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EDITORIAL

raktiky mnohých obchodníků mě nepřestávají 
fascinovat. Když mi zamítli reklamaci boty 

s osmicentimetrovou prasklinou s odůvodně-
ním, že nevznikla při chození, ale při ohybu, 

uvědomil jsem si, že nejde o žádnou náhodu, ale „systém“. Věci, které 
se dnes vyrábějí, jsou tak nekvalitní, že kdyby se uznávaly reklamace 

jenom proto, že se výrobky nedožijí ani konce záruky, obchodníci by si 
nevydělali ani na slanou vodu. Zákazník je chodící peněženka, kterou 

je třeba vycucnout. Už není náš pán, možná tak náš vůl.

Z nakupování se tak stává nečekané dobrodružství. Vždycky jsem 
si myslel, že spokojený zákazník je pro obchodníka výhodnější. 
Že je lepší si jej udržet, aby neutekl ke konkurenci. Nějak o tom 
ale začínám pochybovat, neboť se mnozí zřejmě spoléhají na to, 
že stejně není kam utéct. Dělají to prostě proto, že se jim to vy-
platí. Pokud by se jednalo o ojedinělou vadu, bylo by pro firmu 

výhodnější, kdyby mi vrátila peníze a já si u ní vybral jiné zboží. 
Jde-li ale o systémovou záležitost a totéž by se mi stalo i s vymě-

něným zbožím, už se firmě vyplatí to neřešit. Svět je zaplavený 
šmejdem, není z čeho vybírat a tohle je zřejmě důsledek. Aby ale 

vyřizoval stížnost „nezávisle“ člověk, na kterého si stěžuji, je i tak 
silné kafe. O mojí nejnovější anabázi se dočtete na straně 18.

Po stoletém výročí naší republiky přichází i každoroční připomín-
ka 17. listopadu. Letos jsem se na tehdejší události podíval z trochu 

jiného úhlu, neboť to vypadá, že se mohly odehrát i méně roman-
ticky a idealisticky, než nám naznačují naše vzpomínky. Je možné, 

že jsme vůbec neměli situaci ve svých rukou, ale lid jako obvykle 
posloužil jen jako stafáž nějaké vyšší hry? Dočtete se na straně 38.

Realitní bublina se nám nafukuje znepokojivým tempem. Nejenže 
ceny bytů rostou do nesmyslných výšin, ale úměrně s tím se zvyšují 
i ceny pronájmů. S jedním známým jsem se vydal na několik prohlí-
dek a chvílemi jsem nevěděl, zda mám plakat, nebo se smát. Chcete 

bydlet za 12 500 Kč ve sklepě? Není problém? Záchod na 
chodbě? Taky ne. Pokud nemáte zvíře, dítě a na inzerát 

zareagujete do minuty, máte šanci, že byt aspoň uvidíte. 
Taková je realita, a tvrdou skutečnost nezakryje ani 

to, že se díky rozmáhající se cenzuře lakuje narůžovo 
(strana 30), aby byl lid držen v blažené nevědomosti. 

Blažené však jen dočasně. Od toho, abyste byli v ob-
raze a vždy o nějaký ten krok vepředu a dovedli se 

zařídit, máte naštěstí Šifru. A svoji svobodnou volbu.

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Blažená nevědomost?
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Po guru Járovi, který zbavoval 
ženy emočních a  sexuálních 
vazeb na dřívější partnery tím, 
že s  nimi sám souložil, hýbe 

českým internetem nová kauza dalšího 
samozvaného spasitele – guru Richar-
da, asi nejznámějšího a mediálně nejvi-
ditelnějšího propagátora české tantry.

Deník Právo detailně zmapoval jeho 
osvětovou činnost a  získal výpovědi 
žen, které si stěžují, že je místo vztaho-
vých rad a výuky tantry prachsprostě 
zneužil či rovnou znásilnil a  je to prý 
nebezpečný sexuální predátor.

Když se kouknu na jeho web a vysko-
čí na mě motto „inspirovat se můžeš 
jenom od toho, kdo je 
hustější než ty v tom, 
co miluješ“, a  pro-
studuji jeho myšlen-
ky, a  přesto bych se 
chtěl přihlásit na jeho 
kurz, asi bych se sám 
sebe ptal, co od toho 
vlastně očekávám. 
Povídání v  nedělní 
škole? Richard o sobě 
na svých stránkách 
píše, že přináší stěžejní informace 
o  partnerství a  sexu, o  kterých se 
v  mládí doma, ani ve škole nemluví. 
„S  Richardem se nikdy nenudíte. Své 
vědomosti a zkušenosti předává přiro-
zeným, humorným a lehce pochopitel-
ným způsobem. Lidé ho milují pro jeho 
humor a  zároveň hloubku informací, 
které předává na kurzech,“ stojí tam. 
Jakou to může mít asi hloubku? Zhruba 
20 centimetrů?

Nerad bych se Richarda V. jakkoli 
zastával, ale musím tu otázku položit 
hned na začátku: Co jiného se od něj dá 
asi tak čekat? Proč si inženýr chemie 

vybral jako obor své realizace zrovna 
sex pod záminkou tantry? Kdyby mu 
šlo o lidi a duši, mohl zkusit třeba hlu-
binnou psychoterapii, ale pokud klient-
ky láká na intimní masáže, je celkem 
jasné, jaké má koníčky. Podle některých 
studentek, klientek a známých, se kte-
rými Právo hovořilo, je guru Richard, 
jak jej přívrženci označují, především 
nebezpečný sexuální predátor, který 
využívá slabosti klientek k  tomu, aby 
sám sebe sexuálně uspokojil.

Jedním z případů se nedávno zabýva-
la policie, když klientka na pana V. po-
dala trestní oznámení kvůli znásilnění. 
Oběť se přihlásila na jeho kurzy tant-

rických masáží a inti-
mity. Za některé de-
setidenní semináře si 
guru účtuje desetitisí-
ce korun. Asi po roce 
si zaplatila soukromé 
sezení. „Manžel váž-
ně onemocněl, měla 
jsem problémy v prá-
ci, nevěděla jsem, co 
dělat. Chtěla jsem 
mluvit s  Richardem, 

on je považován za toho nejlepšího, 
považovala jsem ho za odborníka,“ po-
psala své důvody a dodala, že se chtěla 
zbavit traumat z minulosti. Místo toho 
si ale odnesla nová.

Richard jí oznámil, že si s některými 
ženami vyměňuje energii sexem. Samo-
zřejmě ne obyčejným, ale posvátným. 
Takové ženy pak tento posvátný magor 
nazývá posvátnými děvkami. „Pak mě 
chytil za ruce a řekl ‚povídej‘. Pak si jen 
vzpomínám, že mě položil na lehátko. 
Probrala jsem se svlečená a  ve chvíli, 
kdy byl ve mně a  souložil. Nechápala 
jsem, co se to děje,“ vypověděla redak-

torům žena, jež pracuje jako fyziotera-
peutka. Richard ovládá práci s energií 
a dechem, takže ji zřejmě dostal do ur-
čité formy transu, a než se rozkoukala, 
předal jí to, co vůbec nechtěla.

Policie se na případ podle všeho 
vykašlala a  ani pořádně nevyslechla 
svědky, například guruovu bývalou 
asistentku, která tyto praktiky potvr-
zuje; a přesto, že se hlásí další zneuži-
té adeptky tantry, policisté tvrdí, že 
se ničeho protizákonného nedopustil. 
Kritizovat českou policii je snadné, ale 
vyšetřovat trestný čin, kdy ženy platí 
desetitisíce korun někomu, aby je na-
učil pořádnému sexu, a  pak oznámí, 
že takto si výuku nepředstavovaly, asi 
nebude na dokazování úplně jednoduš-
ší. Ono co má taky policie dělat, když 
přijde žena, která s ním jede na statek, 
zaplatí mu za to a nahatá s ním jde na 
tantrickou masáž? A pak řekne: „Brala 
jsem ho jako gurua, odborníka na ženy, 
na všechno. Byla jsem svlečená, protože 
tantrická masáž takto probíhá, a najed-
nou byl ve mně. Byla jsem překvapená, 
absolutně jsem to nečekala.“ Potom, co 
guru skončil, údajně prohlásil: „Já jsem 
vás takto hnusně opr*al. Jste můj typ, 
po kterém jdu. Příště to už bude oprav-
dová masáž.“ Následně své „nevhodné 
chování“ svedl na přivtělenou bytost, 
která ho ovládla. 

I  proto mě (nejen) tenhle obšour-
ník inspiroval k napsání většího eseje 
(str. 44) o  falešných guruech, hledání 
duchovních zkratek a  vymýšlení ho-
vadin, od kterých očekáváme, že nám 
pomohou vyřešit problémy, které jsme 
si způsobili, a které nás jen odvádějí od 
opravdové vnitřní změny a  toho, aby-
chom začali žít jinak a lépe. Nikdo jiný 
to za nás stejně neudělá. vid 

Posvátná masáž
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Z jiného světa

STEINDLER V SUKNI. Zpěvačce Věře 
Špinarové odhalili v Husově sadu v Ostravě 
sochu. Vznikla na přání městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, vytvořil ji 
sochař David Moješčík a měla být poctou 
známé a oblíbené zpěvačce. Sklidila ale 
bouři nevole. Sochu za 600 tisíc korun 
kritizuje i syn zpěvačky Adam Pavlík. „Vůbec 
se s tím neztotožňuji. Vnímám to jako 
hroznou ostudu.“ Když si stěžoval, že „to 
není mamka“, sochař mu sdělil, že to vidí ze 
strany příbuzného, že na to má jiný pohled. 
Pavlík ale trvá na svém. „Je to paskvil! Nemá 
svoje vlasy, ani takový účes nikdy neměla. 
Neměla nikdy takové uši, ani nos. Jediné, 
co je podobné, jsou kozačky, jinak nic.“ 
Sochař Moješčík se hájí tím, že nesochal 
podobiznu, ale „esenci osobnosti“ Věry 
Špinarové. Cože? „Tvrdil mi, že fanoušci prý 
maminku určitě poznají. Na to jsem mu řekl, 
že ji fanoušci určitě nepoznají, což se také 
stalo.“ Asi nejvýstižněji to shrnul na Face-
booku jeden vtipálek, jenž kauzu glosoval 
slovy: „Takhle to vypadá, když dostanete 
zakázku na sochu Špinarové, ale máte 
zrovna rozdělaného Milana Steindlera.“

NEPOSLUŠNÍ ROBOTI. O tom, že lidi nahradí v práci roboti, neboť budou vý-
konnější, spolehlivější, levnější i disciplinovanější, se mluví již několik let a varují 
před tím mnozí odborníci. Zavádění umělé inteligence a robotických systémů 
do výroby, ale i na úřady s sebou kromě tohoto rizika přináší i řadu zajímavých 
průvodních jevů či vedlejších účinků. Třeba to, že se robotické systémy v obchodě, 
právu, pojišťovnictví či bankovnictví velmi rychle učí i to, co by neměly. „Okouká-
vají“ totiž od lidí. Roboti provádějí nejen rutinní činnosti, ale i analýzy dat, z nichž 
jsou schopni předvídat lidské chování. A právě zde nastává kámen úrazu, neboť 
reagují podobně jako my – zobecňují. Jeden chatbot, tedy robot, jehož úkolem 
je komunikovat, musel být brzy po spuštění vypnut – tím, že se učil z postojů lidí, 
s nimiž hovořil, začal být například ostrý vůči feministkám a politicky nekorektní. 
Justiční software v USA se taky neosvědčil, protože se učil podle statistik, a tak 
se z něj stal „rasista“. Jinými slovy, měl statisticky podloženo, že v černošské 
komunitě je větší kriminalita, ale nebylo žádoucí, aby s tímto údajem pracoval. 
To by tak establishmentu ještě scházelo, aby byli kromě lidí neposlušní i roboti.

ŽIVOT NENÍ POHÁDKA. Americká herečka Keira Knightleyová své dcerce zakázala 
sledovat některé pohádky od Disneyho. Filmy jako Popelka nebo Malá mořská víla 
podle ní vykreslují ženy nesprávným způsobem a neukazují dívkám správný vzor, řekla 
hollywoodská hvězda v pořadu Ellen DeGeneresové. Informoval o tom server BBC. 
„Popelka čeká na bohatého kluka, který ji zachrání. To nedělejte! Zachraňte se samy. 
To je přece jasné,“ řekla Knightleyová, která sama hraje v Disneyho nové pohádce 
Švestkovou vílu, o filmu z roku 1950. „Písničky v Malé mořské víle jsou skvělé, ale 
nevzdala byste se přece svého hlasu kvůli muži,“ dodala herečka. „Tohle mě zrovna 
štve, ten film mám opravdu ráda. Ale držím se původního zákazu.“ Zákaz sledování 
pohádek možná nezní příliš svobodomyslně, ale na druhou stranu, pokud chce vést 
dceru k samostatnosti a ne pasivnímu čekání na vysněného prince, který stejně nikdy 
nepřijede, protože život není pohádka, tohle zdůvodnění zní docela rozumně. Rozhodně 
to je rozumnější než vést dcerku k tomu, aby jejím životním cílem bylo ulovit bohatého 
ženicha, jak je v dívčích hlavách po generace uloženo. Přiznám se, že když jsem četl titu-
lek, myslel jsem si, že to zdůvodní třeba malým počtem černochů, muslimů nebo gayů. 
Tudíž jsem se dopustil klasického předsudku, za což se genderově kaji a omlouvám.

Na vše je dobré dívat se s nadhledem aneb komentované události 
a zajímavosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti   
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SOROS A VEVERKA. Dvouhodinové zpoždění letadla 
společnosti Frontier Airlines, které mělo namířeno z Orlan-
da do Clevelandu, způsobila cestující, která si s sebou na 
palubu vzala zvíře. „Pasažérka ve své rezervaci uvedla, že 
u sebe bude mít emočně podpůrné zvíře. Že jde ale o vever-
ku, neuvedla. Hlodavci, včetně veverek, nejsou na linkách 
Frontieru povoleny,“ vysvětlil mluvčí aerolinek. „Když odmítala 
letadlo opustit, byli na místo přivoláni policisté. Ti nechali 
z letadla vystoupit všechny cestující, aby se o problémovou 
ženu mohli v klidu postarat.“ Emočně podpůrná zvířata jsou 
podobná těm asistenčním, která pomáhají třeba nevidomým. 
S tím rozdílem, že v tomto případě plní terapeutickou funkci 
pro lidi s nějakou formou postižení nebo posttraumatickou 
stresovou poruchou a nepotřebují žádný výcvik. Cestující 
prý byli z celého incidentu velmi otrávení a po vyvedení 
ženy z letadla tleskali. Většinou plní podpůrnou funkci psi 
a kočky, to je pochopitelné, ale co má letecká společnost 
proti veverkám? To je diskriminace! Kdyby veverky dosáhly 
na nějaký ten grant od George Sorose či z Bruselu, zalo-
žily hnutí protestující proti nadvládě psů a koček a získaly 
přístup do médií, nikdo by si na ně netroufl. Takhle jsou 
ale menšina neprivilegovaná a doslova na ně se*e pes. 

ŽHAVÉ VÝSTŘELY. Dám dělovou ránu, bum, bum, bum… 
Na letecké základně v belgickém Florennese letecký technik 
v říjnu během údržby spustil palubní šestihlavňový kanon 
Vulcan stíhačky F-16. Zřejmě omylem, napsal server Flieger-
faust.com. Hangár byl plný stíhaček, které se připravovaly na 
výcvikovou misi, když technik zmáčkl „velké červené tlačítko“. 
Zasáhl vedlejší stíhačku, která byla plně natankovaná, a tak se 
stroj okamžitě vzňal, a poškozen byl ještě jeden další. Škody 
dosahují zhruba půl miliardy korun. Šifra navrhuje, aby byl 
technik, který toto dokázal, nominován na Nobelovu cenu míru.

POMOOOC! Čím víc Západ pomáhá Africe, tím je na tom Afrika 
hůř. Paradox? Možná. Anebo je tu druhá možnost: slovo pomoc 
má stejně opačný význam jako poslední dobou jiné vzletné 
pojmy typu svoboda, demokracie, pravda či lidská práva. Prostě 
je to jako v Orwellově románu 1984 celé naopak. „Válka je mír, 
svoboda je otroctví….“ Jak by to asi vypadalo na Ukrajině, kdyby 
se jí Západ nerozhodl pomoct? V Iráku? V Sýrii? V Libyi? V Kon-
gu? Možná by to nebyla žádná hitparáda, ale těžko by to mohlo 
být horší. Proč je tedy nenecháme být? Stačí si všimnout toho, 
že se montujeme jen do zemí, které jsou strategicky důležité, 
mají nerostné suroviny, ropu či něco jiného důležitého pro geo-
politickou šachovnici. Vezměme si třeba takovou Burkinu Faso, 
jednu z nejchudších zemí světa. Kromě toho, že je kolonií na těž-
bu surovin a drancování přírodních zdrojů, je i pokusná laboratoř. 
Vědci z Institut de Recherche en Sciences de la Sante (IRSS) 
v Bobo-Dioulasso v září oznámili, že dostali souhlas od vlády 
vypustit do přírody 10 000 geneticky modifikovaných komárů. 
Nestojí za tím nikdo jiný než jeden z nejbohatších lidí světa Bill 
Gates se svou ženou Melindou, kteří výzkum místním vědcům 
zafinancovali 70 miliony dolary ze své nadace. Afričtí laboratorní 
„mazlíčci“ v sobě budou mít zabudovaný gen, který bude moci 
při aktivaci vyhubit, respektive snížit populaci toho druhu ko-
márů, který přenáší malárii. Neškodní tedy rozhodně nebudou. 
Problém je, že jakmile se tohle monstrum jednou vypustí, nelze 
to vzít zpátky. Ale kdo by nepomohl těm chudákům z Afriky, že?

ZMRAŽENÁ GENERACE. Policie v Detroitu během prohlídky 
Perry Funeral Home objevila přes 60 nepohřbených embryí. Ně-
která byla v bednách, které se válely po pohřebním ústavu, dal-
ších 27 bylo v mrazácích, uvedl list Detroit News. No a v dalších 
třech bednách se povalovaly pozůstatky přibližně 36 zesnulých 
dětí, kojenců či další embrya. Při následné kontrole pak pohřební 
ústav nebyl schopen doložit úmrtní listy kojenců a starších dětí 
ani doklady pro embrya. O objednávkách na pohřby nemluvě. 
Tato zpráva mě přivedla k jiné myšlence. Jestliže před třiceti 
lety nemohlo mít děti každé osmé manželství, dnes je neplod-
ný již každý pátý sezdaný pár a obchod s umělým oplodněním 
kvete. Ke zdárnému umělému oplodnění je třeba implantovat 
více embryí zároveň a vajíček se z vaječníku ženy odebírá více, 
v první řadě kvůli tomu, že tato procedura je pro tělo náročná 
a poškozuje zdraví. Následně se jich také více oplodní, přičemž 
se ale použijí jen některá. Pokud nejsou embrya použita na 
vědecké účely, nechávají se (teoreticky) zmražená v dusíku. Takto 
uchovaných zárodků se jen v EU skladuje okolo milionu a půl, 
podobně jako v USA. Na světě se tudíž nachází celá „zmražená 
generace“, která dvojnásobně převyšuje počet obyvatel takového 
Estonska. Ta otázka tedy zní: Co se děje se zbylými embryi?
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Mít možnost vybrat si práci, 
kariéru, vybrat si rodinu, 
vybrat si zasraně velkou te-
levizi, vybrat si myčky, auta, 

přehrávače kompaktů a  elektrický vo-
tvíráky na konzervy. Vybrat si jídlo bez 
cholesterolu, vybrat si zdravotní pojiště-
ní, pravidelné splátky úroků z hypotéky, 
vybrat si první dům, vybrat si přátele, 
vybrat si víkendovej vohoz v barvě kufru, 
vybrat si sedací soupravu na splátky v síti 
posranejch prodejen, vybrat si sám sebe 
a  v  neděli ráno žasnout, kdo do prdele 
jseš, vybrat si dřepění na gauči a čumění 
na oblbující soutěže, co ti vygumujou mo-
zek, a na konci toho všeho pěkně zplesni-
vět, pochcávat se v ubohým domku a bejt 
jenom na obtíž sobeckejm zmrvenejm 
spratkům, který jsi zplodil, aby tě nahra-
dili. Vybrat si budoucnost. Vybrat si život. 
Ale proč bych měl něco takovýho udělat?“

„První věta je jako první láska. Záleží 
na ní všechno, co přijde… Celá kniha, celý 
život,“ věděl slavný kolumbijský roma-
nopisec Gabriel García Márquez. Úplně 
stejně to musí vnímat i neméně proslulý 
autor Irvine Welsh, který byl na začátku 
října hlavní hvězdou Pražského festi-
valu spisovatelů. Úvodní scéna z  knihy 
Trainspotting, umocněná filmovou adap-
tací Dannyho Boylea se skvělou hudbou 
v zádech, patří mezi nejoriginálnější po-
pisy konzumního postindustriálního ži-
vota vůbec.

V  roce 1993, kdy se česká společnost 
teprve nořila do snu o lesklém západním 
světě, pětatřicetiletý Skot se už probou-

Vyber si 
ŽIVOT

Hlavní hvězdou letošní-
ho Pražského festivalu 

spisovatelů byl autor 
slavného Trainspottingu 

Irvine Welsh. Jeho ost-
rovtip, charisma a svo-

bodomyslnost příjemně 
rozčeřila hladinu poklid-
ného českého rybníčku. 

Šifra byla u toho.

Foto Profimedia
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zel z kocoviny, a to doslova. Jelikož ote-
vřel zásadní téma, s pocity vykořeněných 
feťáků z  předměstí Edinburghu se zto-
tožňují další a další generace bez ohledu 
na to, zda utíkají k  drogám či něčemu 
jinému.

Letos dopsal Welsh již páté volné po-
kračování své nejúspěšnější knihy. V čás-
tečně autobiografickém románu si hlav-
ní hrdina nakonec volí život. Z usedlého 
„normálního“ života má ale autor stejnou 
hrůzu jako jeho postavy. Jednou dokonce 
prohlásil, že by raději „prodával svou pr-
del“ na londýnském nádraží King’s Cross, 
než aby vedl pochmurný usedlý život 
„dům-zahrada-děcka“. Sám děti nemá, je 
mu šedesát a člověk se nemůže zbavit doj-
mu, že jej s hrdiny a souputníky z „heroi-
nových“ dní v  rodném Edinburghu pojí 
stále jisté pouto. Minimálně ve smyslu 
nevybrat si to, co je v dnešní společnosti 
„normální“. 

V zatím posledním volném pokračová-
ní Trainspottingu pod názvem Kalhoty 
mrtvých mužů, které vyšlo letos, se hlav-
ní hrdina Trainspottingu Mark Renton, 
nyní manažer DJů, setkává s komplicem 
z mládí a násilnickým psychopatem Be-
gbiem a překvapivě si uvědomuje, že mu 
vlastně závidí. Ono totiž stát se dospělým, 
neutíkat a  vkročit do takzvané slušné 
společnosti, která řádně pracujícím a po-
slušným slibuje naplnění a  spokojenost, 
není jenom tak. Zvlášť když nic z toho, co 
slibuje, tato společnost nemyslí vážně.

Zatímco násilník Begbie, nyní úspěšný 
umělec, hledá inspiraci a sluníčko v Los 
Angeles, Irvine Welsh žije už rok a půl na 
Floridě, přímo na nejslavnější pláži Miami 
Beach, kde píše, pozoruje lidi a sbírá in-
spiraci pro další psaní. A taky skládá mu-
ziku, kterou zároveň u psaní poslouchá. 
Vrátil se totiž k DJingu. Podoba s postava-
mi knih je očividná, jeho vztah k figurám 
z Trainspottingu pak pozoruhodně am-
bivalentní, jako jsou hrdinové sami. Kdysi 
prohlásil, že když vidí na polici v knihku-
pectví Trainspotting, má pocit, jako by ho 
napsal někdo jiný. „To spojení s tématem 
a postavami bylo silné v době, kdy jsem 
to psal. Jakmile jsem to dopsal, skonči-
lo to.“ Ptám se ho, proč tedy pokračuje 

Vyber si 
ŽIVOT
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v osudech stejných postav. „Mám prostě 
nějaké nářadí v  krabici a  to využívám, 
abych mohl dělat svoji práci.“

Přesto – pokud o něčem píše, aby to 
bylo dobré, musí to být téma, které člově-
ka nějakým způsobem provází, formuje 
či fascinuje. Nebo ne? Oddělit tyto dvě ro-
viny je velice těžké, ne-li nemožné. Když 
se ho spisovatel a novinář Simon Hatten-
stone v rozhovoru pro britský The Guar-
dian zeptal, jak by popsal Marka Rento-
na někomu, kdo jej nikdy nepotkal – ani 
v knize, ani ve filmu –, Irvine Welsh při-
pustil: „Má představy, které jsou výš než 
jeho společenské postavení, a je poněkud 
zahleděný sám do sebe. Osciluje mezi 
snahou být opravdu cool a mít všechno 
pod kontrolou a  svou společenskou ne-
obratností. Což jsem nejspíš já!“ A dodal: 
„Renton je v určitém ohledu autentičtější 
já. Když píšu jako on, mám u toho mno-
hem větší sebevědomí.“

Je to rebel! Barvitě popsal ve stejném 
rozhovoru Welsh i  svůj vztah k ženám. 
Nejvíc se líbí určitému typu žen, podob-
nému, jako je on – svérázným, zajíma-
vým a originálním. Naopak ty, co chtěly 
žít tradiční rodinný život, usadit se, mít 
děti a  na víkendy jezdit k  rodičům, ho 
nechtěly. Nebo možná chtěly, ale ve skry-
tu duše cítí, že by je mohl svést na sces-
tí.  „Byl jsem hrozba potenciální nejužší 
rodině, vlastně společenskýmu řádu.“

Vybrat si heroin bylo tehdy na před-
městí Edinburghu běžné, a byly to „kruš-
né časy, ale zároveň spousta legrace“. Zdá 
se, že ho tato látka dodnes fascinuje. Co 
nejvíc? „Ten pocit nepřemožitelnosti. To 
je na heroinu to nejlepší. To nejhorší na 
něm je, že si nemáš s ostatníma co říct. 
Samozřejmě je to všechno klam. I když 
budeš v  nějaký posraný díře sedět ve 
vlastních chcankách, herák ti dá iluzi síly, 
moci a pohody. A pochopíš, proč to lidi, 

co cítí, že nic neznamenaj, tak bere. Na 
konci jsi jenom štvanec; bereš heroin, aby 
ti nebylo blbě, ne abys měl nějakou eufo-
rii,“ řekl v nezvykle otevřeném rozhovo-
ru pro The Guardian.

Možná i  proto, že nebyl primárně 
o drogách, stal se Trainspotting takovým 
trhákem, kultem a  generační výpovědí. 
Ten pocit, že je něco se světem špatně 
a snaha vyčlenit se na okraj systému, ne-
žít tak, jak se po nás chce, když to nedává 
smysl… Pokud by šlo jen o fetování a jeho 
obhajobu či kritiku (každý to může vidět 
jinak), nikdy by se nemohl stát jedním 
z  nejúspěšnějších příběhů devadesátých 
let. Potvrzuje to i Irvine Welsh: „Spousta 
lidí, co jelo na drogách, si už tehdy kladlo 
otázky, kterým dnes čelí establishment. 
Lidé nebrali heroin proto, že jim bylo 
smutno. Dávali se na heroin, protože ne-
věděli, co s nimi bude, co na světě zmů-
žou, jestli budou mít zítra práci nebo kdo 

si s nimi zase vytře zadek.“ Právě úder-
nost, jasnost a  svobodomyslnost je na 
Welshovi podle mého nejinspirativnější.

Keltské příběhy
Existují lidé, kteří jsou zdvořilí, slušní, 
vzdělaní i příjemní, ale po chvíli konver-
zace s nimi začnete nenápadně zívat či po 
očku sledovat hodinky. Chybí jim něco, 
čemu se říká charisma; říkám jim uspá-
vači hadů. Osobnostem, které tento dar 
mají, stačí naopak otevřít ústa a i z banál-
ní historky nebo otázky o překladu knihy 
dokážou vykouzlit úsměv na rtech či vy-
dolovat dobrodružství. Irvine Welsh vlád-
ne nejen perem, respektive klávesnicí, ale 
i svým osobitým humorem a pořádně os-
trým jazýčkem. Víc než romanopisce při-
pomíná filmovou hvězdu. Možná se na to 
dívám špatně, když píšu, že je v civilu Ir-
vine Welsh stejně „akční“ jako v knihách 
– po setkání s  ním v  rámci Pražského 

V Miami záleží víc na tom, jak lidé vypadají. Mám 
pocit, že ještě než vylezu z letadla a opustím letiště, 
IQ mi poklesne tak o 10 procent. 

V Praze bylo blaze. Irvine Welsh si pobyt 
v naší metropoli užíval, i když měl nabitý 
program. Pohotový a originální byl stejně 

jako ve svých knihách.   Foto ŠIFRA
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festivalu spisovatelů si začínám myslet, že 
je to přesně naopak a že to je právě jeho 
energie, srozumitelnost a v dobrém slova 
smyslu lidovost, kterou se mu podařilo 
přenést na papír. Na co by jiný potřebo-
val pět let a tisíc stran, shrne on do jedné 
dlouhé věty. Jak osvěžující…

„Mně jazyky moc nejdou. Celá léta se 
snažím naučit španělsky. Nedávno jsem 
se dostal trošku do potíží. Byl jsem v Me-
xiko City a  snažil se tam konverzovat, 
jenže jsem si neuvědomil, že Mexičani 
nemají vůbec rádi Kubánce. Mají za to, 
že Kubánci jsou strašně arogantní. Takže 
jsem si tam něco povídal, spokojený, že 
mi to docela jde, a teď se na mě týpek div-
ně dívá a říká: Vypadáš jako hajzl a zníš 
jako zasranej Kubánec. Španělsky jsem 
se učil v Miami, takže jsem tam pochytil 
kubánský dialekt,“ vyprávěl na brunchi 
v pražské art & event galerii Černá labuť, 
jejíž majitelka, dobrá duše Danuše Siering, 
pořádá a podporuje stále více zajímavých 

a přínosných akcí, nebo umožňuje jejich 
konání. Ocenila to i v úvodním proslovu 
spisovatelka a  viceprezidentka Pražské-
ho festivalu spisovatelů Vlasta Brtníková 
March.

