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EDITORIAL

etní oddych skončil a nastává opět robota. U vody – zvlášť 
když je takové vedro, že člověk musí zcela seriózně zvažo-
vat, zda může dát ven sušit prádlo, které se má prát pouze 
do 30 stupňů – člověk na chvíli rád zapomene na všechny 

starosti a řeší jen to, jak se zchladit, a nechce si moc zatěžovat  
hlavu.

Taky jsem se chladil, ale přitom už připravoval nová témata pro 
zářijovou Šifru, abyste měli co číst, až se vrátíte „do procesu“.

Zmapoval jsem kauzu H Systém, která nás provází už neu-
věřitelných 20 let a nyní spěje do svého konce jako nějaká 

antická tragédie. I když má člověk často na věci jasný a silný 
názor, obzvlášť když o nich moc neví, někdy zjistí nové in-

formace, které mu ukážou, že se mohl mýlit a že je třeba na 
věci nahlížet z různých úhlů. Dočtete se na straně 12.

Jako příležitostný masochista se občas podívám na nějaký 
český seriál. Při masivní reklamě na internetu na jeden inter-

netový jsem neodolal, neuváženě klikl a pak už bylo pozdě 
bycha honiti. Docela jsem se ale pobavil a inspirovalo mě to 

k napsání článku (na straně 20), kde si všímám toho, jak tvůrci 
divákům podprahově ukazují, že „tohle je život“. Opravdu?

Jak je možné, že ty nejchudší státy světa mají často nejbohat-
ší zdroje přírodních surovin a jiných pokladů? Vždycky mi to 
vrtalo hlavou, protože to prostě nedává smysl. Proč mají tak 

obrovské půjčky, které nejsou schopny splácet? Proč místo vál-
čení neobchodují? A proč se to jejich surovinové bohatství, až 

na pár výjimek, nikdy neprojeví na jejich bohatství a životní 
úrovni? Dozvíte se v článku „Jak se kradou státy“ na straně 40.

Nevynechal jsem ani média, na kterých není ani tak zajímavé 
to, co se v nich píše, jako to, co se nepíše. Jak se má člověk v té 

informační smršti vlastně vyznat? V článku Soro-
sova pravda na straně 8 jsem rozebral jeden tele-
vizní rozhovor, který má potenciál vejít do dějin.

Ale nezapomněl jsem ani na vztahy a článek o tom, co 
všechno se může stát, pokud si sami sebe nevážíme 

a nemáme se rádi. Při většině životních nezdarů žehráme 
a nechápeme, jak se nám něco takového mohlo stát. Co 

když je to ale jenom připomínka, že máme něco změnit? 

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Tohle je život
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K dyž premiér Andrej Babiš 
řečnil u  příležitosti pade-
sátého výročí srpnových 
událostí roku 1968, byl 

vypískán a  přítomní protestující mu 
sprostě spílali. Se svou minulostí není 
zrovna nejvhodnějším typem pro pi-
etní akci tohoto druhu, ale jednou si 
ho lidé vybrali do čela země, tak se 
s tím nezbývá než smířit. Andreji Ba-
bišovi to jistě nebylo příjemné, není 
zvyklý, aby mu někdo z  třiceti centi-
metrů křičel přímo do obličeje, bývá 
určitě spíš v opačné pozici, když péruje 
své podřízené, pronesl zde ale jednu po-
zoruhodnou větu: „Děkuji, že mi přidá-
váte volební preference.“

Perfektně tak vystihl fakt, že čím jste 
v nějaké snaze úpornější, čím víc tlačíte 
na pilu, tím horších výsledků dosáhne-
te. A  čím víc budete někomu cpát do 
hlavy, co má dělat, tím pravděpodob-
nější je, že udělá pravý opak. Jako když 
hoši v  Obecné škole 
přimrzli k zábradlí ja-
zyky jen proto, že jim 
ve škole řekli, ať to 
nezkoušejí; jinak by je 
to ani nenapadlo. 

Stejný efekt má 
stále se zvyšující útoč-
nost médií, která roz-
dělují společnost na 
„lepší“ a  „horší“ lidi. 
Pokud mají levico-
vě liberální pohled na svět, všechno je 
v pořádku, pokud jsou ale konzervativ-
nějšího ražení a protestují proti přílišné 
otevřenosti, progresivitě a  modernitě, 
spadají do různých škatulek od extre-
mistů a xenofobů přes populisty po neo-
nacisty. Stačí jen například nesouhlasit 
s masivní migrací do Evropy a tím, jak 
se k tomu politická reprezentace (ne)sta-
ví. Lidé si dnes, tak jako za starých časů, 
buď dávají pozor na to, co říkají na veřej-
nosti, nebo říkají navenek to, co ostatní, 
aby se těmto útokům a  nálepkám vy-
hnuli. Už je to docela otravné.

Vzpomínáte si na první přímou pre-
zidentskou volbu v roce 2013? Všechna 
hlavní média jako jeden muž podpoři-

la Karla Schwarzenberga. Výsledek? 
Vyhrál Miloš Zeman. Těžko říct, jestli 
by to dopadlo stejně nebo to skončilo 
jiným rozdílem, kdyby byla média ne-
stranná nebo umírněná, ale ta masáž 
byla tak obrovská, že někteří lidé v Pra-
ze, které znám – a věřím, že i ti, které 
neznám – k volbám vůbec nešli, i když 
měli v úmyslu volit. Karla.

Podobně to dopadlo v  Británii 
s brexitem nebo v Americe s Trumpem. 
Skoro to vypadá, že když média zahájí 

kampaň na podpo-
ru nějakého politika 
nebo názoru, je to 
jeho konec. A  pokud 
si naopak někoho vez-
mou na paškál a snaží 
se ho rozcupovat, ten 
si z  toho nic nemusí 
dělat, protože to jen 
zvýší jeho popularitu.

Napadá mě třeba 
Václav Klaus mladší. 

Poslanec za ODS není zrovna miláčkem 
českých médií, naopak ať udělá, co udě-
lá, dostane od nich čočku. Přesto (nebo 
proto) jeho popularita stále roste.

Největší vlnu kritiky sklidil za svůj ko-
mentář z 13. srpna na Novinkách o tom, 
že si myslí, že smrt tří českých vojáků 
na misi v Afghánistánu byla zbytečná, 
protože je zbytečná celá mise. „Bojovat 
a umírat v cizích zemích čeští vojáci se 
souhlasem vlády a parlamentu mohou. 
Mělo by to mít ale nějaký jasný důvod 
a  cíl. Já ho, promiňte, v  Afghánistánu 
nevidím,“ dovolil si napsat, načež se na 
něj snesla sprcha kritiky jak ze stran no-
vinářů, tak politiků, a to i z jeho strany. 
Myslet si něco nahlas dnes není bezpeč-

né. Kdybych ale mohl provést nějaké 
měření, zase bych si tipl, že mu to v po-
pularitě nijak neuškodí, naopak.

Kritiku si tento výrazný politik, který 
lidi rozděluje, jak se dnes říká, podobně 
jako Andrej Babiš, Miloš Zeman nebo To-
mio Okamura, vysloužil i za svůj komen-
tář z 27. srpna, kdy se ohlížel za tím, jak 
si Česká republika připomínala rok 1968. 
„Historie se má připomínat. (…) Nějaké 
historie se ale skoro nepřipomínají a jiné 
mají v  televizi 24 hodin denně a speci-
ální studio. Předpokládám, že koncem 
září nebudeme mít speciální studio 38 
a  demonstrace před ambasádami Bri-
tánie, Německa, Itálie a  Francie, které 
nám před osmdesáti lety v  Mnichově 
ukradly třetinu republiky. I  když je to 
taky historie a statisíce mrtvých, vypá-
lené vesnice… Historie prostě není tak 
jednoduchá. Ale má se o ní mluvit, má 
se připomínat. Ovšem nikoli stylem, že 
když si někdo myslí drobátko něco jiné-
ho nebo z jiného úhlu pohledu, tak má 
držet hubu,“ napsal Václav Klaus mladší.

Je s podivem, že se média ani po toli-
ka názorných lekcích a debaklech nedo-
vedou poučit. Pak se zase budou divit, 
komu všemu rostou preference a proč 
se ti lidi chovají úplně jinak, než jim oni 
radí. Zřejmě právě proto. Letošní při-
pomínání událostí srpnových událostí 
roku 1968 bylo opět tak silně přepálené, 
protože bylo třeba ukázat, že Rusko je 
fuj, že to bylo pro tento významný den 
českých dějin až degradující. A kontra-
produktivní. Pokud vám jednu věc valí 
do hlavy s takovou intenzitou, pak ať je 
to cokoli, začnete to nesnášet. A naopak 
začnete „vyvažovat“. Výsledkem je tedy 
pravý opak.  vid 

1968
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Z jiného světa
BIČ NA ČAPKA. Na letošním semináři 
bohemistů, tedy vědců zabývajících se 
českým jazykem a literaturou, který 
se konal ve Zlíně, převzal cenu Premia 
Bohemica, udělenou za šíření české 
literatury v zahraničí, britský bohemista 
Robert Burton Pynsent (75). Při té 
příležitosti poskytl pozoruhodný rozhovor 
Lidovým novinám. K češtině se prý dostal 
náhodou, protože mu učitel poradil, aby 
místo francouzštiny studoval „něco 
divného“. Pynsent razí heslo, že by vědec 
neměl znechucovat posluchače a čtenáře 
nudnými přednáškami, na něž jsme dle 
jeho slov pořád zvyklí, a měl by ukázat 
smysl pro humor. „Studentům jsem vždy 
říkal, že musí dělat něco jiného než to, 
co se dělá u vás – nesmějí opakovat. I za 
cenu, že si o nich budou Češi myslet, že 
jsou tupci,“ říká. To je jistě skvělý nápad, 
ale zřejmě ve snaze o originalitu trochu 
přepálil. V rozhovoru „sejmul“ ikonu Karla 
Čapka slovy, že je na něm vše špatně a je 
„maloburžoazní autor“. Otec venkovský 
lékař, děda zemědělec, to už je i tohle 
v dnešní Evropě problém? Na jiném místě 
rozhovoru zase srovnal Boženu Němcovou 
s Hitlerovým Mein Kampfem, protože 
„český nacionalismus doby Němcové byl 
strašný. Kdyby tak přemýšlel o Češích, 
cizincích a Židech někdo dnes, řeklo by 
se o něm, že je fašista“. Co by se asi řeklo 
o Pynsentovi? Že je pokrokový Evropan?

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

NEVĚŘÍTE? VĚŘTE… Češi a ateisté? Zdá se, že jde o přežitý stereotyp. Z nejnovějšího 
výzkumu sociologa Ladislava Rabušice z Masarykovy univerzity v Brně totiž vyplývá, 
že věří v Boha i peklo ve větší míře, než by si kdo u národa s pověstí neznabohů 
pomyslel. Spolu s tím, jak roste kolektivní vědomí lidstva (snad), se vyvíjejí i postoje 
k věcem mezi nebem a (pod)zemí. Zatímco v roce 1991 věřilo v minulé životy 
a reinkarnaci jen 6 % vysokoškoláků, dnes je jich o tom přesvědčena třetina. V Boha 
pak věří solidních 40 % Čechů; představují si ho spíš jako ducha nebo jistou formu 
životní síly. Poměrně překvapivé je zjištění výzkumníků, že v kategorii mezi 18 a 29 
lety věří 45 % mladých v posmrtný život, což je téměř o 20 % víc než před 10 lety. 
Méně lidí věří v peklo (20 %), asi se ho bojí. Výzkumu brněnské univerzity se přitom 
účastnilo přes 1800 osob. Tým pana Rabušice sleduje vývoj názorů české společnosti 
bezmála 30 let, a tak jsou nashromážděná data unikátní. Jeden ze členů týmu, 
sociolog Roman Vido, deníku Právo řekl: „Díky výzkumu máme mnoho zajímavých 
dat a víme, že Češi si dost často kladou duchovní otázky.“ Tak co jim taky zbývá…

KDE MÁME KOŠTĚ? Jiný výzkum, který tentokrát připravil švédský nábytkářský 
gigant IKEA, ukázal, že více než polovinu Čechů (55 %) nebaví uklízení. Vidí v tom jen 
povinnost a žádnou zábavu ani odreagování. Spousta jich je proto schopna zajít až 
do úplného extrému – 29 % osob úklid odkládá až do chvíle, kdy se doma nemůžou 
hnout, uvedl server iDnes.cz. Zazvoní-li u dvěří nečekaná návštěva, 79 % lidí se vrhá 
na zběsilý úklid a všechny odložené a poházené věci odklízí z dohledu, aby je ostatní 
nepomluvili. Třetina lidí má kvůli nepořádku neklidné spaní a bordel způsobuje až 49 % 
všech hádek – každý má totiž hranice toho, co znamená čistota, jinde. Třetina Čechů 
– či spíše Češek – nemůže pořádně usnout, když nemají uklizeno, a 60 % má pocit, 
že doma nikdo neuklidí lépe než oni sami. Muži to ženám zřejmě ani nevyvracejí, 
aby to nevypadalo, že to zvládnou taky. Existuje pouze jeden druh nepořádku, který 
muže rozčiluje mnohem víc – rozházené dětské hračky na podlaze. Ale úplně nejvíc 
vytočí všechny bez rozdílu pohlaví lepkavá podlaha. Zajímavé. Mě nejvíc zaujalo 
číslo, které to všechno ostatní tak trochu staví na hlavu – lidé totiž byli též dotázáni, 
jak vlastně definují nepořádek. Pro 78 % lidí je to situace, kdy nemohou najít věci, 
a pro 72 % moment, kdy nemají kam odložit své věci. No to tedy potěš koště.
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NEDOMYSLEL. Městský soud v Brně poslal do vězení fotbalistu 
Tomáše Řepku (43). Někdejší obránce světové extratřídy a český 
reprezentant, který to dotáhl až do italské a anglické ligy, 
vynikal svou divokostí; ta byla ale vždy zároveň jeho největší 
slabinou – na hřišti i mimo něj. Pro své četné zkraty (plivnutí 
na protihráče, vyloučení v 1. minutě či bouchnutí reportérovi do 
kamery), kterých vždy po „vychladnutí“ litoval, vymyslel geniální 
pojmenování – blikanec. „Najednou je tma, proberu se až v kabině 
a říkám si: Já blázen, co jsem to zase udělal? Ale v ten moment je 
mi všechno jedno. Prostě to nedomyslím,“ vysvětloval v talk show 
Jana Krause. Pokud něco nedomyslel na hřišti, dostal červenou 
kartu, pokutu či párzápasový distanc; v běžném životě je na tom 
ale hůř. Rozvod s dlouholetou manželkou Renatou, která na něj 
kvůli neplacení alimentů poslala exekutory, byl jen rozcvička. Po 
druhém rozvodu se silikonovou modelkou Vlaďkou Erbovou přišel 
o další desítky milionů korun ze zhruba 200 milionů, jež během 
kariéry vydělal, a proslýchá se, že už skoro nic nemá. Navíc ho 
nenapadlo nic lepšího než se svou novou partnerkou, chorobně 
ambiciózní moderátorkou Kateřinu Kristelovou, zadat na Erbovou 
falešné erotické inzeráty, takže jí úchyláci z celé republiky volali 
oplzlosti. Řepka sice u soudu činu litoval a označil jej jako zkrat 
a klukovinu, soudkyně ho ale poslala „ze hry“ přímo za mříže. Na 
vychladnutí má půl roku. „Jak jsem jednal na hřišti, tak jednám 
i v civilním životě. Asi to bude to pudové zvířátko.“ No právě…

NEČEKANÁ POMOC. U Vrchlabí, v ohradě ovcí, byla nalezena 
čistokrevná vlčice. Asi tam sledovala jinou skupinu vlků, uvízla 
mezi elektrickými ohradníky a bála se je překonat. „Jevila známky 
frustrace a stresu, který bylo možné přičítat nedobrovolnému 
pobytu v zajetí a její neschopností přijímat potravu – zřejmě 
po zásahu elektřinou do mordy,“ sdělil médiím mluvčí Správy 
Krkonošského národního parku Radek Drahný. Přivolaní odborníci, 
kteří si zprvu mysleli, že jde o křížence vlka a psa, ji pustili zpět 
do přírody. Zmatené zvíře se pak ale potulovalo mezi Vrchlabím 
a Špindlerovým Mlýnem a 6. srpna vběhlo do restaurace na 
Přední Labské. V karanténě zoo ve Dvoře Králové dostala 
vlčice nažrat a v prvních dnech se její zdravotní stav zlepšoval, 
krevní testy na psinku vyšly negativně a neprojevovaly se ani 
vnější známky vztekliny. Jenže výsledky dalších testů ukázaly 
přítomnost protilátek na tuto nemoc, z čehož experti usoudili, 
že zvíře vzteklinu opravdu má. Když výsledné testy mozkové 
tkáně nakonec potvrdily, že nemá, bylo pozdě, protože veterináři 
vlčici „preventivně“ utratili. Teď se vědci údajně zabývají zdrojem 
protilátek v jejím těle. Není nad to dostat se do rukou odborníků.

SUPERBAKTERIE. Vědci varují, že u bakterií vzrůstá odolnost 
vůči alkoholovým dezinfekcím, které dosud platily za jistotu 
a bránily šíření infekcí především v nemocnicích. Britský deník 
The Independent upozornil, že zásadní potíže působí především 
střevní bakterie zvané enterokoky, protože se nezaleknou 
ani antibiotik takzvané poslední záchrany, jako je například 
vankomycin. Zásobníky s alkoholovými gely se po celém světě 
staly standardem kolem roku 2005, píše The Independent, 
kdy se podařilo na minimum snížit výskyt bakterií, jako je 
například obávaný MRSA (multirezistentní zlatý stafylokok). 
„Jeho výskyt v našich nemocnicích výrazně poklesl, což bylo 
skvělé, jelikož pacientům se dařilo daleko lépe, a potlačilo 
se tak riziko závažných infekcí,“ řekl profesor Paul Johnson 
z Univerzity v Melbourne, který se na výzkumu podílel. 
„Zároveň jsme si ale povšimli nárůstu infekcí způsobených 
enterokoky odolnými vůči vankomycinu, což se nám zdálo 
poměrně paradoxní, jelikož standardními hygienickými 
opatřeními bychom měli zabránit i jejich šíření.“ Kvůli častému 
používání si za ta léta bakterie zkrátka zvykly a zesílily, tak 
jako se třeba červi a škůdci stávají imunní vůči stále silnější 
chemii. Ale Monsanto a spol. určitě na něco přijdou. Co třeba 
všechno a všechny pokropit preventivně Roundupem?

NÁCKOVÉ A TI DRUZÍ. To, jak tendenčně informují německá 
a evropská média o dění v saském městě Chemnitz (Saská 
Kamenice), štve nejen čtenáře, posluchače a diváky novin, rádií 
a televizí, ale i samotné obyvatele čtvrtmilionového města na 
severním úpatí Krušných hor. Poté, co irácký a syrský migrant 
ubodali německého občana Daniela Hilliga, vyrazily do ulic tisíce 
lidí, kteří protestují proti přistěhovalecké politice německé 
vlády. Ta nezklamala a spolu s novináři označuje protestující 
výhradně za nacisty, extremisty a pravicové radikály. Do 
ulic byli také okamžitě vysláni, asi kvůli vyváženosti, ti, kteří 
demonstrují proti „nacistům“. Na videích a fotkách je přitom 
vidět, že jsou v ulicích v hojném počtu normální lidé, a pokud 
jsou mezi nimi náckové, je jich, stejně jako v běžné populaci, 
menšina. Navíc náckové by asi těžko drželi pietu za zabitého, 
který byl napůl Kubánec. Teď se proti tomu ozvali i obyvatelé 
Chemnitz. Informovala o tom ČTK. „Lidé, co jdou na ulici, nejsou 
žádní náckové, jsou to prostě normální dobří občané,“ říká 
o demonstrantech místní rodačka Kerstin Hotlebová. Důchodce 
Steffen Markhart ji doplnil: „Je smutné, co se děje. Musím 
ale říci, že k tomu hodně přispělo nevyvážené zpravodajství 
v našich médiích. Bylo pokřivené.“ A to neviděli Českou televizi.
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Sorosova 
PRAVDA?

Je známá moderátorka 
Daniela Drtinová v tak 

velkém střetu zájmů, až to 
poznamenává její úsudek 

či reputaci? Rozhovor, 
který vedla v srpnu na 

DVTV, byl v mnoha 
ohledech výjimečný…

U ž jsem viděl hodně rozhovorů 
v  českých médiích, ale tenhle 
byl výjimečný. Nemožnost 
dokončit větu, manipulativní 

otázky, přehnaná útočnost, chytání za 
slovíčka, vycházení z  podivných premis 
či překrucování faktů patří v posledních 
letech tak nějak k západoevropskému fo-
kloru. S tím se už počítá.

Tím, že jsem dlouho ve sdělovacích 
prostředcích středního proudu pracoval, 
vím, jak zaujatá někdy dokážou být. Jak 
selektivně popisují skutečnost, jak přísná 
jsou na názorové nepřátele a jak se z nich 
snaží udělat hlupáky. Při tom všem, co 
jsem v českém mediálním rybníčku, kde 
již před zhruba sedmi osmi lety plavali 
kapři břichem nahoru, zažil, mi zabliká 
červená kontrolka vždy, když některý re-
daktor hraje „levou“ a „ubližuje“ hostovi, 
pravdě a realitě, kterou by měl popisovat 
a zobrazovat, víc, než je únosné.

Všechno není černobílé a  ani novi-
náři nejsou stejní. Je to jako všude jin-
de. Představte si třeba nějakou „zlejší“ 
korporaci, bude to jistě pestrá směs-
ka. Lidí normálních i  nenormálních. 
Kromě kariéristů, hujerů, drsných ob-
chodníků či  gangsterů, jež přitahují 
většinou vyšší patra managementu, 
alkoholiků, kteří prostupují všechna 
patra skleněných paláců, nebo lidí, 
kteří již dávno rezignovali a jen se sna-
ží zaplatit hypotéku či nájem a přežít, 
jsou mezi nimi i  lidé svědomití, kteří 
chtějí dělat dobrou práci a  v  rámci 
možností odvádět maximum možné-
ho. U  těch je samozřejmě otázka, jak 
dlouho to vydrží, než pochopí, a) že už 
dál nemohou, b) je čas na změnu a c) 

tudy cesta nevede, nebo jim prasknou 
nervy.

I mezi žurnalisty – přestože se v žebříčku 
popularity zaměstnání drží na chvostu 
v závěsu za stavebními dělníky, bankovní-
mi úředníky i ministry a jen těsně pře-
konávají prodavače, kněze, poslance, 
sekretářky a  uklízečky, což je s  podi-
vem, protože ty balast na rozdíl od nich 
neprodukují, ale uklízejí – se najdou ro-
zumní lidé, kteří píšou v rámci možností 
solidně a smysluplně, i když to se svobo-
dou slova v Česku není nejrůžovější a tla-
ky jsou velké.

Takoví lidé napíšou maximum mož-
ného povoleného, čtenář se něco dozví 

a nemá pocit, že se ho snaží někam prvo-
plánově manipulovat.

Těch, kteří by pro novinářskou cenu 
a  stoupání v  kariérním žebříčku za-
přeli i  nos mezi očima, nebo naopak 
obhájili a  překroutili cokoli, je bohu-
žel asi nejvíc. Je to totiž nejpohodlněj-
ší. Ti jedou v zajetých kolejích, chválí 
Ameriku, nenávidí Rusko, podporují 
války, nálepkují oponenty, do myšle-
ní se ani nepouštějí a  jen papouškují 
to, co si myslí, že jim vynese pohodlí, 
uznání od svých šéfů, klid a  materi-
ální výhody. Kniha Koupení novináři, 
kterou jsem představoval v  předcho-

zím vydání Šifry, to ostatně popisuje 
výmluvně.

No a pak je Daniela Drtinová z DVTV, 
která si rozhovorem s  exministrem 
zdravotnictví a bývalým ředitelem Psy-
chiatrické léčebny v  Bohnicích Ivanem 
Davidem 8. 8. 2018 vytvořila vlastní, těž-
ko specifikovatelnou kategorii. Nevím, 
jestli se to dá vysvětlit těmi osmičkami 
v  datu (podle numerologie je osmička 
číslem peněz, ambicí, vůle, organizač-
ních schopností a značí zájem o hmotný 
svět, zaměření na získávání majetku, pe-
něz, na úspěch a zisk; symbolizuje i tou-
hu po moci, slávě, vlivu a  sexu), nebo 
příšerným vedrem, ale bylo to celé tak 

surrealistické, že jsem si to musel pus-
tit asi třikrát. Až to uvidíte, pochopíte 
sami…

„Jak se ocitne bývalý ministr za ČSSD 
na kandidátce hnutí, které bývalý minis-
tr spravedlnosti označil jako fašistické?“ 
Již první moderátorčina věta směrem 
k hostovi naznačuje, že bude zle. Bývalý 
ministr spravedlnosti, pokud si vzpomí-
náte, byl Robert Pelikán z  Hnutí ANO, 
tedy z  konkurenční politické strany. 
Co je tohle za otázku? To je podobné, 
jako kdyby někdo vedl rozhovor s paní 
Drtinovou a hned v úvodu se jí zeptal: 
„Jak se stane, že se bývalá moderátorka 

A my si přejeme, abychom se dostali do podobné situace 
jako Belgie, Švédsko, Německo a další evropské státy? To 
pokládáte za správné?
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Česká televize stane tváří televize 
Zdeňka Bakaly, o kterém bývalý ministr 
Zaorálek řekl, že je gauner?“ Jsou snad 
exministři Pelikán a Zaorálek nějakými 
morálními či duchovními autoritami, 
jejichž názor je základním stavebním 
kamenem vnímání stavu světa či žurna-
listické práce?

Uvedené příklady se v  něčem přesto 
liší. Oba jsou sice subjektivní, ale vzhle-
dem k tomu, co víme o Zdeňku Bakalovi, 
který získal spolu s OKD pochybně do 
vlastnictví i 43 000 hornických bytů na 
Ostravsku, ten můj se má aspoň fakticky 
o co opřít. Ne o Zaorálka, ale o ty byty. 
Takže bych nechal politika stranou 
a  zeptal se rovnou, jak se stane, že se 
bývalá moderátorka ČT stane tváří tele-
vize Zdeňka Bakaly, který má oplétačky 

se soudy a neeticky získal doly a navrch 
ještě 43 000 bytů. Pak by ta otázka byla 
v pořádku.

Když se ale podíváme na definici fa-
šismu, zjistíme, že je dost problematic-
ká. Tak, jak tento pojem z historického 
hlediska vnímám, měla by být jedním 
z hlavních rysů silná role státu chápané-
ho korporativisticky, v němž soukromé 
vlastnictví musí sloužit kolektivnímu 
prospěchu. Nebo, jak na idnes.cz kdysi 
trefně napsal bloger František Matějka: 
„Fašismus jako takový  byl postaven na 
principech státu, který ekonomicky, 
nařízeními, regulacemi a policejně řídil 
celou společnost. To je, byť zjednoduše-
ná, podstata této ideologie, která vznikla 
v Itálii a za svůj znak si její protagonisté 
vybrali starořímské fasces – jílmové pru-

ty svázané červenou páskou s vyčnívající 
vetknutou sekyrou. A víte, čí to byl znak 
v  době starého Říma?  Úředníků...“ Ne-
vím, jak vy, ale tyto principy, spojení stá-
tů, kterým vládne nadnárodní uskupení, 
jehož existenčním principem je ekono-
micky, nařízeními, regulacemi a policej-
ně řídit celou společnost, mi mnohem 
víc připomíná dnešní fungování Evrop-
ské unie plné byrokratů než hnutí SPD, 
za které Ivan David kandiduje a  které 
globální propojení států a korporací kri-
tizuje, a navíc mluví o přímé demokracii.

Třeba se dá fašismus definovat ještě 
lépe a jinak, ale spíš se zdá, že se dnes 
tímto termínem šermuje bez rozmyslu 
především proto, že s sebou nese nega-
tivní významový odstín. Nevíme sice, 
co to přesně znamená, ale když to o ně-

George Soros, šedá eminence takzvané 
občanské společnosti.   Foto Profimedia

POD LUPOU
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kom řekneme, je to ošklivé a negativní, 
a tak to použijeme.

Cui bono?
Druhá otázka paní Drtinové: „Za výroky 
o  táboru v  Letech je stíhaný předseda 
hnutí Tomio Okamura (…) “ Okamura, 
který často rychleji mluví, než myslí, 
a  pak musí situace hasit, v  rozhovoru 
právě s paní Drtinovou zmínil, že v Le-
tech u Písku nestál běžný koncentrační 
tábor a  nešlo o  klasický holokaust, ale 
že v něm byl volnější režim a tábor není 
oplocen. Tábor ale oplocen byl a Okamu-
ra se musel za svůj výrok omluvit. Jenže 
o to původně ani tak nešlo. S Lety u Písku 
to celé bylo trochu jinak, než prezentova-
la média, a důvod, proč o tom Okamura 
mluvil (a  pak se do toho zamotal), byl 
jiný – že chtěl stát odkoupit vepřín, který 
na místě někdejšího tábora stál, za ne-
křesťanské peníze. 

