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o povinném recitování na 1. máje jsem se domníval, 
že přednes básniček na veřejnosti je již minulost. 

Proto jsem byl moc rád, že mě parta slamerů vyvedla 
z omylu. Slam poetry je hodně netradiční recitace, 

s prvky rapu a stand-up comedy, a může to být – u poezie možná 
překvapivě – parádní odvaz. Jednu takovou exhibici, kde se básni-

lo o životě (někdy hodně zostra) a soutěžilo na umělecký dojem, 
jsem navštívil a své dojmy barvitě vylíčil v článku Básníci ulice na 

straně 42. „No a už je to tu zas. Výmluv jako v ráně hnisu, takže 
ráno neměl k snídani jsi dvojitou porci tiramisu?“ – „Hele, to byla 

náhoda, prostě jsem se začetl do toho článku jako Jean-Jacques 
Rousseau…“ – „Jo a zakopnul jsi a upadl jsi na ten dortík pusou…“

Ale řešil jsem i vážnější věci. V článku Dezinformátoři z Ev-
ropských hodnot rozkrývám pozadí činnosti tohoto spolku, 

který financuje George Soros, Evropská unie, NATO či americ-
ká ambasáda, aby sledoval a zostouzel lidi a média s odlišným 

názorem. Jelikož má tento think-tank, v jehož čele stojí kon-
troverzní Jakub Janda, politické krytí, moc se o tomto střetu 

zájmů – kdy napadá lidi s jinými názory, než mají jeho chlebo-
dárci, a označuje je paradoxně jako cizí agenty – nemluví.

Málo se také ví, že v sestavě tohoto spolku působí například kon-
troverzní kněz Tomáš Halík, literární historik a aktivista Martin C. 

Putna nebo Šimon Pánek z Člověka v tísni. Zarážející je, že i když 
se Evropské hodnoty profilují jako instituce potírající dezinfor-

mace, samy je šíří a vytvářejí, jak se můžete dočíst na straně 22.
 

Podíval jsem se i na nedávné události v Německu, na cenzu-
ru, která plíživě zasahuje Evropu i Českou republiku, nebo na 

drsné zákulisí vrcholového sportu. A protože si naše republika 
připomíná sté výročí, spojil jsem tuto událost s výročím vzniku 

československého letectví. V tomto oboru jsme totiž byli, jsme 
a snad i budeme světová velmoc. Nad Prahou létaly historické 

dvojplošníky a dřevěné letouny a nemělo to chybu. 

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Dvojité tiramisu
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Nedávno jsem na tomto místě 
decentně popisoval velký fe-
nomén dnešní doby – veřej-
né stravování. Jít dneska do 

restaurace je pomalu jako hrát ruskou 
ruletu, s tím rozdílem, že místo kulky si 
tělem proženete projímadlo.

 Šel jsem na to tedy tuhle od lesa. Po-
myslel jsem si, že na pizze se nedá nic 
zkazit. Neměl jsem s sebou svačinu ani 
kastrůlek z domova, a proto přišla sázka 
na jistotu. Výsledek? Nevím, jestli to bylo 
unavenou šunkou, starým sýrem nebo 
nějakou jinou ingrediencí, ale trenýrky 
jsem udržel čisté jenom silou vůle.  

 Chyba je částečně na mém přijíma-
či, nemám zrovna plechový žaludek, 
ale právě proto slouží jako spolehlivý 
lakmusový papírek. Jakmile je něco špat-
ně, hned to pocítím. 
V lepším případě kře-
čemi, v  horším rych-
lým úprkem tam, kam 
i králové chodí pěšky. 
Pokud vaříme doma, 
nikdy mě břicho ne-
bolí. Ani trochu. Víme, 
co kupujeme, a pokud 
to koupíme, hned to 
spotřebujeme. Žádné 
dlouhé skladování, 
protože nevím, jak dlouho to kde leželo. 
Strategie obchodníka je jasná – prodá-
vám, dokud neprodám. Je ten šunkový 
salám oschlý? Po pár dnech mu změní-
me cedulku na trvanlivý suchý a jede se 
dál. V  restauracích taky nemáte šanci 
zjistit, co vám přistane na talíři, problé-
mem jsou i  jídla připravovaná stylem 
„rozmrazíme a rozmícháme“ to, co při-
vezl dodavatel. 

Bylo mi jasné, že podobné problémy 
s  tím, kde co sníst, nemám jenom já. 
Marně jsem si ale lámal hlavu tím, jak je 
možné, že tahle gastrogenocida prochá-
zí bez povšimnutí úřadů. Až do dne, kdy 

se v médiích objevila zpráva, jak to v té-
hle branži funguje. Úplně stejně jako ve 
všech jiných českých branžích.

 V pátek 10. srpna policisté odvedli ze 
sídla pražské hygienické stanice několik 
vysokých úředníků s  pouty na rukou, 
mezi zadrženými byl i  ředitel Jan Jaro-
límek. Kriminalisté informovali o  tom, 
že se jim podařilo rozkrýt propracovaný 
korupční systém. Lépe řečeno popsal jim 
ho jeden zaměstnanec, který se nepoho-
dl s nadřízenými, jinak by vše běželo bez 
potíží dál.

Restaurace, jež nechtějí absolvovat ná-
vštěvu hygienika, nebo 
potřebují, aby neviděl 
a  neslyšel, jednoduše 
platí výpalné. Systém 
měl údajně na  starost 
úředník Jiří Pěkný, 
který mimochodem 
dlouhá léta působil 
jako šéf České obchod-
ní inspekce. To je teda 
pěkný. Kdyby nenosil 
úplatky, vyhodili by ho 

z práce, napsaly Seznam Zprávy.
On si ale schůzky se svými šéfy na-

hrál a předal je policii. Měsíčně se mělo 
„vybrat“ zhruba 800 tisíc. Nadřízení mu 
totiž vysvětlili, že v Praze platí výpalné 
kolem 500 restaurací, kam zásadně ne-
chodí kontroly. Kšeftovalo se ve velkém 
také s  povolením na nové restaurace, 
kterých je zhruba 1200 ročně.

Jiřímu Pěknému kolegové taktně na-
značili, že smyslem jeho práce na hygieně 
by mělo být především vydělávání peněz, 
nikoli hlídání čistoty a  dodržování no-
rem. „Já jsem z  toho pochopil, že bych 
měl mačkat podnikatele,“ řekl vyšetřova-

telům, kteří zátah na úřad pojmenovali 
„akce Savo“. Jiří Pěkný přitom nastoupil 
na pražskou hygienu teprve loni na jaře 
poté, co dlouho nemohl sehnat práci. 
Předtím totiž coby ředitel východočeské 
pobočky České obchodní inspekce upo-
zornil na to, že  splátkové firmy špatně 
počítají úroky a nezapočítávají poplatky 
za uzavření smlouvy do sazby RPSN, kte-
rá ukazuje, jak je úvěr ve skutečnosti dra-
hý. A jedné z nich – společnosti Essox – 
udělil dvoumilionovou pokutu. Jenže byl 
za to vyhozen a s nálepkou potížisty ho 
nikdo nechtěl zaměstnat. Poté, co narušil 
korupční toky i hygienikům, si asi s vy-
hlídkami na další post moc nepolepšil…

Zajímavé je, jak úředník Pěkný poli-
cistům líčil setkání s  ředitelem hygie-
nické stanice. Ten mu řekl, že „pokud 
bude vše fungovat podle jeho představ, 
nemá důvod jej vyhodit“. Požadavky ale 
stále narůstaly, a úředník si s sebou bral 
kameru skrytou ve špionských hodin-
kách. V obálce odevzdal v kavárně Ad-
ria 40 000 korun svým kolegům, kteří 
si peníze schovali do bundy a nosili je 
řediteli. „Načež mu obvinění sdělili, že 
pokud peníze dává ze své výplaty, je 
blázen a má odejít, protože peníze má 
získávat od podnikatelů,“ stojí v usnese-
ní o zahájení trestního stíhání.

Příští měsíc následovalo dalších 35 ti-
síc pro ředitele. Jeden z  obviněných 
Zdeněk Vališ je podle výpovědi pana 
Pěkného vložil do časopisu, stránky sle-
pil k sobě a odešel. „Po návratu mi řekl, 
že pan ředitel je spokojený, že se mu to 
takhle líbí,“ řekl Pěkný do protokolu, 
který si i  tuhle akci nahrával, načež se 
dozvěděl, že bude příští rok povýšen na 
ředitele odboru. Ale tam už musí nosit 
minimálně 50 tisíc. Komu musel nosit 
ředitel, aby byl ředitel, netuším, zato už 
vím, proč je v českých restauracích vlast-
ně všechno v pořádku, i když jíst se tam 
moc nedá. vid 

Čistá
PRÁCE



6

ZPRÁVY

Z jiného světa
LIŠÁK MUSK? Zakladatel kosmické společ-
nosti SpaceX, platebního systému PayPal 
a automobilky Tesla Elon Musk má kromě 
aureoly vizionáře také pověst nezodpověd-
ného snílka a hazardéra, který kupí jednu 
chybu za druhou a jeho úspěch je mnohdy 
založen spíše na dobré reklamě než na reali-
tě. Nyní šéf firmy Tesla na svém Twit teru na 
začátku srpna pobouřil oznámením, že uva-
žuje o stažení Tesly z burzy. Jelikož má asi 
22 milionů sledujících, okamžitě začaly stou-
pat akcie podniku. Ovšem jen do té doby, 
než jej zažalovala Komise pro cenné papíry 
a burzy. Ačkoli totiž Musk tvrdil, že má pro 
svůj krok zajištěné financování, podle Ko-
mise to nebyla pravda. Musk se nyní dohodl 
s Komisí na mimosoudním urovnání – Tesla 
i Musk musí zaplatit každý 20 000 000 do-
larů, tedy skoro půl miliardy korun. A musí 
odstoupit z funkce předsedy správní rady, 
ač ředitelem zůstat může. Akcie zase začaly 
klesat. Pro někoho tedy dobrá možnost, jak 
si namastit kapsu. Bouři vyvolal i Muskův 
tweet z července, v němž pro změnu obvinil 
britského jeskyňáře, jenž zachraňoval 
malé kluky a jejich učitele v Thajsku při 
povodních v jeskyni, z pedofilie. Urazilo jej 
totiž mužovo prohlášení, že si svou ponorku, 
kterou nabízí na pomoc, může „strčit tam, 
kde to bolí“. Tržní cena Tesly klesla o 2 mi-
liardy dolarů. Zůstává jen otázka: Udělal 
Musk chybu, nebo naopak skvělý tah?

ZRÁDCI NÁRODA? Prodávat šibenice pro Angelu Merkelovou je nepřípustné, 
rozhodl zemský soud v Hamburku. Dvaačtyřicetiletý muž ze Saska, který zmenše-
ninu šibenice s dvojitou oprátkou nabízel za 15 eur na internetu, se zřejmě milio-
nářem nestane, ač byl obchodní potenciál slibný. ČTK informovala o tom, že státní 
zastupitelství sice případ prošetřovalo a žádné porušení zákona neshledalo, ale 
internetového obchodníka zažaloval u civilního soudu vicekancléř a ministr zahraničí 
ze sociální demokracie Sigmar Gabriel, jehož pobouřila loutka s jeho podobiznou na 
jedné z protiimigračních demonstrací v Drážďanech. Obviněný se bránil tvrzením, že 
miniatury šibenic představují vyhrocenou, ale oprávněnou kritiku uprchlické politiky 
německé vlády. Hamburský soud však prodej zboží zarazil s tím, že porušují osob-
nostní práva pana Gabriela, a navíc ho ponižují nápisem „zrádce národa“, kterým 
autor přezdívky narážel na nacistickou dobu, kdy se tento výraz často používal. 
Angela Merkelová a Sigmar Gabriel tak doslova utekli hrobníkovi z lopaty. Škoda že 
se totéž nedá říct o Německu, které oni dva pohřbili přijetím milionů migrantů.

NA PYTEL. To Britové se ukázali jako větší demokrati. Londýňané dostali novou 
možnost, jak si vybít frustraci z politiky – mohou si užít fitness lekci nazvanou 
BrexFit. Intenzivní cvičení trvá půl hodiny a účastníci si při něm mohou zaskákat 
v pytli, na němž je podobizna premiérky Theresy Mayové, a také uštědřit ránu 
pěstí předsedovi Evropské komise Jean-Claudu Junckerovi (který je často sám 
opilý jako pytel) nebo bývalému ministru zahraničí Borisi Johnsonovi. Pytle možná 
mají působit motivačně, protože jakmile někdo při závodě uvidí fotku paní pre-
miérky, zřejmě se lekne a bude ještě rychlejší. „Spousta mých klientů bere pohyb 
jako katalyzátor svého hněvu a tahle sportovní lekce se zdá být ideálním prostřed-
kem, kde dát vzteku volný průchod,“ řekl agentuře Reuters expert na zvládání 
hněvu Julian Hall. Takových příležitostí, jak pečovat o své zdraví pomocí ventilace 
vzteku, v EU kvapem přibývá. A není k tomu třeba chodit ani do tělocvičny.

Na vše je dobré dívat se s nadhledem aneb komentované události 
a zajímavosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti   
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BIJTE HO. Český turista natočil v Řecku na Krétě video, které 
zachycuje skupinku žen v šátcích a mužů, kteří předstírají, že se 
topí. „Tady máš ty chudáky. A takhle přesně funguje to, co nám 
pouští do televize. To je bestiáda. Režisérka točí, jak se migranti 
topí v moři.“ Na Facebooku jej pak zveřejnil s dovětkem: „Na 
Krétě jsem ve městě Lerapetra natočil zajímavé video. Závěr si 
jistě každý udělá sám. Jo, nad mořem lítá dron, kdyby ho někdo 
nezaregistroval.“ Domníval se, stejně jako mnoho diváků, že 
jde o falešné zpravodajství, kdy se inscenují záběry tak, aby se 
podpořilo poselství, které chce televize lidem sdělit, tak, jak se 
to běžně dělá. Video se stalo na internetu hitem, nicméně fran-
couzská agentura AFP přišla s tím, že šlo o natáčení připravova-
ného dokumentu Země zbraní Panny Marie Bolestné o řeckých 
migrantech prchajících mezi roku 1919 a 1922 před řecko-turec-
kou válkou, který na místě natáčela režisérka Eleni Vlassi. To při-
neslo Čechovi problémy. Hlavně proto, že se kauzy chytili novináři 
z týdeníku Respekt. Ti zjistili, že jde o policistu Marka Chrastinu 
a nabonzovali jej na policejní inspekci, která ho začala vyšetřovat. 
Policista ale takticky prohlásil, že se omluví až poté, co uvidí 
celý film. Jisté tedy alespoň je, že nějaký film bude. Mezitím ale 
chce českého policistu žalovat režisérka za nelegální záběry. 
Takže už je v Evropě nelegální natočit i to, co vidím na pláži?  

ILUZE SVOBODY. 11. září, tedy symbolicky přesně 17 let ode 
dne, kdy se spolu s věžemi Světového obchodního centra začala 
řízeně demolovat i západní demokracie, francouzská justice 
nařídila kandidátce na prezidentku v minulých volbách a opoziční 
političce Marine Le Penové psychiatrické vyšetření. A to v rámci 
procesu, který je s Le Penovou veden za to, že na konci roku 2015 
umístila na Twitter tři fotky zachycující zavraždění rukojmí Islám-
ského státu. Byla to přitom reakce na to, že novinář Jean-Jacques 
Bourdin přirovnal její stranu právě k teroristické organizaci IS. 
„Dávat paralelu mezi Islámský stát a Národní frontu je neuvě-
řitelný úlet. Takovou špinavost musí Bourdin ihned odvolat,“ 
prohlásila tehdy a na Twitter připojila tři reálné fotky teroris-
tů, jak popravují lidi. A připojila: „Toto je Islámský stát.“ Jako 
argument to sice bylo silné, ale zatímco režimní novinář o ní lhát 
může, ona se pravdou bránit nesmí. Hned poté obvinil Le Peno-
vou premiér Manuel Valls z „šíření nenávisti vůči všem muslimům 
žijícím ve Francii“. A nakonec se rozjel i politický proces, pro nějž 
ochotně zbavil političku imunity jak Evropský, tak francouzský 
parlament. „Tento režim začíná opravdu nahánět strach,“ řekla 
předsedkyně Národního sdružení (RN). „Za to, že jsem odsou-
dila hrůzy páchané Islámským státem, mě ‚justice‘ posílá na 
psychiatrické vyšetření! Kam chtějí zajít?!“ rozlítila se finalistka 
loňských prezidentských voleb ve Francii. Kam bude třeba… 

PRACOVAT PRO MÍR. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 
při své návštěvě Německa vytkl svému protějšku Franku 
Walteru Steinmeirovi, že mu běhají po Německu „stovky, 
tisíce teroristů“. A poté se přesunul do Kolína nad Rýnem, kde 
slavnostně otevřel jednu z největších mešit. Protesty byly 
menší, než se čekalo. Těžko říct, jestli proto, že už si Němci 
zvykli, bojí se popotahování a nařčení z nacismu, anebo jich je 
v okolí kolínské čtvrti Ehrenfeld tak málo, že to ani nemělo cenu. 
„Jako muslimové musíme společně pracovat pro mír,“ vyzval 
turecký prezident. Zdůraznil, že stavba má sloužit k pořádání 
kulturních akcí či sympozií a představuje budovu, v níž není 
rozdílů mezi lidmi. Snad to platí i pro ženy. „Dnes jsme svědky 
dějinné události. Ditib dnes oficiálně otvírá tuto mešitu a já 
chci na tomto místě vyslovit svůj nejhlubší dík těm, kteří se 
o to zasloužili,“ ocenil prezident především vlivnou muslim-
skou organizaci, která zastřešuje činnost stovek islámských 
spolků. My také pěkně děkujeme. Zatímco Erdogan děkoval, 
v Ravensburgu došlo k dalšímu útoku – nožem byli pobodáni 
tři lidé. Jedenadvacetiletý Afghánec ale nebyl podle úřadů 
terorista, nýbrž má „psychické problémy“. Asi nějaký sirotek…

KOVÁŘOVA KOBYLA. Policie v americkém Oregonu zadržela spi-
sovatelku Nancy Cramptonovou Brophyovou. Literátka, která v lis-
topadu 2011 na svém blogu publikovala krátkou esej Jak zabít man-
žela, kde rozebírá, jak takový zločin spáchat a neskončit za mřížemi, 
byla obviněna z vraždy. Svého manžela. Třiašedesátiletý Daniel Bro-
phy, za kterého byla vdaná 27 let, pracoval jako kuchař a 2. června 
byl nalezen zastřelený v kuchyni podniku, kde pracoval. Možný mo-
tiv zatím policie ani státní zástupci nesdělili, pokud ale četli její esej, 
mohly by to být chamtivost, nevěra nebo domácí násilí, případně 
všechno dohromady. Nájemného vraha v textu zavrhla, protože ten 
podle ní zpravidla vše prozradí policii. Vhodné není prý ani zapojení 
milence (co kdyby ho chytili?), spoléhat se nedá ani na jed, protože 
se dá vystopovat. „A kdo by se trápil s nemocným manželem?“ 
napsala spisovatelka, která žije v Portlandu ve státě Oregon. Že 
psala příběhy „ze života“, už je jasné, evidentně ji téma fascinovalo. 
Již ve své knize The Wrong Cop (Špatný policajt) popsala Crampto-
nová Brophyová ženu, která „každý den manželství sní o vraždě“ 
svého muže. Jako reklama na literární dílo to ale moc nefunguje. 
Která žena by si takovou knížku kupovala, když ví, že ji hned po 
činu chytí? Na druhou stranu ovšem, kdyby ji nechytili, reklama 
by nebyla žádná. Možná by to chtělo další díl – Jak utéct z vězení.  
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Foto Profimedia

Během dvacetiminutové cesty 
od středočeské Velké Dobré na 
severozápadní kraj Prahy jsem 
napočítal asi pět přistávajících 

letadel. Na nebi je dneska pomalu hust-
ší provoz než na dálnici D7 a lety mu-
sejí být řízeny výkonnými počítači, aby 
se letouny nesrazily. Není divu, když 
nad Českou republikou proletělo jen za 

Češi si letos připomínají nejen sté výročí vzniku 
samostatného státu, ale také oboru, ve kterém jsme 

obzvlášť dobří – letectví. Šifra se vydala na letňanské 
letiště, kde se vyrábějí dveře do boeingů a airbusů, 
kde přistál první český pilot, který obletěl celý svět, 

a kouzlil mistr v akrobacii s větroni…
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loňský rok 837 000 letadel. Před čtyřmi 
lety zveřejnilo Britské řízení letového 
provozu NATS dechberoucí video, na 
kterém jsou zrychleny a graficky ztvár-
něny trasy 30 tisíc strojů, jež za den pro-
letí nad Evropou.

Jak ale asi koukali lidé, když první 
šéfpilot Karel Brabenec odstartoval 
s  dvouplošníkem Aero-14 Branden-
burg bez kryté kabiny 29. října v roce 
1923 na historicky první dopravní let 
Československých aerolinií směrem na 
Bratislavu? A hlavně, jak se asi cítil vů-
bec první cestující, redaktor Lidových 
novin Václav König, v  době, kdy i  do-
pravní létání bylo to největší dobro-
družství?

Přesně tyhle otázky se mi honí hlavou 
v momentě, kdy mi přímo nad hlavou 
efektně krouží československý  experi-
mentální  a  sportovní letoun  kon stru-
k térů  Beneše  a  Hajna Avia-BH 1, jenž 
poprvé vzlétl 13. října roku 1920. Re-
plika dřevěného dvouplošníku, kterou 

postavil Marcel Sezemský, je úchvatná. 
Pilot popadne bukový letoun, položí si 
ho na rameno jako tašku (váží pouhých 
298 kg), odtlačí na dráhu a za chvíli je 
ve vzduchu.

Právě on a  jemu podobní nadšenci, 
kteří se sešli 8. září na akci s názvem 
Den Letiště Letňany 2018, připomínají 
jeden málo známý fenomén, a  sice že 
Češi byli, jsou a jak se zdá i budou svě-
tovou leteckou velmocí. A nejsou to jen 
dojmy a  fráze. České podniky si jako 
jedny z mála v Evropě zachovaly schop-
nost výroby jak celých letadel, tak jejich 
částí od motorů přes dveře po vrtule. 
V  oboru působí přes 70 výrobců, kte-
ří expandují do celého světa. „Loňský 
rok stoupl vývoz výrobků leteckého 
průmyslu o 42 procent, což je rekordní 
číslo,“ řekl náměstek ministra průmy-
slu a  obchodu Vladimír Bärtl serveru 
Bussinesinfo.cz na květnové diskusi 
Exportní zrcadlo. „Pokud se podíváme 
na zaměření ekonomik nebo  počet fi-

rem, které působí v leteckém průmyslu 
v  přepočtu na množství obyvatel, tak 
je Česká republika na čtvrtém místě za 
USA, Anglií a Německem.“

Ta symbolika se nedá přehlédnout 
a i mě jako naprostého laika, který si na 
letecký den přišel vyčistit hlavu po uzá-
věrce sledováním letadýlek, praští do 
očí: český letecký průmysl je stejně sta-
rý jako samo světové letectví. U zrodu 
československého letectví v  roce 1918 
stáli jak letci bojující za  první světové 
války v rakousko-uherském letectvu či 
příslušníci  československých legií, tak 
první letecká továrna – Letov. Logicky 
to spolu souviselo a firma se přirozeně 
orientovala na vojenská letadla. Rakous-
ko-uherskou, německou a  francouz-
skou techniku u letectva postupně na-
hrazovaly domácí konstrukce, kromě 
zmíněného Letova další velké značky 
jako Aero a Avia.

O  čtyři roky později byl založen 
výzkumný a  zkušební letecký ústav 

Foto Šifra
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v  Let ňanech, třetí nejstarší na světě, 
a za další rok, v říjnu 1923, začaly létat 
Československé aerolinie. Ty se i  přes 
velkou snahu nepodařilo zničit ani ex-
ministru obrany Jaroslavu Tvrdíkovi, 
jenž si kvůli svému neslavnému an-
gažmá v čele ČSA vysloužil přezdívku 
Luftjarda. České letectví přežilo i  jiné 
tvrdé rány v  podobě Mnichovské do-
hody a následné války; i komunismus, 
kde sice fungoval letecký průmysl, ale 
s letci se zacházelo jako s třídními ne-
přáteli. A po útlumu a propadu v tur-
bulentních 90. letech letecký průmysl 
zažívá zase boom.

Když se dívám na nebe nad sebou, na-
padá mě jediný důvod, proč to tak je – 
hravost, nadšení a zlaté ručičky českých 
chlapců a mužů, kteří si tuhle hmatatel-
nou svobodu nikdy nedali vzít. Dřevěná 
Avia budiž důkazem. A zdaleka ne jen 
ona. Ještě než se rozletí další akroba-
tická ukázka, odskočím si do budovy 
pokračovatele úplně první české továr-
ny Letov. V  roce 2000 Letov přebrala 
francouzská skupina Latecoere Group. 
V téhle nenápadné letňanské fabrice se 
k mému údivu vyrábějí dveře do letadel 
Airbus, Boeing i Embraer.

Obráběcí CNC stroje působí jako z ně-
jakého futuristického filmu. Automati-
zace výroby je na takové úrovni, že zde 
zvládnou vyrobit jedny letecké dveře za 
5 týdnů. Nevím, jak dlouho by to děla-
li lidé, ale jen tak pro ilustraci: když se 
zastavuji u nýtovací mašiny, která je za-
vřená v kleci a smí se k ní jen v ochran-
né přilbě, zjišťuji, že robot kompletně 
onýtuje jedny dveře za 4 hodiny. Když 
to dřív dělali lidé, trvalo to 30 hodin. 
Za dvanáctihodinovou směnu zde tedy 
onýtují troje dveře, zatímco lidi by dvě 
a půl směny nýtovali jedny dveře.

Robot navíc nemá výkyvy jako člo-
věk, který může mít doma problémy 
nebo si dát večer víc piv, než by pro 
dveře od letadla bylo dobré. Celý proces 
kontroly je skutečně precizní, každý 
díl se například vykoupe v bazénu, kde 
probíhá ultrazvuková kontrola. Voda 
totiž zajišťuje přenos mezi dílem a son-
dou. Jakmile něco nesedí, posílá se díl 

do jiné firmy na likvidaci. Hotové dveře 
pak frčí do Mexika a Francie, kde se le-
tadla kompletují. 

Velký cirkus 
Za zábradlím letňanského letiště pozo-
ruji modely starých letadel z první svě-
tové války, s nimiž brázdili nebe první 
odvážlivci. Ani ve snu by mě nenapadlo, 
že na trávě nestojí jen na ozdobu, ale za 
pár hodin vyrazí do akce.

Ve vzduchu působí jako rozzuření 
sršni, kteří kolem sebe krouží v  sy-
metrických obrazcích, různě na sebe 
dorážejí, ale vždy se nakonec těsně vy-
hnou. Tahle parta, která si říká Great 
War Flying Circus, tedy Velký válečný 
létající cirkus, je neuvěřitelná. Jedenáct 
chlapíků stojí na letišti a s hodinářskou 
přesností přes vysílačky navádějí svoje 
letadýlka tak, že vzrušením nikdo ani 
nedutá. Ani nevím, jestli se tomu dá ří-

kat ještě letadýlka, když mají třímetro-
vé rozpětí křídel.

Skupinu vede Miroslav Vrága, který 
s rádiem řízenými modely (RC modely) 
létá přes třicet let. Od malých letadýlek 
se propracoval k těmto obřím modelů 
v měřítku 1:3. Modely stejně rád staví, 
jako s nimi pak létá na všemožných mo-
delářských i  velkých leteckých show. 
Jeho německá stíhačka Albatros ze dře-
va září na dálku. Moc se mi líbí i další 
německý stíhací jednoplošník, který 
byl nasazen až v závěru první světové 
války, takže nestihl napáchat tolik škod. 
S černožlutými pruhy vypadá regulér-
ně jako čmelák. Mimochodem, klasický 
čmelák, tedy jednoplošník Zlín Z-37, 
kterého proslavil i  pilot Štefan, jenž 
svým impozantním příletem zastaví 
rvačku zemědělců ve filmu Vesničko má 
středisková, v Letňanech rovněž nemů-
že chybět.

Modely „létajícího cirkusu“ ve vzdu-
chu simulují reálnou bitvu se spojenec-
kými letadly Morane Saulnier N či Sop-
with Pup, k  čemuž přispívá pozemní 
technika s děly, kouř, skvělá hudba i py-
rotechnická show. Letadla prolétávají 
mezi ohněm střel a ohňostrojem a malí 
i  velcí jsou u vytržení. Piloti provádějí 
s modely ve vzduchu fantastické kous-
ky a  na konci zaslouženě sklidí frene-
tický aplaus. Během show jeden model 
padá. Divák za mnou směrem ke svému 
synkovi pohotově utrousí: „To je němec-
ké, to je v pohodě.“

Vypadá to vše sice ve vzduchu krásně, 
hravě a nevinně, ale docela mi zatrne, 
když si uvědomím, že nablýskaný stří-
brný americký Beachcraft, který jsem 
si fotil a který nyní vzlétá potěšit oko 
20 tisíc přítomných návštěvníků, shodil 
atomovou bombu na Hirošimu. Někdy 
je asi lepší jen tak relaxovat a nevědět.