V jedinečném prostředí v osmém patře 
moderního domu v ulici Na Poříčí s impo-
zantním výhledem na Prahu, kde se pro-
pojují umění, společenské události a gur-
mánské zážitky (vaří tu z  prvotřídních 
surovin výborní kuchaři), se líbí i Irvinu 
Welshovi.

Co se týče překladů jeho děl, tím nej-
lepším a  nejoblíbenějším cizojazyčným 
vydáním jeho slavné knihy, a to i z hle-
diska celosvětových tržeb, bylo italské – 
v italštině zní jadrný Welshův jazyk ještě 
lépe než v  originále, navíc překladatel 
Massimo je sám básník a nechybí mu cit. 
„Já pocházím ze Skotska, kde je hodně 
důležitá ústní tradice. Keltové vždycky 

vyprávěli příběhy, a  to velice barvitě. 
V hospodě si chlap klidně vyleze na stůl 
a vykládá. V Miami je to něco úplně jiné-
ho. Záleží tam mnohem víc na tom, jak 
lidé vypadají, pěstují svoje těla, fotí se 
tam modelky… Mám pocit, že ještě než 
vylezu z letadla a opustím letiště, IQ mi 
poklesne tak o  10 procent. Na druhou 
stranu je to ale docela uspokojivé, člově-
ku se vůbec do ničeho nechce,“ srovnává 
své nové působiště s rodnou zemí a obec-
ně Evropou.

I když se to nabízí, k lenivému rentiéro-
vi má Irvine Welsh (60) daleko. A zatím-
co jeho generační souputníci, edinbur-
ská generace Trainspottingu, umírá na 
podlomené zdraví, jak informovala loni 
britská média, a Skoti v této statistice do-
konce vévodí EU, on poctivě píše, skládá 
muziku, běhá (ještě před deseti lety ma-
raton) a sleduje lidi, aby měl o čem psát.

O  Miami napsal dvě knihy – Zločin 
a  Sexuální život siamských dvojčat. Ač 

obvykle nic moc ve svých knihách nepo-
pisuje, neboť na to není ve změti dialogů 
ani čas, miamské příběhy se tak trochu 
vymykají. Je to prý kvůli tomu, že se na 
toto město dívá jako outsider a sám se 
jej snaží poznat. Po dlouhé přestávce se 
také vrátil k DJování. „Většina DJů v Mi-
ami je latinskoamerického původu. Če-
kal bych, že takoví lidé budou mít rádi 
funk, salsu, latinskoamerické rytmy. Ne. 
Oni všichni milují německé techno. No 
a  já si tam hraju svoje latinskoameric-
ké písničky, a  jakmile začnu, parket se 
vyprázdní a  všichni čekají na německé 
techno. Jako DJ jsem tak musel trochu 
upravit svůj styl.“

Ne jen výsledek, originální je i  způ-
sob tvorby – psaní a skládání totiž mí-
chá dohromady. „Stůl, na kterém píšu, 
má stejnou výšku jako všechno moje 
hudební vybavení. Takže se může stát, 

Většina DJů v Miami je latinskoamerického původu. 
Čekal bych, že takoví lidé budou mít rádi funk či salsu. 
Ne. Oni všichni milují německé techno. 
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že mě napadne nějaké téma a ta hudba 
mi pomáhá dostat se do nálady. Když 
mě napadne nějaká postava, pracuji na 
ní; pro jednotlivé postavy si sestavuji 
playlist. Pak si hraji na klávesnici, mám 
k tomu nějaký software, a když něco na-
píšu, pomáhá mi v tom hudba. Mám ně-
jakou hromádku muziky, většinou je to 
naprosto nepoužitelné, ale umožňuje mi 
to pustit se do toho psaní a něco vytvo-
řit. Pak mám hromadu toho, co napíšu, 
a když mám třeba 20 000 slov, tak si to 
vytisknu, seberu z psacího stolu, sednu 
si někam do kavárny a zkouším se za-
myslet nad tím, jestli se s tím dá něco 
udělat.“ Jeho psaní prý vychází z podvě-
domí; i když si myslí, že má psaní pod 
kontrolou, je to spíš obráceně. „Podsta-
ta totiž vychází odněkud odjinud,“ říká 
spisovatel. „Vychází z  mých vlastních 
zkušeností, z dětství, z mládí, protože 
to je období, které nás všechny formuje. 
Píšu o místě, kde jsem vyrostl a které 
mě utvářelo. Teď například píšu knížku, 
která se odehrává v Las Vegas. Postavy 
jsou z  Las Vegas, ale je v  nich hodně 
toho, co formovalo mě.“ Stejně ale píše 
hlavně pro sebe, a na tom se prý nikdy 
nic nezmění.

Stejně trefně jako popisuje svět svých 
hrdinů, výstižně dokáže shrnout i  spo-
lečenskou situaci. Jakmile se ho zeptám 
na Brexit, rozesměje se na celé kolo. Ni-
koli však radostně. Za moment zvážní: 
„Brexit je špatně pro všechny – pro Bri-
ty, Evropu i zbytek světa. Ale Evropská 
unie, tak jak vypadá dnes, je taky špatně. 
Je založena jen na boji mezi globalismem 
a nacionalismem. A naše premiérka The-
resa Mayová? Ta je podle mě podobně 
jako Margaret Thatcherová další figurka 
nastrčená proto, aby sloužila zájmům 
elit.“

Spisovatel nevěří už ani v  demokra-
cii, která je podle jeho názoru ztracená. 
A protože mají lidi strach z budoucnosti 
a chtějí aspoň něčemu věřit, volí silné vůd-
ce, kteří jim nabízejí návrat ztracených 
jistot, což skýtá zase jiná rizika. „Chtěli 
bychom mít ze světa zase místo, které je 
bezpečné a nabízí šance na příjemný ži-
vot. To je ale pouhý přelud.“ vid 

O skotského spisovatele se prali fanynky,  
fanoušci i novináři. Na snímku z terasy 

domu Černá labuť, kde se konal výborný 
brunch a odkud je impozantní výhled na 

Prahu.   Foto ŠIFRA

Foto Adobe Stock
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V e Valdštejnském paláci je ob-
vykle nuda. Aby ne, když tam 
sídlí jedna z nejzbytečnějších 
českých institucí, která při-

pomíná spíš zaopatřovací ústav vyslou-
žilých veteránů – Senát. Takové zlo jako 
v  sobotu 6. října pravděpodobně tato 
budova ale ještě nezažila. Živé zlo! Ne, 
nekonala se tu ustavující schůze záko-
nodárného sboru, ale tematická dis-
kuse spisovatelů Irvina Welshe, Marka 
Slouky a Colsona Whiteheada v  rámci 
Pražského festivalu spisovatelů.

Bubny zlověstně duní a hlavní sál Se-
nátu osvítí sytě červená barva, symboli-
zující všechny ty potoky krve, které naší 
planetou protekly a  protékají. Úvodní 
znělka tohoto galavečera a světelná pro-
jekce VJ Kopeckého je skutečně působivá 
a naléhavá.

Když se řekne živé zlo, napadne člo-
věka válka, násilí, holokaust nebo coko-
liv, u čeho se mrtvoly počítají na tisíce. 
Jenže zlo se může projevovat úplně ne-
nápadně, a přesto jeho důsledky mohou 
být stejně ničivé jako řinčení zbraní.

„Já na zlo nevěřím. Myslím, že je to je-
nom strach ze změn, nic jiného. A my se 
teď systematicky přemisťujeme z  jed-
noho typu světa do druhého, do světa 
plného robotů a virtuálního zboží a bez 
fyzické práce a nemáme ani tušení, co 
děláme. Všichni zkrátka trpíme jakousi 
existenciální panikou...“ určil poněkud 
odlišný pohled na věc skotský spisova-
tel Irvine Welsh, mistr zkratky, když 
odpovídal na festivalu na dotaz jednoho 
z českých novinářů.

Hned v úvodu galavečera, který uvá-
děl moderátor České televize Petr Vi-
zina a  moderoval diplomat a  bývalý 
velvyslanec ve Francii Petr Drulák, jej 
doplnil držitel Pullitzerovy ceny Col-
son Whitehead: „Zlo je jedním ze zá-
kladních témat a většina z nás je někde 
uprostřed.“

A to je právě ono. Pokud přemýšlíme 
o zlu, většinou jenom o tom takzvaně 
velkém, obecném a vnějším. To subtilní, 
každodenní v nás ze všech sil schová-
váme uvnitř, aby o něm nikdo nevěděl, 
nejlépe ani my sami.

Mluvíme-li o zlu, obvykle se popadne 
celá špína a utrpení světa a naprojektuje 
se do jednoho arcizločince, na kterého 
všechno naházíme. Může za to vždycky 
on nebo oni, nikdy ne my. Nebýt jich, 
všechno na světě by bylo určitě lepší. 
Možná je pro nás nějakým způsobem 
očistné najít si otloukánka, abychom se 
mohli cítit líp. Tyto nevděčné role zastá-
vají v různých etapách různé osoby, kte-
ré představují takzvané ztělesněné zlo. 
Většinou jde o ty, jimž historie připisuje 
dostatečné množství obětí.

To s sebou ovšem nese několik háčků. 
První, ten zásadní spočívá v tom, že his-

torii píší vítězové nebo ti, kteří ji zrovna 
mají možnost psát. Ten, který vyhrál, je 
podle análů samozřejmě ten dobrý.

Dnešní doba je poučná v  tom, že se 
ukazují zásadní slabiny této metody. 
Kdybych se nepřesvědčoval dnes a den-
ně na vlastní oči, nikdy by mě ta otázka 
ani nenapadla. Prostě bych bral historic-
ké události jako fakt a hotovou věc. Jen-
že co když se to vždycky dělalo tak jako 
dnes, kdy je tolik věcí úplně naopak? Kdy 
se z největších darebáků dělají demokra-
ti, modly a celebrity a ze zajímavých lidí, 
kteří inspirují ostatní ke svobodě, vyvr-
helové?

V hlavním sále českého Senátu se uskutečnila 
ostrá diskuse tří spisovatelských hvězd na téma 
Živé zlo. Poněkud překvapivě se povídání stočilo 
jiným směrem, než by se dalo čekat. To největší 

zlo totiž nemusí řinčet zbraněmi a topit se v krvi…
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Od rána do večera dostáváme z médií 
přednášky o tom, kdo je dobrý a kdo zlý 
s takovou vervou a samozřejmostí, že je-
diné, čemu se dá ve zprávách skutečně 
věřit, jsou sportovní výsledky. A i ty mo-
hou manipulovat sázkařské mafie.

Hajzl, ale náš
Pokud dám mozku dovolenou a  budu 
chtít věřit dnešnímu mainstreamu, 
dozvím se, že tady máme nějaký moc 
hodný Západ a strašlivě zlý Východ. Po 
čtyřiceti letech se Sovětským svazem 
na věčné časy a nikdy jinak posledních 
třicet let ve veřejném prostoru pro změ-

nu slýcháme, že tou zemí zaslíbenou je 
Amerika a že ji máme chtít dohnat a na-
podobit a nejvyspělejší a nejsvobodnější 
demokracie nám má být vzorem.

Kdybychom se vrátili hodně daleko do 
minulosti, nenašli bychom asi žádnou 
zemi, která by neměla máslo na hlavě. 
Nikdo v  moderní historii ale nezmasa-
kroval tolik lidí a  národů jako ti, kteří 
jsou prohlašování za garanty míru – 
Američani. Například od svržení atomo-
vých bomb na Hirošimu a Nagasaki se 
ani na moment nezastavili. Jen pro před-
stavu: 1947 – za účelem podpory pro-
amerických sil CIA masově zabíjela opo-

nenty a zfalšovala výsledky voleb v Itálii 
i ve Francii; 1947–1949 – američtí vojáci 
se zapojili do občanské války v  Řecku 
na straně fašistů, 1948–1953 – vojenská 
akce americké armády na Filipínách 
a  podpora diktátora, 1948 – vojenský 
převrat v Peru a Nikaragui, o jejímž vůd-
ci Somozovi prezident Roosevelt řekl „je 
to sice hajzl, ale náš“.

Následovalo totéž v  bledě modrém 
v Kostarice, v Koreji, v Íránu, v Grónsku, 
v Guatemale, v Indonésii, v Libanonu, La-
osu, ve Vietnamu, na Haiti, v Ekvádoru, 
v Salvadoru, v Kongu, v Brazílii, v Domi-
nikánské republice, v Uruguayi, v Chile, 
v  Kambodži, ve Východním Timoru, 
na Seychelách, v Jemenu, v Hondurasu, 
Grenadě, v Angole, v Čadu, v Kolumbii, 
v  Bosně, v  Iráku, v  Mexiku, v  Súdánu, 
v Afghánistánu, ve Venezuele, v Gruzii, 
v Sýrii, na Ukrajině, v Libyi... A to nemlu-
víme o  zemí okupovaných a  ruinova-
ných ekonomicky a jde jen o ty nejpro-
kazatelnější případy. Slušné skóre… Nyní 
se Američané s podporou členských stá-
tů NATO snaží dostat na kobylku Rusku, 
což spočívá v  ekonomických sankcích, 
obsazování okolních států, budování 
vojenských základen na dostřel ruských 
hranic, přesouvání zbraní na východ 
a stálém vyhrocování situace.

Pokud by psal učebnice historie sou-
časný neoliberálně-globalistický režim 
a učily by se z nich děti za dalších deset 
let, vypadalo by to zřejmě jako ve vel-
kých médiích – USA hájí světový mír 
a Rusko, potažmo jeho prezident Putin, 
je nejagresivnější diktátor a hrozba pro 
demokracii. Když někdo okupuje, bom-
barduje a vykořisťuje jiné, říká se tomu 
pomáhání druhým. Jakmile někdo o ta-
kovou „pomoc“ nestojí a hodlá se jí srd-
natě bránit, je to ďábel a škůdce. 

Převlečený strach
Podobně jako ve světové politice je to 
i u lidí. Jakmile někdo vypadá a vystupu-
je jako svatoušek, je třeba si na něj dát 
obzvlášť pozor. Lidé mají tu vlastnost, že 
vše špatné vidí na druhých, ale u sebe to 
přehlížejí nebo vidět nechtějí. „Ti lidi jsou 
tak zlí…“ stěžovala si jedna seniorka své 

v nás
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známé před obchodem, kde jsem kupo-
val brambory. Říkala to s takovou nená-
vistí a nuancí, jež napovídala, že o sobě 
si to nemyslí (upřímně, nevypadala, že 
by zrovna ona byla hodná a mírumilov-
ná a dobrsrdečná), až jsem si vzpomněl 
na rozhovor s Pjérem la Šé‘zem, který 
jsem dělal loni na podzim a který mě 
přiměl o  tomhle tématu mnohem víc 
přemýšlet.

Vystudovaný psycholog, spisovatel, 
scenárista, univerzitní pedagog a  hu-
debník, který vystupuje v legendárním 
představení Čtyři dohody společně 
s Jaroslavem Duškem, došel během let 
k zásadnímu poznání, jež dokázal také 
precizně naformulovat: uvědomil si, že 
to, co lidi říkají a dělají, a to, co si myslí, 
je v  totálním rozporu. „Mnoho lidí se 
zastaví a nechce jít dál. Odpor k dušev-
ní práci je obrovský… Podle Junga je le-
nost jednou z nejvíc fascinujících slabin 
lidstva. Jenže lenost je jen převlečený 
strach,“ vysvětluje muž, jenž si postavil 
nedaleko Prahy mongolskou jurtu, aby 
ho nic neoddělovalo od okolního světa.

Když o  tom tak mluvil, píchalo mě 
nepříjemně v břiše. Nějak jsem cítil, že 
míří přímo do černého. Celý život jsem 
hledal nějaké kličky, jak se vyhnout ne-

příjemným věcem a  hlavně změnám. 
Pořád jsem uhýbal, vymýšlel a  utíkal, 
a tak nechtěl opouštět svoji konformní 
zónu, až jsem došel do bodu, kdy jsem si 
uvědomil, že to ubližuje nejen mně, ale 
i nejbližším lidem okolo, za které jsem 
se snažil schovat.

Zlo nemusí být jenom násilí. Na stejné 
úrovni je pasivita a neschopnost převzít 

zodpovědnost a  zachovat se správně, 
když je to potřeba. Irvine Welsch má 
pravdu, když říká, že zlo souvisí se stra-
chem z neznámého. Lidi udělají téměř 
cokoli, aby si zachránili kůži a nemuseli 
měnit to, z čeho mají hrůzu. Nedělají to 
třeba schválně, ale to na výsledku nic 
nemění. Pak se chovají bezohledně a so-
becky a myslí jen na to, jak si zachrá-
nit kůži. Důležité není mluvení a to, jak 
hodně se někdo tváří, ale jaká je skuteč-
nost.

Pokud člověk chce, vymluvit se doká-
že na cokoli. Umím najít tisíc důvodů, 
proč něco nejde, mluvení mi taky jde, 
ale s překonáváním strachu a překážek 
to už tak slavné není. Skvělé na tom je 
ale to, že už si to aspoň dokážu připustit. 
Když jsem se Pjéra ptal, co může člověk, 
který se celý život vyhýbal řešení problé-
mů a nepříjemných situací, dělat, když 

je zahnaný do kouta a  cítí, že je třeba 
učinit zásadní změny, odpověděl: „Podle 
mě první krok, který je nutné udělat, je 
zbavit se osobní důležitosti a zaujatosti. 
To je strašná věc, která lidi drží v klecích. 
Když se pustíte osobní zaujatosti a důle-
žitosti, tak se vám projasní mysl.“

Jo, ego. Ano, všechno se nemusí to-
čit jenom kolem nás. Ostatní mají také 
strach a problémy. Jenže my pořád něko-
ho hodnotíme a stěžujeme si na nespra-
vedlnost nebo smůlu. Jak ale můžeme 

„Ti lidi jsou tak zlí…“ stěžovala si rozčilená seniorka 
své známé před obchodem, kde jsem kupoval 
brambory. Sama o sobě si to zjevně nemyslela...

Plakát, který jsem vyfotil během debaty o živém zlu 
v Senátu, mě vážně pobavil...   Foto Šifra
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někoho soudit, když netušíme, proč se 
chová tak, jak se chová?

Byl jsem před pár lety na několika-
denním výletě se svým kolegou a  jeho 
přítelkyní, která byla celou dobu v tenzi, 
a občas jí vytekly nervy. Lezla mi trochu 
na nervy, a když ztropila scénu v baru, 
když se dobře naladěný Standa opil, 
ulevilo se mi při pomyšlení, že se druhý 
den vracíme. Byl jsem na jeho straně, 
podpořil jsem ho a až mnohem později 
jsem si uvědomil, že to bylo celé trochu 
jinak. Standa je těžký alkoholik se vším, 
co k tomu patří, a ona byla z jeho nespo-
lehlivosti a  věčných eskapád a  lhaní na 
pokraji sil a prostě už to „nedávala“.

On se naopak pořád tvářil jako nevi-
ňátko a vše dovedl omluvit a vykecat se 
z toho a všichni byli na jeho straně, pro-
tože byl společenský a na okolí působil 
mnohem příjemněji než ona, která ne-
dovedla skrýt svoje zklamání z toho, jak 
nefunguje. Měla ho ale ráda a s tím, co 
o něm a o ní vím dnes, jsem se jí v du-
chu několikrát musel omluvit. Nic totiž 
nemusí být tak, jak to vypadá. A navíc, 
než člověk začne kritizovat ostatní, měl 
by být stejně přísný na sebe.

Jak říká Pjér: „Když opustíte osobní 
zaujatost a důležitost, tak si můžete při-

pustit nejenom to, že všichni ostatní jsou 
zmrdi, ale vy jste taky zmrd. To je první 
osvobozující představa. Ale lidi se tomu 
strašně brání, bojí se toho. Myslí si, že je-
nom oni jsou čistí. Když si připustím, že 
to tak není a nejsem čistý, připojím svůj 
stín a on už nestojí proti mně, ale stává 
se mým přítelem.“

Je to jedna z  nejmoudřejších vět, 
které jsem kdy slyšel. Ale trvalo mi 
přes půl roku a musel jsem způsobit 
sobě a  nejbližším ještě hodně nepří-
jemných chvilek, než jsem si dovedl 
přiznat, že to platí i pro mě a nejsem 
žádná výjimka. Jako ta paní před su-
permarketem, když si stěžovala, jak 
jsou lidi zlí. Ano, jsou. Ale jsme na 
jedné lodi a  každý máme nějaké to 
máslo na hlavě. Někdo je lakomý, jiný 
vzteklý, další podvádí a krade, tamten 
je líný jako čuně, tenhle se točí jako 
korouhvička a podrazil by i nejlepšího 
kamaráda, další je despota, který tou-
ží ostatní jenom sekýrovat...

Těch vzorců chování a  autopilotů, 
kterými jsme se naučili reagovat na 
naše strachy a zranění, je mnoho. Kdy-
bychom ale byli dobří, poctiví, slušní 
a  bezproblémoví, jak by mohla být 
planeta v tak zoufalém stavu? Jen si to 
představte. Sedm miliard lidí a  skoro 
každý vám bude tvrdit, jací jsou lidé 
svině. Ale kolik bude těch, kteří se 
mezi ně započítají? Známá anekdota 
ze života praví, že i ve vězení sedí je-
nom samí nevinní. 

Když se Felixe Holzmanna ptá v  jed-
né  scénce pan Jouda, proč se rozvádí, 
slavný komik si postěžuje, že on je v tom 
nevinně. Svým nenapodobitelným způ-
sobem odvětí: „Nebýt mojí manželky, 
tak by to mezi námi ohromně klapalo.“

Největším zlem tohoto světa je zkrát-
ka absolutní nedostatek sebereflexe 
a schopnosti přiznat si pravý stav věcí. 
Každý je nějaký, každý má lepší i horší 
vlastnosti, v  tom problém není. Pro-
blém je v tom, že na druhých to vidíme 
mnohem snáze než u sebe. A obzvláště 
dobře vidíme na druhých ty negativní 
vlastnosti, které máme sami a potlačuje-
me je. Každý lepší psychoterapeut vám 

řekne, že vám jen ostatní lidé zrcadlí to, 
jací sami jste. Pokud vás někdo nějakou 
svou vlastností vytáčí k nepříčetnosti, je 
dobré se zeptat proč. Nebo jinak: pokud 
by se nás to nijak netýkalo, proč by nás 
to tolik rozčilovalo?

Není co ztratit
Během svého dlouholetého zkoumání 
lidských charakterů a  osudů jsem si 
všiml jedné věci: ze všeho nejpodezře-
lejší jsou ti, kteří vypadají nejnevinněji. 
Jakmile je někdo neustále pozitivní, 
přehnaně příjemný a  zdůrazňuje, jak 
je v  pohodě nebo nedej bože pomáhá 
světu, dřív nebo později se ukáže, že to 
byla jen maska. Většinou je to jen otáz-
ka času.

Podstatné není to, jak se lidé prezen-
tují, ale co skrývají uvnitř. Teprve v nouzi 
poznáš (ne)přítele. Pokud si ale přizná-
me, že máme své chyby a vady a nejsme 
dokonalí, nic tak hrozného se nestane. 
Naopak to může být docela osvobozující. 
Zeptal jsem se tehdy Pjéra, jestli když si 
to lidi přiznají, mohou přestat být zmr-
dy. „Dokud stín stojí proti mně, tak ho 
vidím ve všem a  ve všech. Ale pokud 
připustím, že jsem též nositel stínu, už 
nestojí proti mně, ale vedle mě.“ A s tím 
už se dá pracovat.

Mark Slouka v  pozoruhodné debatě 
v  Senátu výborným způsobem shrnul 
v podstatě to samé co Pjér. „Největší zlo 
je předpokládat, že jsme čistí, přičemž 
náš protějšek je černočerné zlo.“ Možná 
bychom se mohli konečně přestat bavit 
o  záchraně planety a  světa a  spíš než 
o snižování emisí kysličníku uhličitého 
se jednou starat sami o sebe. To by byla 
změna!

Ostatně nemáme už moc co ztratit. 
Podle Irvina Welshe, který již na začát-
ku 90. let předznamenal nadčasovým 
Trainspottingem úpadek postindustri-
álního světa tak, že se s ním ztotožnily 
celé generace, se nacházíme jako civi-
lizace právě na křižovatce a  bojujeme 
o přežití. A nebyl by to on, kdyby nepři-
dal něco pozitivního na závěr: „I když se 
člověk brodí sračkami, může se na břeh 
dostat očištěn.“     vid 
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Bota na zákazníka
Měl jsem z  nich obrovskou 

radost. Boty, ve kterých je 
teplo, sucho, dobře se v nich 
chodí celý rok a  nemají 

tvrdou podrážku. A  ještě byly ve slevě, 
protože v plné palbě jsem si je kupovat 
nechtěl. Za kvalitu se sice platí, ale když 
spadnu ceny koncem sezony o  dvacet 
třicet procent, je to o dost příjemnější.

Největším lákadlem černých po lo bo-
tek, které jsem si vyhlédl, byla určitě go-
retexová membrána, která má okolo 1,4 
miliardy  pórů  na centimetr čtvereční, 
i  víc. Tím se stává takřka „nepotopitel-
nou“. Póry jsou totiž přibližně 20 000krát 
menší než kapka vody, ale zároveň asi 
700krát větší než molekula páry. Dovnitř 
se tedy vlhkost nemá šanci dostat, ale 
směrem ven obuv v pohodě dýchá. Ani 
při největší průtrži mračen si nenabere-
te a voda se dovnitř může dostat jedině 
horem. Takhle snad netěsní ani gumáky.

Mohl jsem si s Honzou Nedvědem zpí-
vat: „Ej, co já dbám na té cestě na psoty 
a  sloty, jen když já mám zdravé nohy, 
k tomu dobré boty.“ Výhodou u značek, 
které si koupí licenci Gore-Tex, a mohou 
tak membránu do svých bot přidávat, je 
skutečnost, že si nemohou dovolit dávat 
je do klasických bot s tvrdou podrážkou 
za pár korun z  Číny, kterými je Česko 
zaplaveno a které vyrábějí generace plo-
chých nohou. Bota, jež dostane licenci na 
Gore-Tex, by měla být zkrátka dobrá. 

A tak si chodím a libuji, v teple, suchu 
a bezvětří, až mi bota jednoho dne prask-
ne skoro vejpůl. Normálně se rozlomí 
podrážka a já nevěřím vlastní noze, a po-
sléze ani očím. Sucho je v botě pořád, ale 
chodit se v ní nedá. No nic, to je jistě ná-
hoda, stane se a hned mi ji vymění.

Dámy v obchodě, který sídlí v jednom 
známém pražském obchodním domě 
v centru, reklamaci přijmou a já si poma-
lu vyhlédnu náhradu. Za čtrnáct dní by 
prý mělo být jasno, nicméně považuji to 

za formalitu a jasný případ, který by při 
troše štěstí mohl být rychlejší. Něco ve 
stylu kouknu a vidím.

Žádný omyl
Laskavý čtenář již asi cítí v kostech ně-
jakou zradu, na rozdíl ode mě, který byl 
zcela nemístným optimistou. Koukal 
jsem jako jo jo, když mi paní u poklad-
ny řekla, že reklamace byla zamítnuta. 
To bude nějaký omyl, chlácholil jsem se. 
Popadl jsem reklamační protokol a krve 
by se ve mně nedořezal. Ani kapky.

Bota byla vejpůl a  závada neoddisku-
tovatelná, záruka také ještě platná, a tak 
mě ten posudek nadzvedl ze židle. Přede-
vším tedy věta, že prasklina v průměru 
8 centimetrů „nevznikla při chození, ale 
při ohybu“. Jakože jsem ji ohýbal a ohýbal, 
dokud nepraskla? Nebo že jsem s ní ma-
nipuloval jinak než tím, že jsem v ní cho-
dil? Pan znalec František F. trvá na tom, 
že se takové poškození, jaké jsem měl na 
botě já, tedy včetně stélky, u nekvalitních 
podešví nevyskytuje, neboť praská po-
stupně bez poškození stélky. Takže po-
škození je znamení kvalitní stélky? Moc 
jsem panu F. nerozuměl, jen jsem tušil, že 
svou hatmatilkou se snaží obhájit neob-
hajitelné. A vůbec si nevedl zle.

Jelikož razítko na reklamačním po-
sudku bylo pouze o  den čerstvější než 

moje podání reklamace, pan F. musí 
pracovat jako blesk, když něco tak zásad-
ního dokáže zjistit za až nadpřirozeně 
krátkou dobu. Svojí praxí si je ale zřejmě 
jistý, neboť tím nepatřičné výpady vůči 
zákazníkovi neskončily. Minimální ži-
votnost podešví je podle něj normou sta-
novena na 200 000 ohybů, a že „dle stavu 
opotřebení je evidentní, že tuto normou 
dané minimum bylo násobně překroče-
no a že je obuv značně opotřebována“.