Proč byl najednou pozemek, na kte-
rém stál tábor v Letech, tak důležitý, že 
jej musel stát vykoupit? Tak by měla znít 

jedna z důležitých novinářských otázek. 
Patnáctého února letošního roku naby-
la účinnosti smlouva o odkupu vepřína 
v Letech u Písku, kterou loni s majitelem 
výkrmny uzavřela česká vláda. Kabinet 
Bohuslava Sobotky dospěl k  dohodě 
s firmou AGPI. Účetní hodnota pozemků 
a staveb byla 122 milionů korun, ale cena 

odkupu vepřína byla stanovena na astro-
nomických 450 000 000 korun. Půl mili-
ardy! Jak je to možné? Co za tím stálo? 
A komu to prospělo? Ticho po pěšině...

Zajímavá na táboře v Letech u Písku je 
ale i další informace, kterou – čert ví proč 
– média, ač se jinak tématem zabývají 
velmi plamenně a emotivně, bohorovně 

přecházejí. Tábor v  Letech totiž posky-
toval za války pracovní síly pro rodinu 
Schwarzenbergů a jejich lesní a zeměděl-
ské podniky. A komu patří okolní pozem-
ky, jejichž hodnotu prasečák snižoval? 

Nechme teď stranou, do jaké míry 
o  tom za války rozhodovala rodina 
exministra zahraničí a  do jaké Němci, 

nebo zda potřeba pracantů pro šlechtic-
ký rod byla přímo příčinou vzniku tábo-
ra, a vraťme se zpátky k rozhovoru.

Další otázka, poté, co se pan David 
ohradil proti nálepkování a navrhl, aby 
rozhovor probíhal věcně: „Budete mít na 
plakátech, že zastavíte nelegální migraci? 
Je toto věc, která vás jako politika poutá?“ 

Daniela Drtinová grilovala v rozhovoru Ivana 
Davida. (na protější straně)   Foto Profimedia

No nejsem dětina, máte to marný. (…) Ty informace, co 
jste mi tady předložila, to je slabota. Nezklamala jste mě, 
na shledanou.
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Odpověď: „Jako nezlobte se na mě, ale já 
si myslím, že jestliže je imigrace nelegál-
ní, tak to je přece požadavek naprosto zá-
sadní a správný.“ – „A víte, o kolik poklesl 
počet migrantů oproti roku 2015?“ ne-
vzdává se Daniela Drtinová. „A je to pod-
statné?“ diví se Ivan David. „Samozřejmě. 
Politik by měl přece řešit věci, které jsou 
akutní a výrazné, možná byste tím nosil 
vodu do mlýna,“ argumentuje moderá-
torka. Exministr se jí trochu sarkasticky 
ptá: „A my si přejeme, abychom se dostali 
do podobné situace jako Belgie, Švédsko, 
Německo? To pokládáte za správné?“

To je mír?
Paní Drtinová si drtí svou: „Ale mezi 
říjnem 2015 a květnem 2018 je to po-
kles o 80 %. S čím chcete tedy bojovat?“ 
– „Ale k tomu poklesu může dojít taky 
tím, stejně jako v případě trestné čin-
nosti, která vymizela proto, že přesta-
la být stíhána a  zapisována. A  máme 
výbornou statistiku.“ Kromě toho je 
jasné, že třeba v Německu pokles pří-

chozích poklesl, protože už tam sko-
ro všichni jsou… Čekám, kdy se svého 
hosta zeptá na to, co si myslí, nebo co 
by chtěl v  Senátu dělat. Bylo by to při 
rozhovoru logické. Ale kdepak… „Pro-
testoval jste proti NATO slovy ,přestaňte 
připravovat válku, začněte prosazovat 
mír‘. (…) Česká republika připravuje 
podle vás válku?“ – „Česká republika ne-
připravuje válku, ale je zcela konformní 
s těmi, kteří ji připravují. Stačí se podívat 
na množství základen, jež se nově vytvá-
řejí kolem Ruska. I malé dítě ví, že není 
dobré se dívat, jestli jsou sršni doma.“

Moderátorka se dostává do varu: 
„A není té válce blíž Rusko, které aktem 
agrese obsadilo Krym? To je mír?“ Ivan 
David se stále ovládá, asi na to má coby 
psychiatr nějaké účinné techniky nebo 
záložní lexaurin, a  připomíná jí, že šlo 
mimo jiné o reakci na to, že Američané 
chtěli získat po převratu na Ukrajině vo-
jenskou základnu v Sevastopolu, kterou 
mělo pronajaté Rusko. Již v roce 2013 to-
tiž bylo vypsáno výběrové řízení na pře-

stavbu školy číslo 5 ve městě Sevastopol. 
Výběrové řízení vyhlášené na oficiální 
stránce tendrů amerického námořnic-
tva ukazovalo, jak moc si byli Američa-
né úspěchem Majdanu, který minimálně 
finančně a  politicky podporovali, jisti. 
Přestavba školy na Krymu měla být sou-
částí obytného komplexu nově zřízené 
americké základny, jež by vystřídala 
ruské vojáky, kteří ji měli pronajatou. Na 
Krym může mít každý svůj politický ná-
zor, ale je dobré, když jej může činit na 
základě co nejvíc relevantních informací.

A tak to jede až do konce – padají pou-
ze otázky na špatné Rusko, bez ohledu 
na fakta a souvislosti. Výborná je pasáž, 
kdy paní Drtinová začíná jednu ze svých 
otázek slovy „asi jsem naivní…“ Její host, 
který už se smířil s tím, jaký byl od po-
čátku moderátorčin cíl, jí vpálí: „Ne, vy 
předstíráte, že jste naivní, a to je rozdíl.“ 

Ač možná Ivan David působí jako 
introvert, přece jen je politik, a  tak se 
nenechá tak snadno zatlačit do kouta, 
jako by se to mohlo stát člověku, který 
za sebou nemá desítky veřejných vystou-
pení. A  hlavně ví, jak se hrají politické 
hry  a není pro něj problém poznat, že 
má jednu z nich před sebou. „No nejsem 
dětina, máte to marný. (…) Ty informace, 
co jste mi tady předložila, paní Drtinová, 
to je slabota.“ A na konci se s ní loučí na-
štvanými slovy: „Nezklamala jste mě, na 
shledanou.“

Kdo ví, třeba tenhle rozhovor, o jehož 
další perličky, jako tu s pornohercem Jan-
dou, vás nemohu ochudit, poněvadž kdo 
nevidí, neuvěří, bude za čas stejně slavný 
jako projev Milouše Jakeše na Červeném 
Hrádku. Jednou, snad v  lepších časech, 
až budeme o této etapě moderních dějin 
znát pravdu, ho budeme pouštět svým 
dětem a vnoučatům a říkat: Jo, tomu se 
tenkrát říkala nezávislá novinařina.

Otázka na závěr: „A paní Drtinová, jak 
se stane novinářka aktivistkou, která 
sedí ve správní radě nadace Open Society 
Fund George Sorose, a zároveň prosazuje 
zahraniční politiku nejmenované zámoř-
ské mocnosti?“ Ale třeba je to jenom ná-
hoda. To, že jsem až tak naivní, teď samo-
zřejmě také pouze předstírám.  vid 
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CHYBOVAT 

JE LIDSKÉ?

Republikou opět po letech zdánlivého klidu zahýbal 
případ zkrachovalé firmy H-System, která lidem 

slibovala cenově dostupné bydlení za Prahou.  
Část podvedených klientů domky sama dostavěla, 
ale soud nyní rozhodl, že se musí vystěhovat. Jak je 

to možné?
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Když v 90. letech minulého století 
snili lidé svůj sen o „levném“ by-
dlení v domku za Prahou, netu-
šili, že právě dělají jednu z chyb, 

kterou jednou dějiny označí jako fatální. 
Zaplatili spoustu peněz za příslib, že do 
tří let bude stát v Horoměřicích, Stateni-
cích či Velkých Přílepech dům se zahra-
dou, a místo toho si zadělali na dvacet let 
těžkostí, nejistoty a zničených nervů.

V horkém létě 2018 opět rozdmýcha-
la veřejné emoce kauza, jež se line jako 
červená niť celou polistopadovou dobou, 
a ne a ne dojít konce. Rozhodnutí Nejvyš-
šího soudu z  konce července vybuchlo 
jako bomba – málokdy se v zemi, která je 
zvyklá na leccos a jejíž občané si vypěs-
tovali jistou otupělost vůči nespravedl-
nosti, bizarním aférám či nefunkčnosti 
státního aparátu, strhne taková mela.

Na základě rozsudku soudu musí še-
desát  rodin opustit své domovy. Šedesát 

rodin, které byly poškozeny krachem 
stavební firmy H-System – ta jejich dům 
nedokázala postavit a oni o své peníze 
přišli. A  to přesto, že za dům zaplati-
li rovnou dvakrát. Když jej totiž nebyl 
schopen dostavit H-System, dokončili si 
jej s velkým úsilím sami. A teď mají ze 
svých dvakrát zaplacených domů odejít? 

V první chvíli jsem měl jasno a stejně 
jako spousta dalších spoluobčanů jsem 
nadával jako špaček a  trousil moudra 
o soudní zvůli a šílené nespravedlnosti. 
Na rozdíl od lidí, kteří se na internetu 
bez špetky soucitu do poškozených lidí 
strefovali, pohrdavě jim spílali do hlupá-
ků, či jim to dokonce přáli, protože si za 
to prý mohou sami.

Po bitvě je každý generál, to víme. Ob-
čas se stane, že uděláme chybu, která 
nás mrzí víc než jiná, neboť ovlivní vý-
razným způsobem naše životy a z jejích 

následků se vzpamatováváme dlouhá 
léta. Ať už jde o nevyužití velké příleži-
tosti či výhodné nabídky, velkou inves-
tici nebo nepodařený vztah, nebezpečí 
číhá všude. Když si vzpomenu, kolikrát 
jsem si jen říkal „jak jsem mohl být tak 
hloupý?“ nebo „jak to, že jsem to nevi-
děl, vždyť to bylo jasné“, padne na mě 
splín. Nebylo to jednou, dvakrát, nebylo 
to dokonce ani třikrát. Jinak než z chyb 
se učit nedovedu – až když vidím, kam 
moje mizerné rozhodování vedlo, něco 
pochopím a snažím se tu samou chybu 
neopakovat a raději místo toho udělat ji-
nou, kterou jsem ještě neudělal, abych se 
případně zase něco naučil a mohl jít dál. 
Nedovolil bych si proto soudit tak jedno-
duše, a už vůbec ne někoho, kdo se stal 
obětí podvodu, jenž ho uvrhl do neštěstí.

Přesto mě zaujaly naprosto odlišné 
pohledy na případ, který se mohl jevit 
povrchním okem jako zcela jasný. Oddě-

lí-li totiž člověk od emocí fakta a podívá 
se na problém s  odstupem, může být 
překvapen, jak se v odhadu mýlil, a že 
není nic tak jednoznačné, jak se může na 
první pohled jevit.

Letadlo letí
Jedná se o velmi dávnou a složitou záleži-
tost, proto připomeňme jen velmi struč-
ně, co se tehdy s domky za Prahou stalo 
(či nestalo). V roce 1993 se na trhu ob-
jevila společnost, která spustila masivní 
reklamní kampaň na levné bydlení – H-
-System.

Uslyšelo na ni 1200 lidí, kteří neváhali 
zaplatit dopředu v průměru milion ko-
run. Jenže místo tisícovky domů se fir-
mě podařilo postavit pouhých 34. Nemu-
sel to být od začátku úmyslný podvod. 
Projekt vznikl už v roce 1992 a cenové 
kalkulace na výstavbu údajně nepočítaly 

H-System fungoval jako letadlo, kdy se z peněz nových 
klientů hradí závazky vůči starším klientům. To může 
pokračovat jen tak dlouho, dokud přichází dost nových lidí.

Foto Profimedia
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s tím, že v polovině 90. let vzrostou vý-
razně ceny stavebního materiálu, a po-
četně to přestane vycházet. U  soudu 
zaznělo, že už v roce 1995 bylo jasné, že 
smlouvy podepsané s lidmi v roce 1993 
nelze splnit, alespoň tedy za sjednaných 
podmínek. Reklamní kampaň byla v pl-
ném proudu a místo ukončení projektu 
či jednání s klienty o zvýšení cen se šéf 
H-Systemu Petr Smetka pokusil chybějí-
cí peníze „vydělat“ jinde. A tak prostřed-
ky z H-Systemu použil na pokus o roz-
jezd tzv. Třetího trhu s cennými papíry 
či start finanční loterie Naděje, která ale 
brzy zkrachovala. Zmizelo v ní 300 mili-
onů korun, které pocházely z velké části 
z H-Systemu.

Co tedy udělali manažeři H-Systemu? 
Začali používat peníze od nových kli-
entů, kterým měly být dodány domky 
v letech 1997 až 1998, na to, aby z nich 
zaplatili náklady na výstavbu domků kli-
entů z první vlny, tedy z roku 1993. Ten-
to systém je známý jako Ponziho sché-
ma, klasické letadlo, které spočívá v tom, 
že se z peněz nových klientů hradí zá-

vazky, jež má společnost vůči starším 
klientům, z  čehož vyplývá, že činnost 
může pokračovat jenom tak dlouho, 
dokud přichází dost nových lidí. V roce 
1997 firma zkrachovala a  její šéf Petr 
Smetka byl v roce 2004 odsouzen k tres-
tu odnětí svobody ve výši 12 let. Zatím-
co on už je venku, pro jeho klienty, kteří 

přišli o  miliardu korun, tento průšvih, 
který vedl až k  letošnímu rozhodnutí 
o vystěhování, zdaleka neskončil.

Stane-li se někdo obětí podvodu a fir-
ma upadne do konkurzu, cílem konkurz-
ního správce by mělo být prodat veškerý 
možný majetek za co nejvyšší cenu a vý-
nos rozdělit mezi poškozené. Výsledek 
bývá tristní: ačkoli má být efektivita 

insolvenčních řízení v  České republice 
podle údajů Světové banky 65 procent, 
Hospodářské noviny před třemi lety in-
formovaly o tom, že je to nesmysl a ve 
skutečnosti je to podle studie Asociace 
malých a  středních podniků a živnost-
níků pouhých 7 procent. Jinými slovy – 
pokud někdo vytuneluje firmu nebo se 

položí vlivem špatného hospodaření, kli-
enti pravděpodobně uvidí velké H jako 
H-System. 

O  tom, zda je to způsobeno tím, že 
se v konkurzech prodává majetek úmy-
slně výrazně pod cenou, můžeme jen 
spekulovat. Ostatně část poškozených 
klientů H-Systemu podala na konkurzní-
ho správce Josefa Monsporta, bývalého 

Stane-li se někdo obětí podvodu či krachu, cílem konkurzu 
má být prodat majetek za co nejvyšší cenu a výnos rozdělit 
mezi poškozené. Efektivita je však v Česku tristní...

 Poškození klienti H-Systemu v Horoměřicích 
apelují na city a jakousi vyšší spravedlnost, 

tahají ale za kratší konec pomyslného 
provazu...   Foto Profimedia
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Správce konkurzní podstaty Josef 
Monsport, bývalý komunistický prokurátor, 

je velký a mocný hráč.   Foto Profimedia

komunistického prokurátora s  dlouhý-
mi prsty, několik trestních oznámení 
– například za to, že „dokázal“ prodat 
pozemky o výměře 840 tisíc metrů čtve-
rečních za 17 milionů korun, ovšem již 
za pár let koupil investor pouhou třetinu 
této plochy za 420 milionů. Podle soudu 
konkurzní správce nepochybil, ale kdo 
by věřil v zemi justiční, konkurzní, exe-
kuční a jiné mafie soudu? Obzvlášť když 
zdravý rozum napovídá jinak…

Do majetku společnosti H-System spa-
dala i vila v centru obce Lichoceves. Nový 
majitel ji i s přilehlým hektarovým po-
zemkem získal za 3,2 milionu, za dalších 
500 tisíc přikoupil tři hektary sousední 
půdy a vilu i s pozemky o pár let později 
prodal za 41 milionů. Co na to říct?

Kdyby skončila celá tragédie v  Ho-
roměřicích a  Velkých Přílepech pouze 
tím, že na majetku H-Systemu, jenž se 
octl v  konkurzu, vydělá někdo úplně 
jiný a  poškození dostanou H jako H-
-System, pořád by to ještě nebyla ta 
nejhorší varianta. Žijeme přece v České 

republice, zemi, kde se ukradne vše, co 
nepřivážete. 

Lidi by sice přišli o peníze, rozloučili 
by se se snem o vlastním domečku a od-
stěhovali se třeba někam do nájmu, ale 
čas by všechny rány zhojil a možná by se 
naskytla příležitost později.

Nyní bydlím
Jenže právě tady nastala po krachu H-
-Systemu a  podivném konkurzu tragé-
die číslo tři. Část lidí se s krachem firmy 
a svého snu nesmířila a založila stavební 
družstvo Svatopluk s cílem pokračovat 
ve výstavbě, a to i za cenu dalších inves-
tic. Když už v  tom utopili tolik peněz, 
řekli si, že se stavba sice prodraží, ale své 
bydlení zachrání. Málo se ale ví o tom, že 
stavební družstvo Svatopluk zřejmě spo-
luzakládal sám odsouzený šéf H-Syste-
mu Petr Smetka a další jeho zakladatelé 
Ivan Král a Pavel Středa dostali podmí-
něné tresty za to, že z konkurzu vyvedli 
značnou část majetku. Kolem se hraje 
velká a značně nepřehledná hra.

Například Pavel Středa je velmi zají-
mavý člověk. Je autorem více než pade-
sáti odborných publikací a tzv. Středova 
vzorce – matematické formulace pro 
popis kvantového Hallova jevu. Patří 
mezi špičky české fyziky, přátelí se s no-
siteli Nobelovy ceny. Dle svých slov se při 
krachu H-Systemu rozhodl z vložených 
peněz klientů, mezi které sám patřil, as-
poň něco zachránit. Postavil se – spolu 
s pracovníkem Českých aerolinií Ivanem 
Králem – do čela zoufalých klientů, ne-
boť se „nechtěli smířit s představou, že 
by jejich stamilionové platby skončily 
v  nenávratnu“. „Vůbec se nedivím, že 
Pavel v úsilí o co nejlepší nápravu složité 
situace důvěřoval lidem, s nimiž jednal. 
Nepřekvapilo mě, že se vrhl po hlavě 
do zapeklité situace a tvrdě pracoval na 
tom, aby se daly věci do pořádku. Vůbec 
mě neudivilo, že lidé šli za tímto stateč-
ným člověkem, který má v srdci nespor-
ně široký společenský zájem, a je tak při-
rozeným vůdcem,“  zastal se jej v  tisku 
jeho dlouholetý kamarád z  Texaské 
univerzity v Austinu, profesor Allan H. 
McDonald. Jde o jednu z řady světových 
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„fyzikálních veličin“, které se ostře ohra-
dily proti Středově zatčení.  „Co mě ale 
opravdu překvapilo, spíše bych řekl 
šokovalo, je fakt, že česká justice je tak 
rigidní, že nedokáže odlišit nesobecké 
úsilí, motivované smyslem pro spravedl-
nost a optimistické nadšení pro dosaže-
ní co nejlepšího výsledku, od sobeckého 
kriminálního jednání, které si vězení jis-
tě zaslouží,“ dodal profesor McDonald po 
podmínečném odsouzení pana Středy. 

Situace to byla pro všechny poškozené 
jistě příšerná, a kdo to nezažil, asi si to 
neumí ani představit, obávám se však, že 
fyzikální zákony, které zkoumají a pozo-
rují český inženýr a americký profesor, 
a právní řád a česká justice jaksi nejsou 
kompatibilní. Tady platí spíše zákony 
džungle. Takže díky Středově a Králově 
entuziasmu 140 lidí sice bydlí, ale podle 
všeho dlouho nebudou… Zoufalejší tak 
budou ještě víc.

Když v  roce 2004 padl rozsudek 
nad pány Středou a  Králem, někteří 
z bývalých klientů H-Systemu se přišli 
podívat k  soudu. Například Jiří Bareš, 
který přišel o více než dva miliony ko-
run, ale díky Svatopluku svůj dům na-
konec dostavěl, považoval odsouzení 
představitelů Svatopluku za skandální. 
„Když H-System zkrachoval, bylo posta-
vené pouze přízemí. Dostavěli jsme to 
na základě povolení správce konkurzní 
podstaty. Investoval jsem dalších mili-
on osm set tisíc korun. Ale nyní byd-
lím.“ Nyní, v roce 2004 ano, ale co bude 
zítra? Za 14 let v roce 2018 je na tom 
hůř, než kdyby si za dalších milion osm 
set tisíc tehdy koupil byt.

Jednou vyhrajeme
Jak to všechno skončí, bylo jasné už 
minimálně v  roce 2004, kdy padl ve 
věci H-Systemu první rozsudek. „Nelze 
ani přehlédnout skutečnost, že již jed-
nou podvedeným klientům podávalo 
vedení družstva Svatopluk informace, 
které nebyly v  souladu se skutečným 
stavem,“ píše se v  něm mimo jiné. 
„Pozice družstevníků ze Svatopluku 
je o to choulostivější, že se na bydlení 
skládají podruhé,“ napsaly po vynesení 

rozsudku Hospodářské noviny, „a hro-
zí, že budou muset i  potřetí, protože 
právě Král se Středou podepsali s  H-
-Systemem podivné smlouvy. Druž-
stevníci tak nevlastní pozemky, na 
nichž ,jejich‘ domy stojí.“

Krátce po rozsudku, který si všichni 
mohli přečíst, si do vedení družstva jeho 
členové – jako kdyby nechtěli vidět re-
alitu – zvolili opět pány Krále a Středu. 
A jelo se dál. V protisměru. Pavel Středa 
po svém znovuzvolení slíbil: „Jednou 
jsme něco rozjeli, a  tak to musíme do-
táhnout do konce. Já z  boje neutíkám. 
Jednou to vyhrajeme. Jsem si jist.“ 

Jisté bylo, že to dopadne přesně nao-
pak. Družstvo se na dostavení domů vů-
bec nedomluvilo s konkurzním soudem, 
tudíž od začátku lidé stavěli domy, které 
jim nepatřily. Ti, kteří se do této kami-
kaze akce pustili, dnes obviňují všechny 

okolo a argumentují tím, že jim dostav-
bu povolil tehdejší správce konkurzní 
podstaty Karel Kudláček. Ovšem za 
určitých podmínek a pouze ústně a ni-
kde nebylo smluvně ošetřeno, za jakých 
okolností je to možné a co z toho vyplý-
vá. Představte si, že byste se se zahrad-
níkem vily, kde jste dřív bydleli, domlu-
vili, že na této zahradě vysázíte jahody. 

Jak to skončí, bylo jasné už minimálně v roce 2004, kdy 
padl první rozsudek. Stálo v něm, že členové družstva 
Svatopluk nevlastní pozemky, na nichž ,jejich‘ domy stojí...

Zatímco Petr Smetka, šéf firmy H-System, 
si za podvod odseděl 12 let a už je z vězení 
venku, pro poškozené kauza ještě zdaleka 
nekončí...   Foto Profimedia
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Investujete tedy do zvelebení zahrady, 
a když jahody vyrostou, nový majitel vily 
parcelu i stavbu bude chtít prodat. A za-
hradník, který vám to kdysi dovolil? Ten 
už je dávno mrtvý. Jahody jsou krásné 
a sladké, ale zcela jistě ne vaše – jinak to 
ani být nemůže.   

A tak se stalo, co se stát muselo. Když 
byl konkurzní správce Kudláček odvo-
lán, jeho nástupce  Josef Monsport  vy-
zval obyvatele dostavěných domů, aby 
nemovitosti vyklidili  a  umožnili jejich 
prodej. Poškození totiž nebyli jen maji-
telé dostavěných nemovitostí, ale ještě 
více možná ti, kteří též svěřili H-Sys-
temu peníze, ale ten zkrachoval ještě 
dřív, než začal jejich domy stavět, tak-
že dostavovat neměli ani co. Z  peněz 
získaných z prodeje domů a pozemků 
měly být uspokojeny pohledávky všech 
poškozených klientů H-Systemu, tedy 
i  těch, kteří ve stavbě nepokračovali 
a kterých bylo mnohem víc. Jak k tomu 
přijdou tihle lidé?

Členové bytového družstva Svatopluk 
ale o  vystěhování nechtěli slyšet a  od 
roku 2000 se s Monsportem soudí. A to 
je také důvod, spolu s  pomalostí čes-
kých soudů, proč se celý případ táhne 
čtvrt století. Monsport totiž správně 
argumentuje tím – a to, jestli s dalším 
majetkem kšeftoval a prodával ho pod 
cenou, teď nechme stranou –, že coby 
konkurzní správce musí peníze rozdě-
lit podle zákona mezi všechny věřitele, 
a kdyby neprodal i domy a pozemky lidí, 
kteří nemovitosti dostavěli, poškodil by 
ty, kteří ani nezačali stavět. Svatopluku 
nicméně nabídl odkup domů i s pozem-
ky za 140 milionů korun. Znalecký po-
sudek před lety ocenil osm domů včetně 
velkých pozemků na 230 milionů korun, 
z toho hodnota dostavby činila 90 mili-
onů – v průměru by tak na jednu z 56 
rodin ze Svatopluku připadalo doplatit 
2,5 milionu Kč.

Peníze, jež dali za domy H-Systemu, se 
z logiky věci nepočítají, o ty přišli už teh-
dy. „Pokud by to akceptovali, tak to mělo 
proběhnout tím způsobem, že by zaplati-
li celkovou cenu domu, a souběžně s tím 
já bych vyplatil z konkurzní podstaty to 
zhodnocení,“ uvedl Monsport. Stejný ná-
vrh učinil i jiným klientům H-Systemu ve 
Velkých Přílepech, kteří na to přistoupi-
li. Koupili tak své původně levné domy 
velmi draze, ale jsou jejich. Horoměřičtí 
zaplatili dvakrát, ale budou muset platit 
i potřetí, nebo odejít. Pokud to za ně ne-
zaplatí třeba před volbami nějaký politik.

Třikrát a dost?
Nechat se podvést jednou, stane se. 
Ale nechat se podvést podruhé? To už 
ukazuje na hlubší odtržení od reality. 
Potvrzuje to i  soudce Kamil Kydalka, 
který vynesl v únoru 2004 rozsudek nad 
Petrem Smetkou a dalšími obviněnými 
manažery H-Systemu. „Již ve zmíněném 
rozsudku jsme zmínili, že je možné, že 
pokud budou chtít bydlet v  majetku 
z konkurzní podstaty, budou muset byd-
lení znovu uhradit. Někteří i potřetí. Ny-
nější stav je pouze logickým vyústěním 
celé kauzy. Poškození nemohou tvrdit, 
že jsou překvapeni. Pamatuji si, že když 

jsme při výslechu těchto poškozených 
vznesli dotaz, zda spolupracují se správ-
cem konkurzní podstaty, uvedli, že ni-
koliv. Nespolupracovali. Podle informací 
z této doby nespolupracovalo ani druž-
stvo. Již v roce 2008 rozhodl občansko-
právní soud o tom, že pozemky i stavby 
na nich patří úpadci, tedy společnosti H-
-System a. s. Stavební a bytové družstvo 
Svatopluk nemělo od tohoto rozhodnutí 
žádné oprávnění s  nemovitostmi dále 
nakládat.“ Tečka.

Míchat emoce, lidské osudy a jakousi 
vyšší spravedlnost mezi české paragra-
fy se prostě nevyplácí. Stát tu bohužel – 
a tvrdím to s ohledem na vše, co jsem si 
o jeho fungování za ta léta poskládal – 
není od toho, aby pomáhal lidem a chrá-
nil je před sebou samým, zvůlí systému 
či nespravedlností, ale naopak občan 
je tu od toho, aby přestal být naivní, 
pochopil to konečně a  naučil se před 
státem, který se jej snaží drtit, ždímat 
a  škubat, prokličkovat a  nespadnout 
do jeho léček. Půjde-li hlavou proti zdi, 
nemá šanci. Bude-li očekávat, že pro něj 
stát něco udělá, dopadne též bídně. Jest-
li si například dnešní čtyřicátník myslí, 
že od státu dostane důchod, pravděpo-
dobně bude překvapen, že nedostane 
nic. Matematika je matematika a bývalý 
ministr financí Pilný to řekl jasně: „Pen-
zijní systém samozřejmě dojede, dřív 
nebo později. Je třeba hledat cesty, jak 
z toho. Zatím se to nikomu nepodařilo. 
Moje děti nebudou dostávat důchod, 
z  čeho by to proboha bylo?“ Čím dřív 
pochopíme, že socialismus skončil, tím 
líp pro nás, protože se podle toho bude-
me muset zařídit.

Podvedení z  H-Systemu teď od státu 
něco očekávají. Jejich kroky jsou zalo-
ženy na emocích a postoji typu „to pře-
ce není možné, my jsme do toho dali 
všechny peníze, takhle to nemůže zůstat 
a někdo s tím něco určitě udělá“. Proto 
staví na „svých“ pozemcích závory, brečí 
do kamer a říkají, že se z Horoměřic ne-
hnou, protože do těch domů dali všech-
no. Lidsky to je pochopitelné. Odpověď 
zní ale krutě: Nikdo s  tím nic neudělá, 
protože co je psáno, to je dáno. vid 



18

POSTŘEH

K oukal jsem na to kdysi překvape-
ně z okna. Chlapík parkoval před 
domem a snažil se zacouvat na 
místo, kam se podle mě nemohl 

vejít. Ale poradil si. Opřel se o Octavii vza-
du, šťouchl do Peugeota vepředu, ťuk sem, 
ťuk tam, a bylo.