Nadšený z leteckého cirkusu je i Jan 
Rosák, který zde celý den tráví v růžo-
vofialovém stanu, kde s  mikrofonem 
v  ruce provádí programem a  zpovídá 
zajímavé hosty pro Český rozhlas 2. Je 
tu sice pracovně, ale coby velký letecký 
fanda si celý den skvěle užívá. Je to můj 
dětský idol z pořadů Magion a  Studio 
Kamarád, a  když prochází kolem něj 
a  jeho uklidňujícího hlasu pětičlenná 
partička, evokuje to v nich asi podob-
né vzpomínky na dětství. „To víte, že 
v  rámci genderové a  politické korekt-
nosti chtějí v České televizi přejmeno-
vat Jů a Hele na Jů a Helenu?“ povídá 
rázná dáma mého věku svým kamará-
dům, kteří se mohou potrhat smíchy. Jo 
jo, časy se mění…

„Mám rád stará letadla. Hlavně hor-
noplošníky, dvojplošníky a  trojplošní-
ky,“ říká mi Jan Rosák poté, co vystojí 
frontu na polystyrenové modely pro 

Ukončíme letecké ukázky, pokud nestáhnete ze 
vzduchu ten dron. Jedná se o porušení zákona, hřímá 
hlas z reproduktoru. Čech to prostě vždycky zkusí…
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své dva vnuky. Ty jsou tady hitem, pro-
tože jsou překvapivě funkční a poletují 
po areálu jako papírové vlaštovky. Mo-
derátor si obvykle kupuje kovové mo-
dely letadel, ale jeden model dokonce 
postavil. Za moment bude křtít krás-
nou výpravnou knihu Vzduch je naše 
moře, která zachycuje historii české-
ho letectví formou komiksu – nejen 
osudy lidí, ale i  legendárních strojů, 
podobných těm, které letí nad námi. 
Mimochodem, tohle „okřídlené“ hes-
lo prvorepublikových letců je geniální 
a  vystihuje všechno: nemáme moře 
jako jiné národy, ale naším živlem je 
vzduch, kde jsme králové my.

Mimo kategorie
To už ale spěchám ke vzletu letadla 
Blaník L13-TJ, poháněného proudo-
vým motorem, který vzduchem pěkně 
sviští. Celý den se nese ve znamení 60. 
výročí této legendární české značky, 
která před pár lety obnovila výrobu. 
Specializuje se na větroně, ale tenhle 
výjimečně motorový kluzák je parádní. 
V tu ránu pořadatelé hlásí: „Ukončíme 
veškeré letecké ukázky, pokud nestáh-
nete okamžitě ze vzduchu ten dron. 
Jedná se o porušení zákona,“ hřímá hlas 
z reproduktoru. Čech to prostě vždycky 
zkusí…

Nedávno jsem odpočíval v parku, kde 
jsem potřeboval chvíli utřídit myšlenky 
a vypnout mozek, když začalo něco ne-
skutečně otravně bzučet. Ani pět minut 
klidu nemůže člověk mít v té bláznivé 
Praze. Pořád jsem nemohl přijít na to, 
co to je, až jsem pojal podezření, že mi 
možná bzučí jenom v  hlavě. Když tu 
jsem vzhlédl k  nebi a  spatřil… dron. 
Jestli se tohle masivně rozšíří, i s těmi 
všemi kamerami a  jinými vychytávka-
mi, Pánbůh a Orwell s námi.  

V přilehlém hangáru Wolfsberg mo-
deruje další známý hlas – Aleš Cibulka 
odtud vysílá svůj pořad Tobogan. Ale 
ještě před začátkem se ke svým zná-
mým hostům snesl z  nebe, poté, co 
s  pilotem Jiřím Prušou absolvoval let 
v  jednomotorovém sportovním u  Dy-
namik OK-LEX nad horu Říp a soutok 

Autor Šifry se svým dětským 
idolem z pořadu Magion Janem 

Rosákem, jenž letecký den 
moderoval.   Foto Šifra
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Labe s Vltavou; jeho nadšení bylo nepo-
psatelné.

Mě ale nejvíc nadchl Miloš Ramert, 
několikanásobný mistr republiky v bez-
motorové letecké akrobacii. S větroněm 
Blaník L-13 AC krouží vývrtky, otočky 
a  oblouky tak klidně a  s  takovou ele-
gancí, že to vypadá až podezřele jedno-
duše. To ale vypadá všechno, když se to 
umí. Dýmovnice připevněná na křídlo 
a spuštěná dálkovým ovládáním, jak mi 
po skončení letu Miloš Ramert ukazuje, 
kreslí na obloze ležatou osmičku, kte-
rá tu nekonečnou lehkost bytí stylově 
podtrhuje. Z hravé akrobacie za dopro-
vodu písně Ennia Morriconeho z filmu 
Tenkrát na západě až mrazí. „Vy jste tak 
krásně letěl,“ vzdychá asi pětačtyřiceti-
letá dáma, když kolem ní pilot prochá-
zí. Ten na ni mrkne a zavtipkuje: „Však 
lítám hlavně kvůli holkám.“

„Učil jsem se metodou pokus-omyl, 
a to nebylo příliš moudré,“ vypráví Mi-
loš Ramert, který začínal tak trochu 
pokoutně. „Svazarm podporoval pře-
devším akrobacii na motorových letou-
nech a až do roku 1990 byla bezmoto-
rová akrobacie téměř tabu a jen pro pár 
vyvolených inspektorů – zaměstnanců 
aeroklubu Svazarmu. Byl to absurdní 
režim, když stačilo jenom přistižení při 
četbě učebnice akrobacie, což poté zna-
menalo pro aeroklubového plachtaře 
problémy s nadřízenými. A tak si ti nej-
odvážnější někde mimo dohled akroba-
tické obraty zkoušeli bez výcviku na-
černo…“ Oficiálně nebylo možné udělat 
si výcvik s instruktorem, a protože své 
„pokusy o akrobacii“ Miloš Ramert pře-
žil, hned v roce 1991 si v Letecké škole 
Vrchlabí odlétal se zkušenými instruk-
tory regulérní výcvik akrobacie na 
dvoumístném kluzáku L-13A Blaník. „To 
už nikdo nezakazoval, jen to zase bylo 
potřeba komplet zaplatit,“ glosuje pů-
vodní profesí strojař-konstruktér, který 
je dnes ředitelem svojí letecké školy.  

Na první pohled byste do Miloše Ra-
merta možná neřekli, že je akrobatický 
superhrdina. „To břicho jsem neměl, byl 
jsem hubený jako on, když jsem začínal, 
teď už to nechávám spíš mladým,“ uka-

zuje se smíchem na svého žáka Marka 
Veselého, jenž začal na větroních létat 
před dvěma lety a už se stihl stát juni-
orským mistrem republiky v kategorii 
sportsman. Pro osmnáctiletého Marka, 
který bude příští rok teprve maturovat, 
Miloš, jenž soutěží v kategorii Unlimi-
ted, superhrdina rozhodně je, protože 
umí s  Blaníkem věci jako nikdo jiný. 
„Miloš je mimo všechny kategorie, létá 
dokonale.“ Chce se proto od něj naučit 
co nejvíc. Markův táta začínal jako pilot 
v armádě a nyní létá jako dopravní pilot 
v ČSA, takže má letadla v krvi.

Mimo kategorie
Koníček to ale není levný, a tak je Ma-
rek rád, když se s Milošem dostane do 
vzduchu aspoň dvakrát do měsíce. Jak 
říká, zmizet od těch všech ošklivostí 
dole. On to tedy řekl trochu jadrněji, 
ale smysl je zhruba podobný, jestli mi 
rozumíte.

Naučit se létat s větroněm, nebo chce-
te-li bezmotorovým kluzákem, je pro 
něj základ. Protože právě s  ním získá 
ten správný cit pro vzduch. „Když vám 
u  jakéhokoli letadla vypadne motor, 
z  každého je pak větroň,“ vysvětluje, 
proč je důležité naučit se létat nejdřív 
bez motoru. Na tričku má ostatně hrdý 
nápis „Real Pilots Don‘t Need Engines“, 
který hovoří za vše. Opravdoví piloti ne-
potřebují motory.

„Plachtění je o odporu – nesmíte ztra-
tit rychlost.“ Ve větroni má rychloměr, 
a když si není stoprocentně jistý, že to 
zvládne, do rizika se nepouští. Doufám, 
že se s Milošem a Markem ve větroni na 
letišti v Bystřici u Benešova brzy pro-
letím. A  jestli se nepodělám, udělám 
z toho nějakou povedenou reportáž.

To už ale přichází nebo spíš přilétá 
jeden ze zlatých hřebů letňanského le-

teckého dne. Jelikož mě zrovna Marek 
zasvěcuje do tajů větroní, málem ho 
prošvihnu. Se svou jednomotorovou Ce-
ssnou, vzhledem k  letošnímu velkému 
státnímu výročí pojmenovanou OK-
-TGM a vyzdobenou českými barvami, 
právě přistál Roman Kramařík. Ten na 
počest 100 let republiky vyrazil na ces-
tu kolem světa. Ne jako Willy Fog za 80 
dní, ale zvládl to za polovinu, přesněji 
46 dní. S  jednomotorovým hornoploš-
níkem překonal tři kontinenty, tři oceá-
ny a ve vzduchu strávil skoro 150 hodin. 
Celkem pochopitelně bylo tedy jeho 
převládajícím pocitem vyčerpání. Když 
se ho po bouřlivém přivítání s manžel-
kou a  dětmi ptali reportéři Českého 
rozhlasu a  České televize na zážitky 
a dojmy, byl při rozhovoru stručný jako 
fotbalisti. „Šest týdnů jsem žil v  pro-
středí, kde stručnost byla ctnost,“ vy-
světlil svou jazykovou úspornost. To 
podstatné ale řekl: „Znamená to pro 

mě splnění snu, dosažení určité mety 
a hlavně šest týdnů obrovského stresu 
a tvrdé práce.“

Jako první český pilot tak dokázal 
samostatně obletět Zemi. Při tomto 
výkonu musel překonat asi 40 tisíc ki-
lometrů a  vyrovnat se s  nástrahami 
počasí. To mu ale bylo nakloněno a žád-
ná jiná velká dobrodružství prý naštěs-
tí nezažil. „Párkrát jsem si říkal, že to 
snad není vůbec možné, jak může všude 
být špatné počasí a jenom tam, kde já 
letím, je dobré,“ řekl přítomným novi-
nářům s tím, že pouze dvakrát se roz-
hodl neletět podle plánu, protože by to 
kvůli povětrnostním podmínkám bylo 
nebezpečné. Inu, štěstí přeje připrave-
ným. A zkazit Čechům jejich velké stole-
té oslavy samostatného státu a letectví, 
to by si nikdo nahoře na triko nevzal. 
Protože vzduch, to je naše moře.   vid 

Když vám u jakéhokoli letadla vypadne motor, 
z každého je pak větroň, vysvětluje Marek, 
proč je důležité naučit se létat nejdřív bez motoru. 
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Kauza H-System, o které jsem psal v minulém čísle, má pokračování. 
Pravda, trochu jiné, než bych si ještě před měsícem uměl představit…

K aždý fanoušek kultovního se-
riálu Městečko Twin Peaks ví, 
že sovy nejsou tím, čím se zdají 
být. Teď už to vím i já jako „fa-

noušek“ kauzy H-System. Můžete se sna-
žit dívat na věci z různých úhlů a pocho-
pit jejich podstatu, ale přesto to nemusí 
stačit. Existují totiž věci a okolnosti, kte-
ré vás z  různých důvodů vůbec nena-
padnou, protože vaše představivost tak 
daleko ani nesahá. A právě tyhle skryté 
„detaily“ pak celý příběh mohou postavit 
do úplně jiného světla. 

V zářijovém čísle jsem se pokusil po-
dívat na kauzu, která se táhne už přes 
dvacet let, bez emocí. Ty do ní kromě 
politiků, kteří se snaží při každé příle-
žitosti nasbírat body, vnášeli poškození 
klienti firmy, jež jim slíbila postavit byty 
a domy v Horoměřicích, Velkých Příle-
pech a okolí, ale místo toho zkrachovala 
a  z  jejich snu o  hezkém bydlení zbyly 
v  lepším případě základy a části obvo-

dových zdí. Šedesátka rodin se s  tím, 
že by o  svou investici přišli, nesmířila, 
a tak založili bytové družstvo Svatopluk 
a  domy dostavěli. Prodražilo se to, ale 
stály.

Jasně, nechtěli přijít o  miliony, které 
do toho dali, ale problém je, že domy 
spadly do konkurzní podstaty stejně 
jako celý majetek firmy H-System, a tu-
díž jim nepatřily. Nebyly prostě jejich, ale 
zkrachovalé firmy. Smyslem konkurzu je 
celý majetek prodat za co nejvyšší cenu 
a  utržené peníze rozdělit spravedlivě 
mezi všechny věřitele. V H-Systemu uto-
pili peníze i  lidé, jejichž dům se stavět 
ani nezačal, a pokud by se v konkurzu 
neprodaly i dostavěné domy, byla by tato 
skupina silně znevýhodněna. Ale to jsou 
stejně jen kdyby.

Jelikož žijeme v  České republice, ob-
vyklý postup je ten, že se v  dražbách 
a konkurzech prodává naopak velice lev-
ně „spřízněným subjektům“ a poškoze-

ní dostanou jen zlomek. Podle statistik 
směšných 6 procent. Ti, co takový ma-
jetek pod cenou koupí, ho pak za drahé 
tržní ceny prodají, a z balíku, který vydě-
lají, se pak těm, kteří to „zařídili“, náleži-
tě odmění. Vydělají na tom všichni kro-
mě věřitelů. To se nedělo jen v divokých 
90. letech, na tom je založeno fungování 
celého pirátského státu jménem Česká 
republika.

Proto když přišel na konci července, 
přímo uprostřed okurkové sezony, roz-
sudek, podle nějž se mají rodiny z domů 
vystěhovat, vzbudil osud lidí, kteří byli 
podvedeni firmou H-System, ale na-
vzdory osudu domy dostavěli a  svůj 
sen o  domku za Prahou si nedali vzít, 
velkou vlnu solidarity. Hněv se obracel 
především směrem k  českému státu, 
jenž vůbec „dopustil“, aby byli lidé takhle 
podvedeni, 20 let se táhl soud, a když si 
poradili ve svízelné situaci sami a domy, 
o  které by jinak přišli, dostavěli, jsou 
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nuceni platit baráky de facto potřetí. 
A pokud nezaplatí další miliony, skončí 
na ulici.

Část veřejnosti s  podvedenými lidmi 
soucítila a  postavila se zákon nezákon 
jednoznačně na jejich stranu, druhá ale 
upozorňovala na to, že pod vlnou návalu 
emocí nesmí zaniknout fakt, že pokud 
nemáte na papíře, že je dům i pozemek 
váš, stavíte protiprávně na cizím a je to 
vaše chyba. Faktem je, že členové druž-
stva Svatopluk tohle věděli už od první-
ho rozsudku v roce 2004. Přesto si vedli 
svou a takhle to dopadlo… Ve svém boji 
s paragrafy Svatopluk neuspěl a v návalu 
emocí učinil rozhodnutí, za které teď še-
desátka rodin ponese následky v podobě 
vystěhování.

Podle rozsudku se měli vystěhovat již 
do konce srpna, ale aby konkurzní správ-
ce Josef Monsport ukázal, že není žádný 
nelida, oznámil, že na tomto termínu 
netrvá a počká do doby, než se vyjádří 
Ústavní soud, na který se obyvatelé ho-
roměřických domů a bytů obrátili.

Domek sem, domek tam
Postupně však na světlo vyšly nové in-
formace, které vnímání celého případu 
pootáčejí někam úplně jinam a  ukazu-
jí, jak zrádné je dělat závěry na základě 
toho, jak se něco jeví navenek. Někteří 
lidé beze studu dokážou manipulovat 
veřejností s lehkostí a pořádnou dávkou 
cynismu. Padouch nebo hrdina, my jsme 
jedna rodina.

Pamatujete si na ty srdceryvné scény, 
pláč a  slova o  tom, jak „nespravedlivý“ 
rozsudek udělá ze všech rodin žebráky? 
Jak stavěli závory a plakali, že se z nich 
stanou bezdomovci? Bylo vám jich líto? 
Pak vás bude určitě zajímat, co zjistila 
zkušená ekonomická novinářka Zuza-
na Kubátová, která dlouhá léta šéfovala 
ekonomické rubrice Mladé fronty Dnes 
a před rokem a půl přešla do projektu 
Seznam Zprávy.

Mezi obzvláště aktivní členy bytového 
družstva Svatopluk, které se tak srdnatě 
bylo za práva podvedených rodin, patřil 
Martin Junek. „Jsme v šoku, neumím si 
představit, že bychom domy vyklízeli“. 

– „Šedesáti rodinám hrozí, že se octnou 
bez střechy nad hlavou.“ – „Stát a kon-
kurzní správce nás posílají na dlažbu.“ To 
byla v kostce jen některá jeho vyjádření 
pro média, po nichž by nezůstalo jedno 
oko suché.

Situace se zdála býti natolik bezvý-
chodnou, že se rozhodl pomoci i  Stře-
dočeský kraj, který poslal družstvu Sva-
topluk dotaci ve výši 750 tisíc korun na 
„právní obranu horoměřických rodin“. 
Za Horoměřické se postavila veřejnost, 
řada politiků a na soud i správce se snes-
la kritika za nelidský přístup.

Jenže právě tenhle pan Junek, nad kte-
rým by se i žebrák slitoval, nám neřekl, 
že celá jeho rodina vlastní minimálně 
šest dalších bytů. Jeho otec Jaroslav je 
podle katastru majitelem tří bytů na síd-
lišti v pražské Troji, mluvčí družstva Sva-
topluk zase dvou bytů v Dejvicích, nejlu-
krativnější pražské čtvrti, a dále čtvrtiny 

řadového domu ve Velkých Přílepech. 
Ta nejpikantnější informace však spo-
čívá v tom, že pozemky pod domem ve 
Velkých Přílepech původně také patřily 
zkrachovalé firmě H-System a neprodá-
val je nikdo jiný než konkurzní správce 
Monsport. Tedy přesně ten zloduch, kte-
rý podle Junka rozprodával majetek H-
-Systemu pod cenou, poškozoval věřitele 
a nechal vydělávat spekulanty a překup-
níky. Dlužno dodat, že pan Junek svůj 
podíl nekoupil od Monsporta přímo, to 
by bylo asi moc nápadné, ale právě přes 
takové překupníky – konkrétně realitní 
firmu CIB Property. Nějak se zkrátka do-
hodli.

Suma sumárum, pan Junek, který se 
nás všechny snažil každý den ve zprá-
vách rozbrečet, neboť vyprávěl, jak by 
vystěhování bylo pro všechny Horomě-
řické zdrcující, trochu kecal. „Všechny 
ty rodiny jsou v zoufalém stavu a nedo-

kážu si vůbec představit, jak by vypada-
la situace u nás v Horoměřicích, kdyby 
se musely vystěhovat,“ uvedl doslova 
poté, co podával proti červencovému 
verdiktu Nejvyššího soudu ústavní stíž-
nost.

Ve skutečnosti je v Horoměřicích mezi 
poškozenými jenom hrstka rodin, které 
by neměly kam jít. Svatoplucká parta hic 
dohromady vlastní tolik nemovitostí, že 
by vydaly na celou vesnici. Jedna z rodin 
má celý historický dům v centru Českých 
Budějovic, chatu u  Českého Krumlova 
a k tomu byt v řadovém domě v Horo-
měřicích. Další vlastní dva byty v Praze 
a sedm klientů podle výpisů z katastru 
nemovitostí má byt či dům přímo v Ho-
roměřicích, nepočítaje v to chalupy. 

Snadné sousto?
Když paní Kubátová ze Seznamu žáda-
la Martina Junka o  komentář, mluvčí 

obvinil novinářku „z  neserióznosti“: 
„Proč se nezaměříte třeba na konkurz-
ní mafii nebo na konkurzní soudce, 
kteří soustavně přidělovali lukrativ-
ní kauzy svým vybraným správcům? 
Proč nenamíříte vaši investigaci tam, 
kde by to prospělo naší zemi? Patrně 
proto, že normální lidé jsou pro vás 
snadné a bezpečné bulvární žurnalis-
tické sousto.“

Normální lidé? Tak si dneska říkají 
občané s majetkem kolem dvaceti mi-
lionů, kteří se sebe dělají největší chu-
dáky, a když se nechají napálit, žádají 
druhé o to, aby se o ně starali? Pro mě 
za mě, ať si vlastní třeba půl Prahy, ale 
celé tohle divadýlko si mohli odpustit. 
Normální lidé totiž mají svých starostí 
dost a nemají čas ani chuť litovat ně-
koho, koho před dvaceti lety někdo 
podvedl a on má teď místo sedmi bytů 
jenom šest. vid 

V Horoměřicích mezi poškozenými je jen hrstka rodin, 
které by neměly kam jít. Svatoplucká parta hic vlastní 
tolik nemovitostí, že by vydaly na celou vesnici. 
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B ylo to takové druhé Nagano. 
Když tenkrát, před dlouhými 
dvaceti lety, čeští hokejisté po-
razili všechny hokejové velmoci 

a cestou z Japonska domů málem zbořili 
letadlo, jejich velké vítězství se zařadilo 
do kategorie nezapomenutelných. Nikdo 
od nich žádný větší úspěch nečekal a o to 
byl krásnější a velkolepější.

Ester Ledecká, v  době Nagana tříle-
tá holčička, která dělala zrovna první 
krůčky na lyžích, letos předvedla něco, 
co světové média označila jako největ-

ší senzaci v historii olympiád, a čím se 
Naganu minimálně vyrovnala. Že letos 
získá zlato, se přitom od mladé „rakety“ 
čekalo – jenže ve snowboardu. Ale na ly-
žích?! V královské disciplíně, na kterou 
není specialistka?

Když dojela do cíle, sama tomu nevě-
řila, a co teprve ostatní! V soupeřkách 
by se krve nedořezal. Už to, že se účast-
nila her ve dvou různých disciplínách, je 
unikát a nikdo nikdy nic takového ještě 
nedokázal. Ale obě vyhrát? Tenhle fan-
tastický výkon mladou českou sportov-
kyni vystřelil do pozice globální spor-
tovní hvězdy a celebrity. Ve třiadvaceti 
je na vrcholu a vypadá to, že se teprve, 
obrazně i doslova, rozjíždí.

Zadostiučinění je to hlavně pro její 
rodiče. Z velké části jde o jejich úspěch. 
Zpěvák Janek Ledecký a jeho žena Zuza-
na se kvůli dceřině lyžování přestěhovali 
z Prahy do Špindlerova Mlýna, a aby děti 
neztrácely čas, přestali je posílat do školy 
a učili je raději doma. „Školní látku zvlád-
ly za hodinu a půl denně, a tak jim zbyl 
čas na  opravdu důležité věci,“ okomen-
toval to v  jednom rozhovoru Ledecký. 
„Zkrátka jsme se dětem věnovali a pod-
porovali je v tom, co je bavilo. Nemyslím, 
že jim něco uteklo. A nám už vůbec ne.“

Janek Ledecký dobře ví, že bez jeho 
peněz by to nešlo. Zimní sporty jsou nej-
dražší ze všech, „obzvláště v případě Es-
ter, která trvá na tom, že chce jezdit na 
vrcholové úrovni lyže i snowboard“, jak 
řekl v roce 2013 v rozhovoru pro Maga-
zín Dnes. Dalším faktorem úspěchu je 
podle něj obrovská vůle a jedinečná po-
vaha jeho dcery a  pouhých 10 procent 
úspěchu tvoří nadání. „Viděl jsem pár 
dětí, které byly opravdu talentované. Ale 
kde je jim dneska konec?“ popisoval ne-
jistý podnik muzikant těsně před olym-

piádou v  rozhovoru pro Hospodářské 
noviny. „Nejtěžší − a myslím tím ve všech 
sportech − je období juniorské kategorie, 
kdy jednak ta děcka dospějí a otevřou se 
jim jiné obzory, a  současně, když chtě-
jí udržet kontakt se světovou špičkou, 
musí závodit venku. A  najednou se to 
strašně prodraží a přitom v tomhle mo-
mentu to žádného sponzora neláká,“ vy-
právěl a s úlevou dodal: „Když bylo Ester 
osmnáct, přišla za mnou a poprosila mě, 
abych jí ukázal, kolik stála její předešlá 
sezona. Řekla nám, že už si další takovou 
sezonu nechce vzít na triko, a že když se 
jí samotné nepodaří sehnat prostředky, 
nechá buď jednoho z těch sportů, nebo 
obou. V  začátcích si snowboardem vy-
dělala na to sjezdové lyžování. Ve snow-
boardingu se dostala na abso lut ní špičku 
a v lyžování každý rok postupuje a na tu 
špičku se pomalu dostává − každému do-
kazuje, že měla pravdu a že to takhle jde 
dělat. (…) Teď je ale Ester vlastně velmi 
dobře fungující podnik. A už si na to celé 
vydělává sama.“

Systém podpory sportovců je v České 
republice postavený malinko na hlavu. 
Když to nejvíc potřebujete, nedají vám 
(skoro) nic; příspěvky vám připadnou až 
ve chvíli, kdy jste úspěšní a kdy už byste si 

je teoreticky zvládli lépe obstarat sami. Ja-
nek Ledecký se tak zařadil po bok dalších 
úspěšných individualit, které věřily své 
vlastní cestě a prorazily i v disciplínách, 
pro které v Česku nejsou příliš dobré pod-
mínky. Je to stejná písnička jako u lyžařky 
Šárky Záhrobské, za jejímž úspěchem stál 
otec Petr, nebo u  rychlobruslařky Mar-
tiny Sáblíkové, kterou dotáhl na vrchol 
trenér Petr Novák. Uspěli nikoli díky pod-
poře sportovních svazů a jejich funkcio-
nářů, kteří by měli vytvářet pro sportov-
ce zázemí, ale jim navzdory.

Ester Ledecká vyhrála 
olympiádu a to je pro 

spoustu lidí příležitost, 
jak na tom vydělat. 

Zákulisí vrcholového 
sportu má do idylky 

daleko. Je to tvrdý 
byznys, ve kterém 

uspějí jen ti, co nejvíc 
obětují. A zaplatí.

Janek Ledecký se zařadil po bok dalších úspěšných 
individualit, které věřily vlastní cestě a uspěly nikoli 
díky podpoře sportovních svazů, ale jim navzdory.

Foto Profimedia
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Vrcholový sport je především obrov-
ský byznys. A  sportovec se v něm jeví 
jen jako prostředek k vydělávání peněz, 
většinou někomu úplně jinému. Ledec-
kým se tak o nějaké podpoře státu, stej-
ně jako mnohým dalším sportovcům, 
zpočátku mohlo jen zdát. „My jsme byli 
vždycky mimo ten systém. A tím jsme 
spíš byli biti. (…) Poprvé, co jsem byl 
nucený jednat s organizací a přizpůso-

bovat se pravidlům organizace, která 
je napojená na veřejné prostředky, bylo, 
když začala Ester závodit, to jí bylo 6 let. 
Od té doby vedeme se Svazem lyžařů 
České republiky nepřetržitou válku. Ni-
kdy to nebylo o výši příspěvků, které na 
začátku nebyly žádné,“ připomíná Janek 
Ledecký, kterému vždycky nejvíc va-
dil přístup, že činovníci jaksi přeceňují 
svoji důležitost. Odměny ze svazu zača-

ly proudit až ve chvíli, kdy se dostavily 
první úspěchy; lze jimi takto pokrýt ale-
spoň část nákladů na sezonu, které stále 
rostou. Lepší sportovec potřebuje lepší 
vybavení, lepší trenéry i větší komfort, 
aby mohl dlouhodobě konkurovat svě-
tové špičce.

Na mladé
První spory, které se dostaly na veřej-
nost, vypukly mezi lyžařkou a  svazem 
už dva měsíce po olympiádě, začátkem 
května. Svaz lyžařů České republiky 
na olympijský úspěch rychle zareago-
val a  chtěl si co nejrychleji „zamluvit“ 
marketingové plochy na Esteřině kom-
binéze, z  jejichž prodeje by plynuly na 
svaz solidní peníze. „Jde nám o dohodu 
a  nějakou podporu,“  vysvětlil deníku 
iSport.cz Ladislav Forejtek z vedení Úse-
ku alpských disciplín. „Princip je takový, 
že potřebujeme podporu na mladé. Musí 
tam být nějaká solidarita.“ Najednou… 
Toto prohlášení přišlo přitom v  době, 
kdy svaz ještě dlužil lyžařce a snowboar-
distce v jedné osobě prémie za medaile 
v podobě tří a půl milionu korun a další 
milion dvě stě tisíc týmu lidí, který se 
o ni stará.

To byl moment, který otce sportov-
kyně pořádně namíchl: „Tohle mě nena-
padlo v nejdivočejších snech. Svaz v mi-
nulosti nebyl schopen zajistit sponzory, 
takže plochy byly vždy závodníků. Ti je 
vyžívali pro své sponzory, aby mohli za-
jistit svoji závodní činnost. V momentě, 
kdy se někomu podaří takový úspěch, je 
za to potrestaný.“

Další sprcha přišla na konci srpna, kdy 
se zadrhlo vyjednávání o nové reprezen-
tační smlouvě Ester Ledecké. Tu musejí 
mít všichni závodníci podepsanou, aby 
se mohli přihlásit na závody. Dle pravi-
del zkrátka bez členství ve Svazu lyžařů 
závodit nelze, neboť na žádném ze světo-
vých závodů by takového lyžaře nepusti-
li ani na start. Svaz lyžařů ČR se této své 
pozice rozhodl využít a naši nejúspěšněj-
ší závodnici trochu „zmáčknout“. A po-
hrozil jí, že když připravenou smlouvu 
nepodepíše, tak si prostě nezazávodí…

Jiná Gabriela Koukalová pořádně 
namíchla kolegy sportovce, když 
se rozpovídala o zákulisí českého 

sportu.   Foto Profimedia
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Agentura Sport Invest, která Ester Le-
deckou zastupuje, to udělala chytře. Její 
šéf David Trávníček se v branži pohybuje 
dlouho a umí pracovat i s médii. A tak 
během vyjednávání se Svazem lyžařů 
ČR vypustil informace „ven“. Proč? Pro-
tože věděl, že národ Ester miluje, a ta tak 
bude mít v zádech podporu veřejnosti. 