Ano, musím se přiznat k něčemu hro-
zivému. Rok a  půl jsem v  těch botách 
taky někdy chodil. Normálně, jako se 
v botách  chodívá. Pan F. ale neříkal prav-
du. Dokud bota nepraskla, byla v  bez-
vadném stavu, nikterak výrazně opotře-
bovaná. A takto si v celém dokumentu 
žongluje větami a vyjádřeními, která na 
vás z papíru halekají: Kašleme na tebe.

Vznesl jsem ve své stížnosti adreso-
vané vedení značky několikero otázek 
mířících přímo k  věci. Především jsem 
zmínil, že jsem v obuvi chodil normál-
ně po městě, avšak rozhodně ne častěji 
či intenzivněji, než je běžné. „Tento Váš 
expert by se měl tedy zabývat primárně 
tím, proč bota za tolik peněz při běžné 
chůzi praskne, nikoli obviňovat zákaz-
níka,“ napsal jsem a ulevil si: „Chápu, že 
je pan F. najat a placen Vaší společností 
a v jeho zájmu je neuznávat příliš mno-

Foto Adobe Stock
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ho reklamací, nicméně vše má své meze. 
Nebavíme se tu o nějakém škrábanci či 
banální závadě, ale o kompletně prasklé 
podrážce. Jak si může vůbec někdo něco 
takového dovolit?“

Tenhle systém připomíná posudkové 
lékaře, které si platí sociální správa, aby 
posuzovali, kdo je zralý na invalidní dů-
chod a kdo nárok nemá. Pokud by důcho-
dy přiznávali moc často, zaměstnavatel 
by nebyl spokojen a hledal by si „rozum-
nější“ lékaře. Nemáte nohu? To nevadí, 
máte ještě ruku. Praskla vám bota? Ne-
měl jste v ní chodit…

Snažil jsem se být ve své stížnosti dů-
razný, ale ne sprostý, a připojil jsem po-
známku, že věřím, že „se jedná o selhá-
ní jednotlivce a Vaše společnost, kterou 
jsem považoval za seriózní a  kvalitní 
(proto jsem si zde také kupoval boty), 
zjedná nápravu. Chyba se stát může, 
k  vadě materiálu čas od času dochází, 
tomu rozumím, ale svalovat selhání vý-
robku na zákazníka a ještě tak drze a im-
pertinentně, je naprosto nepřípustné“.

E-mail jsem tedy adresoval vedení 
společnosti a  za týden přišla odpověď. 
K mému údivu nikoli však od vedení či 
nějakého kompetentního pracovníka 
firmy – ale od samotného „nezávislého“ 
znalce, na kterého jsem si stěžoval. Sna-
žil se mi vysvětlit, že „není najat a placen 

firmou, aby neuznával reklamace, a  že 
jsem jej urazil“. A napsal to přímo z fi-
remního mailu.

Nejsem žádný detektiv, ale něco mi 
říká, že někdo, kdo není najat společností, 
aby hájil její zájmy, by těžko v této firmě 
mohl vyřizovat stížnosti, navíc sám na 
sebe. To je jako svěřit mateřskou školku 
pedofilovi. Nebo jako kdyby whistleblo-
wer oznámil nekalosti v  úřadu a  infor-
mace, jež o dění v práci poskytl, by pro-
šetřoval člověk, který nekalosti páchal. 
Nebo jako kdyby ministr financí měl pod 
palcem dotace a zároveň vlastnil firmu, 
která je jejich největším příjemcem, či 
omilostněný slavný vězeň, odsouzený na 
doživotí za vraždu, vymáhal dluhy a měl 
na to reklamu v rádiu. Jo počkejte, ono to 
tak u nás vlastně opravdu je.

Nejvíc mě pobavilo, že se pan F. hájil 
tím, že po více než 30 letech této práce 
„nemůže uznávat reklamace, které na 
uznání nejsou, stejně jako uznává rekla-

mace, které prokazatelnou vadu mají“. 
Když vám praskne bota před uplynutím 
záruční doby, tak to není vada? Není, 
a  víte proč? Protože „v  přiloženém ná-
vodu na použití jsou uvedeny podmínky 
pro reklamace a zde je výslovně uvede-
no, že reklamaci je možné uplatnit na 
vady, které vznikly v průběhu lhůty od-
povědnosti za vady PROKAZATELNOU 
chybou výroby či technologického po-
stupu; tyto vady se zpravidla projeví již 
při krátkodobém používání obuvi. Dle 
výše uvedeného textu nemůže pracovni-
ce prodejny či já reklamaci uznat, pokud 
na obuvi není prokazatelná vada“. „To 
není otázkou kde a pro koho pracuji, ale 
otázkou normální slušnosti,“ dodal pan 
F., čímž mě definitivně dostal do kolen.

Chytře vymyšlené to mají. Vada musí 
být prokazatelná, ale prokazují ji oni 
sami. Proč by ale měla zákazníka zajímat 

nějaká jejich technologie a ne jenom to, 
jestli v  botách může chodit aspoň po 
dobu záruky, a jak mu drahá bota mohla 
tak rychle prasknout?

Na druhou stranu, na podobném jed-
nání je založený celý ekonomický růst 
doby známé jako globalizace. Víc vyro-
bit a víc prodat. Pokud výrobek přeži-
je záruční dobu, tak jen krátce, aby si 
musel zákazník stejnou nebo podobnou 
věc koupit znovu. Můj německý strýc 
pracuje ve své domácí dílně s  30 let 
starými přístroji Bosch, v koupelně má 
vynikající pálené kachličky a vzpomíná 
na dobu, kdy Německo ještě fungovalo 
a  zdejší výrobky byly kvalitní. Pokud 
mu přece jen vypoví poslušnost po de-
sítkách let neúnavné služby nějaký pří-
stroj, děsí se pokaždé, že si bude muset 
koupit v OBI nový. Ty nové umělohmot-
né třasořitky by třicet let nevydržely 
ani ležet v šuplíku. Mimochodem, boty, 
jež jsem neúspěšně reklamoval a název 

jejichž značky zní jako jeden papoušek, 
jsou německé.

O  součástkách, které vypoví službu 
ještě před zárukou, nejlépe tak, že věc 
nejde opravit a pořizuje se rovnou nová, 
se mluví hanlivě jako o  „kurvítkách“ 
a lidé se o ně přou již hezkou řádku let. 
Ale je možné, že tak vědecky přesně, aby 
v  nich člověk nechodil zbytečně moc 
dlouho, vyrábějí i podrážky od bot? Dů-
myslný a  automatizovaný reklamační 
systém (večer podáme, ráno zamítne-
me) by tomu nasvědčoval. Zákazník je 
už jen takové nepodstatné a nepotřebné 
kolečko v soukolí, od nějž se očekává je-
nom to, že zaplatí.

A  já se tenkrát nevěřícně smál, když 
zamítli reklamaci kopaček mému spo-
luhráči Petrovi, přezdívanému Helma 
(ne, Čech to nebyl). Se zdůvodněním, že 
v nich hrál fotbal. vid 

E-mail jsem adresoval vedení firmy a za týden přišla 
odpověď. Nikoli však od nějakého kompetentního 
pracovníka – ale od znalce, na nějž jsem si stěžoval.

Když si koupíte kvalitní 
boty, aby se vám 

v nich dobře chodilo, 
můžete se dočkat hned 

několika překvapení. 
Třeba že nejsou tak 

kvalitní, a pokud vám 
prasknou, můžete si za 

to sami, protože jste 
v nich chodili.
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Mám moc rád seriál Fringe, 
v  Česku vysílaný jako Hra-
nice nemožného. Ukazuje 
totiž strhujícím způsobem, 

jak mocný může být lidský duch. Geni-
ální vědec Walter Bishop dokáže vyřešit 
jakýkoli problém, ale pro objev by udělal 
komukoli cokoli. Protože zašel ve svých 
experimentech až příliš daleko a narušil 
rovnováhu, hrozí rozpad celého vesmí-
ru. Přesněji dvou vesmírů. V příběhu se 
doktor Bishop stane majitelem největší 
korporace na světě s  názvem Massive 
Dynamic, za jejímiž zdmi probíhají po-
kusy a vznikají technologie, o nichž ve-
řejnost nemá ani tušení. Jsem přesvěd-
čený o tom, že to není fikce, ale z velké 
části realita, kterou hollywoodské kruhy 
zabalily do hávu sci-fi. Že je dnešní věda 
dál, než se zdá, a technologie, které po-
užíváme v civilu, jsou jen drobky toho, 
s čím pracuje třeba armáda. Společnost, 
která se v seriálu jmenuje Massive Dyna-
mic a sídlí v Bostonu, představuje v reá-
lu firma Boston Dynamics, která nepatří 
nikomu jinému než firmě Google.

Boston Dynamics loni zveřejnil ofici-
ální video robota Handle, který má po-
zoruhodnou schopnost zorientovat se 
ve svém okolí. Kdyby tohle stvořil ve své 
frankensteinovské laboratoři v suterénu 
Harvardovy univerzity seriálový Walter 
Bishop, byl by to i na génia jeho formátu 
fascinující úspěch. Ale v realitě?

Robot Handle na dvou kolech je jako 
blesk. Bez problémů skáče, sjede zasně-
žený svah nebo může transportovat 
náklad, který váží 45 kilogramů. Je asi 
dva metry vysoký a  může běhat rych-
lostí 15 kilometrů za hodinu a provádět 
akrobatické pohyby. Nabitá baterie mu 
umožňuje pohyb v okruhu 24 kilometrů. 
Zvládne dokonce skákat do výšky 1,20 
metru, což může připomínat jezdce na 
skateboardu.

A co takový humanoidní robot s ná-
zvem Atlas, kterého Boston Dynamics 
představil již v roce 2016? Ten se volně 
prochází po lese a nezastaví ho jen tak 
nějaká překážka; dokonce je schopen 
se poté, co ho zaměstnanec firmy srazí 

Každý rok na podzim 
se ve večerních hodinách zaplní 
laboratoře, univerzity, výukové 

sály a jiná vědecká místa, 
kde se dějí pozoruhodné věci. 

Letos bylo třeba možné popovídat 
si s umělou inteligencí.

Dlouhá noc 
POKUSŮ
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k zemi, úplně v klidu zvednout a pokra-
čovat v činnosti.

Kdybych si měl vsadit, jestli bude v ta-
kových skladech Amazonu úspěšnější 
člověk, nebo robot, byl by to robot. Ne-
unaví se, je stabilní a nehrozí mu, že se 
večer picne v hospodě s kamarády nebo 
se ráno pohádá s  manželkou, takže je 
pak roztržitý a dělá chyby. To, co zvládne 
celý člověk, dokáže dnes klidně i pouhá 
robotí ruka, jak jsem se mohl přesvěd-
čit v prostorách pražského ČVUT, kon-
krétně Českého institutu informatiky, 
robotiky a kybernetiky v pražských Dej-
vicích, kam jsem vyrazil v rámci říjnové 
akce Noc vědců. Noc, nebo spíš večer 
5. října, tu byl věnován 100 letům české 
vědy a zlatým českým ručičkám.

Kolaborativní robot se říká ruce, která 
funguje v  takzvaném Testbedu, expe-
rimentálním pracovišti pro testování 
inovativních řešení pro Průmysl 4.0 před 

jejich zavedením do výroby v nejmoder-
nějších firmách. Je to taková stavebnico-
vá výrobní linka, na které jedou stroje 
a roboti. Ruka, jež skládá naučeným po-
hybem lego, je přesná jako hodinky. Dělá 
to, na co je naprogramovaná, ale pokud 
by roboty řídila umělá inteligence, nauči-
li by se všechno, co umí lidé.

Inteligentní stroje, tedy počítače 
schopné se učit, zdokonalovat, poznávat, 
adekvátně reagovat, a dokonce napodo-
bovat lidskou intuici zní stále trochu fil-
mově, ale každým rokem se zlepšují; na 
rozdíl od lidí, kterým se zhruba od 25 let 
mozek zhoršuje. 

Plukovník US Air Force ve výslužbě 
Gene Lee nebyl před dvěma lety překva-
pen, ale přímo šokován. Letecká bojová 
umělá inteligence jménem ALPHA jej to-
tiž roznesla na kopytech takovým způ-
sobem, že se vracel domů zcela zdrcený 
a znavený, zatímco počítač se pochopi-

telně nikterak neunavil. Zvítězil nad ním 
přitom i  v  nevýhodě, kdy měl nasimu-
lovaná poškození letadla i různých sen-
zorů. Program vyvinutý na Univerzitě 
v Cincinnati nicméně nemá sloužit jako 
samostatná jednotka, nýbrž jako nevída-
ně smrtící parťák živého pilota. Zatím. 
ALPHA je, alespoň dle slov nebohého 
a  poníženého plukovníka Leeho, „neja-
gresivnější, nejdynamičtější, ale zároveň 
nejvnímavější a  nejvěrohodněji bojující 
umělou inteligencí, se kterou se kdy se-
tkal“. Samotný systém ALPHA, o němž 
se mluví jako o nejvražednějším a nej-
lepším umělém pilotovi, zvládne provo-
zovat i běžný počítač za 500 dolarů.

Progresivní šéf společnosti Tesla, zná-
mý vizionář Elon Musk, si před časem 
pochvaloval, jak jeho startupový pro-
jekt OpenAI, tedy v překladu Otevřená 
umělá inteligence, jehož cílem je vytvořit 
bezpečnou umělou inteligenci, šlape. Po-

razil totiž lidské hráče počítačových her. 
„Náš algoritmus se vytrénoval výhradně 
hraním se sebou samotným,“ pochlubil 
se jeho kolega a spoluzakladatel OpenAI 
Greg Brockman. „Začal úplně od začát-
ku, bez jakýchkoli znalostí herního pro-
středí. Učí se prostřednictvím her proti 
svým vlastním klonům.“ Pozoruhodné 
je, že tento program samouk posléze 
rozdrtil nejlepší hráče světa ve hře jmé-
nem DOTA 2.

„Pepper, let’s  party,“ volá studentka 
Gabriela Šejnová z  oddělení robotiky 
a  strojového vnímání na humanoidní-
ho robota jménem Pepper. Najednou se 
spustí zevnitř robota muzika a Pepper 
se začne vlnit v rytmu tance. Ještě než  
stihne předvést všechny své schopnos-
ti, vrhnou se na ni děti, a  tak jí zavaří 
(Pepper je ženské jméno) software, že 
musí být restartována. Má šém podobný 
jako Golem a pomocí tří zabudovaných 

Plukovník US Air Force ve výslužbě Gene Lee byl 
v šoku. Letecká bojová umělá inteligence ALPHA jej 
totiž zcela roznesla na kopytech, aniž by se unavila.

Foto Profimedia
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kamer za chvilku už zase sleduje, co se 
děje kolem. „Funkce se zhoršují, když je 
kolem ní hodně dětí a  je zahlcena,“ vy-
světluje Gabriela. Robotka po nahození 
dokáže sledovat červený míček, sdělovat, 
jakou barvu má objekt před jeho očima, 
na požádání otevře levou dlaň a předve-
de slona. I když se robota tvůrci z ČVUT 
snaží socializovat, má ještě rezervy. „Hel-
lo, Human Being. (Ahoj, lidská bytost),“ 
říká Pepper a  snaží se tipnout nepříliš 
úspěšně věk. Klukovi odhadem jedenác-
tiletému hádá sedmnáct a paní ve střed-
ním věku taky nepotěší, když jí přidá 
patnáct let. „Nahráváme do něj umělou 
inteligenci a rozpoznávání neuronových 
sítí, to je náš úkol,“ říká studentka, jež je 
na Pepper náležitě hrdá. I se softwarem 
stojí humanoid zhruba 400 000 korun.

Mysli si číslo
Další robotická ruka firmy Factorio Solu-
tions, jež byla sestavena teprve den před 
touto akcí kvůli jiné akci, se jmenuje Ro-
bot Kaligrafista. Nechápu proč, dokud ne-
začne kreslit hlavu přítomného návštěv-

níka, kterou před chvílí vyfotil. Nejprve 
i na základě obrázku určí trajektorii pohy-
bu a té se pak drží. Až dosud musely být 
podobné přístroje nastaveny dopředu.

Na dalším stanovišti pak čeká umělá 
inteligence Alquist, která nese příz-
visko konverzační. A vskutku. Student 
Petr Marek vede s  krabičkou, v  níž je 
zabudována, naprosto plynulý rozho-
vor o  oblíbených filmech. Chatbox se 
jmenuje Alexa, protože vznikl v  rámci 
soutěže Alexa Prize o nejlepší umělou 
inteligenci do virtuální asistentky Alexa 
společnosti Amazon. Za pár let bude 
taková Alexa sedět v call centru a od-
povídat na dotazy zákazníků, kteří vů-
bec nepoznají, že nemluví s živým člo-
věkem. Pokusy na tomto poli již dávno 
probíhají a výsledky jsou pozoruhodné. 
Například společnost Google již ohlá-
sila, že umělou inteligenci v  call cen-
trech plánuje. Lidé přijdou o práci, ale 
na druhou stranu z výzkumu vyplývá, 
že roboti jsou „lepší“ a firmy využívající 
při komunikaci umělou inteligenci mají 
o osmdesát procent spokojenější zákaz-

níky. Možná proto, že není náladová 
a nedělá chyby?

Z  letošní studie časopisu Massachu-
settského technologického institutu 
MIT Technology Review, jíž se zúčastni-
lo 550 manažerů z 30 zemí, vyplývá, že 
umělá inteligence vyřeší firmám až po-
lovinu komunikace se zákazníky. Téměř 
šedesát procent podniků již má takzva-
né virtuální asistenty, kteří na dálku na-
příklad vyřídí pracovní hovory či naplá-
nují schůzky podle určených požadavků.

Umělá inteligence Alquist, která na 
stole přede mnou tak nenuceně kon-
verzuje o tom, že její nejoblíbenější film 
je Titanic, je fenomenálním úspěchem 
trojice českých studentů – již zmíněné-
ho Petra Marka, Honzy Pichly a Martina 
Matulíka, kteří se dostali mezi tři nej-
lepší týmy světa a koncem listopadu se 
chystají na finále do Los Angeles, kde se 
utkají s kalifornskými a skotskými stu-
denty. Skvěle si hoši vedli už loni, kdy 
skončili druzí a za sebou nechali týmy 
z MIT, Berkeley, Princetonu a všech nej-
prestižnějších univerzit. Kluci taky nato-
čili první interaktivní film, kde můžete 
mluvit k umělé inteligenci.

Skrze virtuální brýle Microsoft Holo-
Lens si mohu prohlédnout výrobní linky 
mladoboleslavské Škody a pohladit pej-
ska a přesouvám se o dům dál. U nená-
padného notebooku ve vestibulu se sro-
cují davy, neboť jde o detektor lži. 

Máme myslet na číslo od jedné do de-
seti. U otázky, zda myslíme na to které 
číslo, máme vždy odpovědět ne. I u toho, 
na které myslíme. Devětkrát tedy řekne-
me pravdu a jednou zalžeme.

Na prsty se zájemci připevní dva su-
ché zipy a měří se kožní odpor. Jakmile 
se člověk trochu vystresuje, aktivuje 
se sympatikus a  roztáhnou potní žlá-
zy a graf skočí dolů. Lhát je ale dneska 
tak běžné, že se povede půlce lidí projít. 
„Dneska se mi to u každého druhého ani 
nehnulo,“ potvrzuje se smíchem sym-
patický čtyřicátník, který jej obsluhuje. 
S použitím psychologických metod by to 
nebylo tak lehké, záleží na otázkách, je-
jich frekvenci, opakování. Pokud máme, 
jako v tomto případě, jednoduchý dotaz, 

Humaniodní robot Pepper z ČVUT 
si popovídá, zatančí... Podobný stroj, 

který vyrobila francouzská společnost 
Aldebaran ve spolupráci s japonskou 

SoftBank, používá čerstvě i pražské Letiště 
Václava Havla.  Foto Šifra
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není tak těžké jej obelstít. Snažím se kva-
litně lhát, ale brzy jsem odhalen. „Čtyř-
ka. Pořádně to u  vás vyskočilo.“ Jsem 
tedy v  nevýhodě. Až budu zase lhát, 
bude to na mě určitě poznat. Musím víc 
trénovat…    

Do Bradavic
Noc vědců je ještě dlouhá. Hned před 
vchodem u fakulty strojní se hrdě tyčí 
monopost formule Yamaha, čtyřválec 
o výkonu 55 kW. Postavili si jej ve škol-
ních laboratořích samotní studenti 
a v létě s ním obrážejí závody v Evro-
pě. Maximální rychlost je 100 km/h, 
nikoli však proto, že by to víc nejelo, 
ale kvůli bezpečnosti. Zrychlení je ale 
parádní, z nuly na sto kolem tří vteřin. 
Každý rok vzniká na fakultě strojní 
nový model formule, každý rok na 
něm pracuje 25členný tým s názvem 
CTU CarTech.

Zkušenější studenti vedou nováčky, 
ale jakmile se stanou inženýry, musejí 
přepustit místo mladším. Letošní tým 
vede student Ondřej Kratochvíl, který 

má na starosti administrativu, organi-
zační věci a dělbu práce. Musí plánovat 
závody, shánět ubytování, oslovovat 
sponzory a na vše dohlížet. Některé fir-
my přispějí finančně, jiné studenty pod-
poří náhradními díly. Dohromady stav-
ba monopostu spolkne miliony. „Kaž dý 
rok si řekneme, co se povedlo na mi-
nulém stroji, co chceme zachovat a co 

zlepšit. Vymyslíme koncept a  koncem 
roku zadáváme díly do výroby,“ říká On-
dřej s tím, že letošní model je v pořadí 
jedenáctý. Ten loňský stojí před budovou 
a všichni tátové a synové si s ním musejí 
udělat fotku.

Největší nával je na Fakultě elektro-
technické. Aby jezdila autíčka na při-
pravené autodráze, musím rychle točit 

volantem připevněným ke stolu. Odpor 
není malý, a tak se člověk docela zapo-
tí, aby autíčko pořádně jelo. Pro děti 
studenti připravili kouzelnou místnost 
Witches, kde ve stylových úborech po 
vzoru Bradavic seznamují decentně 
děti se základy elektrotechniky. Já měl 
na škole z fyziky osypky, ale kdyby na 
mě šli takhle rafinovaně, možná by mi 

v palici zůstalo víc. Chlapci a děvčata si 
v  Příčné ulici u  Ollivanderova stánku 
pomocí pájky vyrábějí kouzelnou hůl-
ku nebo dělají kouzlo s pomocí vodičů. 
Jen možná škoda, že tu nelítaly nějaké 
ty hromy a  blesky. Noc vědců vznikla 
z  podnětu Evropské komise a  úřední-
kům v Bruselu by z toho mohly naská-
kat bradavice. vid 

Jakmile se člověk vystresuje, aktivuje se sympatikus, 
roztáhnou potní žlázy a graf skočí dolů. Lhát je ale 
tak běžné, že se povede půlce lidí na detektoru projít.

Studenti pražského ČVUaT mají pro své 
experimenty a praktická cvičení k dispozici 

spoustu prostoru.   Foto Šifra
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V  Tripolisu, hlavním městě se-
veroafrické Libye, to opět vře. 
Při bojích znepřátelených sku-
pin na začátku září zemřely 

desítky osob, civilisté zůstali uvězněni ve 
svých domovech a z vězení uprchlo 400 
trestanců, kteří využili vzniklého chaosu. 
Vězňům se podařilo vyvrátit dveře i brá-
ny a utéct, informovala policie, podle níž 
vzpouru podnítily právě boje mezi ozbro-
jenci. Kvůli bojům byly dokonce přesu-
nuty za pomoci OSN do bezpečí stovky 
migrantů; a dalších asi 1800 běženců, jež  
úřady držely v zajetí a chytily je při poku-
su vyplout směrem k Itálii, uprchlo z de-
tenčního centra poblíž tripolského letiště.

Právě Libye je jednou ze zemí, odkud 
proudí migranti z Afriky do Evropy. Jen 
do zmíněné Itálie, jejíž bývala Libye kolo-
nií do roku 1943, se jich takto v posled-
ních čtyřech letech dostalo na 600 000 
tisíc. A právě italský ministr vnitra, pro-
stořeký Matteo Salvini, se opět neudržel 
a prozradil, jak se věci skutečně mají a že 
se vojáci a žoldáci neperou jen tak z roz-
maru. „Někdo za tím bezpochyby stojí. 
Nic se neděje náhodou. Obávám se, že 
někdo z  egoistických národních ekono-
mických důvodů ohrožuje stabilitu Afri-
ky a potažmo i stabilitu Evropy.“ Na dotaz 
novinářů, koho tím má na mysli, dodal: 
„Myslím toho, kdo začal válku, ke které 
nemělo dojít, a organizuje volby, aniž vy-
slechne spojence, OSN či Libyjce.“

Z jeho slov i dalších náznaků bylo hned 
jasné, o kom mluví. Francie sice není tak 
nápadná, ale jde o  zemi, která je spolu 
s Brity a Američany v dobývání, ovládá-
ní a rozvracení cizích států nejaktivnější 
a  nejrafinovanější a  patří mezi motory 
nelegálních či nelegitimních vojenských 
operací v rámci NATO.

Vzhledem k dostupným informacím se 
to, co Francie se svými kumpány proved-
la v Libyi, s odstupem času možná zařadí 
na vrchol žebříčku největších válečných 
zločinů, i když konkurence je značná.

Islámský socialismus
Až do roku 1959 patřila Libye mezi nej-
chudší země světa. Pak sice narazila na 
ropu, ale z toho mohl mít radost leda tak 

Ani po sedmi letech se situace v severoafrické Libyi, 
která bývala před válkou prosperující a bohatou 
zemí, nelepší. Svoji tajnou válku tam totiž vede 
Francie, která to všechno v roce 2011 spískala. 
Měla dokonce prsty v zabití libyjského vůdce 

Muammara Kaddáfího, jenž tehdejšímu prezidentu 
Sarkozymu přispěl miliardou na kampaň…

V PAŘÍŽI
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možná král Idris II. – zisky totiž proudily 
pouze do jeho kapes a na účty „obchod-
ních“ partnerů. Monarchie se netěšila 
velké oblibě obyvatel, čehož využil vo-
jenský důstojník, jenž patřil mezi její 
nejhlasitější kritiky. Kapitán spojovacího 
vojska naplánoval se skupinou vojáků 
operaci, a jakmile se král vydal na léčení 
do Turecka, využili jeho nepřítomnost 
k  nekrvavému převratu. Vše proběhlo 
hladce a během pár hodin, neboť lid byl 
z  vidiny změny zcela nadšen. Do čela 
státu se tedy jmenoval coby vrchní ve-
litel ozbrojených sil Muammar Kaddá-

fí. V roce 1969, kdy u nás začínala tuhá 
normalizace. Z  nejchudší africké země 
postupně udělal jednu z nejbohatších.

To, že vůdce vezme zisky z ropy, ne-
nechá vše schramstnout korporacím 
a  bohatství začne rozdělovat mezi lidi, 
je vskutku revoluční myšlenka. A  hlav-
ně hodně nebezpečná, jak se dočtete na 
straně 28. Formálně se režim opíral o ja-
kýsi „islámský socialismus“. Český „so-
cík“ mohl jen tiše závidět. Kaddáfí začal 
budovat za velké peníze infrastrukturu 
a  životní úroveň obyvatelstva prudce 
rostla – stejně jako HDP, který se vyšpl-

hal z 1000 dolarů na konci 60. let až na 
15,7 tisíce dolarů v roce 2008 na hlavu. 
To je zhruba poloviční číslo oproti České 
republice, jenže skrývají se za ním věci 
netušené; půlka věcí je například velmi 
levná nebo zdarma.

Ve své Zelené knize (zelená je národní 
barva Libye, která byla do války v  roce 
2011 též jediným státem na světě, jenž 
jako vlajku použil jen jednu barvu bez 
dalších ozdob a  znaků), jakémsi ideá-
lu, Kaddáfí popsal, kam by měla země 
směřovat. Něco se podařilo, něco ne, ale 
benzin za 3 koruny, bezplatné studium 

Libye bývala zemí s nižší mírou chudoby, než je 
běžné v Evropské unii. Než se ji Západ rozhodl 
rozbombardovat. Lidé od té doby žijí ve velmi 

provizorních podmínkách. Pokud vůbec žijí...    
Foto Profimedia
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a navrch slušné stipendium, bezúročné 
půjčky, levná elektřina, podpora mladých 
rodin i bydlení za hubičku byly realitou. 
Stejně jako zákonem daná rovnost platů 
u mužů i žen. Pod hranicí chudoby tu žilo 
méně lidí, než je běžné v Evropské unii.

„Dům je základní potřebou individua 
a  rodiny, proto nesmí být vlastněn ně-
kým jiným,“ zdůrazňoval v Zelené knize 
libyjský vůdce. Co by asi řekl o hypoté-
kách? Cílem ideologie jeho nové cesty 
bylo vytvořit socialistickou společnost, 
která je šťastná, protože je svobodná. 
A to podle něj může být dosaženo pouze 
uspokojením materiálních a duchovních 
potřeb člověka, konkrétně pak osvobo-
zením těchto potřeb od cizí nadvlády 
a kontroly. 

Asi největší chloubou Kaddáfího „zlot-
řilého“ režimu byl ale takzvaný Sahar-
ský vodovod, nazývaný též Velká umělá 
řeka. Nejdelší zavlažovací systém na svě-
tě, zapsaný v roce 2008 do Guinessovy 
knihy rekordů, do pouštní země potru-

bím v neskutečné délce 3000 kilometrů 
přiváděl přes 3 miliony kubíků vody den-
ně z takzvané nubijské pískovcové zvod-
ně na Sahaře, kde byly nalezeny zásoby 
fosilní vody z doby ledové, jež by při této 
spotřebě vydržely nejmíň tisíc let. 

