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lidem po celém světě



3

EDITORIAL

ok opět utekl jako voda a jsme zase o něco 
starší. Jestli i moudřejší? Na to ať si každý 

odpoví sám. Kdybych to měl u sebe 
ohodnotit diplomaticky a chtěl se vy-

hnout jadrnějšímu slovníku, řekl bych, že rezervy tam jsou, a ne malé. 
Několikrát se mi poslední dobou stalo, že mě něco na druhých rozčílilo, až 

jsem pochopil, že to, co mi na tom vadilo, bylo nejvíc to, že to dělám taky. Je 
to jako koukat do zrcadla. Asi nejhloupější chyba, které se může člověk 

dopustit, je udělat ji znova. Zaseknout se ve starém myšlení a dívat se na to 
svým omezeným pohledem. Proto je dobré pozorovat ostatní a učit se od 

nich – většinou totiž každý z nás umí něco jiného. Někdo neumí napsat ani 
email, ale má perfektní organizaci a pálí mu to v praktických věcech, jiný 

třeba dobře kreslí, ale nedokáže vyplnit ani formulář na poště. Tak to 
prostě je. Spousta věcí se dá ale zlepšit, pokud si to připustíme a nebudeme 
si pořád namlouvat, že to není tak hrozné. Proto nám všem do nového roku 

přeji, abychom se dobře učili a udělali zase o něco méně chyb než letos.

V posledním letošním čísle bych Vás obzvláště rád upozornil na článek Hr-
dinové a zbabělci na straně 14, který mapuje pražskou návštěvu Dana Mill-
mana, autora Cesty pokojného bojovníka, a jeho vystoupení na konferenci 

věnované odvaze a změně. Říkal tam fantastické věci o strachu a o tom, jak 
jej překonat. Rozdíl mezi hrdiny a zbabělci není v tom, že ti první se nebojí, 
bojí se všichni, ale že se k němu postaví čelem. Spolu s Danem Millmanem 

vystoupil například i známý youtuber Kovy, který svůj recept na strach po-
psal slovy: „Strach nám říká, že jsme právě na hranici naší komfortní zóny. 

Ale teď, když udělám něco, co mi ten strach říká, abych nedělal, tak jsem na 
té správné straně, protože jsem vykročil z komfortní zóny. To je přesně to, co 
bych měl udělat. Proto se vždy snažím jít proti svému strachu.“ Strach je totiž 

prevít, ale jde se naučit ho nebát. Jelikož se svět rychle mění, budou se nám 
všem tyhle rady určitě hodit. Ano, i odvaha je něco, co se dá „natrénovat“.

Vážení a milí čtenáři, do nového roku Vám přeji co nejméně strachů a od-
vahu čelit všemu, co přijde. Užijte si vánoční svátky a mějte se rádi. 

Na závěr připojím jeden praktický tip. Pokud si jako 
každý rok budete lámat hlavu tím, co komu koupit k Vá-

nocům, darujte svým blízkým či známým předplatné 
Šifry. Napište mi na mail, zavolejte nebo využijte našeho 

eshopu, kde si můžete stáhnout i dárkový certifikát. 
Třeba budou rádi, když se svými strachy, starostmi 

a otázkami, stejně jako vy, nebudou na všechno sami.

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Komfortní zóna
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L etos jsem po dlouhé době ne-
byl 17. listopadu v Praze. Bylo 
to úlevné. Každý rok se mi při-
pomínky takzvané sametové 

revoluce, která byla vším jen ne revolucí, 
zdají trapnější a trapnější. Neměl bych na 
to už asi nervy pobíhat v ulicích jako za 
mlada a zapalovat svíčky. Tím, že to ten-
tokrát vyšlo na sobotu, měli na kýčovité 
výlevy Pražané volno celý den; a bylo to 
bohužel znát. 

Hrabání listí na chatě se tak jevilo ne-
konečně smysluplněji. Přesto, stižen pro-
fesionální deformací a  zodpovědností, 
udržoval jsem si v odpoledních hodinách 
přehled alespoň namátkovým monito-
rováním on-line světa a  sledováním ži-
vých přenosů.  

Předlistopadový představitel StB An-
drej Babiš položil kytici na Národní tří-
du už o půlnoci, za což 
schytal hned po ránu 
první salvu kritiky, ne-
boť se prý bojí občanů, 
když tam nemůže jít 
přes den. Předseda vlády 
ale vzkázal, že ráno letí 
do Švýcarska za svým 
schizofrenním, v  kauze 
Čapího hnízda obvině-
ným synem.

Pražští liberálně-demokratičtí aktivis-
té si myslí, že Listopad patří jim, a kádru-
jí pyšněji než komunisté; ale vzít květiny, 
které na Národní položí premiér a pre-
zident, a hodit je do koše (skončil tam 
i  Okamura) – ať jsou jacíkoli –, svědčí 
o mnohém.