Sport Invest svolal tiskovou konfe-
renci, na které sdělil, že Svaz lyžařů ČR 
vyhrožuje Ester Ledecké – pokud ne-
podepíše, nebude moct závodit, jelikož 
nebude reprezentantka. Po Trávníčkově 
tahu byl na řadě lyžařský svaz. A ten vy-
táhl též těžký kalibr – zveřejnil sumu, 
kterou Ledecké nabízí, což může naopak 
u lidí, kteří nevědí, kolik taková sezona 
profesionálního sportovce stojí, vyvolat 
typickou závist či pobouření.

Svaz se hájí tím, že nabídl Ester Ledec-
ké coby nejúspěšnější reprezentantce 
dobré podmínky – 3 773 067 korun. To 
nevypadá špatně, ale je třeba platit ces-
tování, soustředění, fyzioterapeuty, kon-
diční trenéry, servismany, vybavení… 
A to vše dvakrát – jednou lyže, jednou 

snowboard. Čtyři miliony jsou pro tak 
špičkovou závodnici, jako když plivne. 
Příspěvek od svazu celou sezonu zdaleka 
nepokryje.

Jak navíc podotýká David Trávní-
ček: „Je nám líto, že se svaz snížil k de-
tailům smlouvy, což se ve slušné společ-
nosti nedělá. Peníze totiž nejsou svazu, 
ten je jen průtokovým ohřívačem peněz 

z ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy. A všechny ty finance musí být 
od Ester složitě proúčtovány. Není to 
tak, že by získala na účet peníze a roz-
hodovala se, na co je upotřebí. Naopak 
částka, kterou Ester v uplynulé sezoně 
vyjela pro svaz, se bude blížit pěti mili-
onům korun a  složitě proúčtovány být 
nemusí.“

To, že se svaz tváří, jako že něco platí, 
a  Ester by to bez něj nezvládla, je jed-
na věc. Svaz přerozděluje peníze, které 
nejsou jeho, a naopak vydělává na tom, 
když jsou závodníci úspěšní. Svaz potře-
buje Ester Ledeckou v tuto chvíli mno-
hem víc než ona jej.

Spor se ale nikdy nevedl primárně 
o výši částky, kterou má Ester Ledecká 

dostat, to byla zřejmě jen manipulace 
ze strany svazu, aby to vypadalo, že jí 
jsou skoro čtyři miliony málo. Ne kaž-
dý si také uvědomuje, že profesionální 
závodník má před sebou jen několik let 
kariéry, takže je případný výdělek nutno 
rozpočítat na mnohem víc roků.

Mnohem větší problém než výše část-
ky je to, že podepsání této smlouvy by 

Svaz přerozděluje peníze, které nejsou jeho, a naopak 
vydělává na tom, když jsou závodníci úspěšní. Svaz 
potřebuje Ester Ledeckou mnohem víc než ona jej.

Díky, táto. Ester Ledecká s otcem 
Jankem při převzetí čestného 
občanství Prahu 1.   Foto Profimedia
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Ester Ledecké znemožnilo uzavírat 
sponzorské smlouvy s  komerčními 
partnery dle vlastního uvážení. Svaz jí 
chce mluvit do toho, které sponzory mít 
může a které nemůže. Ze sponzorských 
smluv přitom plynou mnohem větší pe-
níze.

Teď jde jen o to komu.  „Bez členství ve 
Svazu lyžařů si ale nezazávodíte, prostě 
vás nepustí na start. Nicméně pravda je 
taková, že kdyby tady nebyl svaz, tak by 
se závodníkům závodilo úplně senzačně. 
Jenže funkcionáři svazu by si museli na-
jít nějakou práci,“ glosuje ironicky snahu 
„podojit“ úspěšnou lyžařku Janek Ledec-
ký, který při té příležitosti vyzval šéfa 
Svazu lyžařů ČR Lukáše Sobotku k  re-
zignaci. A přisadil si: „Jestli je to frajer, 
rezignuje. Spíš se ale bude funkce držet 
zuby nehty, jako pijavice na toku stát-
ních peněz.“

Megabyznys
Spory o sponzory a peníze, tvrdé vyjed-
návání o smlouvě, to všechno by se mož-
ná ještě dalo překousnout, ale to není nic 
proti tomu, že se Svaz lyžařů ČR uchýlil 
k vydírání. Začal naší nejlepší závodnici 
vyhrožovat, že ji nepřihlásí na závody, 
pokud nepodepíše pro ni nevýhodnou 
smlouvu. „Výkonný výbor dále rozhodl, 
že pokud tak nebude učiněno (podpis 
smlouvy) do 31. srpna 2018, nebude mít 
Ester Ledecká statut reprezentanta ČR, 
bude zastaveno veškeré financování ze 
strany SLČR a vyzveme ČOV a Duklu ke 
stejnému postupu. Tím pádem nebude 
ani Ester Ledecká přihlašována na závo-
dy,“ stálo v dopise z 23. srpna 2018, který 
svaz zaslal manažerům Ledecké.

„Ten důvod, proč tady (na tiskové konfe-
renci) jsem, je, že mě opravdu vytočilo, že 
došlo na pohrůžky, které zaznívaly celou 
tu etapu našeho soužití, nebo spíš záko-
pového boje, se Svazem lyžařů. (…) Pořád 
mají vztyčený prst a říkají: Tam tě nechá-
me závodit, tam nenecháme, tam tě pus-
tíme a sem nepojedeš. A teď po úžasném 
úspěchu, který se Ester podařil v tomto 
roce, mě dostalo na kolena prohlášení, že 
ji nepřihlásí na závody. Že jí nepodepíše 
reprezentační smlouvu a  že doporučí 

Karolína Erbanová už neměla na zákulisní 
hry nervy a raději se sportem v pouhých 

25 letech sekla.   Foto Profimedia
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Gábina, Karolína a ti druzí
Do temnějších zákoutí vrcholového sportu nás 
nechává nahlédnout víc a víc českých sportovců, 
kteří řekli dost.
Že vrcholový sport vůbec tak idylický jako na 
blyštivých záběrech z mistrovství a světových 
pohárů, nám v uplynulých týdnech, letech 
a měsících prozradili i další úspěšní sportovci 
a jejich týmy, ne jenom Ledečtí. Po Šárce Záhrobské, 
která přestala zvládat drsné tréninkové metody 
svého despotického otce Petra a v roce 2010 
se s ním rozešla, zahýbala Českem biatlonistka 
Gabriela Koukalová. Ta ve své knize Jiná Gabriela 
Koukalová popsala vztahy v českém biatlonovém 
týmu, které se vždy jevily sluníčkově, v mnohem 
temnějších barvách. „Za ty roky v týmu jsem se 
naučila o ostatní holky se příliš nezajímat. Zažila 
jsem od nich a jejich trenérů tolik podrazů a zášti, 
že mi to možná málokdo uvěří... Problém byl vždycky 
hlavně mezi mnou a Veronikou Vítkovou. Ostatní 
holky se jí chytají a tvoří proti mně většinu. Holky 
v jídelně vybraly stůl a sedly si k němu tak, aby na 
mě nezbylo místo. Kluci by tohle nikdy neudělali. 
A holky bez Veroniky taky ne. Ale pokud tam je, 
odstřihnou mě a nebaví se se mnou. Nevím, co 
jsem jim udělala,“ líčí ve své velice otevřené knize 
Gabriela Koukalová.
Kromě nedobrých vztahů v týmu zde popsala obro-
vský tlak, pod kterým je vrcholový sportovec, i své 
dlouholeté problémy s bulimií, kdy například pojídala 
odličovací tampony namočené ve vodě, neboť ji 
zasytily a necítila hlad. „Měla jsem anorexii a bulimii, 

možná kombinaci obojího. Je to tak. Už se nechci 
skrývat a vymýšlet si. Vím, že to bude teď téma 
a věřím, že na to jsem připravená. V následujících 
týdnech budu odpovídat na otázky medií a je to tak 
správně. Je třeba toto tabu zbořit. Své nemoci se ale 
věnuji jen v jedné kapitole. Kniha zdaleka není jen 
o ní, stejně jako není můj život jen o ní,“ řekla těsně 
před vydáním, než se strhla hotová mediální lavina. 
Své kolegy i další sportovce, kteří jsou zvyklí, že pro-
blémy mají zůstávat „v šatně“, tím pořádně naštvala 
a na stránkách tisku si s ní vyměňovali různé vzkazy, 
kniha se ale stala bestsellerem a nabourala klišé 
o tom, jak jsou všichni skvělá parta. Ve skutečnosti 
jde o tuhý boj o místo na slunci, kde přežívají jen ti 
nejodolnější, často za jakoukoli cenu.
Skandál podobného druhu rozpoutala i mla-
dá rychlobruslařská reprezentantka Karolína 
Erbanová, která se v pouhých pětadvaceti letech 
rozhodla ukončit kariéru. A to přesto, že letos 
získala bronzovou medaili na olympijských hrách 
v Pchjongčchangu a měla by před sebou ještě 
spoustu úspěšných sportovních let. Jako důvod 
přitom uvedla chování reprezentačního trenéra Petra 
Nováka, strůjce českého rychlobruslařského zázraku. 
Novák stvořil superstar Martinu Sáblíkovou a vycho-
val další hvězdy, mezi nimi i Karolínu. Jak už je 
v Česku zvykem, povedlo se mu to prakticky mimo 
systém – jako Ledeckým, Záhrobským a dalším. 
I když má Petr Novák téměř auru kouzelníka, 
prosakují i problematičtější rysy jeho osobnosti. 
K úspěšným lidem patří například mohutné ego.
Problém nastal v roce 2014 po olympiádě v ruském 
Soči, kdy Karolína Erbanová opustila skupinu Petra 

Nováka a přestěhovala se do Nizozemska, neboť 
se v Česku nedělal specializovaný sprinterský 
trénink. Odhodlala se k tomu i přesto, že si musela 
shánět peníze sama a v konkurenci domácích 
Holanďanek to měla extrémně složité. Zvládla to. Jejím 
reprezentačním trenérem byl ale stále Petr Novák, 
který její odchod těžce nesl. Od té doby spolu téměř 
nekomunikovali. „Postupně jsem se probojovala mezi 
světovou sprinterskou elitu a toto období završila 
olympijskou medailí a celkovým druhým místem ve 
Světovém poháru. Můj odchod z českého týmu vyvolal 
nicméně silnou negativní reakci reprezentačního 
trenéra Petra Nováka i Českého svazu rychlobruslení. 
Bohužel se přenesla, přes mé úspěchy nebo právě 
kvůli nim, do osobní roviny,“ uvedla v prohlášení Er-
banová, která si našla pro nadcházející sezonu místo 
ve sprinterském týmu v Polsku. Po výrocích trenéra 
Nováka, který její rozhodnutí v médiích zkritizoval, 
se rozhodla s bruslením seknout s tím, že už to dál 
nedokáže snášet. Do Nováka se opřel i finský trenér 
polského týmu Tuomas Nieminen: „Využila se národní 
federace ke zničení kariéry sportovkyně. Doufám, že 
jednoho dne tento gentleman pochopí, co udělal, 
a bude ho bolet u srdce.“
Petr Novák zareagoval prohlášením, že Karolínu 
asi „něco rozhodilo, ale těžko jsem to mohl být já. 
Naposledy jsem totiž s Kájou mluvil téměř před 
půl rokem na posledním závodě Světového poháru 
v Minsku. Od té doby nic“. V Minsku se závodilo 
v březnu. Karolína Erbanová tam po únorovém 
bronzu na olympiádě vyhrála. Trenér s ní dalšího půl 
roku nemluví. Ona skončí. Co by asi na tohle řekl 
inspektor Columbo?

partnerům, kteří Ester celkem věrně 
podporují, jako je třeba Dukla, aby s ní 
přerušili smlouvu. Považuji to za bizarní 
a nehoráznou záležitost,“ hřímal emotiv-
ně na tiskovce Janek Ledecký.

Vzhledem k  tomu, že by mimo svaz 
dle mezinárodních pravidel nemohla Es-
ter Ledecká závodit, nějak se obě strany 
budou muset dohodnout. A boj to bude 
ještě tvrdý. Díky němu však můžeme na-
hlédnout do zákulisí vrcholového spor-
tu. A  i  když to není příjemný pohled, 
může pro nás být velice cenný.

Konkrétně Janek Ledecký, vystudova-
ný právník, který je nadprůměrně inte-
ligentní, dlouho se pohybuje v byznysu 
a s dcerou se zúčastnil již druhé zimní 
olympiády, rovněž poodkryl, co se za 
všemi těmi vznešenými ideály a  fráze-
mi o sportovním svátku, kde si všichni 
závodníci pomalu bratry jsou, skrývá. 
„Celou olympiádu je potřeba brát a vidět 
jako megabyznys. Beru to tak. Chápu to. 

A respektuji. Ale těžko ve mně ta akce 
pak rozdmýchá nadšení a vlasteneckou 
hysterii. (…) Příklad: hry 2022 budou 
v  Pekingu. Což už samo o  sobě je ab-
surdní. Většina sportovců v zimních dis-
ciplínách je z Evropy a USA. A z Ruska 
samozřejmě. A bude to druhá olympiáda 
po sobě na východě Asie s časovým po-
sunem nevhodným pro nás. Kdo bude 
vstávat ve tři ráno? No ale co chci hlavně 
říct: jedním z prvních nápadů čínských 
pořadatelů bylo zrušit sjezd. To je přitom 
královská lyžařská disciplína. A  proč? 
Protože tam na to nemají dobrý kopec. 
Tak sakra, proč tu olympiádu dostali, 
když tam nemají dobrý kopec?“ glosoval 
v  již zmíněném rozhovoru pro Hospo-
dářské noviny. Žádné coubertinovské 
zúčastnit se, ale vydělat.

Trošku rozporuplnou roli v celém tom 
cirkusu hrají právě ti nejlepší – na jednu 
stranu se na sport kvůli jejich výkonům 
dívá hodně lidí a  vydělají tím „partne-

rům“ a  organizátorům spoustu peněz, 
na druhou stranu jsou příliš nároční, 
protože chtějí, aby pro své výkony na 
hranici fyzických možností měli odpoví-
dající podmínky. Jak říká Ester‘s Daddy, 
Taťka Ester, jak nazývají českého zpěvá-
ka v cizině: „Dané sporty a sportovci se 
neustále přizpůsobují celému tomu kolo-
toči. A vypadá to, že jim to ani moc ne-
vadí. Ono je to tak, že pro většinu spor-
tovců je účast na olympiádě vrcholem, 
už mají splněno. Takže ta většina si tam 
jede vyměňovat odznaky a  navazovat 
mezinárodní přátelství. A  ta první de-
sítka dvacítka je největším trnem v oku 
pořadatelů. Pořád něco chtějí. Třeba tré-
novat, tady nějakou lyžárnu na  servis, 
tady nějakou tělocvičnu na rehabilitaci, 
pořád s něčím prudí.“ Přesně takhle se 
jim to líbí – aby za ně někdo jezdil sto-
kilometrovou rychlostí z kopce dolů, ris-
koval krk a překonával rekordy. A oni za 
to měli rekordní peníze. vid 
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DEZINFORMÁTOŘI  
z Evropských hodnot 

Think-tank Evropské hodnoty, který platí americká ambasáda, NATO 
či Evropská unie, sám vydatně porušuje hodnoty, které hlásá. Málo se 
ví například to, že v kontroverzním spolku figurují i známé firmy jako 
Tomáš Halík, Martin C. Putna nebo Šimon Pánek z Člověka v tísni…

Foto Adobe Stock
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V ýkonný ředitel think-tanku 
Evropské hodnoty Jakub Jan-
da je jeho hlavní tváří a velmi 
často vystupuje v  médiích, 

nejčastěji v  pozici bojovníka proti dez-
informacím. Na tom by nebylo nic tak 
zvláštního, pokud by jej Šifra nepřistihla 
při tom, jak dezinformace sám šíří. Zá-
važné informace, které jsem zjistil, uka-
zují, jak pochybné jsou metody spolku, 
jenž je dotován též ze státního rozpočtu 
či z  orgánů Evropské unie. Úřad vlády, 
české ministerstvo zahraničí či Evrop-
ská komise tak nevědomky (možná) 
legitimizují šíření lží, proti kterému ak-
tivně brojí.

Evropské hodnoty zařadily časopis 
Šifra na svůj Přehled dezinformačních 
a  manipulativních webů, a  v  medai-
lonku k němu uvádějí lživé, poškozující 
a  nepodložené informace. „Doména je 
zaregistrovaná na jméno Jiřího Ondráš-
ka, stejně jako server Eurasia24,“ tvrdí 
Evropské hodnoty v odstavci věnovaném 

Šifře. Kategoricky zde prohlašuji, že žád-
ného Jiřího Ondráška neznám, nevím, 
kdo to je, a nikdy jsem s ním nemluvil. 
Doména Šifry nikdy nebyla registrována 
na nikoho jiného než na mě a  časopis 
Šifra.

Jak si něco takového může dovolit in-
stituce, jež žádá a  dostává od českého 

státu a EU miliony korun? A jak si stát 
může něco takového dovolit platit?

V medailonku dále Evropské hodnoty 
tvrdí, že Šifra často publikuje dezinfor-
mace, a  jako příklad uvádí můj článek 
o přítomnosti amerických vojáků v Sýrii 
z roku 2016. Faktem je, že tehdy se ještě 
tolik o  přítomnosti Američanů v  Sýrii 

nemluvilo, ale dnes už tuto skutečnost 
nikdo nepopírá; ani nemůže, když mají 
v  Sýrii, ostatně jako téměř všude, svoji 
vojenskou základnu. Můj článek se opíral 
o informace agentury Reuters a televize 
CNBC, jež citovaly tehdejšího ministra 
obrany Ashtona Cartera. Ten prohlásil, že 
USA nasadí pozemní vojska v Sýrii a Irá-

ku. Dezinformace tak opět šíří Janda – 
ve třech odstavcích jich má hned několik.

Ač sám sebe Jakub Janda označuje 
za analytika a  prezentují jej tak i  ve-
řejnoprávní média, kam je často zván 
(například v  roce 2015 dvaačtyřicet-
krát vystoupil v Českém rozhlase a tři-
atřicetkrát v  České televizi), když se 

„Doména je zaregistrovaná na jméno Jiřího Ondráška, 
stejně jako server Eurasia24,“ tvrdí Evropské hodnoty 
v odstavci věnovaném časopisu Šifra. Je to lež.

Dezinformátor a šéf 
Evropských hodnot 

Jakub Janda. Na 
protější straně: falešný 
profesor Tomáš Halík.   

Foto Profimedia
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akademici Jan Daniel, Ondřej Ditrych, 
Jan Ludvík, Dagmar Rychnovská, Mi-
chal Smetana, Benjamin Tallis, Tomáš 
Weiss a  Jakub Záhora z  Fakulty soci-
álních věd UK, Ústavu mezinárodních 
vztahů, Metropolitní univerzity Praha 
a z Asociace pro mezinárodní otázky 
v roce 2016 podívali na jeho práci blí-
že, byli šokováni, že jím prezentované 
analýzy nesplňují „ani základní krité-
ria pro odborný text“.

Pro server Lidovky.cz Jandovi vytýkali 
mimo jiné to, že není schopen kritického 
přístupu k problematice, ale pouze si vy-
bere argumenty, které se mu hodí, a ty 
následně prezentuje jako odborný text, 
ač s odborností nemá pranic společného. 
A kromě toho jsou podle autorů rozboru 
práce organizace financované z  veřej-
ných zdrojů v jejích textech „cizí myšlen-
ky vydávány bez přiznání autorství za 
vlastní“. Jakub Janda byl ostatně nařčen 
z plagiátorství už při studiu na Karlově 
univerzitě, naštěstí si ale předtím zaplatil 
diplom na soukromé Vysoké škole mezi-
národních a veřejných vztahů v Praze.

Jinak se proslavil hlavně tím, že si při-
vydělával účinkováním v  pornoprůmy-
slu. V médiích se objevil pornofilm pro 
homosexuály, na kterém Janda zvesela 
masturbuje. (Prostituce zjevně není cizí 
ani dalším členům EH – Roman Máca, 
který lovil názorově odlišné weby s Jaku-
bem Jandou, nyní přeběhl do Institutu 
pro bezpečnost a politiku, jejž financuje 
Hnutí ANO.) Ač pózuje na internetu Ja-
kub Janda s vystrčeným přirozením, ale-
spoň ze sebe ale nedělá svatouška.

Na rozdíl například od Tomáše Halíka, 
nad jehož akademickými tituly se vzná-
šejí otazníky jako andělíčci nad svatými 
v  kostele svatého Salvátora, kde tento 
„fakeový“ profesor a  kněz káže vodu 
a pije víno.

Říkejte mi doktore
Je velmi zajímavé podívat se na jednot-
livé reprezentanty tohoto velice pochyb-
ného spolku, o kterých se veřejně vůbec 
nemluví přesto, že jde o  velmi známé 
tváře. Na jejich místě bych se ale za účast 
v  tomto uskupení asi taky styděl. Jak 

pokleslý spolek to je, můžete posoudit 
sami.

Nejproblematičtější jméno na sezna-
mu s názvem Kdo stojí za iniciativou je 
bezesporu člen poradního výboru To-
máš Halík, usvědčený grantový a možná 
i „titulový“ „dezinformátor“. Loni napsal 
docent Otakar Jelínek, který působí 
v Ústavu biofyziky a  informatiky při 1. 
lékařské fakultě Univerzity Karlovy, vel-
ký článek pro Parlamentní listy týkající 
se pochybností o Halíkových akademic-
kých titulech netitulech a přinesl velmi 
závažná zjištění. Média hlavního proudu 
o  těchto pochybnostech u  svého oblí-
bence raději mlčí, docent Jelínek však 
odvedl práci za ně.

Po roce 1989 studoval Tomáš Ha-
lík na Papežské lateránské univerzitě 
v Římě, kde v roce 1992 získal akade-
mickou, nikoli však doktorskou hod-
nost licenciáta teologie Th.lic. Právě 
doktorskou hodnost podle všeho pro-
fesor Halík postrádá, z  čehož nutně 
vyplývá, že by nemohl být legálně ani 
řádným profesorem.
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K tomu, aby kdokoli získal titul docen-
ta nebo profesora, musí mít takzvaný 
velký doktorát. Tomáš Halík zatím ne-
dokázal vyvrátit zjištění docenta Jelín-
ka, že žádné doktorské studium v Praze 
ani Římě neabsolvoval. Přesto mu byl 
v Polsku udělen titul docenta ThDr.hab. 
„Halík ve Wroclavi předložil habilitaci 
‚Katolická kultura a  česká společnost 
po II. vatikánském koncilu‘, za niž mu 
byl již předtím Karlovou univerzitou 
21. 5. 1992 udělen titul docenta v oboru 
sociologie. Papežská teologická fakul-
ta Halíkovi posléze udělila v roce 1992 
na základě téže habilitační práce titul 
habilitovaného doktora teologických 
věd, čemuž by odpovídal u nás docent 
teologie. Diplom s číslem 3 byl Halíkovi 
vystaven dva roky poté dne 29. 9. 1994. 
Mons. Halík se tím ve Wroclawi dopustil 
jasného akademického podvodu,“ tvrdí 
Jelínek. Pan Halík považuje obvinění za 
nesmysly, nicméně životopis uvedený 
na jeho stránkách halik.cz nasvědčuje 
tomu, že má docent Jelínek pravdu.

Podle zákona je totiž nepřípustné, aby 
kdokoli mohl získat za tutéž práci tituly 
ve dvou či více různých oborech, jednou 
ze sociologie u nás a podruhé z teologie 
v Polsku. Vyplývá z toho jediné – pakliže 
Tomáš Halík konečně nedoloží, že někde 
na této planetě absolvoval řádné dok-
torské studium, můžeme toto jednání 
označit za krajně neetické a nezákonné, 
neboť při něm byly oklamány jak polské 
instituce, tak česká veřejnost.

To ale není jediný „úskok“ této medi-
álně známé osobnosti. Již v  roce 2013 
rozhodla Odborná komise pro spole-
čenské a  humanitní vědy, poradní or-
gán vládní Rady pro výzkum a inovace, 
že čtrnáct publikací Tomáše Halíka ne-
splňuje požadavky kladené na mono-
grafie. To nutně neznamená, že by tyto 
knihy byly špatné, ale že nejsou vědec-
ké, i když se za ně vydávaly. A za to šly 
Karlově univerzitě, potažmo Tomáši 
Halíkovi, státní peníze.

Největším paradoxem pak zůstává, 
že silně protirusky a  antikomunistic-
ky vystupující Tomáš Halík, který stojí 
za Evropskými hodnotami, jež kádrují 

„proruská“ a jinak ideologicky „závadná“ 
média, jako je třeba Šifra, pracoval jako 
školitel kádrů v  Institutu pro výcho-
vu vedoucích pracovníků ministerstva 
průmyslu ČSR. Je tedy zřejmé, že žádný 
komunistobijec a  disident být nemohl, 
spíš naopak. Křičí tak opět zloděj „chyťte 
zloděje“?

V Evropských hodnotách ale bez vět-
šího povšimnutí působí například i  li-
terární historik Martin C. Putna, jenž 
na dnes již slavném transparentu jako 
jedna z „katolických buzen“ zdravil Ladi-
slava Bátoru, nebo Šimon Pánek, ředitel 
Člověka v  tísni, organizace, která chce 
za peníze daňových poplatníků děti ve 
školách učit, jak mít ten správný názor. 
Říkají tomu eufemisticky mediální vzdě-
lávání či výchova, ve skutečnosti je to jen 
obyčejná propaganda.

Když už tuto sestavu mravních gi-
gantů dobrovolně opustil i bývalý velvy-
slanec v Rusku a USA Petr Kolář, který 
obvykle nevynechá jedinou příležitost 
k útokům na Rusko či alternativní mé-
dia, to už je co říct. 

Agenti Washingtonu
Už to, že zde působí instituce, která po-
škozuje lidi tím, že je – i přesto, že žijeme 
v demokratické společnosti, kde máme 
teoreticky garantovanou pluralitu názo-
rů –, zařazuje na jakýsi seznam „závad-
ných“ webů, je samo o  sobě problema-
tické. Pokud zde ale uvádí nepravdivé 
informace, je to přímo skandální.

Díky Jandovu přístupu do médií je to-
tiž seznam často citován a propagován, 
a je tak proti médiím na něm uvedeným 
vedena neustálá očerňující kampaň, na 

Foto Profimedia
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základě které jsou pak poškozována 
například ekonomicky. Evropské hod-
noty to nejenže neskrývají, ale ještě to 
na svých stránkách považují za úspěch: 
„Na webech těchto projektů se přesto 
objevuje on-line inzerce seriózních fi-
rem, které o  tom často nemají tušení. 
(…) Díky úspěšnému slovenskému pro-
jektu Konspirátoři.sk stáhlo své reklamy 
z dezinformačních webů už 1400 firem, 
což ve výsledku znamená stažení přes 10 
000 on-line reklamních kampaní. V ČR 
se k  tomuto kroku zatím veřejně při-
hlásila jen největší česká jazyková škola 
James Cook Languages a nyní Česká spo-
řitelna. Program Kremlin Watch zjistil, 
že na českých dezinformačních webech 
se za sledované období 18. – 23. června 
2016 objevila inzerce 75 firem,“ stojí na 
webu Evropských hodnot, jež na seznam 

zařazené projekty spojují s  Kremlem 
a Ruskem, ač proto nemají jediný důkaz.

Když Jakub Janda nebo někdo z jeho 
kolegů vystupuje v médiích, nikde neza-
zní, že je tato instituce ve střetu zájmů. 
Je placena zahraničními vládami a  za 
jejich peníze prosazuje jejich politiku; 
o žádné nezávislosti zde nemůže být řeč. 
Evropské hodnoty systematicky útočí na 
všechna média, která neprosazují zájmy 
Spojených států amerických, Evropské 
unie či Velké Británie – a jsou za to place-
ni. Právě americká a britská vláda a také 
vrcholný orgán Evropské unie – Evrop-
ská komise – totiž Evropské hodnoty 
financují.

Evropským hodnotám, které obhajují 
masovou migraci do Evropy a  Němec-
ka, pak též přispívá německá politická 
neziskovka Konrad Adenauer Stiftung. 
I zde je evidentní střet zájmů. To nadaci 
nevadí, že platí lidi s na kameru mávají-
cím přirozením a podvodníky?

Naopak, jediný stát, proti kterému Ev-

ropské hodnoty útočí takřka nepřetrži-
tě, je Rusko. To samozřejmě Evropským 
hodnotám nic neplatí. Zatímco tedy EH 
vyčítají alternativním médiím prosa-
zování cizích zájmů, aniž by proto měli 
důkazy, oni dělají přesně totéž, ale dá se 
to snadno dokázat. Například ve výroč-
ní zprávě pro rok 2015 je uvedeno, že 
255 458 korun věnovalo spolku Zastou-
pení Evropské komise v ČR, 98 136 ko-
run Evropský parlament, 76 679 korun 
Velvyslanectví Spojených států americ-
kých v ČR, 38 646 korun velvyslanectví 
Velké Británie a  380  091 korun nada-
ce Open Society Fund George Sorose. 
V roce 2016 přispělo 162 100 korunami 
i NATO, přičemž si lze snadno všimnout, 
že Evropské hodnoty propagují militari-
stickou politiku této organizace a pod-
porují ji ve svých výstupech. Německá 

nadace Konrada Adenauera zaplatila 189 
624 korun, a tak Evropské hodnoty ob-
hajují masovou migraci. A tak by se dalo 
pokračovat.