Sám Kaddáfí o projektu v ceně přes 30 
miliard dolarů, jejž Libye zvládla sama 

financovat – bez nadnárodních bankov-
ních kartelů a  fondů (!) –, hovořil jako 
o osmém divu světa. Kaddáfí nabídl vodu 
i  svým sousedům a  byl přesvědčen, že 
jednou bude Libye moci exportovat ječ-
men, oves, pšenici a kukuřici. Kdyby se 
projekt podařilo dokončit, změnila by se 
(nejen) Libye v úrodnou část světa a Af-

rika by se mohla stát z odběratele doda-
vatelem. A to byla až příliš nebezpečná 
představa. Kvůli válce, zavraždění Kad-
dáfího a totálním rozvratu státu je Libye 
zase „na suchu“ a  k  ničemu takovému 
nedojde.

Nezvykle ambiciózní a „drzá“ byla i za-
hraniční politika libyjského vůdce. Hned 

po svém uchopení moci vystoupil na 
Valném shromáždění OSN v roce 1969, 
kde vyslovil záměr zrušit zahraniční vo-
jenské základny na svém území. A také 
se pustil do znárodňování všech zahra-
ničních bank a ropných společností. 

Nesmíme zapomenout ani na snahy 
Libyjců odpoutat se od petrodolaru, 

Největší prohřešek Muammara Kaddáfího byl zřejmě 
ten, že Libye neměla žádný dluh ani u soukromých 
bank, ani u mezinárodních finančních institucí.

Francouzský příteli, bude ti stačit miliarda? 
Jasně, ale stejně tě radši zabiju.. Na protější 

straně: Takhle dnes vypadá kvůli Nicolasi 
Sarkozymu a spol. přímořská promenáda 

v Benghází, kde vlastně celé „povstání” 
začalo...   Foto Profimedia
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tedy nutnosti přijímat platby za ropu 
v dolarech. Kaddáfí snil o Africké unii či 
Spojených státech afrických, kde by byl 
hlavní měnou dinár, krytý opravdovým 
zlatem. A vůbec největší prohřešek byl, 
že Libye neměla žádný dluh ani u sou-
kromých bank, ani u mezinárodních fi-
nančních institucí.

S  takovým přístupem zkrátka není 
divu, že na něj USA uvalily své oblíbené 
sankce. Přesto Kaddáfí vydržel u  moci 
až do roku 2011, což je oproti některým 
jiným neposlušným zemím, kam armá-
dy napochodovaly mnohem dřív, unikát. 
Možná k  tomu přispěla i  jistá „rozum-
nost“ plukovníka Kaddáfího, který se 
v jisté době začal se Západem sbližovat; 
dohodl se s Američany například na tom, 
že na sebe vezme zodpovědnost za tero-
ristický útok v Lockerbie a vyplatí za něj 
odškodné. Hned poté byly sankce zruše-
ny. V říjnu 2008 Libye vyplatila odškod-
né ve výši 1,5 miliardy dolarů do fondu 
pro americké pozůstalé po obětech 
z  Lockerbie, pozůstalých po obětech 
exploze na berlínské diskotéce z  roku 
1986, pozůstalých po obětech útoku na 

letoun UTA z  roku 1989 a  paradoxně 
i pro libyjské oběti amerického bombar-
dování Benghází z  roku 1986. Tripolis 
tím de facto přiznal vinu za všechny úto-
ky a „za odměnu“ získal ústupky a mohl 
se se Západem kamarádit. Později se sice 
ukázalo, že za Lockerbie stál zřejmě úpl-
ně někdo jiný a vyšetřování byla tak tro-
chu fraška, ale to už je politika…

Po zrušení sankcí si západní politici 
třásli vesele s Kaddáfím rukou, britský 
premiér Tony Blair jej oslovoval Drahý 
Muammare, ale vzhledem k Muamma-
rovu revolučnímu rozpoložení a  divo-
kým vizím bylo stejně jen otázkou času, 
kdy spadne klec.

Ochrana civilistů?
V březnu roku 2011 schválila Rada bez-
pečnosti OSN na nátlak USA, Velké Bri-
tánie a Francie Severoatlantické alianci 
mandát k vojenským akcím „na ochranu 
civilistů“ a  povolila vyhlášení takzvané 
bezletové zóny.

Jedním z  bombardovaných cílů 
byla i Velká umělá řeka. Z prosperující 
země, jejíž občané si žili nejlépe v Africe 

a  v  rámci celého světa více než luxus-
ně, zbyly jen trosky, násilí a  beznaděj. 
Ekonomika přitom klesla o více než 61 
procent, o  bezpečnosti se mluvit nedá 
vůbec. Pokud by šlo skutečně o ochra-
nu civilistů, nemohl by generální ta-
jemník NATO Anders Fogh Rasmussen 
jako největší psychopat oficiálně pro-
hlásit, že NATO „jednalo plně v souladu 
s  historickým mandátem na ochranu 
Libyjců, k prosazování bezletových zón 
a zbrojního embarga“, a k tomu dodat: 
„Operace Jednotný ochránce byla jednou 
z nejúspěšnějších v historii Aliance.“ Še-
stadvacet tisíc náletů a více než šest tisíc 
zničených objektů budiž toho důkazem.

„Postup Západu v  Libyi měl daleko-
sáhlé dopady pro celý Blízký východ,“ 
upozornil s odstupem času tehdejší šéf 
izraelské Rady pro národní bezpečnost 
Ja’akov Amidror. „V  Radě bezpečnosti 
Západ přemluvil Rusy argumentem, že 
jde o pomoc civilistům, o  svržení reži-
mu ale nikdo nemluvil.“ Nikdo nemluvil 
ani o tom, že Západ de facto jen podpo-
řil a vyzbrojil teroristy, kterým se bůh-
víproč říká rebelové. Ale to je v případě 



28

ZE SVĚTA

NATO obvyklý scénář. V  Sýrii dělají to 
samé, jen s  tím rozdílem, že „Rusové 
dnes říkají, že byli Západem v Libyi pod-
vedeni, takže i z toho důvodu stojí za syr-
ským režimem Bašára Asada, (…) a tvr-
dí, že nechtějí být podvedeni podruhé“.

Poprvé, podruhé, potřetí. Srbsko, Af-
ghánistán, Irák… To jsou jen nejkřikla-
vější příklady vojenských agresí NATO, 
které se přitom tvrdošíjně označuje za 
mírovou organizaci. Ve většině případů 
dělají členské země při útocích na suve-
rénní země pouze stafáž, v Libyi tomu 
ale bylo poprvé jinak.

Válku, která bohatou Libyi vrátila 
kamsi do středověku, vedla Francie. 
O  Francouzích se obvykle v  souvislos-
ti s  válčením tolik nemluví, neboť jsou 
většinou dost nenápadní. V květnu infor-
movala turecká tisková agentura Anadol 
o tom, že v syrské provincii Hasaka, na 
kontrolním stanovišti vládních vojsk, 
bylo zadrženo asi 70 francouzských, 
plně vyzbrojených vojáků. Konvoj 20 
džípů, který mířil do syrské provincie 
Dajr az-Zaur, měl dojet do města Kámišlí 
přes kontrolní stanoviště syrských Kur-
dů (YPG). Jenže vojáci zřejmě zabloudili 
a omylem se dostali na kontrolní stano-
viště vládních vojsk. Později na kontrolní 
stanoviště přijeli členové kurdské stra-
ny (YPG), kteří francouzským vojákům 
potvrdili totožnost, a uvedli, že s nimi 
francouzské jednotky spolupracují a po-
skytují jim vojenskou pomoc. Na konci 
dubna stejná agentura s  odkazem na 
syrské zdroje sdělila, že speciální fran-
couzské jednotky byly přemístěny na 
americkou základnu, která se nachází 
ve městě Rumeilan na severu Sýrie pod 
kontrolou Kurdů, a že v poslední době 
francouzští vojáci čím dál častěji překra-
čují hranici mezi Sýrií a Irákem.

To ale dělají celou dobu. Přítom-
nost speciálních jednotek v  Sýrii při-
znal  mluvčí ministerstva obrany Je-
an-Yves Le Drian až v roce 2016, ale již 
počátkem března 2012 – kdy se, podle 
oficiální verze, snažil syrský lid svrhnout 
prezidenta Asada – bylo třináct členů 
francouzských speciálních sil objeveno 
a zatčeno syrskou armádou v  tunelech 

pod Homsem ve čtvrti Baba Amro, kde 
pomáhali teroristům v  boj za svržení 
Asada. Oficiálně tam nebyli, ale fakticky 
tam operovali celou dobu, jen se o tom 
nemluvilo. Prý povstání obyvatel proti 
Asadovi…

Francouzská komanda řádí léta po 
celé Africe a  Blízkém východě, od Af-
ghánistánu a  Konga přes Alžírsko po 
Sýrii, dlouhé roky se zdržují v Mauritá-
nii, Nigeru, Burkině Faso, Čadu, Pobřeží 
Slonoviny a  Mali,  šesti zemích oblasti 
Sahelu… Jen tenhle region obsadilo 
4000 vojáků v  rámci operace Barkha-
ne. Francouzi vysílají do aliančních akcí 
zásadně perfektně vycvičené speciální 
jednotky, které jsou chloubou jejich ar-
mády. Oficiálně bojují proti terorismu, 
mír ale jaksi nepřichází. Spíš naopak. 
Čím víc je někde francouzských vojáků, 
tím je situace pro danou zemi horší. 
Takhle to je s celým šířením západní de-
mokracie – čím víc demokratizujeme, 
tím víc krve teče. Francouzi jsou takoví 
evropští Američané – evropský motor 
NATO.

Tím by se teoreticky dalo vysvětlit 
i množství teroristických útoků ve Fran-

cii. Může jít o přímý důsledek jejich vá-
lečných operací v  Africe a  na Blízkém 
východě? Kdo seje vítr…

Pokud ve všech zemích provádějí to, 
co způsobili v Libyi, Pánbůh s nimi. Fran-
couzi na severu Afriky ochotně přebrali 
roli vrchních sadistů po Američanech. 
Operace a nálety řídili oni.

Již po dvou měsících bombardování 
vyšlo najevo, že na straně takzvaných 
rebelů bojují neoznačení vojáci, zpravo-
dajští důstojníci či příslušníci britských 
i  francouzských speciálních jednotek. 
Francie ale hrála prim. Důvodů bylo víc. 
Břetislav Tureček, expert na Blízký vý-
chod a bývalý zpravodaj Českého rozhla-
su v této oblasti v knize Blízký východ nad 
propastí z roku 2016 píše: „Bývalý italský 
premiér a  šéf Evropské komise Roma-
no Prodi celé libyjské dění v  soukromí 
označuje za Total War,“ řekl mi v  roce 
2015 dobře informovaný západoevrop-
ský zdroj. „Nemá tím však na mysli to-
tální válku, ale válku francouzské ropné 
společnosti Total.“ Francie ale například 
využila války, kterou vedla, i k tomu, že 
vydrancovali Libyjcům hlídanou zónu 
v  moři jim vylovila všechny ohrožené 

xxxx xxxxx   Foto xxx

V létě vzbudila pozdvižení loď Aquarius, 
kterou provozují neziskovky SOS Méditerranée 
a Lékaři bez hranic. Se 141 migranty z Libye 
na palubě kroužila kolem evropských břehů. 
Italové ji odmítli přijmout, nakonec přistála na 
Maltě.   Foto Profimedia
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tuňáky, kterým se u libyjských břehů do 
té doby dařilo.

Ať žije mír
Francouzi nejenže rozpoutali v  Libyi 
hotové peklo, existuje i vážné podezře-
ní, že zavraždili plukovníka Kaddáfího. 
Nikoli povstalci, jak se psalo v médiích. 
Speciální motivaci pro odstranění pro-
blematického vůdce, označovaného 

důsledně jako diktátora, měl přímo 
tehdejší francouzský prezident Nicolas 
Sarkozy.

V  červenci 2012 prohlásil tehdej-
ší dočasný libyjský premiér Ahmad 
Džibríl, že svrženého diktátora „zabil 
zahraniční agent, který se vmísil mezi 
revolucionáře“. V srpnu 2014 pak brit-
ský  Daily Mail  napsal, že Kaddáfího 
zavraždil střelbou do hlavy francouz-

ský tajný agent, osobně za tím úče-
lem vyslaný do Libye francouzským 
prezidentem. Když se totiž Francouzi 
a  spol. na Libyi vrhli jako hladoví psi 
na svou kořist a  začali zemi bombar-
dovat,  Kaddáfí, který zřejmě netušil, 
čeho všeho jsou jeho „civilizovaní ev-
ropští kamarádi“ schopni, pohrozil, že 
zveřejní podrobnosti o  svých kontak-
tech s  evropskými státníky. A  mezi 
nimi vévodil francouzský vztekloun. 
„Sarkozy měl velký důvod snažit se 
umlčet Kaddáfího, co nejdříve to bude 
možné,“ napsal italský deník Corriere 
della Serra 29. září 2012.

Šlo o  informace nezávislého investi-
gativního magazínu Mediapart, který 
založil v  roce 2008 bývalý šéfredaktor 
významného francouzského deníku Le 
Monde Edwy Plenel. Mediapart zjistil, že 
se Sarkozy dohodl s Kaddáfím na tom, 
že dostane od Afričanů 50 milionů eur – 
to je více než miliarda korun! – na svou 
politickou kampaň, aby se mohl stát pre-
zidentem.

Nicolas Sarkozy novináře zažaloval, 
ale důkazy byly tak neprůstřelné, že 
francouzská justice jednoznačně po-
tvrdila, že je to pravda. Sarkozyho člo-
věk  Brice Hortefeux uzavřel písemnou 
smlouvu s šéfem Kaddáfího tajné služby 
jménem Músa Kúsá. V roce 2006. Tečka. 
A Sarkozy dostal „kufry nacpané milio-
ny eur“.

Povstalci nebo spíš „povstalci“ našli 
Kaddáfího 20. října 2011, když se s něko-
lika svými bodyguardy skrýval ve velké 
betonové skruži pod silnicí ve městě 
Syrta. „Spekulace, že ho pomohly vysto-
povat elektronické sledovací systémy 
NATO, zůstávají nepotvrzené i nevyvrá-
cené. Jistý není ani přesný sled událostí – 
objevilo se však několik videozáznamů, 
kde je zakrvácený Kaddáfí smýkán a bit 

povstalci; je mimochodem téměř jisté, 
že mu některý z nich zarazil do koneč-
níku velký nůž nebo bajonet,“ píše Bře-
tislav Tureček ve své knize. Kaddáfí ale 
nakonec zemřel na střelná poranění hla-
vy, způsobená podle dostupných indicií 
některým z francouzských agentů.

Kdyby Sarkozy nezametl stopy a své-
ho štědrého sponzora nenechal ubít na 
ulici jako psa, kdo ví, co bychom se ještě 
dozvěděli. I tohle je ale silná káva. Zabiti 
byli také Kaddáfího spolupracovníci, kte-
ří měli o tomto financování detailní zá-
znamy. Tím ale Sarkozyho starosti stejně 
neskončily. Zatímco Libye je v troskách, 
Sarkozy byl letos v březnu, po téměř sed-
mi letech, vzat v březnu do vazby. Důka-
zů je zdá se dost i bez Kaddáfího. 

Štafetu v  Elysejském paláci po něm 
převzal nejprve Francois Hollande a po 
něm Emmanuel Macron, ale žádný roz-
díl v tom není. Francie řádí v Libyi dál 
a situace se nadále zhoršuje. O vládu se 
kromě mnoha lokálních ozbrojených 
skupin perou dvě party – na východě 
v Benghází o ni usiluje generál Chalífa 
Haftár (74), V Tripolisu potom kabinet 
s podporou OSN. A francouzské jednot-
ky na to dohlížejí, neboli „usilují o mír“. 
Francouzský deník Le Monde operace 
nazývá „francouzskou tajnou válkou 
v Libyi“.

A  i  když se chaos v  severoafrické 
zemi přímo dotýká kvůli migraci Italů 
a  ministr vnitra Salvini v  září z  toho 
veřejně obvinil Francii, což se obvyk-
le mezi státy EU nedělá, přímý italský 
zásah vylučuje a vyzývá ke klidu. „Ka-
tegoricky popíráme, že se italské spe-
ciální jednotky připravují na intervenci 
v Libyi. Itálie dál pozorně sleduje vývoj 
situace na místě… a  spolu se Spoje-
nými státy, Francií a  Británií vyzvala 
k  okamžitému ukončení bojů,“ uved-
la italská vláda. Salvini naopak vyzval 
k míru a Francii vzkázal: „Vylučuji vo-
jenské zásahy, které nic neřeší. A  to 
by měli pochopit i ostatní.“ Na přímou 
otázku novinářů, zda tedy považuje 
situaci v  Libyi i  z  hlediska migrantů 
i Itálie za bezpečnou, Salvini lakonicky 
odvětil: „Zeptejte se v Paříži.“ vid 

Lynčovaný plukovník Kaddáfí nakonec zemřel na 
střelná poranění hlavy, způsobená podle dostupných 
indicií některým z francouzských agentů. 
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L oni v létě to ve společnosti Goo-
gle pořádně vřelo. Nikoli kvůli 
sluníčku, ale proto, že se vzbou-
řili zaměstnanci. Jeden z nich si 

totiž dovolil vyjádřit vlastní názor na to, 
že ve firmě dochází k pozitivní diskrimi-
naci, a musel se rychle poroučet. Myslí 
si totiž, že některé odlišnosti v  IT pro-
fesi jsou dány biologickými rozdíly mezi 
muži a ženami – přes to nejede vlak –, 
a není třeba kvůli tomu zavádět umělé 
kvóty na zastoupení žen. A také si v in-
terním dopise, který rozeslal po intra-
netu, postěžoval na to, že jsou ve firmě 
potlačovány konzervativní názory.

Ve chvíli, kdy musel před pracovní 
cestou do Číny absolvovat firemní tré-
nink, jak se v Říši středu chovat, se po-
hár naplnil. „Bylo to hodně ponižující: 
Tohle nemůžete říkat, to je sexistické. 
V tom, co říkali, bylo hodně pokrytec-
tví. Rozhodl jsem se sepsat dokument, 
abych si utřídil myšlenky,“ řekl soft-
warový inženýr James Damore médi-
ím poté, co se nesetkala jeho iniciativa 
s příliš velkým pochopením, tedy spíš 
vůbec žádným.

Damore, který též napsal, že muži jsou 
pro IT profese vhodnější a  že musíme 
přestat předpokládat, že rozdíly mezi 
pohlavími naznačují sexismus, chtěl sice 
svým textem vyvolat diskusi, ale na tu 
už ani nedošlo. Podle Googlu Damore 
překročil linii tím, že podporoval škod-
livé genderové stereotypy na pracovišti, 
a šel „na hodinu“. Podpořili jej sice mnozí 
kolegové, ale tajně, aby nepřišli o místo. 
Způsob, jakým se společnost k problému 
postavila, však ukazuje, jak to má Go ogle 
vlastně nastavené ohledně svobody slo-
va. Mohla by to být jen interní firemní 
věc, pokud by ovšem nešlo o společnost 
s největším vlivem na svobodu a tok in-
formací na této planetě.

Letos na jaře to v Googlu vřelo znovu. 
Inženýři se vzepřeli vedení poté, co se 
provalilo, že firma uvažuje o spolupráci 
s  ozbrojenými složkami na inteligent-
ních smrtících zbraních.

A do třetice všeho nedobrého nastala 
vzpoura zaměstnanců letos v srpnu, kdy 
management oznámil, že zvažuje návrat Foto Profimedia
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Kdyby 
TY INTERNETY 

nebyly
Kde udělali globální soudruzi 

chybu? Nejdřív nám umožnili sdílet 
svobodný prostor k vyjadřování, 

a když pochopili, že se jim vymyká 
z rukou a informační revoluce 2.0 

propukla naplno, snaží se tuhle řeku 
všemi silami zastavit. Mají šanci?
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do Číny, odkud přitom Google v  roce 
2010 odešel. Kvůli cenzuře. Je to obrov-
ský paradox vidět, jak se trendy mění. 
Tehdy Googlu cenzura ještě vadila, ale 
neuplynulo ani dalších deset let a  cen-
zuru sám důmyslnými způsoby zavádí. 
A kryje. 

„Nejvtipnější“ bylo, že Google nutil 
zaměstnance, kteří získali ke zprávě 
o  chystaném vstupu do Číny přístup, 
aby zprávu smazali. A  dohlédl na to 
tak, že nainstaloval do mailu sledovací 
software, aby on-line viděl, kdo rozkazu 
uposlechl a kdo nikoli. Připomnělo mi to 
mého dědu, který u voleb za komunismu 
vhodil do urny tradičně bílý prázdný lís-
tek, a známý, jenž byl ve volební komisi, 
mu potom v hospodě přiznal, že byly do-
předu zevnitř nenápadně označené obál-
ky, a tak do hodiny komunisti věděli, kdo 
je volil a kdo nikoli.

V  tomto kontextu pak vlastně ne-
překvapí, že se technologický gigant 
do Číny vrací. Možná si tam své špion-
sko-cenzorské metody bude moct ide-

álně otestovat. Nebo je naopak otesto-
val na nás a do Číny míří s hotovými 
produkty?

Pokud si nalijeme čistého vína, to, aby 
chyběla firma číslo jedna na trhu číslo 
jedna, vskutku nedává smysl. Do médií 
unikla jak informace o názvu projektu 
pro Čínu – Dragonfly –, tak zprávy, kte-
rak budou vyvíjené aplikace shromaž-
ďovat pro čínskou vládu data o tom, co 
konkrétní uživatelé vyhledávají. A to tak, 
že bude každý vyhledávací dotaz propo-
jený s telefonním číslem.

Dělat si iluze, že korporace špehují lidi 
pouze v  Číně, by ale samozřejmě bylo 
naivní, zvlášť když od špiona Edwarda 
Snowdena víme, že jde o trend celosvě-
tový. Nyní jen ještě zběsileji nabírá na 
obrátkách.

Děláte na tom?
Zatímco v Číně bude Google odstraňovat 
zprávy o dalajlamovi a náměstí Nebeské-
ho klidu, na Západě zřejmě budou mizet 
všechny informace, které nevykládají 

svět černobíle-liberálně-genderově-mul-
tikulturně.

Cenzura je postavena vskutku důmy-
slně. „Upravili jsme svoje algoritmy, aby 
se ve vyhledávání zobrazovaly více auto-
ritativní stránky a aby se méně zobrazo-
valy pochybné weby,“ řekl loni v dubnu 
viceprezident Googlu Ben Gomes. Kdo 
je ale arbitrem toho, co je pochybné 
a  co nikoli? Samozřejmě že algoritmy 
upřednostní informace, které se ideolo-
gicky hodí establishmentu, před jinými, 
takže si čtenář nebude moci udělat svo-
bodně názor, ale bude mu předžvýkán. 
A o některém druhu informací se vůbec 
nedozví, protože je prostě nenajde. Býva-
ly doby, a není tomu tak dávno, kdy se 
o některých věcech nepsalo, ale dělalo se 
jako že nic. Proto je poměrně zarážející, 
že jsme ve fázi, kdy to již není třeba ani 
maskovat.

Google však zašel ještě mnohem dál, 
když letos v srpnu zrušil jen tak zniče-
honic kanál YouTube (Google jej koupil 
v  roce 2006), který pod firmu patří, 

Jednou z prvních obětí 
německého cenzurního 
zákona se stala poslankyně 
za politickou stranu 
Alternative für Deutschland 
(AfD) Beatrix von Storchová. 
Účet jí zablokoval Facebook 
i Twitter.   Foto Wikimedia
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Alexi Jonesovi a jeho projektu Infowars, 
jenž měl dva a půl milionu odběratelů. 
K  tomuto kroku, zablokování účtu, se 
přidal i Facebook, o kterém bude ještě 
řeč, a stejně se zachoval i Twitter nebo 
Apple. Jonesovu webu Infowars navíc 
vyhrožují sponzoři a inzerenti, že ukon-
čí jeho podporu.

To vše se přihodilo v  jeden jediný 
den, takže je jasné, že šlo o koordinova-
ný útok. Infowars patří mimochodem 
mezi weby, díky kterým vyhrál Donald 
Trump prezidentské volby, neboť jiná 
média na něj pořádají neustálé štvani-
ce. Žádné cenzorské komise a  složité 
schvalovačky či umazávání, jedním tla-
čítkem se odstřihne dva a půl milionu 
lidí od služby, která se jim celou dobu 
nabízí na internetu.

Lidi na inzerovanou nabídku přistoupí, 
a když se stanou diváky YouTube, a ten 
díky tomu vydělá na reklamě, firma jim 
smaže obsah, to je tedy výborné… You-
Tube poruší svou část dohody, že umožní 
divákovi sledovat video, ale peníze na něj 
vybere. To nevypadá příliš uctivě…

Pozadu ale nezůstal ani druhý inter-
netový obr. Podobně jako Američané si 
počínají při cenzurování Němci, kteří 
jsou ale vzhledem k nezvládnuté mig-
rační krizi ještě ostřejší.

Pokud by neprováděly úřady aktivní 
cenzuru, mohl by v  zemi brzy nastat 
chaos, či dokonce občanská vzpoura. 
I  tak má ale vláda potíže s udržením 

zdání, že je vše pod kontrolou. Kancléř-
ka Angela Merkelová se zaměřila pře-
vážně na Facebook, který jí dělá velké 
starosti, neboť se skrze sdílení příspěv-
ků lidé dozvídají i o věcech, o nichž je 
mainstreamová média rozhodně ne-
měla v úmyslu informovat.

Jenže u  závažných událostí, jako 
byly třeba ty na Silvestra roku 2015 

v  Kolíně nad Rýnem, se to médiím 
nedaří právě kvůli Facebooku a jiným 
podobným vymoženostem. „Kdyby 
ty internety“ nebyly, měly by myši 
(nebo v  tomto případě spíše krysy?) 
pré. Ale protože internety zatím jsou, 
snah o regulaci či zákazů bude zcela 
určitě přibývat. Dokud bude co zaka-
zovat. Na summitu OSN před třemi 

lety zachytil zapnutý stolní mikrofon 
soukromý rozhovor mezi německou 
kancléřkou Angelou Merkelovou a šé-
fem společnosti Facebook Markem 
Zuckerbergem. Politička se důrazně 
Zuckerberga zeptala na to, jak pokro-
čil s mazáním příspěvků s „rasistický-
mi“ a „xenofobními“ příspěvky – tedy 
těch, které kritizují Merkelové politi-

Angela Merkelová se zaměřila na Facebook, 
neboť se tam lidé dozvídají i o věcech, o nichž je 
mainstreamová média neměla v úmyslu informovat.

Foto Profimedia
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ku – na sociální síti. „Děláte na tom?“ 
vyhrkla.

Zuckerberg na Summitu OSN k udrži-
telnému rozvoji ve světě seděl s Merkelo-
vou u jednoho stolu a na její otázku, jaký 
je pokrok firmy v potlačování „rasistic-
kých“ a  „xenofobních“ příspěvků, odvě-
til, že zbývá ještě „udělat nějakou práci“.

Od těch dob v  této věci obě strany 
výrazně pokročily. Německá vláda za-
vedla zákon NetzDG (Zákon ke zlepšení 
prosazování práva v  sociálních sítích), 
který je doslova brutální. A to jak pro 
uživatele sociálních sítí, tak pro provo-
zovatele. Kdyby nebyl Mark Zuckerberg 
pod tlakem politiků, jen těžko by si při-
dělával tolik starostí a  do něčeho tak 
monstrózního se pouštěl. Obchodoval 
by možná vesele s  daty a  bylo by mu 
jedno, co kdo píše, hlavně že tam lidi 
chodí a inzerenti platí. Ale mazat lidem 
příspěvky tak, aby se jim zobrazovaly 
jen ty „dobré“, tedy ideologicky schvá-
lené? Takto musel Facebook kvůli nové-
mu německému zákonu najmout tisíce 
brigádníků a zaměstnanců, aby mazali 
„závadné“ příspěvky. A to hodně rychle, 
neboť pokud to nezvládnou do čtyřia-
dvaceti hodin, čeká je pokuta až do výše 
50 milionů eur.

Koho tam máme dál?
Netuším ale samozřejmě, zda se firma 
nedohodla s německou vládou, že ta jí to 
nějak vykompenzuje, finančně či jinak. 
Ono vůbec z takové představy spoluprá-
ce nadnárodní firmy s obrovskou mocí 

s americkou či německou vládou a jejich 
tajnými službami mrazí. Ale to, že jsme 
sledováni nonstop, je realita, která je 
minimálně od odhalení Edwarda Snow-
dena známá. Facebook navíc testuje 
umělou inteligenci Roset ta, jež bude ne-
vyhovující posty mazat místo lidí.

V praxi mezi vůbec prvními na ně-
mecký zákon doplatila například po-
slankyně za politickou stranu Alter-
native für Deutschland (AfD) Beatrix 
von Storchová, jejíž účet zablokoval 
Facebook (a  pak i  Twitter) jen proto, 
že na silvestrovské přání kolínské poli-
cie, které bylo i v angličtině nebo arab-
štině, v  narážce na rostoucí násilnou 

kriminalitu napsala: „Co se to sakra 
v  této zemi děje? Jak to, že oficiální 
účet policie ze Severního Porýní-Vest-
fálska tweetuje v  arabštině? Myslíte 
si, že tím uklidníte ty barbarské, mus-
limské hordy mužů, které hromadně 
znásilňují?“

S  novým trendem se rozmohl také 
typický nešvar. I mladí lidé dnes na sebe 
rádi donášejí. To ale nezpůsobuje ani tak 
drakonický německý zákon, jako spíš 
celková pravidla sociální sítě. Facebook 
je raději opatrný, a tak maže spíš víc než 
míň, a nejen v Německu, aby nebyl z po-
litických důvodů obviňován z šíření ne-
návisti a podobných jevů. Na vlastní oči 
jsem nedávno na síti viděl studentku 
filozofické fakulty, jak postovala, že ko-
nečně zrušili jistý profil, který nahlásila. 
A text doprovodila smajlíky a otázkou: 
„Tak koho tam máme dál?“ Ideologické 
vymývání mozků ve školách již tedy 
nese své poněkud hořké ovoce.

