva-
hu, že ji vůbec vydalo. Pokud 
jste si někdy kladli otázku, jak 
je možné nejen to, že skoro 
všechna velká média lžou, ale 
ještě k tomu lžou úplně stejně, 
díky Udovi Ulfkottemu, který 
uvádí stovky jmen, příkladů 
i  neprůstřelných důkazů, to 
snadno pochopíte a  získáte 
skvělý, pravdivý a  hluboký 
vhled do zákulisí médií. Pro-
tože, jak říká Udo, „ztrátu ná-
zorové různorodosti, jednotný 
produkt a  stále extrémnější 
jednostrannost může pocho-
pit jen ten, kdo ví, jak jsou 
informační toky v  zákulisí 
usměrňovány“.  „Stydím se 

dnes za to, že jsem velkou část svého no-
vinářského života pracoval pro válečné 
štváče. Ostatní se nestydí,“ píše v závě-
ru své knihy novinář, který chtěl napsat 
ještě dvě pokračování, jež měla být ještě 
„výživnější“. To už ale bylo asi „zu viel“. 
Zemřel v lednu roku 2017 na infarkt.

Knihu Koupení novináři si můžete ob-
jednat na eshop.casopis-sifra.cz/kate-
gorie/knihy, na mailu redakce@casopis-
-sifra.cz nebo tel. 702 417 540 za pouhých 
250 Kč.  vid 
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Víme
CO JÍME?

O nevalné kvalitě potravin v Česku se mluví 
stále více. Není ale nad to vyzkoušet 
to na vlastní jazyk a porovnat třeba 

taková rajčata, která se prodávají u nás, 
se španělskými. Ryby, zelenina, sýry, 

to všechno se může kvalitou dost lišit. Foto Adobe Stock
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V ýborná ryba, takovou jsem 
ještě nikdy nejedl,“ uznale 
jsem pokýval směrem ke ku-
chaři, který dohlížel na tabuli 

hotelové restaurace ve španělském leto-
visku Lloret de Mar, „jaký je to druh?“ 
Udiveně se na mě podíval: „To je losos, 
pane.“ To nemůže být losos, toho přece 
znám – je růžový a chutná jinak. Pořád-
ně jsem se na tu velikou rybu zadíval. 
Opravdu vypadala jako losos, ale chutna-
la mnohem lépe. A nebyla vůbec růžová. 
Stále mi to nešlo do hlavy. Lososa jsem 
jedl stokrát, uzeného, pečeného, ale bylo 
to úplně jiné maso.

Druhý den u  oběda jsem se Alexan-
drovi, byl to Rus, svěřil se svým zmat-
kem. Rozesmál se na celé kolo. „Tohle je 
opravdový losos, z moře.“ Však je to pře-
ce mořská ryba, ne? A v tom mi došlo, 
co tím chtěl kuchař říci. Takhle přesně 
by chutnali lososi, kdyby byli chyceni 
v moři. A nikoli chovaní na farmách. 

Plovoucí lékárny
Britský novinář Charles Clover o tom na-
psal již v roce 2004 knihu, podle které 
pak byl o pět let později natočen neméně 
skvělý film Mizející ryby, v originále The 
End of The Line. Clover jakožto nadšený 
rybář v jedné velšské řece před lety chy-
til svého prvního velkého lososa. A bo-
hužel zároveň posledního. Losos prostě 
zmizel a už se nevrátil. Proto začal pát-
rat, co že se to s mořskými rybami děje. 
Své poznání shrnul do věty: „Pochopil 
jsem, že lovení s  kruhovou sítí na dně 
je stejné, jako byste orali pole sedmkrát 
ročně.“

Celkové množství lodí brázdících 
oceány by mohlo vylovit zhruba čty-
řikrát víc ryb, než existuje. Rybářský 
průmysl nahodí každý rok sítě s  více 
než 1,4 miliardou háků, jejichž šňůry by 
550krát omotaly celou zeměkouli. Lodě 
mají dnes navíc tolik elektroniky na vy-
hledávání hejna, že ryby nemají šanci 
uniknout. I proto se Charles Clover stal 
ředitelem organizace Blue Marine Foun-
dation, která se snaží o to, aby alespoň 
10 % světových oceánů bylo drženo 
jako rezervace, kde by měl šanci mořský 
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život na regeneraci, než ho velkoprůmysl 
kompletně vyhubí.

Moře jsou kvůli přístupu „rychle-
ji a  víc“ tak vydrancovaná, že když si 
v  obchodě koupíte nebo v  restauraci 
objednáte mořskou rybu, mořský z ní 
bude leda název. Ve střední Evropě pak 
s pravděpodobností hraničící s jistotou. 
Akvakultura je sice známa od počátků 
rybářství, nikoli však v dnešní velkoob-
jemové podobě. Jak napsal v roce 2011 
časopis Time, jde dokonce o „nejrychle-
ji rostoucí způsob produkce jídla“.

Konkrétně losos o tom ví své. Počát-
ky chovu lososa obecného sahají do 
19. století, kdy byly v Británii zavedeny 
postupy chovu v líhni. Tehdy bylo cílem 
chovat nedospělé jedince k  vysazení 
do řek pro sportovní rybolov. V  roce 
1960 však v Norsku první mořské far-
my umístily do fjordů plovoucí klece, 
aby mohly prodávat dospělé lososy. 
A byly úspěšné.

Právě losos je nejčastěji chovanou ry-
bou na farmách, ve speciálních v moři 
uchycených klecích. Taková chovná sta-
nice čítající běžně třeba 200 000 kusů 
vytvoří zhruba stejně výkalů, ve kte-
rých jsou ryby nuceny žít, jako šedesá-
titisícové město. Ryby jsou na farmách 
tak nacpané, že se mohou sotva hnout. 
To jsou ideální podmínky pro parazity 
a choroby, jež se pak šíří dál do moře. 
Proto se lososům preventivně dávají an-
tibiotika a vakcíny, přičemž paraziti zís-
kávají rezistenci, takže je třeba víc che-

mie. Není divu, že si klece rybích farem 
získaly přezdívku „plovoucí lékárny“.

Kromě všech ekologických a  zdra-
votních důsledků, které by vydaly 
na samostatnou knihu, jak asi může 
chutnat takové maso? Teď už vím, že 
úplně jinak, když jsem poprvé v životě 

okoštoval opravdového lososa. Maso, 
jež se v neutěšených podmínkách prů-
myslových rybích farem „vyrobí“, na-
víc ani neobsahuje látky, kvůli nimž 
ho vlastně jíme, a konkrétně u  lososů 
se uměle barví narůžovo, aby vypada-
lo lákavěji. Mastné omega-3 kyseliny 
a  jiné cenné živiny přitom ryby získá-
vají z  vodních rostlin a nikoli z gene-
ticky modifikované kukuřice, jíž jsou 
krmeni na farmách. A protože se v kle-
cích ryby nehýbou, ani jejich tuk není 
z nejzdravějších. Nemluvě o dioxinech 
a polychromovaných bifenylech, které 
maso obsahuje.

Příliš sladké
Nakonec jsem se dozvěděl další šokující 
věc. Losos, který byl chycen v moři a kte-
rý tak famózně chutnal, prý stojí v pře-
počtu zhruba 12 000 Kč. Tak moc už je 
vzácný. 

To ale nebylo jediné překvapení, které 
jsem na začátku letošního června ve Špa-
nělsku zažil. Pozoruji to už delší dobu, 
ale teď jsem se na to ještě víc zaměřil. To, 
čím se krmíme v Česku, a to, co jedí jinde 
v Evropě, má sice stejný název – jídlo, ale 
ani trochu se to nepodobá. Člověk toho 
na dovolené splácá vždycky víc, než je 
zdrávo, zvlášť u  takzvaného švédského 
stolu. Jak je ale možné, že člověku ani po 
přecpání není špatně?

Nechme teď stranou opravdového 
lososa, ten mě k  této úvaze pouze při-
vedl a těžko lze srovnávat rybu z moře 

a z farmy, když i cenová relace je úplně 
jiná. Co ale obyčejné rajče? To už se tolik 
okecat nedá.

V Česku jsem zvyklý na rajčátka jako 
z  obrázku, pěkně jedno jako druhé, 
sice sladké, ale takové jakoby nevýraz-
né, nijaké. Ve Španělsku je ovšem rajče 

nazelenalé, nepravidelné, natrpklé a… 
výborné.

Ze začátku jsem si kladl otázku, jak 
je možné, že máme sladší rajčata než 
Španělé, když my je doma na rozdíl od 
nich pořádně nepěstujeme, protože 
jsme z  nějakého důvodu usoudili, že 
pěstovat jídlo je zbytečné, protože jen 
lány s  řepkou, GM kukuřicí a  pšenicí 
jsou ten správný byznys. V  Malgratu 
de Mar, městečku 12 kilometrů vzdá-
leném od Lloretu, jsou pár set metrů 
od hlavní promenády políčka, kde se 
pěstují nejen rajčata, ale i jahody nebo 
saláty. Žádná řepka, jídlo. Efektní zavla-
žování, úhledné řádky. Jedno rajčátko 
jsem si s dovolením půjčil na testování.