Pokud tedy někdo někoho obviňuje 
bez důkazů z toho, že je agentem Krem-
lu, přičemž existují důkazy, že on sám 
je agentem Washingtonu a  Londýna, 
měl by raději mlčet a ne se producírovat 
v České televizi nebo Českém rozhlase.

Je i tahle činnost pro cizí mocnosti dů-
vodem, proč je celý projekt Evropských 
hodnot dehonestující alternativní média 
s názvem Kremlin Watch na webových 
stránkách v angličtině? Aby mu rozumě-
li především zámořští sponzoři a viděli, 
že se Jakub Janda činil?

Kremlin Watch si údajně klade za cíl 
bojovat proti šíření dezinformací. V po-
jetí Evropských hodnot jde ale přede-
vším o  kampaně proti alternativním 
názorům, potažmo osobnostem, které 
kritizují politiku Evropské unie, Spo-
jených států amerických či západních 

vojenských intervencí v  nejrůznějších 
částech světa. Pokud je tedy na tomto se-
znamu zařazena i Šifra, znamená to, že 
svou práci dělá dobře. 

Ještě víc zarážející je, když se na tomto 
lobbismu podílejí veřejnoprávní média 
a  prakticky všechna další masmédia 
hlavního proudu. Stejně jako v  postoji 
k takzvaným fake news či dezinforma-
cím je zde zcela evidentně uplatňován 
dvojí metr.

Časopis Šifra je jednáním spolku Ev-
ropské hodnoty poškozován dlouho době 
a je na to zvyklý, cílem tohoto textu je ale 
především upozornit na to, že někdo, kdo 
bere miliony z peněz daňových poplatní-
ků, aby bojoval proti dezinformacím, je 
sám ten největší dezinformátor a mysti-
fikátor. Kdo v  tomhle proboha spatřuje 
jaké hodnoty? vid 

Nad tituly Tomáše Halíka se vznášejí otazníky jako 
andělíčci nad svatými v kostele sv. Salvátora, kde 
tento „fakeový“ profesor a kněz káže vodu a pije víno.
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K dyž se stal John Perkins hlav-
ním ekonomem bostonské 
poradenské společnosti Chas 
T. MAIN, myslel si, že financo-

vání rozvoje infrastruktury za pomocí 
půjček Světové banky a Mezinárodního 
měnového fondu umožní zaostalým ze-
mím vymanit se z  chudoby, popřípadě 
uniknout ze spárů komunismu. Taky 
jsem se domníval, když jsem začínal psát 
v novinách, že je jejich cílem seriózně in-
formovat o tom, co je zajímavé a důleži-
té. Jistá naivita k mládí ale asi patří.

A tak zatímco úkolem hlavních médií 
je ve skutečnosti manipulovat veřejné 
mínění, určovat to, co si lidé mají o světě 
myslet, držet je v nevědomosti a vytvá-
řet pozitivní PR korporátně-globalizač-
nímu systému, který si je hýčká jako 
svoji výkladní skříň, miliardové „rozvo-
jové“ půjčky mají za cíl suverénní státy 
uvrhnout do dluhové pasti, z  níž není 
úniku. Pro věřitele je to totiž nesmírně 
výhodné. 

John Perkins, který o své kariéře „lov-
ce ekonomik“ napsal velice zásadní kni-
hu, byl placen de facto za přesvědčování 
světových státníků, aby se stali součástí 
rozsáhlé skupiny, která bude podporo-
vat zájmy (amerického) impéria. A  to 
velmi jednoduchým způsobem: za to, 
že půjdou největší světové mocnosti na 
ruku, dostanou takovou sumu peněz, že 
oni ani jejich potomci nebudou muset do 
konce života hnout prstem. Vzhledem 
k tomu, že v případě nesouhlasu zbývá 
už jen hrubá síla, rozumnější z pohledu 
politiků je nechat se přesvědčit než zabít.

Zatímco v předchozím čísle jsem po-
pisoval, jak takové americké kolonie 
vznikají a na jakém principu vše fungu-
je, v tomto textu bych rád přiblížil kon-
krétní osudy těch, kteří tuhle hru hrát 
odmítli. Ano, i takoví dobrodruzi, kteří 
se globální mafii postavili, se našli.

„Podvodná ekonomika, falešné sliby, 
výhrůžky, podplácení, vydírání, dluhy, 
podvody, převraty, atentáty, neomezená 
vojenská moc – všechny tyto nástroje se 
v dnešním světě běžně používají, dokon-
ce v mnohem větší měřítku než za éry 
před více než deseti lety. A i když tento 

Jak dopadli politici, kteří chtěli nezávislost pro svou 
zemi a blaho pro lid? Neposlušnost je v dnešním 
globálním světě vlastnost, která se neodpouští. 
Přečtěte si příběh některých latinskoamerických 

vůdců a pochopíte…

IMPÉRIUM 
znovu útočí
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nádor nyní pronikl do hloubi lidské spo-
lečnosti, mnozí lidé o  něm nemají ani 
tušení, i když zkáza, kterou má na svě-
domí, se dotýká každého z nás. V sou-
časnosti je dominantním systémem 
v  oblasti ekonomiky, vládních kruhů 
a lidské společnosti. Motorem systému 
je strach a zadlužování. (…) Tato filozo-
fie vede ke vzniku ,ekonomiky smrti‘,“ 
vysvětluje John Perkins, jak se změni-
la situace od roku 2003, kdy vyšla jeho 
Zpověď lovce ekonomik poprvé, a proč se 
rozhodl vydat ji a doplnit znovu.

Většina impérií v  lidských dějinách 
byla vybudována pod nátlakem vojen-
ské síly, po druhé světové válce ale byly 
rozdány karty trochu jinak. Další velká 
válka po vyřazení Německa, kdy by si to 
o úplnou nadvládu rozdaly USA a Sovět-
ský svaz, by byla vzhledem k jadernému 
arzenálu obou zemí až příliš riskantní. 
A tak bylo třeba najít i jiný, na první po-
hled šetrnější způsob… 

Příležitost a  „rozhodující okamžik“, 
jak jej ze svého pohledu vnímá ekonom 
Perkins, nastal v roce 1951, kdy se Írán 
vzepřel britské ropné společnosti, kte-
rou dnes známe pod názvem British Pe-
troleum (BP). Ta se do širšího povědomí 
veřejnosti dostala především kvůli rop-
né havárii plošiny Deepwater Horizon 
v Mexickém zálivu v roce 2010, jež způ-
sobila největší únik ropy do moře v dě-
jinách. Jelikož BP vykořisťovala íránské 
zaměstnance a  drancovala tamější ne-
rostné bohatství za velmi nevýhodných 
podmínek pro Írán (pouhých 20 % zis-
ku), nově zvolený premiér Mossadek za-
čal ropný průmysl znárodňovat. Britové 
se obrátili o pomoc na svého největšího 
spojence a  reakce na sebe nenechala 
dlouho čekat.

Spojené státy se však bály jedné věci: 
že pokud vyšlou do země armádu, za 
Írán se postaví Sovětský svaz a nastane 
pořádná mela. A tak vsadily na „jemněj-
ší“ taktiku: poslali do Íránu zvláštního 
agenta CIA. A ne tak ledajakého. Vnuk 
někdejšího prezidenta Theodora Roose-
velta Kermit si vedl nad očekávání skvě-
le a potřebné lidi si získal na svou stranu 
pomocí úplatků a hrozeb.

Panamský prezident Omar Torrijos dělal 
politiku výhodnou pro svůj národ a jeho 

ideálem byla svoboda.   Foto Profimedia
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Jejich kombinací pak organizoval de-
monstrace, výtržnosti a nepokoje, které 
vedly ke svržení premiéra, jenž zrovna 
nabíral dech k velkým reformám. Velkou 
roli v  tom sehrála i očerňující kampaň, 
kterou intenzivně vedly proti předsedo-
vi vlády britské a americké tajné služby 
v médiích, prostřednictvím letáků či za 
pomoci zkorumpovaných duchovních, 
aby Mosaddeka znemožnily, a  to všemi 
dostupnými prostředky. To se podařilo 
dokonale a  po svržení Mossadeka na-
stoupil proamerický diktátor Šáh Réza 
Pahláví. „Kermit Roosevelt tak připravil 
půdu pro organizaci, jejíž součástí jsem 
se měl stát i já,“ vrací se ke zlomovému 
momentu 2. poloviny 20. století Perkins.

Pokud by snad chtěl někdo důvěry-
hodnost Perkinsových slov zpochybnit 
a namítnout, že je převrat CIA v Íránu 
konspirační teorií, protože Amerika 
po světě šíří zásadně jen demokracii, 
lidská práva a  ještě jej hrdinně zbavu-
je terorismu, ušetřím mu čas. Kromě 
toho, že s termínem konspirační teorie 
vyrukovala v dubnu 1967 samotná CIA, 

neboť americká veřejnost na její vkus až 
příliš silně pochybovala o  pravdivosti 
oficiální verze toho, jak to vlastně bylo 
se zavražděním oblíbeného prezidenta 
Kennedyho, potvrdily skutečnost, že 
státní převrat v Íránu provedla CIA, její 
vlastní odtajněné dokumenty. Zveřejni-
la je mimo jiné americká média v čele 
s The New York Times v roce 2013. „Vo-
jenský převrat, který svrhl Mosaddeka 
a  jeho kabinet, byl proveden na pokyn 
CIA a coby akt americké zahraniční poli-
tiky, s vědomím a posvěcením z nejvyš-
ších vládních pater,“ stojí v dokumentu, 
jehož autorem je Donald Wilber, špion 
a hlavní architekt „projektu Ajax“, jak se 
tajná operace v Íránu nazývala. Wilber, 
jenž zemřel v  roce 1997, tehdy napsal, 
že se USA obávaly „pádu Íránu za želez-
nou oponu“. „Kdyby se tak bývalo stalo, 
mohlo by to znamenat vítězství Sovětů 
ve studené válce a pro Západ velký ne-
zdar na Blízkém východě,“ napsal tehdy 
Wilber, jenž zemřel v roce 1997.

Íránem to ale všechno teprve začalo. 
Podle Perkinse události v Íránu nejenže 

formovaly dějiny Blízkého východu, ale 
také „poslaly k  ledu všechny předtím 
prověřené strategie, podle kterých se 
budovala impéria“. „Byl tu však jeden 
problém. Kermit Roosevelt pracoval pro 
CIA, a kdyby byl dopaden, následky by 
byly katastrofální. Byl prvním, komu se 
podařilo zinscenovat převrat v cizí zemi, 
avšak bylo důležité najít způsob, jak toho 
dosáhnout, aniž by do toho byl přímo za-
tažen Washington.“

Banánová republika
Americké výzvědné služby si tak začaly 
vychovávat a verbovat lidi, kteří se po-
sléze stali zaměstnanci nadnárodních 
korporací. Tak jako John Perkins, jehož 
v roce 1968, kdy se po Česku proháně-
ly ruské tanky, přijala do svých služeb 
Národní bezpečnostní služba (NSA). Tu 
dnes zná celý svět jako instituci, jež špe-
huje elektronickou komunikaci na celé 
planetě. Důvod byl jasný – pokud by se 
na nekalé praktiky „lovců ekonomik“ 
přišlo, svedlo by se to na nenasytnost 
korporací a jejich soukromou iniciativu; 

Režisér Manolo Sarmiento natočil film 
o smrti dalšího oblíbeného vůdce. Ekvádorský 

prezident Jamie Roldos chtěl omezit moc 
ropných společností, a tak měl leteckou 

nehodu.   Foto Profimedia
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ve skutečnosti jsou však oba světy vel-
mi úzce propojeny. Stačí uvést několik 
pádných příkladů. Takový Robert McNa-
mara přesedl z prezidenta Ford Motors 
Company na křeslo ministra obrany, 
z nějž vedl válku ve Vietnamu; načež byl 
jmenován do čela Světové banky, která 
nedobývá státy bombami a raketami, ale 
lichvářskými půjčkami, které se nedají 
splatit. Ideální představitel vojensko-prů-
myslového komplexu musí být zkrátka 
všestranný. Střet zájmů není u takových 
lidí překážkou, ale podmínkou. Šíření 
demokracie, lidských práv a boji proti te-
rorismu tak již nestálo nic v cestě.

Robert McNamara, který mimocho-
dem později přiznal, že incident v Ton-
kinském zálivu, na jehož základě vedl 
americkou armádu do války ve Vietna-
mu, se nikdy nestal, byl v  této oblasti 
průkopníkem. Pak už to šlo rychle.

George Schultz, ministr financí v Ni-
xonově  a zahraničí v Reaganově vládě, 
působil jako prezident korporace Bech-
tel. Prezident korporace Halliburton 
Dick Cheney se zase stal vicepreziden-
tem Bushovy vlády, která rozbila Af-
ghánistán a Irák, z čehož firma mocně 
profitovala. Clintonův ministr financí 
Robert Rubin byl pro změnu jedním 
ze  šéfů banky Goldman Sachs, Oba-
mův ministr financí Geithner přišel do 
funkce z  bankovního kartelu jménem 
Federální rezervní systém. Mám pokra-
čovat?

„Součástí zamlčované historie, která 
vysvětluje, proč my na Západě víme tolik 
o  zločinech jiných, ale skoro nic o  těch 
vlastních, je slovo impérium. Existence 
amerického impéria bývá zřídka přizná-
na nebo bývá zadušena v projevech hurá 
vlastenectví, které oslavuje válku, a aro-
ganci, jež říká, že žádná země nemá právo 
jít po vlastní cestě, pokud se tato cesta ne-

shoduje se zájmy Spojených států. (…) Od 
roku 1945 se Spojené státy pokusily svrh-
nout 50 vlád, mnoho z nich demokratic-
kých, 30 zemí bylo napadeno a bombar-
dováno,“ vysvětluje ve filmu z roku 2007 
Válka proti demokracii respektovaný 
australský novinář John Pilger, válečný 
reportér, jenž se coby zpravodaj účastnil 
i americké války ve Vietnamu.

Hned po „přelomovém“ převratu 
v  Íránu si pro velký úspěch USA totéž 
zopakovaly v  Guatemale. V  roce 1950 
se totiž stal v této „banánové“ republice 
prvním prezidentem, kterého demokra-
ticky zvolila většina obyvatel, Jacobo Ar-
benz. Nebyl to žádný velký revolucionář, 
ale stačilo, aby začal plnit svůj volební 
program ve stylu větší sociální spravedl-

nosti. Zavedl například zemědělskou re-
formu – sice byla velmi rozumná a mír-
ná, ale Washingtonu se pranic nelíbila, 
neboť částečně mířila proti korporaci 
United Fruit Company, jež zde ovládala 
pěstování banánů. Troufalí Guatemalci 
chtěli mít také něco z  působení velké 
ovocnářské společnosti. Tu vedl v  té 
době John Foster Dulles, shodou okol-
ností americký ministr zahraničí. A další 
shodou okolností jeho bratr Alan Dulles 
řídil CIA.

Američané vyvolali v Guatemale v roce 
1954 umělou krizi. V rámci „teroristické 
kampaně“ mezi prostým obyvatelstvem 
šířili chaos a strach, z letadel, která zemi 
bombardovala, zároveň shazovali propa-
gandistické letáky… A co provedli s ob-
líbeným prezidentem Arbenzem, jenž 
znamenal pro většinu místních naději 
na lepší život? Označili jej za komunistu, 
svlékli do naha a takto poníženého vy-
fotili, než jej vyhnali do exilu. Místo něj 
dosadili pod rouškou „prosperity a svo-
body pro lidi“ diktátora, generála Arma-
se, který se postaral o pravý opak, jak 

24. května 1981 varoval ropné firmy, že nebudou-li 
respektovat nové zákony, nechá je deportovat ze 
země. Hned poté jeho letadlo havarovalo.

Prezidenta svrhli Američané i v Chile. 
Salvador Allende šel od válu a nastoupil 
diktátor Pinochet.   Foto profimedia
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už to v  americkém „newspeaku“ bývá. 
Vyzbrojen svými novými kamarády po-
vraždil tisíce lidí a United Fruit Compa-
ny nechal řádit dál.   

Loutky a loutkáři
Jedním z politiků, kteří se nechtěli stát 
americkými loutkami a  rozhodli se 
impériu postavit jako Luke Skywalker 
v  Hvězdných válkách Darthu Vaderovi, 
byl Omar Torrijos. Panamský prezident 
měl u  lidí obrovskou podporu, která 
rezonovala i  za hranicemi, protože se 
rozhodl dělat úplně jinou politiku, než 
je běžné. Poprvé v historii nebyla Pana-
ma, která do počátku 20. století patřila 
pod Kolumbii a následně v ní půlstoletí 
vládli oligarchové napojení na Washing-
ton, na nikom závislá. Ani na Americe, 
ani na Sovětském svazu, ani na Číně, což 
z  ní dělalo světový unikát. Torrijos na 
rozdíl od Fidela Castra na Kubě nebažil 
po revoluci, pouze zdůrazňoval, že má 
Panama vlastní práva. „Omarovým ide-
álem je svoboda; žádná zbraň nedokáže 
zabít ideál,“ hlásil generál. A právě v tom 
se krutě mýlil.

Není divu, že generál Torrijos udělal 
dojem i  na protřelého lovce ekonomik 
Johna Perkinse, který sice dokázal svo-
je svědomí přemlouvat k  hrozným vě-
cem, ale vždycky v  koutku duše věděl, 
že to je svinstvo. Ostatně jinak by nikdy 
nenapsal tuhle knížku, kde se ze svých 
činů kaje. Jediný Torrijos dokázal ame-
rickému tlaku čelit, a to velmi důvtipně. 
S  Perkinsem se dohodli, že jeho firma 
MAIN dostane kýžené kontrakty při 

budování infrastruktury, ale podmínky 
budou výhodné nejen pro ni, ale i pro Pa-
namu. Taková svatokrádež! „Je mi jasné, 
že vaše firma potřebuje víc práce, a větši-
nou ji dostane proto, že nadsadí hodnotu 
projektů: dálnice budou širší, elektrárny 

větší a  přístavní vody hlubší. Tohle je 
však jiný případ. Postarejte se o to, aby 
se mému lidu dostalo toho nejlepšího, 
a ode mne dostanete všechny projekty, 
na které si ukážete,“ řekl generál v roce 
1972 Perkinsovi, který z té nabídky byl 
zprvu v naprostém šoku. „Rozhodně po-

pírala všechna pravidla, která mi vtlou-
kali do hlavy v MAIN. Torrijos jednoznač-
ně věděl, že zahraniční pomoc byl jeden 
velký podvod – musel to vědět. Jejím 
cílem bylo z něj udělat bohatého člově-
ka a jeho národ dostat do dluhové pasti. 

Potom by Panama byla navždy zavázána 
USA a korporatokracii a Latinská Ame-
rika by se nikdy nevymanila z područí 
Washingtonu a Wall Street. Byl jsem si 
jist, že ví, že celý systém je postaven na 
předpokladu, že všichni vysoce postave-
ní jsou korumpovatelní a jeho rozhodnu-
tí nevyužít tohoto systému pro vlastní 
obohacení bude vnímáno jako hrozba.“

Nicméně nějakou dobu to fungovalo 
opravdu podle návrhu generála Torrijose. 
Jeho hvězda však stále stoupala a přita-
hovala nežádoucí pozornost i v zahrani-
čí. Co by tomu řekli jinde, kdyby věděli, 
že to jde i  jinak než pomocí zotročení 
a vydírání, tedy výhodně pro obě strany? 
Co kdyby to chtěl každý? Férový byznys 
tak nevydržel dlouho. Pro systém rozvo-
jové pomoci, kterou využíval pro potřeby 
vlastního lidu a ne pro vlastní obohacení, 
znamenalo toto chování ohrožení. Zvlášť 

xxxx xxxxx   Foto xxx

Součástí zamlčované historie, která vysvětluje, proč 
my na Západě víme tolik o zločinech jiných, ale skoro 
nic o těch vlastních, je slovo impérium. 

Trošku naivní přání... Nebo se někdy promění 
v realitu?   Foto Profimedia
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když se Torrijosovi podařilo navrátit Pa-
namský průplav svému národu. Posled-
ního červencového dne roku 1981 zahy-
nul Omar Torrijos při letecké nehodě.

„Nemohl jsem ani tušit, že tento triumf 
a jeho snaha napravit vztahy mezi latin-
skoamerickými socialisty a diktátory roz-
zuří vládu pod vedením Reagana a Bushe 
natolik, že dají zelenou k jeho likvidaci,“ 
píše Perkins s odkazem na výpověď wa-
shingtonského insidera, právníka Johna 
Deana, který jako svědek při aféře Water-
gate během svého slyšení před senátem 
vypověděl, že se Spojené státy podílely na 
atentátu na Torrijose. „Nemohl jsem tušit, 
že zahyne uprostřed temné noci při ru-
tinním letu soukromého letadla a většina 
neamerické veřejnosti nebude pochybo-
vat o tom, že Torrijosova smrt ve věku 52 
let nebude ničím jiným než dalším z řady 
atentátů zosnovaných CIA.“

Obzvlášť když dva měsíce předtím 
stejným způsobem zahynul další nepo-
hodlný prezident, ekvádorský Jaime Rol-
dos, který kráčel od úspěchu k úspěchu. 
Stál v  čele útoku na ropné společnosti 
a hodlal těžbu ropy využít ku prospěchu 
vlastního národa, což je smrtelně nebez-
pečná disciplína, a  proto ji taky téměř 
nikdo nezkouší. Jen si představte, že by 
Angela Merkelová dělala politiku pro 
Němce a Macron pro Francii. To by tak 
ještě scházelo.

Loutky a loutkáři
První demokraticky zvolený ekvádor-
ský prezident čelil ohromnému nátlaku, 
pomluvám, lobbistům i médiím, Roldos 
ale „nevyměkl“. Čtyřiadvacátého května 
roku 1981 přednesl zásadní projev na 
olympijském stadionu v Quitu, kde varo-
val představitele ropných společností, že 

pokud nebudou respektovat nově schvá-
lené zákony ve prospěch ekvádorského 
lidu, nechá je deportovat ze země. Ihned 
poté se vydal na pracovní cestu do jižní-
ho Ekvádoru, ale soukromé letadlo ha-
varovalo. Jeho nástupce Osvald Hurtado 
už jel podle tradičních amerických not.

Vůbec to ale neznamenalo, že pokud 
dosadí Američané do čela svého koně, má 
někdo něco jistého. Třeba takový generál 
Augusto Pinochet, kterého instalovali 
do čela Chile poté, co krvavě svrhli vládu 
demokraticky zvoleného prezidenta Sal-
vadora Allendeho, jenž chtěl rovněž při-
střihnout americkým korporacím křídla. 
Na konci 80. let se přestal Washingtonu 
Pinochet hodit, a tak byl upozaděn i on. 
V 90. letech byl dokonce na Západě sou-
zen za zločiny proti lidskosti, jaká ironie.

Nový panamský vůdce Manuel No-
riega také neposlouchal tak, jak měl, 
Spojené státy provedly v  roce 1989 do 
Panamy dokonce vojenskou invazi – a to 
bez jakéhokoli důvodu. Novináři o  tom 
raději moc nepsali, ale jeden odvážlivec 
se přece jen našel. Peter Eisner, vydavatel 
časopisu Newsday a  reportér agentury 
AP, psal o Panamě dlouhá léta, a tak měl 
o  situaci skvělý přehled: „Moje analýza 
politické situace a mé reportáže z Pana-
my před, během i po invazi mě přivedly 
k závěru, že americká invaze do Panamy 
je nehorázným zneužitím moci.“ A  jed-
ním z nejkřiklavějších porušení meziná-
rodního práva, které se v případě šíření 
americké demokracie stalo standardem. 
Srbsko, Afghánistán, Irák, Libye a  další 
války probíhají podle stále stejného scé-
náře. Stejně jako nevojenské ovládání 
zemí pomocí dluhů, úplatků a výhružek. 
Jediným nekrvavým úspěchem při bu-
dování amerického impéria se tak stala 
aliance se Saúdskou Arábií, na níž dodnes 
stojí dominance takzvaného petrodola-
ru. I ta má ale své mouchy. To už je však 
téma na samostatný článek.  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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Před sedmi lety se Ivan Rybjanský snažil postavit 
přístroj, který by si poradil s geopatogenními 

zónami. Něco, co nebude vyžadovat žádnou obsluhu, 
manipulaci či speciální znalosti, ale poběží na 

„autopilota“. A tak vznikl Somavedic. 

Geopatogenní zóny jsou zjed-
nodušeně místa se špatnou 
energií, která vychází přímo 
ze země; jde o  lokality, kte-

ré nejsou vhodné pro lidi, zvířata ani 
rostliny. Tímto fenoménem se zabýva-
li například již staří Číňané před více 
než 4000 lety a  říkali jim dračí žíly. 
Než začali stavět dům, přizvali si na 
místo proutkaře, aby tyto zóny zem-
ních vlivů určil. Stavitelé se jim sna-
žili ale vyhnout i  v Egyptě či Řecku, 
protože věděli, že nejsou dobré pro 
zdraví. I proto se Ivan Rybjanský, lo-
vosický léčitel, snažil najít způsob, jak 
tyto zóny, které trápí velké množství 
lidí, vyrušit. Podobně jako něco, čemu 
říkáme elektrosmog. A  soudě podle 
ohlasů zákazníků se mu to povedlo. 
„Věděl jsem, jak zóny fungují, jaký 
mají rozsah, a že pokud žijeme v  její 
blízkosti, je více než jisté, že zóna po-
krývá celý byt. Rozhodně tedy nepo-
mohou rady, že si máte přestěhovat 
postel. Není kam. A  to už vůbec ne-

mluvím o tom, že se zóny během roku 
mění…“ vysvětluje muž, který se po-
hybuje na poměrně tenkém ledě.

Na jedné straně jsou totiž negativní 
vlivy geopatogenních zón popsány stov-
kami a  stovkami lidí – třeba těch, kteří 
nemohou na určitém místě v bytě spát, 
ale jakmile postel přesunou, je to lepší; na 
straně druhé se jimi odmítá zabývat sou-
časná materialistická věda, a tak vlastně 
jakoby neexistují. Podobné je to i s elek-
trosmogem. Výrobci elektroniky a teleko-
munikační úřady se tváří, že nic takového 
neexistuje, ale vesele ignorují studie, jež 
prokazují, že například vyzařování z mo-
bilních telefonů rapidně zvyšuje šanci vý-
skytu nádorových onemocnění mozku.

Potíž neleží v samotném elektromag-
netickém záření; určitá hladina na naší 
planetě je koneckonců přirozená – po-
chází jak ze samotné Země, tak ze Slun-
ce a dalších vesmírných těles. Jenže jak 
zmínila už v  roce 2010 v dokumentár-
ním filmu  Plný signál  oceňovaná ame-
rická novinářka B. Blake Levittová, která 

se již víc než dvacet let věnuje přede-
vším vědeckým a zdravotním tématům 
a dlouho přispívala mimo jiné do New 
York Times, podle studie porovnávající 
elektromagnetické záření ve velkých 
evropských městech byla jeho hladina 
až třicetkrát vyšší než 10 let před výzku-
mem. Dnes je tato úroveň 1 000 000 000 
000 000krát (toto číslo odpovídá jedné 
biliardě) vyšší než přirozená hodnota. 
Za předpokladu, že zrovna netelefonuje-
te – v tom případě je okolní záření ještě 
výrazně silnější. Když chytáte rýmu, viry 
nevidíte. Prostě vám zničehonic začne 
být špatně. Podobně plíživé symptomy, 
ovšem oproti rýmě o  poznání daleko-
sáhlejší následky může mít podle mnoha 
nových poznatků právě zamoření elek-
tromagnetickým zářením. Oficiálně se 
ale tváříme, že je vlastně vše v pořádku, 
neboť byznys je byznys.

Jelikož věda ani lékařský mainstream 
často nejsou z různých důvodů na straně 
lidí, nezbývá nám než se řídit vlastními 
zkušenostmi a  pokud možno zdravým 
rozumem. Pokud mi tedy někdo tvrdí, 
že geopatogenní zóny jsou výmysl, a  já 
každý večer pozoruji psa, který si v bytě 
najde vždycky neomylně na spaní mís-
to s  tou nejlepší energií, budu radši vě-
řit psovi. I  když je veřejnost udržována 
v  blažené nevědomosti, neznamená to, 
že něco, o čem se nemluví a od čeho se 

Na vlastní kůži
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odvádí pozornost, neexistuje. A pokud se 
člověk o problematiku zajímá, najde dů-
kazy i mezi vědci, i když jsou samozřejmě 
v menšině. „Pokud se pod vedením vyso-
kého napětí – a tedy v magnetickém poli 
– chová zvěř jinak, než je obvyklé, musí 
u ní nepochybně docházet ke změnám na 
mozkové, buněčné i molekulární úrovni,“ 
říkal profesor Hynek Burda z Univerzity 
v Duisburgu-Essenu v roce 2015, kdy pre-
zentoval s kolegy výsledky  nejnovějšího 
objevu. Jeho tým totiž zjistil, že stáda 
krav nebo jelení a  srnčí zvěře, která se 
při pastvě a spánku otáčejí vždy tak, aby 
jejich těla mířila od severu k  jihu, tuto 
schopnost ztrácejí pod vedením vyso-
kého napětí a chovají se zcela chaoticky 
a staví se při pastvě do různých světových 
stran. Jakmile se zvěř od vysokého napětí 
vzdálí, opět – při pastvě či při spánku – 
srovná těla do severojižního směru.