Těžko se pak divit tomu, že Facebook 
dovede zrušit i skupinu Naštvané matky, 
kterou sledovalo přes 40 tisíc fanoušků 
a měla milionový dosah. Pravda, byla os-
třejší, ale neporušovala zákon. V zákoně 
vyzývání k  násilí, genocidy a  podobné 
věci jsou, jakýkoli nový zákon o  ome-
zování svobody slova tak je nadbytečný 

Google nutil zaměstnance, kteří získali ke zprávě 
o vstupu do Číny přístup, aby ji smazali. Nainstaloval 
sledovací software, aby viděl, kdo rozkazu uposlechl...

Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, 
je mezi mlýnskými kameny. Vlády jej nutí 
cenzurovat uživatele, těm se to ale logicky 
nelíbí.   Foto Profimedia
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a působí spíš jako záminka k tomu, aby 
se mohlo mazat a  regulovat, co se lidi 
dozvědí a co nikoli.

Nejprve šlo o dvanáctihodinový zákaz. 
„Dvanáctihodinové zrušení naší stránky 
ukázalo, kolik je na nás nalepených uda-
vačů a  bonzáků,“ napsala tenkrát šéfka 
skupiny Eva Hrindová na Facebooku. „Ne-
existuje žádný jiný důvod než omezení 
svobody slova. Čistá cenzura v té nejkrys-
taličtější podobě.“ Po definitivním zákazu 
o den později prohlásila, tentokrát již jen 
na Twitteru: „Bezmoc, smutek, naštvání... 
To je ta svoboda?“ Nejvíce zarážející je, že 
Naštvaným matkám nebylo ani podáno 
vysvětlení. „Žádný důvod jsme neobdr-
želi. Jen odkaz na pravidla, která podle 
mého soudu nijak neporušujeme.“ 

Porušujeme neporušujeme, o tom roz-
hodují jiní. Jak bohatě se v praxi cenzura 
využívá a jaký má potenciál, ukázal Face-
book v září v Česku vícekrát. V minulém 
čísle jsem psal o důležité konferenci na 
půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR s názvem Svoboda slova a právo ob-
čana na pravdu. Nejdůležitější projev zde 
přednesl Václav Klaus mladší, jenž pro-
zradil, že se coby poslanec chystá proti 
cenzuře legislativně zakročit. 

„Byla doba, kdy když o vás v 19.31 od-
vysílali v televizi, že jste špatný nebo zlý, 
byl jste mrtvý. To byl fakt a lidi na tu půl 
osmou čekali. Určilo to celou veřejnou 
debatu. Ta doba je pryč. Internet přine-
sl svobodu, lidi získávají různé názory 
a najednou jejich moc klesla. Jenže tohle 
si nepřátelé svobody slova rychle uvědo-
mili, nejen v Číně, ale i ti naši noví, zá-
padní marxisti, kteří chtějí dostat inter-
net pod kontrolu. A tak jsem vám sem 
přišel oznámit, že na to chystám zákon.“

To mu ještě prošlo, ale v neděli 16. září 
navštívil Partii na televizi Prima, a to už 
bylo zřejmě jaksi příliš. Jen o pár hodin 
později mu byl zcela nepochopitelně za-
blokován facebookový profil. Poslanec 
Klaus má jasno: „Bylo to kvůli asi tři nebo 
čtyři týdny  starému, naprosto nevin-

nému statusu o Chemnitzu. Sdílel jsem 
fotku z těch protestů od jedné paní, kte-
rou kvůli tomu zablokovali,“ sdělil Klaus 
Mladé frontě Dnes. „Myslím ale, že to 
spíš byla reakce na připravovaný zákon 
a na tu Primu. Nikdo přece nezkoumá tři 
týdny staré statusy. Asi udavači zkoušeli 
všechno možné a s tímto se chytli. Kdo 
chce psa bít, hůl si najde,“ dodal.

Na Primě řekl před svým zabloková-
ním ještě jednu věc: „Jsou lidé, kteří jásají 
nad tím, že někomu smazali příspěvek. 
Mně tam nakonec ty příspěvky všechny 
nechali a upřímně jsem přesvědčen, že 
to je proto, že jsem poslanec. Ale tisíce 
dalších lidí, kteří mají stejné názory jako 
já, už v  tom prostoru nejsou. Jsou tam 
názory jiné a  tisíce aktivistů se radují, 
koho ještě se jim podařilo zablokovat.“

Pokud mladí lidé, kteří s Facebookem 
vyrůstají a pravidla sociální sítě jsou pro 
ně běžnou součástí života, na udávání ji-
ných profilů a závadných příspěvcích ne-
vidí nic špatného, naučí se udávat a hlá-
sit s takovou samozřejmostí, aniž by je 
musela verbovat StB.

No a asi aby se necítil odstrčený, k cen-
zuře se přidal i Twitter. Ten jen tak z ple-
zíru smazal za poslední rok desítky mili-
onů účtů a kopíruje své dva větší bratry. 
A zdůvodnění? Snaha zlepšit kvalitu in-
formací šířených jeho prostřednictvím 
a zejména „zavírat falešné účty zneuží-
vané k demagogické propagandě“. Jistě...

Internet je v  podstatě poslední svo-
bodný prostor v dnešním „svobodném“ 
světě. Kdyby na něj nebyl navázán veš-
kerý světový byznys a nebyl by tak skvě-
lým nástrojem sbírání dat o občanech, 
už by ho dávno vypnuli. Tahle chyba 
v matrixu, kdy architekti globálního svě-
tového řádu nepočítali s  tím, že se jim 
něco takto fatálně vymkne z rukou, je 
ale pořád naší největší nadějí. I když bu-
dou otravovat s bezpečnostními opatře-
ními a bránit svobodnému vyjadřování, 
nikdy se jim to nepovede úplně. On-line 
ani off-line. Protože lidi už vědí o tomhle 
systému příliš mnoho na to, aby ten ob-
rovský informační tok něco zastavilo. Je 
to řeka, která poteče dál. S Facebookem 
nebo bez něj. vid 
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Přístroj na ochranu před elektrosmogem 
a škodlivými účinky geopatogenních zón s názvem 

Somavedic Medic Uran si vzali do parády vědci 
z Institutu pro bioelektromagnetiku a novou biologii. 

A zjistili pozoruhodné věci.

A je to tady! V uplynulých mě-
sících si vzal do parády pří-
stroj Somavedic Institut pro 
bioelektromagnetiku a novou 

biologii v  Lublani a  zevrubně prozkou-
mal, co tato věcička připomínající kos-
mickou lampičku vlastně umí.

Bion, tak se slovinský institut jmenuje, 
už od roku 1990 zkoumá i  jemnohmot-
nou energii, kterou konvenční měřicí 
zařízení nedovedou běžně zachytit. Ono 
by to určitě šlo, kdyby se chtělo, ale neza-
padá to příliš do současného pohledu na 
vědu, a  tak se v  akademické obci raději 
předstírá, že nic takového zkoumat není 
třeba, protože to možná ani neexistuje. 
Minimálně od dob Nikoly Tesly však víme 
nejen to, že to není pravda, ale že je tato 
energie pro hlubší pochopení běhu věcí 
tohoto světa klíčová.

Slovinští vědci tuto díru v  současné 
vědě úspěšně zaplňují, a tudíž mohou spo-
lupracovat i s výrobci, jako je Ivan Rybjan-
ský. Lovosický léčitel sice dobře ví, co jeho 
přístroj na neutralizaci geopatogenních 
zón a elektrosmogu pomocí oné „záhad-
né“ energie dovede, stejně jako to vědí tisí-
ce jeho spokojených zákazníků, co se týče 
ale fyzických, hmotných důkazů, kterými 
by se mohl ohánět, tam to bylo až dosud 
vzhledem ke specifičnosti těchto druhů 
energií poněkud komplikovanější.

Slovinci na to však jdou velmi prakticky 
a komplexně. Vytvořili sérii testů, které 
jim umožní využít lidský organismus 
k tomu, aby tyto energie detekoval, a bylo 
je tak možné vyjádřit jednoduše pomocí 
měřitelných fyziologických efektů. Všech-
no jde, když se chce…

Společnost Somavedic Technologies 
si nyní objednala testování svého vlajko-
vého přístroje Somavedic Medic Uran, 
o kterém tvrdí, že chrání lidský organi-
smus proti různým druhům škodlivého 
neionizujícího záření až do vzdálenosti 30 
metrů.

Zapnutý, nebo vypnutý?
Metodologie testování byla jasná: mě-
ření se provádělo během telefonického 
hovoru mobilním telefonem; nejprve 
v momentě, kdy bylo záření nejsilnější. 
A porovnalo se s pozdější dobou, kdy byl 
telefon v pohotovostním režimu, pět až 
deset centimetrů od hlavy. 

Vědci pak sledovali různé parametry, 
jako jsou vodivost kůže, rychlost srdeční-
ho tepu, svalová aktivita, dýchání apod., 
a  to u  celkem dvanácti dobrovolníků. 
Pomocí statistických metod porovnáva-
li a  vyhodnocovali data, která získávali 
tak, že měřili záření během telefonování 
a vystavení elektromagnetickému záření 
a následně po telefonování. Každou osobu 
testovali ve třech odlišných situacích – a) 
když dobrovolníci nevěděli, zda je či není  
Somavedic zapnutý, b) když jim bylo ře-
čeno, že je zapnutý a zapnutý opravdu byl 
a c) když jim bylo řečeno, že je zapnutý, ale 
nebyla to pravda.

Pak už jen řekli účastníkům experi-
mentu, aby před pokusem nejedli a nepili 
kafe, alkohol a energetické nápoje, a moh-
lo se začít testovat – ve třech po sobě jdou-
cích dnech, ve stejnou dobu a za stejných 
podmínek. Jak to dopadlo?

„Klinické testy ochranných účinků pro-
ti škodlivému záření z mobilních telefonů 

přístroje Somavedic Medic Uran prokáza-
ly výrazný vliv na fyziologické parametry 
u  testovaných dobrovolníků,“ shrnuje 
Bion Institut testování v závěrečné zprá-
vě, kterou má Šifra k dispozici a kterou si 
můžete přečíst na stránkách firmy Soma-
vedic Technologies. „Během telefonování 
jsme zaznamenali vliv Somavedicu Medic 
Uran na svalovou aktivitu, nepravidel-
nost srdeční činnosti, dýchání, rozšíření 
hrudníku a teplotu prstu. Velký vliv měl 
ale přístroj na lidi i v momentě, kdy nete-
lefonovali, ale měli mobily v pohotovost-
ním režimu 5 až 10 centimetrů od hlavy. 
V obou případech byla většina parametrů 
nižší během telefonování při zapnutém 
Somavedicu Medicu Uran v porovnání se 
situací, kdy použit nebyl, ale lidé si mysleli, 
že je.“

Výsledky jednoznačně ukázaly, že 
zde existuje statisticky velice význam-
ný vliv Somavedicu jak přímo během 
telefonování, tak ve fázi, kdy se mobil-
ní telefon nachází poblíž člověka v po-
hotovostním režimu. Co mě při čtení 
výsledků hodně zaujalo, byl třeba roz-
díl mezi elektrickým odporem kůže, 
který se měří na prstu levé ruky, a  to 
jak při telefonování, tak po něm. Na 
podobném měření je v  podstatě zalo-
ženo fungování detektorů lží. Přístroje 
zaznamenávají rozšíření potních žláz 
a vodivost kůže, neboť tyto fyziologické 
reakce řídí naše podvědomí.

Hodnoty, kdy lidé nevěděli, že je za-
pnutý Somavedic, byly stabilnější, než při 
předstíraném použití přístroje. Zásadní 
efekt ale nastal zhruba po 25 minutách 
– tehdy přestal být patrný rozdíl mezi 
přiznaným působením Somavedicu a sle-
pým. Po této době jednoduše pominul 
psychologický efekt, kdy si lidé mysleli, že 
jim zapnutí přístroje pomůže, a hodnoty 
se srovnaly s variantou, kdy přístroj běžel, 
aniž by o tom lidé věděli.

V  momentě, kdy byli dobrovolníci vy-
staveni elektromagnetickému záření 

Pomáhat a chránit
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z mobilních telefonů bez přítomnosti So-
mavedicu Medicu Uran a následně po jeho 
zapojení, aniž by o tom věděli, ve druhém 
případě naměřili výzkumníci nižší hod-
noty sledovaných parametrů jako srdeční 
tep, svalová aktivita, kožní odpor a teplota 
prstu, rychlost dýchání či rozšíření hrud-
níku. Tyto hodnoty byly také nižší než při 
předstíraném použití přístroje, avšak byly 
vyšší, než když lidé netelefonovali, ale mo-
bil měli pouze u hlavy.

Odborníci tak došli k závěru: „Z našich 
předchozích měření u podobných zaříze-
ní víme, že během telefonování dochází 
obecně ke zvyšování hodnoty u  sledo-
vaných parametrů během telefonování 
a následnému poklesu po skončení hovo-
ru a v klidové fázi. Jednoznačně z toho vy-
plývá, že Somavedic Medic Uran chránil 
dobrovolníky před škodlivým zářením 
mobilních telefonů jak přímo během ho-
voru, tak ve fázi, kdy byl mobilní telefon 
v pohotovostním režimu.“

Nejvíce ale vědce překvapila skuteč-
nost, že fyziologická reakce organismu 

v případě, že dobrovolníci nevěděli, zda 
je Somavedic zapnutý či nikoli, se více li-
šila od situace, kdy bylo použití přístroje 
pouze předstírané, i od situace, kdy to 
věděli. „Očekávání dobrovolníků ovliv-
nilo reakci jejich organismu víc směrem 
k  záření z  telefonů než k  ochranným 
účinkům Somavedicu. Projevilo se to 
nejvíc v situaci, kdy jim pracovníci Bion 
Institutu řekli, že tento testovací den je 
zapnutý Somavedic Medic Uran, takže 
jsou v dané chvíli chráněni proti škodli-
vému záření z mobilního telefonu.“ Mís-
to aby se dostavilo placebo, tedy efekt, 
kdy se zdravotní stav zlepší pouze na 
základě naší psychiky (když si myslíme, 
že nám něco pomůže, většinou nám 
to pomůže), dostavilo se nocebo, tedy 
strach z toho, že to bude naopak. Jak je 
to možné?

Výzkumníci si všimli jedné velice zají-
mavé věci: „Zdá se, že dobrovolníci věno-
vali mnohem více pozornosti slovu záření 
než ochrana, a to měnilo jejich reakce. Na 
základě těchto zjištění bychom výrobci 

Somavedicu doporučili, aby se zaměřil 
více na zdůraznění schopnosti přístroje 
harmonizovat okolní prostředí a zvyšovat 
energii v prostoru než na ochranu proti 
různým typům radiace. Lepší je mluvit 
o pozitivních účincích přístroje bez toho, 
aniž by se detailně popisovalo škodlivé zá-
ření, před kterým Somavedic chrání.“ Inu, 
psychika půl zdraví.

Na základě této informace by se moh-
lo zdát, že nejlépe by člověku bylo, kdyby 
o záření a negativních věcech nic nevěděl. 
Jenže to není tak úplně pravda, protože 
nevědomost nikoho neochrání. Tím, že 
budeme problém ignorovat, nezmizí. Jako 
ideální se tak jeví zlatá střední cesta – být 
si vědom rizik, ale zbytečně se neděsit. 
A harmonizovat a harmonizovat. vid 

Somavedic si můžete pořídit na  
eshop.casopis-sifra.cz 
a www.somavedic.cz 

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

Pište na milan.vidlak@casopis-sifra.cz
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Umnohých informací hodně zá-
leží na tom, kdy je čtete. Kdy-
by se mi Analýza 17. listopadu 
1989 dostala do ruky před 

deseti lety, vytřeštil bych oči, smetl ji ze 
stolu a  prohlásil za nebezpečný blábol. 
Aby někdo označil tento památný den za 
předem připravenou frašku a  hybatele 
sametové revoluce za statisty, na to pře-
ce nemůže být duševně zdráv. Zalomil 
bych to po prvních pár stranách, pomys-
lel si cosi o té části těla, kde záda ztrácejí 
svůj slušný název, a šel pokračovat v bu-
dování demokracie.

Dnes už je to jinak, život mě (částečně) 
poučil. Stejně tak jsem nevěřil, že 11. září 
2001 byla habaďůra. Než jsem sebral od-
vahu, prostudoval vyšetřovací zprávy 
a zjistil si všechna dostupná fakta, podle 
nichž je nad slunce jasné, že tak, jak udá-
losti vykresluje americká vláda a média, 
se útoky na Světové obchodní centrum 
stát nemohly a  nestaly. Tři měsíce mě 
z toho bolelo břicho, ale ani na chvilku 
jsem nezalitoval, že u mě zvítězila zvěda-
vost a zvídavost nad pohodlností a sna-
hou nekomplikovat si život. Od těch dob 
vím, že není radno věřit něčemu, co se 
tváří jako jasná věc, a  naopak odmítat 
dopředu to, co se jeví stěží uvěřitelně, 
aniž by se člověk seznámil s detaily.

A tak jsem v rámci možností bez před-
sudků přistoupil i k Analýze 17. listopadu 
a tento materiál s chutí přečetl. Chtě ne-
chtě musím přiznat, že slova psaná někdy 
v roce 1990 nejsou vůbec tak mimo, jak se 
mi kdysi zdálo. Něčemu se stále zdráhám 
uvěřit, neboť mi to kazí poslední zbytky 
ideálů, ale už tak tvrdošíjně neprotestuji, 
protože mi docházejí slova. Někdy je pro-
stě nejlepším soudcem čas.

Materiál, který vypracoval Miroslav 
Dolejší, nikdy nebyl určen ke zveřejnění. 
Coby komunistický politický vězeň jej 
připravil pro vnitřní potřebu Konfede-
race politických vězňů – jako podklad 
pro stanovisko organizace. Tomu odpo-
vídá i otevřený a přímý, ale přitom čas-
to komplikovaný styl psaní, který byl 
Miroslavu Dolejšímu vyčítán, stejně jako 
nejasnost zdrojů a  pramenů. Je to ale 
podobné, jako kdyby někdo zveřejnil váš 

Čtení o tom, že naše sametová revoluce 
nebyla žádná revoluce, ale překabátění 

starého za nové, může mnohým idealistům 
rozbořit bábovičky. Přesto (nebo proto?) je 
Analýza 17. listopadu Miroslava Dolejšího 

velmi důležité čtení.

ZRÁDNÝ 
Listopad?
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deník a pak vám vyčítal, že nemá formu 
románu. 

Letos slavíme 100 let samostatného 
státu a příští rok uplyne 30 let od jeho 
resuscitace, kdy jsme se nadechli po le-
tech nesvobody k  novým, demokratic-
kým zítřkům. Alespoň tak to většina lidí 
vnímala či vnímá. Mnohé indicie ale již 
delší dobu naznačují, že Listopad nebyl 
tak úplně revolucí, kdy si nadšený ná-
rod vyvzdoroval a vycinkal klíči novou 
naději, jako spíš cynickým a možná jen 
formálním předáním moci, po kterém 
se sice změnily kulisy, ale hráči a pravi-
dla, podle kterých se hraje, zůstali stejní. 
S každým dalším listopadem od Listopa-
du je i pro mě těžší věřit, že vše bylo tak, 
jak praví legenda. 

Miroslav Dolejší většinu komunismu 
strávil za mřížemi nebo v pracovních tá-
borech. V Československu zřejmě nebylo 
člověka, který by byl trestaný tak dlou-
ho a tak často. V roce 1951 byl vyloučen 
z Vysoké školy strojní a pak už to šlo ráz 
naráz. Komunisti jej poslali do  tábora 
nucených prací na dole Gottwald v Klad-
ně-Švermově, protože v  klubovně  Čes-
koslovenského svazu mládeže  vyvěsil 
během studentského večírku  britskou 
vlaječku, pak jej kvůli protistátní činnos-
ti zatkla StB a po 15 měsících vyšetřovací 
vazby, kde byl mučen, jej pražský 
státní soud odsoudil k 23 letům vězení 
za  velezradu  a  špionáž. Do svého 
propuštění na základě amnestie prezi
denta Novotného v květnu 1960 prošel 
osmi věznicemi a uranovými lágry. Když 
k tomu připočteme i pozdější tresty, dělá 
to suma sumárum 18,5 roku různých fo-
rem basy, což z něj činí v tomto ohledu 
smutného rekordmana.  

Člověk by si myslel, že bude ze změ-
ny poměrů jásat a stane se zapřisáhlým 
fanouškem nové české demokracie. Ale 
pan Dolejší ne – hned v roce 1990 si proti 
sobě poštval i nový režim. Jeho stať „pro 
interní potřeby Konfederace politických 
vězňů“ okamžitě unikla na veřejnost 
a  hon na Dolejšího mohl začít nanovo. 
Trošku mi v  tomto ohledu připomíná 
Karla Kryla, kterému coby účastníkovi 
listopadových událostí nadšení vydrželo 

Co se vlastně odehrálo 17. listopadu 1989?   
Foto Profimedia
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asi dva týdny. To, co viděl pod povrchem, 
jej naplnilo tak hlubokým pesimismem, 
že v písni Demokracie naštvaně a smut-
ně zpíval: „Demokracie rozkvétá, byť 
s  kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli 
po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, 
kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. 
A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadě-
lali zrádce.“ Na dnešní systém mohou 
mít lidé různý názor, jde na něm kritizo-
vat milion věcí, ale o to mi teď nejde.

Dlouho jsem nemohl najít odvahu, 
abych si přečetl dílo pana Dolejšího celé, 
nezaujatě a  v  klidu a  udělal si o  všem 
vlastní představu. Právě tyto informace 
však mohou přispět k tomu, aby byl ob-
rázek naší nedávné minulosti úplnější. 
Žádná romantika to tedy není, ale což… 

Bývalý komunista?
Vždycky mi vrtalo hlavou, jak je možné, 
aby proběhla změna totalitního režimu 
na demokratický tak, že se diktatura 
vzdá moci bez boje. Ještě nikdy jsem 
neviděl nikoho, kdo by to udělal dobro-

volně, a  to v  to nepočítám vydírání ve 
stylu „odstup sám, nebo na tebe vytáh-
neme špínu“. Raději jsem na to ale nemy-
slel a přijal všeobecně šířenou tezi, že se 
prostě komunismus sám zhroutil pod 
tlakem veřejnosti. 

Z  celé analýzy listopadových událos-
tí od pana Dolejšího je nejvýbušnější 
už první věta, kde přesně o tomto píše: 
„Základní mystifikací je tvrzení, že 17. 
11. 1989 došlo v Československu ke spon-
tánní revoluci obyvatelstva proti vládě 
KSČ, přičemž situace k  němu byly vy-
pracovány už od prověrek v KSČ v letech 
1969–70 a založením Charty 77. Politic-
ký převrat byl připravován přibližně od 
června 1988. (…) K převratům došlo ve 
všech komunistických státech Evropy 
synchronizovaně v průběhu sedmi mě-
síců. Z  hlediska sociologického a  psy-
chologického je vyloučeno, aby tyto 
převraty byly uskutečněny spontánně, 
neorganizovaným obyvatelstvem, proti 
téměř neomezené moci komunistických 
vlád těchto zemí, zajišťovaných vojen-

sky a  bezpečnostně druhou největší 
mocností světa – SSSR.“ Kdyby šlo jen 
o tuhle „dírku“ v příběhu, dalo by se to 
jistě nějak smysluplně vysvětlit a přejít 
a na vše zapomenout. Jenže to je teprve 
začátek…

Jelikož šlo, jak jsem již podotkl, o in-
terní dokument, zmiňuje i charakteris-
tiku osob a hlavních listopadových akté-
rů, a to ne úplně v dobrém světle. To však 
není až tak podstatné, mnohem důleži-
tější, než jestli byl větší darebák Franta 
nebo Pepa, je pro nás pochopit Listopad 
ze systémového hlediska.

Například mě zaujalo tvrzení, že di-
sidentské hnutí, jehož někteří členové 
získali po revoluci výrazný podíl na moci 
a ve státním aparátu, bylo pod kontro-
lou komunistů. „Z prvních 217 signatářů 
Charty 77 z 1. 1. 1977 bylo 136 bývalých 
komunistů, mezi nimiž se nacházejí jmé-
na osob výrazně zkompromitovaných 
přímou nebo nepřímou účastí na teroru 
komunistů v 50. letech.“ Co to vlastně je, 
bývalý komunista, že?

No není to legrace? Věděli někteří aktéři 
listopadových událostí víc než zbytek národa? 
Na snímku Alexander Dubček a Václav Havel 

v Laterně Magice 24. listopadu 1989. 
Foto Profimedia
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Podle autora bylo na 800 funkcionářů 
KSČ na začátku normalizace, v  letech 
1969–1970, sice formálně vyloučeno, ale 
„použito“ jako záloha. „Ze zpravodajské 
analytiky KSČ v  letech 1969–1970 vy-
plývá, že přibližně 1120 komunistů emi-
grovalo do zahraničí s posláním působit 
v  politické opozici a  se zpravodajským 
určením. Část těchto osob je možné 
identifikovat podle privilegií, kterých se 
jim dostávalo od vlád hostitelských zemí 
hned po jejich příchodu do emigrace: 
politický azyl dostávaly okamžitě a bez 
průtahů, ihned poté si přes českoslo-
venské konzuláty zařídily vystěhova-
lecký pas a  mnozí z  nich navštěvovali 
bez komplikací Československo, dostali 
zaměstnání v exponovaných institucích 
hostitelských států, jejich děti studovaly 

na prominentních univerzitách. (…) Tito 
lidé organizovali v zahraničí malé nátla-
kové skupiny (lobby), které si postupně 
vytvářely kontakty na mezinárodní or-
ganizace a vlády států, zakládaly nakla-
datelství a vydavatelství, nadace, organi-
zovaly sběr finančních prostředků atd.“

Podobně argumentuje autor i  v  pří-
padě Charty 77. „Je mimo jakoukoli po-
chybnost, že kdyby činnost Charty 77 
nebyla žádoucí, byla by taková skupina 
lidí zlikvidována během čtyřiadvaceti 
hodin a nikdo ve veřejnosti by se o  její 
činnosti ani nedozvěděl, jak to bylo zcela 
běžné ve všech případech lidí a skupin, li-
kvidovaných za činnost proti státu, nebo 
pouze za své osobní postoje proti reži-
mu. Charta však bez jakéhokoli omezení 
vydávala knihy, prohlášení, poskytovala 
interview Svobodné Evropě, Hlasu Ame-
riky a BBC … “ Řadoví signatáři o tom, 
že jsou jejich kolegové „pod kontrolou“, 
samozřejmě neměli tušení…

Logiku to má, i když je to hodně divo-
ká teorie – a proto nazývaná jako všech-

ny informace, které narušují běh věcí 
tohoto světa z pohledu establishmentu, 
jako konspirační.

Zajímavé byly reakce poté, co se do-
stala interní zpráva Miroslava Dolejšího 
na veřejnost. Ihned po zveřejnění ana-
lýzy čelil policejnímu sledování, pomlu-
vám, nadávkám, výhrůžkám, a dokonce 
i nařčení ze spolupráce s StB a žalobám. 
Žalovali jej čtyři komunisti i  chartisti. 
Vyloučen byl největší politický vězeň 
i  z  Konfederace politických vězňů, pro 
niž dokument připravoval. To jsou para-
doxy. Pozoruhodné je také to, že Analý-
za hned po svém úniku začala vycházet 
ve středočeském Expresu. Ovšem ne 
dlouho. Umíte si ale něco podobného 
představit dnes, kdy se smí svobodně 
leda tak mávat eurounijní vlajkou?

I  kdybychom připustili, že se pan 
Dolejší z  dlouhého věznění dočista po-
mátl, proč by někdo činil tolik povyku 
a strachu kvůli neškodnému paranoiko-
vi či lunatikovi? I  kdyby neměl pravdu 
a všechno bylo víceméně tak, jak tvrdí 
oficiální verze, proč jsou všechny důleži-
té materiály utajené nebo byly zničeny? 
Nebylo by jednodušší, kdyby byly spoleh-
livě vyvráceny? Samé důležité otázky, na 
které nejsou odpovědi.

Nevhodné ke zveřejnění?
Ve své Analýze dále pan Dolejší píše: „Je 
nejvýš pravděpodobné, že nejdůležitěj-
ší materiály, týkající se Charty a  jejích 
prominentů, byly z  Federálního minis-
terstva vnitra odstraněny ještě před 17. 
11. 1989. Dále byly odstraněny všechny 
materiály z  listopadu 1989 z  jednání 
takzvaných rozhodujících politických 
sil o převzetí moci v zemi. Rovněž byly 
odstraněny objektové svazky Obroda 
(Klub reformovaných komunistů z roku 
1968 – politicky nejvýznamnější složka 

Charty 77 a dosud v OF). Dále zmizely 
objektové svazky zpravodajských agen-
tur v  zahraničí o  objektech politické 
opozice v  zahraničí (…) Existuje velmi 
mnoho dalších důkazů o  expozituře 
Charty a  jejím konspirativním spojení 
s komunistickou mocí.“ Jak ale pan Ne-
pohodlný podotýká, „většina z nich však 
není vhodná ke zveřejnění pro rizika 
s tím spojená; rozsah ostatních by zdale-
ka překročil únosný rámec této zprávy“.