Nechutnalo tak sladce jako v Česku, 
ani tak pěkně nevypadalo, ale… chut-
nalo jako rajče. To samé na trhu. Zele-
nina i  ovoce měly své vady. Sem tam 
ťupka, jeden plod velký, druhý malý, 
žádné klony. Ta chuť ale byla vynikající. 
Jak jsem zblblý z umělohmotných raj-
čat z domova, pohoršil jsem se v duchu 
nad tak nekvalitní zeleninou, než jsem 
ji ochutnal a uvědomil jsem si, že je to 
přesně naopak.

Nejvíc mě nadchla mandarinka, kte-
rá měla zelenou kůru a nebyla sladká 
jako sirup, ale z  jejích vitaminů a pří-
jemně natrpklé chuti brněl jazyk. Je-
likož velká část do Česka dováženého 
ovoce a zeleniny pochází ze Španělska, 
vyvstává zde záhada, co to k nám tedy 
vlastně vozí. Odpověď je smutná – pro 
domácí trh pěstují normální jídlo, pro 
vývoz používají chemické laboratoře.

Ještě bych pochopil, kdyby bylo vyni-
kající ovoce na trhu a v hotelu, který má 
kvalitní dodavatele, a zbytek populace 
jedl něco jiného. Vydal jsem se proto 
na průzkum do místního Carrefouru, 
francouzského řetězce, který kdysi pů-
sobil i v Česku a kvalitou zrovna, stejně 
jako ostatní, nepřekypoval. Zato v do-
movské Francii měl s českými obchody 
společnou jen grafiku loga – zboží bylo 
o dvě ligy výš.

I ten španělský Carrefour nabízel za 
stejnou cenu jako v  Česku nesrovna-
telně víc muziky. Podobně jako u nás, 

Nejvíc mě nadchla mandarinka, která měla zelenou 
kůru a nebyla sladká jako sirup, ale z jejích vitaminů 
a příjemně natrpklé chuti brněl jazyk.
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v Německu či Francii jsou nejlepší pri-
vátní značky, které si nechávají řetěz-
ce vyrobit na míru a prodávají je pod 
svou vlajkou. Občas je těžší se v  nich 
obzvlášť v Česku vyznat, protože nabí-
zejí více řad, od základních, které jsou 
šizenější, ale levnější (Basic, Clever), po 
ty, kterými se obchody chtějí prezen-
tovat, ať už Albert Quality nebo Billa. 
Nejjednodušší je to v Lidlu, který prak-
ticky jiné než privátní značky nenabízí, 
a také je zboží v něm chutnější a  laci-
nější. Lacinější proto, že si řetězec ne-
chá zboží vyrobit v obrovském objemu 
a nemusí vynakládat jako jiní výrobci 
miliardy na marketing, aby z něj udělali 
takzvanou značku a lidi si mysleli, že je 
dobrá.

Největší paradox je, že si stále spous-
ta lidí myslí, že čím je něco dražší, tím 
je to taky lepší. Můj kamarád, jenž má 
asi patnáct škol a  ve svém oboru je 
génius, zatímco v  běžném životě při-
pomíná spíš autistu a  totálního ne-
praktu, doteď nechce pochopit, že ten 
předražený džus, co si kupuje, je úplně 
stejný jako ten, který mají v regále o dvě 
poličky a 30 % z ceny níž – má jen lepší 
krabičku a zvučné jméno, kvalita tomu 
ale neodpovídá.  

Rozdíl mezi naší zemí a zbytkem Ev-
ropy vidím jednak v tom, že v cizině jsou 
místní dodavatelé schopni dodávat lepší 
potraviny jako třeba sýry, jednak v tom, 
co se nabízí pod označením „značkové 
výrobky“. Obojí spolu ale úzce souvisí. 
To, co si některé známé české značky 
představují třeba pod pojmem sýr, by si 
jinde nikdo nedovolil dát vůbec na pult. 
O  uzeninách ani nemluvě. Kdyby to 
bylo aspoň levné, dalo by se uvěřit často 
opakovanému klišé, že se Češi orientují 
výhradně podle ceny. Jenže co když je to 
dražší a hnusnější?

Sýr, šunka i  paštika pod privátními 
značkami chutnají ve španělském su-
permarketu (konkrétně třeba Eroski), 
ale i v německých či francouzských ob-
chodech obvykle jako sýr, šunka i paš-
tika. A jsou často levnější než u nás. To 
je smutný fakt. Možná k tomu přispívá 
i „detail“, kterého si všímám na účtence. 

Daň na ovoce a zeleninu je ve Španělsku 
4 %, na ostatní potraviny 10 %. U nás je 
na vše 15 %.

 Ať už jsem si dal k snídani, obědu či 
večeři ve Španělsku cokoli, nikdy mi ne-
bylo špatně. Zážitek jsem měl ze šunky, 
sýra, ovoce, zeleniny a hlavně masa. Jako 
kdybych vše jedl poprvé, tak propastný 

rozdíl v kvalitě je. To se ale ví už dlouho, 
že na východě Evropy se ve stejných kra-
bičkách stejných značek výrobky, které 
by měly být totožné, s posvěcením Ev-
ropské unie šidí – na východ míří druhá 
až třetí jakost, na západě i  jihu Evropy 
první jakost. Stejný obal, jiné složení. 
Mělo by se to jmenovat spíš otraviny. Nej-
horší je, že čeští výrobci na tom s kva-
litou nejsou lépe, ač si mohou koupit 
známku jako Klasa či Regionální kvalita.

Namícháno
Člověk samozřejmě i  ve Francii nebo 
Španělsku musí sledovat, co kupuje, 
není to ale takové hledání jehly v kup-
ce hnoje. Taktika obchodníků je velmi 
rafinovaná. Uživit taková kvanta lidí 
dobrými potravinami by zkrátka nešlo, 
protože by se toho nikdy tolik nevy-
pěstovalo. Logicky, když má obchoďák 
otevřeno sedm dní v týdnu, musela by 
pole rodit taky non stop. A tak je zboží 
v obchodech namícháno.

Ve španělském supermarketu mají 
úplně stejně umělohmotná jablka jako 
u nás. Taková ta vyleštěná, která na vás 
pouštějí už z dálky prasátka. A která pak 
hnijí od středu, protože jsou napouštěna 
konzervačními látkami. A pokud jablko 
omyjete vodou s  jarem, konzervant to 
z něj začne vytahovat k povrchu a plod 
lepí jako lepidlo.

Kousek vedle jsou ale normální jablka, 
i  ta nenápadná a nepravidelná jablíčka, 

která se nelesknou a  chutnají výborně, 
protože nejsou z továrny. Kdo si všimne, 
může koupit to dobré, komu je to jedno, 
ať si nechá lepit…

Této taktiky si všímám i u nás, třeba 
u  housek v  jednom pražském Albertu. 
Jeden druh je moc dobrý, mají ho hlavně 
ráno. Zřejmě ho peče nějaký normální 

pekař. S postupujícími hodinami je jich 
ale míň a míň a doplňují je podobně vy-
padajícími, ale úplně jinými gumovkami, 
které by nežraly ani slepice. Nedávno do-
vezli v omezeném množství místo umě-
lých salátovek menší polní okurky, ještě 
od hlíny. To byl rozdíl!          

Optimista vám možná povypráví, 
obzvláště v Praze, jak jsou lidi hloupí, 
jak úžasné on kupuje potraviny u  lo-
kálních pěstitelů a  jak si on, protože 
je vědomý spotřebitel, rád za kvalitu 
připlatí. Jako kdyby snad první muselo 
souviset s druhým. Jedna z výhod pro 
obchodníky je, že obyvatelé velkých 
měst pořádně netuší, jak má opravdo-
vá zelenina chutnat, a tak se pod ozna-
čení domácí čí farmářské dá schovat 
leccos.

Ano, když si najdete zemědělce v okolí, 
ke kterému si dojedete přímo pro bedýn-
ku, objevíte i chovatele krůt či prasat, pa-
žitku si vypěstujete na okně, je to něco 
jiného. Taky to jde, ne že ne. Člověk ale 
musí ve svém nadšení taky dávat pozor, 
aby ta úžasná lokální rajčátka nepochá-
zela ze stejného velkoskladu v Lipencích 
nebo z hydroponie v Holandsku. Zrovna 
nedávno jsem se o  tom přesvědčil na 
vlastní jazyk.