Jak ti ťuklí před ním a za ním druhý 
den vyjeli, netuším. Vím jen, že podob-
ný obrázek je dnes v Praze zcela běžný. 
Někteří, jako tenhle protřelý řidič, který 
věděl, co dělá, se tím vpasují na místa, 
kam si jiní netroufnou, a  tak si ušetří 
objíždění bloku a  dlouhé čekání, až se 
nějaký flek uvolní, případně parkování 
tak daleko od domu, že by to měl blíž 
na nádraží, kdyby jel vlakem.

Když to udělají jemně a  řidič ťuklého 
vozidla to nevidí, ani to nezjistí, protože 
se nic nestalo. Horší jsou řidiči, kteří par-
kovat neumí. Ti couvají, couvají a zastaví 
je až rána. Moje pomačkaná značka schy-
távala statečně rány, až jsem ji jednou 
našel šejdrem vloženou do nakřáplého 
rámečku. Řidič či řidička byli sice s parko-
váním na štíru, ale aspoň značku ze země 
zvedli a snažili se ji vrátit na místo. S tím 
se zkrátka musí ve velkoměstě počítat. 
Párkrát jsem navíc také takhle někoho ve 
stresu pohladil po kapotě, takže mám pro 
tyto drobné nedokonalosti pochopení.

Na rozdíl od jednoho starého gentlema-
na. Měl jsem sraz se svým známým, kte-
rý se snažil vklínit mezi dvě auta se svou 
zánovní naleštěnou dodávkou. A  ťuknul. 
K  Frantově smůle to majitel auta viděl 
a ihned na to z okna nevybíravě upozornil. 
Prý okamžitě zavolá policii, že mu vznikla 
škoda. Možná tam promáčknutí značky 
bylo, ale nic se nemuselo opravovat, funkč-
nost se nezmenšila a celé to bylo tak banál-
ní, že by se dalo čekat, že to spraví omluva. 

Pánovi ale o  omluvu nešlo. „Tak si 
trhněte nohou,“ odtušil František po 
několika minutách handrkování, což 
pána samozřejmě ještě víc popudilo. 
Jak se později ukázalo, nešlo mu ani 
o  peníze. Když asi pět minut hudro-
val a pořád si mlel svou o polici, učinil 
Franta smířlivé gesto a nabídl pánovi, 
který mezitím ze svého okenního sta-
noviště vyslal hrdinně na bojiště svoji 

stejně hádavou ženu, šest set korun. 
Staří manželé, kteří se podle mého 
odhadu museli seznámit při nábo-
ru agentů StB, to odmítli a  trvali na 
svém. Že prý jde o desetitisícovou ško-
du a musí to vidět pojišťovák a kdesi 
cosi. „Ten se vám vysměje, kvůli ta-
kové blbosti,“ namítal logicky Fran-
ta. Normální člověk by si v  podobné 
situaci vzal šest stovek, pochválil by 
se, jak skvěle vydělal na promáčknuté 
značce, a  pozval by manželku třeba 
na zmrzlinový pohár.

Co z  toho má, že ty peníze nevezme 
a podá nějaký nesmyslný podnět na po-
jišťovnu či policii, které tím akorát na-
štve? Pán a paní tepali Frantu, kterému 

ještě pár minut trvalo, než definitivně 
pochopil, že jakákoli dohoda je vyloučena, 
a  mně z  té jejich zataťatosti docvaklo, 
proč to dělají – baví je to. 

Asi před deseti lety mi vyprávěl jeden 
městský strážník, že většina jeho výjezdů 
ve službě je na udání. Ne oznámení, že se 
někde stal zločin nebo se děje bezpráví, 
ale naprášení souseda.

Češi jsou v tomhle velice zdatní, jak se 
zdá. Onen strážník si též postěžoval, jak 
je z  toho unavený, že s  kolegy nestíhají 
být často tam, kde mají, protože ze záko-
na musejí na udání vyjet vždy, i kdyby šlo 
o sebevětší banalitu nebo výmysl. Často se 
prý udává kvůli tomu, že soused parkuje  
kolem na trávě, v protisměru a podobně, 

POSLUŠNĚ  
HLÁSÍM
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ačkoli každý ví, že zaparkovat v Praze dle 
pravidel je někdy nadlidský výkon. 

To ale pořád není nic ve srovnání s tím, 
co jsem se před lety dozvěděl od jednoho 
starého muže, který za války pracoval ve 
vyšších patrech nacistického režimu v Ně-
mecku. Vyprávěl mi o tom, že Němce za 
války zrovna český národ až tak nezajímal 
a nechali by ho bývali relativně v klidu, ale 
život jim komplikovala jedna anomálie, se 
kterou se v jiných státech nesetkali a která 
je ohromně otravovala a  přidělávala jim 
práci – česká obliba podávat hlášení. Tvrdil 
mi, že drtivá většina všech poprav nacisty 
v Československu byla provedena na pří-
mé udání. Tu někdo ohlásil, že má pan No-
vák schované prase ve spíži nebo roznáší 

letáky, tu záviděl něco jiného nebo měl pif-
ku na souseda Krkovičku či soka v lásce… 
„Nemohli jsme nic nedělat a udání ignoro-
vat, když už jsme nastavili nějaká pravidla. 
Lidi by z nás měli legraci a situace by se vy-
mkla kontrole – a my jsme tu potřebovali 
udržet především pořádek, měli jsme dost 
starostí jinde.“ Pro jistotu podotýkám, že 
jde jen o svědectví jednoho starého insi-
dera, který už mohl být senilní. Já jen aby 
mě někdo nenařkl, že se zastávám nacistů 
a zpochybňuji české utrpení a hrdinství.

Už nechoďte
Že ale tento pamětník nelhal, mohu 
doložit zoufalým inzerátem či výzvou 
v týdeníku Přítomnost z 27. srpna 1939, 
kterou otiskli Němci – upozorňovali 
v něm Čechy, ať nejsou tak „uvědomělí“. 
Oznámení vyšlo na příkaz gestapa. „V bý-
valém Petschkově paláci v Bredovské ulici 
se dveře netrhnou českými návštěvníky, 
kteří přicházejí se všelijakými stížnostmi 
a obtěžují úředníky gestapa (říšské státní 
tajné policie). (…) Úředníci Gestapa jsou 
vyřizováním těchto případů zdržováni 
od své normální práce.“ 

Každý národ má kromě svých skvělých 
vlastností i horší stránky. Nevím, jak je to 
jinde a proč Češi tak rádi oznamují pokles-
ky jiných a cítí potřebu se stále porovná-
vat. Je to nějaký syndrom malého národa? 
Myslíme si, že se někomu zavděčíme a bu-
deme pochváleni? Těžko říct...

Nejsem psycholog a nemám to podlo-
žené daty, ale napadlo mě, že v tom hraje 
velkou roli české rovnostářství. Přání, aby 
nikdo nevyčníval. A plíživá závist, pokud 
něco takového hrozí. Pro ty, kdo tohle 
nevědí, může být srážka s realitou velmi 
šokující. Jako pro mladý česko-holandský 
manželský pár, který se přistěhoval na 
samotu ve středně velkém středočeském 
městě.. Koupili a zrekonstruovali chalupu, 

k  níž se jede kolem rybářství a  přejede 
se brod jako v nějaké australské buši. Ti 
dva udělali jednu zásadní chybu hned na 
začátku – jali se družit se sousedy, aniž 
by toto české specifikum znali. Nevěděli, 
že základem přežití je nebýt nápadní. Ti 
skutečně bohatí lidé, které jsem v Česku 
poznal, tím myslím ty, kteří mají opravdu 
hodně peněz, ne hypotéku a auto na lea-
sing, nikdy nedávají své bohatství na odiv. 
Předvádí se jen vyšší střední třída, která 
se dere výš a toto neví, že takto se boháči 
nechovají. Oni vědí, v jaké zemi žijí, a tak se 
snaží NEVYČNÍVAT. 

Tihle dva, kteří nějaké peníze asi měli 
a z Holandska se do Čech nevrátili zce-
la bez prostředků, udělali fatální chybu, 
když pozvali na návštěvu souseda z pen-
zionu, kolem kterého vede onen brod, 
jímž se dostávají na svou stranu cesty. 
Návštěva prý byla příjemná, a tak nechá-
pou, proč soused postavil za potok kvě-
tináč a zahradil jim jedinou příjezdovou 
cestu. No protože zjistil, že „mají“. Na ná-
vštěvě zhodnotil, kolik stála nemovitost, 
kolik rekonstrukce, určitě se na něco 
nenápadně zeptal, oni bezelstně odpo-

věděli, a on teď bude dělat drahoty nebo 
bude o  podmínkách průjezdu kolem 
svého penzionu licitovat. A taky nevěděli 
jednu důležitou věc – nechali vykácet les 
v okolí svého domu, kam on chodil léta 
sbírat dříví. Za pár let si snad zvyknou 
a pochopí, že žijí v zemi, kde by se měli 
mít všichni stejně špatně. Nechci udávat, 
ale hlásit se to musí.

Lidé, kteří si v Čechách dávají na Face-
book fotky z Malediv a Karibiku a chlu-
bí se kousky z nové kolekce, si dle mého 
názoru nepočínají zrovna nejmoudřeji. 
Nač zbytečně dráždit? Opravdu bohatého 
člověka často poznáte tak, že to nepozná-
te. A největší radost lidem stejně uděláte, 
když se budete mít špatně.   vid         

V zoufalém inzerátu v týdeníku Přítomnost z 27. srpna 
1939 nacisté upozorňovali Čechy, ať nechodí tolik 
„oznamovat”, protože nestíhají. 

Proč lidé tak rádi škodí 
druhým a s velkou 
slastí úředně oznamují 
poklesky svých 
spoluobčanů, ať už 
domnělé, či skutečné?
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Tohle přece nejde

Je září a zase to vypuklo. České 
televize produkují pestrou škálu 

seriálů, které divákům podprahově 
sdělují, že „tohle je život“. Protože 

ostatní jsou na tom stejně 
a socialismus ještě neskončil.
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P ro ty, kteří se chtějí pobavit 
a  přitom dozvědět, jak fungu-
je svět, nebo se poučit z  chyb 
druhých, se točí Hra o  trůny, 

Lucifer a Perníkový táta. Pro lidi, kteří 
se chtějí pobavit a přitom zapomenout 
a od reality naopak utéct, tu existují tře-
ba Přátelé nebo Sex ve městě. A konečně 
pro diváky a divačky, kteří se chtějí po-
bavit, zabít čas a hlavně utvrdit se v tom, 
že druzí jsou na tom stejně špatně nebo 
hůř, tu máme české seriály Ordinace 
v  růžové zahradě nebo… Kadeřnictví. 
Poslední jmenované mají ještě jednu 
velmi záludnou, rafinovanou a  nebez-
pečnou vlastnost, která není na první 
pohled patrná.

Mělo mě to varovat, ale moje zvěda-
vost byla zase silnější než pud sebezácho-
vy. Na Seznamu, respektive internetové 
televizi Stream běžela masivní reklama, 
jíž se nedalo vyhnout, a tak jsem na to 
klikl. Očekávání nebyla veliká, ale přes-
to to byl šok. Začnu dobrou zprávou: je 
to krátké, neboť formáty moderních in-
ternetových seriálů nepřesahují stopáží 
deset minut. Někdy se ale i  šest minut 
může zdát delší než Rok na vsi (ve druhé 
galerii za sloupem, Národní divadlo, 
školní výlet v roce 1995). 

Začátek přitom tragédii nenasvědču-
je. Naopak, ten nápad internetové tele-
vize Stream oslovit divačky Ordinace 
v růžové zahradě či Ulice je z marke-
tingového hlediska výborný. Stream je 
navíc znám svou progresivitou.

Jana Krausová coby Zuzana vchází 
do svého malého kadeřnictví, na drá-
tě má dceru, která se jí snaží vnutit do 
svých služeb vnučku Anetu, ačkoli pod-
nik nijak výrazně neprosperuje, tedy je 
rád, když zaplatí všechny zaměstnance 
a nájem. „Posledně mi tady ukradla pa-
máteční brož. Já ji tady prostě nechci,“ 
důrazně zopakuje, načež se jí za zády 
ozve: „Ahoj babi.“ Babi nehne brvou a – 
poté, co řekla před pěti vteřinami prav-
du – poněkud nepatřičně, leč pohotově 
zalže: „Jsem moc ráda, že tě vidím.“ Že 
by se čeští filmaři pochlapili a rozjeli rea-
listické rodinné a sociální drama? Zvlášť 
když babi vyměkne a je jí hloupé vnučku Foto Adobe Stock
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nepřijmout, a přitom nedokáže vyhodit 
jednu z  přebytečných  kadeřnic, což je 
ekonomická sebevražda? 

Pak ale do práce dorazí ostatní „hol-
ky“ a naděje shoří rychleji než na zápal-
ce síra. Začnou řešit, jestli je lepší mlad-
ší milenec, a to způsobem, který první 
slibnou minutu přebije jako prasklá ka-
nalizace vůni levandulového čaje.

Abych to zkrátil, ukřičená padesátni-
ce Marika si nabrnkne kolouška, jemuž 
půjčí 100 000 korun, které nemá, aby ji 
vůbec chtěl, a tak si na ně vezme úvěr; 
mladík sotva pubertě odrostlý už se 
„překvapivě“ neozve. Prý je to trest za 
to, „že jsem chtěla normálního chlapa“. 
No nevím…

Nepoučitelné dámy pak řeší v  dal-
ších dílech muže na seznamkách, Bra-
zilce z  posilovny, se kterým se jedna 
z  nich rozešla, protože jí řekl, že je 
tip hruška (ve skutečnosti prý spíš 
avokádo). Celou směnu řeší nesmysly, 
nůžkami zákaznicím div nevypíchnou 
oči, jak se nesoustředí, a jejich debatu 
místo práce šéfová ukončí slovy: „Hele, 

holky, dělejte, já chci dneska zavřít 
dřív.“ Socialismus s lidskou tváří?

Zatímco český průkopník seriálů 
zasazených do konkrétního sociálního 
prostředí s  názvem Hospoda, ač jej 
kritici strhali, na České filmové databázi 
ČSFD, kde hodnotí filmy a seriály filmo-
ví a  seriáloví nadšenci, v  oblíbenosti 
diváků vyšplhal na slušných 58 procent, 

pak už to šlo jenom z kopce. Když ve-
dle Hospody na Nově vzpomenu dal-
šího porevolučního premianta, Život 
na zámku, který po léta vysílala Česká 
televize, musím konstatovat, že opro-
ti dnešním českým nekonečným soap 
operám šlo o  veledílo. Zatímco třeba 
v  USA zažívají seriály obrovský boom 

a vzestup kvality, u nás plní seriály zce-
la jinou roli. Taková Ulice má na ČSFD 
22 % a Ordinace v růžové zahradě do-
konce 13 %. V podobných číslech se po-
hybuje i Kadeřnictví.

Vzpomněl jsem si na tohle nové dílo 
ve Španělsku, kde jsem dělal reportáž 
do červencové Šifry (číslo 7). Na pobře-
ží Costa Brava, ve slavném letovisku 

Lloret de Mar, jsem si všímal nejen vál-
ky proti turistům či kvality potravin, 
která se až podezřele liší od těch na-
šich (Šifra číslo 8), ale zaujaly mě tam 
i  další věci. Jednou z  nich byla právě 
návštěva kadeřnictví. Nikoli moje, ta 
by byla krátká, v rytmu hitu Jede, jede 
mašinka, ale dam z naší ctěné party, se 

V USA umožňuje seriálový formát tvůrcům to, co film 
nesvede – rozvíjet charaktery postupně a na větším 
prostoru. Češi to mají jinak...

Tvůrci v USA využívají seriálového formátu 
k něčemu, co film nesvede – rozvíjejí 
charaktery postupně a na větším prostoru. 
Češi to mají jinak...   Foto AdobeStock
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kterou jsme na Pyrenejský poloostrov 
vyrazili. 

Víte, jak to chodí se  ženami. Jedna 
něco vyzkouší či objeví a  ostatní to 
musejí mít taky. V tomhle případě se jim 
nedivím. Dokonalý účes, se kterým při-
šla Magda na večeři, vynikal nejen pre-
cizností provedení, ale i  překvapivým 
smyslem pro detail. Strávila tam asi pět 
hodin, kdy jí melírovali každičký prou-
žek zvlášť tak, aby vše ladilo a vypadalo 
co nejpřirozeněji.

A tak se vracela jedna kočka za dru-
hou. První vlnitá, druhá vyžehlená, třetí 
nakrátko, všechny se šťastně usmívaly. 
A stále zaskočeně opakovaly jednu věc. 
Například Iveta takový účes chtěla dáv-
no, přirozeně vypadající melír, aby se 
nová barva sjednotila s její původní bar-
vou a skloubila s odrostlými částmi tak, 
aby si nemusela zase přebarvit celou hla-
vu. Bylo to ohromně náročné a pracné, 
doladit každý pramínek vlasů a věnovat 
mu potřebnou péči, ale výsledek stál za 
to. Snažila se o takový výsledek i doma, 

ale odpovědí v salonech, které navštívi-
la, jí bylo: „To nejde.“ Případně umíme to 
jen takhle, ale tak, jak to chcete vy, se to 
udělat prostě nedá.

Jenže není umění vyrobit na hlavě 
krásný účes – a jistě mi to, dámy, potvr-
díte –, který vypadá fantasticky, když vy-
cházíte ze salonu, ale o pár dní později, 
po ranním probuzení, už to taková hit-
paráda není. Správný účes by měl držet 
tvar a fazónu po celou dobu, ne jen do 
prvního umytí.

Skutečný život
Nenápadný salon v  Lloretu nevynikal 
okázalostí ani luxusem, nemyslím si ani, 
že by byl nějak speciální, jedna věc jej ale 
posouvala do první ligy – přístup. Řídí se 
tam totiž jiným heslem: „Jde to.“ Jedna 
myje, druhá barví, třetí stříhá a všechny 
se koncentrují na práci. Vědí, že se v ost-
ré konkurenci musejí uživit, klienti jsou 
nároční a musejí dodat nejlepší službu, ji-
nak už nepřijdou. Přijde mi, že Češi zatím 
coby zákazníci leccos prominou nebo 

nejsou ve vyžadování kvality tak důsled-
ní, a obchodníci a živnostníci na to hřeší. 
Některým lidem – zažil jsem nedávno – 
stále přijde hloupé reklamovat například 
studené brambory nebo nepovedené 
jídlo v restauraci, a to je pak těžké chtít 
něco měnit.

V  Evropě, kde nebyl tak dlouho ko-
munismus, odpustí zákazník mnohem 
méně. Kvalita je standard. Jen ten, kdo 
platí, může přimět poskytovatele služby 
k lepší kvalitě, protože ten si dovolí jen 
to, co mu umožní zákazník.

Ono by to v  Karlových Varech, Os-
travě, Brně či Plzni taky šlo, ne že ne, 
a když narazíte na zkušeného kadeřní-
ka, dokáže leccos, ale musí chtít. Až pří-
liš mnoho lidí se snaží svou práci odbýt. 
Když řeknete, že něco nejde podle před-
stav zákazníka, máte slušnou naději, že 
se nechá ostříhat podle toho, co mu po-
radíte vy. Má-li vlastní představu, pak je 
tu kouzelná formulka: „To nejde.“ A tak 
to udělá kadeřník podle sebe, s menší 
námahou a za stejně peněz.
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Český seriál Kadeřnictví a jiné podobné 
příběhy ze života ukrývají netušené rozměry...   

Ilustrace Kateřina Váňová

Ve čtvrtém díle seriálu Kadeřnictví 
dámy probírají, zda mají muži rádi ba-
culky. Čtyři stojí, kvokají, jedna (trochu) 
pracuje. Tradiční obrázek. V dalším po-
kračování ve stejném rozestavení před 
klientkami řeší, kdy se mají poprvé 
vyspat s mužem, jehož ulovili na té in-
ternetové seznamce, kterou řešili v díle 
druhém. Totální opak toho, čemu se říká 
profesionální přístup.

Největším průšvihem českých seriálů 
je skutečnost, že se snaží lidem předklá-
dat „skutečný život“. To, co produkuje 
Ordinace v růžové zahradě, Pojišťovna 
štěstí nebo Přístav, má v divácích vzbu-
zovat dojem, že takhle opravdu vypadá 
život v českých reáliích. Částečně je to 
pravda – objevují se zde všechny české 
stereotypy od závisti a šťourání se v ta-
lířích druhých po socialistický přístup 
k  práci. Potud mohou být do určité 
míry realistické. 

Divák tyhle vlastnosti a typy chování 
důvěrně zná ze svého okolí, a tak se jen 
utvrdí v tom, že takhle to opravdu cho-
dí. Pan primář jde z  Hradce do Prahy, 
tý jo. Sestřička Vendulka zahnula panu 

doktoru Vomáčkovi, už jste to slyšela, 
paní vrchní? A ten náš junior odpromo-
val a už si vyřizuje hypotéku.

Jenže to je past... Ač se snaží vzbu-
zovat dojem, že popisují skutečnost, 
činí pravý opak – s  pomocí částečně 
realistických vzorců ji zahalují a zkres-
lují tak, aby se diváci utvrdili v tom, že 
tak nějak, jak se chovají oni sami, žijí 
i jejich hrdinové, a tudíž je vše vlastně 
v pořádku.

Například tvůrci ve Spojených stá-
tech amerických, kde se přestaly rvát 
peníze do filmů, ale gros filmové tvor-
by se přesunulo s  desítkami miliard 
právě do televizních seriálů, využívají 
seriálového formátu k něčemu docela 
jinému. Umožňuje jim to, co žádný film 
nesvede – rozvíjet charaktery postup-
ně a na mnohem delším prostoru, a tu-
díž jít více do hloubky.

Taková proměna středoškolské-
ho učitele chemie Waltera Whitea 
v  seriálu Breaking Bad (Perníkový 
táta) v gangstera ovládajícího nelegální 
trh s narkotiky na středozápadě Spo-
jených států patří k tomu nejlepšímu, 

co kdy bylo ve filmové a televizní tvor-
bě natočeno. A to především proto, že 
fantastický scénář, nepřekonatelné he-
recké výkony a superkvalitní filmařina 
umožňují divákovi pochopit, že není 
důležité, jak co vypadá navenek, ale co 
se skrývá za tím nebo uvnitř (napří-
klad uvnitř kýble omáčky z fastfoodu 
se dá skvěle distribuovat průzračně 
modrý metamfetamin).

V  USA je obrovská konkurence 
a  v  dnešní době platí, že pokud není 
seriál skoro geniální a nedosáhne vel-
ké sledovanosti, nepřiklepnou mu další 
řadu. Je to tvrdý byznys, ale těží z něj 
jak televize, které do tvorby nasypou 
miliony, tak tvůrci, kteří se proslaví 
a nastartují zářnou kariéru, tak diváci, 
kteří dostanou jen to nejlepší od nej-
lepších.

Péťa a ječmen
Je samozřejmě otázka, jestli to dělají 
čeští tvůrci vědomě. Kdyby nebyly se-
riály tak špatně udělané, skoro bych si 
myslel, že do nich masivně investuje 
farmaceutická, agrofertí, bankovní či 
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jiná lobby, aby je natáčeli z jejich pohle-
du tak geniálně, že Čechy udrží v šachu 
a  nalinkují jim život podle jejich ob-
chodních plánů.

Zuzanko, dostala jsem se do pro-
blémů; koloušek mi nevrátil sto tisíc, 
které jsem mu dala, protože jinak by 
se mnou nesouložil ani po tmě, a tak 
jsem si na to vzala půjčku od Ho-
meCreditu. Hele není to tak hrozné, 
do pětaosmdesáti to splatím, ale teď 
bych potřebovala aspoň desítku, mů-
žeš si od někoho půjčit, abys mě mohla 
založit? To je, holka, život, dozví se di-
vačka v  jednom seriálu. Ve druhém jí 
zase vysvětlí, že alternativní léčba stojí 
za houby, načež zasvítí cedule lékáren 
Dr. Max finanční skupiny Penta. A  to 
víš, že je to normální, obskočit čtyři 
chlapy za měsíc, my holky lásku přece 
potřebujem… To by mohl zasponzoro-
vat třeba Durex.

Mohla by z  toho být klidně nová 
konspirační teorie – elity a korporace 
si televizními seriály vychovávají ne-

vědomé a zcela zmatené občany, kteří 
kopírují ukázané trendy – tak, aby do 
konce života nepochopili, že takhle 
se žít nemá a realita vypadá úplně ji-
nak. A že ostatní sociální skupiny ne-
žijí tak, jak jim v televizi ukazují. Jen 
zdánlivě…

I pokud se ale pletu a zmíněný stav 
by byl „jen“ důsledkem lenosti a tvůrčí 

prázdnoty, na výsledku to nic nemění. 
„Jinak to nejde“, „Takhle to chodí“ a „To 
je život“ jsou českým morem, který 
mohutně šíří pořady, jež sledují milio-
ny lidí a plní Čechům večery. A utvrzují 
je v tom, že pokud mají hypotéky, auta 
na leasing, značkové brýle, milence, 

nereálné představy, baští tuny prášků, 
čekají na bohatého ženicha a  hlavně 
nemají na nic žádný názor, pak je vše 
v  tom  nejlepším pořádku. Ať už ty 
seriály vymýšlí úplný dement, nebo 
génius, na věci to nic nemění.

„Tohle je zelený ječmen. Můj Péťa 
totiž říkal, že než počneme mi-
minko, musím se pročistit,“ začí-

ná v  posledním díle Kadeřnictví 
vysílaném před prázdninovou pauzou 
ta, co je tip hruška, vlastně avokádo. 
Jestli o Péťu zakopla ve fitku a zná se 
s ním od oběda nebo od večeře, si už 
radši nepamatuju. „Takže holky, právě 
jsem se přihlásila do kurzu jógy.“ Gra-
tulujeme.

Do toho kňučí ta, co půjčila v prvním 
díle zajdovi sto tisíc – ale asi na to do 
dvacátého dílu zapomněla –, že na ni 
čeká Fanda z  internetové seznamky, 
který jí to udělá na lavičce v Braníku. 
Brzy se tedy ukáže, že je to její bývalý 
manžel pod přezdívkou SámDoma 4, 
co hledá Samici 38. Pak se má člověk 
divit, že nemají v kadeřnictví čas udě-
lat pořádný melír.

Když už to vypadá nadějně a  maji-
telka kadeřnictví hodlá salon zavřít, 
protože pro samé tlachání a nadbytek 
neproduktivních zaměstnanců nemá 
na nájem, vynoří se obvykle prudivá 
zákaznice v podobě hysterické vdovy, 
že zaplatila na pět let nájem, tak ať jí 
udělají „er osmdesát devět s proužkem, 
ať je nějaká změna“. Jasně, takhle to 
přece v životě chodí, a my jsme si, hol-
ky, svou pílí to štěstíčko zasloužili, ne? 
Teď můžeme klábosit dalších pět let.

No není to úžasné? Až nebudete 
moct zaplatit hypotéku, určitě půjde 
zrovna někdo okolo a zaplatí ji za vás. 
Tomu říkám seriál ze života.  vid 

Když už to vypadá nadějně a majitelka kadeřnictví hod-
lá salon zavřít, vynoří se jako Deus ex machina hysteric-
ká vdova, že zaplatila nájem na dalších pět let. 

Foto Profimedia
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Ilustrace Kateřina Váňová

Málokdo dnes ví, že jeden z nechvalně proslulých 
italských vůdců 20. století pečlivě studoval 

myšlenky Jana Husa. Tehdy to nedopadlo nejlíp. 
Chystá se dnes další italská vzpoura?

Rebelská 
ITÁLIE?
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Š edesát procent migrantů žádá 
o  azyl a  čtyřicet procent jich 
odchází do Německa,“ zvyšuje 
hlas první politik. „A ti nám je 

posílají zpátky,“ křičí na něj jeho opo-
nent, jenž mocně rozhazuje rukama, 
„myslíte, že jsou tak blbí jako my?“

„Jsou to uprchlíci…“ – „Nejsou, lidé 
jako vy migranty umisťují do tříhvěz-
dičkových hotelů se snídaní, obědem, 
večeří a  cigaretama, zatímco Italové 
přespávají v autech.“ – To je propagan-
da.“ – „Jsou v  hotelech, nebo nejsou?“ 
– „Ano, ale…“ – „Ano? Tak vidíte. Kdo 
vás platí? Italové, nebo lidé, kteří zítra 
seskočí z lodi? Jdetě do hajzlu! Jděte si 
dělat politiku do Afriky, jděte si hájit 
práva Afričanů, já jsem placený, abych 
bránil Italy.“

„Taková normální“ televizní deba-
ta v  italské televizi mezi socialistou 
Khalidem Chaoukim a ministrem vni-
tra Matteou Salvinim připomíná spíš 
divadelní představení.

Právě na Itálii teď do jisté míry visí 
osud Evropy a tamější dění sledují s na-
pětím ostatní evropské národy. Jednak 
kvůli řešení takzvané migrační krize, 
jednak kvůli nedobré ekonomické situ-
aci, která má potenciál strhnou lavinu.

Tím, že si Italové ve volbách zvolili 
„populistická“ hnutí, Ligu a Hnutí pěti 
hvězd, která odmítají pokračovat v do-
savadní „proevropské“ politice a  snaží 
se najít vlastní řešení, si vysloužili, po-
dobně jako třeba Maďaři či Poláci, po-
věst rebelů. Či potížistů, chcete-li. Řadí 
se tím tak trochu po bok zemí Visegrá-
du včetně Česka, které ale vždy spíš vy-
čkává, jak to dopadne, či Rakouska.