Mezi lidmi, kteří se pohybují v prostře-
dí zpravodajských služeb, je skutečnost, 
že Listopad byl jen domluvený převod 
moci do nových kulis, ale v rukou stej-
ných lidí, veřejným tajemstvím. Prostě 
se to ví. Překvapený jsem spíš v případě, 
když potkám někoho, kdo stále věří v re-
voluci. „Dobré vinohradské rodiny byly 
po listopadu převerbovány na druhou 
stranu,“ pronesl v kavárně s lehkostí, až 
mi zaskočilo capuccino, jeden vysoce po-
stavený státní úředník, který prošel v 90. 
letech ministerstvem vnitra. Odpověděl 
mi tím de facto na otázku, proč někteří 
známí představitelé liberální demokra-
cie obhajují vše americké, včetně válek 
po celém světě a  agresivní zahraniční 
politiky. Nemůžu s určitostí tvrdit, že to 
tak je, nejsem jejich řídící důstojník, ale 
když sleduji, co někdy předvádějí na ob-
razovkách České televize, nenapadá mě 
jiné smysluplné vysvětlení.

Opravdu komunisti pouze jednodu-
še převlékli kabáty a stali se největšími 
demokraty? Nelze si nevšimnout, kolik 
kádrů pochází z  mocných komunis-
tických rodin. Premiér, ministři, novi-
náři, byznysmeni, nic není nemožné… 
Způsob přemýšlení o světě a kádrování 
a šikanování názorových oponentů tak-
zvaných liberálních demokratů skuteč-
ně naznačuje, že myšlením se od komu-
nistů příliš neliší. Druzí stejně jako první 
chtějí určovat, co je a  co není správné 
a kdo má nebo nemá právo prezentovat 
svůj názor. Ne nadarmo se liberálům 
začalo říkat neomarxisté – liberální 
mají tak akorát název. „Charta 77 v čele 
s Václavem Havlem dodržela s podporou 
zakonspirované části StB všechny do-
hody o průběhu převzetí moci i o další 

Vždy mi vrtalo hlavou, jak je možné, aby proběhla 
změna totalitního režimu na demokratický tak, 
že se diktatura vzdá moci bez boje. 
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neveřejné spolupráci s KSČ. (…) Dohody 
byly rovněž precizně dodrženy ze stra-
ny KSČ. Indiferentní a  zmanipulované 
obyvatelstvo Československa nezpůso-
bilo svým vystoupením (neplánovaným 
a  neorganizovaným) žádné komplika-

ce. Reakce proti setrvání komunistů ve 
všech oblastech veřejného a politického 
života jsou zatím stále pod kontrolou 
Havlovy vlády a  aparátu bývalé moci. 
(…) Volby v červnu byly zmanipulovány 
především difuzí voličů do množství 

plánovitě vytvořených indiferentních 
politických stran a  rozptylem voličské-
ho potenciálu. Sestavením pořadníku 
kandidátů bylo zajištěno zvolení předem 
vybraných osob. Všechny politické stra-
ny byly infiltrovány předem připravenou 

organizací osob, sestavenou ve spoluprá-
ci s StB,“ psal v roce 1990 sice kompliko-
vaně, ale srozumitelně Miroslav Dolejší.

Velmi překvapivě, až jasnozřivě tento 
disident obou režimů analyzoval geo-
politickou situaci a to, co stálo v pozadí 

procesů sjednocujících Evropu. Zde jeho 
práce dostává úplně nové, netušené roz-
měry. Netrefil samozřejmě všechno, ale 
ten chlap sakra věděl, jak systém funguje 
a  podle jakých principů. To, co se pro 
mnohé z nás ukazuje až v posledních le-
tech, střelec Dolejší pojmenoval již před 
třiceti lety. Evidentně těmto procesům 
rozuměl lépe než jiní a dokázal uvažovat 
v širokých souvislostech.

„Cílem 1. světové války bylo rozbití 
velkých mocenských států a zničení je-
jich vlivu v  Evropě: Rakouska-Uherska, 
Německa, Ruska a  Turecka. V  těchto 
státech vládli dědiční monarchové, kteří 
byli současně hlavními oporami nábo-
ženských idejí a  církví. Jejich likvidace 
byla základní podmínkou k  nástupu 
amerického mezinárodního kapitálu 
a  jeho politické projekce: internaciona-

Komunisté se omluvili za genocidu, přistoupili na pakt 
o lidských právech, prohlásili se za demokraty 
a zůstali u moci všude tam, kde se jí zdánlivě vzdali.

Tak jak se domluvíme, soudruzi? Václav Havel 
a jeho tým jednají 26. listopadu s tehdejším 
komunistickým premiérem Adamcem a příštím  
komunistickým premiérem Čalfou. Na protější 
straně: Písničkář Karel Kryl to sledoval 
s údovem a nedůvěrou.   Foto Profimedia
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lizace, bolševizace a  odstranění velmo-
cenského postavení Evropy (v  zámoří 
kolonie) ve světě a její podřízení kosmo-
politním neevropským cílům. (…) Když 
se záhy ukázalo, že rozdělení Evropy 
bylo předehrou k  bolševickým revolu-
cím, které měly Evropu znovu sjednotit 
v  bolševickou internacionální mocnost 
pod vládou komunistického Ruska, vy-
stoupila propaganda národnostní ideje 
s  výkladem, že principy svobody a  se-
beurčení národů nelze plně uskutečnit 
do všech důsledků, jednak vzhledem 
k  promíšenosti národů, zvětšující se 
směrem na východ, a jednak vzhledem 
k  nutnosti respektování zeměpisných 
a  hospodářských podmínek. Jejich ne-
respektování by znamenalo učinit nové 
národní státy neschopnými života, čímž 
se zdůrazňovala nutnost podřízení jed-

něch národů druhým, tedy rehabilitace 
stavu, který v Evropě existoval už před 
jejím rozdrobením.

Všechny státy v  Evropě měly tedy 
dále a znovu národnostní menšiny, čas-
to početně i  jinak významné, zejména 
když měly tyto minority za sebou velký 
a mocný stát národa, k němuž příslušely. 
Národnostní idea se přetvořila z vnitřní 
závislosti států v  otázku mezinárodní, 
a  tak byla manipulace soustředěna do 
pravomoci mezinárodních společností 
a stala se prostředkem mezinárodní po-
litické manipulace. Problémy, které byly 
dříve přehledné v  rámci velkých států, 
staly se nepřehledné v rámci národnost-
ních, cizích, mezinárodních institucí.“

Miroslav Dolejší dokázal současnost 
popsat s  úžasným nadhledem, jako by 
se vznášel nad tím vším. Bez emocí, bez 

sentimentu, jasně a stručně, až strojově. 
Tehdy tomu podle mého názoru mohl 
věřit jen ten, kdo byl do dějů zasvěcen, 
anebo naprostý šílenec. Pro běžného ob-
čana České republiky dozrála Analýza až 
skoro o třicet let později, další k ní bu-
dou nacházet cestu postupně jako k ma-
teriálu, ze kterého si budou moci doplňo-
vat chybějící kousky skládačky. I ti, kdo 
ji budou zuřivě odmítat, budou nakonec 
rádi, že si ji přečetli. Obzvláště pokud se 
jednou ukáže, že je v ní víc pravdy, než 
se kdy mohlo zdát. Už totiž nebudou tak 
v šoku.

„Zcela neočekávaně, na vrcholu své vo-
jenské a politické moci, provedla druhá 
největší velmoc světa obrat a bez vyzná-
ní, bez jediného výstřelu, kapitulovala. 
Podobný jev nemá v  dosavadních ději-
nách politiky obdobu. 

Co se děje kolem?
Miroslav Dolejší shrnuje: „Komunisté se 
omluvili za genocidu, 80 milionů mrt-
vých prohlásili za oběti některých ne-
dostatků, přistoupili na pakt o lidských 
právech, prohlásili se za přesvědčené de-
mokraty, občas se přejmenovali, přísahali 
na mír a humanitu a zůstali u moci všude 
tam, kde se jí zdánlivě vzdali. Hlasatelé 
lidskosti na Západě to přijali s nadšením 
a jásotem. Tajné služby SSSR a USA, které 
45 poválečných let zásobovaly celý svět 
historkami o svém nesmiřitelném nepřá-
telství, si vyměňují delegace usměvavých 
vůdců a ředitelů, jež se střídavě scházejí 
v sídlech KGB v Moskvě a CIA v Langley, 
a  tiskové agentury s  nadšením komen-
tují porozumění a přátelství, v jakém je 
vedeno jejich jednání.

Zmanipulované a  zvnějšku řízené 
obyvatelstvo Evropy se zděšením sleduje 
nepochopitelné sjednocování Německa, 
vládu přejmenovaných komunistů ve 
středu i na východě, klade otazníky za 
všechno, co charakterizuje boj o  moc 
v Rusku, udiveně sleduje rychlost a snad-
nost proměn, které mu nedovolují po-
chopit, co se kolem nás děje.“   

A  tohle prosím psal „nepřítel stá-
tu“ v roce 1990. Co by asi tak napsal 
dneska? vid 
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Nikdy jsem nevěřil v nic nadpo-
zemského. Nebo – abych byl 
úplně přesný –, neměl jsem 
důvod se tím zabývat. Hrál 

jsem fotbal, tenis a počítačové hry a vr-
cholem mého spirituálního života byli 
možná tak Krotitelé duchů. Pak se ale 
stalo něco, co mě donutilo dívat se na 
věci jinak.

Na ten den se pamatuji úplně přesně. 
Byl třináctý máj, lásky čas. Vracel jsem 
se zrovna ze školy, a když jsem přichá-
zel od autobusu domů, z opačného smě-
ru mířil proti mně brácha, který chodil 
ještě na základku. Potkali jsme se na 
vteřinu přesně v zatáčce, u níž jsme by-
dleli. Už když jsem ťukal na dveře, cítil 
jsem, že to není dobré. Nejste vědma ani 
psychotronik, ale v tu chvíli prostě víte, 
že v příští minutě se stane něco straš-
ného. Jakmile otevřel táta s opuchlýma 
očima, věděli jsme dobře, jaká zpráva 
bude následovat.

Jsem asi trochu emočně retardovaný. 
Vždycky, když se mi stane nějaké trau-
ma nebo životní zlom, v tu chvíli to zvlá-
dám jakžtakž dobře. Dojde mi to až tak 
s  půlročním zpožděním. Zatímco jiní 
se již začínávají oklepávat, já se teprve 
sypu. Pár měsíců jsem jel na takového 
autopilota a až pak mi pomalu docháze-
lo, co se stalo.

Začal mi po celém těle stékat pot 
– i  když jsem měl rozepnutou bundu 
a v ranním školním autobusu se skoro 
netopilo. Vypadal jsem, jako bych vylezl 
oblečený z bazénu, a poprvé mě napadla 
otázka: Jaký to má vlastně smysl, přesou-
vat se v plechové krabici na kolečkách, 
pak sedět zkroucený v  lavici a  poslou-
chat nesmysly, které mi stejně k  niče-
mu nebudou? Co tady dělám? A co tady 
vlastně dělat chci, pokud vůbec něco?

Po několikaměsíční agónii jsem „ná-
hodou“ narazil v poličce na Citadelu od 
Antoine de Saint-Exupéryho. Od šesti do 
dvanácti let jsem četl vše, co mi přišlo 
pod ruku, ale s přibližující se pubertou 
jsem knížkám moc nedal. Citadela mi ale 
do slova a do písmene zachránila život. 
Tenhle proud myšlenek o lidském osudu, 
životě a smrti, který je psán z pohledu 

Různí učitelé a terapeuti 
slibují zázraky na počkání, 

ale často dokážou napáchat 
víc škody než užitku. 

Pokušení ovládat ostatní 
může být až příliš velké. 

Proč jsou duchovní nauky 
a terapie tolik přeceňované?

 Foto Adobe Stock
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moudrého panovníka, netrpí žádnou se-
belítostí a dívá se na věci z vyšší perspek-
tivy. „Byl jsem až příliš často svědkem, 
jak se dal soucit nepravou cestou. Ale my, 
kdo vládneme lidem, jsme se naučili zpy-
tovat jejich srdce a věnovat pozornost jen 
tomu, co si ji opravdu zaslouží. Odmítám 
cítit lítost nad okázalými bolestmi, jež 
trápí srdce žen, a stejně tak nad umírají-
cími, a stejně tak nad mrtvými,“ pronesl 
vypravěčův otec, moudrý to vladař, jenž 
synovi předával zkušenosti. Tomu se ote-
vírají nové úhly pohledu a otcovy lekce 
hltá: „A tak jsem pochopil, že ani utrpení, 
ani smrt v lůně božím, dokonce ani žal 
nad mrtvými nejsou z vrcholku nejvyš-
ší věže citadely k politování. Neboť když 
uctíváme něčí památku, pak ten, kdo 
odešel, je přítomnější a mocnější než živý. 
A pochopil jsem lidskou úzkost a zželelo 
se mi lidí. A rozhodl jsem se je uzdravit.“

Táhlo mi na sedmnáct a  půlku těch 
slov jsem vůbec nechápal, ale cítil jsem 
z nich obrovskou sílu a hloubku. Vůdce 
citadely mi ukázal cestu, protože jsem 
najednou věděl, že klíčem k  tomu, aby 
měl můj život smysl a abych se z  toho 
všeho nezbláznil úplně, jsou informace. 
Informace, ke kterým jsem do té doby 
neměl přístup, protože jsem je nepotře-
boval. Přečetl jsem toho za pár let mra-
ky. V knihách jsem hledal návody a zku-
šenosti, které mi pomohou dostat se 
přes období marnosti a nihilismu a dívat 
se na věci z většího nadhledu. Jako kdyby 
se mi otevřelo vědomí pro přijímání úpl-
ně jiných podnětů, jež mě měly nasmě-
rovat k tomu, co je opravdu podstatné. 
Vydal jsem se na cestu, jejímž cílem bylo 
pochopit. A uzdravit se.

Jako houba
Jak už to ale na cestách bývá, čeká na 
nich plno nástrah a  zákrut. Vytvořil 
jsem si poměrně sofistikovaný vzděláva-
cí systém. Jako houba jsem nasával dob-
ré informace a  odhazoval ty nedobré. 
Samozřejmě že to mělo jistá úskalí – to 
největší spočívalo ve schopnosti je od 
sebe odlišit. Jakmile jsem ale cítil, že mi 
ta informace může pomoct, uložil jsem 
ji do schránky své sloní paměti a šel zas 

o  dům dál. Takhle jsem prozkoumal 
světová náboženství, filmové archivy, 
knihovny a hudební hitparády a soustře-
děně z nich downloadoval všechny pod-
něty, které mi mohly pomoci dostat se 
dál, blíž pochopení toho, co se děje, proč 
se to děje a jak se to děje.

A  tak jsem vytěžil Eckharta Tolleho, 
Roberta Merleho, Neala Walshe, Lor-
nu Byrneovou, sourozence Wachovské 
a  všechno, co jen trochu vonělo člově-
činou. Ze všeho jsem se snažil zapama-
tovat jen to podstatné, abych si mohl 
vytvořit jakýsi manuál pro život. Chtěl 
jsem vyčíst, jak mám žít, aby to nebolelo 
a dávalo to smysl. Pořád jsem hledal ně-
jaký vyšší princip a táhlo mě to nahoru. 

S takovou byla jen otázka času, kdy nara-
zím... na esoteriky.

Dnes, s odstupem všech těch let si my-
slím, že mě od větší pohromy uchránila 
především snaha jít po esenci a rozebrat 
vše na součástky. Asi proto jsem se stal 
novinářem. Pravda mě přitahovala jako 
magnet, a jakmile něco nedávalo smysl, 
šťoural jsem tak dlouho, dokud jsem na 
to nepřišel. Vášeň pro poznávání byla tak 
velká, že jsem byl schopen přelouskat tři 
knížky za týden, a do toho sjet milion fil-
mů a seriálů, které měly jednoho společ-
ného jmenovatele – hledání cesty. Nikdy 
mě nic nebavilo tak jako psaní, protože 
jsem mohl hledat co nejpřesnější vyjád-
ření a  formulace toho, co vidím, slyším 

xxxxx xxxx   Foto Adobe StockŽivot není motýlek...   Foto Adobe Stock
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a cítím. Můj citlivý reportérský nosík na 
dálku vyčmuchá, že něco není v pořád-
ku, jako by měl zabudovaný radar. Ale jen 
teoreticky. V praxi to vše bylo o dost hor-
ší. Pochopil jsem, že to v jistém čase začal 
být jen útěk. Útěk před sebou samým. 

K zemi
Oč lépe se mi dařilo na papíře, o to těž-
ší to bylo s živými lidmi. Všichni falešní 
guruové mají jednu společnou vlastnost 
– přesvědčivost. Umí se tvářit tak moud-
ře a oduševněle, že pro ně není problém 
shromáždit kolem sebe desítky či stov-
ky nadšených příznivců. Se kterými se 
dá skvěle manipulovat, dodal bych. Je 
přirozené, že se v každé vývojové etapě 

potkáte s někým, jehož pohled na svět 
nebo téma, které řeší, rezonuje s  tím 
vaším. A  právě tady se skrývá největší 
nebezpečí. Jakmile vám takový učitel 

pomůže pochopit jednu věc, získá si vaši 
důvěru a vy ztratíte snadno obezřetnost, 
a  naopak si na něm vypěstujete závis-
lost. Když znají dobře lidskou psycholo-
gii, povodí si lidi, které mají provádět na 

cestě poznáním, jako loutky. Zvlášť když 
mají nějakou recyklovanou teorii osob-
ního rozvoje, při které popíšou stokrát 
popsané trochu jinými slovy, ale považu-
jí ji za univerzální lék. Potkal jsem v této 
oblasti tolik šmejdů, šarlatánů, hochšta-
plerů a klaunů, že kdybych to propočítal, 
vsadím se, že bych došel k podobné míře 
zmetkovosti jako u pojišťovacích agentů 
nebo jiných obchodníků s teplou vodou. 
Ti ale možná nejsou tak škodliví, neboť 
jejich komoditou není lidská duše.

Andělíčku, můj strážníčku
Práce s  energiemi a  psychikou není 
legrace, a  když někdo vyvolává duchy 
a  pracuje s  různými entitami, otevírá 
nebezpečnou Pandořinu skříňku. Živě 
si vzpomínám, jak mrtvě vypadala ná-
vštěvnice jednoho esofestivalu poté, co si 
nechala udělat „terapii“. Šla k zemi jako 
po zásahu brokovnicí – prostě to s  ní 
švihlo tak, že si rozsekla hlavu a vypada-
la, že je na cestě k andělíčkům, se který-
mi si před chvílí povídala.

Všechny ty metody, kurzy a semináře 
mohou být sice někdy zajímavé a fajn, ale 
mají jednu zvláštnost – potkáte na nich 
většinou ty samé lidi, kteří nejeví znám-
ky zlepšení. Kecat totiž umí každý. Vím 
to dle sebe. Když na to přijde, perfektně 
vám poradím, co máte dělat, sofistikova-
ně vám to přednesu a budu se tvářit děs-
ně rozumně, ale to je tak vše. Není totiž 
důležité, co říkáte, ale co děláte. Nedávno 
jsem si s hrůzou uvědomil, že po 18 le-
tech duchovního rozvoje jsem ve stejné 
prdeli, jako když jsem s ním začínal. Ale 
aspoň to vím. A taky už tuším proč.

Falešného guru poznáte celkem snad-
no. Většinou žije úplně jinak, než hlásá 
a  než radí ostatním. Téma kurzu jsou 
láskyplné vztahy? Tak proč se v  jeho 
ložnici střídají účastnice semináře? Před-

Vím, co mě na tom přitahovalo. Lákavá představa, že 
existuje kouzelná mantra, která člověka vykopne nahoru 
a umožní mu vyhnout se opravdové vnitřní změně...
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náší o rovnováze? Tak proč je to takový 
vyčuraný zmetek? Vtipný byl jeden chla-
pík, který se holedbal znalostmi o všep-
rostupující kosmické síle a  vesmírných 
zákonech, ale pak po mně chtěl, abych 
otiskl článek o jeho nové knize, tu kni-
hu si od něj koupil a za text mu zaplatil 
honorář.

Velkým zklamáním pro mě bylo zjiště-
ní, že i ti, kteří předkládají z mého pohle-
du kvalitní informace, jež mohou lidem 
pomoci, to mají na háku. Nakonec je 
zradí stejně „neduchovní“ vlastnosti jako 
ostatní – hladovost, vypočítavost, závist, 
arogance, povýšenost, rýžovací byzny-
splán, touha ovládat ostatní a získat moc, 
pocit vlastní výjimečnosti a neomylnosti 
a  opovrhování lidmi. Proto jsem se po 
pár karambolech rozhodl aplikovat na 
guruy stejný mustr jako na knihy a ná-
boženství. Vezmi si ty informace, které 
v danou chvíli potřebuješ pro svůj vývoj, 
a utíkej. A hlavně se na nikoho neupínej 
a nevzdávej se v  jeho prospěch kompe-
tencí ohledně řízení vlastního života.

Anděl s ďáblem v těle
„Já tomu říkám duc hovno,“ rozesmála 
mě kdysi kolegyně v redakci, starší a seri-
ózní dáma, jíž nebylo hnutí new age dva-
krát po chuti. Často si na ni vzpomenu.

Velké modré oči, nevinný kukuč, 
ale uvnitř sám ďábel. Tahle léčitelka, 
říkejme jí třeba Josefína, vybudovala 
se svým partnerem silný tandem. On, 

mozek všech operací, ji využíval jako 
radar. Ona toužila po životě v luxusu 
a bohatství. Měla zvláštní dar – načíst 
lidi a  odhadnout jak jejich potenciál, 
tak slabé stránky. A tomu přizpůsobili 
svoji taktiku. Cítí se ten člověk nedoce-
něný a sám? Zahrajeme mu kamarády 
a  necháme ho pracovat za pochvalu 
s tím, že nejsou peníze. A aby měl po-

cit, že jsme na něj hodní, vezmeme ho 
třeba na dovolenou. Má ten člověk vel-
ké ego? Budeme mu pochlebovat. Po-
každé věděli, co říct či udělat, aby byl 
člověk jejich otrokem a nic nepoznal. 
V  rámci vyššího dobra samozřejmě. 
Zatímco ostatní poctivě docházeli na 
„léčení“ nebo budovali lepší svět (pro 
ně) skoro zadarmo a pracovali od ne-

vidím do nevidím, oni byli zaneprázd-
něni wellnessem, orgiemi a gastrový-
lety.

Jeden můj známý je ale po čase pro-
koukl a stal se pro ně nebezpečným tím, 
že věděl. Jakmile si toho všimli, začali jej 
pomlouvat, a  i když pro jejich projekty 
pracoval za hubičku, rozhodli se jej pod 
falešnými záminkami zbavit. Nikoli pří-

mo, ale tak, aby se znelíbil druhým a ti 
se obrátili proti němu. A tak si s ním tře-
ba Josefína domluvila „terapii“ na určitý 
den a hodinu, termín pak změnila, ale 
neřekla mu to. Pak to hodili na něj s tím, 
že nefunguje a je nespolehlivý a má vy-
padnout. Naštěstí nebyla moc chytrá 
a dělala dost chyb, takže se dalo po čase 
poznat, že tu něco nehraje.

Asi největší zklamání pro mě zname-
nal chlapík, který napsal fantastickou 
knížku o fungování tohoto světa, hmot-
ného i jemnohmotného, a krásně mluvil 
o lásce a změně vědomí, lidském potenci-
álu a štěstí. Své klienty, nebo spíše klient-
ky, ale obšťastňoval i jinak než duchovně. 
Vdané, svobodné, starší, mladší, o  jeho 
harému jsem rychle ztratil přehled. Mlu-
vit a psát uměl tenhle blázen hezky, ale 
ničím z toho se sám neřídil. Lidi pro něj 
byli jen figurky na šachovnici a živil se je-
jich energií, o pomoc bližním mu nikdy 
nešlo. Podobně na tom byl další známý 
pražský guru, který kázal o  harmonii 
rodinného kruhu a přitom bylo jeho pra-
covní metodou heslo „ošustit a opustit“.

Po pár karambolech jsem se rozhodl aplikovat na 
guruy stejný mustr jako na knihy a náboženství. 
Vezmi si informace, které potřebuješ, a utíkej. 

Šamanů a esoteriků přibývá, problémů 
neubývá...   Foto Adobe Stock
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Existují různé motivy falešných gu-
ruů, skoro vždy ale hraje roli nějaká for-
ma ovládání. Paní K., která umí krásně 
popsat vesmírné zákony, objevovala 
svoje skryté schopnosti a  máchala při-
tom rukama jako kouzelníci z Bradavic. 
Dokáže ale také načíst energetické pole 
člověka a  stáhnout si z  něj například 
jeho pochybnosti. Není zvyklá na odpor, 
jen na obdiv, a moje metoda, kdy jsem jí 
„nežral“ vše a filtroval si jen informace, 
které byly užitečné, a separoval je od ba-
lastu, jí hrubě neseděla. Jejím cílem byly 
kromě slávy samozřejmě hlavně peníze. 
Dělala dokonce i to, co by žádný (psycho)
terapeut dělat neměl – radila lidem kon-
krétně, co mají dělat. Doporučovala bych 
vám se rozejít, váš partner vás brzdí 
v rozvoji, zkouší třeba na lidi. Věděl jsem 
od lidí i  z  vlastní zkušenosti, že takto 
manipuluje běžně – docílí tím větší zá-
vislosti na její „pomoci“, a  tím i  lepších 
cen. Blbé je, že se to těžko poznává. Tihle 
lidé se ale stanou dřív či později obětí 
svého neukočírovaného ega a pocitu vý-
jimečnosti a  nedovedou se přetvařovat 

věčně. Škoda. Věděla toho dost, ale musel 
jsem se uchýlit k tradičnímu mustru – 
poslechni si a zdrhni.

Tušil jsem od začátku, jaká je, a že jí 
nejde o lidi, a aplikoval jsem na ni svoji 
taktiku „vezmi to nejlepší a zbytek nech 
ležet“, ale ona to cítila. Věděla, že jí ne-
věřím a nenechám se dotlačit tam, kam 
ona chce, já jsem zase cítil, že mnou opo-
vrhuje a že se považuje za ultravyspělou 
duchovní bytost. 

V nouzi poznáš přítele
Vím, co mě na tom přitahovalo nejvíc. Ta 
lákavá představa, že existuje nějaká kou-
zelná mantra, která člověka vykopne na-
horu a umožní mu zjednodušit si život, 
vyhnout se tomu, co je ke změně důle-
žité – práci na sobě. Bylo to jenom tako-
vé šidítko. Aha, když pochopím některé 
principy, budu spokojený a úspěšný, my-
slel jsem si. Jenže takhle to nefunguje.

Pokud už vám má někdo radit a potře-
bujete-li od někoho pomoct, protože cítí-
te, že to sami nezvládnete, nejlepším vo-
dítkem, jak poznat, že vám může učitel 

či terapeut něco předat, je skutečnost, že 
to, o čem mluví, také zažil a mluví na zá-
kladě vlastních zkušeností. Nemusí při-
tom používat slovo dimenze, merkaba 
ani čakry, stačí selský rozum. Tu změnu 
ale za vás stejně nikdo neudělá, žádná 
zkratka prostě neexistuje. Jestli jsem 
něco po těch letech pochopil, tak to, že 
už všechny potřebné informace pro kva-
litní život mám. A že vím, co je špatně. 
Stačí jenom změnit svoje nastavení a pří-
stup. Tak je to jednoduché. Teoreticky.

 Ve svém životě jsem potkal vlastně 
jen jednoho opravdu duchovního člo-
věka. Vyznačuje se tím, že tohle slovo 
zásadně nepoužívá. Je to opravdový 
přítel, protože se mi jako jediný snažil 
pomoct. Skromný, vlídný, a přitom přís-
ný, učí ostatní tak, že jde příkladem. 
Nepotřebuje nic říkat, jenom ty věci 
dělá a žije tak, aby se za sebe nemusel 
stydět. Nejdůležitější rada, jakou jsem 
kdy dostal, byla od něj a zněla: „Důležité 
jsou činy, ne slova.“ Lidi prý hledají je-
nom kličky, jak to všechno obejít. Chtějí 
všechno, ale nejsou pro to ochotni nic 
udělat. Proto tolik kvete obchod s du-
chovnem. Čekáme, že se něco stane. 
Že nás něco spasí, že je tu nějaký jiný, 
hezčí život. Pátá dimenze. A přitom utí-
káme od řešení problémů, které jsme 
si nadrobili tady na Zemi. Jak bychom 
se mohli dostat někam jinam, když to 
nezvládáme ani tady? Tam někde může 
být sice hezky, ale zdejší problémy to za 
nás nevyřeší. Před sebou prostě neute-
čeme. Jeden můj známý si třeba myslí, 
že mu pomůže hloubková hypnóza. Já si 
zase sliboval progres od kvantové tera-
pie. Samá voda.

Začínám pomalu chápat, že to jsou 
taky jenom berličky a pokusy uniknout 
od reality, která nás stejně vždycky do-
stihne. A  že smyslem našeho pozem-
ského bytí není řešit duchovní otázky, 
ale naučit se fungovat v praktickém ži-
votě a lidem nepřátelském systému tak, 
abychom obstáli sami před sebou. Tady 
a teď. A také v momentě, až na nás přijde 
řada. Jestli se budeme zpovídat nahoře, 
nebo dole, závisí na tom, co doopravdy 
vykonáme a s jakým záměrem. vid 
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PŘEKRÁSNÝ 
nový svět?