Určitě jde najít i v Česku dobré jídlo, 
ale chce to pořádnou dávku nadšení, tr-
pělivosti a  času. Když se jí prohrabete, 
občas najdete nějakou dobrotu i v popel-
nici Evropy.   vid 

Podobně jako u nás, v Německu či ve Francii jsou nejlepší 
privátní značky, které si nechávají řetězce vyrobit na míru 
a prodávají je pod svou vlajkou. 
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Foto Jiří Skupien

Lidé nejsou hloupí

S mediálním analytikem 
Petrem Žantovským 

o dílech, která překračují 
životy autorů, stavu 

českých médií, rozpadu 
Evropské unie i splávku 

Miloše Zemana.
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Ž antovský. To je ten kretén?“ – 
„Ne, to je ten druhý.“ Takových 
rozhovorů už jsem zažil něko-
lik. Lidí s  tímto ne právě ob-

vyklým příjmením žije v České republice 
pouze osm a hned dva jsou výraznými 
osobnostmi českého veřejného života, 
tudíž se často lidem pletou. Oba přitom 
reprezentují zcela opačný názorový svět, 
který jako by kopíroval hranice ostře roz-
dělené české společnosti. Vždycky mě to 
pobaví, protože i mně se pravidelně stá-
vá, že si mě pletou s Martinem Vidlákem, 
bývalým mluvčím Václava Havla.

Havlovým mluvčím byl i  zakládající 
člen Občanského fóra Michael Žantov-
ský, který poté působil jako velvyslanec 
ve Spojených státech amerických, Velké 
Británii a v Izraeli a senátor. Nyní je ře-
ditelem Knihovny Václava Havla, kterou 
založil oligarcha Zdeněk Bakala, a  vi-
ceprezidentem Aspen Institutu, který 
„podporuje“ Bakalu, jenž na oplátku dělá 
tu jedinou „správnou“ politiku.

Přesto, že je Michael Žantovský nepo-
chybně vzdělaný muž, stejně jako u vět-
šiny ostatních představitelů českého 
veřejného života i v jeho případě platí, že 
v  „koho organizacích sedí, toho názory 
zpívá“. Podporuje tak masovou ilegál-
ní migraci do Evropy či války ve jménu 
demokracie, a  naopak referendum po-
važuje za tupý nástroj, který není hoden 
současné liberální demokracie. Málokdo 
si přitom klade otázku, jak členství v růz-
ných amerických institutech, think-tan-
cích, radách a  grantových projektech 
souvisí s tím, že v českém veřejném pro-
storu je tak dominantní proamerický 
hlas a pro ostatní není téměř místo.

Jeho jmenovce Petra jsem osobně po-
prvé potkal před třemi lety na České 
konferenci v Kutné Hoře, kde jsme se oba 
účastnili diskusního bloku o stavu sou-
časných médií. V oboru analýzy českých 
sdělovacích prostředků, která hodnotí 
obsah a souvislosti, nikoli jen formu, jako 
se to dělá třeba na univerzitách, u  nás 
nemá konkurenci – nikdo jiný to vlastně 
ani pořádně nedělá. O to je jeho hlas dů-
ležitější. Petr Žantovský (56) totiž dokáže 
nahlas, výstižně a s nadhledem popiso-

vat neduhy a  jednostrannost předních 
českých médií, která často více manipu-
lují, nežli informují.

Jelikož nepatří do žádné mediální stá-
je a uchoval si potřebnou míru svobody 
a nezávislosti, může říct i to, co jiní ne-
mohou. Coby vystudovaný novinář a člo-
věk, jenž vidí do zákulisí nejvyšší politiky, 
navíc zachytí i to, co běžný konzument 
mediálního obsahu nemá šanci postřeh-
nout či pochopit v patřičném kontextu.

S jeho seriálem o zákulisí českých mé-
dií a politiky jste se mohli setkávat i v Ši-
fře. Nyní s Petrem Žantovským hledáme 
nový formát, který by vám pomohl zpro-
středkovat a monitorovat dění v českých 
médiích i politice a sledovat důležité udá-
losti, které se za měsíc urodí. Něco jako 
jeho Týden v médiích, který čtou od roku 
2012 na Parlamentních listech desetiti-
síce čtenářů, jimž předkládá svým oso-
bitým způsobem nejdůležitější situace, 

informace či kotrmelce z novin, časopisů 
a televizí.

Čtenáři ho za to mají rádi, zato novi-
náři ho nesnášejí – a tak na něj pořádají 
doslova hon. Využívají k  tomu jak jeho 
blízkosti k některým významným politi-
kům, tak fakt, že nepatří tak úplně mezi 
ně a jaksi trhá partu. Právě to je ale záro-
veň jeho největší výhoda.

Samý partyzán
Novinářem přitom být původně vů-
bec nechtěl – svoji budoucnost viděl na 
koncertním pódiu nebo v  cirkusovém 
orchestru, se kterým by jezdil po světě. 
Miluje totiž hudbu a od šesti let se učil 
hrát na trombón. „Obětoval jsem tomu 
mnoho úsilí a času a myslel to velmi váž-
ně. Dokonce se mě rodiče chystali poslat 
na konzervatoř, ale když už to bylo na 
spadnutí, chytil jsem klasické pubertální 

astma. A protože jsem se dusil, na věky 
věků mi zakázali všechny dechové ná-
stroje. Tak jsem se přeorientoval na kon-
trabas a baskytaru, ale už jsem v tom ni-
kdy nebyl dobrý, už jsem tomu nedal ani 
tolik té námahy, tolik energie, kolik to 
potřebovalo,“ vzpomíná ve svém domě 
v Rudné u Prahy, který obývá s manžel-
kou Irenou, divadelní režisérkou, a dce-
rou Petrou, studentkou psychologie na 
brněnské Masarykově univerzitě.

Ani ten cirkus už pro něj nebyl tak lá-
kavý. „Spíš jsem poslouchal kapely jako 
Queen nebo Jethro Tull a představa byla, 
že kdo umí hrát na nějaký nástroj a hod-
ně u toho křičí, má pak hodně ženských,“ 
směje se.

Na trombón hrát nemohl, na kytaru 
začal pozdě, a tak o hudbě začal aspoň 
profesionálně psát. „Díky tomu, že jsem 
získal základy hudební teorie, poznám, 
kdy je ta hudba dotykem shůry a  kdy 

pouhou matematikou. Když si vezmete 
Bachovo Umění fugy, je to v  podstatě 
učebnice skládání fugy jako hudební for-
my, logické jako matematika. To, že my 
z  toho dnes děláme koncertní událost, 
je trochu snobárna. Ve stejné době jako 
Umění fugy psal ale i jiné dílo, které má 
nějakých 30 minut a jmenuje se Hudební 
obětina. Právě u Hudební obětiny Bach 
překročil stín té ,hudební matematiky‘ 
a napsal dílo, které je naprosto úchvatné. 
Je zjevné, že to vytvořil pro sebe, asi si 
kompenzoval rutinu z Umění fugy. Jsou 
prostě věci, které napsat musíte. Jako 
Mozart určitě nemusel napsat Únos ze 
serailu, ale musel nepochybně napsat Re-
kviem a Dona Giovanniho. To jsou potom 
díla, která přesahují životy svých autorů,“ 
vysvětluje.

Při studiu rozhlasové žurnalistiky 
(psaná žurnalistika tehdy coby obor na Lidé nejsou hloupí

Vždy mi imponovalo, když někdo dělal něco neobvyklého, 
vymykal se, dělal to jinak, po svém. A zároveň to kladlo 
otázku, jestli v tom není nějaká vyšší logika.
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univerzitě překvapivě nebyla) na Univer-
zitě Karlově psal například pro jazzový 
časopis Akcent a  o  stejném žánru re-
feroval též do časopisu Melodie. Právě 
„kauza Melodie“ zahýbala koncem mi-
nulého roku českým mediálním prosto-
rem. Když Petr Žantovský obdržel státní 
vyznamenání od prezidenta Zemana, se 
kterým se přátelí (nepřátelům prezidenti 
obvykle vyznamenání nedávají), bývalí 
členové redakce Čestmír Klos a Jiří Čer-
ný jej obvinili, že on tam vypočítavě psal, 
když oni nemohli.

V roce 1983 totiž byla rozprášena re-
dakce Melodie poté, co do ní nastoupil 
nový šéfredaktor. Jenže Žantovský do 
ní začal přispívat až zhruba rok po této 
změně, a  to coby externí dopisovatel 
o jazzu. Bylo mu tehdy 22 let, právě začal 
studovat a se změnami v redakci neměl 
nic společného. Přesto to z  referování 
médií na konci roku 2017 vypadalo, jako 
kdyby to spolu souviselo. To stačí nějakou 
informaci ubrat, jinde přidat, a nenávidě-
ný kolega hned vypadá jako největší pa-
douch. Náhoda? Těžko…

Mnozí dnešní novináři, kteří vystupují 
jako bojovníci za svobodu a  patří mezi 
starší ročníky, začínali psát v  komuni-
stických médiích (logicky, jiná tehdy 
nebyla). Mladší to již nestihli, ale z toho, 
jak ideologicky píšou a opěvují například 
Evropskou unii, si není těžké představit, 
že kdyby byla jiná doba, stejně emotivně 
by básnili i o Sovětském svazu. Rétoriku 
mají úplně totožnou. Tak jako ti, kteří my-
sleli, že potáhneme se SSSR na věčné časy 
a  nikdy jinak, potichu převlékli kabáty 
a dnes hrají v dresech demokratů, změní 
trikoty i dnešní zapálení demokraté, až 
zjistí, že EU také nevydrží na věčné časy? 
Bude velmi zajímavé sledovat, co se sta-
ne, až se rozpadne Evropská unie nebo 
pokročí změna geopolitického rozložení 
sil, jež už je tak jako tak v plném proudu.