Nedávno jsem se potkal na jedné akci 
s  velmi zajímavým člověkem, který 
tuto zemi zná jako vlastní boty, neboť 
v ní působil jako obchodní rada českého 
velvyslanectví. „Je důležité si uvědomit, 
že Italové jako národ jsou lidé velmi 
otevření, se sklony k  tomu nadchnout 
se pro nové myšlenky a směry, i když je 
u nich na druhou stranu silný katolicis-
mus a konzervativnější přístup. Trošku 
se v tom plácají. Jsou zemí, která má tu 
nejhlubší katolickou tradici, ale zároveň 

sklon k  určité naivitě, jsou svým způ-
sobem snílkové, kteří by viděli rádi ten 
svět přes růžovější brýle. To se line celou 
jejich moderní historií.“ Tomáš Kuch-
ta, který nyní působí jako velvyslanec 
v Srbsku, zmínil několik detailů z his-
torie země, které mě velmi překvapily 
a které dávají možnost do italské duše 
lépe nahlédnout.

„Vezměte si Mussoliniho. On pochá-
zel z učitelské rodiny. Jeho otec byl re-
bel, pedagog s  pokrokovými názory, 
a  tak ho vyhazovali ze škol, kde učil, 
a putoval po Itálii. Syn Benito to volno-
myšlenkářství po něm zdědil. Málokdo 
ví, že detailně studoval Jana Husa, pá-
tral v  archivech a  o  jeho myšlenkách 
napsal celou disertační práci.“ Tak to 
vidíte...

Zpočátku měla Mussoliniho politika 
velký úspěch. Starší generace na něj 
dodnes vzpomínají, neboť jim přinesl 
prosperitu, lidé měli práci a na nohy se 

postavil i venkov. Jak to později skončilo 
a  jak dopadají některé revoluční myš-
lenky, bohužel víme.

Po válce se Itálie octla na rozcestí – 
Východ, nebo Západ? Západ nechtěl, 
aby padla země do rukou východního 
bloku, a tak hledal, koho podpořit. Moc 
alternativ nepřicházelo v  úvahu, pro-
to si Američané vybrali křesťanskou 
demokracii. Křesťanskodemokratická 
strana pak vládla až do začátku 90. let. 
V zemi se nic moc nedělo, Západu to vy-
hovovalo a celé to podporoval politicky 
i  finančně. A  jak vyšlo později najevo, 
i  zákulisně – přes zednářskou loži P2, 
kde byli jak představitelé ozbrojených 
složek, tak Vatikánu.

Klid skončil až v  roce 1978, kdy se 
během hospodářské krize naplno 
projevily metody velmocenské politi-

ky. Křesťanskodemokratičtí politici, 
jmenovitě Aldo Moro, se rozhodli pod 
tlakem přizvat do vlády komunisty, 
a to se sponzorům z USA nelíbilo.

V  den, kdy šel Aldo Moro do parla-
mentu prezentovat novou vládu, byl 
unesen; ozbrojenci na ulici pozabíjeli 
jeho ochranku a zmizeli neznámo kde. 
Únosci z Rudých brigád (dodnes se spe-
kuluje, jestli to byla akce západní, nebo 
východní) chtěli vyjednávat, ale Morův 
stranický konkurent Giulio Andreotti 
se ho chtěl zbavit a odmítl se s nimi ne-
jen bavit, ale policie se ani nesnažila jej 
najít. Po 55 dnech únosu byl Aldo Moro 
nalezen mrtvý a bylo po vzpouře. 

Vše se vrátilo do starých kolejí. Od 
těch dob Itálie přežila éru Silvia Ber-
lusconiho ( jak zmínil Tomáš Kuchta: 
„Berlusconi věděl, že Ital se chce mít 
především dobře a nic neřešit, tak jim 
namixoval pravolevý koktejl a  udělal 
smlouvu s občany. To dnes dělá kdekdo, 

tehdy to byla novinka a Italové mu na 
to skočili.“), střídání vlád jako na bě-
žícím pásu i  finanční krizi, ale země 
s dluhem ve výši 130 % HDP, obrovskou 
nezaměstnaností mladých a  kolabují-
cími bankami teď hraje o svou (i naši) 
budoucnost. Vlády jen valily kouli před 
sebou a  co bude zítra, nikdo neřešil, 
hlavně že se oni ještě chvíli udrží; to je 
všude stejné.

Kdyby po Řecku zkrachovala i Itálie, 
evropská ekonomika by se sesypala 
jako domeček z karet. Nyní celá Evropa 
může s napětím sledovat, zda se nová 
vládní garnitura vzepře Bruselu a Wa-
shingtonu, a začne nakupené problémy 
řešit, nebo bude doufat, že opět získá 
trochu času navíc. A pokud něco řešit 
začne, dopadne to lépe než v roce 1978 
nebo ve 40. letech 20. století. vid 

Právě na Itálii teď do jisté míry visí osud Evropy a tamější 
dění sledují s napětím ostatní evropské národy. Jak kvůli 
řešení migrační krize, tak kvůli nedobré ekonomické situaci.
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Změna
V dalším díle našeho „kvantového“ seriálu se zabýváme tím, co ovlivňuje 
naše vnímání skutečnosti, proč si myslíme, že víme, i když nevíme, proč 

je důležité se v životě posunout dál a proč se necítíme spokojení.
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Chtěl jsem mít to, co chlapi mívaj, 
za sebe, když zpátky se dívaj 
a když můžou říct, dobře jsem 
žil – ooooooo hooo. Já jsem však 

předčasně teď soudě, vale dal rodný svojí 
hroudě, do světa jsem šel, tam kam mě 
táh’ kytary tón. A tak chtěl jsem jednou 
mít krásnej bílej dům, s krásnou dívkou 
žít a s ní spoustu dětí mít…“

Když slyším v rádiu tenhle chytlavý hit 
plný nostalgie, vzpomenu si na Kateřinu 
Krčmovou. A když si vzpomenu na Kate-
řinu, slyším v hlavě tenhle song. Platí to 
od doby, kdy jsme začali připravovat nový 
seriál Šifry o tom, jak změnit svoje život-
ní nastavení a přesvědčení tak, abychom 
mohli odhodit balast, který nás táhne 
dolů, a být konečně jednou sami sebou.

Ačkoli chce většina lidí žít v harmonii 
a klade si vzletné životní cíle, málokomu 
se to daří. A  i když si to často myslíme 
a  přesvědčujeme se o  tom, stačí někdy 
málo a bublina, kterou jsme si v honbě 
za štěstím kolem sebe vytvořili, praskne. 
Děje se tak pokaždé, když si namlouvá-
me něco, co není pravda („to mám ale 
skvělou rodinu“, „můj muž by mě nikdy 
nepodvedl“, „tohle už mám vyřešené“ či 
„ceny nemovitostí půjdou už jenom naho-
ru“…). Tolik si některé věci nechceme při-
pustit a vidět je takové, jaké jsou, až zajde-
me často do krajností. Existuje spousta 
důmyslných triků, jak moment prozření 
co nejvíc oddálit, ale nakonec před sebou 
stejně neutečeme. Často nám pak za bre-
ku nad rozlitým mlékem zbyde jen zná-
mý refrén písně od skupiny Turbo. Žijeme 
zkrátka jinak, než bychom chtěli. A měli. 

Důvod je celkem prostý. Místo aby-
chom přemýšleli o  tom, co chceme my, 
řešíme hlavně to, co chtějí ostatní. Hlavně 
aby s námi byli spokojení druzí. A tak ná-
sledujeme společenské standardy, normy, 
zvyklosti a očekávání rodinných přísluš-
níků; a ve snaze zavděčit se pak zrazuje-
me svoji duši a ignorujeme její volání.

Tím, že si neklademe otázky po smyslu 
svého počínání a toužíme se zalíbit ostat-
ním, můžeme působit dokonce chvíli spo-
kojeně. Jakmile totiž plníme společenská 
očekávání, ostatní nás plácají po ramenou 
a my se tetelíme blahem. Jenže co člověk, Foto AdobeStock
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to pohled na svět. A není na světě člověk 
ten, aby se zavděčil lidem všem.

S realitou je to jako s advokáty – devět 
právníků, deset právních názorů. Nedo-
vedeme se shodnout ani na tak základní 
věci, v  čem vlastně žijeme a  co máme 
před očima, natož na čemkoli jiném. 
A tak jeden druhého neustále přesvědču-
jeme o svých pravdách, což s sebou nese 
rozčarování, vztek a nepochopení.

Jak to, že jeden volí Losnu a druhý Maž-
ňáka? Proč je tenhle demokrat a tamten 
republikán? Sparťan a slávista? A proč je-
den má rád holky a druhý vdolky? A proč 
jsme schopni uvěřit všemu a  obhájit 
kdejakou nepravdu jen proto, že se nám 
to zrovna hodí? „Vidět realitu znamená 
přiznat si i věci, které nechceš vidět,“ ra-
dil mi kdysi jeden moudrý muž, „a ne že 
před tebou stojí zelená popelnice a ty si ji 
v hlavě přebarvíš narůžovo.“

Myslím, že na to kápl. Vidíme to, co vi-
dět chceme, protože náš mozek je stavěný 
na „pohodu“, aby mu bylo dobře. A taky 
proto, že je obyčejným computerem, 
který nás coby programátory na slovo 
poslouchá. Jsou-li naše slova a myšlenky 
zmatené, zmatený je i on a následné vý-
stupy. Co do něj nahrajeme, to vysílá. Proč 
ale nevidíme věci takové, jaké jsou? Ne-
bylo by snazší, kdybychom se podle toho 
mohli zařídit, nedělali hloupě a nerozváž-
ně chyby a nestavěli si vzdušné zámky? 
Anebo naopak nedělali z žáby slona?

Odpověď je stejná jako v minulém díle 
našeho seriálu: může za to mozek. A to 
proto, že myšlenkový koncept, podle kte-
rého fungujeme, ovlivňují velice silné fil-
try, kvůli nimž je naše vnímání reality vý-
razně zkreslené. Jelikož v tom ale žijeme, 
vůbec nám to nepřijde divné a myslíme 
si, že to, jak to vidíme, je „pravda“. „Kdyby-
chom se na to podívali zblízka, zjistíme, 
že okruh myšlenek, které jsou skutečně 
naše, je velmi malý. Od dětství jsme to-
tiž nekriticky přijímali to, co nám říkali 
druzí. Obzvláště do šesti a sedmi let, kdy 
je náš mozek jako houba, jež vše nasává. 
To všechno, co nám říkali rodiče, učitelé, 
mentoři, starší kamarádi a  všichni, kdo 
pro nás byli důležití, jsme přijali a uvěřili 
tomu, čímž jsme si de facto dopředu na-

programovali budoucí život,“ říká Kateři-
na Krčmová, která nahlíží pod pokličku 
starých programů, vzorců a zvyků a po-
máhá lidem nahrazovat je novými pohle-
dy na svět – těmi, které přinášejí poznání, 
štěstí a  harmonii. Právě proto, že staré 
kolektivní vzorce, které si neseme z rodi-
ny nebo které nám vštěpuje společnost, 
již nefungují a lidé to cítí, rozhodli jsme se 
připravit tento seriál, kde budeme společ-
ně s vámi krůček za krůčkem objevovat 
nový svět. Ten nebude postavený na stra-
chu a boji jako ten starý, ale na harmonii 
a rovnováze. Jak fungují principy tvoření 
reality? Jak se můžeme změnit? A jak mů-
žeme staré zvyky nahradit novými? To 
jsou otázky, které nás zajímají.

Filtrů, které nám brání vnímat svět 
čistě a o kterých mluví Kateřina, je pře-
kvapivě hodně. Minule jsme zmiňovali 
strach z budoucnosti. Jsou ale další a dal-
ší. Tak třeba hned náš původ, spojený buď 
s evolucí, či náboženským pohledem, je 
dle všeho zkreslený. „Uvěřili jsme v nějaký 
vývoj, nějaký koncept, ze zvířete do člově-
ka, ale tyto teorie mají velké trhliny. Bylo 

to vše trošku jinak, teprve se budeme do-
zvídat jak, spolu s rostoucím vědomí na 
této planetě,“ myslí si odvážně Kateřina 
Krčmová. Vážně může mít pravdu?

Emoce na dálku
Kdysi jsem viděl dokumentární cyklus, 
který se dostal nějakým zázrakem na ob-
razovku České televize – kladl otázky, jež 
si obvykle neklademe, neboť kdybychom 
s tím začali, sesypou se naše teorie jako 
domeček z karet, tak jsou křehké.

Film kanadské egyptoložky Carmen 
Boulterové The Pyramid Code například 
ukazuje, že pyramidy sloužily jako ja-
kési spirituální elektrárny, jako zdroje 
„zvláštní“ kosmické energie, která měla 
zvyšovat vědomí lidstva. Jinými slovy lidi 
léčit a udržovat v kondici. (Řeč je o těch 
nejstarších, nikoli pozdějších napodobe-
ninách; ty opravdu stavěli zhýralí faraoni 
pro své ostatky v pošetilé snaze napodo-
bit formu a odhalit tajemství původních 
staveb, které stojí i v Jižní Americe a jinde 
po světě.) A říká taky, že dva a půl milionu 
precizně zabroušených kvádrů, tak doko-
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nale usazených, že se mezi ně nevejde ani 
žiletka, netesali měděnými dláty ani ne-
tahali do stometrových výšek na saních 
žádní divoši, jak dodnes vážně tvrdí vědci 
i učebnice dějepisu. Pyramidy musely vy-
tvářet vyspělé bytosti, jež používaly tech-
nologie, o jakých nemáme tušení. Pravda, 
žádné přímé důkazy vyspělé civilizace 
v podobě skládky plné plazmových tele-
vizí ani hory PET lahví se nenašly. Možná 
proto, že vyspělá civilizace po sobě zane-
chává něco jiného – třeba pyramidy.

Einstein tuto jemnohmotnou „kosmic-
kou“ energii, s  níž pracoval i  vynálezce  
Tesla a o které jsme již v Šifře psali, nazý-
val éterem. „Vesmír bez éteru je nemysli-
telný,“ říkal. Už v řecké mytologii byl éter, 
neviditelné energetické pole, popisován 
jako „vzduch, který dýchají Bohové“. Za-
kladatel kvantové teorie Max Planck pro-
hlásil, že za touto silou stojí „vědomá a in-
teligentní mysl, která je zdrojem všeho“.

Odborný časopis Advances uveřejnil 
studii, jež zkoumala, zda spojení mezi 
emocemi a DNA přetrvá i poté, co byly 
odděleny. Dobrovolníkovi odebrali z úst 

vzorek DNA, který uložili do jiné místnos-
ti v téže budově. Poté dotyčnému pustili 
záznamy z války a porno, aby v něm vy-
volali výrazné emoce. A  výsledek? DNA 
reagovala stejně, jako by byla s jeho tělem 
stále spojena. A to přesto, že odvezli vzo-
rek šest set kilometrů daleko, přičemž 
emoce i  reakce buňky proběhla ve stej-
ném okamžiku. „Neexistuje místo, kde 
tělo končí, ani místo, kde začíná,“ logicky 
odtušil jeden z autorů pokusu.

Starověké texty i nástěnné malby zdů-
razňují, že „vše existuje v jedné velké my-
sli, vše je jedno, jedno je vše“. A na mnoha 
místech po celé planetě byl znovuobjeven 
prastarý „květ života“, geometrický sym-
bol univerzální energie. Tato energie, jejíž 
množství na Zemi po roce 2012 stoupá 
a postupně zvyšuje kolektivní vědomí lid-
stva, je mimochodem i příčinou skuteč-
nosti, že staré principy a to, jak jsme byli 
zvyklí řešit situace dosud, přestávají fun-
govat. Jako by nás něco vyššího tlačilo do 
kouta a šeptalo: Změň se, nebo bude hůř. 
Jako by stará frekvence oblíbené rádiové 
stanice zeslabovala a my museli přelaďo-
vat na novou, která hraje čistě a hlasitě.  

Ale psssst, o této energii se zatím na-
hlas nemluví. Když totiž přijde věda na 
něco, co se jí nehodí do krámu, buď to 
začne ignorovat, nebo proti tomu bo-
jovat, což vyjde nastejno. A  tak se z  ní 
stává stejná ideologie jako z náboženství 
nebo kapitalismu. Přitom stále více vědců 
podrobuje zkoumání i ty nejsvatější prav-

dy oficiální vědy. Například tu o původu 
člověka. Ptají se: Jak to, že všechny zka-
meněliny, které se našly, jsou kompletní 
tvorové? Zjednodušeně řečeno – žádný 
létající ptákohad ani opičákočlověk nikdy 
neexistoval. Bakterie je pořád bakterií, 
opice opicí a kapřík kapříkem; všichni se 
vyvíjejí jen v rámci svého druhu. „Všechny 

stromy života s větvemi našich předků, to 
je kupa nesmyslů,“ prohlásila přední svě-
tová paleoantropoložka Mary Leakeyová. 
Sám Charles Darwin v knize O původu 
druhů dumal: „Množství vývojových me-
zičlánků, které kdy na Zemi existovaly, 
musí být obrovské. Proč tedy nejsou růz-
né geologické útvary a vrstvy plné těchto 
mezičlánků? Geologie nám nevypovídá 
o  žádných jemně odstupňovaných evo-
lučních řetězcích, což je zřejmě nejzá-
važnější námitka proti mé teorii.“ Není 
Darwinova teorie nakonec tak populární 
hlavně proto, že díky ní se můžeme chlá-
cholit představou, že naše údajně skvělá 
civilizace je logickým vyústěním stálého 
biologického pokroku člověka?

Osvícenější fyzik zkrátka dnes už ví, 
že celý vesmír je tvořen stejnou energií. 
Mystik by dodal, že je to živý organismus, 
jedno kolektivní vědomí. Fyzik řekne, že 
vše je energie vibrující na různých frek-
vencích a hmota je též energie na určité 
vibraci. A mystik by dodal: tím pádem my 
lidé nejsme jen pozorovateli. Jsme jeho 
spolutvůrci. Vždyť Bible říká: Bůh-tvůrce 
stvořil člověka k obrazu svému.

A tím se plynule dostáváme k dalšímu 
velkému filtru – náboženství. „Například 
Bůh, jak je chápán, je mužského pohlaví. 
Což pro ženu znamená svěřovat se s nej-
niternějšími pocity muži? Vezměte si, co 
to znamená ve společnosti. Ona šla do 
kostela a tam se knězi zpovídala ze svých 
nejhlubších pocitů. Řekla by je jiné ženě? 

A teď tento stát přeneste do stavu part-
nerského. Co to znamená? Ona s důvěrou 
vypráví svému manželovi, jak se cítí. Pro-
tože on od svého otce ví, že muži nenáleží 
projevovat citlivost a soucit, není v něm 
dostatek pochopení, ale přemíra falešné 
hrdosti – ega.“ Žádná realita, jen její spo-
lečností zdeformovaný koncept.

„Vidět realitu znamená přiznat si i věci, které nechceš 
vidět,“ radil mi jeden moudrý muž. „A ne že před tebou stojí 
zelená popelnice a ty si ji v hlavě přebarvíš narůžovo.“

Život v bublině   Foto AdobeStock



32

ŠKOLA ŽIVOTA – DÍL 3.

Mozek, ač na něj často spoléháme, dovede 
napáchat víc škody než užitku. Vpravo 

Kateřina Krčmová.   Foto Adobe Stock

Třetí důležitý filtr je „genderový“. Muž 
dle všeobecně přijatého vzorce nepláče, 
u žen je zase zakořeněno, že muž-Bůh je 
v  nadřazené pozici. Muž si zase nesmí 
dovolit vyjádřit své pocity a nemá kam 
se jít vyplakat, komu se svěřit, protože on 
je de facto v kolektivním vědomí v pozici 
„Boha“. To také není snadná pozice.

Tím možná nejsilnějším filtrem, který 
zkresluje naše vnímání reality, je ale to, 
čemu říkáme logika. Náš mozek má sice 
zdánlivě logiku dobrou, ale nemá k ní – 
i  kvůli všeobecnému sklonu lidské spo-
lečnosti k „cenzurování“ důležitých faktů 
– dost potřebných informací, aby vyvodil 
správné závěry. A  tak spojuje „logicky“ 
věci, které spolu vůbec nesouvisí, a právě 
na nich staví vnímání reality. Řekla vám 
maminka, že nemá čas, když jste jí při-
běhli ve dvou letech ukázat obrázek, kte-
rý jste nakreslili? Aha, nejsem dost dobrý, 
když na mě maminka nemá čas, řekne si 

dětský mozek. Ale už ho nenapadne, že 
byla ve skutečnosti jen unavená a nebylo 
to osobní. Mozek se prostě zabývá tím, co 
mu přijde logické, bez ohledu na to, že je 
to většinou jinak. Jak podotýká Kateřina: 

„Myslí si, že zná, ale nezná. Většinou udělá 
rovnici z něčeho, co se vůbec nerovná.“ 

Při vší úctě k mozku, kromě automa-
tických naučených reakcí v  určitých si-
tuacích toho bohužel moc neumí. Jede 
prostě „na autopilota“ a udělá to vždycky 
jenom tak, jak je zvyklý, nikdy ne jinak. 
Na jakoukoli situaci narazíme, mozek 

jede podle scénáře, který je pro něj dů-
věrně známý. Udělal jsem to desetkrát 
špatně? Není problém – zvládnu to i po 
jedenácté. Ale běda, když je to nová si-
tuace a mozek na ni není zvyklý nebo ji 

nikdy nezažil. Najednou není, o co by se 
opřel, a vy zjistíte, že ze štramáka, který 
dělá vše špatně, ale sebevědomě, je bez-
radný uzlíček nervů. Proto tak nemáme 
rádi nové věci a lpíme na známých. Jedi-
ným receptem na změnu tak podle Kate-
řiny Krčmové je následující: udělat z dů-
věrně známého neznámé a z neznámého 

Pokud náš úsudek, byť to budou potvrzená fakta, bude 
v rozporu s tím, čemu věří skupina, do níž patříme, tak 
dáme většinou přednost skupině, ne faktům. 
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důvěrně známé. Naučit zkrátka mozek 
novým principům.

Nejhůř se „filtrovaná“ realita projevu-
je v sociálních skupinách. Zde ani logika 
nevyhraje, protože do hry vstupují ještě 
emoce, od kterých dostává na frak. Něco 
si myslíme nebo nás napadne zajímavá 
myšlenka, ale kvůli obavám z reakcí dru-
hých je pro nás snazší názorově se přizpů-
sobit a uvěřit tomu, čemu jsme původně 
věřit nechtěli. „Pokud náš úsudek, byť to 
budou potvrzená fakta, bude v rozporu 
s tím, čemu věří skupina, do níž patříme, 
tak dáme většinou přednost skupině, 
ne faktům. Ale i  v případě, že půjdeme 
vlastní cestou, tento sociální filtr nás drží 
zpátky, neboť se podvědomě bojíme, jak 
skupina zareaguje,“ vysvětluje Kateřina. 
Většina lidí nikdy nevystoupí z davu, a i ta 
menší část, která to udělá, se bojí reakcí – 
ať už rodiny, nebo kamarádů, případně 
kolegů v práci –, což je brzdí v rozletu.

„Co si o nás řeknou druzí, když to udě-
lám takhle?“ myslíme si obvykle, nebo 
to máme uložené hluboko v podvědomí, 
což vyjde nastejno. Právě tyto strachy 
nám brání ve vývoji a nutí nás zůstávat 
v okolnostech, vztazích či zaměstnáních, 
které nám nevyhovují. Co z  toho všeho 
tedy vyplývá? „Pokud se chceme dostat 
dál, abychom byli šťastnější a cítili jsme se 
lépe, pokud se chceme vymotat z bludné-
ho kruhu, musíme jít kousek po kousku 
a zbavovat se strachu z neznámého.“

I  když to není snadné, nezbývá než 
vytrvat. Protože může být hůř. A stejně 
– čím hůř nám bude, tím intenzivněji bu-
deme muset hledat nové vzorce chování. 
Ptám se přesto Kateřiny, zda by nebylo 
jednodušší nic neměnit, strčit hlavu do 
písku a  vyčkávat. Naše společnost sice 
nefunguje ideálně, mírně řečeno, ale když 
už doklopýtala až sem, proč by nemohla 
kulhat pomalu dál?

„Protože to je přirozený vývoj, který 
nezastavíme. Je to, jako kdybyste chtěl 
ustrnout v době, kdy byly moderní žigu-
líky. To samé je s principy chování. Dřív 
jsme se k sobě chovali tak, že muž odtáhl 
ženu za vlasy do jeskyně a bylo. Dovedete 
si to představit teď? Lidé se chtějí chovat 
láskyplnějším způsobem – většina spo-
lečnosti dnes odmítá války, konflikty 
nefunkční partnerství…“ No jo, ale to, co 
se děje ve světě, na přílišné zlepšení ne-
vypadá, spíš se mi zdá, že lidem šplouchá 
na maják čím dál víc. „Když přichází doba 
ledová, taky je před ní vždy výrazné otep-
lení. Uzdravujeme-li se, těsně před uzdra-
vením nám je nejhůř. To je přirozené.“

Podle Kateřiny jsme jako vlak, který 
jezdí stále dokola. Situace v  našem ži-
votě se víceméně opakují a mění se jen 
úhel pohledu, který k  nim zaujímáme, 
a naše nastavení. „Obvykle totiž kouká-
me na to, čemu říkáme realita, a  jsme 
přesvědčeni: ,Takhle to je.‘ Přitom to tak 
je jen díky této definici. Díky tomu, že 
jsme řekli: ,Takhle to je.‘ Pozorujeme svět 
a říkáme: ,Takový je.‘ A přitom koukáme 
do zrcadla. Do zrcadla svých přesvěd-
čení o tom, jaký svět je. A už nevidíme, 
že jsme ho právě takový utvořili. Je to 
zrcadlově obrácené,“ přibližuje Kateřina 
Krčmová triky a  nástrahy naší mysli. 
„Řekněme světu, kým jsme. Co si o nás 
má myslet. A  svět to udělá. Pokud to 
neuděláme, svět se bude držet toho, co 
je obecně známé. Nevystoupí z úrovně 
kolektivního vědomí. Zařadí nás mezi 
ostatní. Je to jen fyzika.“

Což mi připomnělo jeden vtip: V hote-
lu spí inženýr, fyzik a matematik, když 
náhle začne hořet. Jak budou reagovat? 
Inženýr zjistí, že hoří, napustí do kýble 
vodu, uhasí požár a jde spát. Vzbudí se fy-
zik, odhadne intenzitu požáru, vypočítá, 
kolik litrů vody je třeba k uhašení ohně, 
naplní kýbl, uhasí a  jde spát. Vzbudí se 
matematik, zhodnotí situaci, zjistí, že ře-
šení existuje a jde si lehnout.

Inu, mozek je pouhý hardware. Na 
nás teď je, abychom do něj nahráli nový 
software. A tím přepsali svoji minulost, 
změnili přítomnost a vytvářeli novou bu-
doucnost.   vid 
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H olokaust je pořád v  módě. 
Kolik již jen bylo natočeno 
o druhé světové válce filmů? 
A přibývají další a další. Ně-

kdy mám pocit, že nacisti a druhá svě-
tová válka jsou vděčným terčem filmařů 
i proto, že se na ně dá svést úplně všech-
no zlo světa.

Aby nevzniklo nedorozumění hned 
v úvodu – nechci tím vůbec říct, že by 
to bylo jakkoli nezasloužené, chraň bůh. 
Ale podezřívám trošku lidi z toho, že be-
rou Hitlera jako hromosvod, který nám 
umožňuje trochu si ulevit od zla, jež ni-
kdy nezmizelo, jen se maskuje jako cha-
meleon. Než abychom se stejně odvážně  
podívali na to, co a proč se děje dnes, ute-
čeme do druhé světové a říkáme: To byla 
hrůza, ještě že už je to minulost.

Podobné pocity jsem měl v letním kině 
předposlední červencové noci, když jsem 
sledoval Mlhu v srpnu, pozoruhodný sní-
mek německého režiséra Kaie Wessela 
z roku 2016, natočený podle stejnojmen-
né knihy Roberta Domese. Film sice 
pojednává o  šílenostech druhé světové 
války, ale je natolik hluboký a působivě 
udělaný, že mě nutil popřemýšlet trošku 
obecněji. Má zkrátka mnohem víc vrstev, 
než je u historických dílek z  této doby 
obvyklé.

Ernst Lossa byl poloviční Jeniš z Augs-
burgu, kde se jeho otec věnoval podom-
nímu obchodu. Jenišové, což se dá do češ-
tiny přeložit jako světští, se zhruba od 13. 
století říkalo německým kočovníkům, 
v Evropě měli též přezdívku „bílí cikáni“. 
(O  jejich irské odnoži jsem psal v  čísle 
7/2018.) Geneticky těžko říct, zda měli 

něco společného s Romy, nebo snad svůj 
původ odvozují od Keltů či židovských 
potulných obchodníků, jak se také uvádí. 
Bílí cikáni se jim říkalo kvůli životnímu 
stylu. Server romea.cz uvádí, že do sou-
časné podoby, kam spadal i  hrdina ně-
meckého filmu z roku 2016, se Jenišové 
zformovali zřejmě po třicetileté válce, 
kdy vzniklo společenství kočovníků, tvo-
řené potulnými židovskými obchodníky, 
dále Romy a také bývalými vojáky a lid-
mi, kteří v  důsledku války odešli z  do-
movů. Jenišové tradičně žili především 
na území Švýcarska, Francie, Německa 
a Rakouska. To ale není podstatné.