Kdo ale srovná nás? Somavedic. Vy-
nález Ivana Rybjanského je, jak jsem již 
několikrát popisoval, sestrojen na prin-
cipu řízeného uvolnění energie minerálů 
– jedná se především o polodrahokamy 
nebo drahokamy v přesném vzájemném 
rozestavení, které tvoří jádro přístroje. 
Léčebné využití kamenů je dávno zná-
mé, ale obvykle se omezuje jen na po-
užití jednotlivých kamenů. Pokud ale 
konkrétní minerály v určitém přesném 
rozestavení necháme působit ve společ-

né korelaci, dokážou tyto vzájemně se 
podporující a  zesilující vibrace určitým 
způsobem vyladit okolní prostředí tím, 
že se škodlivé vlivy geopatogenních zón 
a elektrosmogu „vyruší“. Poznáte to oka-
mžitě třeba podle toho, že je vám v míst-
nosti lépe. A pokud máte doma model 
Atlantik nebo Medic Uran, zjistíte, že 
dokážou skvěle „vyladit“ i vodu, která je 
mnohem chutnější, jemnější a čistší. 

Ukliďte si
Nedávno mě pobavilo, když na internetu 
popisovala své setkání se Somavedicem 
jedna dáma, která sama sebe označila za 
skeptičku vůči alternativním metodám. 
Model Medic Uran, tedy nejsilnější, si 
dala „na zkoušku“ do práce. „Věci se za-
čaly dít takřka okamžitě. První noc jsme 
nebyli schopni vůbec usnout, bolela nás 
hlava a  celkově jsme měli pocit velké 
únavy. Ta postupně odeznívala, ovšem 
ke konci týdne se objevily jiné problémy. 
Polovina z lidí prodělala jakousi střevní 
chřipku, druhá bolesti kloubů, svalů. 
Obojí trvalo od 24 do 48 hodin. Zvlášt-
ní bylo, že se příznaky dostavily u tří ze 
šesti lidí prakticky ve stejnou dobu. Další 
týden jsme měli pocit, že se nic moc ne-
děje, tedy co se týká posunu k lepšímu. 
Kolegyně, která trpí na migrény, si stě-
žovala na soustavnou bolest hlavy, syn, 
který má problémy s průjmy, měl problé-

my ještě větší. Ani zázrak u pejska, který 
se dlouhodobě léčí s poškozenými stře-
vy, se nekonal a žádné zlepšení nepřišlo. 
Přiznám se, že už jsme byli v pokušení 
přístroj vypnout. Vždyť nepomáhal, spí-
še situaci zhoršoval, a nebýt recenzí, kde 
lidé děkovali konstruktérovi a objedná-
vali si další a další přístroje, asi bychom 
to vzdali. Pak se to ovšem stalo…“ líčí 
barvitě Ivana Nováková, co způsobilo 
„drobné“ pročištění prostoru.

Jako první se dalo do kupy štěně a poté 
si všimli jeho účinků i lidé. A to i v neče-
kaných oblastech. „Najednou jsme všich-
ni měli potřebu mít kolem sebe uklizeno. 
V jednu chvíli byly popelnice úplně přepl-
něné. I já doma jsem měla najednou nové 
poličky ve spíži, knihovničku na knížky, 
najednou jsme nutně potřebovala přesa-
dit květiny, koupit nové povlečení, umýt 
okna. Prostě přišel čas uklidit v sobě i ko-
lem sebe…“

Jaké z toho plyne poučení? Že je vždyc-
ky nejlepší přesvědčit se o  všem sám 
a udělat si názor na základě vlastní zkuše-
nosti.  vid 

Somavedic si můžete pořídit na  
eshop.casopis-sifra.cz 

www.somavedic.cz 

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

Pište na milan.vidlak@casopis-sifra.cz
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Často se ptám lidí, co si o  sobě 
myslí. Kdybych udělala jedno-
duchý kineziologický neboli 
svalový test, podvědomí řekne 

pokaždé spolehlivě něco úplně jiného 
než oni. Tohle se teď děje i  vám. Vy si 
myslíte, že si něco myslíte, ale v podvě-
domí jsou silné vzorce, které jsou řídící. 
A vždycky budou. Proto je jediná mož-
nost ty vzorce změnit,“ řekla mi při jed-
nom z našich setkání Kateřina Krčmová. 
Zeptal jsem se jí mimo jiné i na to,  proč 
je celý svět vzhůru nohama. Respektive 
proč se dějí všude kolem tak divné věci.

Lidé ztrácejí nervy, jsou nešťastní, 
rozpadají se dlouhodobé vztahy, rodi-
ny nefungují, všude okolo stříkají velké 
emoce a na povrch se derou věci, které 
zůstávaly dlouhá léta skryty. A objevu-
jí se stále nové a nové jobovky, zjištění 
a překvapení. Do toho jsme krmeni od 
rána do večera bludy, takže i když se na 
první pohled zdá, že jsme zahlceni infor-
macemi, těch skutečně důležitých, které 
by nám pomohly se zorientovat, se nám 
pohříchu nedostává.

Nevím, jak to zrovna teď máte vy, ale 
když se bavím se známými, pravidelně 
se mi svěřují, že si někdy připadají jako 
na nějakém kolotoči, který neustále 
nabírá rychlost a  jim se z  toho začíná 
motat hlava. Někteří citlivější jedinci si 
zprvu méně nápadných změn všímali 
už kolem roku 2012, ale teď už i ti skep-
tičtější opatrně připouštějí, že to není 
jenom tak. Otázka již není, zda se něco 
děje, ale co vlastně.

Tak, jak to vnímám i u sebe, mohu po-
tvrdit, že přestávají fungovat způsoby 
a principy, podle kterých jsme byli zvyklí 
řešit situace a problémy v minulosti. Sta-
lo se mi to už mockrát. Když jsem si dob-
ře naplánoval den, držel se plánu a dělal 
to, co dělat měl, všechno šlo jako na drát-
kách. Jako surfař, který chytl nejlepší 
vlnu. Na poslední schůzku, na kterou 
jsem se potřeboval přesunout, to bylo 
ještě docela daleko, a  měl jsem to tak 
tak. Ale všude svítila zelená a i v místě, 
kde to touhle dobou bývá ucpané a ko-
lona se sune krok sun krok, to šlo kupo-
divu hladce. Jaký kontrast oproti jinému 

ČASY 
se mění

Foto Adobe Stock
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dni, kdy jsem to zmotal už ráno, protože 
jsem se u něčeho zasekl, překombinoval 
to, vypadl z rytmu a až do večera se to 
takzvaně vezlo. Tramvaj mi ujela před 
nosem, úřad jsem nestihl a dostal jsem 
se do takového stresu, že jsem neudělal 
dobře nic z toho, co jsem měl a chtěl. Byl 
jsem zkrátka zoufale neefektivní. Surfař 
vyrazil proti větru, sletěl z prkna a vy-
máchal si ústa.

Kdyby se to stalo jednou, řekl bych si 
asi „den blbec“ a  dál to neřešil. Prostě 
bych to považoval za náhodu. Ale když 
se z toho stane pravidlo a je to pořád ná-
padnější, okecat se to už moc nedá. Jen 
tak pro příklad. Tuhle jsem dostal doma 
vynadáno za něco, co jsem považoval za 
epochální nespravedlnost. Vůbec jsem 
nechápal, proč se moje drahá polovička 
zlobí, když jsem to přece myslel dobře. 
Jenže… nemyslel. Jakmile jsem si poté, 
co mě přešel vztek, situaci rozebral, mu-
sel jsem si připustit, že problémem ne-
byla ani tak samotná situace jako spíše 
to, co se skrývalo za ní. Ač jsem se do-
mníval, přesněji namlouval si a tvrdil, že 
jsem to udělal dobře, ve skutečnosti jsem 
to udělal zcela sobecky a  bezohledně. 
Díval jsem se na to svojí optikou, svýma 
očima, abych se cítil lépe, ale jelikož můj 
záměr nebyl čistý, tvrdě jsem narazil. 
Obzvláště ženy tohle dovedou vycítit. 

A takhle je to teď se vším. Pokud udě-
lám věci tak, jak jsem byl zvyklý, „na au-
topilota“, tedy většinou špatně, výsledky 
jsou mnohdy katastrofální. Jako kdy-
bych byl malý kluk, který léta v samo-
obsluze kradl bonbony, ale majitel, jenž 
celá léta spoléhal na lidskou osvícenost 
a moudrost, a tak je nechal bez dozoru, 
najednou začal dělat inventuru a  dá-
vat pozor. A tak mě pokaždé přistihne 
a praští přes prsty. Ale protože je to starý 
dobrák a oplývá nekonečnou trpělivostí, 
snaží se mi výchovně naznačit, že bych 
se měl chovat jinak a přestat se jej snažit 
očurat. Má přece nový tip kamery s ná-
zvem Vševidoucí oko, tak to mám stejně 
marné a škodím především sám sobě.

Možná je moje metafora s Nejvyšším 
(ať už je to kdokoli nebo cokoli) trošku 
přízemní, ale snad je dost srozumitelná. 

xxxx xxxxx   Foto xxx

ČASY 
se mění

Proč je svět vzhůru nohama? Proč byl rok 2012 
zlomový? Co dokážou nové energie? A proč je tak 

důležité klást si v životě ty správné otázky?
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Na náhody jsem nevěřil moc ani dřív, ale 
tady už není o čem pochybovat. Časy se 
zkrátka mění…

Konec světa?
Ač rok 2012 pronikl i do mainstreamo-
vých médií a  mluvilo se o  něm inten-
zivně všude od televize Nova po deník 
Blesk, většinou bylo poselství starých 
Mayů, ať už úmyslně, nebo neúmyslně, 
pokrouceno v  tom smyslu, že mayský 
kalendář v tento rok předpovídal konec 

světa. 21. 12. 2012 končil kalendář nejen 
u Mayů, ale i u Egypťanů a dalších dáv-
ných civilizací, které tvrdily, že vše živé 
jedno jest a  čas se pohybuje cyklicky 
přesně podle kosmického plánu. 

Během zimního slunovratu před šes-
ti lety ležely Země, Slunce a 26 000 svě-
telných let vzdálený střed naší Galaxie 
v přesné linii. Toho dne došlo k završení 
takzvaného precesního pohybu – tedy 
doby, za kterou opíše kruh zemská osa. 
Platón mu říkal Velký rok a trvá 26 000 

let. Byli jsme tedy svědky výjimečné udá-
losti.

Podle starých legend jsme završením 
této etapy došli ze začátku na konec. 
Během této doby se střídaly zlaté věky 
s  dobou temna. „Statisticky zpracová-
vám křivky tvořivosti v  celosvětových 
dějinách. A  hledám v  nich pravidelné 
zákonitosti. Umělecké styly, vědecká 
paradigmata, různé typy filozofie, nábo-
ženství či politických ústav se neobjevují 
zcela náhodně. Podobná vnuknutí se 
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objevují často na různých místech ze-
měkoule současně a vracejí se také peri-
odicky, v jistém pořadí. Zejména v cyklu 
po 500 letech. Statisticky to přesahuje 
náhodu, takže to musí mít reálnou pří-
činu,“ vyprávěl mi slovenský vědec Emil 
Páleš, který zkoumá „příčiny  tvořivos-
ti a psychologické pozadí kulturních vln 
v  dějinách“, když jsem s  ním v  červnu 
dělal rozhovor. „Detailně jsem zkoumal 
takzvané cirkasemimileniální, přibližně 
půltisícileté cykly. Od té doby je nezávis-

le potvrdila již celá řada akademických 
pracovišť. Pětisetletý rytmus spočívá 
patrně v kosmickém záření a ovlivňuje 
lidský organismus přímo i nepřímo přes 
změny klimatu,“ potvrzuje doktor Páleš, 
který stejně jako naši předkové a mnozí 
další badatelé tvrdí, že právě na poloze 
planet a dalších kosmických vlivech zá-
leží, jak se vyvíjí lidská civilizace. Dobře 
je to vidět i na menších cyklech a tom, 
že úplně jinak uvažovali lidé například 
v gotice a pak třeba v renesanci. Stejně 
jako my jsme jinak uvažovali před dvace-
ti lety a jinak přemýšlíme dnes.

Velmi zjednodušeně jde o  to, kolik 
sem proudí z  jádra galaxie oné „kos-
mické“ energie s  vysokými vibracemi, 
o níž jsem se zmiňoval již minule. Řeč 
je o energii, kterou Albert Einstein na-
zýval éterem – neviditelném energetic-
kém poli, jež staří Řekové popisovali jako 
„vzduch, který dýchají Bohové“; zaklada-
tel kvantové teorie Max Planck hovořil 
pro změnu o „vědomé a inteligentní my-
sli, která je zdrojem všeho“.

Mayové spojení Země do linie s galak-
tickým jádrem brali jako návrat domů 
a  jádru Mléčné dráhy říkali Vesmírná 
matka. Žádný konec světa, ale jednoho 
velkého cyklu. Když už, tak konec staré-
ho světa, chceme-li. „Rok 2012 bude jed-
nou uznaný jako velký zlom v dějinách. 

Zatím se o tom moc nemluví, ale až se za 
dvacet třicet let ohlédneme zpět, bude-
me si říkat, že jsme před rokem 2012 žili 
v době barbarů,“ myslí si Kateřina Krč-
mová. „Náš starý způsob života dosáhl 
svých limitů… Nedá se to moc kombino-
vat s těmi novými energiemi.“

Po proudu
A to je právě důvod, proč tolika lidem 
není dobře nebo u nich dochází k ob-
rovským výkyvům, změnám či kolap-

sům. Nové energie začínají převažovat, 
jako když začne tmavou místnost zalí-
vat pomalu světlo. Naším úkolem je se 
na změnu adaptovat. Pokud to dokáže-
me, budeme se cítit lépe a vše nám pů-
jde lépe od ruky. A od srdce. Je jen na 
nás, zda poplujeme po proudu, nebo 
proti němu. O  tom, která varianta je 
lepší, asi není třeba dlouze diskutovat. 
Otázka je jen, jak se na tu správnou vlnu 
dostat. „Nastala doba, kdy se poprvé 
začínáme rozkoukávat a být si skuteč-
ně vědomi, že věci jsou jinak, než jsme 
si mysleli. Holt si musíme připustit, že 
to nebude chůze po červeném koberci,“ 
říká žena, která se před více než 15 lety 
začala zabývat do hloubky tím, co nám 
brání ve štěstí.

Život ji k tomu tak trochu donutil, ale 
dnes nelituje. Krátce po roce 2001, po 
rozvodu s manželem, který byl cizinec, 
přišla Kateřina o  děti, jež od té doby 
neviděla. Myslela, že situaci, ve které se 
nachází, nepřežije. Zabývala se každým 
oborem, který ji kousek po kousku po-
souval vpřed, a začala hledat odpovědi 
na otázku: „Jak se něco takového v mém 
životě mohlo stát?“ Přes psychologii, 
psychiatrii či spiritualitu se dostala 
k epigenetice a kvantové fyzice. Protože 
měla pocit, že tomu prostě musí poro-
zumět. „Víte, co byly moje otázky? Jak 

je možné, že se mi něco takového v živo-
tě stalo. Potřebovala jsem zjistit, co mě 
dovedlo do tohoto místa, jak jsem si to 
vytvořila, jaká přesvědčení v mém pod-
vědomí mě dovedla do té situace.“

Přišla mimo jiné na to, že problém 
tkví především v tom, jak funguje náš 
mozek a jakými se v životě řídíme pře-
svědčeními a  myšlenkami. Jen málo 
myšlenek a  názorů je totiž skutečně 
našich. „My jsme něco přijali bez pta-
ní a nekladli jsme vůbec žádné otázky. 

Devadesát pět procent lidí má strach z toho, že 
nejsou dost dobří. A každý si hledá jinou únikovou 
strategii, jak sobě i ostatním dokázat, že to tak není. Je všechno jinak, než jsme si mysleli?

Foto Adobe Stock
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Uvěřili jsme nekriticky tomu, že to tak 
prostě je. Teď ale začínáme tušit, že 
jsme naletěli. A  jsme obrovsky naštva-
ní, že nám tohle všechno nikdo neřekl 
dřív,“ popisuje současné rozpoložení 
mnoha lidí, kteří tyto rozpory vnímají 
a kterých je stále víc. „Proč se lidi vzte-
kají? Proč kolabují? Protože si najednou 
uvědomují, že žijí životy neřízeně, bez 
jejich vlastní volby. Ty volby, které jsme 
sami udělali, byly minimální. Většina 
jich byla na základě toho, jak žila spo-
lečnost. Jak šel ten proud. Dělali jsme to, 
co ostatní, a neptali se. Jen jsme slepě 
následovali proud. To, co bylo zvykem.“

To je fakt, že to člověku moc nepřidá, 
když se má v tolika letech de facto na-
učit znovu chodit. Možná největší chyba 
byla, že jsme si nekladli důležité otázky 
a spoléhali se, že to nějak dopadne a že 
druzí vědí lépe, jak máme žít. Jenže co 
fungovalo před sto lety, dnes fungovat 
zdaleka nemusí.

Silné stránky
Nepomůže ale plakat nad rozlitým 
mlékem. V  momentě, když zjistím, že 
něco nefunguje, nebo mi to, v čem žiju, 
nevyhovuje, mám v  podstatě jen dvě 
možnosti. Buď se snažit prorazit hlavou 
zeď, nebo najít jinou, schůdnější cestu. 
„Definice šílenství je dělat stejné věci 
stále dokola a  očekávat jiný výsledek,“ 
měl kdysi údajně říci zmíněný Albert 
Einstein. Jelikož se na netu množí citá-
ty, které lidé, jimž jsou přisuzovány, sice 

nikdy neřekli, ale jsou mnohdy lepší než 
originály, zmiňuji jej s poznámkou, že 
i kdyby to Einstein ve skutečnosti nikdy 
neřekl, myšlenka je to tak skvělá, že od-
povídá jeho formátu. 

To, co kazí naše životy asi nejvíc 
a  co nám brání ve štěstí, je přede-
vším strach. Strach má mnoho podob 

a  prakticky každý má nějaký, i  když 
nemusí být vidět na první pohled. „Je 
to ten základní strach, který nás limi-
tuje a  nepustí dál. Každý má nějaký 
jiný,“ vysvětluje Kateřina. „Novorozenec 
má strach z pádu a hluku, ty jsou bio-
logicky dané. Ale ostatní strachy jsou 
implantované. Jde o  naučené strachy, 
vzhledem k  tomu, čemu jsme o  sobě 
uvěřili. Devadesát pět procent lidí má 
strach z  toho, že nejsou dost dobří. 
A každý si hledá nějakou jinou úniko-
vou strategii, jak sobě i ostatním doká-
zat, že to tak není. Na základě tohoto 
strachu si nedovolíme mít perfektního 
partnera, být bohatí, zkrátka vybírat si 
život, jaký si přejeme.“

Tím, že se mění na Zemi energie, ale 
dochází k tomu, že fungování na zákla-
dě strachu je stále obtížnější, a my jsme 
nuceni svým strachům čelit. Všiml jsem 
si, že je to jako na houpačce. Chvilku 
nahoře, chvilku dole. Když si píšu svoje 
silné stránky a představy šťastného ži-
vota a toho, co bych chtěl, na papír, do-
stávám se do vyšší vibrační roviny, než 
je běžné. Pozoruhodné je, že když jsem 
se ke svým strachům vrátil v momentě, 
kdy jsem se nacházel ve stavu vyšších 
vibrací, přišly mi ty strachy iracionální, 
zbytečné a nereálné.

Názorná ukázka, jak moc záleží na 
našem postoji a  přesvědčení. Právě to 
totiž tvoří naši realitu. A  je-li založené 
na strachu a  pochybnostech, je jasné, 
že není taková, jaká by byla, pokud by-

chom se svými strachy uměli pracovat. 
Celý princip je vlastně jednoduchý: „Na-
učit se vychovat mozek tak, aby jednal 
v  náš prospěch. Aby vědomá a  podvě-
domá mysl nabízely myšlenky a emoce, 
které budou podporovat naše dobré 
fungování.“ Že se budeme ve stejné si-
tuaci opírat o nové myšlenky a procesy, 

nikoli o  ty staré, založené na starých 
straších.

Často se mi stane, že se pro něco 
rozhodnu nebo jsem z něčeho v první 
chvíli nadšený či opatrně optimistický. 
Zkrátka cítím, že to je dobře. Ale trvá to 
jen chvíli – než začnu přemýšlet a můj 
mozek mi začne podstrkávat své výplo-
dy. Mozek vymyslí sto padesát důvodů, 
proč to nejde, protože vychází jednak 
zřejmě z negativních zkušeností z mi-
nulosti, a  jednak z  podvědomých pře-
svědčení o tom, že nejsem dost dobrý.

Jakmile naskočí tyto pochybnos-
ti a  myšlenky, nálada jde prudce dolů 
a lehkost a energie je ta tam. „Teď jste 
na křižovatce mezi rozhodnutím volit 
to staré – jít do ega, strachu či role chu-
dáka, nebo to zastavit,“ povídá Kateřina. 

Jak to ale můžu v tu chvíli zastavit? 
„Jedna klientka mi říká: ,Já když jsem 

Největší chyba byla v tom, že jsme nekladli důležité 
otázky a spoléhali se, že to nějak dopadne a že druzí 
vědí lépe, jak máme žít.
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v téhle situaci a zpozoruji, že se blíží ta-
hle myšlenka, která by mě stáhla dolů, 
tak mám před sebou vizi Billy na Pro-
seku.“

Co prosím?! „Nejde samozřejmě 
o Billu na Proseku, může to být třeba 
pláž na Bali, cokoli, to je na vás. Dáte si 
stopku skrze nějaký obraz, jenž ve vás 
vyvolává pocit, který chcete mít. Musím 
udělat v takové chvíli jakési mentální ai-
kido, odklonění pozornosti od nízkých 
frekvencí, které nás táhnou dolů. Dáte 
tam stopku. Najděte si takový obraz, 
třeba zabouchnuté dveře se zákazem 
vjezdu. A hned za tím by měl být obraz 
toho, jak se chcete cítit – takže klid. Pro 
vás je důležité nepropadat panice, nevě-
řit tak tomu, co se děje okolo vás. Vy jste 
strašně zaujatý tou situací, i když je to 
jen částečka toho, co se ve skutečnosti 
děje. A tím, že to berete tak vážně, sebe 
a  ten život, tak si nedáváte šanci mít 
lehčí řešení. Jdete cestou toho drilu. Ale 
takhle to nemusí být,“ vysvětluje.

Ptám se jí, co nejvíce pomohlo jí při 
cestě z  bludného kruhu. V  momentě, 
kdy prožívala pod odloučení od dětí 
a rozpadu rodiny nejtěžší chvíle v živo-
tě, se rozhodla pro netradiční věc. Nešla 
ani k psychologovi, ani k psychiatrovi, 
ale… do vlastního nitra. „V momentě, 
kdy se to stalo, jsem věděla, že nemů-
žu jít na terapii k nikomu, kdo neprožil 
nic podobného. Kdo nemá tušení, jaké 
to je, a  tak mi těžko může pomoct. 
Takhle jsem to tenkrát měla nastavené. 
Neříkám, že to bylo správně, ale bylo 
to tak,“ vzpomíná. „Rozhodla jsem se 
tedy, že si to najdu sama. Skrze otázky. 
A  co se tehdy stalo? Začala jsem psát 
otázky a  hledat, jak na ně najdu od-
povědi. Začala jsem být vedena sama 
sebou. Pochopila jsem, že jestliže se to-
hle stalo mně, pak jsem to já, kdo má 
odpovědi. To byla ta nejdůležitější věc. 
Protože jsem se začala odrážet opravdu 
sama od sebe. Otázky, které tam byly, 
generovaly další otázky. Tohle mě ved-
lo. To rozhodnutí přijít na to bylo zásad-
ní. Nehledat pomoc jinde a tohle udělat. 
A to byl začátek toho, co dělám dnes.“
 vid 

Mayský kalendář nepředpovídal konec 
světa, ale konec velkého cyklu. A začátek 

nového.   Foto Adobe Stock

Foto Adobe Stock
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Štráduju si to takhle z  letního 
kina ve Stromovce, zahloubaný 
a posmutnělý, neboť jsem právě 
zhlédl Mlhu v srpnu. Film, o kte-

rém jsem vám psal v minulém čísle, vy-
práví o vědeckých experimentech na ži-
vých bytostech a zhůvěřilostech, jakých 
jsou jen lidé schopni, a ještě pod rouškou 
dobra. Šourám se zrovna kolem Výsta-
viště a najednou slyším salvy smíchu. Ta 
energie mě přitáhne jako magnet, a tak 
chvilku poslouchám přes plot. Přijde mi, 
že slyším někoho vyprávět vtipy. To by 
se mi zrovna hodilo, po té náloži, trocha 
toho laskavého či hospodského, ale hlav-
ně českého humoru. Okamžitě měním 
směr chůze a zvuk mě dovede až na za-
hrádku restaurace Tiskárna na vzduchu, 
která leží hned vedle Průmyslového pa-
láce.

I přes pokročilou hodinu je narváno. 
Že by stand-up komedie? Do mikrofonu 
mluví nějaký Maďar, ale než se rozkou-
kám, je pryč. Po něm na pódium přichází 
Čech, který vystřihne asi pětiminuto-
vou, třeskutě vtipnou básničku, za kte-
rou dostane od porotců víc bodů než při 
krasobruslení. Víc už se do programu 
bohužel nevejde, ale právě jsem objevil 
zcela novou disciplínu, která mě okamži-
tě zaujala. Slam Poetry.

Přeložit by se to možná hodně vol-
ně dalo jako pouliční nebo freestylové 
básnění. Jakýsi sofistikovanější a  inte-
ligentnější rap bez hudby, při kterém 
parta mladých lidí soutěží v tom, kdo 
vtipněji zveršuje nějaké téma ze života. 
Na první dojem to možná nezní jako 
největší odvaz, recitovat ve 21. stole-
tí na veřejnosti, ale do 1. máje v  roce 
1988, kde jsem coby předškolák na 
návsi při prvomájovém průvodu před-
nášel Josefa Václava Sládka, to má (na-
štěstí) daleko.

„Já teď vyjádřím vlastní obhajobu toho, 
proč se mi občas nechce existovat a proč 
odmítám tu gradující a čím dál víc uspě-
chanou dobu, obhajobu skrytého alkoho-
lismu,“ uvádí svůj první příspěvek slamer 
jménem Bingo na další exhibici, která se 
tamtéž konala 30. srpna a na niž jsem do-
razil pěkně od začátku a se zápisníčkem.

Bingo je moc šikovný, ale jak se za pár 
minut ukáže, trochu „piclý“, a tak zapo-
míná text. „Nehážu kamením, rozhodně 
nejsem bez viny… Nikdy jsem neřešil, ja-
kou dostanu do indexu známku, a je mi 
úplně u prdele, co je anebo není známka 
punku. Nikdy jsem neměl v  povaze do 
krve hájit vlastní postoje, jen ať si každý 
ve spěchu a ve stresu shání potravu, ale 
jen do doby, než mi plíci probodne nebo 
mi bude chtít srát na hlavu. Občas něko-
ho můžu vytočit do běla, občas někomu 
můžu být pro smích, občas jen tak, z roz-
maru, pochčiju vrata kostela, ale jinak se 
snažím šlapat víceméně po svých, jen mi 
to čím dál víc kazí ta zuřící panika, infor-
mační žumpa, názorový smog, potlačo-
vaná logika. Neustálá definice nepřítele, 
se kterým bychom se mohli potýkat. (…) 
anebo v kolektivním sebeklamu, úsmě-
vem si křivit tlamu…“ Bingo se omlouvá 
za chvilkový výpadek, který právě na-

stává, slovy, že měl dneska asi deset piv, 
ale i tak mě jeho trefná, i když poněkud 
vulgární sociální sonda baví. Na konci 
zkritizuje, že se v dnešní době až příliš 
„válčí ve jménu míru“ a „souloží za panic-
tví“, a ptá se, jak se dostat z toho ven a že 
nepomůže, když hovnu budeme říkat 
exkrement, a nechápe, jak jsme uvěřili, 
že na konci by nás snad mohl ještě čekat 
happy end. Známky: Šest, devět, sedm, 
sedm, čtyři, šest a osm.

Jedenáctinásobný vítěz exhibice ve 
slam poetry Švéd také reflektuje moder-
ní společnost, ale pouští se i do lidského 
nitra. „Těšíme se na život, jak Popelka pět 
minut do plesu, ale vzápětí se začnem 
topit v tom kýblu zkurvenýho stresu jak 
ve Štrbským plesu. (…) Ale na čem má 
tvá štěstěna jak na základu stát, když se 
prostě nemáš rád? Je tu věc, která vyře-
ší všechny vaše vnitřní strachy, a nebu-
de vás to stát vůbec žádný prachy. Ano, 

mám na mysli introvertně-dialogickou 
meditaci,“ uvádí originálně svoji následu-
jící scénku. Ve Slam Poetry se nepěstují 
žádné kostýmy a rekvizity, ale pohybu se 
meze nekladou. 