Kam se v Česku ztrácí svoboda? A je důležitější než 
dobro? A co má dnešní doba společného s komunismem? 
„Hlavním cílem je vymývat, vymývat a vymývat; vyčistit 

hlavu, nalít do ní jednu pravdu a zbavit ji schopnosti 
myslet,“ říká mediální analytik Petr Žantovský.
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L adislav Jakl, publicista, bývalý 
poslanec a někdejší ředitel poli-
tického odboru Kanceláře pre-
zidenta republiky, má pověst 

velkého provokatéra. Ve svých „kontro-
verzních“ názorech se běžně pohybuje 
na hraně, a nezřídka vykročí i za ni. Na 
hodně lidí tak působí svým konzervativ-
ním pohledem a mnohdy úmyslně nad-
sazeným dováděním věcí ad absurdum 
jako rudý hadr na býka. Ať už s ním kdo 
souhlasí, či nikoli, jedno mu upřít nelze –
inspiruje k přemýšlení. Občas z jeho hos-
podsko-filozofického přístupu zbude jen 
opozice za každou cenu, jindy ale vypad-
ne poklad. Jedno z  jeho kréd například 
zní: „Kdybych si měl vybrat mezi dobrem 
a svobodou, vyberu si svobodu.“

Mediální analytik a  spolupracovník 
Šifry Petr Žantovský jej často uvádí jako 
svůj oblíbený citát a doplňuje: „Svoboda je 
absolutní. Je pro každého a je nedělitelná. 
Nemůžete ji osekat nebo redukovat na 

částečnou svobodu. Svoboda buď je, nebo 
není. Kdežto dobro je jen pro někoho.“

Pokud se na to podíváme touto opti-
kou, svoboda už má zřejmě nejlepší léta 
za sebou a  odešla kamsi do výslužby. 
Naproti tomu šiřitelů dobra a  zuřivých 
bojovníků za něj neubývá – zvláště těch, 
kteří z toho dobra těží. To, jestli jde o dob-
ro na něčí úkor nebo o dobro povinné, už 
tolik neřeší. 

Jelikož „dobro“ vytlačuje svobodu 
kamsi na periferii, můžeme být svědky 
i takových zhůvěřilostí, kdy jen myslet si 
něco jiného (či vůbec myslet?) a vyjádřit 
na některé trendy ve společnosti kritic-
ký názor bývá obtížné, až „trestuhod-
né“. I proto v září poslanec Václav Klaus 
mladší, který patří do oné hojně kritizo-
vané menšiny odvážlivců, jež si dovoluje 
mít vlastní názor a  drží se konzerva-
tivnějších hodnot a  tradic, oznámil, že 

chystá návrh zákona „na zákaz cenzuro-
vání názorů na sociálních sítích“. Ten by 
měl zabránit tomu, aby se nepohodlné 
názory hromadně mazaly z Facebooku, 
v  čemž zatím hraje prim sousední Ně-
mecko.

Svoboda (slova a názoru) zkrátka není 
na rozdíl od konání dobra, zejména toho, 
které je dobré jen pro toho, kdo ho koná, 
v kurzu. 

Virtuální realita
Tomu, jak si lidé, kteří šíří dobro, před-
stavují svobodu, se věnujeme v Šifře pra-
videlně. A  všímáme si přitom činnosti 
masmédií, která vytvářejí, ovlivňují a ma-
nipulují veřejné mínění. Do jejich reper-
toáru patří i seznamy zakázaných webů 
a lidí, výběr povolených a nepovolených 
témat, bezpečných a nebezpečných hos-
tů zvaných do médií či tutlání a potlačo-
vání témat, která hrozí tím, že rozpoutají 
celospolečenskou diskusi. 

„Nejnebezpečnější na této situaci je, že 
jsou takto likvidovány a filtrovány určité 
typy informací. Nechávají jenom ty, které 
považují za vhodné a jsou pro ně žádoucí. 
A  tím manipulují, tím vytvářejí virtuál-
ní realitu,“ vysvětluje podstatu dnešní 
doby (dez)informační Petr Žantovský. 
A dodává: „Někteří lidé z  těch, kteří se 
o to zajímají profesionálně, jako třeba my 
dva a další, a kteří v tom nejedou, tohle 
vnímají. Běžný člověk se o tom ale nemu-
sí vůbec dozvědět. Jak by se dozvěděli, 
že třeba Klausovi mladšímu zablokoval 
Facebook profil?“ 

Podle Petra Žantovského je pro pocho-
pení dnešního světa mnohem důležitější 
než Orwellův román 1984 kniha Aldouse 
Huxleyho Konec civilizace: aneb Překrás-
ný nový svět. Orwellova kniha totiž popi-
suje svět, který je držený násilím; jedno-
ta, síla a loajalita je vynucována proti vůli Foto Adobe Stock

Svoboda je absolutní. Je pro každého a je nedělitelná. 
Nemůžete ji osekat nebo redukovat na částečnou 
svobodu. Buď je, nebo není. 
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jednotlivce. V Huxleyho sci-fi z roku 1931, 
která se stala realitou, je společnost zot-
ročená dobrovolně, neboť je šťastná ve 
svém nevědomí. Klasický princip „chléb 
a  hry“. Nacpou člověku břicho, obklopí 
jej hmotným dostatkem (a když není na 
vánoční dárky, tak si na ně půjčíme) a dají 
mu pocítit iluzi, že žije v blahobytu. Iluze 
svobody a dostatku má nevýhodu v tom, 
že jde o dostatek pouze hmotný, dočasný 
a pouze pro někoho.

Zatímco komunismus ztroskotal na 
„nedostatku hmotných pobídek“, neboť 
všichni už měli embéčko, chatu nebo 
televizi, dnešní společnost podle Petra 
Žantovského naráží též kromě jistého 
druhu přesycení na nedostatek důvěry-
hodnosti a strop svých možností. „Nejvíc 
se to týká nás, kterým je teď přes pade-
sát. Zažili jsme převrat v roce 1989 s ur-
čitým nadšením, nadějí do budoucna, 
naivitou, mysleli jsme si, že budujeme 
nový svět. V tom jsme byli podobní sva-
zákům po roce ’48. Ti taky věřili, že nový 
svět bude lepší než předchozí. O iluze při-
šli s ruskými tanky a v 80. letech už tady 
nebyl nikdo, kdo by věřil v komunismus.“

Oponuji, že dnešní doba je v  tomhle 
přece jiná – když řeknete, že to jde od 
desíti k pěti, pořád se najde armáda lidí, 
kteří budou říkat, jak je systém skvělý, 
a zuřivě jej hájit. Petr Žantovský přikyvu-
je a upřesňuje: „Nejnebezpečnější je, že se 
to týká hodně mladých lidí, kteří nezažili 
období, kdy jste se musel postavit za ně-
jakou myšlenku a najít svoje místo. Za ko-
munistů to bylo jasné – buď jste s nimi, 
nebo proti nim. Buď budujete jejich umě-
lý svět, nebo si vytvoříte vlastní svět na 
chatě, v kotelně či jako kastelán na hra-
dě Pecka, protože je to daleko, nikdo to 
nechce dělat, nikdo vás o tu práci nepři-
praví a máte duševní svobodu, takže tam 
můžete třeba meditovat a  cvičit jógu. 
To tyhle naše dvacetileté děti nemají 
a  nikdy nebyly postaveny přes nutnost 
se rozhodovat. Na nich staví dnešní pro-
paganda svoje snahy, protože pracuje 
s  lehce zmanipulovatelným zástupem 
lidí, kteří nemají žádnou zkušenost s roz-
hodováním.“ Proto je dnes tak lákavé 
pro Člověka v tísni, Evropské hodnoty či 

média Zdeňka Bakaly pořádat přednášky 
pro studenty o  mediální gramotnosti. 
Kromě toho, že je to jako udělat z kozlů 
zahradníky, na to dostanou ještě dotace. 
Hlavním cílem je ale „vymývat, vymývat 
a vymývat; vyčistit hlavu, nalít do ní jed-
nu pravdu a zbavit ji schopnosti myslet“.

Říká se, že komunismu podrazil 
nohy nedostatek kvalitního zboží pro 
obyvatelstvo a  touha lidí mít se jako 
na Západě. Dnešní doba je mnohem 
sofistikovanější, přijde mi, neboť tento 
handicap uprostřed supermarketů 
a  shopping center odpadá – vše je 
mnohem víc nablýskané. Ovšem nemusí 

být vše zlato, co se třpytí, neboť nad zlato 
může být i taková sůl, když na to přijde.

Lidová škola migrace
Když byl Petr Žantovský v  roce 1990 
poprvé v  Anglii, kterou si zamiloval 
i kvůli tamějším rockovým skupinám, 
utrpěl spíše než kulturní konzumní 
šok. Mladík z  lehce ošoupaných vý-
chodních poměrů, který sám sebe po-
važuje za nemateriálně založeného, si 
tehdy vyrazil do obchodu pro gramo-
fon. Zjistil, že zatímco u nás stál tehdy 
gramec 4000 korun, což byly třeba dva 
měsíční platy, v Anglii to bylo jen 100 li-

Tak tohle prosím viselo u dveří pražské 
městské knihovny. Lidová škola migrace...   
Foto Petr Žantovský
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ber, nějaká patnáctina mzdy. Jenže pak 
se zeptal svého známého, Ira, u které-
ho bydlel, kolik platí nájem, a  spadla 
mu čelist. Osmnáct set liber, přičemž 
bral tři a půl tisíce. Podobně nákladné 
jsou například potraviny. „Ano, gramo-
fon si kupujete jeden za pět let, ale más-
lo každý týden. Najednou zjistíte, že ten 
režim vás svléká z kalhot přes základní 
potřeby – zdravotnictví, ubytování či 
jídlo a jako šidítko vám dá levný gramo-
fon a koženou bundu, tedy věci, které 
zase až tak moc nepotřebujete,“ zamýš-
lí se nad odvrácenou stranou doby, kte-
rá slibovala světlé zítřky. I přes všechny 

nevýhody publicista a  pedagog říká, 
že je rád, že jsme si užili aspoň 25 let 
relativně svobodného kapitalismu, 
který ale postupně mizel, až zmizel 
úplně: „Jsme dnes plnýma nohama 
zpátky v komunismu, eurokomunismu, 
v  liberální demokracii, která není ani 
liberální, ani demokratická. Mimocho-
dem, znáte ten vtip, jaký je rozdíl mezi 
demokracií a liberální demokracií? Asi 
jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou.“

Zatímco dříve se adoroval Sovětský 
svaz, dnes se téměř povinně obdivuje 
Evropská unie a Amerika. Jeden extrém 
vystřídal druhý. V  roce 1989 ztratil ko-
munistický režim oporu v lidech. Dnešní 
systém podporu lidé také prudce ztrácí, 
ale není příliš slyšet hlas těch, kteří na 
to upozorňují, tepou jeho nejzásadněj-
ší nedostatky a  tvoří jakýsi informační 
underground. Podle Petra Žantovského 
začínají být totiž proti přesile unavení. 
„Když jste dnes a denně vystavován ve-
řejně palbě, že jste hovado, prokremel-
ský troll, xenofob, konspirátor a  dezin-
formátor, není to příjemné. Týká se to 
hlavně naší generace. My jsme to prožili 
v největší energii a stárneme, začínáme 
mít nemoci a energie ubývá. A na to oni 

hrajou. Hrajou na to, že nás nahradí těmi 
dvacetiletými ze školy zblblými lidmi, 
naindoktrinovanými ze všech evrop-
ských školení a projektů. Tuhle jsem šel 
kolem Městské knihovny. Za našich časů 
se říkalo hudebním školám lidové školy 
umění. Tak pozor, tam byla Lidová škola 
migrace.“

Ne ne, vyhrknu nevěřícně, protože si 
myslím, že si ze mě dělá starší kolega leg-
raci. Vytahuje ale fotku z mobilu, kde je 
to černé na bílém.

Namítám, že mnoho lidí namítá, že 
svobodu stále máme, když může říct 
Petr Žantovský své kacířské myšlenky 

veřejně a  nejde za ně do vězení. Na to 
ale namítá on, že třeba Parlamentní lis-
ty, na kterých publikuje a  vyjadřuje se 
nejvíc, čelí permanentním zákulisním 
tlakům a  snaze o ekonomickou cenzu-
ru a  likvidaci. A  připomíná slovenský 
projekt Konsopirátori.sk, jehož cílem 
je přemlouvat firmy, aby na „opzičních“ 
webech neinzerovaly. 

Mediální analytik vyvrací i  další ar-
gumenty lidí či mainstreamových novi-
nářů, kteří neustále kritizují a  napadají 
alternativní média. „Když si například 
Břetislav Olšer otevře svůj vlastní web 
Rukojmí, no tak je to jeden chlapík, kte-
rému je přes sedmdesát. Je to důchodce, 
dělá to sám o večerech a má jedny ruce. 
Nemá to tu výsostnou novinářskou úro-
veň, ani grafickou, je to amatérské. To je 
ta nejjednodušší kořist. Oni pak řeknou: 
podívejte se, to jsou ta alternativní mé-
dia, takhle ubohé to je. Podívejte se na 
naše Aktualne.cz. Oni vyhánějí aktivní 
jednotlivce do undergroundu a  zbavují 
je možnosti to ufinancovat. Je to stejné 
jako dřív, pořád se to opakuje. My když 
jsme vydávali samizdat, to byly strojo-
pisy a  jejich technologická úroveň byla 
naprosto triviální. A kdyby někdo tehdy 

chtěl demagogicky argumentovat, polo-
žil by vedle našeho plátku barevný Svět 
socialismu a řekl by: Co z toho jsou lepší 
noviny? No přece náš Svět socialismu, po-
dívejte se na ty obrázky, máme osmnáct 
redaktorů, korektory, nejsou tam překle-
py… A o tom to právě je: tady se prodává 
forma za obsah.“

A dodává: „Nejdřív tyhle aktivní lidi do-
nutí odejít do undergroundu a pak jim to 
omlátí o hlavu: podívejte se, jací jste ný-
mandi, když neumíte udělat ani pořádné 
médium.“ S miliardami od Sorose a ar-
mádou zaměstnanců to dovede každý 
jouda. Ale udělat celý časopis sám? vid 

Dnešní mladí nezažili období, kdy jste se musel 
postavit za nějakou myšlenku. Nebyli nikdy postaveni 
před nutnost se rozhodovat.
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P okaždé mě pobavilo, když po 
promenádě v  plavkách dívka 
s  blonďatým přelivem, nejdel-
šíma nohama a korunkou miss 

vyslovila jako své největší přání „světový 
mír“. Pak se většinou seznámila s  ně-
jakým fotbalistou, dobře se rozvedla 
a nad mírovým plánem se zavřela voda. 
Netušil jsem ale, že bych někde mohl na-
jít někoho, kdo si zvolil celosvětový mír 
jako svůj životní cíl, do kterého investuje 
většinu volného času. Teď ale stojím 
v karlínském hotelu Čechie a musím se 
hlídat, abych neměl otevřenou pusu.

Všechno to začalo na začátku úno-
ra, když mi přistála v  e-mailu infor-
mace o mladé Korejce Koo Ji-In, která 
byla na přelomu loňského a  letošní-
ho roku zabita při pokusu o násilnou 
konverzi k  jedné z křesťanských círk-
ví poté, co si vybrala církev jinou. Po-
dle korejských a  českých aktivistů, 
kterým tato událost nebyla lhostejná 
a  kteří protestují proti náboženské 
diskriminaci v Koreji, byla mladá věří-
cí udušena během únosu rodiči poté, 
co ji násilně odvlekli do vily v oblasti 
Hwasoon. Nějak jsem nad tím detailně 

neuvažoval a řekl si, proč připomínku 
takové věci nepodpořit.

Až o víc než měsíc později jsem si vši-
ml, že lidé, kteří protestovali proti nesvo-
bodě víry, jsou napojeni na náboženskou 
organizaci Sinčchondži, takže mohlo jít 
vlastně o konkurenční boj. Zbystřil jsem, 
ale nijak dál se v tom nevrtal.

Za další půlrok mi přišla další tisková 
zpráva, která se tentokrát netýkala ná-
boženských perzekucí, ale míru ve svě-
tě, respektive festivalu WARP, jehož je 
hlavním tématem. Vůbec bych si zprvu 
nevšiml, že jde o  stejnou organizaci, 

Chceme 
světový 

MÍR

Jak jsem se dostal mezi členy korejské sekty 
Sinčchondži, která začala v Česku působit a lákat 

členy na snahu o ukončení světových válek. Zážitek 
to byl velmi silný. 
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a  nenapadlo by mě, jak spolu může 
souviset zabitá křesťanka a  ukončení 
válčení. Druhý den mi ale zatelefono-
val povědomý hlas, který volal i v úno-
ru, a brzy mi to secvaklo. Ono tu zase 
tolik organizací s korejským zázemím 
není, a pokud nemáte důvod, nijak blíž 
to nezkoumáte. „Cílem této mírové 
události je podpora Deklarace míru 
a ukončení válek (…). Budeme se těšit 
na spolupráci při budování světa míru 
společným úsilím,“ stálo v  pozvánce. 
Vůbec jsem si neuměl představit, jak 
může takový festival za mír ve světě 

plném válek vypadat, a tak jsem na něj 
vyrazil.

Poklona…
„Dobrý den,“ volají na mě dvě korejské 
slečny ve žlutých šatech u  vstupu do 
kongresového sálu a klaní se až k zemi. 
Hned za dveřmi mi u registrace připnou 
na košili holubici míru a okamžitě lust-
rují, kdo jsem, aby neproklouzl na akci 
někdo cizí. Od té doby, co zjistí, že jsem 
z Šifry, pociťuji, že se kolem mě situace 
trochu mění. Všechno je perfektně zor-
ganizované, lidé velmi milí a  vstřícní, 
problém je ale právě v tom, že až příliš.

Jedna ze slečen mě odvede na místo 
v  první řadě a  trochu ji zaskočí, když 
se zeptám, zda si mohu sednout o kou-
sek vedle, kde je také místo. Každá od-
chylka od plánu je velmi nápadná, a jak 
brzy pochopím, s  improvizací, vlast-
ním názorem a svobodnou vůlí se moc 
nepočítá.

Hlavní organizátor akce, mezinárodní 
organizace HWPL, což znamená „Nebes-
ká kultura, světový mír a obnova světla“, 
má po světě 170 poboček a přes 200 000 
dobrovolníků a spolupracuje i s OSN. Je 
prý nenáboženská, ale vzhledem k tomu, 
že se její zástupci snaží vést mezinábo-
ženský dialog a je s představiteli jiných 
náboženství v  pravidelném kontaktu, 
bych o  tom s  úspěchem pochybo-
val. Kaž dý měsíc si předčítají z  Bible 
a  diskutují o  svých pohledech. Čekám, 
co z toho vyleze…

Z Frankfurtu sem dorazila vyšší před-
stavitelka organizace Eri Cho, kterou 
moderátorka Kateřina uvede a  zavelí: 
„Přivítejme ji bouřlivým potleskem!“ 
Povyk, který následuje, připomíná au-
togramiádu Karla Gotta nebo příjezd 
Johna Travolty před hotel Thermal na 
filmovém festivalu v Karlových Varech. 

„Dobrý den, vítám vás na summitu,“ 
spustí obstojnou češtinou, načež přejde 
do angličtiny. A  rovnou začne Marti-
nem Lutherem Kingem. Měla prý také 
sen – I Had a Dream – o světě bez vá-
lek. Vždycky něco řekne, načež se ozve 
tak hlasitý potlesk, že si říkám, co bude 
asi stovka hostů dělat, až řekne opravdu 
něco zajímavého, čemu by chtěli zatles-
kat sami od sebe. Jako malá holčička prý 
byla Eri Cho frustrovaná z válek, protože 
„ve válce prohrávají všichni“. Možná až 
na ty, kteří ji rozpoutali a  financovali, 
jinak by neválčili...

Ač je Eri Cho drobná žena, přitápí po-
řádně pod kotlem a  dostává se do ob-
rátek.  Vyzývá média, aby mírovou akci 
propagovala, „mládežníky“, ať se spojí, 
a když změní předsedu Leeho, sál málem 
spadne. Takový řev nezní ani na fotbalo-
vém stadionu, když padne minutu před 
koncem vítězný gól. „Myslíte si, že mír je 
jen sen? Podle mě je to realita,“ zkouší to 

frankfurtská vyslankyně. No nevím… Je 
ale vlastně jedno, co řekne, strojový po-
tlesk následuje po kaž dé její větě.

Její mírovou agitaci střídá představe-
ní dobrovolnic ve žlutých šatech, které 
tančí s barevnou stuhou. Jsou to sice dív-
ky zřejmě české, ale připadá mi, že jen 
obličejem. Kdyby jim ho někdo přikryl, 
tipnul bych si na Korejky. Je to takové 
disciplinovaně asijské, ale hezké.

A  už je to tady. Moderátoři Jonatan 
a Kateřina spustí o zásluhách předsedy 
Lee. Čekám, jestli fanynky začnou rov-
nou omdlévat, nebo jen nadšeně křičet. 
Legenda praví, že Man He Lee, kterému 
táhne na osmaosmdesát, je válečný hr-
dina z  korejské války, jehož válka tak 
poznamenala, že se v roce 2013 rozhodl 
„pracovat pro světový mír“. A proto ces-
tuje po celém světě a před čtyřmi lety 
prohlásil deklaraci míru, přesněji De-

Mírovou agitaci střídá představení dobrovolnic ve 
žlutých šatech tančících s barevnou stuhou. Jsou to 
sice dívky české, ale disciplinovaně korejské...

Foto ????
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klaraci míru a ukončení válek. Slíbil, že 
dosáhne přijetí mezinárodního zákona. 
Ano, války se podle „pastora zaslíbené-
ho“, který má jedinečné schopnosti – tře-
ba jako jediný je schopen správně rozluš-
tit Bibli – vyřeší tím, že bude schválen 
zákon, jenž je zakáže. „Předseda Lee 
podnikl 29 cest kolem světa,“ zvolá Ka-
teřina. „Ooooo,“ ozve se hromadný údiv. 
Jonatan a Kateřina moderují tím stylem, 
že ač mají oba velmi příjemný hlasový 
projev, v  ruce drží připravené kartičky, 
ze kterých čtou zřejmě instrukce, co 
říkat, kdy a  jak, aby se neodchýlili od 
centrály. Jonatan například pronese ně-
jakou tezi o mírové činnosti organizace, 
čímž nahraje Kateřině, která se zaujetím 

zvolá: „Wow, to zní jako docela velká prá-
ce…“ Je prý třeba, aby se poslem míru 
stal každý člověk. Této myšlence se sice 
nedá nic vytknout, ale proč zrovna pos-
lem pod křídly HWPL?

Jonatan, který pracuje jako jaderný 
inženýr a  světovému míru věnuje svůj 
volný čas, připomíná dosavadní úspěchy 
organizace, například dosažení nábo-
ženského smíru v  Mindanao na Filipí-
nách mezi katolíky a muslimy. Díky or-
ganizaci se podařilo podepsat mírovou 
dohodu, připomíná Jonatan H.; a refero-
vala o tom i některá média.  

Prezident Lee je starý muž s  autori-
tativními rysy, který dokáže dostat na 
stadion více fanoušků než při zahájení 

olympijských her v  Číně. Statisícový 
dav vytvoří nádherný živý obraz. Tak 
propracovanou choreografii jako 
předseda Lee, který chce uzákonit světo-
vý mír, nemají možná ani fanoušci fotba-
lové Barcelony, když vyhrají Ligu mistrů.

S každou další minutou je atmosféra 
bizarnější. Nejvíc mě překvapí, že všichni 
ví, kdy a jak mají tleskat. Jakou intenzi-
tou, jak hlasitě u toho křičet, působí to 
na mě, jako kdyby to cvičili měsíc dopře-
du a každý věděl, jaká je jeho role. Jako 
kdyby je někdo ovládal „na dálku“.             

O přestávce si se mnou Jonatan i Ka-
teřina povídají, úslužně mi donesou 
mističku s ovocem a vodu, a všichni se 
tady chovají nesmírně mile. Tak, až mě 

to znervózňuje. Jako kdyby režisér natá-
čel s herci, kteří sice udělají všechno, co 
se jim řekne, ale nemá to žádnou jiskru 
a  výkon zůstává i  při velkém nasazení 
jaksi nepřirozený.

Srdce pro mír
O  přestávce se Jonatana ptám, zda si 
opravdu myslí, že nějaký kus papíru 
může přispět k míru. „Když bude doku-
ment schválen v OSN, bude pro země zá-
vazný. To je první krok. Ale potom každá 
země si bude muset jednotlivé články 
uzákonit.“ Tomu rozumím, ale copak si 
někdo dělá hlavu z mezinárodního prá-
va? „Lidi mají srdce pro mír,“ myslí si Jo-
natan.

To, že vznikla inciativa právě v  Jižní 
Koreji, považuje za logické. Na Korej-
ském poloostrově nebyl od války v  50. 
letech minulého století klid, neboť Jižní 
a Severní Korea vedle sebe žijí s hrozbou 
neustálého konfliktu.

Ať se snažím, jak se snažím, pořád mi 
uniká, proč dvacetiletí Češi tak oddaně 
řeší světový mír v  korejské organizaci. 
Jonathan potvrzuje, že přesně takto zís-
kává hnutí členy. Udělá nějaký pochod 
a někdo se k nim přidá. Protestují proti 
násilné smrti mladé Korejky a někdo se 
k nim přidá. Ale kam se vlastně přidá?

Na můj přímý dotaz Jonatan i  Kate-
řina jakékoli spojení organizace HWPL 
s náboženstvím odmítají. Avšak šéf Man 

He Lee je zároveň zakladatelem církve 
Sinčchondži, která bývá nezřídka ozna-
čována i za sektu. U jehovistů také ne-
poznáte, kdo jsou, dokud nevytáhnou 
Strážní věž, scientologové pro změnu 
operují osobnostními dotazníky a odha-
lí se také později.

Man He Lee jede pod hlavičkou míro-
vé organizace a o to je rafinovanější. Ať 
se ptám kohokoli a  jakkoli, všichni pří-
tomní tvrdí, že to s náboženstvím nemá 
nic společného, ale jedním dechem při-
znávají, že chodí pravidelně na meziná-
boženský dialog. „Členové typicky vystu-
pují pod hlavičkou zdánlivě nezávislých 
vzdělávacích (biblických) institucí a zá-
sadně nesdělují ani jméno své církve, ani 

Moderátoři Jonatan a Kateřina jsou 
myšlence míru cele oddáni; Zdařilá 
kulturní vložka; náboženský vůdce 

a organizátor světového míru Man He 
Lee; A teď si zazpíváme...   Foto Šifra a HWPL
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jméno zakladatele či  charakteristické 
doktríny, které by budoucím konverti-
tům mohly znít kontroverzně,“ říká čes-
ký odborník na sekty Zdeněk Vojtíšek. 
„Právě při  náboru nových stoupenců 
a jejich formaci ke členství jsou stávající 
členové instruováni místním vedením, 
aby svou církevní příslušnost zatajo-
vali a zapírali. Dokonce i lži při náboru 
a při styku s příbuznými a přáteli jsou 
výslovně doporučovány a  ospravedlňo-
vány neobvyklým výkladem několika 
veršů z Bible.“

 Kateřina D. je zdravotní sestra, která 
studovala střední školu v Anglii. Vždycky 
chtěla pomáhat ostatním. Prošla různý-
mi neziskovkami včetně Člověka v tísni 

nebo Cesty domů a jednoho dne se do-
stala do Hagiboru, domova pro přeživší 
druhé světové války. „V tom pokoji se ani 
nesmělo rozsvítit světlo, ti lidi jsou stále 
ještě traumatizovaní z druhé světové vál-
ky. Nechtěla jsem jet do Afriky, ale najít 
organizaci, která řeší i příčiny problémů 
a ne jenom následky. Mě nezajímá, kolik 
lidí dostalo Nobelovku za mír, dokud není 
mír. Proto jsem si loni vybrala HWPL,“ 
vysvětluje vysoká černovláska. „Pokud se 
budeme snažit, tak se ty změny budou 
dít. Je to moje přesvědčení.“

Uvědomění
Po přestávce vystupuje mladý voják Pa-
trik S., který vstupoval do armády pro-

to, aby „bojoval za mír“. Brzy ale zjistil, 
že tudy cesta nepovede, neboť na za-
hraničních misích hojně umírá civilní 
obyvatelstvo. Jeden z  českých vojáků, 
kteří zemřeli v  srpnu v Afghánistánu, 
byl jeho blízký kamarád. „Jeho úmrtí 
pro mě znamenalo uvědomění, že vál-
ky jsou špatné, a měli bychom věnovat 
úsilí míru.“ Následuje samozřejmě or-
ganizovaný potlesk.

Pořád netuším, jestli mají tyhle akce 
sehnat pouze další členy do Sinčchon-
dži, nebo mladí lidé dosažení míru tou-
to cestou opravdu věří. Předseda Lee 
slíbil, že prosadí mezinárodní zákon 
o míru, který přinese trvale udržitelný 
mír, a asi sedmdesátka lidí mu v karlín-

ském hotelu Čechie provolává věčnou 
slávu. Když dokázal seřadit podle barev 
na stadionu 100  000 lidí (viz úvodní 
fotka), vůbec bych jeho schopnosti ne-
podceňoval. Jsem sice mezi téměř sa-
mými Čechy a Češkami, ale mám pocit, 
že jsou všichni jako Korejci. Na povel se 
smějí, na povel vstávají, ze všeho je cítit 
velký dril. Věty typu „Pokud budeme 
s odhodláním pracovat pro mír“ působí 
velice křečovitě. 