Podstatný je osud Ernsta Lossy, skuteč-
né historické postavy a předobrazu člo-
věka, jakého nemá rád žádný systém na 
světě, natož pak ten, který si zakládá na 
rasové čistotě a stádnosti. A tak se stalo, 
že se po pobytu v různých nápravných 
zařízeních a  náhradních rodinách octl 
v  psychiatrickém sanatoriu. Vyšinutá 
byla spíše doba než on, ale získal razítko 
vzpurného a  asociálního jedince, které 
se s ním táhlo, takže si jej vzal do péče 
vlídný doktor Veithausen, sympaťák na 
první pohled, a to prosím bez ironie. Byl 
to člověk téměř za každých okolností 
přívětivý, slušný, zdvořilý a docela milý. 

„Já sem nepatřím, nejsem idiot,“ stýská 
si Ernst – „To říká každý,“ odvětí Herr 
Doktor a dvanáctiletého kluka uklidňuje 
slovy: „Tady nikoho nebijeme.“

Ne, tady totiž děláme horší věci. Jeli-
kož je Ernst příčetný a silný, na rozdíl od 
některých jiných chovanců, je přidělen 
starému Maxovi, což je jednak údržbář, 
jednak „rozparovač“, který se až pode-
zřele často motá kolem místnosti, jež vy-
padá jako regulérní operační sál. Navíc 
stále odjíždějí z  areálu autobusy, které 
nakládají pacienty, jejichž stav se nelep-
ší, a odvážejí je na místo se zlověstným 
jménem Hadamar. Jelikož Ernst opravdu 

není idiot, netrvá mu dlouho pochopit, 
že toto sanatorium není z kategorie od-
počinkových.

Zvlášť když přijde shora nový rozkaz 
– aby nevzbuzovaly časté přejezdy po-
zornost u obyvatel sanatoria i veřejnosti 
z okolních obcí, přebírají „odpovědnost“ 
jednotlivá zařízení. A právě Kaufbeuren/
Irsee se tohoto úkolu zhostí obzvlášť svě-
domitě. Už tu nemusejí podle seznamu 
pacienty posílat pryč, ale „postarají“ se 
o ně sami. Zdejší prémiová lázeňská kúra 
se jmenuje eutanazie… Personálu je slí-
beno 30 marek k platu navíc v závislosti 
na počtu „vyléčených“ a může se začít.

V době, kdy zemřela známá oběť holokaustu Anna Franková, 
byl v rámci nacistických experimentů „vysvobozen“ i stejně starý 
Ernst Lossa. O jeho osudu byl natočen jeden velmi důležitý film, který 
vypovídá nejen o historii, ale i současnosti.

Mlha v srpnu

Doktor dostal „geniální” nápad. Když se zeleninová 
polévka bude vařit dost hodin, nezbudou v  ní žádné 
živiny. Takže pacienti budou jíst, ale zároveň hladovět.
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Základem největšího zločinu musí být 
vždy humánnost. Ať už je to bombardo-
vání, osvobozování nebo léčení, pokaž-
dé se to musí dobře pojmenovat a najít 
k tomu správné marketingové označení. 
V Kaufbeurenu tomu říkají vysvobození.

Největší machr na tuhle nelehkou 
osvobozovací práci je mladá a hezká se-
stra Kieferová, která vypadá jako anděl, 
nikdo ale netuší, že smrti. Je spolehlivá, 
vyrovnaná a myslí si, že dělá dobrou věc. 
Když totiž jednou v lese s tatínkem na-
šli polámaného srnečka, vysvobodili ho 
z jeho trápení. Tak to teď dělá s dětmi. No 
není rozkošná? Astma? Pryč s ním. Epi-
lepsie? Taky… Kázeň musí být, 30 marek 
je 30 marek a vůbec, důvod se vždycky 
nějaký najde.

Pak jedna malá pitvička, odebrat vzor-
ky a  šup, materiál poslat do Institutu 
císaře Viléma. Ten je dnes znám jako 
centrum, které se zabývalo eugenikou 
a  pokusy na lidech. Shodou okolnos-
tí v  době premiéry Mlhy v  srpnu před 
dvěma lety informovala německá média 
o tom, že „při rekonstrukčních úpravách 
v mnichovském Institutu Maxe Plancka, 
prestižním vědeckém pracovišti v  Ně-
mecku, bylo objeveno několik desítek 
anatomických vzorků z doby 2. světové 

války, náležejících obětem nacistických 
lékařských pokusů“. Jednalo se zejména 
o mozek a jeho části. Možná tam byl i ten 
Ernstův. „Jsme šokováni takovým nále-
zem v  našich archivech,“ uvedl Institut 
Maxe Plancka, dříve císaře Viléma, na 
svých webových stránkách. Jako kdyby 
se dneska pokusy na lidech nedělaly…

Autor knihy Robert Domes nenapsal 
pouhý příběh z války, ale dal si tu práci, 
aby vše maximálně historicky sedělo. Se-
psání tak vyžadovalo seriózní výzkum. 
Domes objel všechna místa, kde podle 
dokumentů Ernst Lossa pobýval, a  po-
dařilo se mu najít i  svědky „léčebného 
programu“. Jak ty, kteří v něm pracovali, 
tak ty, kteří se měli stát jeho obětí. Na-
šel tuny historických dokumentů, podle 
kterých byl schopen realisticky popsat 
každodenní život.

Nejtěžší ale paradoxně bylo zjistit, co 
si myslel a  cítil Ernst Lossa, a  to přes-
to, že papírů o  něm bylo hodně, ne-
boť jeho osud utkvěl v  paměti všech 
zúčastněných. Nebyl to zkrátka obyčejný 
případ, ale zdravý a  silný hoch. „Anna 
Franková, jejíž deníky jsme mohli číst, 
se narodila ve stejném roce jako Ernst 
Lossa. A půl roku po něm i zemřela. Za-
tímco u ní známe všechny pocity i my-

Ernst Lossa se narodil ve stejném roce 
jako Anna Franková, která si o hrůzách, 
jež prožila, psala slavný deník. Zavražděn byl 
v psychiatrické léčebně Kaufbeuren/Irsee. Půl 
roku poté zemřela i Anna.   Foto Wikimedia Commons
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šlenky, o  něm máme pouze informace 
z pohledu druhých lidí. Učitelé, dozorci, 
sestry, experti i  lékaři vytvářeli obraz 
tohoto chlapce. Posuzovali jeho chování, 
vzhled, plnění úkolů i  jeho chyby. Ale 
nikdo se nezajímal o to, jak to viděl on,“ 
vysvětloval spisovatel, proč se v kontra-
stu s  tímto zjištěním rozhodl vyprávět 
příběh očima Ernsta Lossy, jeho posta-
vu naplnit životem a  vytvořit biografii 
ve formě románu. „Byl to pro mě jediný 
způsob, jak dát neznámým obětem euta-
nazie tvář a hlas.“ 

Až na tuto uměleckou licenci jsou 
všechny postavy i události historicky vel-
mi přesné. Místo těch, u kterých už se 
po tak dlouhé době nedalo nic bližšího 
vypátrat, použil chovance jiných ústa-
vů tak, aby byla výpovědní hodnota co 
nejvyšší.

Polívku, či malinovku?
Převedení „vysvobozovacího“ progra-
mu, který obnášel pravidelnou reduk-
ci  seznamu pacientů, působilo doktoru 

Veit hausenovi drobné organizační po-
tíže. Otázka „tak kohopak dneska vy-
škrtneme“ překvapivě mezi ně nepatřila 
– vždycky se někdo našel. Problém byl 
spíše opačný – jak to všechno stíhat a jak 
udržet na uzdě rostoucí výdaje. 

To víte, barbituráty jsou drahé… A děti 
je nechtějí jíst, tak musíme investovat 
i do malinové šťávy. Toni, který hrál ještě 
před pár dny fotbal, byl tak šťastný, když 
se mohl napít vzácné malinovky. A sest-
ra Kieferová mu ji tak ráda dala.

Mimochodem v  pořadu A  dost! na 
televizi Stream v  roce 2015 Jan Tuna 
odhalil, že se točená malinovka, oblíbený 
letní nápoj, vyrábí z dehtu či toluenu. Ty 
jsou naštěstí oproti barbiturátům přece 
jen slabší.

Rozpočet je ale rozpočet, takže jak 
to uděláme? Doktor Veithausen do-
stal vskutku geniální nápad. Když 
se zeleninová polévka bude vařit do-
statečný počet hodin, nezbudou v  ní 
nakonec žádné živiny. Takže pacienti 
budou jíst, ale zároveň umírat hlady. 

Nemůžu se poněkud cynicky ubránit 
srovnání s  dnešní zeleninou, která 
je k  dostání v  obchodech a  živiny 
neobsahuje už před vařením. Podle 
doktora tedy všichni dostanou najíst, 
aby se neřeklo a nevypadalo to špatně, 
ale postupně umřou hlady a on ušetří na 
barbiturátech. Každý manažer by z něj 
musel mít radost, dnes by byl minimálně 
generálním ředitelem pro evropské trhy.

Všichni zaměstnanci jsou „hodní“ jako 
doktor Veithausen a  sestra Kieferová, 
profesionální a milí. A taky chladní jako 
kus ledu. Jediný, kdo je opravdu hodný, je 
Ernst a sestra Sophia, jeptiška – z pohle-
du systému i filmu dva potížisti, kteří si 
ale jako jediní uchovali lidskost a soucit. 
Právě to z nich dělá hodné lidi, ne úsmě-
vy, poslušnost a zdvořilost kolegů, kteří 
se smíří s lecčíms, hlavně když mají klid.

Představuji si, jak se asi dnes cítí všich-
ni ti hodní lékaři, kteří posílají lidi na 
chemoterapie, protože tak se to přece 
dělá, zemědělci, kteří pěstují geneticky 
modifikované potraviny a stříkají plane-

Werner von Braun (na snímku s americkými 
agenty je přímo uprostřed) a další 
prominentní nacističtí vědci byli na konci 
války v tichosti přemístěni do Spojených 
států amerických, aby měli „klid na práci”.   
Foto Profimedia
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tu jedovatým RoundUpem, protože bez 
chemie přece nic neroste… Přemýšlejí 
o tom alespoň? Nebo jen dělají svoji práci? 
Je to samozřejmě záměrně vyhrocené 
srovnání, ale jak je vidět, lidi jsou schop-
ni pod rouškou dobra provádět spoustu 
věcí. Tím filmem se fungování systému, 
který dává lidskému chování rámec, line 
jako červená niť. Jsme slušní lidé a nedě-
láme přece nic špatného. Ano, někdy ne-
máme na výběr a fungujeme v určených 
mantinelech, budiž, ale náš mozek to 
ještě dokáže otočit tak, že vlastně pomá-
háme a děláme jenom samé dobro. 

I nacistický doktor Josef Mengele, ze 
kterého se dnes dělá strašák, byl hodný 
člověk. Než děti hodil do vařící vody, aby 
zjistil, jak moc budou křičet a kolik jsou 
schopny vydržet, pohladil je a  dal jim 
bonbon.

Sestra Sophie se nakonec s podezře-
ním, že se místo léčení pacienti zabíjejí, 
svěřuje i  svému církevnímu představe-
nému, který jí křesťansky doporučí, ať se 
s tím smíří a hlavně do ničeho nestrká 

nos. Své podezření svěří i doktoru Veit-
hausenovi, neboť doufá, že by o tom tře-
ba mohl něco nevědět. Ten ale výčitkami 
rozhodně netrpí a pěkně jí to vysvětlí: 
„A  v  čem je rozdíl? Teď se bouříte, ale 
když je odváželi v autobusech do Hada-
maru, vám nevadilo?

„Ředitel je moc hodný,“ říkají Ern-
stovi zkušenější místní obyvatelé. Což 

o to, hodný, to on je, ale po svém. Když 
celou tu hrůzu Ernst Lossa pochopí, 
ve slabé chvíli řediteli vpálí do očí, že 
je zločinec – že zatímco někteří lidé 
jako Sophia pacientům pomáhali, on 
je zabíjí. Tím se dostane na doktorův 
seznam.

Svůj velký útěk plánoval spolu s kama-
rádkou Nandi. Do Ameriky. Je ale una-
vený a potřebuje si odpočinout. Doktor 
Smrt byl nakonec rychlejší. Ernst Lossa 
byl zavražděn 9. srpna 1944 a do Států 
už to bohužel nestihl.

Do Ameriky, která pro něj znamena-
la naději a sen na lepší život, místo něj 
byli paradoxně na konci války odvezeni 

v  rámci projektu s krycím názvem Pa-
perclip schopní němečtí vědci, kteří ve 
svých výzkumech vesele pokračovali. 
Zatímco probíhal Norimberský proces 
s  válečnými zločinci, Američané tajně 
stovkám a stovkám nacistických vědců 
zřizovali nové doklady a občanství. A tak 
se mohli dále plně realizovat dobráci, 
kteří chirurgicky spojovali dvojčata nebo 
řezali do těl bez anestezie. Do Spojených 
států se dostal třeba fyzik Hubertus 
Strughold, jenž prováděl experimenty 
na lidech z  koncentračního tábora Da-
chau. Vězně nořil do ledové vody, zavíral 
do tlakových komor nebo podroboval 
chirurgickým zákrokům bez umrtvení. 
Americká vláda využívala německé věd-
ce také k vývoji nové metody vyslýchání 
vězňů. Hvězdou byl i  Walter Paul Emil 
Schreiber, německý odborník na biolo-
gické zbraně, který během války testo-
val psychochemické látky na zajatcích 
z koncentračních táborů.

Tihle borci, kteří udělají cokoli a  nic 
u toho necítí, jsou žádaní za všech reži-
mů. O těch ale – na rozdíl od nacistů – 
zatím není v módě tolik mluvit. To by se 
Ernstovi určitě nelíbilo. Právě lidé z ústa-
vů, které nikdo nehledá, sirotčinců či 
zemí, kde se válčí, jsou ideálními objekty 
podobných experimentů po celém světě. 
A takových Veithausenů mezi námi bě-
hají tisíce. Kdyby nebyli nacisti, možná 
bychom si je museli vymyslet. vid 

I  Josef Mengele, ze kterého se dnes dělá strašák, byl 
hodný člověk. Než děti hodil do vařící vody, aby zjistil, 
jak moc budou křičet, pohladil je a dal jim bonbon.

Institut císaře Viléma, dnes Institut Maxe 
Plancka, který sídlí v Mnichově, neslavně 

proslul svými eugenickými experimenty. Při 
rekonstrukci budovy v roce 2016 zde byly 

nalezeny anatomické vzorky z nacistických 
pokusů, především části mozků.    

Ilustrační foto Profimedia



Tvůrce unikátního českého přístroje Ivan Rybjanský 
odhaluje, že nejspolehlivěji dokážou rozpoznat kvality 

jeho Somavedicu domácí mazlíčci.   Text: Milan Vidlák 

K olik má Ivan Rybjanský vlastně 
Somavediců? Když jsem byl na 
jaře u něj v kanceláři, svítily na 
poličce tři typy Medic a  jeden 

speciální, který není v oficiální nabídce 
– s všeříkajícím názvem Gold. Doma jich 
má ale – a teď se držte – šestnáct. Svítí to 
prý u něj jako na Vánoce.

Vzhledem k tomu, kolik obsahují do-
hromady drahých kamenů, neb jde o pří-
stroj založený na řízeném uvolňování 
jejich léčivé energie, se ptám, zda se jí ne-
může s trochou nadsázky předávkovat. 
„Somavedic není tak silný, aby to vadilo, 
naopak. Člověk je v čistém prostředí, bez 
elektrosmogu a  geopatogenních zón, 
takže se lépe cítí i regeneruje.“ Připouští 
ale, že pokud si někteří citlivější jedinci 
pustí více Somavediců najednou, jsou 
trochu v euforii, jelikož se zvýší energie 
okolního prostředí.

Na to trochu spoléhal i Ivan Rybjan-
ský, který poslední dny musel rege-
nerovat velmi intenzivně, neboť mu 
praskla čéška a musel na operaci. Bez 
Ibalginu to ale stejně nezvládl. Mnozí 
klienti Somavedicu přisuzují leckdy až 
magické účinky a mají nereálná očeká-
vání, ale je třeba stát nohama na zemi. 
Hlavní devizou Somavedicu je schop-
nost harmonizovat prostředí či v přípa-
dě modelů Atlantic a Uran pitnou vodu. 
Pokud jej necháte doma a vyrazíte na 
pár dní pryč, bude se vám po něm stýs-
kat, neboť zjistíte, že u vás doma není 
tak „hutno“.

Jelikož funguje na úplně jiné bázi, než 
jsme v  našem materialisticky zaměře-
ném světě zvyklí, spousta lidí tomuto 
malému klenotu nedůvěřuje. Proto jeho 
vynálezce sebevědomě nabízí možnost 
vrácení přístroje do dvou měsíců. Od 
bezplatného zapůjčení ale raději upustil, 
neboť Somavedicy dostával zpět rozbité, 
ťuklé či poškrábané. „Somavedic není 
davová záležitost, není to úplně pro lidi, 
kteří věří jenom v prášek a nůž. To půj-
čování jsem ale zatrhl z  důvodu, že si 
toho lidé neváží. Jako když si půjčíte auto 
na zkušební jízdu a děláte s ním smyky, 
a pak si ho koupíte domů, leštíte jej a sta-
ráte se o něj lépe než o manželku.“

„Nevěřící Tomáše“ už dávno nepřesvěd-
čuje – berte, nebo nechte být. Občas je 
ale okolní prostředí tak „zaneřáděné“, že 
na něj například Somavedic Harmonie 
nemusí zkrátka stačit. „Když si to  vez-
mu, před osmi lety byla Harmonie špička 
a zvládla vyčistit téměř všude. To ještě ne-
bylo tolik vysílačů, Wi-Fi a LTE. Jakmile je 
však někdo z Prahy, Brna, Ostravy nebo 
Plzně, automaticky doporučuji Medic 
nebo Medic Uran, Harmonie je vhodnější 
spíš na okraje menších měst nebo vesnic. 
Elektrosmog je totiž obecně mnohem 
silnější, než býval.“ Cíti-li, že to má smysl 
a znečištění je v místě opravdu silné, za-
půjčí Ivan Rybjanský přístroj na doplnění, 
aby si to klient porovnal a vyzkoušel.

Pokud někdo potřebuje důkazy spíše 
hmotné, nejlépe to pozná na vodě nebo 
na květinách. V přítomnosti Somavedi-

cu bohatě kvetou a mají se tendenci sy-
metricky vyrovnávat. Koukal jsem na to 
jako zjara, když se kytice tulipánů zača-
la vypínat jako koruna stromů a ani po 
týdnu, po který vydržely ve váze, nebylo 
třeba měnit vodu, jež byla nezvykle čis-
tá. A strádající dracéna, která už žloutla 
a mlela z posledního, se najednou vrátila 
k životu. Jeden čtenář mi ale psal, že mu 
v  přítomnosti Somavedicu Harmonie 
květiny naopak začaly vadnout, i  když 
předtím prosperovaly. „Kytky, které 
vadnou, musely být ve špatném prostře-
dí, na které si jako lidé časem zvyknou. 
Když jsou najednou v dobrém, je to šok, 
musejí se adaptovat,“ říká lovosický lé-
čitel. Je to podobné jako s alkoholikem, 
který najednou přestane pít – dočasně 
mu také nebude nejlíp. Ale pokud to 
přežije, může začít znovu.

Něco je jinak
Kde jsou účinky Somavedicu patrné 
hned zpočátku, to je pitná voda, na je-
jíž harmonizaci je určen model Atlantik 
nebo Medic Uran. Voda, kterou u  nich 
necháte stát, je jemnější a výrazně chut-
nější – nejlépe to poznáte tak, když po ní 
ochutnáte obyčejnou kohoutkovou. 

O tom, že je voda nosičem informací, 
věděli lidé odpradávna. Japonec Masaru 
Emoto ale poskytl důkaz i pro materi-
alisty, kteří se něčemu takovému stále 
zdráhají uvěřit. Emota napadlo, že vodu 
zmrazí a vyfotí si její krystaly. „Prame-
nitá voda nezřídka vytvářela úchvat-
ně krásné šestiúhelníky, zatímco voda 
z dolních toků řek či přehrad se ani ne-
zformovala do pořádných krystalů. (…),“ 
napsal Emoto v  knize  Zázračná moc 
vody.

ZEPTEJTE se psa

NEKLAMA



Jedna fotogra-
fie mikroskopic-
ké částečky vody, 
malého vodního 
krystalu, který mění 
svoji strukturu podle pů-
sobení různých vnějších 
faktorů, pak vydá za tisíce 
slov. Právě touto cestou šel i Ivan 
Rybjanský. Rozdíl mezi fotka-
mi obyčejné kohoutkové vody 
a  vody, kterou upravil Somave-
dic a  vyfotila certifikovaná švý-
carská laboratoř, je evidentní. Jedna 
je zdeformovaná, druhá symetrická. Jak 
to ale funguje? „Když si dáte nádobu s vo-
dou nad oheň a energie ohně přejde do té 
vody, ohřeje ji. Podobně převezme voda 
energii z Atlantiku. Voda má svoji fyzic-
kou a kvantovou úroveň a Atlantik půso-
bí na obě. Mění její krystalickou mřížku, 
její energii,“ vysvětluje působení svého 
přístroje.

Podle čeho ale poznáte účinky So-
mavedicu nejspolehlivěji, pokud nejste 
zrovna příznivci kvantové fyziky, jsou 
reakce psů, kteří z  nějakého důvodu 
tolik „neřeší“ elektrosmog, nebo to na 
nich aspoň není vidět, ale vadí jim spí-
še geopatogenní zóny. Projeví se to tře-
ba u  jejich pelíšků, když nechtějí spát 
na svém místě, ale vyhledávají intuitiv-
ně jiné. Po zapnutí Somavedicu se to 
„srovná“ a zvíře klidně ulehne do ko-
šíčku, ať je kdekoli – pes má vždy ten-

denci, na rozdíl od 
kočky, vyhledávat ener-
geticky příznivé místo. A  to je právě 
parketa Somavedicu.

Zvířata totiž vždycky zaregistrují, že 
je něco jinak. Ivan Rybjanský si toho vši-
ml už v roce 2009, kdy Somavedic ani 
nebyl na světě, neboť v té době teprve 
experimentoval se složením kamenů. 
Že jde správnou cestou, poznal v  mo-
mentě, kdy nechal u  misky s  vodou 
misku drahých kamenů, které později 
posloužily jako základ modelu Atlantik. 
Roční štěně během minuty vyskočilo 
z  gauče a  všechnu vodu vypilo. Jeden 
z prvních Atlantiků si pak pořídil Iva-
nův známý, který každé ráno chodil 
běhat se psem. Labrador měl sice při-
pravenou pokaždé svoji misku s vodou, 
ale raději chodil pít ze zahradního jezír-
ka, což je jasný signál, že voda v místě 
nebyla z  nejlepších. Druhý den po za-

pnutí Atlantiku po ranním joggingu 
pes minul jezírko a namířil si to přímo 
k  zahradnímu kohoutku, a  ještě než 
páníček stihl napustit misku, zuřivě za-
čal olizovat kohoutek trčící ze zdi (lab-
rador, ne páníček). „Asi po roce a  půl 
mi znovu volal, že pes pije z jezírka, že 
je něco špatně. Instruoval jsem ho, ať 
zkontroluje, zda svítí dioda, že kdyžtak 
přístroj vyměníme. Za chvíli znovu vo-
lal a hlásil: Manželka ho vypla. Už je to 
v pořádku, pes zase chlastá z kohout-
ku,“ směje se Ivan Rybjanský. Když si 
zkrátka nejste jisti, zeptejte se psa.  

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
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Po celém světě řádí komanda bílých límečků ve službách globálního impéria, 
která vydírají státy bohaté na nerostné suroviny a jiné zdroje: buď budete 
dělat to, co po vás chceme, nebo dopadnete jako Kaddáfí, Husajn a další.  

Říká se jim lovci ekonomik…

Jak se kradou státy
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Foto Profimedia

C o má v  popisu práce třeba 
tako vý hlavní ekonom význam-
né světové poradenské společ-
nosti? Létá po celém světě, 

protože má na starosti velké projekty 
ve Spojených státech amerických, v Asii, 
Jižní Americe i  na Blízkém východě. 
Plány rozvoje, ekonomická prognostika 
vytváření analýz. Poradenství Světové 
bance, Mezinárodnímu měnovému fon-
du, OSN a vládám Kuvajtu, Íránu či In-
donésie… Do toho řízení týmu poradců 
a  kolegů, vyhledávání nových talentů. 
Zbavovat svět chudoby je docela fuška. 
Ale kdo by si nepřál tak skvělou kariéru, 
zvlášť když mu nebylo ještě ani třicet?

„Logo naší společnosti, které se na-
cházelo na konci mého životopisu a bylo 
hlavičkou všech písemných návrhů 
a  zpráv, mělo značnou váhu ve světě 
mezinárodního byznysu; byl to důkaz 
autenticity a  vyvolával stejnou důvěru, 

jako je tomu u originálu diplomů, kte-
ré zdobí kanceláře právníků a ordinace 
lékařů (…) Oficiální životopis mě vy-
kresloval jako velmi schopného člověka 
na svém místě, ředitele odboru v rámci 
prestižní poradenské společnosti, který 
cestuje po celém světě a vytváří širokou 
škálu studií, na jejichž základě se stane 
svět bohatším a civilizovanějším,“ tvrdí 
Američan John Perkins v knize, kterou 
o své práci napsal.

Než si poklepete na čelo, proč byste 
měli číst memoáry nějakého neznámého 
ekonoma, pak vězte, že neexistuje pro 
pochopení dnešního světa důležitější 
kniha, než je ta jeho. Alespoň pokud vás 
zajímá, proč se svět do řiti řítí rychlostí 
volného pádu – podobně jako věže Svě-
tového obchodního centra v New Yorku 
před 17 lety – a proč má čím dál víc lidí 
pocit, že takhle už to dál nejde.

„Podvod nespočíval v  tom, co je 
v mém životopise napsáno, ale v tom, co 
tam napsáno není. (…) Například že byl 
na mě vyvíjen obrovský tlak, abych vy-
tvářel hrubě nadsazené odhady hospo-
dářského rozvoje nebo že většina mých 
aktivit se točila okolo zprostředkování 
obrovských půjček, které země, jako 
jsou Indonésie nebo Panama, nemohou 
nikdy splatit. (…) Nikde nebyla zmíněna 
ani skutečnost, že jsem přijal svou funk-
ci, protože jsem byl ochoten vytvářet 
zkreslené studie na objednávku mých 
nadřízených. (…) Nejzvláštnější mi však 
připadla poslední položka na seznamu 
mých klientů: ministerstvo financí Spo-
jených států a Saúdské království.

Někdo by to mohl považovat za chybu 
tisku, kdy dva oddělené řádky omylem 
splynuly v  jeden. Většina lidí by nikdy 
nepřišla na to, že to takhle bylo uvedeno 
schválně. Bylo to tak napsané proto, aby 

zasvěcení pochopili, že jsem byl jedním 
ze členů skupiny, která se podílela na 
největším kšeftu století a  že ten kšeft 
ovlivnil chod dějin, byť noviny o  něm 
nikdy nepsaly. Podílel jsem se na tvorbě 
smlouvy, která zajistila nepřetržitý tok 
ropy do amerických rafinerií, chránila 
saúdskou královskou rodinu, podíle-
la se na financování Usámy bin Ládina 
a ochraně mezinárodně hledaných zlo-
činců (…) Ten jediný řádek byl jedno-
značným vzkazem pro ty, kteří se po-
hybovali v naší branži. Jeho sdělení bylo 
jasné: hlavní ekonom MAIN je člověk, na 
něhož je možné se spolehnout.“

Správně, John Perkins nebyl jen tak le-
dajaký ekonom. Oficiálně měl sice pomá-
hat v boji proti chudobě, ale fakticky činil 
pravý opak. To máte jako s budováním 
demokracie a světového míru. Okupaci 
Afghánistánu se taky neříká „Budeme 

V první fázi lovci ekonomik politiky motivují úplatky 
či výhrůžkami. Pokud to nezabere, nastupují takzvaní 
šakalové. A když selžou i oni, přichází celá armáda.

Globální impérium se v roce 2002 pokusilo 
svrhnout venezuelského prezidenta 

Huga Cháveze. Tehdy, na rozdíl od jiných 
latinskoamerických zemí, neuspělo...

Foto Profimedia
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John Perkins poměrně detailně popisuje 
zákulisí světové korporatokracie.

Foto Profimedia

drancovat a pašovat heroin“, ale „mírová 
mise“. Čím víc se o dobru mluví, tím víc 
krve teče. A v tom je právě ten vtip, jako 
v jeho životopise – není podstatné, jak se 
to popisuje navenek, ale co to doopravdy 
znamená, co je za tím. Každá velká lež 
se staví na částečkách pravdy, a o to je 
nebezpečnější. On ve svém CV vlastně 
taky nelhal. Hlavní ekonom bostonské 
společnosti Chas T. MAIN, ehm…

„Lovci ekonomik jsou skvěle placení 
profesionálové, kteří země celého světa 
šidí o biliony dolarů. Peníze od Světové 
banky, Americké agentury pro zahranič-
ní rozvoj (USAID) a  dalších organizací 
zahraniční ,pomoci‘ přelévají do sejfů 
obřích korporací a  kapes několika bo-
hatých rodinných klanů, které ovládají 
světové zdroje. K jejich nástrojům patří 
falešné finanční zprávy, falšování voleb-
ních výsledků, úplatky, vydírání a vraž-
dy. Hrají hru, která je stará jako impéri-
um samotné, ale která nabyla hrozivých 
rozměrů v dnešní době globalizace. Měl 
bych to asi dobře vědět; byl jsem jedním 
z nich,“ začíná svůj příběh v knize Zpo
věď lovce ekonomik, jejíž druhé, doplněné 
a rozšířené vydání vyšlo také v češtině.