Švéd ukazuje imaginární zrcadlo, před 
které se staví, aby zahájil vnitřní dia-
log a pěkně si zameditoval. „Seš dobrej, 
kámo. Seš jednička. Napsal jsi na papír 
pár slov… Ejhle, básnička. Někdo tě tře-
ba natočí a na Facebooku budeš mít tisíc 
lajků, jenom slamuj dál, mám tě rád, jseš 
v cajku. – (Švédovo alter ego, jeho vnitřní 
hlas, zpoza zrcadla, kam si odskočí, mu 
odpovídá) „Kámo, víš, že už slamuješ 
minutu a půl a nějaká změna by trochu 
bodla?“ – (Jde zase před zrcadlo.) Zase ty? 
Zase ty? Já se snažím bejt pozitivní, dát 
jim zábavu roku.“ – „Jestli jim nechceš dát 
panděro roku, tak přestaň stát z boku.“ 
– „Přestaň do mě pi*ovat, poslouchaj to 
lidi…“ – „Ále, tak panáček se jako stydí? – 

„Nech mě bejt, ty vole, nemám na cvičení 
čas kvůli práci a škole.“ – „No a už je to 
tu zas. Výmluv jako v ráně hnisu, takže 
ráno neměl k snídani jsi dvojitou porci ti-
ramisu?“ – „Hele, to byla náhoda, prostě 
jsem se začetl do toho článku jak Jean-
-Jacques Rousseau…“ – „Jo a zakopnul jsi 
a upadl jsi na ten dortík pusou?“ – „Co po 
mně vlastně chceš? Já aspoň nekritizuju 
a snažím se něco dělat. Aspoň trochu. Co 
skvělýho jsi udělal ty, hochu?“ Výborný! 
Šest, deset, osm, deset, sedm a deset.

Honza Dibitanzl nechá diváky vybrat 
jména lidí, kteří se budou v jeho impro-
vizaci rozcházet. Vinnetou! Šípková Rů-
ženka! Jeho improvizace je lehce morbid-
ní, neboť Růženka se už pár let rozkládá 
a Vinnetouovi „nevoní“. Za svoji obdivu-
hodnou kreativitu sklízí Honza devět, 
devět, deset, devět, deset, deset a deset.

 Doktor Filipič, mistr republiky pro rok 
2017, zase mění žánr a odlehčuje. Rozhodl 

„Já se snažím bejt pozitivní, dát jim zábavu roku.“ 
– „Jestli jim nechceš dát panděro roku, tak hlavně 
přestaň stát z boku.“
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Básníci ulice

V Česku zažívá velký rozmach 
disciplína zvaná slam poetry, 

jakési freestylové pouliční 
básnění. Mladí lidé ve verších 

soutěží, kdo lépe pobaví 
diváky a popíše náš bláznivý 

svět. Zábava je to vskutku 
originální.
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se „zeslamovat“ příběh svého kamará-
da, který se měl za dva dny ženit. Svoje 
dílo pojmenoval „Cesta Lukáše Svobody 
ke státem posvěcené nesvobodě“. „Jakási 
Alena svým zjevem bere mě do říše divů, 
jediným cílem je od teď ulovit tuhle divu. 
A že mě zpočátku fuckuje, s  tím se vy-
rovnám… Zprávu za zprávou posílám, 
zase nějaký nadržený blbec, říká si, a tak 
odpovídá za 14 dnů anebo pro jistotu 
vůbec,“ rozjíždí tenhle student divadelní 
fakulty svoji velkolepou show. „Tam, na té 
pláži, kde si přes den modelky půlky sma-
ží, s pocitem, že já jsem Hano Solo a ty 
princezna Leia, rozhodl jsem si zahrát na 
Prométhea, a připoutat tě k sobě kusem 
kovu, ježto tě mám plnou hlavu, a chce 
se mi křičet, že kromě domácnosti a ge-
nitálií s tebou toužím sdílet i svoje auto 
a bankovní účet… A tam, na té pláži za 
východu Slunce, sepjal jsem ruce a  svůj 
záměr obnažil jí. Byla bláhovost čekat 
reakci jako z filmu a seriálu a místo toho 
dostávám pomyslný kopanec do análu. 
(…) Nakonec ale řekla ano, a proto jsme 
teď tady, na svatbě Alenky, jejíž příjmení 
už je irelevantní, bez urážky, a  Lukáše 
Svobody (…) a jsme svědky další cesty že-
nicha a nevěsty a nezbývá než jim držet 
palce, aby se na té cestě nezačali ztrácet, 

aby ke zdárnému cíli spěli, dokud je smrt 
anebo o 40 let mladší milenka či milenec 
nerozdělí.“ Deset, deset, deset, osm, de-
set, osm a deset.

Na Slam Poetry je úžasná nejen pest-
rost žánrů, ale i genderová vyváženost. 
Ženy do básnického freestylu vnášejí 
úplně jiný pohled a vnímavost a zdejší tři 
účastnice tu nejsou rozhodně do počtu. 
Barbora se pouští do oblasti počítačo-
vých her, filmů a seriálů s kouskem apli-
kovaným na svůj milostný vztah. Devět, 
sedm, sedm, osm, sedm a devět.

Klára pracuje v  korporaci a  slamuje 
takový běžný pracovní den od rána až 
do večera, a to celý kompletně časová-
ním ve druhé osobě čísla jednotného. 
„Spíš. Zvoní. Usneš. Zvoní, usneš. Zvoní, 
posuneš. Donutíš. Promneš. Protáhneš. 
Otevřeš. Vstaneš. Pastu odšroubuješ, 
vymačkáš, namočíš, čistíš. Vyplivneš, 
vypláchneš, osušíš. Namaluješ, natočíš, 
naneseš sprej. Rozčešeš, vyfénuješ. Na-
vlečeš. Vysvlečeš. Navlečeš. Vysvlečeš. 
Vyměníš. Navlečeš. Vysvlečeš. Vyměníš. 
Zeptáš. Navlečeš. Vysvlečeš. Vyměníš. 
Zeptáš. Sluší. Souhlasíš. Obuješ, za-
pneš, zabouchneš, zamkneš. (…) Sedíš. 
Čumíš. Nevíš. Nechceš. Musíš. Trpíš. Se-
díš. Čumíš. Nevíš. Nechceš. Musíš. Trpíš. 

Slam Poetry je především 
skvělá zábava.   Foto archiv
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(4x) Odepíšeš. Odepíšeš. Odepíšeš. Vy-
světlíš. Odepíšeš. Vysvětlíš. (3x) Vztekáš 
se. Odepíšeš. Vysvětlíš. Vztekáš se. Vzte-
káš se. Vztekáš se. Zpracuješ.

Zkopíruješ. Vložíš. Zkopíruješ. Vložíš. 
Upravíš. Vyjmeš. Uložíš. Vyjmeš. Uložíš. 
Upravíš. (4x) Zpracuješ. Klikneš. Odešleš. 
Zvládneš. Odpíchneš. Běžíš. Letíš. Skáčeš. 
Blázníš. Žiješ. Nákup. (…) Vláčíš se. Vejdeš. 
Zuješ. Svlíkneš. Tepláky oblíkneš. Uklidíš. 
Uvaříš. Vypereš. Vyžehlíš. Najíš. Umyješ. 
Utřeš. Povlečeš. Namočíš. Namydlíš. Po-
držíš. Oholíš. Uvolníš. Zavřeš. Pusu. Spíš. 
Sníš.“ Deset, sedm, devět, deset, deset 
a osm.

Jako klíště
A  pak že jsou dnešní mladí k  ničemu 
a nemají talent. Všichni tihle kluci a hol-
ky mají co říct, a říkají to navíc hodně ori-
ginálním způsobem. Vypovídat o dnešní 
době úderně, ve verších a  s  takovým 
nadhledem a humorem je vážně frajeři-
na. Atmosféra je fajn, všichni fandí a krá-
lovsky se baví. Nejsilnější je slam poetry 
v místech, kdy účinkující popisují realitu 
– ať už tu okolo sebe, nebo svoji vlastní. 
Diváci v těch verších poznávají své životy 
a problémy a úlevně se mohou zasmát 
tomu odlehčení a faktu, že nejsou sami.

Slabiny by se ale taky našly. Jakmile se 
účinkující snaží trefit nějaké trendy „vir-
tuální“ téma, začne to celé zavánět po-
zérštinou a  přiblblým aktivismem, kte-
rého má člověk dost jinde. Silný názor je 
sice fajn, ale vždy je lepší o tématu nejdřív 
něco vědět. Protože není nic trapnějšího 
než slamovat o fake news, ale stát přitom 
na špatné straně. Jako Jiří Drahoš.

Navážet se do komunistů, když nebez-
pečí dávno fouká odjinud? Je to podob-
né, jako kdyby hippík v 60. letech zpíval 
za světový mír tím, že složí oslavný song 
o válce ve Vietnamu. Nebo Američan ra-
poval o tom, jak je skvělé, že si mohl do-
volit hypotéku. Patos a nevědomost, toť 
smrtící kombinace. Politický text o dez-
informacích Honzy Dibitanzla je pěkně 
zveršován, ale tak mimo, jak jen levicový 
liberál pod vlivem emocí může být. Když 
už si beru do pusy Orwella, měl bych si 
ho napřed pořádně přečíst. Honzo, on to 

myslel obráceně. Obráceně! Ministerstvo 
pravdy vytvořil a ovládal Velký bratr, ne 
opozice. Právě proto se musely obrátit 
pojmy, aby masa nevěřila tomu, že mají 
kritické opoziční hlasy v lecčems pravdu.

Slamovat na podporu stávajícího esta-
blishmentu, který podporuje válčení po 
celém světě, zavádí cenzuru nejen na 
sociálních sítích a snaží se stigmatizovat 
odlišné názory i postoje a oklešťovat svo-
bodu slova, je zkrátka chucpe a vůbec to 
nedává smysl. Jasně, v  pohodlí pražské 
bubliny problémy možná (zatím) tolik 
vidět nejsou, ale umění funguje mnohem 
lépe, když problémy odkrývá, než zakrý-
vá a obhajuje „pohodičku“ pro pár privile-
govaných. Z některých příspěvků je cítit 
i pocit jakési intelektuální nadřazenosti 
a povýšenosti nad „burany“ a obyčejný-
mi lidmi, kteří nejsou dost cool. Body za 
svou agitku má ale Honza slušné…

Mnohem opravdověji působí před-

skokanka druhého kola Petra z Nádra-
ží, která až dojemně veršuje o tom, jak 
jí odmala bylo lépe mezi kluky a že to 
s sebou přinášelo od puberty i jisté těž-
kosti. „Spíš mě tíží, že nemůžu prosadit 
svůj hlas bez obtíží. Možná se vám bude 
zdát, že se chlubím, když řeknu vám, že 
mužům zamotat hlavu i údy umím. Bylo 
to zas jak včera a jako příště, nalepí se na 
mě a drží jako klíště. Zatlačí mě do kouta 
jen proto, že mám zrovna rtěnku. Levou 
zadní konverzujou, levou přední hledaj 
podprsenku. (…) Podíváš se na mě tak, 
že by mi měla prasknout podprsenka, 
zatímco tobě praskaj kalhoty, a já přitom 
myslela, že jsem tě uhnala na písmen-
ka, a tím ti dělám drahoty. (…) Přitom 
je moje dušička ohrožena, když v míst-
nosti objeví se jiná žena. Bavíme se, na 
oko smějeme, a v ruce nůž, když si ruku 
podáváme. Ale to jen proto, že všichni 
hledáme lásku. A přitom jenom svazuje-

me a zaplácáváme čas a sami máme přes 
srdce pásku. (…) Nakonec si uvědomíš, 
že nepotřebuješ kamaráda, stačí ti jeden, 
kterýho máš prostě ráda.“ 

Ale stejně nezáleží jen na tom, co udě-
láte, ale i jak to uděláte. Barbora ve dru-
hém kole zpracovává kampaň MeToo, ale 
způsobem, proti kterému nikdo nemůže 
říct ani popel. Na rozdíl od hollywood-
ských hereček, které si po třiceti letech 
vzpomněly, že když se vyspaly kvůli roli 
s producentem, režisérem i kamerama-
nem a kvůli tomu se staly hvězdami, že 
byly vlastně zneužity. Tohle je nejlep-
ší příspěvek do kampaně MeToo, jaký 
jsem za celou tu dobu viděl. „Snadný je 
sáhnout některý na zadek. U2 a MeToo.“ 
I moderátorovi, který během večera asi 
třikrát sexisticky zavtipkoval, tuhne 
úsměv na rtech a je nesvůj. Deset, devět, 
deset, devět, devět, osm a devět. 

Ten večer jsem si parádně užil. Za zvu-

ku Eye of the Tiger z Rockyho se na tře-
tím místě umístil Švéd, stříbrný je Honza 
Dibitanzl a  vítězem se stává… Doktor 
Filipič! Jelikož žije se slamerkou Klárou, 
připraví si spolu závěrečnou etudu. „Když 
ti osud na prdel dává, a  satisfakce se ti 
nedostává, když umřela i poslední naděje 
a život k myšlence na sebevraždu dospě-
je, zvolni. Uber tempo. Nohy na stůl dej. 
Zavři oči a počítej. Čtyři, pět…“ – „Zkur-
venej svět,“ skočí jí do toho Filipič. – „Pět, 
šest, sedm…“ – „Podívej se k sousedům. 
Mrkej na ně, jak se jejich trávník šklebí ze-
leně. Jako můj ksicht. A bodejť by ne. Jak-
pak tam krásně kvetou, se svojí novou hy-
potékou. V zimě na hory a v létě k moři, 
jenže zatím tu smrdíme jako dva tchoři.“ 
– „Ale ne… I když je život pes. Kein Stress. 
I když jsi vytočenej do vrtule a toužíš lidi 
poslat do nejhlubší prdele. Když jsi vyto-
čenej do běla, začni počítat, a sleduj, co to 
udělá.“ vid 

xxxx xxxxx   Foto Profimedia

Bylo to jak včera a jako příště, nalepí se na mě a drží jako 
klíště. Zatlačí mě do kouta jen proto, že mám rtěnku. 
Levou zadní konverzujou, přední hledaj podprsenku. 
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ŠÍDLO 
vrací 

ÚDER
S Petrem Žantovským o právu občana 

na pravdu, smyslu veřejnoprávních médií, 
cenzuře, která porušuje mezinárodní právo 

i úmluvy OSN, návrhu zákona, který ji zakáže, 
i o tom, že cenzura tu byla i za první republiky.
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Svoboda slova a právo občana na 
pravdu. Ne, nejde o  název žád-
ného sci-fi seriálu, ale semináře, 
který se konal 10. září na půdě 

Poslanecké sněmovny České republiky. 
Do říše fikce a  fantasy toto téma ale 
v dnešní Evropě, a tedy i v České repub-
liky, bohužel začíná patřit stále více, ne-
boť už to není ani komedie. Již samotný 
paradox, že se takový seminář na půdě 
parlamentu vůbec koná, naznačuje 
mnohé.

Je mi jasné, co se teď stane. Každý od-
půrce svobody slova či liberální demo-
krat, je-li v tom ještě dnes vůbec nějaký 
rozdíl, mě napadne, že když můžu žva-
nit kacířsky i já, tak co to tady povídám 
o cenzuře či nesvobodě. Tak jako to udě-

lal komentátor Hospodářských novin 
Petr Honzejk ve svém komentáři z 12. 
září: „Říká se tomu ironie osudu. Dopo-
ledne poslanec SPD Jiří Kobza pořádal 
v  Poslanecké sněmovně seminář s  ná-
zvem Svoboda projevu a právo občana 
na pravdu, na kterém si skupina spříz-
něnců (Tomio Okamura, Václav Klaus 
ml., Ladislav Jakl a Petr Žantovský) no-
tovala, jak jsou umlčovaní, cenzurovaní 
a jak je jim bráněno zjevovat lidu skuteč-
nou pravdu. (…) Vypadá to jako pouhá 
životem napsaná anekdota, ale vede 
ke  dvěma podstatným otázkám. Zapr-
vé: co si vlastně jmenovaní představují 
pod výrazem pravda? A  pak zadruhé: 
proč potřebují vypadat jako utlačovaní, 
cenzurovaní, nesvobodní, i když to tak 
evidentně není?“ Pan Honzejk by samo-
zřejmě jako novinář měl odpovědi na 

obě otázky znát, ale pokud by náhodou 
zapomněl nebo mu vzpomenout si zaká-
zal jeho šéf, jistý Zdeněk Bakala, milerád 
mu to připomenu. 

Pan Bakala, jak asi všichni vědí, je 
český oligarcha s nepříliš dobrou repu-
tací. Přesto, že provozovatel Knihovny 
Václava Havla patří mezi velké obhájce 
pravdy, lásky, svobody a  jiných vzneše-
ných hodnot, a  sám sebe považuje do-
konce za filantropa, v  byznyse se řídí 
principy jako „po mně potopa“ či „levně 
koupit, vysát a zmizet“. Obzvláště oblí-
bený je na severní Moravě, kde stylem 
KO položil Ostravsko-karvinské doly, ze 
kterých místo uhlí vytěžil desítky mili-
ard korun a k tomu „zprivatizoval“ přes 
40 000 hornických bytů.

No a zrovna tento výsostný demokrat, 
jeden z  největších, jaké kdy tato země 
nosila, se pro všeobecné blaho rozhodl 
čistit mailové schránky centrum.cz, vol-
ny.cz či atlas.cz, které provozuje, a ma-
zat z nich „závadné“ maily od subjektů 
a osob, jež si zařadil na seznam „nežá-
doucích“ osob. V praxi to probíhá tak, že 
tyto mailové schránky úmyslně mažou 
lidem maily, které jim přijdou z domén 
alternativních serverů, aniž by o  tom 
vůbec věděli. Objednáte si například 
předplatné Šifry, ale potvrzení objed-
návky pan Bakala nechá smazat, a  tak 
vám vůbec nedorazí.

Poté, co se v  tématu angažoval pře-
devším bývalý policejní prezident a di-
sident Stanislav Novotný, který téma 
dotlačil do Poslanecké sněmovny (i když 
„jen“ do podvýboru pro svobodu slova 

Cenzura je opět v módě.   Foto Profimedia

Podle mezinárodních dokumentů není svoboda slova 
jen to, že si můžete říkat, co chcete, ale máte právo 
se dozvídat informace ze všech zdrojů.
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a média), nás pan Bakala hází už „pouze“ 
do spamu. Je to sice nezákonné, ale to je 
v této republice jen takový detail, který 
liberální demokrat dokáže velkoryse 
přejít, když se netýká jeho.

To ale není jediná nepravda a demago-
gie, které se pan Honzejk v těch něko-
lika větách dopustil. Stačí si jen ujasnit 
pojmy. „Podle OSN a  mezinárodních 
dokumentů není svoboda slova jen to, 
že si můžete říkat, co chcete, ale máte 
právo se dozvídat informace ze všech 
zdrojů a bez ohledu na hranice, a to vše-
mi způsoby, nejen internetem, rádiem 
a  novinami, abyste se mohl svobodně 
rozhodovat. Dnes se u  nás nedodržuje 
ani jedno, ani druhé. Předložil jsem na 
semináři všechny ty mezinárodní doku-
menty, ke kterým jsme se upsali, že je 
budeme dodržovat, ale nedodržujeme,“ 
vysvětluje publicista, mediální analytik 
a  spolupracovník Šifry Petr Žantovský, 
který se semináře coby jeden z  vystu-
pujících účastnil. Toho nemají mainst-
reamoví novináři rádi především proto, 
že nepatří do jejich party a představuje 
jeden z  mála viditelných, slyšitelných 
a vlivných protihlasů – takových, jaké by 
nejraději umlčeli.

Seminář pořádal Jiří Kobza z  SPD, 
přírodovědec a  dlouholetý český di-
plomat na Blízkém východě, který má 
podle Petra Žantovského „racionální 
pohled na svět“, není to žádný „stře-
lec a  extremista“, ale „člověk, který 
respektuje argumentaci oponentů“ 
a „nenechá se vyprovokovat“. I přesto, 
že pan Kobza pořádal ve sněmovně již 
třetí podobnou konferenci – první byla 
o sociální politice a druhá o ekonomice 
–, novináři si všimli až té, která se jich 
přímo týkala. 

Není divu, že se akce zalíbila i Jindři-
chu Šídlovi ze Seznam Zprávy, který byl 
v roce 2016 nejzvanějším hostem v Čes-
ké televizi. Teď si ve svém satirickém po-
řadu Šťastné pondělí utahoval z toho, že 
je Tomio Okamura nejzvanějším hostem 
v TV Barrandov. Faktem je, že kdyby se 
sečetla mediální aktivita pana Okamu-
ry, byl by zřejmě bezkonkurenční mistr 
republiky.

Pan Šídlo je prominentním žurna-
listou liberálně-demokratického prou-
du, kterému v budovatelském nadšení 
světlých evropských zítřků nepřekážejí 
ani války, ani cenzura, protože si myslí, 
že je na té „správné“ straně. A tak tuhle 
selektivní demokracii rozdávají plnými 
doušky už skoro 30 let a ne a ne se jí 
nabažit. Moderátor Šťastného pondě-
lí označil seminář za „nejšílenější akci 
uplynulého týdne“ a  obzvlášť se otřel 
o Petra Žantovského, který mu onu sta-
tistiku o tom, že byl nejčastěji zvaným 
hostem ČT, před časem poslal mailem. 
„Nemohli chybět ani Václav Klaus mlad-

ší, což je takový mladší Václav Klaus, 
nebo Petr Žantovský, který by chtěl 
být jako Václav Klaus, ale je to jenom 
Žantovský, oživlá definice bezpáteřní 
zbytečnosti a samozřejmě nositel stát-
ního vyznamenání z rukou prezidenta 
Zemana,“ píchal Šídlo s  nesatirickým 
dodatkem, že se akce účastnili samí 
„xenofobní zmetkové“. Tak jestli se 
tomu, v čem žijeme, říká svoboda a de-
mokracie, xenofobní zmetek očima Jin-
dřicha Šídla (který si svou páteř musel 
zlomit hned na začátku, až má zřejmě 
pocit, že je rovná) se nemusí jevit jako 
nadávka.

Jindřichu Šídlovi, prominentnímu 
mainstreamovému novináři, cenzura nevadí, 
když se netýká jeho.   Foto Profimedia
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„Mimochodem, je v očích Šídla nebo 
jiného podobného zbytečného noviná-
ře xenofobním zmetkem profesor Jan 
Jirák, klasik české mediální teorie? Příto-
men byl a příspěvek měl i rektor Vyso-
ké školy aplikované psychologie Štefan 
Medzihorský či politolog Pavel Hynčica 
z  ústecké univerzity, shodou okolností 
z katedry vedené Danielem Kroupou. To 
všechno jsou ,xenofobní zmetci‘? A proč 
je Šídlo, Honzejk a další opomněli jme-
novat, když už měli potřebu o semináři, 
na němž možná ani nebyli osobně, po-
kud jsem se nedíval špatně, s despektem 
referovat?“ ptá se Žantovský.  

Intenzita, s  jakou se liberální demo-
kraté, kteří nejsou ani liberální, ani 
demokratičtí, strefují do lidí s  jiným 
názorem, je gigantická. Připravují očer-
ňující kampaně a  vytvářejí seznamy 
nepohodlných, které je třeba umlčet, 
neinformují veřejnost o tom, o čem by 
měli, a  dezinformují o  tom, o  čem by 
neměli. Jako když lupiči křičí „chyťte lu-
piče“. Tihle lupiči svobody jsou obzvlášť 
nebezpeční v  tom, s  jakou intenzitou 
obhajují právo na jeden jediný správný 
pohled na svět (ten jejich, samozřejmě) 
a s jakou radostí a jak rafinovaně v tom 
brání ostatním.

Dvojí metr
„Je to důležité téma. Svoboda slova je 
jedním ze základů naší civilizace. Lidé 
mají právo říkat svoje názory, mají právo 
říkat chytré názory, inspirativní názo-
ry, ale mají právo říkat i hloupé názory 
nebo provokativní názory. Ta hranice 
mezi nimi je tenká a většinou vyžaduje 
nějakou silnou centrální autoritu, která 
to rozhoduje. Žil jsem v takové zemi prv-
ních 20 let svého života a citlivě vnímám 
to, že nechci žít v  takové společnosti 
v posledních 20 letech života. Poslední 

dobou sledujeme poměrně velké tlaky 
na to svobodu slova omezit,“ říkal na se-
mináři Václav Klaus mladší s tím, že se 
používá zcela dvojí metr. „Máme skupi-
ny občanů, které je dovoleno beztrest-
ně urážet. Můžete například nadávat 
starým lidem po každých volbách, že 
hloupě volí, a  dělat kampaně přemluv 
bábu. Ale samozřejmě nemůžete dělat 
kampaň přemluv cikána, to je rasismus.“ 

Poslanec za ODS ale zmínil především 
sílící cenzuru na internetu a sociálních 
sítích, která je důsledkem ztráty pozic 
klasických médií. „Byla doba, kdy když 
o vás v 19.31 odvysílali v televizi, že jste 

špatný nebo zlý, byl jste mrtvý. To byl 
fakt a lidi na tu půl osmou čekali. Urči-
lo to celou veřejnou debatu. Ta doba je 
pryč. Internet přinesl svobodu, lidi zís-
kávají různé názory a najednou ta jejich 
moc klesla. Jenomže tohle si ti nepřátelé 
svobody slova samozřejmě rychle uvě-
domili, nejenom v Číně, ale ti naši noví, 
západní marxisti, kteří chtějí dostat 
internet pod kontrolu. A tak jsem vám 
sem přišel oznámit, že na to chystám 
zákon.“

Média ihned přispěchala s argumen-
tem, že je Facebook soukromá společ-
nost a  může si blokovat, koho chce. 
Rozumějte, pokud blokuje tu správnou 
skupinu. Jen kdyby to udělal někdo 
jim, to by bylo řevu… „Internetoví ex-
perti kroutí hlavou nad iniciativou po-
slance Václava Klause ml., který by rád 
provozovatelům sociálních sítí odňal 
právo mazat příspěvky,“ pohoršovaly 
se třeba v titulku Lidové noviny a celý 
týden to pak opakovali různí rádoby 
experti na internet. „Je to totálně ire-
levantní nápad. Facebook se žádnou 
českou legislativou řídit nebude. Neří-
dí se ani evropskou, německou, prostě 
žádnou. Proč by to tedy dělal u české?“ 

sdělil serveru Lidovky.cz expert Daniel 
Dočekal. „Facebook si může mazat, co 
chce. Je to soukromá síť, té nemůžeme 
nic nařizovat. A už vůbec ne té, která je 
provozovaná americkým subjektem. Že 
to pan Václav Klaus mladší nechápe, mě 
nepřekvapuje.“¨

A to je právě ten problém u pana Do-
čekala a  jiných ideologických expertů 
– co věta, to lež nebo demagogie. Buď 
spoléhají na to, že lidé nejsou příliš bys-
tří, nebo že budou líní si tato tvrzení 
ověřit.

Facebook se řídí například německou 
legislativou, ne že ne. Firma sama byla 

Můžete například nadávat starým lidem po každých 
volbách, že hloupě volí, a dělat kampaně přemluv 
bábu. Ale nemůžete dělat kampaň přemluv cikána...
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vždy pro svobodu slova a žádné příspěv-
ky mazat nechtěla, dokud si německá 
kancléřka Merkelová nepozvala na kobe-
reček šéfa Facebooku Marka Zuckerber-
ga a nepřitlačila ho pořádně ke zdi – buď 
začne „spolupracovat“, nebo bude platit, 
až zčerná. V  Německu tak Facebook 
cenzuruje jako o život, protože se musí 
řídit novým zákonem o  odstraňování 
nezákonného obsahu ze sociálních sítí. 
A tak musel nechat najmout tisíce exter-
nistů do rozsáhlých mazacích center. To 
ale není jediný faul. „Když se Facebook 
rozjížděl, lákal na službu, že u nich mo-
hou lidi diskutovat a komunikovat. A na 
to ty lidi získali. A na tyto lidi, z nichž 
mnohé libovolně mažou, teď získávají 
reklamu. V tom je to zločinecké. Nabra-
li miliony lidí, kteří netuší, že jim půlku 
věcí FB nezobrazují. To je virtuální rea-
lita,“ upozorňuje Petr Žantovský, který 
má na Vysoké škole ekonomické celou 
přednášku o cenzuře a jejích nejrůzněj-
ších podobách.

Jeden zákon proti cenzuře už ale 
v České republice máme, byť se samo-
zřejmě nedodržuje. Zákon číslo 182 sbír-
ky. „Klausův zákon, který by měl chránit 
občany před cenzurou, by zakazoval 
jakékoli vstupování do svobody slova 
ve virtuálním prostoru. Na jednu stra-
nu to zní velmi přitažlivě a sympaticky, 
na druhou stranu to trošku supluje zá-
kon 182 sbírky, který je jednodušší – je 
o  poštovním a  listovním tajemství. To 
se týká i mailů a digitálního prostředí,“ 
vysvětluje Petr Žantovský. Pokud tedy 
Bakalovy maily mažou příchozí poštu 
například z redakčních mailů Šifry nebo 
Parlamentních listů, jednoznačně poru-
šují zákon.

Jak to, že to nevadí pánům Šídlovi 
a  Honzejkovi, České televizi ani jiným 
seriózním médiím, jak sama sebe nazý-
vají? Protože se kryjí navzájem jako dok-
toři, když někomu uříznou při operaci 
špatnou nohu.

Bílý sloupec
Není to ale nic nového, cenzura pano-
vala v českých zemích i za tolik obdivo-
vané první republiky. První cenzura ale 

byla zavedena už po roce 1550, sto let 
po zavedení knihtisku, který v té době 
znamenal něco jako dnes internet; také 
bylo potřeba přistřihnout mu křidýlka.  
Index librorum prohibitorum, seznam 
zakázaných knih, na který byli církví 
umístěni kacíři typu Galilea, Tycha de 
Brahe či Goetheho, byl oficiálně zrušen 
až v roce 1966.