Paměť je mrška selektivní a ti, co sami 
sebe rádi vyzdvihují jako hrdiny a bojov-
níky proti komunismu a druhé kádrují 
jako svazáky a  zbabělce, mají mnohdy 
stejné či větší máslo na hlavě. Říká se 
tomu pokrytectví. Podobně jako byl na-

jednou po válce každý partyzán, dnes je 
obvyklé hrát si na antikomunisty. Jednou 
mi vyprávěl děda, kterému překazilo 
slibně rozjetou fotbalovou kariéru udání 
za jakési protistátní řeči a pobyt u pété-
páků, jak potkal po revoluci některé ko-
munisty přímo v Konfederaci politických 
vězňů, jejímž byl členem. Tak už to zkrát-
ka chodí…

Pravidelné útoky na Petra Žantov-
ského míří velmi často třeba z  Baka-
lova týdeníku Respekt nebo serveru 
Aktuálně.cz, který jej označil za „nor-
malizátora“ a  „dezinformátora“, bez 
jakýchkoli argumentů, ohledů na rea-
litu či faktů. Vyčítají mu kromě toho, 
že psal jako mladý o jazzu, i to, že po-
kud nepublikuje v  „respektovaných“ 

Porevoluční Reportér byl možná nejsvobodnější médium 
v Česku. Panovala tam obrovská tolerance a názorová 
pluralita, jakou jsem od té doby už nikdy nezažil.
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Na Kavkaze v roce 1988 (vlevo); S Yektou 
Uzunoglu a Janem Potměšilem, o kterém 
napsal knihu (nahoře); S prezidentem 
Milošem Zemanem, od nějž převzal loni 
státní vyznamenání...   Foto archiv PŽ

médiích (tedy těch jejich), není vlastně 
novinář.

Jenže už neřeší, že v  dnešních main-
streamových médiích nemůže pracovat 
nikdo normální, kdo má vlastní, tedy 
jiný než správný názor… Vím to dle sebe. 
Začínal jsem v Lidových novinách a pak 
pracoval ve vydavatelství Mladá fronta, 
ale copak bych tam dnes mohl svobodně 
psát o tématech, o nichž píšu do Šifry? 
Nechť si laskavý čtenář odpoví sám…

To, že Petr Žantovský není novinář, sa-
mozřejmě není pravda. Naopak, je jeden 
z mála „opozičních“ žurnalistů, kteří mají 
profesní znalosti a  jsou vidět. Jednotná 
mediální fronta, která si uzurpovala ve-

řejný prostor, totiž ty, kteří nejsou jako 
oni, systematicky vytěsňuje do té míry, že 
skoro žádní nezbyli. Ve stylu „my hoši, co 
spolu mluvíme“. Jak si někdo jede „to svo-
je“, je to pro ně nepřekonatelný problém.

Ztracený ideál
Při svém prvním řádném a  jediném 
předrevolučním angažmá v  roce 1988 
v deníku Práce psal Petr Žantovský nej-
víc o filmech. „V Sovětském svazu právě 
zuřila perestrojka a  v  Rusku se smělo 
mnoho věcí, které se tady ještě nesměly. 
Například filmy. Začalo to už v roce 1984 
vynikajícím filmem Pokání, což je první 
postmoderní snímek, který byl metafo-

rou na totalitu. Hlavní hrdina je diktátor, 
který vám trošku připomene Stalina, 
trošku Mussoliniho. Tím odstartovala 
tehdejší ruská filmová vlna. Právě pro-
to jsem si v práci vybral specializaci, že 
budu psát o sovětských filmech. Na této 
půdě jsem byl relativně svobodný. Tím, 
že to byly sovětské filmy, to nikdo tolik 
nezkoumal.“

Pokání mimochodem končí tak, že za 
oknem sedí ruský totalitní četník a cpe 
se dortem. Dort má tvar pravoslavného 
kostela a přesně ve chvíli, kdy si největší 
kostelní věž celou nacpe „do huby“, jde 
kolem stará babička a  ptá se: Panáčku, 
vede tato cesta ke kostelu? „A on s tou 
plnou hubou jí říká: ,Ne.‘ A  ona na to: 
,A k čemu je taková cesta, která nevede 
ke kostelu?‘ To nepotřebuje vysvětlivky. 
Ten film všem vřele doporučuji.“

A pak už přišel Listopad 1989. S kolegy 
se Petr Žantovský pokusil privatizovat 
deník Práce jako zaměstnaneckou akcio-
vou společnost, leč nepovedlo se. „Všech-
no to běželo strašně rychle. Revoluce, 
i když třeba ne úplně povedená, je nesku-
tečně dynamický proces. Když jsme to 
nebyli schopni udělat do března, v dubnu 
už bylo pozdě. Prodali to pak Stehlíkovi 
z Poldi Kladna. Takto jsem přišel prvně 
do styku s politikou a seznámil jsem se 
i s velmi zajímavými panáčky.“ Na dobré 
kontakty ostatně spoléhá dodnes.

Úplně nejlepší novinářskou práci ale 
zažil v časopise Reportér. Pozor, s měsíč-
níkem, který dnes vydává bývalý dlou-
holetý šéfredaktor Mladé fronty Dnes 
Robert Čásenský, má společný jen název. 
„Bylo to možná nejsvobodnější médium 
v  Česku. Ten časopis absolutně naplňo-
val mé představy o tom, jak má vypadat 
periodický tisk. Panovala tam obrovská 
tolerance, názorová pluralita, jakou jsem 
od té doby už nikdy nezažil. I když ti lidé 
prosazovali mnohdy něco úplně jiného, 
byli to elitní autoři z  různých koutů, 
kteří se vzájemně respektovali. Vedly se 
diskuse, polemiky, ten časopis nebyl ani 
pravicový, ani levicový, byla to otevřená 
platforma pro každého, kdo má co říct. 
Na jednom konci třeba Klaus, na druhém 
Dienstbier starší…“
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Jenže za rok a  půl byl konec. Od té 
doby se utvářela česká žurnalistika smě-
rem, který ji dovedl až na pomyslné dno, 
u nějž se válí dnes. „Pak už jsem do žád-
ných novin nechtěl. Těch důvodů je víc: 
Deník je velká nádeničina, tam v žádném 
případě, a  takový týdeník, který by mě 
uspokojoval, tady nebyl. Chvíli jsem sta-
toval v Reflexu, ale začal to být bulvár. 
Pochopil jsem, že tam nemám co pohle-
dávat,“ vysvětluje publicista Žantovský, 
který se poté raději vrátil ke kultuře.

Nejprve dostal nabídku, aby šéfoval 
slavnému nakladatelství Melantrich, ne-
boť jeden jeho bývalý spolužák „měl pří-
buzenstvo v socialistické straně, které to 
patřilo, a doporučil mě tam“. „Byly to dva 
krásné roky života, ale oni to potom pro-
dali Chemapolu. Protože si socialistická 
strana myslela, že za peníze Chemapolu 
vyhrají volby. Dostali asi půl procenta. 
Celé slavné nakladatelství šlo dva roky 
před svým 100. výročím do háje. To mě 
moc mrzelo, tam jsme dělali velmi sluš-
nou literaturu.“ Poté šéfoval velkému 
nakladatelství Votobia a založil své malé 
vydavatelství, kde vydával hlavně svůj 
oblíbený jazz. Později rozjel ještě Rádio 
Ethno.