Spisovatel Howard Zinn, se kterým 
kdysi pan hlavní ekonom, když už 
plně pochopil, čeho je součástí a co on 
a jemu podobní způsobují, probíral ros-
toucí moc lobbistů, vystihl podstatu 
globální demokracie, nebo co to vlast-
ně je, přesně: „Můžeme svobodně volit, 
ale ti, které zvolíme, jako by nás už 
neposlouchali. Konají podle příkazů lidí, 
kteří financují jejich kampaně – korpo-
rátních lobbistů. (…) Vy jste jednal podle 
příkazů Světové banky. Opravdu jste si 
myslel, že Světová banka chce skoncovat 
s chudobou ve světě?“ 

Dobrá otázka. „Vybavil jsem si sám 
sebe v roce 1967, kdy jsem ještě studoval 
ekonomickou školu. Stál jsem před vcho-
dem do budovy Světové banky a četl si 
její motto: Usilujeme o svět bez chudoby. 
Tenkrát jsem těm slovům věřil. To mi 
však dlouho nezůstalo. Během několika 
málo let jsem přišel na to, že tento slo-
gan je symbolem podvodů, které jsou 
pro její aktivity typické,“ svěřuje se John 

Perkins, kterého si nadnárodní mafie vy-
hlédla paradoxně coby člena Mírových 
sborů. 

Faktem je, že John Perkins byl, jak jej 
trefně nazval jeden z  kolegů, „mužem 
dvou světů“. Stál někde uprostřed, na 
hraně. I proto byl tak úspěšný a dostal se 
v systému až na vrchol. Nebyl totiž úplný 
psychopat, který udělá cokoli, aniž by se 
u toho zastyděl, ale měl i emoce a soci-
ální inteligenci i cítění, takže si u své ne-
lidské práce počínal lidsky a důvěryhod-
ně, a proto se mu lépe dařila. Když ale 
svěřené úkoly plnil, rozežíralo ho u toho 
svědomí, na rozdíl od většiny jeho kole-
gů v branži – těm to bylo jedno. Za to, že 
John Perkins otevřeně promluvil o tom, 
co mělo zůstat tajné, vděčíme právě 
tomu, že nikdy zcela neztratil seberefle-
xi, dokázal nahlédnout následky svých 

činů a jeho svědomí se s postupem doby 
„zhoršovalo“. Už zkrátka sám se sebou 
nemohl vydržet, navzdory tomu, že 
stoupal v korporátní hierarchii výš a výš. 
„Pochopil jsem, že i když se mi daří, kam 
se podívám, cítím se prachbídně. Každý 
večer jsem do sebe ládoval valium a pil 
jak zjednaný. Když jsem ráno vstal, kopl 
jsem do sebe hrnek kávy, hrst stimulan-
tů a odpotácel se na jednání o stamilio-
novém kontraktu (…)“

 Jedna a druhá kapsa
Zatímco v  Česku hystericky řešíme, že 
nás před 50 lety okupoval Sovětský svaz, 
který dávno neexistuje, a bojujeme proti 
komunismu, který skončil před 30 lety, 
ve stejné době vznikaly zárodky něčeho, 
co je nanejvýš aktuální a čeho bychom 
se opravdu měli bát, ale nikoho to moc 
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nevzrušuje. Divné. Je to podobné, jako 
kdybychom bojovali proti předloňské 
povodni, zatímco nám vysychají studně. 

Právě na konci 60. let minulého stole-
tí, kdy mířila do Československa vojska 
Varšavské smlouvy, se rozjížděl systém, 

který ničí celé národy zcela odlišným 
stylem – takovým, jaký nemá v dějinách 
obdoby. „Obyvatelé slumů v zemích, kde 
jsem podporoval projekty Světové ban-
ky, ať už to jsou Argentina, Kolumbie, 

Egypt a  Indonésie, sice mají moderní 
mobilní sítě, ale rozhodně odtamtud ne-
vymizela chudoba. Ve skutečnosti jsou 
na tom ekonomicky hůře, než tomu bylo 
v době mého působení coby lovce ekono-
mik,“ bilancuje s odstupem výsledky své 

činnosti John Perkins a čísla mu dávají za 
pravdu. Podle statistických údajů Světo-
vé banky 2,2 miliardy lidí v roce 2011 žily 
na hranici chudoby s příjmem menším 
než dva dolary denně, což je obrovské 

množství v porovnání s miliardami do-
larů vyplacenými globálním korporacím 
za to, aby ,osvobodily svět od chudoby‘.“

Jen tak pro zajímavost: v  posledních 
30 letech 60 nejchudších zemí světa za-
platilo 550 miliard dolarů jako jistinu 
a úroky za půjčky ve výši 540 miliard, 
a přesto stále dluží za tytéž půjčky 523 
miliard dolarů. Jinými slovy, náklady na 
umořování dluhu jsou vyšší než suma, 
kterou tyto země utrácejí ve zdravotnic-
tví a ve školství, a jsou dvacetkrát vyšší 
než částka, kterou ročně dostávají ve for-
mě zahraniční „pomoci“. O pomoc tady 
totiž nikdy nešlo…

Náplň práce Johna Perkinse byla jiná: 
Ze všeho nejdřív to chce najít stát, který 
něco cenného má – ideálně ropu nebo 
nerostné suroviny. Pak se provede stu-
die, která vykreslí světlé ekonomické 
zítřky. Samozřejmě s nereálnými či na-
střelenými odhady a čísly, pečlivě vycu-
canými z prstu. Úkolem Perkinse a jeho 
týmu ekonomů, finančních poradců, 
statistiků, matematiků a jiných expertů 
bylo vytvořit příběh, jenž ospravedlní 
masivní investice, na které je třeba si 
půjčit od Světové banky. Tak třeba tako-
vá elektrifikace Indonésie, která pomů-
že lidem z chudoby a nastartuje ekono-
mický zázrak, bla, bla, bla…

Perkins vytvořil model dokazující, 
že investice do energetických sítí nebo 
silniční infrastruktury, přístavů, letišť 
a  průmyslových zón nastartují ekono-
mický růst. Že se zemi bohatě vyplatí. 
Mělo to však háček. „Dlouhá léta jsem 
těmto modelům důvěřoval hlavně proto, 
abych sám sebe přesvědčil, že mé úsilí 
přináší pouze pozitiva. Ospravedlňoval 
jsem to tím faktem, že hrubý domácí 
produkt se zvýšil pokaždé, když byla 
vybudována nová infrastruktura. Zane-
dlouho jsem se však musel začít vypo-
řádávat se skutečnostmi, které stály za 
těmito zdánlivě jednoduchými počty. 
Statistické údaje byly hrubě zkresleny, 
byly překrucovány ve prospěch klanů, 
které ovládaly průmysl, bank, obchod-
ních a potravinářských řetězců a mno-
hých dalších odvětví, která z  vybudo-
vané infrastruktury profitovala. Oni 

Peníze ze Světové banky a spol. nejdou nikdy zemi 
samotné, ale velkým korporacím, které za ně budují 
infrastrukturu… Dluh jde samozřejmě na bedra státu.
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prosperovali. Všichni ostatní trpěli,“ vy-
světluje bývalý lovec ekonomik, v anglič-
tině economic hit man, jak si tito gangste-
ři v bílých límečcích říkali. Jinými slovy, 
celé je to jeden gigantický podvod, díky 
kterému se kradou lidem státy a dělají se 
z nich (americké) kolonie. 

I když hrubý domácí produkt oprav-
du vzroste, vůbec nic dobrého to zna-
menat nemusí. HDP totiž může růst 
i v případě, když má zisky pouze úzká 
skupinka lidí. Pokud bohatí ještě víc 
bohatnou a  chudí chudnou, z  hledis-
ka statistik může docházet k  hospo-
dářskému růstu. Nemluvě o  tom, že 
všechny ty ekonomické ukazatele lze 
jednoduše manipulovat a cucat si z prs-
tu, neboť neexistuje způsob, jak ověřit 
jejich pravdivost. Jen tak mohou noviny 
psát, že Spojené státy americké, kde 
je zhruba 50 000 000 lidí závislých na 
potravinových lístcích a  státní dluh 
se přehoupl přes 21  bilionů dolarů 
(21  460  500  000  000), jsou ve skvělé 
ekonomické kondici a ekonomika roste. 

„V  té době jsem si také uvědomil, že 
moji profesoři z vysoké školy nechápali 

pravou podstatu makroekonomiky, a to 
v tom ohledu, že v mnoha případech, kdy 
ekonomika roste, se bohatí stávají ještě 
bohatšími, zatímco ti na opačném pólu 
se noří hlouběji do bahna chudoby. Ale 
i  kdyby to moji profesoři věděli, nepři-
znali by to, protože to byli právě majitelé 
velkých společností, které finančně jejich 
univerzity podporovali,“ vysvětluje Per-
kins. Právě americké univerzity přitom 
udávají trendy a ostatní ve světě papouš-
kují to, co ony vyprodukují, neboť jsou 
„prestižní“. I  kdyby na Harvardu říkali  
hovadiny, zbytek světa to po nich bude 
opakovat, protože to je přece Harvard…

Takže místo řekněme 6 %, o která by 
mohla reálně růst kapacita energetické 
sítě v Indonésii, se na papír napíše třikrát 
tolik. Když jeden kolega, který udělal 
zprávu poctivě, vypočítal růst na reál-
ných 6 procent, dostal padáka, zatímco 
Perkins, který to napálil na požadova-
ných 17 procent, byl povýšen.

Jakmile jsou hotové podklady, jde se 
přesvědčovat. Aby měla argumentace 
ekonomických gangsterů větší váhu, 
dostanou politici obvykle na výběr. 

„V jedné ruce mám pro vás stovky mili-
onů dolarů, když budete hrát hru podle 
našich pravidel. A ve druhé ruce mám 
pro vás pistoli s  kulkou; v případě, že 
se rozhodnete plnit sliby, které jste dal 
lidem v kampani,“ popsal s nadsázkou 
John Perkins v jednom z rozhovorů, jak 
probíhalo přesvědčování jednoho z  ji-
hoamerických vůdců.

Lapání do spárů mezinárodní finanč-
nické chobotnice, která drtí svět, má tři 
fáze: 1) v  první nastupují lovci ekono-
mik, kteří politiky motivují a  přesvěd-
čují úplatky či výhrůžkami; 2) Pokud to 
nezabere a politik odmítne, nastupují na 
scénu takzvaní šakalové – najatí zabijáci, 
kteří buď vyvolají převrat, který politik 
přežije, ale je tak vystrašený, že se pod-
volí, nebo se ho rovnou zbaví a místo něj 
je dosazena loutka, jež podepíše vše, co 
je potřeba, protože ví, jak by dopadl, kdy-
by se nepodvolil; 3) A když na to nestačí 
šakalové, přichází celá (americká) armá-
da. Saddám Husajn by mohl vyprávět…

Pokud lídři na nabídku ekonomického 
rozvoje podpořeného půjčkami Světové 
banky a Mezinárodního měnového fon-

Na plakátech vypadají slova o ukončení 
chudoby ve světě velmi vzletně. Skutečné 

fungování Světové banky (na snímku 
její sídlo ve Washingtonu) ale vyvolává 

řadu znepokojivých otázek.    
Foto Wikimedia Commons
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Probíhal by třeba v Kongu trvale jeden z nejkrvavějších 
konfliktů na Zemi, kdyby nemělo diamanty, měď či 
kobalt, který se používá při výrobě mobilních telefonů?

du kývnou, čeká jejich země velmi drsná 
realita: upadne do dluhové pasti, ze kte-
ré není úniku. 

Bizarní je, že peníze ze Světové banky 
či podobných lichvářských podniků ni-
kdy nejdou do země, která si je půjčila. 
Asi jako kdybyste si vzali u  banky hy-
potéku a banka by peníze namísto vás 
poslala třeba sousedovi, který by slíbil, 

že vám nějaký pěkný domeček zařídí… 
Podle jeho vkusu. Chtěli jste sklep a vět-
ší koupelnu? Buďte rádi, že máte dveře. 
„Ty peníze nejdou nikdy zemi samotné,“ 
vysvětluje John Perkins, „jdou našim 
velkým korporacím, které za ně budují 
infrastrukturu v  dané zemi, přístavy, 
průmyslové zóny… Věci, ze kterých 
kromě korporací prosperuje jen hrstka 
bohatých v dané zemi.“ Podstatné ale je, 
že peníze nejdou na projekty, které by 
opravdu zlepšily život v dané zemi, a na 
nic, co by dané zemi patřilo. Vše připad-
ne do cizích rukou. Tedy kromě dluhu, 
ten zůstane na bedrech nešťastného stá-
tu a jeho občanů.

Krvavé výkupné
Dluh je tak obrovský, že nejde splatit, což 
je ovšem záměr. „Klíčovou podmínkou 
těchto půjček bylo, že všechny projekty 
budou realizovány našimi strojírenský-
mi a  stavebními společnostmi. Většina 
peněz vlastně nikdy neopustila území 
Spojených států, prostě byly převedeny 
z  banky ve Washingtonu do sídla spo-
lečnosti v  New Yorku, Houstonu nebo 
San Francisku. My, coby lovci ekonomik, 
jsme se postarali o to, aby cílová země 
souhlasila s tím, že naše firmy jí prodají 
letadla, traktory léky, počítačové tech-
nologie a další zboží a služby. Navzdory 
tomu, že peníze byly poslány v podstatě 
okamžitě na účty členům korporatokra-

cie, cílová země (dlužník) byla přesto 
nucena všechny pohledávky splatit – jak 
původní částku, tak úvěr. Pokud byl lo-
vec ekonomik stoprocentně úspěšný, 
půjčky byly tak vysoké, že dlužník nebyl 
schopen splátky pokrývat.“

Kdyby na půjčky nekývl, byl by svržen, 
takže těžko dlužníkovi vyčítat, že se za-
dlužil. Prostě musel. Připomíná to troš-

ku vdovu, které sňatkový podvodník 
slíbí, že když si půjčí v bance milion a dá 
mu ho, budou se mít oba skvěle. Pokud 
mu to uvěří a udělá to dobrovolně, mů-
žeme si povzdechnout nad její naivitou 
a doufat, že už to příště neudělá, ale po-
kud jí držel pistoli u hlavy?

Jakmile se podle plánů dostala ta kte-
rá země do potíží a  začala pod tíhou 
lichvářské půjčky kolabovat, dorazili 
Perkins a  spol. znovu. „V případě vzni-
ku takové situace jsme si řekli, stejně 
jako mafie, o  ,krvavé výkupné‘. Tím 
se většinou rozumělo: hlasování na 

půdě OSN dle našich pokynů, výstavba 
vojenských základen na území dané 
země či přístup ke zdrojům nerostných 
surovin, například ropným nalezištím. 
Dlužník však, přirozeně, nám nadále 
dlužil – a další země se tím zařadila do 
portfolia našeho globálního impéria.“ 

Vždy mi bylo divné, jak mohou být 
země s největšími zásobami ropy a ne-
rostných surovin mnohdy těmi nejchud-
šími na světě. A naopak stát, který suro-
viny nemá, nic nevyrábí a vše dováží, si 
může vyhazovat z  kopýtka a  tisknout 
dolary. Už rozumím… Impérium žije ze 
svých kolonií.

Podle článků v  médiích a  všeobec-
ného přesvědčení to může vypadat, že 
v rozvojových zemích žijí samí neschopní 
lidé, kteří si neumějí sami vládnout, 
a  tak je jim třeba pomoci, jenže právě 
ona „pomoc“ a  to, že jsou začleňováni 
do globálního (amerického) impéria, je 
drží dole. Probíhal by v takové sedmde-
sátimilionové Demokratické republice 
Kongo trvale jeden z nejkrvavějších kon-
fliktů, jaký se na Zemi odehrál (a to už 
zažila hodně lidské krutosti), kdyby ne-
měla diamanty, měď, zlato, ropu, kávu, 
koltan,  uran,  tantal a  kobalt, který se 
používá při výrobě mobilních telefonů? 
To vše za dohledu „největší mírové mise 
v dějinách OSN?“ Není to divné?

Při možnostech, které před sebou 
mají, není divu, že se většina lídrů pod-
volí a  podepíše. Ostatně odpovězte si 
poctivě sami, co byste dělali, kdyby vám 
dali na výběr, že buď budete dělat to, co 
oni chtějí, a dostanete za to pár desítek 
milionů dolarů, nebo to dělat nebudete 
a zabijou vás.

Přesto se pár takových odvážlivců 
našlo. Dopadli zle nedobře a  impérium 
si zatím vždy prosadilo svou. Téma je to 
tak zásadní a rozvětvené, že si tyto hrdi-
ny, kterých jsou plné hřbitovy, necháme 
raději až na příště.  vid 

Knihu Zpověď lovce ekonomik 
si můžete jednoduše objednat na 
eshop.casopis-sifra.cz/kategorie/knihy, 
na mailu redakce@casopis-sifra.cz 
nebo na tel. 702 417 540. Cena 200 Kč.     
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Foto  Profimedia

NĚCO JE  
ve vzduchu

S bývalým ministrem 
a velvyslancem v Rusku 

a na Ukrajině Jaroslavem 
Baštou o tom, že 

v českých dějinách 
přichází nebezpečí ve 

chvíli, kdy je dlouho klid, 
schůzce s oligarchou 

Chodorkovským, mediální 
štvanici i tajemstvích, 

která ukrývají svazky StB.
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K ráčím podle instrukcí z  auto-
busové zastávky od opravené-
ho barokního zámečku v  Ma-
nětíně, městečku na severním 

Plzeňsku, až k pivovaru. Chvíli nato už 
proti mně kráčí vousatý muž v  kraťa-
sech a tričku s nákupem. Je to sice býva-
lý ministr, ale na nic si nehraje. Jaroslav 
Bašta (70) byl vždycky tak nějak svůj.

V 90. letech a na začátku nového milé-
nia se politické preference dělily strikt-
ně mezi levou a  pravou část. Hranice 
byla jasná a  zřetelná. Ty časy jsou ale 
nenávratně pryč. Jestliže se říkalo, že 
kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce, 
a kdo jím je ve čtyřiceti, nemá rozum, 
což je mimochodem výrok mylně připi-
sovaný Winstonu Churchillovi, neboť jej 
v  obměněné podobě pronesl francouz-
ský premiér Francois Guizot, dnes toto 
dělení zcela postrádá smysl. Hranice se 
dávno rozplynuly a ten, kdo byl dříve le-
vičák, může být dnes klidně označen za 
krajně pravicového populistu, a naopak 
pravicově smýšlející občan mohl snad-
no sklouznout k dnešnímu liberálnímu 
proudu, jenž se až podezřele začíná po-
dobat dřívějším salonním komunistům. 
Abychom se do toho nezamotali hned na 
začátku, shrňme to prostě slovy, že doba 
je zlá a tyto rozdíly se stírají do té míry, 
že je nutné považovat za úspěch, najde-li 
člověk jakéhokoli politika, který je ales-
poň trochu rozumný… I  kdyby to měl 
být třeba sociální demokrat.

Náš vzor
Nejlepších výsledků v tomto ohledu do-
sahují politici bývalí. Vzpomínám si, jak 
jsem v  roce 2015 navštívil konferenci 
na Rhodosu, kde řečnil kromě Václava 
Klause, jenž si pořád jede tu svou, na-
příklad bývalý rakouský kancléř Alfred 
Gusenbauer nebo německý exministr 
obrany Karl Theodor von und zu Gutten-
berg, kteří mluvili úplně jinak, než když 
byli ve funkcích. Gusenbauer dokonce na 
přímý Klausův dotaz bezelstně přiznal, 
že teď, když už není v politice, může ří-
kat, co chce – a to i pravdu, jak jsem zjis-
til. A tak mluvil o situaci ve světě, váleč-
ných choutkách nejmenované zámořské 

velmoci a jejích sklonech všechno zničit 
namísto standardních prázdných frází 
aktivních politiků, kteří pravdu řeknou 
pouze v případě, že se spletou.

Jaroslav Bašta patří mezi těch několik 
výjimek, které nepapouškují podle toho, 
jak si Velký bratr nebo někdo jiný přeje. 
Své názory nemění a nebojí se je prezen-
tovat, i když to za ně dost často schytá-
vá. Z budovy tajné služby, které šéfoval, 
jej ostatně kdysi vedli s pistolí u hlavy, 
protože „dělal, co neměl, a  nedělal, co 
měl“. Zkrátka byl příliš aktivní.

Před pár měsíci se opět postavil proti 
větru, když jako jeden z mála vyrazil do 
boje za svobodu slova a proti snaze cen-
zurovat média, která přinášejí i jiné zprá-
vy, hlavně ty, o kterých nechce informo-
vat hlavní proud.

V  pořadu Máte slovo s  Michaelou 
Jílkovou v  květnu se naštval a  spustil: 
„Máme svobodu slova. Máme ji zaruče-

nou v Ústavě. A jestliže někdo něco říká, 
a vy řeknete, nebo ti, kteří dávali dohro-
mady ten seznam ,závadných‘ webů (je 
mezi nimi i Šifra; kdyby nebyla, dělal bych 
asi něco špatně) bez jakýchkoli důkazů, 
že jsou dezinformační, obviňují se tu 
lidi, kteří tam publikují, z toho, že jsou to 
agenti cizí moci a lháři. Nemají k tomu je-
diný konkrétní důkaz. Je to pořád stejný 
princip: nejdřív se střílí a pak se něco zjiš-
ťuje. Já obhajuju svobodu slova. A  když 
tadyhle někdo, kdo vůbec o věci nic neví, 
se rozhodne, že označí tyto weby jako lži-
vé, tak poškozuje v první řadě svobodu 
slova. Je na čtenáři, aby měl možnost se 
na to podívat a sám zjistit, jestli tam ty 
blbosti jsou nebo nejsou. Nechte těm li-
dem aspoň tohle právo sakra.“

Když došlo na přelomu loňského a le-
tošního roku v České republice k největší 
cenzuře od roku 1989, ozvalo se proti ní 

jen pár lidí. Freemailové servery atlas.cz, 
centrum.cz či volny.cz, jež provozuje spo-
lečnost Economia a. s. kontroverzního 
oligarchy Zdeňka Bakaly, a spolu s nimi 
tiscali.cz začaly natvrdo mazat maily od 
lidí, které mají na svých blacklistech. 
Poslal jsem někomu email, normálně 
odešel, uložil se mi do odeslané pošty, 
Bakala ale mail po cestě chytil do něja-
kého filtru a protizákonně jej smazal. Já 
myslel, že odešel, adresát netušil, že jsem 
něco poslal, a všichni byli spokojení. Do 
doby, než to prasklo. Maily zlobí pořád, 
i když už ne tolik.

Bývalý policejní prezident Stanislav 
Novotný téma protlačil na jednání do 
Podvýboru pro svobodu slova a  média 
v  Poslanecké sněmovně. Jediný, koho 
cenzura zarazila a  tématu se chopil, 
byl paradoxně komunistický poslanec 
a předseda podvýboru Leo Luzar. Piráti, 
kteří to mají v popisu práce, dělali mrt-

vé brouky. To jsme to dopracovali, když 
u nás hájí svobodu slova komunista.

Média, to je kapitola sama pro sebe. 
I když o tom všem věděla, vůbec o tom 
neinformovala. Většina občanů se tak 
o  největší porevoluční cenzuře ani ne-
dověděla. Je to tak dokonale absurdní, že 
už to není ani k smíchu. Vždyť si to vez-
měte: Jaroslav Bašta si odseděl 2,5 roku 
ve vězení za nesouhlas se sovětskou 
okupací, podepsal Chartu 77 a nikdy ne-
převlékal kabáty (na rozdíl od dnešních 
obhájců demokracie a  komunistobijců, 
kde často platí „čím větší svazák před re-
volucí, tím větší svazák po revoluci, jen 
v  opačném znaménku“), přesto o  něm 
dnes píšou jako o „ruském agentovi“. A to 
jen proto, že v Rusku a na Ukrajině dělal 
velvyslance, a tak ví, jak obě země fun-
gují, nenechá si věšet bulíky na nos a ne-
chce o tom lhát. Už to ale v dnešní době 

O mně píšou média už 40 let stejně. Akorát předtím jsem 
byl agent imperialismu a dnes jsem agent Ruska. Já se 
neměním, ale bohužel se nemění ani novináři. 
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stačí na nelichotivou nálepku. Jak trefně 
podotýká jeho manželka Dara: „Předtím 
byl náš vzor Sovětský svaz, dnes jsou to 
Spojené státy. Vždycky se musíme na ně-
koho přilepit, jako kolonie.“

„Podívejte se, já jsem byl disident a je 
to úplně jedno. O mně píšou už 40 let 
všechna média pořád stejně. Když si 
přečtete, co o  mně psalo Rudé právo 
a co o mně dnes píše Respekt nebo Ak-
tuálně.cz, je to pořád stejný tón, pořád 
stejné útočení. Jediný rozdíl je v tom, že 
předtím jsem byl pravicový oportunista 
a teď jsem ošklivý levičák. Předtím jsem 
byl agent imperialismu, dnes jsem agent 
Ruska. Já se neměním, ale bohužel se ne-
mění ani novináři. Z hlediska charakteru 
tato práce přitahuje asi jen jeden tip lidí 
– oslavují to, co oslavovat mají, a nadáva-
jí na toho, na koho jim ukážou prstem.“ 
Přesto jej díky tomu, že byl velvyslanec, 
ministr i  ředitel tajné služby – a  tak 
dokáže zasvěceně hovořit o tom, jak to 
funguje v politickém zákulisí – do médií 
typu České televize aspoň zvou. Hlavně 
když potřebují, aby se o nich neřeklo, že 
jsou příliš jednostranní.

Jaroslav Bašta byl sice disident, ale 
nepatří do té správné „disidentské“ 
partičky  z  okruhu lidí kolem Václava 
Havla a  spo., a  tak je vlastně disiden-
tem znovu… Zajímavé je, že poznal ze 
všech stran problematiku tajných slu-
žeb. Před revolucí byl jejich objektem, 
po revoluci je řídil. Nejprve pracoval 
v  prověrkové komisi, pak nastoupil 
jako ředitel protiteroristického odboru 
na Úřadu pro ochranu ústavu a demo-
kracie, z nějž se pak vyvinula Federální 
bezpečnostní informační služba, jejímž 
byl náměstkem, a následně Bezpečnost-
ní informační služba – BIS. V parlamen-
tu pak byl místopředsedou výboru pro 
obranu a bezpečnost a zároveň předse-
dou komise pro kontrolu BIS a jako mi-
nistr měl na starosti koordinaci tajných 
služeb.

Informací má tedy víc než dost. „Dva-
cet let jsem koukal na estébáky jako na 
ty, kteří se mě snažili zavřít, a pak jsem 
měl najednou 40 estébáků jako podříze-
ných,“ směje se.

Dnes se často na lidi účelově vytahuje 
spolupráce s StB, nebo se naopak v pří-
padě potřeby zatajuje. V této souvislosti 
Jaroslav Bašta upozorňuje na pár triků, 
které se v této oblasti používají. Pokud 
je například někdo ve svazcích veden 
jako kandidát tajné spolupráce, pak 
s jistotou s StB nespolupracoval (pokud 
tedy někam nezmizely jeho další svaz-

ky). Buď proto, že zjistili, že se na to ne-
hodí, nebo proto, že to odmítl. „Protože 
kdyby spolupracoval, tak by nebyl ve-
den jako kandidát tajné spolupráce, ale 
tajný spolupracovník. Politicky se to ale 
hodilo a hodí.“ Šikanují se tak často lidé, 
kteří nic neudělali, a z těch, co byli za-
pleteni se Státní bezpečností v míře vět-
ší než velké, dnes mohou být pro změnu 

Kompletní obraz měla pouze KGB. Každý, kdo si tedy 
myslel, že jeho svazek StB je spálen a zničen, se silně 
mýlí. Je v Moskvě.“
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antikomunisté, demokrati a  bojovníci 
za svobodu. Převlékli dres a jelo se dál.

Klid před bouří? 
Na podzim roku 1989 se totiž zuřivě 
pálily svazky skutečných estébáků, a to 
ve velkém. Tím to ale zdaleka neskon-
čilo. „Všechny země, které patřily do 
socialistického tábora, posílaly všechny 
informace a svazky do Moskvy. Včetně 
jmen spolupracovníků, dat, ale i disiden-
tů a  všech možných dalších informací. 
Kompletní obraz tak měla pouze KGB. 
Každý, kdo si tedy myslel, že jeho sva-
zek je spálen a zničen, se silně mýlí. Je 
v Moskvě.“

Když navíc generál Alois Lorenc na-
řídil pálení svazků, nedalo se to v těch 
objemech vůbec stíhat. Takže jim přišli 
na pomoc sovětští vojáci z Milovic, kteří 
svazky nakládali na nákladní auta a vozi-
li pryč – prý pálit. Kdo tomu chce věřit, 
tomu věřit může.“

Jaroslav Bašta ví víc, než by mu bylo 
milé, například o  tom, kdo je komu 
zavázán, a, jak říká, „nelze si o  lidech 
dělat žádné iluze“. Nesmíme zapome-
nout ani na to, že svoje agentury tady 
měly už tehdy i západní služby a řada 
jejich spolupracovníků se po listopadu 
1989 dostala na velmi zajímavá místa. 
Někteří byli naverbováni až po revo-

luci. Člověk se už vážně nemůže divit 
ničemu….