„Existují tři základní druhy cenzu-
ry: 1) předběžná, kterou jsme znali za 
Rakouska-Uherska a  první republiky. 
Vyšly noviny a v nich byl zabělený nebo 
začerněný sloupec. Většinou to byly celé 
články. Vypadalo to divně, ale bylo to 

alespoň transparentní. Řekli třeba, že 
nechtějí článek od Havlíčka Borovského, 
tak pic a byl tam bílý flek. Příště ale Ha-
vlíček zase vyšel, protože byl poslancem 
říšského sněmu. Jednou napsal něco, 
kde překročil hranici, tak mu to neotisk-
li, jindy zase ano. Ale nebyl na indexu ja-
kožto osoba,“ vysvětluje Petr Žantovský. 
„Za komunistické normalizace pak byla 
následná cenzura. Jako šéfredaktor mů-
žete vydat cokoli, ale když někdo potom 
sezná, že je to nežádoucí, tak dostanete 
přes palici vy, ne ten autor. Vy pak sys-
témem padajícího lejna vyhodíte toho 
autora, a  už mu nikdo nic neotiskne. 

Německá vláda se hodně angažovala 
v tom, aby byla utužena cenzura 
na internetu. Facebook musel kvůli 
Angele Merkelové najmout na mazání 
nepohodlných příspěvků tisíce lidí.   
Foto Profimedia



51

MÉDIA A MY

Svedete to sice na něj, ale máte to u sou-
druhů rozlité. To vede logicky k autocen-
zuře.“

No a  ta třetí? „Pak je ještě cenzura 
ekonomická, a  ta je pro alternativní 
weby nejaktuálnější. Kartely se domlu-
vily, že nebudou inzerovat na určitých 
webech. Lubomír Huďo napsal knihu 
Mediální krysy o  tom, jak je to všech-
no propojené.“ Napadá mě ještě čtvrtý 
druh cenzury, který praktikuje třeba 
Česká televize – seznam nežádoucích 
osob, které nesmějí do televize, proto-
že mají ideologicky „závadné“ názory 
a vědí toho až příliš. „Tomu se říká vý-

běrová redakční politika,“ směje se Petr 
Žantovský.

Dnešní doba je unikátní v  tom, že 
ač se tváří jako ta nejdemokratičtější 
a nejsvobodnější v historii, jako jediná 
praktikuje všechny tři druhy cenzury 
najednou a „výběrovou redakční politi-
ku“ k tomu jako bonus. První se proje-
vuje mazáním a blokováním příspěvků 
na Facebooku; druhá je jasná, ta spočívá 
v  tom, že až na výjimky nesmí praco-
vat v  médiích nikdo normální, takže 
všechna mainstreamová média zpívají 
stejnou písničku; a  třetí se projevuje 
doporučeními reklamním agenturám, 
kde mají či nemají inzerovat. To začalo 
původně na Slovensku, kde si reklamní 
agentura napojená na sorosovský deník 
SME v  obavách z  konkurence alterna-
tivních médií sestavila seznam závad-
ných webů (kam dala i Šifru), a vyzývá 
inzerenty, aby na nich neinzerovali. 
Komunisti aspoň zakazovali oficiálně, 
a tak každý věděl, dnes se spousta věcí 
děje zákulisně a „zezadu“, což je o to zá-
keřnější.

Cenzoři už ale postupně začali ztrácet 
nervy, a tak se s tím, na rozdíl od pří-

spěvků, taky už moc nemažou – klidně 
zruší celý facebookový profil s  50  000 
fanoušky Naštvaným matkám, nebo 
zablokují profil poslance parlamentu 
Václava Klause, když se až příliš přesně 
trefuje do černého. Taková normální de-
mokracie.

O polovinu levnější
Na semináři zazněla ale i další zásadní 
věc, která se netýkala jenom stále sílící 
cenzury, ale i  celkového smyslu veřej-
noprávních médií, která – minimálně 
v případě televize – neplní svoji roli zda-
leka tak, jak by měla, když to řekneme 

hodně diplomaticky. „Byl jsem rád, že se 
tam objevovaly i ty akademické příspěv-
ky, které to uvedly do objektivnějšího 
rámce. Třeba profesor Jan Jirák z Met-
ropolitní univerzity zmapoval období od 
roku 1989 a řekl zásadní větu: Už tele-
vizní krize v roce 2000 otevřela otázku 
po smyslu veřejnoprávních médií. My 
jsme dnes neustále tlačeni do situace, 
kdy lidé jako pan senátor Štěch nebo no-
vináři říkají, že by bez veřejnoprávních 
médií zemřela demokracie a že bez nich 
nelze žít. Samozřejmě že si to lze před-
stavit. Dá se to udělat různě. Například 
model, který byl diskutován ještě v roce 
2009 v  Senátu, předpokládal návrh na 
částečnou privatizaci některých kanálů 
ČT. Návrh byl doplněn o námět premié-
ra Topolánka – outsourcování některých 
veřejných služeb v médiích, prostě by se 
soutěžilo. Máte třeba hurikán na Vyso-
čině a potřebujete tento typ informace 
dostat za každou cenu k co největšímu 
počtu lidí; můžete to udělat buď pomo-
cí veřejnoprávní televize, protože to má 
v zákoně, anebo stejnou službu můžete 
outsourcovat na soukromého vysílatele, 
který udělá úplně totéž.

Protože to má na základě vysoutěžené 
smlouvy. Bylo by to neméně o polovinu 
levnější. To může být i dětské vysílání, 
edukativní vysílání, vysílání pro nábo-
ženské menšiny, cokoli, na čem se shod-
ne parlament, co je ve veřejném zájmu. 
A v zákoně už to víceméně je,“ říká Petr 
Žantovský a dodává: „Když si porovná-
te třeba úroveň hraných seriálů na jed-
notlivých kanálech, tak je stejná. Tedy 
většinou špatná, ale myslím realizačně 
a technicky. Česká televize to nedělá líp 
než Nova nebo Prima.“ Nedělá to možná 
líp, ale za to dráž.

No nekupte to, za sedm miliard. vid 

Cenzura panovala v českých zemích i za tolik 
obdivované první republiky. První cenzura ale byla 
zavedena už po roce 1550.
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Jak ten 
čas letí

Ve věku jednasedmdesáti let odešel do výtvarného 
nebe jeden z nejvýznačnějších českých malířů. 

A hlavně nejzábavnějších. Libor Vojkůvka byl originál 
každým coulem. Ne jen na plátně, ale i v životě. Foto Profimedia
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T olik, kolik je mi teď, už mi ni-
kdy nebude, vteřina za vteři-
nou ukrajují můj pecen chleba, 
neklepej na dveře, posečkej 

chvíli, můj osude, ještě tolik věcí udělat 
je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. 
(…) Řeka se prodírá koryty a slepými ra-
meny a pak se v moři doširoka rozpro-
stírá, je čas rozmetávat kameny a je čas 
ty kameny sbírat. (…) Rodina sedí v trá-
vě, směje se a snídá, je to rodina šťast-
ného malíře Vojkůvky, najednou přilétá 
straka a žena říká ,vida, podívejte, děti, 
nese borůvky, podívejte na ni, nese bo-
růvky‘. Tohle, co se děje teď, už se nikdy 
nestane, hromničkou na našich hrobech 
budou naše knihy, vůně milujících se 
těl jednou ráno vyvane, z té nekonečné 
tíhy, z té nekonečné tíhy,“ pěje Jaromír 
Nohavica na své nejslavnější desce Miky-
mauzoleum.

„Není to depresivní deska. Průměrný 
pesimista si na ní trochu toho optimi-

smu najde,“ rozesmálo mě tenkrát, na 
konci 90. let, kdy jsem jel tyhle písničky 
pořád dokola, motto na obalu. Stal jsem 
se tenkrát polovičním sirotkem a  po-
nořen do své melancholie jsem kromě 
titulního Mikymauze a poeovského Ne-
ver More sjížděl především Sudvěj. Z její 
nálady mě při každém poslechu dodnes 
mrazí.

Tehdy jsem slova o tom, že čas je jako 
tekutý písek, který člověku může snad-
no protéct mezi prsty, o prchavosti oka-
mžiku a blížící se smrti, začínal pomalu 
chápat, tak, jak to jen šestnáctiletý kluk 
ponořený ve smutku dovede nejlíp.

Utkvěl mi v hlavě především verš o ro-
dině šťastného malíře Vojkůvky a strace, 
která nese borůvky. Internet ještě nebyl; 
myslel jsem si, že jde buď o nějakého za-
pomenutého renesančního mistra, nebo 
malíře krajinek 19. století…

Jedenadvacátého září 2018 Libor Voj-
kůvka zemřel. Osud mu dopřál jedenase-
dmdesát let a věřím, že takových chvil, 
jaké s ním strávil Jaromír Nohavica, na 
něhož zapůsobily natolik, že o nich slo-
žil nezapomenutelnou píseň, prožil co 
nejvíc.

„Já jsem se někde dočetl, že jste po-
dle odborníků naivní malíř. To je prav-
da?“ zeptal se svého hosta v talk show 
Všechnopárty Karel Šíp v  roce 2009. 
Čtvrthodina, která následovala, vejde do 
dějin televizní zábavy jako jeden z nej-
originálnějších a nejvtipnějších výstupů. 
„No naivní, to je jako při souloži. Chlap 
je na i v ní. To se mi jako nelíbí, dávají 
mě spíš mezi snové realisty,“ rozesmál 
Libor Vojkůvka sál divadla Semafor i te-
levizní diváky. Po čtvrthodině hlasitého 
chechtání mě chytaly křeče do čelisti. 
„Máte víc takových přirovnání, abych vě-
děl hned na začátku, kudy ta debata pů-
jde?“ naoko se zhrozil moderátor, který 

musel ihned pochopit, že tenhle host je 
pro něj darem z nebes. „Mimochodem, 
taky jsem spadl rozkročmo na oje (tyč 
táhnoucí vůz),“ „zatlouká“ umělec další 
skvělou pointou svůj úvodní vtip, načež 
Šíp poznamenává, že už se ho bojí na 
něco zeptat; samozřejmě s jiskrou a na-
dějí v oku, že se rodí něco nezapomenu-
telného.

„Pověřil mě jeden odborník na para-
zity, abych mu sesbíral parazity ze sko-
tu zebu v  jižním Mexiku. To je taková 
hrbatá kráva, ona se na vás tak smutně 
dívá a má plno roztočů, všelijakých klo-
šů a střečků… A já jsem to vášnivě sbíral 
tou pinzetou, občas ji zasekl do hovna… 
Do trusu, do trusu… Pak jsem zase po-
třeboval volné ruce na střečky, tak jsem 
tu pinzetu občas podržel v  zubech. 
A ono se mi vám tam něco uklubalo v ža-
ludku…“ líčil Libor Vojkůvka s typickým 

Jeho líčení boje s červem, kterého nakonec utloukl 
zvonem ve vaně, protože mu „žral guláš“, bylo 
fenomenální...
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hanáckým přízvukem a obrovskou ener-
gií a radostí ze života. Originál každým 
coulem.

Jeho líčení boje s červem, kterého nako-
nec utloukl zvonem ve vaně – navzdory 
tomu, že mohl mít kamarád parazitolog 
jediný žijící exemplář ve střední Evropě –, 
protože mu „žral guláš“, bylo tak fenome-
nální, že jen na internetových stránkách 
České televize jej zhlédlo přes půl milio-
nu diváků, kromě standardního milionu 
v televizi, a tak se malíř dostal i do pově-
domí nejširší veřejnosti.

Vydří blány
Libor Vojkůvka, původní profesí zahrad-
ník, ale nebyl zdaleka jen malíř. Taky fo-
tograf, sběratel utencílií, filozof, básník, 
spisovatel, entomolog, zoolog, ichtyolog, 
herpetolog, pěstitel sukulentů, sběratel, 
botanik, akvarista, odborník na plísně, 
tramp, kytarista, příležitostný jódler 
a pábitel, který uměl nádherně vyprávět 
o své další velké vášni – cestování. Projel 
přes 100 zemí světa, kde sbíral inspiraci 
pro své nenapodobitelné, pohádkově sno-
vé obrazy, které čerpají z přírody, ale re-
flektují přitom dění kolem nás. Nejvíc se 
mi líbil jeho obraz z roku 2016 Velké ryby 
požírají malé aneb Podnikatelé v Čechách, 
Co zavinil Edison, kam dostal na svítící 
žárovky nebývalé množství svých oblíbe-
ných přátel z řad hmyzu, či Jak ten čas letí.

„Byl sběratel všeho možného. Byl to 
entomolog a  hlavně cestoval. A  tohle 
všechno v sobě vstřebával a maloval ob-
razy, které představovaly jeho sny. Byly 
plné zvířat, která snad ani neexistovala, 
plné rostlin, které existovaly napůl a tro-
chu si je domýšlel. Prostě to byly takové 
malované sny, a to lidé milovali,“ zavzpo-
mínal na svého přítele pro Český rozhlas 
Radiožurnál majitel olomoucké galerie 
Jiří Skácelík, kde malíř nejvíc vystavoval. 
Jeho obrazy, které si nejde s nikým jiným 
splést, ale zdobily galerie a sbírky po ce-
lém světě a z Libora Vojkůvky se pomalu, 
ale jistě stal nejžádanější a  nejúspěšněj-
ší český malíř. Nejsem výtvarný kritik 
a umění nerozumím, ale tipnul bych si, že 
to bylo z velké části tím, co do nich vklá-
dal – sebe. Tím, že nejde o žádné pseudo-

patlaniny, které se za umění vydávají, ale 
čistou a opravdovou krásu světa malíře 
Vojkůvky. A obrovskou poctivostí v práci. 
„Byl to člověk, který když se do něčeho 
dal, tak se tomu věnoval úplně všemi sila-
mi, které měl. Když se vrhnul na malová-
ní, tak si nastudoval malířské techniky až 
od renesance,“ říká Jiří Skácelík.

Žádnou uměleckou školu na to nepo-
třeboval. Všechno se naučil sám. A  ve 
snaze napodobit techniky renesančních 
mistrů byl neobyčejně důsledný. „Chci 
se tomu co nejvíc přiblížit, ale pořád to 
tak přesně jako oni nedokážu. Jde o sys-
tém tenounkých vrstviček, co se dávají 
postupně na sebe. Podmalby, potom 
sfregatury a nakonec lazury. Je jich tam 
takových deset až dvanáct. Dvanáct vrst-
viček dávám na postavu. Udělám šestkrát 
zelenobílý reliéf a  teprve na ten dávám 
dalších šest vrstviček pleťového tónu, až 
vznikne odpovídající barva. Takové bar-
vy, které vidíte na obrazech, se na paletě 
nedají namíchat. Ty vznikají až optickým 
součtem všech vrstviček,“ vysvětloval 
v rozhovoru pro časopis Moje země. Na 

otázku, jestli to takhle dělá ještě někdo 
jiný, odpověděl: „Tohle je časově velice ná-
ročná technika a doba je jinde. Rychlost, 
to se dnes cení. Je jednoduché popadnout 
sololit, natřít ho latexem a malovat. Já nej-
dřív našponuji plátno a potom přijde che-
mie: kremžská běloba, lněný olej, antisep-
tikum, fenol nebo krezol, křída, glycerin, 
sykativ kobaltový, je tam želatina… Tohle 
nejdřív namíchám a tím plátno natřu. Je 
to stejné jako na renesančních plátnech. 
S malými změnami. Místo želatiny se teh-
dy používal klih z králičích kožek nebo 
z vydřích blan. Zkuste ale teď shánět vyd-
ří blány…“

Plátna a barvy vozil z Vídně, pro oře-
chový olej jel až do Itálie. „Teď tím maluji 
detaily. Taky jsem změnil podklad. Ze 
začátku jsem maloval na bílá plátna, pak 
na zelená a teď plátno nejdřív přemaluji 
dvakrát červenou a pak jednou přejedu 
světlým okrem. Najednou to má takovou 
zvláštní ,hovnovou‘ barvu a na ní se fan-
tasticky maluje. Kdyby někdo za 500 let 
po mé smrti řekl ,Tohle namaloval Voj-
kůvka a docela to drží‘, budu spokojený…“

Radost z příchodu jara měl Libor Vojkůvka 
v roce 2006 opravdu velikou...   Foto Profimedia
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Takových v  dobrém slova šílenců je 
na světě málo. Lidí, kteří žijí, tvoří a my-
slí jinak. Libor Vojkůvka maloval deset 
i  dvanáct hodin denně, a  svým způso-
bem tak možná utíkal od reality, která 
je na rozdíl od jeho obrazů o dost hnus-
nější a  otravnější. Čas věnovaný malo-
vání zbožňoval. A  tak skoro nic jiného 
nedělal. „Naopak jsem nepříčetný, když 
se musím od malování odtrhnout. Typic-
ký příklad? Sednu si k tomu, jde mi to, 
pohoda… a  najednou zvonek… dlouze 
zvoní… Pošťačka, a že musím něco po-
depsat. Tak dobrá, odložím štětce, sun-
dám brýle, lehce všechno porovnám, ať 
to neshodím na zem, a  jdu před dům 
a  zase zpátky… Když mě takhle něco 
vyruší třikrát za dopoledne, tak parádně 
zuřím.“

Jeho obrazy stály statisíce i  miliony 
korun, na vernisáže ale jezdil na kole či 
stopem a  většinu vydělaných peněz in-
vestoval do cestování. Ve Všechnopárty 
u Karla Šípa, kam byl v roce 2011 pro vel-
ký úspěch prvního pořadu pozván znovu, 
prozradil, že má pro malování takovou 

vášeň, že ač je dva roky důchodce, zapo-
mněl se zaregistrovat, a tak mu nechodí 
penze. A že nestihl ve svém obydlí vybu-
dovat dlouho záchod, a tak chodil mezi 
angrešt. „Já se zanedbávám,“ přiznal.

Tahle mizivá schopnost propojit kre-
ativitu a věci tvůrčí s těmi praktického 
života je vlastní všem bohémům. Možná 
proto umírají dřív a  jejich osudy bývají  
pohnuté. Každý má někde přidáno a ně-
kde ubráno a  neschopnost normálního 
fungování ve společnosti a  jistá jedno-
strannost je slabinou mnoha umělců. Ne-
chtějí nic řešit a pořád si lítají v oblacích. 
Spíš snoví než realisté. A na to dojíždějí.

Prodloužené prázdniny
„Obrazův mnoho jsem namaloval, ko-

lem sta států navštívil a dopřáno hmyzu 
mi viděti na statisíce. Přesto dodati ještě 
musím, že mám rád krajinu, obzvlášť tu 
naši, a rázovitý lid v ní. A i přesto, že na 
tachometru života mám již natočeno 
dostatečné množství, neopomenu se 
rád podívati na růžovou dívčí tvářičku, 
nožky či zadeček. Chvála bohu,“ rozšaf-
ně popisuje malíř vlastní život na svém 
webu. Potíže v této oblasti se nevyhnuly 
ani malíři Vojkůvkovi.

Ve zmíněné písni Sudvěj Jaromír No-
havica zpívá: „Není ta káva příliš silná? 
Ptá se jeho paní. Ach kdyby manžel ne-
byl blázen tak jsme dávno bohatí…“ Ži-
vot s ním asi nebyl úplně jednoduchý… 
Jeho paní Alena, se kterou měl dceru 

a syna, od něj odešla a šťastná rodina zů-
stala jen v Nohavicově písni. V roce 2012 
se pak oženil s o 38 let mladší stážistkou 
Dagmar Kubíčkovou, kterou nazýval 
svou múzou. Podle malíře to ničemu 
nevadilo, neboť údajně kráčí ve stopách 
slavného malíře Rubense, který si na sta-
rá kolena vzal „šestnáctku“. 

Vojkůvkově ženě bylo sedmadvacet 
a malíře ulovila, když se k němu přihlási-
la na brigádu. „Já jsem ji vzal před třemi 
roky, když jsem dělal na jednom obraze, 
na brigádu na prázdniny. No a ty prázd-
niny se tak nějak protáhly už na tři roky. 
(…) My tak prostě tři roky vedle sebe ži-
jeme a pracujeme a já stále víc zjišťuju, 
jaká je to nádherná múza. Musím říct, že 
lidi kolem říkají, že prý maluju ještě líp 
než kdy předtím,“ konstatoval malíř Voj-
kůvka a dodal: „Tak jsem si ji prostě vzal.“

Možná maloval ještě lépe, ale ne zas 
tak dlouho. Na svatební cestu vzal ženu 
hned pětkrát – nejprve na Kostariku, 
pak do Guatemaly a Nikaragui, do Thaj-
ska a  do Švédska, ale ani to nestačilo. 
„Tou svatbou se pro nás prostě nic ne-
mění. Budeme dál žít náš nadstandardní 
život, a  to nemyslím nadstandardní ve 
smyslu financí, ale tou jeho náplní,“ řek-
la novinářům na veselce novomanželka 
Vojkůvková. Tak určitě.

Dva roky po svatbě se jim narodil syn 
Damián, ale žena se i  s dítětem sbalila 
a  odešla. Možná měl být umělec obe-
zřetnější a nedůvěřivější. Život s ním sice 
nebyl asi vůbec snadný, ale tahle ambici-
ózní paní byla instinktivně podezřelá už 
v roce 2011 v pořadu u Šípa, kde se tvá-
řila spíš jako čůza než múza, když o ní 
malíř zasněně básnil. 

Malíř od té doby syna nemohl vídat 
a  zanedlouho mu našli neoperovatelný 
nádor na mozku; v posledních měsících  

malíř už nemohl malovat ani mluvit.
Určitě si pusťte to video z Všechno-

párty a  naposledy se s  ním od srdce 
zasmějte. Jako Jaromír Nohavica v Sud-
věji: „A  malíř Libor směje se a  nade 
mnou se sklání. Co jednou namaluješ, 
to se neztratí, co namaluješ, to se ne-
ztratí…“ vid 

Plátno nejdřív přemaluji dvakrát červenou a přejedu 
světlým okrem. Najednou to má takovou zvláštní 
,hovnovou‘ barvu a na ní se fantasticky maluje. 
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UPROSTŘED LABYRINTU jsem objevil tuhle krásnou lavičku. V zahradách 
u zámečku v pražské Troji najdete fontány, výborná jablka, která by v obchodě 
s cedulkou bio stála majlant, ale tady postupně padají bez povšimnutí na zem, 
úchvatné sochy i zajímavé bludiště, které ve svém středu ukrývá nečekaný 
skvost. Jelikož není tak snadné k lavičce prokličkovat, tipuji, že je dost často 
prázdná. Chvíli jsem na ní poseděl, utrhl hrozen červeného vína a pak se šel vy-
motat zase ven. Bylo to právě včas, neboť klíčník už hledal v zahradách opoz-
dilce, aby za nimi mohl zamknout. Tak, jako symbolicky za letošní vydařenou 
a pořádně žhavou letní sezonou.   Foto  Šifra
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V Chemnitzu vyvolala nedávná vražda 
německého občana migranty vlnu 
demonstrací. Německá vláda a média 
se snažily udělat z protestujících nacisty.   
Foto Profimedia
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Nevěřím žádné statistice, kte-
rou jsem si sám nezfalšoval,“ 
měl kdysi pronést britský mi-
nisterský předseda Winston 

Churchill. Dnes již slavný „fake“ citát mu 
do úst vložil údajně sám mistr a ministr 
propagandy Josef Goebbels, který doká-
zal velmi umně a sugestivně manipulo-
vat veřejné mínění. Možná se jen řídil 
heslem „podle sebe soudím tebe“, těžko 
říct, ale i v dnešním Německu by se ten-
to jeho výrok uplatnil zcela určitě. 

Ač je dnes stále Německo vydáváno 
za vzor demokracie a  svobody, daří se 
tento obraz držet s  vypětím sil pouze 
v médiích, a to pomocí celé škály mani-
pulačních technik. Falšování statistik je 
jednou z nich. V dubnu se sice spolkové 
ministerstvo vnitra chlubilo poklesem 
a nejnižší mírou kriminality za posled-
ních 25 let, ale každý soudný člověk, 
který sledoval v posledních třech letech 
dění v Evropě, musel zpozornět.

První pochybnosti tohoto druhu se 
vyrojily už v  roce 2016, po silvestrov-
ském hromadném obtěžování žen ze 
strany arabských a  afrických přistěho-
valců. V  článku nejčtenějšího deníku 
Bild s názvem Má policie zakázáno říkat 
pravdu? si vysoce postavený policista 
z Frankfurtu stěžoval na to, že má poli-
cie „u trestných činů, které spáchají pa-
chatelé neněmecké národnosti“, příkaz 
ukládat spisy stranou a  neinformovat 
o  přečinech uprchlíků. Většinou se ve-
řejnost dozví pouze o  nejkřiklavějších 
případech, které šokují svou brutalitou 
a nedaří se je utajit.

Informace o  zmíněném hromadném 
obtěžování německých žen v Kolíně nad 
Rýnem se začaly šířit nejprve na soci-
álních sítích. Německá veřejnoprávní 
i korporátní média o tom psala a vysílala 
až s několikadenním zpožděním na ná-
tlak veřejnosti a byla nucena se omluvit. 
Na konci roku 2016 pak šokovala Němec-
ko vražda studentky Marie Ladenburge-
rové, kterou cestou z  večírku znásilnil 
a hodil do řeky sedmnáctiletý Afghánec, 
kterému bylo ve skutečnosti minimálně 
o  pět let více. Marie byla ironií osudu 
dcerou právníka Clemense Ladenburge-

Jako 
ŽÁBA 
v hrnci

Co mají společného Německo a Švédsko? 
V obou zemích stoupá napětí a vlády 

o tom společně s médii šíří dezinformace. 
Proč se lidé bojí mluvit a raději šeptají?
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ra, vysokého úředníka Evropské komise, 
a pomáhala v uprchlickém táboře coby 
členka organizace Refugee Help Frei-
burg. Německým médiím se do zpra-
vodajského pokrytí tohoto činu moc 
nechtělo, ale poté, co se začaly v případu 
vrtat britské deníky v čele s Daily Mail, 
které celý příběh detailně popsaly, jim 
nic jiného nezbylo. Šéf nejsledovanějšího 
zpravodajského pořadu Tagesschau na 
veřejnoprávní stanici ARD Kai Gniffke 
své rozhodnutí neinformovat o  přípa-
du vůbec, natož kvalitně, hájil tím, že 
Tagesschau informuje o tématech, „kte-
rá mají společenský, celostátní nebo me-
zinárodní rozměr“. Jak ale může mít de-
bata o čemkoli celospolečenský rozměr, 
když se lidem tají informace?

Při bližším pohledu na uvedené sta-
tistiky, které německá vláda hrdě pre-
zentovala, je ihned jasné, jak takového 
„úspěchu“ Němci mohli docílit. Celkový 
počet trestných činů opravdu poklesl, 
o 9,6 %, zajímavější to ale začne být v jed-
notlivých kategoriích. V roce 2017 bylo 
z trestné činnosti či zabití obviněno více 
než 1100 cizinců a 1500 Němců. Jenže ci-
zinců je v Německu zhruba 10 milionů 
a Němců 70 milionů. Deník Süddeutsche 
Zeitung připustil, že zatímco celkový 
počet ohlášených trestných činů klesl, 
počet vražd vzrostl o 3,2 % a sexuálních 
útoků také. A co asi ty neohlášené…

Zatímco v roce 2014 bylo oznámeno 
180 955 vražd, zabití, znásilnění a  se-
xuálních napadení, v roce 2017 to bylo 
188  946. „Statistika kriminality klesá 
pouze ve srovnání s  rokem 2016, ale 
vzrostla ve srovnání s  obdobím před 
uprchlickou krizí,“ konstatoval v  dub-
nu v článku v deníku Die Welt novinář 
Ansgar Graw. Napsal též, že pokud jde 
o  kriminalitu migrantů, „podíl pode-
zřelých občanů jiných zemí, zvláště 
pokud jde o  násilné trestné činy, je 
nepřiměřeně vysoký“. Tak jako je podíl 
článků, které nemlží či rovnou nelžou, 
nízký…

To ale ještě nic není ve srovnání s udá-
lostmi, které se odehrály na přelomu 
srpna a září v saském městě Chemnitz 
jako reakce na vraždu německého obča-

na Daniela Hilliga, jehož zvlášť brutálně 
ubodali dva nebo tři migranti.

Nejsme náckové
V září jsem se účastnil jedné velice zají-
mavé besedy, na které o situaci v Němec-
ku mluvil publicista Marian Kechlibar, 
jenž německou politiku dennodenně 
sleduje a orientuje se v ní jako málokdo.

Situaci v Německu přirovnává k žábě 
v hrnci. Pakliže se vaří pomalu, nevysko-
čí a pomalu se uvaří. Pokud by se ale va-
řila příliš prudce, z hrnce se bude snažit 
vyskočit. Do  Duisburgu či Düsseldorfu 
přicházeli od 60. let 20. století gastar-
beitři především z  Turecka, ve Frank-
furtu se pak vytvořil mix z cizinců z EU, 
Turecka či Afriky, takže Němců zde žije 
pouhých 36–40 %. Vše ale probíhalo až 
do roku 2015 pozvolna.

Ve spoustě oblastí v Německu ale žilo 
minimum cizinců, a  proto znamenalo 
vypuknutí takzvané „migrační krize“, 
jak se eufemisticky říká stěhování náro-
dů, jež probíhá od roku 2015, naprostý 
šok. To se týká jak území bývalého Ně-
mecka, tak venkovských částí Bavorska. 
Ve východním Německu, kde zanikl po 
sjednocení se západními sousedy prů-
mysl, vzrostla nezaměstnanost a životní 

úroveň obyvatel byla oproti západním 
Němcům nižší, lidé tradičně volili strany 
stávajícímu systému co nejvíce nepřátel-

Dceru vysokého úředníka 
EU Marii L. znásilnil a zabil 
sedmnáctiletý Afghánec, 
kterému bylo ve skutečnosti 
minimálně 22.
Foto Wikimedia Commons
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ské. Pro radikálně levicovou Die Linke 
(Levice) nebylo 35 procent hlasů žádný 
problém. Než naskočila na multikulturní 

vlak a spadla na 18… „Lidi se měli špatně, 
na nic nebyly peníze, a najednou šlo na-
příklad 28 000 000 eur na multikulturní 
projekty,“ vysvětluje Marian Kechlibar 
s  tím, že místo v čele pelotonu zaujala 
místo Die Linke protiimigrační Alterna-
tiva pro Německo (Afd), která by podle 
nejnovějších průzkumů získala 25,8 pro-
centa hlasů, což je o tři procenta víc než 
druhá CDU.