Ve všem, co dělal, se projevovala jedna 
společná věc. „Vždy mi imponovalo, když 
někdo dělal něco neobvyklého, nějak se 
vymykal, dělal to jinak, po svém. A záro-
veň to kladlo otázku, proč to ten člověk 

udělal, jestli v tom není nějaká vyšší logi-
ka. Mě toto baví nejenom v hudbě, litera-
tuře a filmech, ale i v politice. Zajímají mě 
lidé, kteří jsou osobití, kteří říkají nové 
věci, novým způsobem, neortodoxně, ne-
čekaně a jindy než ostatní.“

Na druhé straně
Ač nabídek do politiky dostal několik, 
první již v roce 1990, v tom, že do ní ne-
chce vstoupit aktivně, měl od začátku 
jasno. „Chci si uchovat především svoji 
svobodu a integritu. To bych jako politik 
ztratil. Musel bych poslouchat i  tehdy, 
kdy se mi poslouchat nechce. Když má 
někdo moc svébytných názorů, tak se to 
prostě nehodí.“

Přesto se v politice zkušeně pohybuje 
a hodně sází na své vynikající kontakty. 
Velmi dobře totiž vychází s lidmi a je do-
sti družný. S těmi, se kterými nevychází 
a nenajde společnou řeč, ale neztrácí čas, 
protože „nesnáší konflikty“. „Ne že bych 
se bál, ale nemám to rád. Já si řeknu svo-
je, a buď to někdo akceptuje, nebo neak-
ceptuje, to je každého svoboda. Ale když 
mám udělat ten či onen kompromis, 
nebo jít, tak raději jdu. Já moc na ty kom-
promisy nejsem a život je na ně krátký.“

Do vysoké politiky nakročil Petr Žan-
tovský v roce 1997, kdy se poprvé potkal 
s  Václavem Klausem. „Neuvěřitelně mě 
tehdy na novinářích štvala ta kampa-
ňovitost. Všichni se vždycky vrhnou na 

někoho. Pokaždé se najde nějaký terč 
a  do toho všichni střílí,“ vzpomíná na 
dobu, kdy se část ODS pokusila odstře-
lit svého šéfa zrovna v době, kdy byl na 
státní návštěvě v Sarajevu, a novináři jim 
v  tom naprosto nepokrytě aktivisticky 
a nekriticky pomáhali. „Když už jsem byl 
ten knižní nakladatel a původní profesí 
novinář, napadlo mě udělat s  Klausem 
knižní rozhovor. Nikdo se ho totiž na 
nic neptal, všichni se na něj vrhli a cupo-
vali ho. Zavolal jsem na jeho sekretariát 
a domluvil se s nimi. Sešli jsme se někde 
v Kobylisích, kde tehdy Klaus bydlel. Vi-
děl jsem ho poprvé v životě a musím říct, 
že to byla velká fuška. Čtyři hodiny jsme 
mluvili, on byl v té době v nejlepší formě, 
a tak jsem vyšel z té hospody zpocený až 
na dolní části zad...“

Petr Žantovský dráždí mainstreamové 
novináře kromě svých názorů ještě jed-
nou věcí. Zatímco oni se na americkou 
ambasádu plíží potají, o členství v orga-
nizacích jako Aspen Institute taktně mlčí 
a nechlubí se ani svými granty, kontakty 
či vztahy s lidmi z byznysu a politiky, on 
se tím, s kým se stýká, nikterak netají. 
A  nezávislost či názorovou objektivitu 
nepředstírá.

Má své dlouhodobé, spíše konzerva-
tivní názory, ale klidně řekne, že si tyká 
s prezidentem Zemanem, nebo o Klau-
sovi prohlásí „byl ke mně mnohokrát 
loa jální a  ve spoustě věcí mi pomohl“. 
Své zkušenosti a kontakty zkrátka Petr 
Žantovský umí zužitkovat. Stal se napří-
klad členem Rady pro rozhlasové a  te-
levizní vysílání, nyní je člen Rady ČTK 
a seznámil se s lidmi, se kterými by se 
jinak neseznámil. Pokud to však čtenáři 
a posluchači vědí, mohou se podle toho 
zařídit a udělat si názor sami. Na rozdíl 
od těch, kteří se snaží předstírat, že pí-
šou svobodně a jsou nezávislí, a přitom 
každý vidí, že to ani trochu neodpovídá 
jejich práci.

Právě to, že pan Žantovský ví, jak to 
„za oponou“ funguje, má spoustu důleži-
tých informací a při tom všem neztratil 
zdravý rozum, považuji za devizy, které 
umožní lépe pochopit, jak to v  českém 
rybníčku chodí, i čtenářům Šifry.

O Václavu Klausovi nejprve napsal knihu, 
poté mu dělal poradce (na snímku z oslavy 

40. narozenin).   Foto archiv PŽ
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Nějakou dobu pobýval Petr Žantovský 
přímo v jámě lvové – českém parlamen-
tu, kde dělal Václavu Klausovi coby před-
sedovi Poslanecké sněmovny poradce. 
O  exprezidentovi se ví, že se ke svým 
„věrným“ chová slušně a mnohdy velko-
ryse. Ne vždy je s ním ale jednoduché po-
řízení. Jak to měl on? „Pořádně mě sprdl 
jen jednou, a právem, když jsem udělal 
zbytečnou začátečnickou chybu. Hodně 
jsem se od něj naučil. Nejvíce to, jak my-
slet dopředu. On je velký hráč, schopný 
dlouhodobě plánovat se znalostí desítek 
tahů dopředu. Tím, že má zobecňující 
myšlení, je schopen predikovat věci sys-
témově a přesně odhadovat trendy.“

Například o totalitních tendencích Ev-
ropské unie, síle neziskových organizací, 
které ovlivňují z pozadí politiku států víc, 
než bylo kdy představitelné, či rozpadu 
tradičních politických stran mluvil už 
v době, kdy skoro nikdo ještě netušil, kte-
rá bije. Petr Žantovský dodává: „Má jednu 
vzácnou schopnost, o které se tolik neví – 
a to je rychločtení. Přinesl jsem mu dvou-
setstránkovou knížku v angličtině a on ji 
měl za hodinu přečtenou a opoznámko-
vanou. Jednou jsem s ním mířil na nějaké 
jednání a měl s sebou asi pětadvacet strá-
nek anglicky psaného textu. Jeli jsme ze 
sněmovny na Národní třídu, podotýkám, 
je to kousek, asi 10 minut i se semaforem, 
a  on říkal: ,Než tam dojedeme, máme 
fůru času, přečtěte si to, co si o tom my-
slíte.‘ Pro něj je to normální praxe, a tím, 
že má přehled v  rozmanitých oborech 
od moderní poezie přes antickou filozofii 
a dějiny ekonomie, je schopen uvažovat 
dlouhodobě a chápat souvislosti.“

S Milošem Zemanem má také zajíma-
vé zážitky, včetně těch méně intelektu-
álních. Jelikož mají chalupy na Vysočině 
blízko sebe, hodně toho spolu naklábosi-
li, a také vypili, protože „Miloš měl teh-
dy docela splávek“. „Málokdo dnes ale ví, 
že Miloš Zeman neměl nikdy moc rád 
becherovku, že to byl jen marketingový 
tah. On pil zejména suché bílé víno nebo 
destiláty. Slivovici. Becherovka v té době 
byla ale česká firma, a chtěl ji marketin-
gově podpořit. To ji ještě Schwarzenberg 
neprodal Francouzům.“

Nemůžu se Petra Žantovského neze-
ptat, proč je v Česku a obecně na Zápa-
dě téměř nemožná jakákoli veřejná de-
bata o podstatných problémech dneš ka 
a  vše se řídí heslem „buď jsi s  námi, 
nebo proti nám“. Co se to (nejen) s mé-
dii, ale vůbec s veřejnou debatou v této 
zemi stalo?

Bez války?
„To se děje vždy, když se chystá nějaká 
změna, že se přitvrzuje třídní boj. On 

ten režim tím na sebe vyzrazuje jen to, 
že je slabší a slabší. Ztrácí nervy a vysílá 
více a více svého vojska do boje. Boj je to 
ale čím dál marnější,“ říká analytik a po-
kračuje: „Jsou teď zhruba dvě nebo tři 
možnosti. Ta nejhorší – která, když Pán-
bůh dá, tak k ní nedojde – je, že bude vál-
ka. K té máme blízko, jak se u nás doma 
říkalo, jako z hráze do rybníka, protože 
to vyšponování ekonomických zájmů na 
všech stranách světa je opravdu velké.“

Co se tedy podle něj může dít? „My-
slím si, že Evropa to odnese nejvíc. 

Ve Francii bude občanská válka, to je 
myslím celkem jisté, to je na spadnutí. 
A Evropská unie je dnes jednoznačně 
mrtvý projekt. Teď už je jen otázka, 
jestli se rozpadne s  válkou, nebo bez 
války.“

Proč ale, když čelíme tak vážným 
problémům, média a převládající spole-
čenský hlas lakují skutečnost narůžovo 
či hájí neobhajitelné? Proč to ti novináři 
politici a  různé osobnosti pořád dělají? 
„Ale vždyť jde o prachy. Brusel je továrna 

na peníze. Navíc je to všechno euroatlan-
ticky propojené. Pojďme si říct otevřeně, 
že tady je nějaký balík peněz, ve kterém 
jsou Sörösovy či Rockefellerovy peníze, 
nějaký zájmový balík. A  z  něho tečou 
finančními tepnami peníze do těchto 
mediálních tlampačů, které mají oblbo-
vat občany, aby nezlobili, neprotestovali 
a neměli podezření. Ale ono to už moc 
nejde, protože ti občani nejsou tak hlou-
pí, jak oni si mysleli.