Zatímco u velké části politiků je me-
diální obraz, který si pěstují, o poznání 
lepší než skutečnost, u něj je to naopak. 
Kvůli své pomalé intelektuálské mluvě, 
zdlouhavému přemýšlení, než odpoví, 
a specifickému projevu si jej několikrát 
dobíral i Petr Čtvrtníček v České sodě.

Nahlédneme-li ale pod povrch, otevře 
se nám zábavný a neobyčejně vzdělaný 
společník. Původní profesí archeolog 
má přečteno tolik knih, že by se za to 
nemusel stydět ani univerzitní profesor. 
„Tamhle na Chlumské hoře je jedno síd-
liště, kde jsme kopali. A další je tamhle, 
na Doubraveckém vrchu. Na tomto vr-
chu stál středověký hrad neznámého 
jména,“ vypráví po cestě autem, když mě 
spolu s paní Darou vezou po našem roz-
hovoru na autobus do Plzně.

Projíždíme okolo křižovatky, přes 
kterou jsme s rodiči a bratrem vždycky 
projížděli po cestě k babičce do Karlo-
vých Varů. Přijde řeč na to, odkud jsem, 
a údivem mi spadne brada. V 80. letech, 
kdy jsem prděl do plín v jedné malé ves-
ničce na Domažlicku, o pár kilometrů 
dál, kam jsme chodili do lesa a k ryb-
níku, v  malebném Sedmihoří, kopal 
Jaroslav Bašta se svou ženou v čerstvě 
nalezeném pravěkém osídlení. Spával 
také na zámku v  Horšovském Týně, 
kam jsme se později přestěhovali a kde 
jsem chvíli pracoval jako průvodce. Svět 
je malý.

To, že je taková „bedna“ s obrovským 
přehledem a širokým záběrem, zkrátka 
klasický vzdělanec, o  něm přitom má-
lokdo ví. Na chalupě v  Manětíně tráví 
Baštovi jaro, léto i podzim, podle počasí. 
Většinu času muž, který v květnu oslavil 
sedmdesátku, píše knihy či komentá-
ře. A  samozřejmě čte. Co? „Jestli znáte 
Tři dny Kondora, tak tam na otázku, co 
čte, hrdina odpovídá: Všechno. Nejradši 
mám historické věci a  thrillery. Když 
čtete historii, pochopíte, že dnešní doba 
je docela klidná. Jenže speciálně pro čes-
ké dějiny platí, že nebezpečná situace 
nastává v momentě, kdy je příliš dlouho 
klid. Něco je ve vzduchu.“

S Milošem Zemanem v Moskvě, kde 
Jaroslav Bašta velvyslancoval (nahoře), 
a s Otakarem Motejlem, se kterým seděl 
ve vládě.   Foto Profimedia
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Dlouhé období klidu bylo před husit-
skými válkami, při nichž zahynula třeti-
na obyvatel. Klid byl potom i v 16. století, 
než přišla třicetiletá válka. Tam zahynu-
ly dvě třetiny obyvatel. 

Dnes, po dlouhém období klidu, vidí 
Jaroslav Bašta další velké nebezpečí – 
válku proti Rusku, do které jsme pozvol-
na zatahováni. Velikou roli v tom sehrá-
vají korporátní média, o kterých tu byla 
řeč. „Pokud se dnes píše o Rusku, pak je 
to převážně v rámci válečné propagan-
dy. Protože nám vykreslují obraz nepří-
tele, proti kterému třeba někdy budeme 
bojovat.“

Vraťte mi pero
Jaroslav Bašta působil v Ruské federaci 
jako velvyslanec v době, kdy se k moci 
dostával Vladimir Putin. Nemohu se tedy 
nezeptat, jak vidí tamější situaci. „V Rus-
ku žije asi 140 nejrůznějších národností, 
rozloha země je obrovská. Nikdy tam ne-
může být systém, který připomíná naši 
parlamentní demokracii, stejně jako to 
nemůže fungovat takto v Číně. Pro Rusy 
je úplně normální mít cara. A  jestli se 
mu říkalo car, generální tajemník nebo 
prezident, je jedno. Úspěšní carové se 
poznají podle toho, že vládli dlouho. Ivan 
Hrozný vládl jedenapadesát let. Petr Ve-
liký a Kateřina Veliká asi 31 let. Dokonce 
i ten Mikuláš, kterého na příkaz ze za-
hraničí nakonec zabili, vládl 26 let. Pu-
tin, když započítáme i to období, kdy se 
prohodil s Medveděvem a formálně vládl 
z pozice premiéra, již překonal Brežněva 
a zbývá mu Stalin. Tedy je úspěšný. Ale 
netvrdil bych, že v  Rusku není demo-
kracie. Je to demokracie toho typu, kdy 
prezident řekne, že chce, aby lidi zvolili 
Medveděva, a oni jdou a zvolí Medvedě-
va. A pak řekne, že chce, aby zvolili zase 
jeho, a oni jdou a zvolí ho. Dobrovolně. 
Volí toho, koho považují za svého.“

Důvod obliby prezidenta Putina ale 
spočívá v něčem jiném. „Od té doby, co 
Putin nastoupil v roce 2000, vzrostly rus-
ké mzdy šestkrát. Šestkrát! „Nikdo si ne-
umí představit tu šílenou bídu, která tam 
byla v době, kdy končil Jelcin a divoká pri-
vatizace. Na to Rusové s hrůzou vzpomí-

nají dodnes. Ale Západ se tváří, že to ni-
kdy nebylo. Protože Jelcin byl demokrat. 
Jejich,“ vysvětluje Jaroslav Bašta situaci 
v době, kdy v Rusku pobýval. Bída byla 
taková, že zkrachovala skoro všechna 
tištěná média – jednoduše proto, že lidé 
neměli na noviny. „Kdyby nepřišel Putin 
a nezkrotil oligarchy, Rusko by dopadlo 
jako Ukrajina. Ještě jedno volební období 
Jelcina a s Ruskem byl konec.“

Paní Baštová přináší na stůl drob-
né občerstvení – koblihy od českého 

oligarchy a  premiéra Babiše a  mléčné 
karamelky Korivka od ukrajinského oli-
garchy a  prezidenta Porošenka z  jeho 
čokoládového impéria Rošen. Co to má 
být? Nějaká politická provokace?

Koblihy znám, a  tak testuji Porošen-
kův bonbon. Je o poznání lepší než jeho 
politika, to musím uznat. Paní Baštová 
mi jich pár zabalí s  sebou. „Porošenka 
jsem zažil, když byl tenkrát ministr v Ja-
nukovyčově vládě. Nijak se neprojevoval, 
pamatuji si jen jeho posměšnou přezdív-
ku Čokoládový zajíc,“ směje se Jaroslav 

Bašta, který velvyslancoval i na Ukrajině, 
a  tak může srovnávat. Paradoxně je to 
zase trochu naopak, než bychom mohli 
čekat. „Základní problém Ukrajiny byl 
v tom, že ještě v roce 2007, kdy jsem tam 
působil, byla hodně sovětská. V  Rusku 
je to jiné. Všichni se tváří, že Putin byl 
v  KGB, a  tak je komunista, ale nikdo 
nemluví o tom, že je ve skutečnosti an-
tikomunista. Jeho největšími nepřáteli 
na začátku politické kariéry byli právě 
komunisté, Zjuganov a  další. Putin byl 

jediný, kdo nepochází z  komunistické 
nomenklatury. Mainstream to dneska 
takhle dělá – u věcí, které mu nevyhovují 
a nezapadají do připraveného obrázku, 
se tváří, že nejsou.“

A  jak je to s  ukrajinskými lídry? 
„Tam komunisty vystřídali mladí ko-
munisté, komsomolci. Smůla země 
byla v  tom, že všichni komsomolci 
prošli jedním hnízdem, a  to byl Dně-
propetrovsk. Potkali se tam lidé jako 
Viktor Janukovyč, Viktor Juščenko, 
Julie Tymošenková…“ Takže z  komu-

Nikdo si neumí představit tu šílenou bídu, která v Rusku 
byla v době, kdy končil Jelcin a divoká privatizace. Na to 
Rusové s hrůzou vzpomínají dodnes. 

Na chalupě v Manětíně tráví čerstvý 
sedmdesátník s manželkou celé léto.   
Foto Šifra
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nistů se stali demokrati a z antikomu-
nisty komunista a diktátor?

Jak pan Bašta zdůrazňuje, Vladimir 
Putin zkrotil  v rámci možností oligar-
chy tak, že je nechal žít (a  krást?), ale 
v rámci pravidel. Již legendární se v tom-
to směru stala Putinova návštěva Pikaljo-
va poté, co jeden z  nejbohatších Rusů 
Oleg Děripaska uzavřel kvůli krizi své 
továrny a  dlužil dělníkům výplaty. Pu-
tin seřval Děripasku, kterého označil za 
„švába“, na tři doby a přede všemi ho tak 
ponížil, že ten se nezmohl ani na slovo 
a sklonil hlavu jako žáček. „Udělali jste 
z tisíců lidí rukojmí svých ambicí, svého 
nedostatku profesionality, nebo prostě 
jenom vaší lakoty a hrabivosti,“ řekl Pu-
tin Děripaskovi a dalším majitelům tová-
ren na výrobu cementu a hliníku. Před 
kamerami jim oznámil, že pokud situ-
aci rychle nevyřeší, tak továrny prostě 

zestátní a pojede se dál bez nich. „Proč 
tady všichni před mým příjezdem pobí-
hali jako švábi? Jak to, že tu není nikdo 
schopný udělat rozhodnutí?“ řádil Putin 
a zeptal se, zda všichni podepsali smlou-
vy o  dodávce materiálu, které pro ně 
Putin připravil, aby mohly fabriky znovu 
začít s výrobou.

„Podepsal Oleg Vladimirovič? Nevidím 
tady jeho podpis. Pojďte sem a podepiš-
te,“ řekl Putin směrem k  Děripaskovi, 
kterému přezdívali hliníkový car, a hodil 
drsně pero na stůl. Zaskočený miliardář 
přišel ke stolu, podepsal, a když odchá-
zel, Putin na něj zavolal: „Vraťte mi to 
pero, to je moje.“ A bylo vymalováno…

Večírek skončil
„Privatizace v  Rusku probíhala straš-
livým způsobem,“ říká Jaroslav Bašta, 
„i  proto dnes Rusové neříkají demo-
krati, ale děrmokrati, přičemž děrmo 
znamená hovno. Tedy hovnokrati. To je 
přímý důsledek toho, že privatizaci pro 
změnu říkali prichvatizácija, prichvatiť 
znamená loupit.“ Propad ekonomiky 
byl větší než za druhé světové války 
a bída také.

Pak se ale stalo něco překvapivého. 
Jelcin sabotoval podle plány oligarchů 
napojených na Američany, kteří hodlali 
Rusko podobně jako další důležité země 
zcela kolonizovat, a  za svého nástupce 
vybral Putina. Večírek skončil…

Málo se dnes ví o  tom, co se tehdy 
vlastně stalo a  proč se stal nástupcem 
Jelcina zrovna Putin, ač ho Jelcin neměl 
„schváleného“. „Putin prokázal, že doká-
že být loajální ke svým bývalým nadří-
zeným. A to i v případě, kdy z toho pro 
něj nekouká nic jiného než problémy. 
Na radnici v  Petrohradě, jehož prvním 
demokraticky zvoleným starostou byl 
Anatolij Sobčak, dělal Putin zástupce 
pro ekonomiku. Po Sobčakově sesazení, 
kdy mu hrozil v rámci vyřizování politic-
kých účtů kriminál a vše bylo připrave-
né na jeho zatčení, se to dozvěděl Putin 
a okam žitě zorganizoval zpravodajskou 
akci. Asi hodinu nebo dvě před plánova-
ným zatčením ho odvezl do Německa. 
To byl ten důvod, proč s ním začal Jel-

cin jednat o nástupnictví – Putin jemu 
a jeho rodině zaručil beztrestnost. Jelcin 
pochopil, i  kvůli té události se Sobča-
kem, že mu v tomhle může věřit.“

Ne se všemi se ale dalo dohodnout. 
Známý je například případ Michaila 
Chodorkovského, který strávil deset let 
ve vězení na Sibiři. Jaroslav Bašta měl 
možnost se s ním sejít pouhé dva mě-
síce před jeho zatčením. Co za tím vším 
bylo?

Podle bývalého velvyslance v Rusku 
si lidé jako Chodorkovskij mysleli, že 
když něco zprivatizovali, tak je to je-
jich. Putin a lidé, které kolem sebe měl 
a  kteří většinou jako on přišli z  KGB 
a  silových resortů, zastávali tradiční 
ruský názor, že lidé, kteří zprivatizova-
li velký majetek, ho nevytvořili ani ne-
koupili, ale byli – jemně řečeno – v pra-
vý čas na pravém místě a měli správné 
známosti. Tím pádem ale nejsou typič-
tí majitelé, nýbrž správci. Záleželo tedy 
pouze na tom, za jakých podmínek 
budou majetek spravovat. „Chodorkov-
skij se vzepřel a chtěl se spojit s Ame-
ričany, aby si to pojistil. A chtěl si svou 
pozici pojistit také politickým vlivem, 
takže podplácel asi 105 poslanců Státní 
dumy ze 450. Po komunistech byl tedy 
třetí nejsilnější frakcí,“ směje se Jaro-
slav Bašta.

Schůzku s  Chodorkovským zorga-
nizoval bulharský velvyslanec Ilian 
Vassilev. „Řekl jsem Chodorkovskému 
svůj názor. Myslel jsem si, že když stu-
doval politickou ekonomii, že to musí 
chápat. Ale bylo to málo platné, byl si 
příliš jistý svou pozicí. Celé se to to-
čilo kolem toho, že s ním chtěl Putin 
jednat, ale on si myslel, že je to znám-
ka Putinovy slabosti, takže schůzku 
odmítl. Vysvětloval jsem mu, že tihle 
lidé používají i  jiné než ekonomické 
nástroje tam, kde nefungují korektní 
vztahy: ,To není známka slabosti, on 
ví, že mu vaše zatčení způsobí spoustu 
problémů, proto se s vámi bude chtít 
dohodnout na kompromisu. Možná 
bude nepříjemný, ale zůstanete na svo-
bodě.‘ On mi nevěřil a myslel si, že se 
mu prostě nemůže nic stát.“ vid 
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Proč 
zrovna 

JÁ?
Při většině životních karambolů 

a nezdarů žehráme a nechápeme, 
jak se nám něco takového mohlo 

stát. Taková nespravedlnost! 
Co když je to ale jenom 

připomínka, že máme něco změnit 
a měli bychom se mít víc rádi?

VZTAHY A MY
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K dyž se nám v  životě cokoli 
nemilého přihodí, někdo se 
v  souladu se svou náturou 
hroutí, jiný bojuje, seč mu síly 

stačí, ale téměř každého při tom napad-
ne otázka: Proč se to muselo stát zrov-
na mně? Popřípadě si povzdechneme: 
Takový pech. Nespravedlnost. Nadělení. 
Neštěstí.

Ponoříme se do role klasické oběti 
a domníváme se, že se to prostě tak nějak 
seběhlo, protože jsme se octli v nespráv-
ný čas na nesprávném místě, a ten bobek 
na košili nám přistál nějakou nešťastnou 
náhodou. Na osud žehral i nejúspěšnější 
český spisovatel Michal Viewegh, které-
mu před lety praskla aorta. „Kdybych žil 
do loňska nechutně rozmařile, nevkusně 
zbohatlicky, tak to beru jako spravedlivý 
trest, že mě osud takhle sejmul, ale já 

dělal pro UNICEF,“ litoval se v rozhovoru 
pro MF Dnes.

Existují ale i  lidé, kteří se na to dí-
vají jinak. Třeba Blanka Demčáková, 
kterou jsem vám představoval v před-
chozím vydání Šifry. Jedenačtyřiceti-
letá lektorka je na základě prožitých 
zkušeností přesvědčená, že všechno 
zlé je k něčemu dobré. „Vše, co se nám 
děje, se nám děje proto, abychom se 
změnili. Abychom pochopili, že se vše 
děje pro naše nejvyšší dobro. Většina 
lidí to má úplně opačně. Reagují na to, 
co se jim děje, ale vůbec nepřemýšlejí 
o tom, proč se to děje. Že to není žádná 
náhoda, ale výsledek jejich smýšlení 
a nastavení. Důsledek toho, že něco dě-
lají špatně.“

Sama se ukvapeně provdala ve 
dvaceti letech a  její – dnes již býva-

lý – manžel ji natolik „vyškolil“, že 
z  toho čerpá dodnes. A  právě pro-
to její poznatky nepůsobí tak jako 
u  mnoha  teo retiků vyumělkovaně 
a prázdně. Je velký rozdíl, když někdo 
mluví o tom, co prožil a co ve svém ži-
votě opravdu řeší, než když káže vodu 
a pije tequillu. Takových vykuků jsou 
plné ašrámy.  

Taková ostuda
Na malé vesnici na silně katolickém 
východním Slovensku způsobila 
v  roce 2000 tehdy dvaadvacetiletá 
Blanka pozdvižení, když podala žá-
dost o rozvod a vzala za nelibosti pří-
buzných i  sousedů  budoucnost  pev-
ně  do  svých  rukou.  Manžel ji vůbec 
nerespektoval, podváděl a  lhal tak 
dlouho, dokud nezjistila, že takhle ži-
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Ilustrace Kateřina Váňová

vot vypadat opravdu nemá. Zdravotní 
problémy, pocit osamělosti i nepocho-
pení ji dovedly téměř na samé dno. Te-
prve tehdy si uvědomila, že to všech-
no zašlo tak daleko proto, že si sebe 
sama vůbec neváží. Bez ohledu na ná-
tlak rodiny („taková ostuda“) a míst-
ních zvyklostí, kdy je normální trpět 
v nefunkčním vztahu jako Mrštíkovic 
Maryša, se vydala na svou cestu ke 
svobodě, která ji zavedla až do Prahy.

(Sebe)hodnota. To je to slovo, které se 
dnes snaží vštěpovat ženám i  mužům, 
kteří na náhody nevěří a snaží se – po-
dobně jako ona – nežít podle představ 
druhých. Většinou se tím lidé začnou 
zabývat právě v okamžiku, kdy cítí, že je 
něco špatně, v jejich životě se stane něco 
dramatického nebo už jednoduše nemo-
hou dál.

„Nejdůležitější je začít si klást otáz-
ky: Co je pro nás důležité? Co je u mě 
na prvním místě? Partner? A kde jsem 
já? Nakonec třeba zjistíte, že nějaké 
vaše rozhodnutí bylo čistě rozumové, 
ale vůbec nekoresponduje s  tím, co 
máte v  srdci. Je důležité poznat svoji 
vlastní osobnost a určit si vlastní hod-
noty; přiznat si, jak to vlastně máme, 
a být upřímní sami k sobě,“ říká sym-
patická Slovenka s tím, že není nutné 
čekat, až nás okolnosti donutí, jako se 
to stalo jí, a stane se to dříve či později 
každému, kdo nežije ve vnitřní rovno-
váze. Což je, budeme-li k sobě upřímní, 
zhruba tak 99,99 % lidí. Ježíš ani Bud-
dha se nepočítají.

Neštěstí nechodí po horách, ale po 
lidech. Ale má pro to důvod – aby nám 
ukázalo, kde máme slabiny a kde je tře-
ba přidat. Buď dobrovolně, nebo pod 
tlakem. Věk, vzdělání, bohatství, slá-

va, domnělé či skutečné úspěchy, nic 
z toho nehraje roli.

„Přišla za mnou nedávno pětasedm-
desátiletá paní. Zemřel jí partner a za-
čala hledat po čase na seznamkách 
nového. Vybrala si seznamku Spirit, 
protože se tam prý hlásí duchovnější 
lidé. Takže teprve na stará kolena za-
čala zjišťovat, jak na tom se svou se-
behodnotou je. Seznámila se s pánem, 
který je na tom velmi dobře po inte-
lektuální stránce, je sečtělý, vzdělaný. 
Avšak – vždy za ním jede ona, ani jed-
nou on nepřijel za ní. Kde je sebehod-
nota té ženy? Neměl by se snažit ten 
muž ukázat, že je rytíř a že mu za to 
stojí? To je první věc, která ukazuje, že 
je něco špatně. Za druhé – jezdí za ním 
jednou či dvakrát týdně na návštěvu 
a  ještě mu za to dává peníze. Platí 
5000 měsíčně za to, jako by se podílela 

na režii té domácnosti, že tam mohla 
de facto přespat a uvařit mu. Chápete 
to?“ kroutí hlavou Blanka a  dodává. 
„Pokud máte sebehodnotu, nenecháte 
se využívat, manipulovat ani vydírat, 
protože dovedete vycítit, že je za tím 
něco nečestného. Ona tuto zkušenost 
potřebovala, to je v  pořádku, aby si 
uvědomila, že tuto oblast nemá vůbec 
vyřešenou.“

Všechny ty nepříjemné události v ži-
votě, rozvody, rozchody, nemoci, krachy, 
nehody a  jiné tragédie, ať už skutečné 
nebo domnělé, se nedějí bezdůvodně. 
Každý máme silné stránky, ale i ty slab-
ší. „Když dáte v žebříčku svých hodnot 
na první místo peníze a  pracujete 20 
hodin denně, nemusíte být šťastný 
a  často zjistíte, že se vám vše ostatní 
– rodina, vztahy – rozpadá. To, čemu 
jste tu hodnotu nepřikládal. Abyste po-
chopil, že to ke štěstí nevede, musí vám 

něco ztroskotat, musíte spadnout dolů. 
Pokud budete ty signály, že máte něco 
změnit, dál ignorovat, zastaví vás na-
příklad zdravotní problémy. Důležitá je 
rovnováha,“ vysvětluje Blanka principy, 
na jakých vše funguje, a zdůrazňuje, že 
i na na první pohled nepříjemnou či do-
konce neřešitelnou situaci je žádoucí dí-
vat se touto optikou – vidět ji jako výzvu 
k růstu, protože život není náš nepřítel, 
ale učitel.

„Vše se děje pro naše nejvyšší dob-
ro. To, co mi přichází, jsem si přitáhla 
k sobě tím, jaké mám vnitřní nastave-
ní. Pokud ho změním, přitáhnu si něco 
jiného. Neříkám, že budu skákat nadše-
ním, když se mi něco ošklivého stane, to 
samozřejmě netvrdím, je ale nezbytně 
důležité položit si otázku, co mi to má 
říct. Je chyba, pokud se za tím nesnaží-
me vidět víc, něco hlubšího. Nejen to, co 

Vše se děje pro naše nejvyšší dobro. To, co mi přichází, 
jsem si přitáhla k sobě tím, jaké mám vnitřní nastavení. 
Pokud ho změním, přitáhnu si něco jiného. 
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je hmatatelné, ale také to, co na první 
pohled vidět není, co se skrývá za tím.“

Pokud to nebudeme chtít vidět, 
signály jsou silnější a  silnější. Když to 
bude nutné, spadne nám nakonec tře-
ba na hlavu cihla. Jde v  podstatě jen 
o to, abychom se probudili. Je to jako 
s bolavým zubem – zprvu zabere hře-
bíček, na chvíli pomůže ibalgin, ale 
nakonec se do toho stejně bude muset 
říznout. Čím později to bude, tím víc to 
bude bolet.

Pokud nejste šťastní a nedaří se vám 
podle představ, ale nevíte proč, zkus-
te se nejdřív podívat právě na to, jak 
si sami sebe vážíte. Souvisí s  tím až 
překvapivě mnoho zdánlivě nesouvi-
sejících věcí. U  někoho se nedostatek 
sebelásky projeví ve vztazích, jiný pla-
ve ve financích, někdo se nechá ostat-
ními permanentně využívat, nezřídka 
se to vše prolíná. (Sebe)hodnota není 

nic jiného než definice toho, co nám 
v životě stačí. To, jak si sami sebe ce-
níme. Tu laťku máme každý jinak vy-
soko… Nebo nízko. Nízká sebehodnota 
se projevuje jak zakřiknutostí a kom-
plexy méněcennosti, tak v  opačném 
extrému přehnaným egoismem a nar-
cismem, kdy se dotyční snaží ukázat, 
jak jsou dobří.  

Tři sestry
„Měla jsem klientku, která si 10 let ty-
kala se svou tchyní. Jednoho dne tchy-
ně přišla a oznámila jí, že by si přála, 
aby si znovu vykaly. Ona se z  toho 
téměř zhroutila. Cítila se, jako kdyby 
udělala něco špatného. Je velmi laska-
vá a hodná, a když přišla do té rodiny, 
kde spolu skoro nikdo s nikým nemlu-
vil, dala ji v podstatě dohromady. Pta-
la jsem se jí, co pro ni bylo na té situa-

ci nejhorší. Víte, co mi odpověděla? Že 
to okolí. Cítila se jako vyvrhel a připa-
dalo jí, že si na ni každý ukazuje prs-
tem a klade otázky typu: Vy si znovu 
vykáte? Vypadalo to, že něco proved-
la. Pokud by měla dostatečnou sebe-
hodnotu, chápala by, že to s ní nijak 
nesouvisí. Řekla by si: Je to její přání, 
požádala mě o to, tak když bude spo-
kojená, klidně jí budu vykat a prostě 
jí vyhovím,“ vysvětluje Blanka Dem-
čáková. Mimochodem, tchynin důvod 
pro vykání byla skutečnost, že její syn 
si s maminkou snachy též vyká.

Paní měla tato situace ukázat, že čím 
více se snaží ostatním zavděčit, tím víc 
na ni dlabou a dovolují si. Ať udělá, co 
udělá, nikdy to není dost dobré. „Pro-
to byla zastavená. Aby si uvědomila, že 
dávala celou dobu více, než měla. Že se 
až moc obětuje, až moc slouží, až moc 
vychází všem vstříc, myslí víc na druhé 

než na sebe a dělá ze sebe husu. A co 
víc, ještě z  toho vyjde jako ta špatná. 
Snažila jsem se jí vysvětlit, aby zcela 
změnila úhel pohledu na tuto situaci. 
A aby tchyni poděkovala za to, že ji na 
to upozornila.“

Možná to máte podobně. A  pokud 
ne, zcela jistě někoho takového znáte. 
Když lidé řeknou, že jsme dobří, cítí-
me se jako v  sedmém nebi. Jakmile 
ale přijde nějak kritika, je nám z toho 
špatně. Co si o nás pomyslí ostatní, to 
je to, oč zde běží. A to je ten problém. 
Svoji hodnotu odvozujeme od hodno-
cení někoho jiného. „Pokud mi někdo 
řekne, že mám hezké šaty, je to sice 
pěkné, ale nic to neznamená. Potřebuji, 
aby lidé viděli moje skutečné hodno-
ty. A když je neuvidí, abych je hlavně 
viděla já sama. Pokud nás lidé chválí, 
nebývá to navíc obvykle s čistým úmy-

(Sebe)hodnota není nic jiného než definice toho, co 
nám v životě stačí. To, jak si sami sebe ceníme. Tu laťku 
máme každý jinak vysoko… Nebo nízko.
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slem – chtějí si nás získat nebo něco 
potřebují. Okolí pak vycítí, kde je naše 
slabá stránka, a  skrze ni se nás snaží 
manipulovat,“ popisuje Blanka. 

Velké problémy se sebehodnotou 
mají také lidé, kteří se narodili jako 
nechtěné děti. Jedna Blančina klientka 
přišla na svět jako třetí dcera v době, 
kdy už s dalším členem rodiny nikdo 
nepočítal. A  velice drsně to pocítila. 
Matka se prvním dvěma dcerám do-
konce omlouvala za to, že se jim sest-
řička narodila a že to všem zkompliko-
valo život. Nejenže to dívka cítila, oni 
to před ní ani neskrývali a normálně 
se o tom před ní bavili! Sestry se k ní 
chovaly chladně a povídaly si o ní, jako 
kdyby vůbec nebyla jejich sestra. Není 
divu, že tím trpěla. Bylo to ale jako 
v pohádce, kde starší děti, rozmazlené 
a pyšné, sežere drak, a všechen poklad 
si odnese ben jamínek, který nedostal 
nic zadarmo a svoje místo na slunci si 
musel v konkurenci tvrdě vydobýt.