Jeden z  novinových titulků onoho 
dne hlásil: „Babiš odletěl za synem do 
Švýcarska, ten náhle přestal komuniko-
vat s novináři.“ Spíš se divím, že s nimi 
komunikoval tak dlouho a že otcovská 
návštěva nepřišla dřív, ale zrovinka 17. 
listopadu. Rodina je přece důležitější 

než nějaká politika. Andrej Babiš a jeho 
marketingoví stratégové to s veřejností 
zkrátka umějí. Jen, co o výletu do Švýcar 
premiér veřejně promluvil, vyšel další 
článek dua Slonková–Kubík na Seznam 
Zprávy (ti dva mimochodem ještě před 
pěti lety pracovali v MF Dnes pro Andre-
je Babiše), o tom, že stihli do Ženevy do-
razit těsně před premiérem – ale Babiš 
mladší s nimi najednou přestal mluvit, 
a tak si prý jen udělali výlet. Kdo tuhle 
bizarní akci řídí? Putin? Nebo snad pre-
miér sám?

Této mojí lehce „konspirační“ teorii 
(více na str. 8) nahrává trochu i fakt, že 
vyšlo najevo, že má Babiš junior švýcar-
ské občanství, a tak se trestnímu stíhá-
ní stejně nejspíš vyhne, protože Švýcaři, 
kteří udělují občanství zhruba jen dvě-
ma cizincům ze sta, své občany do ciziny 

nevydávají. A k tomu má 
v  kapse posudek, že je 
psychicky nemocný.

Celý den provázely 
pro tiandrejovské demon-
strace v různých českých 
městech, prim ale tradič-
ně hrála Praha. Ta je zdá 
se nepoučitelná. Tamější 
demonstranti si přinesli 
dokonce i šibenice a vlo-

žili do toho zase tolik emocí a  patosu, 
že jediné, čeho spolehlivě dosáhnou, je 
naštvání většiny obyvatel a podpory Ba-
biše, tedy přesného opaku, než o co se 
snaží. Možná by byli úspěšnější, kdyby 
nedělali nic. A když si s  sebou vezmou 
vlajky Evropské unie, je vymalováno. Jak 
může někdo držet ve významný český 
svátek připomínající „svobodu a demo-
kracii“ prapor nadnárodní organizace, 
která se tu stejnou svobodu, demokracii 
a hlavně národní suverenitu snaží ome-
zit, umenšit či rovnou zničit? Nevidí to, 
nechtějí to vidět? Anebo to vidí, ale jsou 

z EU živi, a tak ji budou zuby nehty brá-
nit, i kdyby z nebe trakaře a migranti pa-
dali? Nic nemůže absurditu vystihnout 
lépe než nápis Odstup, satane na akci 
s militantní rétorikou, kterou organizu-
je spolek Milion chvilek pro demokracii, 
a věta organizátorů, že „jsme se přišli po-
stavit za slušné Česko“.

Shromažďovalo se i  na pražském 
Albertově, kam dorazili převážně stu-
denti, přičemž pietní setkání zakonči-
la hymna… Evropské unie. To zkrátka 
nevymyslíte! Nezachránil to ani rektor 
Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který 
v  den, kdy napětí a  vyhrocené emoce 
stříkaly proudem, smířlivě a  rozumně 
řekl: „Byl bych rád, kdyby tyto svátky, 
které jsou svátky svobody a demokracie, 
byly také svátkem pochopení a porozu-
mění pro druhé, a  také abychom byli 
společně a jednotní. Protože pokud bu-
deme společně a jednotní, tak svobodu 
a demokracii vždycky uhájíme.“

K lidem na Václavském náměstí ve ve-
černích hodinách promluvil například 
i Lex Paulson, organizátor volební kam-
paně francouzského prezidenta Emma-
nuela Macrona, jenž se podílel také na 
kampani bývalého amerického prezi-
denta Baracka Obamy. Přítomnému lidu 
sdělil, že přináší pozdravy z  Ameriky, 
a nakonec se cinkalo klíči. Máme se bát?

À propos, zatímco Pražané s tvůrcem 
Macronovy kampaně provolávali slávu 
liberální demokracii, EU a Západu, a peč-
livě třídili květiny, v jedné z mek liberální 
demokracie, ve Francii, 300 tisíc občanů 
požadovalo demisi prezidenta Macrona, 
hlavního propagátora liberální demo-
kracie. Pouštěl se slzný plyn i  obušky 
z pytle ven a v nemocnicích skončilo přes 
220 zraněných a v celách 73 zadržených.