Nebylo by něco optimistického na zá-
věr? „Máme internet. Zatím.“ vid 

Ve Francii bude občanská válka, to je myslím celkem jisté. 
A Evropská unie je dnes jednoznačně mrtvý projekt. Teď 
už je jen otázka, zda se rozpadne s válkou, nebo bez války.

S Vladimírem Körnerem v roce 1995, 
kdy Petr Žantovský šéfoval nakladatelství 
Melantrich.   Foto archiv PŽ



OCHLAZENÍ. Socha v životní velikosti v podvodním Museo Subacutico de Arte 
(MUSA), které leží na dně Karibského moře v mexickém Cancúnu, v sobě elegantně 
spojuje umění a přírodu. Britský sochař Jason De Caires Taylor vytvořil ze stovek 
lidských soch umělé útesy, které přitahují mořský život a neustále se proměňují. 
Jediný háček – tedy kromě toho, jak se dostat do Karibiku – spočívá ve vstupu do 
muzea. Není to ale zase tak složité, jak to vypadá. Sochy se nacházejí v hloubce 
několika metrů, takže to chce mít aspoň základní zkušenost s neoprenem, nebo 
vás k sochám dopraví ve speciálním plavidle s průhledným dnem. Doufám, že vás 
tahle fotka aspoň trošku zchladí. vid    Foto Profimedia



FOTO MĚSÍCE
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Učím  
lidi  
cítit

Blanka 
Demčáková 
odhalila svoji 

slabší stránku, 
která se stala 

jejím celoživotním 
tématem. Dnes 
učí především 

ženy, jak si vážit 
sebe sama, jak 

najít v životě svůj 
směr, jak používat  

intuici a jak se 
nenechat zviklat 

okolím…
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Můj dlouholetý kolega v  ča-
sopise, kde jsem pracoval 
a s nímž jsem prožil nejed-
nu napjatou uzávěrku, měl 

problémy s  alkoholem. Bylo mu lehce 
přes třicet, ale ruce se mu třásly jako osi-
ka, a když si k obědu nedal aspoň jedno 
pivo, vykazoval známky silné nervozity. 
„Včera jsem nepil, dal jsem si jen tři plzně 
a panáka před spaním,“ byla jeho oblíbe-
ná věta. Stejně jako ta, že to má „prostě 
v genech“.

První ligu bumbal i  jeho otec, které-
ho kdysi odvezli přímo do léčebny, a jak 
jsem se později dozvěděl, i jeho děd. Ten 
to měl vymyšlené chytře, protože byl 
hospodský – tedy do doby, než celou 
hospodu „vypil“.

Když je třeba vysvětlit, proč jsme tlus-
tí, nemocní nebo dysfunkční, nejjedno-
dušší je to svést na geny. Obvykle tak 
činí i vědci a lékaři. Jenže v posledních le-
tech se stále víc do popředí dostává epi-
genetika – mladá věda, která dokazuje, 
že všemocné geny jsou ze všech našich 
potíží viněny neprávem a že zásadnější 
roli hraje vliv okolního prostředí. Četné 
studie, jež zkoumaly vývoj identických 
jednovaječných dvojčat, například došly 
k závěru, že ta, která nevyrůstají spolu, 
se osobnostně výrazně liší, přestože jsou 
geneticky stejná.

Naše nejdůležitější postoje, názory či 
potíže, které ovlivňují kvalitu budoucího 
života, se formují již v  nejútlejším dět-
ství. To, jací budeme, tak nejvíc ovlivní 
naši rodiče. Pokud si tedy neuvědomíme, 
že to jde i jinak, a nezměníme to.

Ví to i  lektorka osobního rozvoje 
Blanka Demčáková, která ve svém cen-
tru Avasa v  pražském Karlíně pořádá 
kurzy rozvíjející intuici či sebehodno-
tu. Je z  nich cítit, že nejsou založené 
jen na teorii, ale vycházejí z  vlastních 
zkušeností. Poznáte na nich, že ví, o čem 
mluví.

„Vyrůstala jsem v rodině s rodiči a pra-
rodiči, bylo to takové to vícegenerační 
soužití. Rodiče šli zejména tou hmotnou 
cestou, zabývali se jen prací, penězi. Dů-
ležité bylo zabezpečit rodinu, mít dům 
a mít auto. Byli velmi šikovní, pracovití AdobeStock
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a obětaví, ale neuměli vůbec odpočívat. 
A neměli čas na sebe ani na mě,“ začíná 
Blanka své vyprávění nad šálkem čaje. 
„A prarodiče? Ti mě de facto vychovávali 
a řídili se úplně jinými hodnotami, tako-
vými těmi základními, jednoduchými. 
Nesmíš lhát, nesmíš zabít mouchu, pro-
tože potřebuje žít... Já jsem tomu vůbec 
nerozuměla, když mě otravovala, tak 
jsem ji prostě zabila, ale oni mi vysvět-
lili, že mohu otevřít okno. Nechodili sice 
moc do kostela, ale v podobných hodno-
tách žili. Poslouchala jsem jejich příběhy, 
vnímala jiné principy a  sledovala jejich 
postoje k životu a byla jsem z toho ta-
ková na rozpacích, protože se úplně liši-
ly od hodnot mých rodičů. Říkala jsem 
si, který ten směr je vlastně správný 
– jestli ten extrémně hmotný, nebo ten 
řekněme spirituální, lidský.“

Až mnohem později pochopila, že 
je důležité v  životě oba světy spojovat. 
Kdybych si měl ale tipnout, který jí byl 

již tenkrát bližší, byl by to určitě ten 
druhý. „Ano, tam sahají kořeny toho, co 
dělám dnes, tam to všechno začalo. Jest-
liže se říká, že nejdůležitějších je prvních 
šest let života, je to tak. Máma odešla 

do práce, když mi bylo půl roku, takže 
mě ovlivňovali především dědeček s ba-
bičkou, to jejich smýšlení bylo zásadní.“ 
Blanka měla to štěstí, že mohla porovná-
vat; většina lidí to má tak, že se z rodin-
ného prostředí a způsobu uvažování ro-
dičů nikdy nevymaní a automaticky jej 
vezme za svůj a kopíruje a kopíruje a pak 
předává po generace dál a dál.

„Myslím si, že se rodíme do té rodi-
ny, kde si máme něco zpracovat. Moji 
rodiče neměli velkou sebehodnotu – 
pořád se snažili, byli velmi lidští. Pořád 
někomu chtěli pomáhat, ale ti lidé je 

využívali, protože se nechali využívat 
a  manipulovat. Když je potom někdo 
podvedl, stavěli se do role obětí, na úkor 
sebe upřednostňovali ostatní a  pak se 
cítili nedocenění. Maminka nechápala, 
proč to ti druzí nevidí. Tak já jsem pro ně 
udělala to a to a oni to nedokážou oce-
nit? Čím více pomáhali, tím to bylo horší. 
Vůbec si neuvědomovali hodnotu svého 

„To, k čemu jsem dospěla, je, že dokud 
nepřijmu sama sebe a neprojevím 
se taková, jaká jsem, tak žádnou 

sebehodnotu nikdy mít nemohu. Měla 
jsem strach ukázat, co je ve mně,“ říká 

Blanka Demčáková.   Foto Šifra a Adobe Stock

Má-li člověk sebehodnotu, ten druhý si na něj nedovolí. 
Když žena zjistí, že muž nezná svoji hodnotu, tak si z něj 
většinou udělá rohožku. A naopak.
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času, svých kvalit, odpočinku,“ vzpomí-
ná Blanka, která tehdy ještě netušila, že 
právě sebehodnota se brzy stane jejím 
životním tématem.

Demčákovi žili v Čiernom nad Topľou, 
vesnici nedaleko Prešova. Na docela sil-
ně křesťanském slovenském venkově 
byly obvykle už všechny dívky po dva-
cítce vdané. A tak se ve 22 letech vdala 
i Blanka. Po několika neúspěšných vzta-
zích, kdy ji všichni muži opustili, aniž 
by tušila proč, jí vstoupil do života muž, 
který o  ni velmi stál. Alespoň to tak 
vypadalo. „Na začátku pro mě až takovou 
hodnotu neměl, ale v  podstatě to byl 
jediný muž, který o  mě bojoval. A  po 
těch předchozích zkušenostech jsem si 
říkala, že to tak asi tedy má být, že ten to 
opravdu myslí vážně, když je tak vytrva-
lý. Jenže když nemáte příliš zkušeností, 
tak ani nevíte, co máte chtít. A co je pro 
vás dobré. Byla jsem zkrátka ráda, že mě 
konečně někdo vidí a má o mě zájem.“

Po roce a půl přišla svatba. A pořádná 
lekce. Ke svatbě ji dotlačilo hlavně okolí  
– jak obě rodiny, tak široké příbuzenstvo 
a  známí. Protože kdo není sezdaný, je 
divný a podezřelý, a přece spolu nebudou 
chodit „jen tak“. Dnes už by to možná 
bylo snazší, ale v roce 1999 to bylo jiné. 