 Ke konci přijde čas i  na písničku, 
kterou zpívá v  angličtině nádherně 
dvacetiletá Anna. Kde jenom ty dobro-
volníky berou? Všichni se pohupují do 
rytmu, jako by byli v  nějakém druhu 
tranzu či hypnózy. Ne že jeden křepčí 

doleva a druhý doprava v rytmu hud-
by, všichni reagují úplně stejně. Co jim 
to prezident Lee udělal? Je možné, že 
„naskočili“ na nějakou zvláštní ovláda-
cí frekvenci? „This message, we’ve got 
a  message,“ pěje krásně Anna a  mně 
začíná být malinko úzko z toho, jak je 
všechno ve zdánlivém „pořádku“.     

Mám pocit, že kamkoli se v kongre-
sovém sálu a  přilehlých prostorách 
hnu, situace jsou víceméně naaranžo-
vány tak, aby každý věděl, co říct, a si-
tuace se nevymkla režii z rukou. Když 
vycházím z toalety, zpěvačka Anna jde 
jakoby nenápadně proti mně. „Vy jste 
nějaký reportér?“ ptá se mě, ale zdá se, 
že to dobře ví. „Kdybych věděla, že jste 
reportér, připravila bych se na to.“

Ani nemusela. Myslím, že tady je 
připravené úplně všechno. Každé slo-
vo na kartičce, každé gesto, každý po-
tlesk a možná i úsměv. „Našla jsem si 
to sama, protože jsem akční,“ odpovídá 
mi na chodbě Anna na otázku, jak se 
holka jako ona dostane do korejské or-
ganizace usilující o světový mír. „Chtě-
la jsem udělat něco pro národ.“ A safra. 
Na krku má Anna křížek, ale katolička 
prý není ( jen její maminka). Na Sinč-
chondži se raději ani neptám, to by mi 
stejně nikdo nepřiznal. Připouští ale, 
že chodí každý měsíc na mezinábožen-
ský dialog, kde se diskutuje nad Biblí, 
a občas u toho zazpívá. „Cítím tam ji-
nou energii, Češi jsou podle mě tako-
ví deprimovaní.“ Možná proto, že řeší 
skutečné problémy. Jak se ze systému 
nezbláznit, jak uživit sebe a rodinu, jak 
být zdraví…

Věřím, že v takové organizaci  může 
být lidem dobře. Ti, které jsem tam po-
znal, byli moc příjemní a milí. Mír, za 
který bojují, a celkově lepší svět, o kte-
rém mluví, jim dává naději, a, jak říká 
Jonatan: „Dohromady.“ Tím si právě 
nejsem jistý. Když se vzdám zodpověd-
nosti ve prospěch „generála“ Lee, kte-
rý nařídí celosvětový mír, a budu číst 
všechno z kartiček a ostatní mi řeknou, 
jak mám tleskat, bude mi možná zdán-
livě lépe, protože můj život bude jedno-
dušší. Ale už nebude můj. vid 
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GUTEN TAG. Německá státní televize ZDF u nás v říjnu natáčela dvoudílný 
televizní film s pracovním názvem The Wall (Zeď), jehož příběh se má ode-
hrávat na konci komunismu v NDR. A tak se v pražských Holešovicích prohá-
něly trabanty, staré škodovky a embéčka. Místní obyvatelé si na chvíli museli 
zvyknout na ještě horší parkování, než je v těchto končinách obvyklé. Šel jsem 
zrovna kolem a ten výjev mě upřímně rozesmál. Za Škodou 120 L a moderní 
chemickou latrínou se na činžáku tyčil nápis Jeden Tag mit Guter Bilanz. Každý 
den s dobrou bilancí.   Foto  Šifra
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Bez dětí a zvířat
Najít dnes obstojný pronájem je stále složitější. 
Ceny rostou, bytů je málo a zájem je obrovský.

Foto Adobe Stock
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Dcera teď bude končit školu, tak 
jí chci pronajmout byt. Něco 
levnějšího, tak za osm tisíc,“ 
uvažoval nahlas známý, kte-

rý pracuje v  jedné bezpečnostní firmě. 
Opatrně jsem se ho zeptal: „V  Praze?“ 
Přikývl, a tak jsem mu jemně, aby počá-
teční stres nebyl příliš veliký, naznačil, 
že za tuhle sumu bude zřejmě rád za 
sklep. Nadsázka to sice byla, ale jen ne-
patrná. Takže každý, kdo se na ceny bytů 
a nájmů podíval naposledy před čtyřmi 
pěti lety a teď, musí být minimálně za-
skočen.

Kdyby chtěl Josef sehnat dcerce nájem 
v hlavním městě, musel by skoro „bůra“ 
přidat. Garsonka o 20 metrech čtvereč-
ních za tyhle peníze není žádná výjim-
ka. O dvoupokojových bytech nemluvě. 
Moc mi nevěřil, tak jsem se nabídl, že 
se může zkusit porozhlédnout a  já se 
k němu jako pozorovatel přifařím.

První podmínka úspěšného sehnání 
podnájmu je absence zvířat a  dětí. Po-
známka bez domácích mazlíčků je často 
u inzerátu přímo napsaná, a pokud ne, 
řeč na to většinou stejně přijde. Jelikož 
poptávka vysoce převyšuje nabídku, 
šance na úspěch pejsek a kočička prud-
ce snižují. A  kdyby to někdo přece jen 
nechtěl pochopit, zvýší se mu několika-
násobně kauce. Viděl jsem ale dokonce 
i návrh smlouvy, kde se zakazuje v bytě 
pračka. Důvod? Když totiž nezodpověd-
ný nájemník nezavře vodu a praskne ha-
dička, má majitel zničený byt a naštvané 
sousedy pod sebou. Možná i proto při-
bývá v Praze veřejných prádelen, které 
jsem do té doby viděl jenom v americ-
kých filmech.

Výrazně pomáhá i nekuřáctví, a i když 
se to zdá velmi neetické, tak zájemci 
s  dětmi nejsou zrovna upřednostňová-
ni, řečeno kulantně. Je smutné, že jsou 
v bezdětné společnosti problémem zrov-
na děti, ale je to tak. Jakmile má majitel 
na výběr z mnoha zájemců, vybere si vět-
šinou tak, aby to bylo co nejmíň „kompli-
kované“. Bojí se majitelé, že by jim mohli 
něco rozbít, nahlas brečet a rušit nebo 
počurat podlahu? Maminky v diskusích 
na emimimo.cz by mohly vyprávět; ně-
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které rodiny shánějí byt několik měsíců. 
Jakákoli další výstřednost je také pouze 
na škodu. Ani pokud děti a zvířata ne-
máte, není to o moc jednodušší. Obrov-
ským problémem je cena a dostupnost.

Naše první štace byla v bytě v Nuslích, 
který byl za relativně dobrou cenu. Jed-
nu chybu ale měl, nebo spíš neměl – zá-
chod. Na ten se muselo na chodbu a pa-
třil i k dalšímu bytu. V zimě, pro ženu, 
tohle asi není to pravé ořechové. Jako vy-
střižené z kultovního Dědictví – děláte 
machry a hajzly máte na chodbě…

U  dalšího bytu ve Vršovicích jsme si 
sice domluvili prohlídku, ale ještě než 
jsme na ni stihli vyrazit, vlastník bytu, 
právník, rozeslal mail, že vzhledem k ne-
čekaně vysokému zájmu zvyšuje nájem-
né o 1000 korun. Co by asi udělal tak za 
rok, kdyby se mu tam člověk nastěhoval 
a  realitní bublina bobtnala dál? Podob-
né překvapení čekalo v Podolí. Z nájmu 
8000 Kč se přes noc v inzerátu stalo tisí-
covek šestnáct.   

V pražských Hrdlořezích nabízeli zají-
mavý byt hned naproti policejní akade-
mii, takže by byla možná dcera v bezpe-
čí. V domě bydlí hodně mladých, včetně 
jedné známé modelky. „Asi tady foukal 
vítr,“ snaží se makléřka Darina omluvit 
nepořádek před domem s tím, že nechá-
pe, proč to obyvatelé neuklidili. A pak si 
odpoví. „Protože spoléhají, že to udělám 
vždycky já. Na všechno tady dohlížím,“ 
vyhrkne s tím, že zastupuje v místním 

bytovém družstvu zájmy majitele domu, 
který je pilotem Českých aerolinií. 

Byt nebyl ve srovnání s ostatními tak 
drahý, zato trochu vybydlený. Obýval 
jej nějaký umělec s  esoteričkou. Zrov-
na odjeli na dovolenou, a  i když věděli, 
že budou v bytě prohlídky, neumyli ani 
vanu. Pokud by to tu někdo chtěl dát 
do kupy, trvalo by to tak měsíc. Čistého 

času. Hegeš. Dispozičně to taky nebylo 
moc praktické, ale hlavní potíž spo-
čívala v  absenci jakéhokoli úložného 
prostoru. Převážně mladé osazenstvo 
domu prý leží v žaludku starší sousedce, 
která zavolala na jednoho mladíka, 
jenž přivezl domů svoji přítelkyni na 
nákupním vozíku z Lidlu, policii, s tím, 
že krade vozíky. Jinak je vše prý v normě.

Na desce domu jsem si všiml pamětní 
desky jakéhosi chlapce. Když mu bylo 
během druhé světové války asi devět 
let, díval se z okna právě tehdy, kdy ko-

lem projížděli nacisti. A  prostě ho jen 
tak pro zábavu zastřelili. Na domě mu 
udělali malou desku, u které jsou květi-
ny. Darina mi vysvětluje, že jedna stará 
paní z okolí trvala na tom, že se během 
rekonstrukce nesmí dát pryč, respektive 
že se musí vrátit. Že kdyby chlapec nena-
šel svůj klid, nedělalo by to v domě dob-
rotu a byla by v něm moc špatná ener-

gie. Moudrá to žena. Obzvlášť když se ta 
čtvrť jmenuje Hrdlořezy...

Darina je velmi hovorná, a tak ji tro-
chu vyzpovídám. Svůj džob má moc 
ráda, je prý workoholička. Dělá to už 

Poznámka bez domácích mazlíčků je často u inzerátu 
přímo napsaná. Jelikož poptávka převyšuje nabídku, 
šance na úspěch pejsek a kočička prudce snižují.

To si trochu vymalujete a byteček 
je jako ze škatulky. Makléři zkoušejí 
prodat a pronajmout leccos.    
Foto Adobe Stock
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patnáct let a  dopracovala se k  tomu, 
že pracuje jen pro určité lidi. Třeba pro 
pracovníka jedné africké ambasády, 
jenž skupuje nemovitosti. „Jednou kou-
pil něco sám a hned naletěl, byla to zfu-

šovaná novostavba za Prahou, vyhodil 
miliony úplně zbytečně.“ 

Vyptávám se jí, jak to teď na trhu vy-
padá a jak to odhaduje dál. Prý jedním 
slovem katastrofa. „Ať se v poslední době 
sejdu s kýmkoli, téma je bydlení a histor-
ky z nájmů… Všichni to řeší.“ Jde o to, že 
nájemné v Praze dosahuje výše jednoho 
platu, a to není žádná legrace.

Nejhorší je, když se rozejde pár. Logic-
ky se musejí přestěhovat do menšího. No 
jo, to se lehko řekne, ale jak, když stojí 
velké peníze i  garsonka? Oproti běžné 
představě nejsou platy v Praze vůbec tak 
horentní, nepočítáme-li nejvyšší vrstvy 
a  lukrativní úřednické pozice či platy 
šéfů firem, kteří výrazně zvedají průměr-
nou mzdu. A to je ta potíž. Když dáte 13 
nebo 14 000 na nájem, a vyděláte 16 000 
čistého, co vám zbyde na živobytí?

Po pár prohlídkách to pochopil i  Jo-
sef, který rozhodl, že rozšíří hledání na 
okraje Prahy a střední Čechy. Platí samo-
zřejmě přímá úměra čím dál od metro-
pole, tím nižší cena. Musíte ale počítat 
s  „detaily“, jako je dobré dopravní spo-
jení, a všemi dalšími okolnostmi, které 

výslednou cenu prodraží. Někteří lidé 
dojíždějí do Prahy, kde je nejvíc práce, 
až z Hradce, říká jeden z majitelů bytu, 
který jsme navštívili. Někde není vlak, na 
který se musí tři kilometry. Jinde neje-
de přímý spoj a trvá to moc dlouho. Ale 
vždycky je to něco za něco. 

Zádrhel se může skrývat i u takových 
tarifů městské dopravy a  jejích pásem. 
Pokud si koupíte průkazku na pražskou 
MHD na třetí pásmo, které vás doveze 
třeba do Lysé nad Labem, zaplatíte měsíč-
ně o několik stokorun víc než za kupon 
k běžné pražské lítačce, ale aspoň máte 
přímé spojení. Majitelé bytů už to ale 
taky vědí, a tak se zdražuje i Lysá...

Je třeba se dobře dívat. Josef třeba na-
šel krásný byt na vesnici, kde by se dceři 
líbilo. Zastávku měla přímo u domu, ve-
dle obchod, přírodu, idylka. Jen do doby, 
než zjistili, že v obci nejsou napojeni na 
pásma Pražské integrované dopravy, což 
znamená, že dojíždění by ji stálo přes-
ně tolik, kolik by ušetřila, kdyby nebyla 
v Praze. 

Jeden byt vypadal také velmi nadějně, 
byl za dobrou cenu, ale jaksi vyšlo naje-
vo, že jej mladý, designově nápaditý, leč 
nepraktický majitel vybavil elektrickými 
přímotopy, což je naprostá ekonomická 
sebevražda. V  Čelákovicích pro změnu 
nabízeli nadstandardní byt s balkonem, 
luxusně vybavený a s dobrým dojezdem 
za 11 000 Kč. Realita? Bývalý hotel, nyní 
ubytovna, takže šlo o byt – samozřejmě 
bez balkonu – přestavěný z hotelového 
pokoje.

Výborný byl i  údajný majitel bytu, 
Řek, který nabízel velmi luxusní byt na 
pražském Břevnově za podezřele nízkou 
cenu. A taky že ano. Při odepsání sdělil, 
že věci jako poslání peněz budeme řešit 
on-line a že pak nějak dopraví klíče.

Ve vlastním?
Ani pokud se vám podaří najít skvělý 
byt, vůbec nic to neznamená. Povedlo se 
to totiž ještě dalším 587 lidem. Tou nej-
důležitější věcí je tedy rychlost. Jakmile 
neodpovíte hned po zveřejnění inzerátu 
a byt jen trochu slušný a čistý, strhne se 
o něj boj, takže jste skoro bez šance. 
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Zájemci majiteli kompletně zahltí mai-
lovou schránku, takže největší šanci má 
ten úplně nejrychlejší a  nejpohotovější. 
A  ani ten nesmí váhat – pokud se mu 
byt líbí, je třeba se rozhodnout okamži-
tě. Jakmile řeknete, že si to rozmyslíte 
a dáte vědět, většinou bývá pozdě.

Darina vypráví, že situace na trhu 
je uměle pokřivená. Že bytů by bylo na 
trhu víc, ale spousta se jich k pronájmu 
ani nenabízí, jsou prázdné. Zatím. Jeli-
kož se nafoukla do obrovských rozměrů 
hypoteční bublina, rostou i ceny nájmů. 
Ona sama tuší, že to nevydrží dlouho, 
a tak svůj byt už radši prodala. Uvědo-
muje si, jak je to pro lidi šílené. Buď bude-
te bydlet s hypotékou na krku na třicet 
let, nebo platit drahý nájem. Otázka ale 
je, jak to vlastně všechno bude dál.

Nejčastější argument pro hypotéku 
je iluze bydlení „ve vlastním“. Iluze píšu 
záměrně, protože byt patří sice formál-
ně vám, ale reálně je to jinak. „Nejlevnější 
hypotéky v historii,“ hlásaly celá ta léta 
reklamy. Z  krátkodobého hlediska je 
určitě skvělé, že je úroková sazba nízká, 
každé procento je fajn, ale vzpomínám 
si na kamaráda, který chtěl předčasně 
splatit úvěr a  s  hrůzou zjistil, že po 
několika letech splácení se ještě nedostal 
ani ke splácení jistiny, tedy částky, kte-
rou si půjčil. Ono totiž nejde o to, kolik 
člověk na splátkách hypotéky už zaplatil, 
ale kolik mu ještě zbývá doplatit. A to je 
ta nejdůležitější informace, ke které se 
však nikdo nedostane, respektive nena-
padne jej se po ní pídit, protože si myslí, 
že splácí, a o tolik také ukrajuje z dluhu.  

Nejhorší je, že člověk neví ani to, co 
bude zítra, natožpak za dvacet let. Po-
kud je tedy levná hypotéka s  nízkým 
úrokem, za pět let, až skončí fixace, to 
může být úplně jinak. Co když přijde 
krize a úrok se ztrojnásobí? Vidina toho, 
že nakonec bude nemovitost vaše, je sa-
mozřejmě příjemnější než představa, že 
platím nájem jenom tak do vzduchu.

Je tu ale i  druhý úhel pohledu. Ná-
jem je v tuto chvíli dražší, ale v případě 
krize se můžete přesunout do menšího 
a najít něco levnějšího, třeba stan, kdežto 
z  hypotéky uhnout nejde za žádných 

Realitní bublina se nafoukla do 
nebezpečných rozměrů...  Foto Adobe Stock
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okolností. A pokud se přihodí to, co v roce 
2008 ve Spojených státech, kde byla bub-
lina, kdy dostával hypotéku úplně každý, 
nafouknutá až do bodu, kdy ji stačilo leh-
ce propíchnout a explodovala, nedá se ta-
ková nemovitost ani prodat, protože o ni 
nebude zájem. Anebo pod cenou, takže 
po prodeji nebudete mít byt, zato dluh 
vám zůstane. A to je problém. Celý hypo-
teční boom s „levnými“ úvěry je založený 
na tom, že cena nemovitostí poroste; ta 
ale rostla právě hodně díky „levným“ hy-
potékám a jejich dostupnosti. Je to jako 
v začarovaném kruhu...

Nedávno se podmínky pro získání 
hypoték zpřísnily, takže už ji nedostane 
skoro nikdo. Lidé to překvapivě nevzali 
jako signál, že je trh přehřátý a blíží se 
apokalypsa, ale jako pobídku, že je třeba 
si pospíšit a ještě to stihnout. Banky tak 
hlásí rekordní počet zájemců. Jinými slo-
vy – ti, co uvažovali o hypotéce, už ji zřej-

mě mají nebo se na její získání chystají. 
Až se ale boom zastaví, co se stane pak?

Pokud se něco přihodí, například glo-
bální finanční krize číslo 2, a lidi nebu-
dou moct splácet, existuje jeden hráč, 
kterému to vůbec nemusí vadit – banky 
a finanční instituce. Jakmile nemovitost 
získají bankéři zpět do svých rukou, mů-
žou ji třeba pronajímat. Kde ale budou 
bydlet lidi, kterým prodej nemovitosti, 
kterou nikdo zřejmě stejně nebude chtít 
koupit, nevydělá ani na dluh? To budou 
splácet dluh a ještě platit nájem?

Nejrozumnější by bylo koupit nemo-
vitost až ve chvíli, kdy bude cena na 
minimu, ale to většinou dělají jen in-
vestoři, kteří tyhle šlamastyky beztak 
sami uměle vytvářejí a mají informace 
zevnitř. Žádná varianta prostě nevypadá 
dobře – byty jsou drahé a je jich málo.

Darina, se kterou jsem si po prohlíd-
ce bytu v Hrdlořezích povídal ještě asi 

hodinu, mi docela otevřela oči. Zajímalo 
mě, jak to všechno, co se ve společnos-
ti děje, dokáže vypozorovat skrze svoji 
práci. Fenoménem a nejtíživějším tren-
dem dnešní doby jsou podle ní již zmíně-
né rozvody a rozchody. To řeší s klienty 
stále dokola: Máme byt, ale rozcházíme 
se, a už to neutáhneme.

Jako hlavní příčinu tohoto fenoménu 
vidí, že chlapi jsou podle ní stále víc na 
baterky a všechno za ně stejně beztak 
řeší ženy. Ví to podle sebe. Doma má 
inženýra a  badatele, který je vysoce 
nepraktický, vlastně k ničemu. Co Dari-
na nezařídí, to není. Už je z toho unave-
ná. „Nedávno jsem odnesla 80 velkých 
dlaždic na stavění pergoly, lenoch jeden, 
dělala jsem to úplně sama.“

U  mladých zájemců o  pronájem ale 
vidí, že se trend mužů bačkor nelep-
ší. Mladým hejskům chybí základní 
návyky a  jsou zcela pasivní, nikdy je 

nikdo nevedl k  tomu, aby byli chlapi 
a dokázali řešit praktické věci. Přikyvu-
ji, vím to podle sebe. Psát umím, ale jak 
jde o jiné věci, je to bída s nouzí. Její zku-
šenost je jasná: „Muži se zhoršují.“

Pořád ale platí, že ve dvou se to lépe 
táhne, pokud si pomohou. Normál-
ní holka na recepci či běžné pozici ve 
firmě nevydělá 50  000, ani kdyby se 
rozkrájela, mnohem spíš patnáct nebo 
osmnáct. A když dá většinu na bydle-
ní, ještě taky musí z něčeho žít. Hodně 
proto mladým ženám a dívkám Dari-
na doporučuje spolubydlení, kde platí 
za pokoj třeba pět nebo šest tisíc. Na-
vrhuje to jako nejlepší i Josefově dceři 
Lence. Po kolečku, které jsme prošli, jí 
to vůbec nepřišlo jako tak špatný ná-
pad. Tatínkovi se viditelně ulevilo, že 
ušetří. I  tak je to ale síla. Doba je zlá 
a  situace – nejen na realitním trhu – 
nelítostná. vid 

Ten byt vypadal nadějně. Mladý, designově nápaditý, 
leč nepraktický majitel jej ale vybavil elektrickými 
přímotopy, což je naprostá ekonomická sebevražda.



SVOBODNÉ RÁDIO. Dnes už nezbývá v médiích moc pro-
storu pro svobodné vyjádření vlastního názoru. Není ho moc, 
ale přece tu je. Na Vladimíru Kapalovi se mi nejvíc líbí buldočí 
snaha dobrat se podstaty problému a hledat pravdu, i kdyby 
třísky lítaly. Zkušený novinářský matador se svými hosty ve 
studiu svého Svobodného rádia probírá všechna aktuální té-
mata, na která je v mainstreamu obvykle uvaleno embargo. 
Proto tam také rád jako host chodím a debatuji s ním i po-
sluchači. Protože, jak pan Kapal říká: „Svobodné rádio vysílá 
svobodně pro svobodné lidi.“  http://svobodne-radio.cz/

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

BORŮVKOVÝ KOMPOT. Občas to na mě přijde, občas to na 
mě přijde, jak zpívá písničkář Jan Burian. On měl na mysli na-
tažení básnického střeva, já však mluvím o tom skutečném. 
Pokud vás náhodou přepadne průjem řídký jako Fantomasův 
vlas a ztrácíte příliš mnoho tekutin, to nejlepší, co může toto 
neštěstí zastavit, jsou borůvky. Nemusíte na podzim a v zimě 
jako Maruška za dvanácti měsíčky, ideální je kompot, a klidně 
koupený. Nezastavitelné se rázem zastaví a stane se učiněný 
zázrak.

PŘÍZNAKY TRANSFORMACE jsou projektem interneto-
vé televize Avy Brožové Chrtkové a jejího manžela Ondřeje 
Brože. Vysílání má poměrně široký záběr, ale hojně akcentuje 
vztahová a ženská témata, zdraví a horoskopy. Nemusejí se 
ale bát ani pánové. Ondřejovým oblíbeným tématem jsou 
třeba aktuální zákulisní pletichy, manipulace, symboly, infor-
mace a dezinformace, což s ním coby host jeho pořadů také 
moc rád probírám. Na své si tam přijde každý „alternativec“. 
 http://www.priznakytransformace.cz

NA KOPCI. Při přerovná-
vání knihovny jsem narazil 
na detektivku svého dáv-
ného kamaráda a spolu-
bydlícího z koleje na Jižním 
Městě Jiřího Březiny. Nevím, 
jak se to stalo, nikdy jsem 
o jeho literárních sklonech 
nevěděl, ale asi před pěti 
lety mi do redakce, kde jsem 
pracoval, dorazil jeden vý-
tisk jeho prvotiny Na Kopci. 
A co víc, dostal za ni Cenu 
Jiřího Marka za nejlepší de-
tektivní román a píše dál. Je 

to parádní čtení, a to nejen proto, že v něm čerpal ze svého 
bohatého života. Posuďte sami. Tak například věta: „O dva-
náct let později se Milan, student vysoké školy s výhledem 
na novinářskou kariéru, vydává na poutní místo, aby sebral 
všechny dostupné materiály a vyslechl svědky.“ No to jsem 
celý já 
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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

10 2018 

59 Kč | 2,40 €

VZDUCH JE 

NAŠE MOŘE

Sto let slaví letos nejen všichni 

Češi, ale i obor, ve kterém jsme 

světová velmoc - letectví

Tvrdé zákulisí vrcholového sportu 

Impérium znovu útočí 

Dezinformátoři z Evropských hodnot 

Cimrman v sukních 

Události v německém Chemnitz 
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05 2015
59 Kč | 2,40 €

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

Šifra mistra
       Williama

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

Napoleon
Veliký 
Jeden z nejslavnějších 

obalka_SIFRA_07_15_kor.indd   1

03.02.16   11:20

06 2015

59 Kč | 2,40 €
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Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri

obalka_SIFRA_06_15.indd   1

24.07.15   9:50

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

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

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

08 2016

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

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 

jak fungují nadnárodní řetězce, 

naivitě spotřebitelů i nadbytečné 

spotřebě.

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

Kde hledat pravdu? A jak se nechytit 

do pasti všudypřítomných manipulací?

Exkluzivní rozhovor 
s Evou Herman, 

slavnou moderátorkou 
nejsledovanějšího německého 

zpravodajského pořadu, 
která dostala výpověď, 

protože nechtěla 
polykat „politicky 

korektní ropuchy“.

10 2017 

59 Kč | 2,40 €

Vzpoura strojů?

Blíží s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i 

spolehlivější a
 dnešní 

umělá inteligence se již d
okáže učit i

 věcem tvůrčím
 

a vyžadujícím
 intuici č

i kreativní myšlení.

09 2015

59 Kč | 2,40 €
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Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

Supervulkán pod Yellowstonským 

Naplní se 

proroctví?

obalka_SIFRA_09_15_kor.indd   1

10.12.15   14:10

08 2018 
59 Kč | 2,40 €Škola života

Za zvuku svobody

Proč média lžou?

Nové triky šmejdů

Víme, co jíme?

Francie se bouří

12 2017

59 Kč | 2,40 €

KARDINÁL KARDINÁL KARDINÁL 

Rozhovor s Dominikem Dukou o stromu 

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

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

09 2016
59 Kč | 2,40 €

9
77
23
36

55
70
08

09

Město pyramidMěsto pyramidMěsto pyramid
V sibiřském Tomsku budují ruští vědci unikátní komplex podle plánů starověkých pyramid. Jaké je jejich tajemství?

02 2017

59 Kč | 2,40 €

Pláže na celém světě vyplavují po tisících uhynulé 

mořské živočichy, kteří už nedokážou odolávat tunám 

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

05 201759 Kč | 2,40 €

FARMAGEDON
Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

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

06 2017

59 Kč | 2,40 €

Chvála matek

Jak souvisí 
vztah maminky 

a dítěte s n
ávratem do ráje? 

A proč je
 tak těžké

 být 

dobrým
 rodičem?

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

06 2017

59 Kč | 2,40 €

Chvála matek
Jak souvisí vztah maminky 

a dítěte s návratem do ráje? 

A proč je tak těžké být 

dobrým rodičem?

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

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

Letošek ale přeje velké transformaci...

08 2017
59 Kč | 2,40 €

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

propaganda globálního oteplování? 

Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

07 2017

59 Kč | 2,40 €

Tisíc tváří slunce

Od počátku věků bylo lidstvem uctíváno jako 

božstvo a obrazně i doslova se kolem něj točí svět. 

Hvězda nejbližší Zemi umí totiž zázraky.  

05 2018 59 Kč | 2,40 €

Zázraky přírody
Superpotravina jménem třešně. 

Vzájemná komunikace stromů 

pomocí „lesního internetu“. 

Taje skutečných zákonů přitažlivosti 

a fungování tohoto světa...

06 2018 59 Kč | 2,40 €

Zakázané technologieLétající talíře, paprsek smrti, volná 

energie... Co všechno už je vynalezeno, 

aniž bychom o tom věděli?

01 2018 

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

počtu rekordů v Guinessově knize. 

V rozhovoru pro Šifru vypráví o tom, 

jak důležité je být sám sebou a šťastný.

Rok  
změny?
Kvůli programům, 

návykům či mediálním 

manipulacím lidé přijali 

jakousi šablonu života, 

kterou kopírují, místo 

aby žili svůj život. 

Letošek ale přeje velké 

transformaci...

08 201759 Kč | 2,40 €

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

propaganda globálního oteplování? 
Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

03 2016

59 Kč | 2,40 €
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Hon na děti

Bezdůvodné odebírání dětí rodičům v Evropě 

systémem sociální péče je na vzestupu. A kam 

mizí statisíce dětí, které už nikdo nenajde?

07 2018 

59 Kč | 2,40 €

Bitcoin nebo Shitcoin

Steve Bannon  

za Ameriku:  

Co se děje v USA?

Konec zubařů  
v Čechách?

Nejlepší příběh 

všech dob

Údolí bílých 

cikánů

Válka proti 
turistům

07 2017

59 Kč | 2,40 €

Tisíc tváří slunce

Od počátku věků bylo lidstvem uctíváno jako 

božstvo a obrazně i doslova se kolem něj točí svět. 

Hvězda nejbližší Zemi umí totiž zá
zraky.  

03 2018
59 Kč | 2,40 €

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

05 2018 
59 Kč | 2,40 €

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