„Kdo myslíte, že se o matku staral 
12 let, když byla nemocná, až do smr-
ti? Ta nejmladší. Starší sestry o matku 
vůbec nejevily zájem, zatímco ona, 
která měla ze všech nejlepší hodnoty 
a prošla tou nejtěžší cestou, i když byla 
nechtěná, nepřijatá a  odmítaná, ona 
matku nezavrhla a postarala se o ni. 
Matka mohla zemřít až v  momentě, 
kdy uznala, že tahle dcera nebyla 
žádný omyl, ale to nejlepší, co v životě 
měla. Dcera jí ukázala, jak vypadá 
láska, a matka ji nakonec uznala.“

Jak se ale říká: Šedivá je teorie, zele-
ný strom života. K  uvědomění, co od 
života chceme a zda nám to, jak žije-
me, stačí, nebo uvěříme, že se můžeme 
mít lépe, a půjdeme si za tím, je třeba 
přestat mluvit, ale začít konat. Nikdo 
to za nás neudělá, zázraky se nedějí. 
Jak říká Blanka Demčáková: „Je to, jako 
když jdete po schodech. Čím jste vylez-
li výš, tím jsou pády bolestivější. Někdo 
tomu říká vesmír, někdo Boží zákony, 
ale naším úkolem je naučit se tady žít, 
abychom všechny principy pochopili 
v  praxi. Je to škola a  nejsme tady na 
prázdninách.“ vid 
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ZEDNÁŘSKÁ STUDNA. Městečko Sintra využívali jako své sídlo kousek od 
Lisabonu portugalští králové, kteří se zde skutečně vyřádili. Hradů, paláců, 
stylů a prvků je v něm tolik, až přechází zrak. Když tu pobýval velký básník 
Lord Byron, nezmohl se na nic než na zcela nebásnické označení „ráj na zemi“. 
Tajemný palác Quita da Regaleira, který dal postavit na začátku 20. století ex-
travagantní obchodník Carvalho Monteiro, překypuje jezery, jeskyněmi a fon-
tánami. A hlavně je v něm věž, která vypadá jako z filmu Faunův labyrint a je 
úplně naruby. Je v ní vybudováno spirálové schodiště a je možné po něm sejít 
až na úplné dno, kde svítí rosekruciánský kříž. Ve skutečnosti jde prý o iniciač-
ní studnu. Ať už tam svobodní zednáři, mezi které Monteiro patřil, kuli cokoli, 
nádherná studna (vyschlá jako po létě ty české) působí jako magnet na turisty 
a na schodech se tvoří fronty.   Foto Profimedia
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KARTA  
se  

OBRACÍ?
Kdo tahá za nitky českých médií? 

Proč informují tak tendenčně? Věří jim ještě 
někdo? Narostou novinářům žábry? Kdo není 

s námi, je proti nám? A přijde i paní Dvořáková? 
„Za komunismu se říkalo, že musíme být 
bdělí a ostražití a třídně pevní. Dnes jsou 

také třídně pevní i ti lidé, kteří bývali slušní,“ 
říká Petr Žantovský v naší nové rubrice.   
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Pokud pravidelně sledujete hlavní 
média v České republice, snadno 
můžete nabýt dojmu, že žijete 
v nějakém paralelním světě. Nej-

větší problém je Rusko, které chce zni-
čit celý svět, Donald Trump, který chce 
zničit Ameriku. A  alternativní média? 
Ta pro změnu ničí tu křišťálově čistou 
pravdu, která se den co den line z České 
televize, jejímž redaktorům leží na srdci 
pouze vaše blaho a dnem i nocí myslí na 
to, jak přinést ty nejkvalitnější informace 
o tom, co se doma a ve světě děje.

Pak si pustíte internet a nestačíte žas-
nout, jakým tempem k vám proudí in-
formace, které takzvaní seriózní noviná-
ři nestihli či opomněli zveřejnit. „Mámo, 
večer v  televizi říkali, že v  německém 
Chemnitzu, kde migranti ubodali člově-
ka, protestují  nacisti a radikálové proti 

uprchlíkům. Ale tady na Facebooku na 
videu vidím, že jsou v ulicích tisíce lidí, 
kteří vypadají úplně normálně. Pojď se 
podívat! Vždyť takhle nelhalo ani Rudé 
právo.“ Stačí pár minut, abyste pochopili, 
že tu něco nehraje a že je to zase tak tro-
chu jinak. A protože je to stále viditelněj-
ší, odráží se to i na průzkumech.

Stačí se podívat na průzkum Centra 
pro výzkum veřejného mínění, jenž zjiš-
ťuje důvěryhodnost veřejných institucí. 
Když s tím výzkumné oddělení Sociolo-
gického ústavu Akademie věd ČR v roce 
1995 začalo, těšila se podle mediálního 
analytika Petra Žantovského média důvě-
ře zhruba 75 % obyvatel. Od těch dob ale 
klesá neuvěřitelným tempem a úměrně 
s  rostoucí propagandou masových sdě-
lovacích prostředků dopadla až na úplné 
dno. Menší důvěře se těší už jen církve 
(24 %) a neziskové organizace (32 %). Tis-
ku věří 30 % občanů, televizi 35 %; o něco 
lépe je na tom internet (43 %).

Podobné je to i v zahraničí. Už i Ame-
ričané, kteří byli dlouhá léta zásobová-
ni hrdinskými příběhy o  tom, jak US 
Army zachraňuje demokracii ve světě 
a jejich země vzkvétá, přestali věřit mé-
diím. Podle známého mezinárodního 
výzkumného institutu Gallup považuje 
62 procent Američanů zprávy za zaujaté 
a zkreslené a domnívají se, že zhruba tře-
tinu zpráv tvoří úmyslné lži. A více než 
polovina lidí si nedokázala vzpomenout 
na jediné médium, které by poskytovalo 
objektivní zprávy. Astronomických 72 
procent Američanů pak věří, že tradiční 
sdělovací prostředky publikují falešné 
nebo úmyslně zavádějící zprávy. To je pro 
média, která sama sebe označují za seri-
ózní, nejhorší výsledek v historii měření.

Zdá se, že tak dlouho vedl mainstre-
am kampaň proti fake news (ve sku-

tečnosti všem zprávám, jež ohrožují 
jejich informační monopol), až si lidi 
všimli, že kdo dělá primárně fake news, 
tedy  zkreslené či nepřesné  informace 
vydávané za pravdivé, je ve velké míře 
sám mainstream. Tak to vypadá, když 
se někdo střelí do nohy.

Nedůvěra v  hlavní média, jejichž 
největší selhání se projevuje v  tom, že 
o opravdu důležitých věcech neinformují, 
je zřejmá. Proto také vznikla řada médií 
alternativních. Kdyby nedělal mainstre-
am svou práci tak špatně a dalo se v něm 
pracovat svobodně, nebyl by důvod. Jen 
díky jiným médiím než klasickým se tak 
můžete dozvídat o věcech, které by byly 
jinak zametány pod koberec. Přesně to 
by se skupině, která měla dosud infor-
mační monopol, hodilo. 

Vůbec to neznamená, že by měl čtenář 
či divák úlohu zjednodušenou tím, že by 
k němu na alternativních webech či Face-
booku zčistajasna přiletěla pravda obale-

Okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 
1968. Vyšlo 24. srpna. Rudé právo psalo 
ten den i o tom, že byl Alexandr Dubček 

nominován na Nobelovu cenu míru (vpravo 
nahoře).   Foto Profimedia

Menší důvěře než média se těší už jen církve (24 %) 
a neziskové organizace (32 %). Tisku věří 30 % občanů, 
televizi 35 %; o něco lépe je na tom internet (43 %).
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ná mašličkou. Blbostí je tam též spous-
ta a  chce to mít rozum na šťopkách. 
Náš nový seriál by vám měl orientaci 
v mediálním světě trochu usnadnit. 

Debakl masmédií hlavního proudu 
s  sebou nese typické znaky tonoucích, 
kteří se chytají různých stébel, a kopou 
kolem sebe jako zběsilí. Úplně stejně 
na tom jsou i političtí představitelé do-
savadní evropskounijní politiky, která 
ztrácí pevnou půdu pod nohama a  už 
pár let šlape vodu. Oba tyto světy, eurou-
nijně-americký a  korporátně-mediální, 
jsou spolu úzce propojeny.

„Děje se to nejpozději od volby Donal-
da Trumpa. V zavedených euroatlantic-
kých strukturách, napojených na vý-
znamné finanční a  průmyslové zdroje, 
panuje obrovská nejistota a neklid. Nějak 
se tam plánovalo, nějak se alokovaly pro-
středky a výroba a nějak se geopoliticky 
myslelo. Kdybych šel ještě o kousek dál, 
zásadní ranou bylo v roce 2014 vyjádření 
generálního tajemníka OSN Pan Ki-mu-
na o tom, že už nehodlá OSN sama finan-
covat vystěhovalecké tábory uprchlíků 
v  Turecku či Libanonu. Vyzval Evropu 
a Turecko, ať se domluví a zaplatí si to 
samy. Teprve poté kancléřka Merkelová 
prohlásila tu krásnou větu Wir schaf
fen das, My to zvládneme. Neboli ,Pojďte 
všichni k nám, my se o vás postaráme 
a zaplatíme to‘. Merkelová podle mě na 
začátku neodhadla situaci a  dlouho si 
věřila a možná i ti ostatní v této skupi-
ně rozhodujících činitelů, že to zvládnou 
a že sem přijde pár set tisíc uprchlíků, 
kteří budou pracovat a budou se chtít in-
tegrovat, jako se asimilovali v Německu 
Turci v 70. letech nebo Alžířani ve Francii 
v 60. letech. Jenže ono je to úplně jinak,“ 
myslí si Petr Žantovský, se kterým bude-
me v této rubrice pravidelně dění v mé-
diích monitorovat.  

Doba je nepřehledná a Petr Žantovský 
je jeden z mála lidí, kteří splňují dvě pod-
mínky: a) v médiích se vyznají, b) nejsou 
v tradiční po ramenou se plácající novi-
nářské partě, jež dovedla důvěru sdělova-
cí prostředky až někam k bodu nula.

Budeme poukazovat i na různé sou-
vislosti, které by vám jinak mohly zů-

stat skryty. Sami se pak budete moci 
lépe rozhodovat, jak je to vlastně s těmi 
„fake news“ a proč si tento termín tolik 
oblíbili zejména ti, kteří mají máslo na 
hlavě.

Právě na nezvládnuté migrační invazi 
se mediální manipulace odkrývá nejvíce 
a je tak moc nápadná, že si toho všímají 
už i lidé, kteří ještě donedávna věřili, že 
když je to v televizi, je to pravda. 

Ať už paní Merkelová kalkulovala 
s tím, že do Německa dorazí jaderní in-
ženýři, fyzici, matematici či kvalitní ře-
meslníci, nebo ji vedly k vstřícné politice, 
která obrací Evropu vzhůru nohama, 

jiné důvody, na žádný velký úspěch to 
zatím nevypadá. A to přesto, že v srpnu 
Česká televize zveřejnila krásnou budo-
vatelskou reportáž o tom, jak se němec-
ká učiliště plní práce chtivými migranty 
(v  čistých montérkách), vše bezvadně 
funguje a německé řemeslo čeká div ne 
renesance. „Je to stejná idylka, jako když 
Němci ukazovali západním novinářům 
Terezín. Předtím vše uklidili, vyčistili, 
vězně oblékli do hezkých hadrů a učili 
je zpívat optimistické písně… Vlastně 
jim prý v tom táboře bylo dobře. Stejný 
model, stejná Potěmkinova vesnice,“ do-
mnívá se Petr Žantovský, který stejně 

Smrt hrdiny? Tak označovala česká média 
amerického senátora Johna McCaina, 
jednoho z největších válečných jestřábů 
ve Washingtonu.   Foto Profimedia
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jako většina obyvatel, označovaných ak-
tivistickými novináři jako xenofobové či 
extremisti, není proti klasické migraci, 
nýbrž pouze proti té masově organizo-
vané, jíž jsme v posledních letech svědky.

Přes neutuchající snahu přikrýt sku-
tečný stav se podle pana Žantovského 
věci postupně mění. „Už i paní Merkelo-
vá uvnitř Německa připouští, že situace 
není dobrá, i  když na mezinárodních 
fórech ještě občas řekne nějakou líbivou 
větu ve smyslu, že to zvládneme, sama 
tomu už moc nevěří. Už prohlašuje, že 
ne všichni dostanou politický azyl, situ-
ace není dobrá a musíme s tím něco dě-

lat. Evropské struktury jsou jako nahé 
v  trní – v  náručí jim zůstaly miliony 
migrantů, ekonomické těžkosti a  dlu-
hy, vnitřní problémy v  jednotlivých 
zemích… Postupně vidíte, jak se karta 
obrací.“

Jen s vítězem
Nevím jak vy, ale v českých médiích jsem 
si změny kurzu a  prozření příliš nevši-
ml… Není zde jen přání otcem myšlenky? 
„Naše média na to samozřejmě nereagují 
nebo reagují s velkým zpožděním. K nim 
to ještě nedolehlo. Čeští novináři se stále 
ještě nedostali ve svém budovatelském 
nadšení k  poznání, že reakce světa se 
ubírá jinudy, než oni si myslí. To ale nepři-
čítám ani tak jejich hlouposti a naivitě, 
jako spíš vazbě na to, že je někdo platí,“ 
říká Petr Žantovský s tím, že  politicko-
-průmyslově-mediální struktury jsou na-
pojeny na štědré penězovody. „Principiál-
ně se to rozhoduje v Americe, tam jsou 
ty zdroje, to není jen George Soros a jeho 
větev, Madeleine Albrightová a její Aspen 
Institute apod., jsou tam všechny klíčové 
korporace, které tento segment ovlivňují 
ve prospěch svých zájmů. Platí tam jedno 
pravidlo – Američané vždy spolupraco-

vali s vítězem. Joseph Kennedy, otec J. F. 
K., financoval jak Hitlera, tak spojenec-
kou koalici. Čekal, kdo zvítězí, a tam se 
přidal. To je tradice amerického byznysu, 
vždy jde jen o zisk, obrat a zbrojní prů-
mysl. Tyto kruhy řídí všechny prezidenty, 
i Trumpa, který je ale zřejmě nechce sle-
pě poslouchat, a proto možná dokonce 
usilují o  jeho sesazení, a celou světovou 
politiku.“

Jak s  tím ale souvisejí čeští novináři? 
Podle Petra Žantovského hodně. Vzpomí-
ná média jako Neovlivní.cz Sabiny Slon-
kové, kterému přispívá Sorosova Open 
Society Fund, Hlídacího psa, jejž financu-

je značně neprůhledný NFNZ – Nadační 
fond nezávislé žurnalistiky; původce 
jeho zdrojů, tedy kdo jej ve skutečnosti 
platí, se v  jeho výročních zprávách ne-
dočtete, ačkoli je to u neziskovek tohoto 
typu standardem. Ze zdrojů americké 
ambasády, ale opět i od OSF George So-
rose je placen i  spolek Evropské hodnoty. 
U těch je to aspoň přiznané. Pak tu je tře-
ba vydavatelství Economia Zdeňka Baka-
ly, jenž je napojený na Aspen Institute, ale 
ne tak nápadně. Pan Bakala financoval 
kdysi otevření české pobočky Aspen In-
stitute, čemuž sekundovala sama Made-
leine Albrightová, a  ve vedení instituce 
stál i Tomáš Klvaňa, jinak též pracovník 
další ,rezidentury‘ zvané New York Uni-
versity Prague, kde najdeme jména jako 
Monika Pajerová či Josef Zieleniec. A celé 
to vede Jiří Pehe.

Velkou roli ale hraje i snaha – podob-
ně jako u amerických korporací – být 
vždy na straně silnějšího. „Ta mediální 
odezva má své echo, své opoždění jako 
ozvěna, ale uvidíte za čas, jak média 
otočí, až se například rozpadne Evrop-
ská unie. Český novinář byl vždy zvyklý 
psát tak, jak se odshora říkalo. Za komu-
nistů na něj bylo výborné rčení: ,To je ta-

ková korouhev, že až přijdou Číňani, tak 
si nechá zešikmit oči a narůst copánek.‘ 
Tak to platí i dnes pro většinu českých 
mainstreamových novinářů.“ Perfektně 
to prý shrnul ve své básni jeho oblíbený 
básník Josef Kainar: „Strach o vás není, 
včasně jste ze stromů dokázali slézt 
a ztratit srst, strach o vás není, i žábry 
vám narostou. To je o těch lidech, o těch 
převlékačích, kteří se přizpůsobí každé-
mu režimu, kaž dým podmínkám a kaž-
dé době.“

Petr Žantovský tipuje, že se plíživě 
začne měnit rétorika médií spolu s tím, 
jak budou staré struktury dále sláb-

Je tady EU, ta je bílá. Pak je tady skoro bílá, Amerika, tedy 
tam to kazí Trump,  no a potom je černá, a to je především 
Rusko a Putin.
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nout. „Budeme postupně krmeni fráze-
mi, že stále ještě máme rádi uprchlíky, 
avšak musíme je vracet domů, protože 
doma jim je nejlépe a jsou tam potřeba, 
tím se zase zdůrazňují různé možnosti 
pro různé developery a  investory. To 
bude další fáze byznysu – co jsme jako 
Západ zničili, budeme chtít obnovovat. 
A  až to obnovíme, tak opět rozdáme 
flinty místním guerilám, které to zase 
zlikvidují. Takto to chodí v té západní 
politice dlouhodobě. Ale vážně si mys-
lím, že naši novináři se s tím popasují 
a  vyrovnají snadno, protože to je už 
asi pátý názorový veletoč, který musí 
během svých životů udělat, a  nikdy 
jim to problém nedělalo. První byl 
z komunismu do demokracie, pak mi-
lovali Klause, nenáviděli Klause. Milo-
vali Grosse, pak ho museli pomlouvat, 
protože se znemožnil. Těch piruet byly 
miliony.“

Funguje tu i davové „kdo není s námi, 
je proti nám“. Jako v  dobách Rudého 
práva. A  tak začali postupně mizet 
například z  obrazovek České televize 
hosté, kteří měli jiné než liberálně-bru-
selsko-americké názory. „Nejprve zmi-
zeli lidé jako Zdeněk Zbořil nebo Martin 
Koller, Jaroslav Štefec. Měli víc názorů 
a argumentů, než byli schopni akcepto-
vat líní českotelevizní redaktoři. Třeba 
k Sýrii nejde říct jen ,je tady Rusko, kte-
ré má základnu, tady je Amerika, tady 
je ošklivý Asad s chemickými zbraněmi, 
a tady jsou stateční bojovníci za pravdu 
a lásku‘. To, že mají v každé ruce usek-
nutou hlavu nepřítele bezvěrce a že jsou 
to guerily placené Američany, to už je 
druhá věc.“ 

Třídně pevní
Tento trend se neustále prohlubuje 
a lidé, se kterými se ještě před takový-
mi deseti lety dalo normálně mluvit, 
se ve strachu ze změny větru radikali-
zují a  více konformizují. Třídní boj se 
zkrátka zintenzivňuje. „Dříve, když bylo 
potřeba okomentovat krizi v Indonésii, 
tak se volalo Zbořilovi, protože je ex-
pert na Indonésii. Dnes se zavolá Vla-
dimíře Dvořákové, protože to je polito-

ložka a rozumí všemu. Já jsem se o tom 
bavil před lety se Zdeňkem Šámalem, 
který byl šéfredaktorem zpravodajství. 
Tím je dnes shodou okolností znovu, 
ale tehdy byl mnohem otevřenější než 
dnes. Ptal jsem se ho: ,Zdeňku, prosím 
vás, proč tam máte pořád paní Dvořá-
kovou?‘ A on říká: ,To je lenost editorů, 
vědí, že ona je pořád na telefonu, a také 
všichni vědí, co řekne, takže jí zavolají, 
protože potvrdí názory, které chceme 
slyšet.‘ A toto, co tehdy Šámal upřímně 
řekl, to už by dnes nevyslovil. Dnes by 
myslím řekl, že je to v pořádku a že je 
odbornice. A v tom vidím ten posun. Od 

upřímné snahy něco se dozvídat a šířit 
informace se to posunulo k bodu, kdy 
naopak čím méně o tématech víte, tím 
častěji jste v ČT.“
V roce 2016 byl nejčastějším hostem ČT, 
který strávil v součtu na obrazovce asi 
dvě a  tři čtvrtě hodiny, Jindřich Šídlo. 
Dlouholetý redaktor Bakalových Hospo-
dářských novin, dnes pracovník nového 
„eurokanálu“ Seznam Zprávy. „Velmi ho 
rozčílilo, když jsem to zveřejnil v Parla-
mentních listech, a mailem mi psal, že 
prý to není pravda. Tak jsem mu poslal 
tu vypracovanou statistiku od firmy 
Newton Media. Pak už mi jenom vyna-

Podle německé vlády a médií protestovali 
v Chemnitz proti přistěhovalecké politice 
samí neonacisté, radikálové a extremisté. 
Těch přitom byla menšina. Většina byli 
normální lidé.   Foto Profimedia
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dal. I s ním ale byla svého času jiná řeč 
než dnes. My jsme si s  panem Šídlem 
dříve uměli dát i kafe v divadle Archa, 
to je tak dvanáct let zpátky. Neměli jsme 
nikdy společné názory, ale uměli jsme 
o nich diskutovat. Dnes už by se mnou 
na kafe našel. On mi napsal do e-mailu, 
že jsem diletant, který ničemu nerozu-
mí, že se mnou nemá smysl ztrácet čas. 
Tak jsem se asi za ta léta zkazil,“ směje se 
Petr Žantovský s tím, že je to stejné jako 
za komunistů. „Za komunismu se říkalo, 
že musíme být bdělí a ostražití a třídně 
pevní. Tak oni jsou teď třídně pevní. I ti 
lidé, kteří bývali slušní, proto asi opravdu 

přituhuje,“ zamýšlí se čerstvý člen Rady 
ČTK a dodává, že když tito lidé napadají 
a osočují alternativní média, je to stejné, 
jako by zloděj křičel, ať chytí zloděje.

Stále větší odtrženost od reality v po-
dání velkých českých médií ukazuje i re-
ferování o  smrti amerického senátora 
Johna McCaina, jenž skonal v srpnu na 
rakovinu mozku. Ač se jednalo o největ-
šího válečného jestřába, který vyzýval 
k  útokům na Afghánistán, Irák, Libyi, 
Írán, ale i Rusko, česká média jej označo-
valy výhradně jako hrdinu (přežil pět let 
v zajetí ve vietnamské válce), a dokonce 
„klenot americké politiky“, aniž by připo-
mněla jeho temnou část.

Černá a bílá
A tak je to se vším. Fandíš Spartě, nebo 
Slavii? „Čeští novináři mají obzvlášť čer-
nobílé vidění světa. Je tady EU, ta je bílá. 
Pak je tady skoro bílá, Amerika, tedy tam 
to kazí Trump, ale díky McCainovi a po-
dobným jestřábům je opravdu skoro bílá, 
no a potom je černá, a to je Rusko a Putin. 
To je jednoduchý svět českého novináře, 
on se v něm vyzná, on si ho nepotřebuje 
dokazovat ani o něm polemizovat, pro-

stě vezme to za své jako stranický úkol, 
že takto ty věci jsou, a tak píše. Až se to 
otočí, tak změní barvy a bude psát zase 
naopak,“ směje se analytik.

Nejvíc ale Petra Žantovského v uplynu-
lém měsíci překvapily „všechny ty medi-
ální tance kolem osmašedesátého roku“. 
„Zejména na ČT to zase přehnali. Pama-
tujete, jak tenkrát tak moc tlačili noviná-
ři v prezidentské volbě Schwarzenberga, 
až vyhrál Zeman? Myslím, že tohle vý-
znamné datum lidem spíše znechutí. Ty 
pořady navíc vůbec nesměřovaly k refle-
xi osmašedesátého roku, ale k tomu, aby 
se vypovídali ti správní lidé. Problém je, 

a na to upozorňoval už Václav Klaus, že 
se ztotožňuje Brežněvův Sovětský svaz 
a  putinovské Rusko. V  Rusku dnes ale 
vládne tak drsný kapitalismus, že kdyby 
se takový zavedl tady u nás, kde máme 
v podstatě socialistický stát, tak se všich-
ni zblázní,“ tvrdí Petr Žantovský a dodá-
vá: „Nejlepší byla paní Němcová z ODS, 
která prohlásila, že oškliví komunisté 
z Moskvy k nám přišli v osmašedesátém 
pošlapat demokracii. Ona si asi nevšim-
la, že tady žádná demokracie nebyla, 
ale že soupeřili jedni komunisti proti 
jiným komunistům. Prezident Johnson 
nás dlouho předtím v sedmašedesátém 
nechal na základě dohody s Brežněvem 
o nezasahování být – když jedna velmoc 
dělá něco se svými satelity, ta druhá jí 
do toho nemluví. Když Amerika páchala 
zvěrstva ve svých zájmových územích, 
třeba v  Panamě či Grenadě, Rusko ml-
čelo. Stejně tak Amerika mlčela, když 
Rusko napochodovalo do Českosloven-
ska nahradit jedny komunisty jinými 
komunisty.

Vůbec se také nemluví o tom, že slav-
ný pendrekový zákon podepsal Alexan-
dr Dubček, zákon, podle kterého směly 

pořádkové síly mlátit vlastní obyvatel-
stvo. To už se zapomnělo? Neví se ani, 
že Dubčeka dosadil do čela strany Anto-
nín Novotný, ten odsuzovaný stalinista? 
Všechny tyto souvislosti v mediální re-
flexi osmašedesátého roku chyběly. A to 
mi vadilo. Prostě se jim to takhle hodilo. 
Jsem zvědavý, co se bude dít teď v září 
kolem Mnichova. Tam nás, pokud vím, 
nechali ve štychu naši přátelé z Francie 
a Anglie. Budeme to vykládat také jako 
zradu? Nebo budeme mlčet? Možná 
udělají jednu Historii.cz s  Vladimírem 
Kučerou. To se vysílá půlnoci, kde je asi 
půlprocentní sledovanost.“ vid 

Lidé, se kterými se ještě před takovými deseti lety dalo 
normálně mluvit, se ve strachu ze změny větru radikalizují 
a více konformizují. 
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TIPY

AXAGON ADA-10 MINI. Nedávno mi zničehonic začal pískat 
notebook. A to takovým stylem, že se to nedalo vydržet. 
Pochopil jsem, že odešla zvuková karta. U notebooku se to 
nedá měnit ani pořádně opravit, což je dobré možná pro 
výrobce, ale ne pro zákazníka. Naštěstí jsem objevil řešení, 
levné a účinné. Externí zvukovka v podobě USB tyčinky 
s konektorem na sluchátka, reproduktory i mikrofon, která 
navíc stojí jenom dvě stovky a bezvadně funguje. Hurá! 

SPRINGFLODEN. Studenti policejní školy dostávají na 
prázdniny za úkol rozebrat nevyřešený, skoro třicet let starý 
případ vraždy mladé těhotné ženy. Olivia Rönning se do 
případu zakousne s o to větší vervou, že na něm pracoval 
její nedávno zemřelý otec. S pomocí svého parťáka jej složitě 
rozplétá a trvá jim to přesně deset seriálových večerů. Blíží 
se podzim a pomalu přichází čas na pořádnou švédskou 
detektivku.

VE SVĚTLE PRAVDY – POSELSTVÍ GRÁLU. Tenhle poklad 
napsal v letech 1926 až 1937 Abd-Ru-Shin neboli německý 
spisovatel Oskar Ernst Bernhard. „Mluvím jen k těm, kdo 
vážně hledají. Poselství zasáhne jen ty, kdo v sobě nosí ještě 
jiskru Pravdy a touhy být skutečně člověkem,“ píše v úvodu. 
Je to ten nejkomplexnější a nejpraktičtější návod na život, jaký 
jsem kdy četl. Přinutil mě k pořádnému zamyšlení a zpotily 
se mi u toho i trenýrky. Nechápu, jak na tohle všechno mohl 
přijít už před sto lety, ale smekám.

ZPOVĚĎ LOVCE EKONOMIK. 
Johna Perkinse hryzalo svědomí 
a výsledkem je tato neuvěřitelná 
kniha, která odkrývá zákulisí 
současné geopolitické krize 
a utajené události, které pomá-
haly stvořit světovou velmoc 
číslo jedna. USA se s tím sku-
tečně nepáraly – když bylo 
třeba zpracovat nějakého stát-
níka, budˇ se uplatil, nebo 
odstranil, nebo přišla armáda. 
Tak je to jednoduché… Knihu si můžete objednat na eshop.
casopis-sifra.cz/kategorie/knihy/, redakce@casopis-sifra.
cz nebo tel. 702 417 540. Cena 200 Kč.

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

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

Chcete, abychom zveřejnili tip na to, co děláte? Pište na redakce@casopis-sifra.cz
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59 Kč | 2,40 €
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Mystéria 

vědomí

Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

pomocníky, kteří lidi 

přivádějí k božským stavům. 

Je to dobrý nápad?

Nehledejte nás 
v trafikách, časopis 
Vám pošleme až domů

Poštovné a balné 
zdarma 

Předplatné 
i jednotlivá čísla

ŠIFRA PRO VÁS
www.casopis-sifra.cz

Objednávejte na 
eshop.casopis-sifra.
cz či na 702 417 540
Koupit si nás můžete i na těchto 
místech: U Džoudyho, Jugoslávská 7/670, 
Praha 2; Dobrá čajovna, Václav. 
náměstí 14, Praha; World Vegan – Černá 
labuť, Na Poříčí 1067/25, Praha; 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 €

9

7

7

2

3

3

6

5

5

7

0

0

8

0

1

Svět   budoucnosti

Jak bude vypadat? 
Co nám brání v rozkvětu? 

A překročí někdy lidstvo svůj stín?

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 €
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Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

Supervulkán pod Yellowstonským 

Naplní se 

proroctví?

obalka_SIFRA_09_15_kor.indd   1

10.12.15   14:10

08 2018 
59 Kč | 2,40 €Škola života

Za zvuku svobody

Proč média lžou?

Nové triky šmejdů

Víme, co jíme?

Francie se bouří

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...