Aniž by si to Blanka Demčáková uvědo-
mila, odnesla si do života podobný vzorec 
jako maminka. „Aby ostatní byli spoko-
jení. Obětujeme se, dáváme maximum, 
a  čím více dáváme a  vyhovujeme, tím 
je to horší, tím méně si nás potom druzí 
váží. On si toho také nevážil, neměl na mě 
čas a zvykl si na to. Ač to byl pěkný chlap 
a chtěla by ho každá žena, fyzično a při-
tažlivost zdaleka nestačí, protože při tom 
spolužití dojde na to, že jsou úplně důle-
žité jiné věci. Žil si svoji svobodu a já jsem 
si v tom vztahu přišla extrémně sama.“ 
Právě tady si poprvé začala uvědomovat, 
že takhle život vypadat nemá. Jenže začít 
znovu nebylo vůbec snadné.

Pro záchranu vztahu zkusila udělat 
všechno. Hledala cesty, jak to spravit, 
ale zjistila, že s člověkem, který má úpl-
ně jiné hodnoty, to nikam nepovede, 
a podala žádost o rozvod – sama, aniž 
by někomu cokoli řekla. Jenže to se 
manželovi ani příbuzným, když to zjis-
tili, nelíbilo. Nejhorším možným provi-
něním v jakékoli komunitě je vzepřít se 
konvencím. „U nás na vesnici ten, kdo 
byl rozvedený, byl špatný, všichni se na 
něj dívali skrze prsty. V  takovém tom 
duchu ,ten nic nevydrží‘. Musí se prostě 
trpět. Kdo netrpí, není v pořádku, pro-
tože takto přece trpí všichni,“ hořce se 
usmívá Blanka a dodává, že setrvávání 
v nefunkčních vztazích je i dnes zcela 
běžné. Skoro to vypadá, že jsou jen dvě 
možnosti – buď se lidé rozvedou (sta-
tistiky, podle nichž se rozvádí každé 
druhé manželství, hovoří výmluvně), 
nebo to nějak vydrží. Kdo je ale opravdu 
šťastný?
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V  době, kdy procházela tímto složi-
tým obdobím „sama proti všem“, ještě 
nebyly moderní kurzy osobního roz-
voje a  dostupné literatury také nebylo 
tolik. Na spoustu věcí tak musela přijít 
úplně sama. „Dohnaly mě k tomu zdra-
votní problémy. Zhubla jsem asi 15 kilo-
gramů. Už jsem neměla nejen chuť být 
v tom vztahu, ale ani chuť žít. Přišlo mi 
to naprosto bezvýchodné. Jednou jsem 
šla z  práce, zastavil mě na ulici úplně 
cizí muž, podíval se na mě a řekl: Já už 
jsem dlouho neviděl tak smutné oči. Byl 
to takový spouštěcí moment, kdy jsem 
si opravdu uvědomila, že už mi i  okolí 
muselo dávat najevo, v jakém stavu jsem, 
a  řekla jsem si, že už se nesmím déle 
týrat.“

Rodina, okolí, a  dokonce ani soudce 
pro Blančinu cestu ke svobodě neměli 
pražádné pochopení. Ona se ale rozhod-
la přijít na to, kde se stala chyba a proč 
to došlo až tak daleko, a  nemohlo ji 
v tom už nic zastavit. „I když to možná 
v té době byla na vesnici nějaká ostuda 

a okolí to dávalo najevo, pro mě to bylo 
vítězství. Je mi jedno, co si o mně myslí, 
ale věděla jsem, že musím udělat to, co je 
pro mě správné.“

Tohle rozhodnutí jí možná zachránilo 
život, a  někde tady poprvé začala pře-
mýšlet o  své vlastní hodnotě. Skončila 
slabá a  vyčerpaná na kapačkách v  ne-
mocnici a už nemohla dál. Její tehdy ješ-
tě manžel, který byl společensky velmi 
oblíben, přesvědčoval Blančiny rodiče, že 
by svou dceru měli zavřít na psychiatrii, 
protože není „normální“. Jistě, normální 
byl přece on – lhář, nevěrník, manipu-
látor a komediant… „Bála jsem se, jestli 
rodiče uvěří mně, nebo jemu. On byl veli-
ce přesvědčivý, okolí mu skoro vždy uvě-
řilo. Takový ten bavič společnosti, velice 
oblíbený, který uměl zahrát dokonalé 
divadlo. A dostat toho člověka tam, kam 
potřebuje. Se mnou se mu to dlouhou 
dobu nedařilo, a  tak přitvrzoval. Měla 
jsem pocit, že už doslova bojuji o  svůj 
život. Věděla jsem ale, že už nemohu brát 
zodpovědnost za žádný jiný lidský život, 

jen za ten svůj. A že je podstatné, abych 
tu ještě byla a vážila si sama sebe.“

Z  posledních sil se jí podařilo odejít, 
i přesto, že ji nechtěl soud rozvést. „On 
si před soudcem sypal popel na hlavu, 
přiznal, že udělal spoustu hloupostí, že 
to všechno napraví a podobné ty kecy. 
Soudce mi občanský průkaz vracel 
s  tím, že mám skvělého muže, tak co 
bych vlastně chtěla. Já jsem se tak na něj 
dívala, nikdo nevěděl, co prožívám a jaký 
život žiju a co jsem s tím člověkem zaži-
la, všichni se řídí jen tím, jak to vypadá, 
ne jaké to je doopravdy.“

Ano, na to jsme my lidé experti. Sna-
žíme se působit všichni jako dokonalí 
manželé, otcové, manželky, matky či 
dcery, usmíváme se na ostatní, držíme 
se za ruce, ale uvnitř našich příbytků 
a srdcí se odehrávají dramata, o kterých 
nemá nikdo tušení. Tváříme se, že fun-
gujeme, dokud nepřijde rána mezi oči 
nebo rovnou kolaps.

Rodnému kraji dala Blanka vale, opus-
tila „toxické prostředí“ a  začala úplně 

Adobe Stock
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znova. Vystudovala řízení lidských zdro-
jů na fakultě managementu v  Prešově 
a nakonec zakotvila až v Praze. Začala 
na sobě tvrdě pracovat, protože „potře-
bovala zjistit, proč se to všechno stalo 
a kdo vůbec je“.

Dokonalý pár?
V počátku svého sebepoznávacího pro-
cesu se dostala i  na kurz astrologie 
k jednomu známému astrologovi. Chtěla 
znát odpovědi na své otázky a doufala, 
že je najde ve hvězdách:  Co mám dělat? 
Co bych měla změnit, aby se mi už nic 
takového nestalo? Aby to zase příště 
nedopadlo špatně? „Jenže on tam viděl 
něco úplně jiného,“ směje se. „Když mě 
a mého tehdy skoro již bývalého manže-
la hodil do vztahového horoskopu, tak se 
na to podíval a říkal: Dokonalý pár.“ Jiný-
mi slovy, předpoklady byly dobré.

To však zdaleka nestačí. Potenciál je 
jedna věc, ale jestli skončíte jako žebrák, 
nebo král, záleží na tom, jak s ním na-
ložíte, neboť jde především o „pochopení 
a vyzrálost duše“. Astrolog tajemství sice 
úplně neodhalil, ale nasměroval Blanku 
dál. „Uvědomila jsem si, že jsme se ne-
mohli pochopit a nemohlo to fungovat, 
protože jsme byli energeticky někde 
úplně jinde. On to bral tak, že dělá to 
nejlepší, ale mně to přišlo tak, že mi ubli-
žuje. A naopak. Věděla jsem, že dělám to 
nejlepší, ale jemu to ubližovalo. Oba dva 
jsme měli pocit, že jeden druhému jen 
házíme klacky pod nohy.“

No dobře, kde je ale chyba? „Má-li 
člověk sebehodnotu, ten druhý si na něj 
nedovolí. Záleží, kdo je na tom v tomto 
ohledu hůř. Když například můj bývalý 
manžel měl sebevědomí a  já ne, rohož-
ku si udělal ze mě. On by mi to svým vy-
zařováním ani nedovolil. Když ale žena 
zjistí, že muž nemá nebo nezná svoji 
hodnotu, tak si z něj udělá rohožku větši-
nou ona. Ona diktuje, kdy bude sex, kdy 
nebude, kdy on pro ni bude bankomat, 
kdy nebude…“ vysvětluje Blanka obvyklé 
vztahové modely. Během těch let, kdy se 
tímto tématem zabývá, došla k zajíma-
vému poznání – jednou z důležitých rolí 
ženy je podle ní rozvíjet muže, aby byl 

lepší, aby se stal tím, kým má, hlavou ro-
diny, aby k němu vzhlížela, aby se o něj 
mohla opřít. Ale tak, aby to nebyl blbec 
a macho. Aby k němu zkrátka mohla mít 
úctu. Jak by to ale mělo probíhat?