Po tom, co se stalo na konci srpna 
v Chemnitzu, se dá očekávat pokračování 
tohoto trendu – posilování všech stran, 
které vystupují proti migraci, a oslabová-
ní těch, které tento sociální experiment 
s nedozírnými následky prosazují – žába 
se totiž v zemích bývalého východního 
Německa hodila do vařící vody a za kaž-
dou cenu chce z hrnce vyskočit.

Na Sasy, kteří prožili stejně jako Češi 
dlouhá léta v  komunismu, zkrátka 
multikulturní vymývání hlav, falšování 
statistik a chlácholení, že je vlastně vše 

v  pořádku, jako na jejich západní sou-
sedy tolik neplatí – a právě oni kritizují 
sebevražednou německou přistěhova-
leckou politiku nejvíc.

Občané Saské Kamenice, jak se Chem-
nitzu česky říká, vyrazili po vraždě Da-
niela Hilliga do ulic demonstrovat. Byly 
jich tisíce. Mezi demonstrujícími zcela 
jistě nějací neonacisté či extremisté po-
chodovali, takovou příležitost by si ne-
mohli nechat ujít, ale z videí, fotografií 
a hlavně svědectví přímých účastníků je 
zřejmé, že šlo převážně o běžné obyva-
tele.

V  tomto momentě ale přispěchala 
vláda s  výrokem, že v  Chemnitzu pro-
testují extremisté a radikálové, a média 
nálepku okamžitě ochotně převzala. 
Sedmadvacátého srpna německá vláda 
ústy mluvčího vlády Steffena Seiberta 
tvrdě odsoudila protesty v  Chemnitzu 

– takové počínání a „rozsévání nenávis-
ti“ nemá prý v Německu co dělat. „To, co 
bylo v Chemnitzu místy k vidění a co je 
vidět i na záznamech, to nemá v našem 
právním státu místo. Pro spolkovou vlá-
du, pro všechny demokratické politiky 
i pro velkou většinu občanů je důležité 
jasně říci, že takové srocování, štvanice 
na jinak vypadající a odjinud pocházející 
lidi nebo pokusy šířit na ulicích nenávist 
nepřijmeme. To v našich městech nemá 
co pohledávat.“ Podobná slova opakovala 
i kancléřka Angela Merkelová, která dost 
příkře kritizovala Němce za to, že vůbec 
protestují. Cizinci ale vraždit Němce mů-
žou? 

Obě tvrzení, to o východních Němcích 
jako o  neonacistech i  pogromy na ci-
zince, přitom byla pravděpodobně další 
z  řady vědomých manipulací či přímo 
lží. To zdůrazňovali i  obyvatelé čtvrt-
milionového města ležícího v Krušných 
horách, kteří byli terčem urážek médií 

a kancléřky Merkelové. Z toho, jak mé-
dia referují o městě plném pravicových 
extremistů a nacistů, jsou rozčarovaní. 
„Lidé, co jdou na ulici, nejsou žádní nác-
kové, jsou to prostě normální dobří ob-
čané,“ řekla médiím například místní ro-
dačka Kerstin Hotlebová, která se přišla 
rozloučit se zabitým Danielem Hilligem 
k  improvizovanému památníčku. Není 
divu, že stále více lidí médiím přezdívá 
„Lügepresse“ – prolhaný tisk.

Odvolávám
Demonstrace začaly hned v pondělí 27. 
srpna ráno, kdy se ve městě sešel ohrom-
ný dav místních. Jak by se tak rychle sjeli 
náckové z celého širého kraje nebo Ně-
mecka? Nebo to Angela Merkelová mys-
lela tak, že jsou všichni východní Němci 
náckové? Vždyť sama kancléřka vyrůsta-
la ve východoněmeckém Uckermarku.

Na Sasy, kteří prožili jako Češi dlouhá léta v komunismu, 
multikulturní vymývání hlav, falšování statistik 
a chlácholení, že je vlastně vše v pořádku, tolik neplatí...

Německá média o případu nechtěla 
informovat, ale poté, co se o tom začalo 

psát třeba v Británii, jim nic jiného nezbylo.
Foto Wikimedia Commons 
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Novináři však slova o  extremistech 
a  štvanicích vzali jako stranický úkol 
a  nafoukli je do takových rozměrů, 
že by člověk, který kauzu nesledoval 
a v Chemnitzu nebyl, musel usoudit, že 
vypukla nějaká křišťálová noc nebo se 
chystá druhý holokaust.

„V Německu by Česká televize zname-
nala hlas zdravého rozumu,“ přibližuje 
Marian Kechlibar propagandistické vý-
kony německých televizí, novin a  rádií 
a připomíná pro mě naprosto šokující in-
formaci: kdyby probíhaly volby mezi ně-
meckými politickými novináři, drtivě by 
zvítězili Zelení. Je to opravdu tak! Tuhle 
studii prováděla profesorka Magreth Lü-
nenborgová v roce 2010. Více než třetina 
novinářů své preference neprozradila 
(36,1 %), za Zelenými (26,9 %) potom 
s  velkým odstupem následuje sociální 
demokracie SPD (15,5 %) a CDU v čele 
s Angelou Merkelovou je s 9 procenty až 
třetí. Co z  toho kromě skutečnosti, že 
Zelení, SPD a CDU/CSU dělají úplně stej-
nou politiku, vyplývá? Například otázka, 
jakým ideologickým střediskem či hníz-
dem němečtí novináři procházejí, či zda 
na nich někdo netestuje na dálku ovládá-
ní mysli typu MK-Ultra. Žádné rozum-
nější zdůvodnění mě nenapadá. Zase se 
tím ale leccos vysvětluje…

Šeptej tiše…
Německá vláda je společně s  médii 
v ovlivňování veřejného mínění, alespoň 
navenek, dosti úspěšná, tentokrát jim ale 
do toho hodil vidle vlastní úředník. Šéf 
německé kontrarozvědky Hans-Georg 
Maassen už to zřejmě nevydržel a pro-
hlásil, že nemá žádné důkazy o tom, že 
se v Chemnitzu odehrály štvanice proti 
přistěhovalcům, a zpochybnil video po-
řízené Antifou, které mělo jakýsi útok 
ukazovat. „Nejsou k  dispozici žádné 
důkazy, že by video k  tomuto údajné-
mu případu, které je na internetu, bylo 
autentické,“ prohlásil. A hlavně dodal, že 
naopak „existují důvody myslet si, že šlo 
o cíleně šířenou nepravdivou informaci, 
aby se odvedla pozornost veřejnosti od 
vraždy v Chemnitzu“. Tím de facto na-
značil, že Merkelová a její mluvčí Steff en 

Seibert celou situaci účelově obracejí ve 
prospěch své politiky a manipulují s rea-
litou, jak je v poslední době obvyklé.

Hans-Georg Maassen, který se odvá-
žil narušit mozky vymývající jednotu 
německého veřejného prostoru, kde 
se každý projev samostatného myšlení 
a odklon od propagandy bere téměř za 
zločin, nakonec raději „otočil“, neboť čelil 
obrovskému tlaku a výhrůžkám, že při-
jde o zaměstnání. Hon to byl tak inten-
zivní, že pan Maassen vydal „vysvětlující 
zprávu“, kde svá tvrzení upravil a vinu 
hodil na média, neboť video prý příliš 
rychle zveřejnila, aniž někdo mohl jeho 
pravost ověřit. Připustil pouze, že jeho 
vyjádření pro deník Bild „zanechalo pří-
liš prostoru pro interpretace“. Takové to 
vlk se nažral a Merkelová zůstala celá…

O  práci stejně přišel, ale ujal se ho 
aspoň ministr vnitra Horst Seehoffer, 
který z Maassena udělal jednoho z ná-
městků. Zatímco Maassen byl propuštěn 
z  práce, Iráčan podezřelý ze spolupa-
chatelství vraždy byl propuštěn z vazby, 
protože prý jenom přihlížel.

Ne každý se ale kamarádí s  minist-
rem vnitra a má takové štěstí jako pan 
Maassen. Podnikatel a komunální politik 
Zbyněk Passer, který má nějaké aktivity 

též v Sasku, se nedávno divil, proč Němci 
při některých tématech šeptají. Záhy po-
chopil, že se bojí postihu. Problémy ne-
mají pouze lidé ze státní správy jako pan 
Maassen, ale i ti, kteří pracují v soukro-
mých firmách a nadnárodních korpora-
cích. Stačí malé podezření, že je někdo 
„nácek“, a může přijít o místo i kariéru. 
Problém je, že se do „monitorování“ 
občanů zapojují i německé tajné služby. 
Nevyplatí se proto být příliš aktivní na 
sociálních sítích, na základě toho si totiž 
rozvědčíci lidi snadno vyprofilují a „ocej-
chování“ je jen otázkou času. Výhrůžky, 
že pokud se „neumravníte“, přijdete 
o klienty, nejsou výjimkou. A pokud vám 
v Německu někdo posprejuje dům – i ta-
kové případy jsou –, že jste „nazi“, jste 
společensky odepsaný.

Situace v Německu došla tak daleko, 
že je velký problém pro opoziční poli-
tickou stranu AfD sehnat vůbec místo 
na shromáždění, sjezd, konferenci či 
setkání. Stačí se pokusit domluvit rezer-
vaci sálu v nějaké hospodě a hostinský 
rázem začne dostávat výhrůžky, že by 
něco takového rozhodně pořádat ne-
měl. A pokud by si to náhodou neroz-
myslel, udělají mu Antifa, neziskovky 
a  jiné bohulibé organizace takovou an-

Do čtvrti Rosengrad 
na předměstí Malmö, 
jedné ze švédských 
no-go zón, aby se dnes 
bál vkročit i takový střelec 
jako Zlatan Ibrahimović. 
Slavný fotbalista zde 
vyrůstal.   Foto Profimedia
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tireklamu, že už k němu nikdo na pivo 
nepůjde. Výhrůžky zničením jsou běžné, 
vysklená okna také, a tak nevyměknou 
jen ti nejodolnější. Možná i proto to na-
venek vypadá, že Němci s děním v Ně-
mecku souhlasí. Asi jako Češi za tuhé 
normalizace.

Slova Zbyňka Passera potvrzuje i čes-
ká vědkyně, která v Německu pracovala, 
ale raději se nechala přeložit do švýcar-
ské pobočky nejmenované instituce. Šif-
ra její identitu zná, ale je to pro ni stále 
citlivé téma, a tak si nepřeje zveřejnit své 
jméno. 

První incident, kdy se jí dva migran-
ti pokusili vyrvat na ulici za bílého dne 
z ruky kabelku, ji vyděsil pouze mírně. 
To se běžně stává i  na Václavském ná-
městí. Mnohem traumatičtější zážitek 
pro ni byl, když jí nastoupil jakýsi seve-
roafrický mladík přímo do vozu, jako 
by se nechumelilo, a  nechtěl se hnout; 
to ji rozhodilo o poznání více. Šokovala 
ji však především reakce policie, která 
případ nejprve řešila, ale v momentě, kdy 
se na policejní služebnu dostavili právníci 
neziskové organizace pomáhající migran-
tům, policisté otočili a začali její výpověď 
zlehčovat slovy, že se chtěl chlapec určitě 
jen svézt a že přehání. Na přímou otázku 

policista odpověděl, že mají své instruk-
ce a že se bojí o práci, tak raději „poslou-
chá“. Je velmi smutné pozorovat, jak se 
sypou i  státy, které jako jedny z  mála 
fungovaly. Kde je německá spolehlivost, 
stabilita a rozumnost?

Osudová chyba
Marian Kechlibar nesleduje podrobně 
dění jenom v Německu, ale i ve Švédsku. 
Obě země mají společného víc, než se na 
první pohled může zdát. Nejhorší zjiš-
tění ale je, že ze států, které byly všem 
dávány za vzor, jsou nyní odstrašující 
případy.

Svoji osudovou chybu Švédsko udě-
lalo již v 60. letech. V Německu, Fran-
cii i  jinde mělo multikulturní zabar-
vení racionální základ – Západ sháněl 
pracovní sílu a proudily sem lidi z Tu-
recka či Alžírska. To, že se integrace 
nevydařila tak, jak mohla nebo měla – 

a o tom, že se to dalo zvládnout lépe, 
nemůže být pochyb –, a  začala vzni-
kat ghetta přistěhovalců, je jedna věc. 
Ale jak to asi může dopadnout ve chví-
li, kdy nejsme schopni zvládnout za 
50 let postupnou integraci lidí, kteří 
sem přišli za prací, a dovezeme si sem 
během pár let další miliony najednou, 
kteří ani za prací nejdou?

Marian připomíná pozoruhodnou 
skutečnost – ve Švédsku pro multikul-
turalismus nebyly žádné důvody, ale 
v 60. letech se stal pouhou „intelektu-
ální hračkou“. A  v  roce 1974 si prostě 
a  jednoduše parlament odhlasoval, že 
se Švédsko stane multikulturní zemí. 
K  tomu mě napadá pár neodbytných 
otázek: Přišel na to premiér Olof Pal-
me a  jeho sociální demokracie sami? 
Nebo jim někdo tenhle geniální nápad 
vnuknul? A pokud ano, je možné, že už 
tehdy byla islamizace Evropy architekty 

nových světových pořádků a globálních 
sociálních inženýrů v plánu?

Ať tak nebo jinak, výsledky této ideje 
jsou přímo zhoubné. Stačilo 40 let a čtvr-
tina švédských obyvatel nejsou Švédi. 
V zemi je 61 no-go zón, tedy čtvrtí, kam 
se bojí vkročit i  vyzbrojení policisté, 
brutálně roste počet vražd a znásilnění 
a Švédi se snaží odstěhovat co nejdál od 
těchto ghett, což neúnosně zdražuje ne-
movitosti. Domy jsou tak strašně drahé, 
že banky nabízejí hypotéky klidně na 
140 let. Pokud se vám to zdá moc, věz-
te, že se banky před dvěma roky roz-
hodly omezit délku půjčky maximálně 
na 105 let. V některých čtvrtích Malmö 
či Stockholmu jsou naopak nemovitos-
ti levné, protože v ghettu nikdo bydlet 
nechce, a Švéd by se tam také nemusel 
dožít rána.

O tom, jak to v zemi skutečně vypadá, 
dokážou lhát švédští politici a  noviná-

ři stejně srdnatě jako němečtí. Švédská 
ministryně pro přistěhovalectví Ylva 
Johanssonová si vymýšlela přímo v tele-
vizním rozhovoru pro britskou televizi 
BBC. Zřejmě jí přišla pravda tak děsivá, 
že zvolila ze svého pohledu menší zlo. 
V  loňském rozhovoru doslova řekla, že 
„počet sexuálně motivovaných trestních 
činů včetně znásilnění ve Švédsku kle-
sá“. Ve skutečnosti stoupl o 13 procent. 
V celém rozhovoru, ve kterém tvrdila, že 
„neexistuje přímá spojitost mezi přícho-
dem migrantů do Švédska a nárůstem 
kriminality“ nebo že „země má v součas-
né době nízkou míru zločinnosti, kterou 
silná švédská společnost zvládne“, půso-
bila paní Johanssonová velmi nejistě. Ale 
může se jí někdo divit, když vypouštěla 
z úst takové perly? Tvářit se v tak pre-
kérní situaci klidně a sebevědomě a opa-
kovat, že to zvládneme, dovede jen jedna 
žena v Evropě. Angela Merkelová. vid 

Švédi se snaží odstěhovat co nejdál od ghett, 
což neúnosně zdražuje nemovitosti. Domy jsou tak 
strašně drahé, že banky nabízejí hypotéky na 140 let.
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Tajemná doktorka Horáková, kterou svět neviděl, poslala „fake news“ premiéru 
Babišovi. Ten článek přeposlal do svých Lidových novin, které ho otiskly.  
K tomu přidejte veselou europoslankyni Šojdrovou a 50 syrských sirotků 

a o zábavu je postaráno…

Z emřela matka a  do hrobu 
dána, siroty po ní zůstaly; 
i  přicházely každičkého rána 
a  paní Šojdrovou hledaly… 

Tak by se dal ve zkratce parafrázovat – 
Karel Jaromír Erben by snad prominul 
– morální kýč, jenž zaplavil jako bles-
ková povodeň bahnem celou Českou 
republiku.

Všechno to přitom začalo velmi ne-
nápadně na začátku července, kdy 
přišla europoslankyně za KDU-ČSL po-
prvé s netradičním návrhem, že když 
už tedy Česká republika odmítá kvóty 
a není otevřená masové migraci, moh-
la by přijmout alespoň 50 osiřelých dětí 
převážně ze Sýrie, které žijí v řeckých 
či libanonských uprchlických tábo-
rech. Podporu začala sbírat jak v euro-
parlamentu, tak mezi českými politiky.

Iniciativu představila paní Šojdrová 
veřejně v rámci stranických primárek 
pro volby do Evropského parlamentu. 
Jinými slovy – zvolila si téma jako jed-

no z hlavních taháků své předvolební 
kampaně. Dlouhodobě má sice pověst 
političky, která nevyniká přílišnou bys-
trostí, ale těžko by si někdo dokázal 
na začátku prázdnin představit, co se 
z toho vyklube za taškařici.

„Našli, moji rádcové, našli?“ ptal se ve 
slavné pohádce popletený král. „Našla, 
paní europoslankyně, našla?“ ptal se 
premiér Andrej Babiš ve Strakově aka-
demii, kam za ním Michaela Šojdrová 
zavítala. Pyšná princezna se nakonec 
našla, ale po sirotcích ze Sýrie jako by 
se slehla zem.

Válka v  Sýrii za podpory Západu 
probíhá už od roku 2011 a  do doby, 
než začala řízená migrace do Evropy, 
politiky vůbec nezajímala a ještě o ní, 
jak je jejich zvykem, lhali. Tvrdili, že 
se Syřané vzbouřili proti prezidentovi 
Asadovi, zatímco Západ ve velkém ver-
boval a vyzbrojoval v Sýrii teroristické 
skupiny, jichž zde působilo od počátku 
zhruba 80. Stejně tak politici bohorov-

ně ignorují i to, že v arabském Jemenu 
právě teď umírají děti hlady a probíhá 
tam konflikt možná ještě krutější než 
v  Sýrii. Migrace je ale politické téma 
a kdekdo se na něm snaží nahnat body, 
a  tak se k němu vyjadřuje každý jou-
da. A protože jsou volby v  říjnu, paní 
Šojdrovou to logicky nepustilo ani 
o prázdninách a ze sirotků se stalo ce-
lorepublikové téma s nebývalým cito-
vě-vydíracím potenciálem.

Ty pravé obrátky ale iniciativa nabra-
la až s účastí premiéra Andreje Babiše, 
který prohlásil, že „nepřijmeme ani 
jednoho uprchlíka“. A už to jelo. Emo-
tivně se na něj vrhli příznivci migra-
ce, zejména pak ti nejsprostější, kteří 
o  věci neměli žádné informace a  ro-
zum nahradili agresivitou.

To však neplatí o paní Šojdrové, kte-
rá zřejmě nemá moc co nahrazovat. 
Vyžádala si schůzku s předsedou vlády, 
na níž se ukázalo, že celou dobu ne-
mluvila o  konkrétních nebohých dě-

Cimrman v sukni
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tech z masa a kostí, ale o nějakých vir-
tuálních sirotcích, které bude muset 
v Řecku, Libanonu či jinde teprve najít. 
„Potvrdilo se, co jsem si myslel. Žádní 
sirotci nejsou, paní Šojdrová ani neví, 
kde ty děti jsou, neví, v kterém táboře. 
Je to projekt, který neexistuje, virtuál-
ní záležitost,“ řekl po zářijové schůzce 
premiér Babiš, jenž dodal, že poskytne 
paní Šojdrové kontakt na řecké tábory, 
kde může sirotky hledat. Paní Šojdrová 
si to ale vyložila po svém: „Dostali jsme 
od pana premiéra úkol děti najít. S tím, 
že poskytne součinnost a že ČR je s po-
mocí evropských prostředků ochotná 
děti přijmout. Babiš řekl, že když ty 
děti najdeme a najdeme rodiny, tak že 
je můžeme přijmout.“ Těžko říct, co 
vlastně premiér řekl nebo jak to mys-
lel, již několikrát jsme se přesvědčili, že 
je schopen někomu něco slíbit a vzápě-
tí, když cítí, že by to nebylo mediálně 
přínosné, řekne pravý opak. Klidně 
z minuty na minuty, žádný problém.

Ať už ale řekl nebo myslel cokoli, to-
hle hraní aktivistů a humanistů si na 
dobré a ještě lepší lidi, kteří chtějí uká-
zat, jak moc skvělí vlastně jsou – tím, 
že křičí do novin, že máme přijmout 
nebohé dětské sirotky, kteří však ne-
jsou dětmi a  možná ani sirotky –, je 
stále odpudivější. Kdo tuhle průhled-
nou populistickou akci ze všech uve-
dených důvodů odmítá, je samozřej-
mě rasista, xenofob, darebák, zločinec 
nebo radikál. Jak by se ale potom dalo 
označit to, co předvedla kvůli volbám 
paní Šojdrová?

Vemte to za mě
To Andrej Babiš, to je jiný kabrňák. Ten 
k  tomu, aby mohl mystifikovat český 
národ, nepotřebuje jako paní Šojdro-
vá europarlament; kromě toho, že za-
městnává armádu marketingových po-
radců, kteří za něj vymýšlejí každičkou 
větu a každý slogan (zn: čím hloupější, 
tím lépe funguje; viz třeba Petr má na 
mě mobil), si koupil vlastní vydavatel-
ství se dvěma významnými deníky – 
Mladou frontou Dnes a Lidovými novi-
nami. Právě ve druhých jmenovaných 

novinách si Andrej Babiš objednal od 
svého šéfredaktora Istvána Léka pozo-
ruhodný článek.

Kurýr jej do redakce dopravil přímo 
s  čerstvým razítkem z  úřadu vlády 
a šéfredaktor jej ještě zatepla ráno 20. 
září pověsil na web. Text byl věnován 
právě kauze takzvaných syrských si-
rotků. Důležité je, kdo ho napsal a proč 
a co se kolem toho odehrálo. Autorkou 
nebyl nikdo jiný než žena se vskutku 
symbolickým jménem – doktorka Ho-
ráková.

Naštěstí ne tedy Milada, ale Taťjána. 
Problém je, že údajná prezidentka orga-
nizace Mezinárodní dětský kříž možná 
stejně jako organizace ani neexistuje. 
S touhle paní, která by se dala označit 
jako Jára Cimrman v sukni, o sobě už 
léta v médiích tvrdí, že zachraňuje děti 
ve 29 zemích světa a jejími řadami pro-
šlo 5000 lékařů, a že nebýt bezpečnost-
ních důvodů a rizik, už by bývala měla 

v  šuplíku Nobelovu cenu míru, nikdo 
nikdy osobně nemluvil.

Všechno o  sobě novinářům povídá 
sama a  ti její báchorky tisknou s  leh-
kostí, s  jakou šíří svoji denní porci 
fake news o  světové politice a  všech 
podstatných událostech tohoto světa. 
Loni se paní doktorce, jakou svět ne-
viděl, podařil majstrštyk – napálit slo-
venskou ambasádu v Praze a zástupce 
velvyslance, když jej přiměla, aby za ni 
převzal ocenění. Ano, ocenění, které 
jí udělil podivný Nadační fond Elišky 
Přemyslovny. Řád za mnohé úspěchy 
si paní doktorka přijít vyzvednout zřej-
mě nemohla, jelikož by se prozradila, 
a tak požádala ambasádu, se slovy, že 
pochází ze Slovenska, ať to převez-
mou za ni. A oni to vážně udělali, aniž 
by se vůbec ptali, co je to proboha za 
ženskou. Komunikace slovenského 

velvyslanectví s  Horákovou probíhala 
písemně i  telefonicky, osobně se však 
oceňovaná nikdy na velvyslanectví ne-
dostavila. Cena tam leží nevyzvednutá 
dodnes.

A  takhle my si tady prosím žijeme. 
Mainstreamoví novináři a neziskovky, 
kteří tak brojí proti šíření dezinforma-
cí, si klidně v novinách oslavují osobu, 
jež možná ani neexistuje, nebo je to 
někdo úplně jiný. Nejhorší je, že s po-
dobnou vervou šíří i  jiné podstrčené 
falešné zprávy – tu o chemických úto-
cích Saddáma, tu Asada, tu o bombar-
dování Srbska, tu Libye, a možná o tom 
ani nevědí, v lepším případě.

„Organizace paní Horákové jednala 
ohledně přijetí 50 dětí ze Sýrie podle 
ČTK na ministerstvu vnitra už v roce 
2015, a  proto jsem ji měl za důvěry-
hodnou. Pozval jsem ji tedy na setká-
ní s paní Šojdrovou. Paní Horáková se 
omluvila, ale poslala svoje stanovisko, 

které moje asistentka poslala do redak-
ce LN,“ uvedl premiér Andrej Babiš, jak 
text v jeho novinách vyšel. To, že zcela 
podporoval jeho stanovisko ke kauze 
sirotků, tedy nepřijímat žádné uprch-
líky, bude jistě náhoda…

O paní Horákové psaly nejen Lidov-
ky, ale i web Českého rozhlasu, agentu-
ra ČTK a další. Jelikož je oficiální sídlo 
tajemné organizace doktorky Horáko-
vé v pražské ulici Politických vězňů na 
stejné adrese jako sídlo Komunistické 
strany Čech a Moravy, vypadá to spíš, 
že jde o nějakou velkolepou recesi.

Horáková v  sídle komunistů, jejíž 
články posílá do Čapkových Lidových 
novin trestně stíhaný slovenský pre-
miér v čele české vlády, který je navíc 
podezřelý ze spolupráce se Státní bez-
pečností, snad ani nic jiného být ne-
může.   vid 

„Našli, moji rádcové, našli?“ ptal se popletený král. – 
„Našla, paní europoslankyně, našla?“ ptal se premiér  
Babiš, když za ním zavítala Michaela Šojdrová...



ČESKÁ KONFERENCE. Po třech letech se v Kutné Hoře opět 
uskuteční Česká konference, a to ve dnech 20. a 21. října. Při pří-
ležitosti stoletého výročí vzniku samostatného Českosloven-
ského státu to bude v Klášteře řádu svaté Voršily obzvlášť 
zajímavé setkání s „disidenty“ typu Mariana Kechlibara, Emila 
Páleše, Marka Obrtela nebo Jaroslava Bašty. A potkáte se tu 
i se mnou – budu mít nejen příspěvek na téma budoucnosti 
Evropské unie, ale zúčastním se i debaty o médiích. Přijeďte se 
taky podívat. www.ceska-konference.cz

BEZLAKTÓZOVÉ MLÉKO. Tahle odlehčená verze je samo-
zřejmě vhodná primárně pro lidi, kteří trpí intolerancí laktózy. 
Ale k snídani s vločkami nebo cereáliemi je dobré i v případě, 
že mléko snášíte dobře. Pokud je někdo vegetarián, asi sáhne 
po sójové nebo mandlové alternativě, ale jinak je klasické bez-
laktózové mléko velmi dobře stravitelné a chutné.

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

OSTROVY KRÁSY, LÁSKY 
A LIDOJEDŮ. Slavný český 
spisovatel, etnograf a cesto-
vatel Miloslav Stingl se dostal 
i do končin, kam běžná noha 
smrtelníkova nevkročila. A sti-
hl to ještě v době, kdy nebyly 
zasaženy přílišnou globalizací. 
Na Tahiti, Samou, Nový Zéland 
a Velikonoční ostrov nejezdil 
na výlety, ale především za vý-
zkumem. Například lidojedství. Třeba Maoři si z lidských kos-
tí vyráběli i kolíčky na prádlo, flétničky. Panu Stinglovi bude 
v prosinci 88 a je pořád aktivní. Borec.

THE MARVELOUS MRS. MAISEL. Hlavní hrdinka tohohle 
televizního seriálu, se kterým sklízí úspěchy televize Amazon, 
se jmenuje Midge Maiselová a myslí si, že má skvělý život. Mi-
lujícího manžela, dvě děti, krásné bydlení… Svého muže Joela 
podporuje i v jeho snu stát se stand-up komikem a pomáhá 
mu zařídit dobré časy vystoupení v klubu, který vede dost 
nepříjemná manažerka. Pak se to ale celé nějak zvrtne. Joelo-
vo vystoupení je propadák, přizná jí nevěru a odejde z domo-
va. Jenže když se naštvaná Midge, která je dost pod parou, 
a tak jí nechybí kuráž, postaví před mikrofon, zjistí, že to ona 
má pro tohle povolení přirozený talent. Pomalu se začne rodit 
stand-up komička a je to švanda.
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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
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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
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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

09 2018 59 Kč | 2,40 €

Sorosova pravda
Zde staví H-System
Máte se rádi?

Rebelská Itálie?
Lesk a bída českých seriálů

Jak se kradou státy

Proč patří země bohaté na nerostné suroviny k těm 

nejchudším? Jak funguje globální impérium?

02 2016
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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.
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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?
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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...