„Když žena ví, kde je mužova slabina, 
neměla by proti němu zneužívat, ponižo-
vat ho, ale dát mu najevo, že to spolu ně-
jak zvládnou. Že dostane šanci. Ale musí 
chtít, musí brát každý podnět jako pří-
ležitost k růstu. Ne všechno shodit tím, 
že všude hledá problém, že je moc kom-
plikovaná, a že se na to nepodívá tak, že 
může mít pravdu a že mu chce pomoct,“ 
popisuje Blanka nelehké cesty k lepšímu 
soužití. Těžko totiž můžeme předpoklá-
dat, že vztahy budou fungovat samy od 
sebe jen proto, že si to přejeme, když si 
všichni neseme z dětství nefunkční vzor-
ce, návyky a nezpracovaná traumata.

Potíž je v tom, že se lidem na sobě moc 
pracovat nechce. „Možná až když cítí, že 
vás mohou ztratit. Někdy ale může být 
už pozdě. Ideální vztah si představu-
ji tak, že muž si váží podnětů od ženy. 
A snaží se vnímat, co mu chce říct. Že to 
není buzerace, že to není kritika, nebo je, 
ale dobře míněná, a že by měl pochopit, 
že něco dělá špatně. I ta žena se musí cí-
tit, že je vnímaná, že ji muž bere vážně 
a že to ctí. Ne vše odmítat takovým tím 
stylem, že on nic měnit nebude a že to 
není jeho problém.“

To je také bohužel to nejjednodušší 
a nejčastější řešení. Nechceme se zabývat 
sami sebou, tak vše házíme na druhého. 
„Žena potom přestane ty podněty dávat 
– přijde jí, že je to zbytečné, a to už je 
začátek konce. Stagnace, rezignace, 
nuda, není tam radost z  uvědomění,“ 
říká Blanka a přidává: „Velký úspěch je, 
už když muž poví, že nad tím přemýšlí 
a zaujímá k tomu jiný postoj. Vztahy jsou 

totiž hlavně o naší sebehodnotě – o tom, 
co nám stačí. Jestli nám bude stačit, že 
mu to nikdy nedojde, nebo mu to dojde 
za rok, nebo chceme takového, kterému 
to dojde už ten den a  bude velmi 
vědomý. Ale to už je ideální varianta,“ 
usmívá se žena, jejíž největší slabinou 
a Achillovou patou byla právě sebehod-
nota a uvědomění si toho, co od života 
vlastně chce a jaký vztah je opravdu na-
plňující.

Jelikož se tímto tématem zabývá 
přes dvacet let, své zkušenosti dnes 
může předávat ženám v  podobných 
životních situacích a naladěních. „Vždy 
zdůrazňuji, že sebehodnota spočívá ve 
víře v sebe sama. Ve své vnitřní cítění. 
Učím vlastně lidi cítit. Protože jsem 
se v životě přesvědčila o tom, že když 
jsem šla cestou citu, byla to ta správná. 
Nejde se rozhodovat podle rozumu, 
který zastává pouze druhořadou roli, 
nabízí jednodušší řešení a  vše dovede 
zdůvodnit. Zjistila jsem například, že 
jsem se vždycky bála, že nebudu po-
chopená, uznaná, že si ostatní myslí, 
že moje životní postoje jsou divné, tak 
jsem se raději neprojevovala, protože 
jsem spoustu věci vnímala jinak než 
ostatní, a  tím pádem jsem si nevěřila. 
To, k čemu jsem ale dospěla, je, že do-
kud nepřijmu sama sebe a neprojevím 
se taková, jaká jsem, tak žádnou sebe-

hodnotu nikdy mít nemohu. Byl to ta-
kový můj největší strach ukázat, co je 
ve mně. Hodnota sebe sama spočívá 
v tom, že si uvědomíme, čím vším jsme 
prošli, že si vážíme každého poznání, 
výbrusů našeho diamantu v nás. Náš ži-
vot, to, co se nám děje a jak se v tom cí-
tíme, je totiž tou jedinou zpětnou vaz-
bou na hodnoty v nás, které se snažíme 
žít a postupně i zdokonalovat.“ vid 

Když žena ví, kde je mužova slabina, neměla by proti 
němu zneužívat, ponižovat ho, ale dát mu najevo, že to 
spolu nějak zvládnou. Že dostane šanci. Ale musí chtít.



66

TIPY

BOJ O MOC. Americká televize HBO boduje dalším parádním 
seriálem, který je tematicky podobný konkurenčnímu Hou-
se of Cards, kde neslavně doharašil Kevin Spacey, jehož kvůli 
sexuálnímu obtěžování nenechali ani dokončit poslední řadu. 
Tady se neválčí o Bílý dům, ale o mediální impérium, když se 
stárnoucí hlava rodiny Logan Roy rozhodne stáhnout z fir-
my. Taťkovy narozeniny se však zvrhnou v Boj o moc mezi 
jím a synem a všemi sourozenci navzájem a už to jede… Není 
zkrátka nad rodinný podnik .  –vid–

A DOST! Jan Tuna ve svém pořadu na Streamu systematicky 
rozkrývá, co všechno obsahují potraviny, které konzumuje-
me, a výrobky, jež si pořizujeme. Občas to možná se svým 
zápalem přehání a připomíná přísného puristu, jehož metrem 
neprojde skoro nic, jindy ale odhalí pořádné špeky. Například 
to, že kvůli přemíře hnojiv obsahují chemikálie dokonce už 
i spodní vody, z čeho se vyrábějí klobásy nebo co obsahuje 
točená malinovka. Tento starší díl na mě vyskočil na Face-
booku a nestačil jsem se divit. Maliny to vážně nejsou, to by 
se dalo i čekat, ale dehet a toluen? Za to by chemický průmy-
sl zasloužil medaili.  –vid–

KOUPENÍ NOVINÁŘI. Je to 
pro pochopení současného 
dění ve světě zcela zásadní 
kniha, a tak raději po článku 
ještě připomínám. V tomto 
zásadním díle se dozvíte, jak 
mediální obsah ovlivňují nad-
národní kruhy a organizace 
tak, že nemá s realitou sko-
ro nic společného.  Kromě 
netušených souvislostí tu 
Udo Ulfkotte uvádí stovky 
konkrétních jmen a pohlíží 

do zákulisí těch organizací, které mediální propagandu řídí: 
Atlantik-Brücke, Trilaterální komise, German Marshall Fund, 
American Council on Germany, American Academy, Aspen 
Institute... Jo jo, svobodná média. Objednávejte na eshop.ca-
sopis-sifra.cz/kategorie/knihy/, redakce@casopis-sifra.cz 
nebo tel. 702 417 540. Cena 250 Kč.

ŠUNGIT. V daleké Kaa-
rélii, zemi na seve-

ru Evropy, jež 
se rozprostírá 
mezi Ruskem 
a Finskem, 

přesněji v Karelské 
republice, se vyskytuje 

jeden neobyčejný kámen – 
šungit. Jinde než na severozápadě 

Ruska byste jej hledali marně. Díky 
Irině Voblikové a jejímu obchodu tvojezdravi.eu, která jej jako 
první začala do Česka přímo z Karélie vozit, se můžete s jeho 
léčivými účinky seznámit i vy. Šungit, jehož stáří se odhaduje 
na 2 miliardy let, totiž nejen čistí vodu, ale eliminuje napří-
klad i škodlivé záření z mobilu a jiných přístrojů. Šungitovou 
pyramidu, destičku na mobil či přívěsek si můžete objednat 
i na eshop.casopis-sifra.cz nebo na mailu redakce@casopis-
-sifra.cz či tel. 702 417 540. Cena 140 Kč.  –vid–

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
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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; 7; AVASA 
centrum, Křižíkova 308/19, Praha 8; 
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; Zdravá 
výživa Šternberk, U Horní Brány 6, Šternberk, 
KAMALA, náměstí Republiky 2686, Pardubice 

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 €
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Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri

obalka_SIFRA_06_15.indd   1

24.07.15   9:50

01 201659 Kč | 2,40 €
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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 €
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Tajemství života
O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

08 2016

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

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 

jak fungují nadnárodní řetězce, 

naivitě spotřebitelů i nadbytečné 

spotřebě.

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

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.

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?

07 2018 

59 Kč | 2,40 €

Bitcoin nebo Shitcoin

Steve Bannon  

za Ameriku:  

Co se děje v USA?

Konec zubařů  
v Čechách?

Nejlepší příběh 

všech dob

Údolí bílých 

cikánů

Válka proti 
turistům

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...