Jestliže se všechno tohle dělo letos, co 
se asi stane příští rok, kdy uplyne od sa-
metové komedie přesně 30 let? vid 

REKVIEM  
za demokracii
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Z jiného světa
LOTRANDO A ZUBAJDA. Lékaři americké 
Ústřední zpravodajské služby (CIA) krátce 
po teroristických útocích na Spojené státy 
americké 11. září 2001 zvažovali, že použijí 
drogy jako takzvané sérum pravdy. Aby se 
jim lépe vyslýchali podezřelí z terorismu „za 
pomoci drsných metod, které připomínají 
mučení“, jak tomu eufemisticky říkají Ame-
ričané. CIA zvažovala, že by možná stálo za 
pokus nasadit lék Versed, což je sedati-
vum předepisované pro zmírnění úzkosti, 
nakonec se ale rozhodla nepožádat vlastní 
právníky o souhlas s nasazením léku roz-
vazujícího jazyky. Od kdy se CIA někoho na 
něco ptá? To může znamenat dvě věci: buď 
mučila a užívala sérum pravdy o sto šest 
ilegálně, nebo se jí to nehodilo do krámu. 
Co kdyby třeba podezřelí řekli pravdu, že 
s útoky 11. září nemají nic společného, a CIA 
se dozvěděla, že šlo o útok pod falešnou 
vlajkou? Existenci programu nazvaného 
Projekt medikace odhalila odtajněná zpráva, 
kterou CIA na soudní příkaz musela po-
skytnout nevládní organizaci Americká unie 
občanských práv. Nejvíc prý odolával terori-
sta Abú Zubajda, vysoce postavený člen al-
-Káidy, který byl považován za mozek útoku 
proti newyorským Dvojčatům. Zubajda se 
nepřiznal, ani když mu prováděli waterboar-
ding a nenechali ho spát. Lotrando jeden. 
Jenže když je celá oficiální verze útoků z 11. 
září lež, nepomůže ani sérum pravdy… 

VŮL A KŮŇ. Neznámý cyklista přepadl na lesní cestě mezi Hvozdnicemi a Bo-
janovicemi v okrese Praha-západ kolem půl páté odpoledne ženu. Muž, který 
měl podle policie kulatý obličej a šedivé, po ramena učesané vlasy přikryté 
kšiltovkou, po ní požadoval peníze a mobil a pod pohrůžkou násilí se ji po se-
sednutí z kola snažil zastavit. Jelikož ale zřejmě nebyl moc chytrý, jeho pokus 
o loupež skončil naprostým fiaskem – překvapená žena mu odcválala. Jela 
totiž na koni. Jezdkyni zřejmě moc do smíchu nebylo, ale umíte si předsta-
vit tu komickou situaci, jak se snaží vůl zastavit koně a křičí na něj stůj?

PRASÁK GALAXIE. James Gunn, hollywoodský režisér, skončil jako režisér filmo-
vé ságy Strážci galaxie, která vydělala přes 1,5 miliardy dolarů. Studio Walt Disney 
s ním již v červnu rozvázalo spolupráci kvůli urážlivým tweetům z let 2008 až 2011. 
Zdálo by se, že se stal úspěšný tvůrce obětí dementní kampaně proti sexuálnímu 
obtěžování MeToo, čemuž napovídá i to, že se jej zastala celá plejáda hvězd, včetně 
celého osazenstva Strážců galaxie. Podporu mu vyjádřili Chris Pratt, Zoe Saldana 
i Vin Diesel, že prý si jen dělal srandu. Nejhlasitěji se ozval Dave Bautista, představitel 
Draxe Ničitele, jenž ve filmu chce skončit, pokud Disney nepoužije alespoň Gunnův 
scénář k filmu, který režisér odevzdal ještě před svým vyhozením. Disney ale trvá 
na svém. „Útočné nálady a výroky nalezené na Jamesově Twitteru jsou neomluvi-
telné a odporují hodnotám, které naše studio vyznává. Proto jsme s ním ukončili 
obchodní spolupráci,“ uvedl Alan Horn, předseda správní rady Walt Disney Studios. 
Šifra, která stojí vždy na straně svobody slova, tentokrát Disneymu dává za pravdu; 
o honu na čarodějnice jako v případě jiných aktérů kauzy MeToo nemůže být řeč. 
A co že vlastně Gunn na Twitter napsal? Jen tak namátkou: Líbí se mi, když se malí 
chlapečci dotýkají mých speciálních partií; Je to takový pocit, jako když mě strýček 
Bernie prstil; Expandables (Postradatelní) byli tak mužný film, že jsem vy*ukal 
toho zženštilého chlapečka od vedle; Je to jako kdyby na mě čural tříletý kluk…

Na vše je dobré dívat se s nadhledem aneb komentované události 
a zajímavosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti   
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NENÍ KAM UTÉCT. Obyvatelé Nezamyslic na Prostějovsku 
mají problém. Na zdejší čističku odpadních vod se totiž připojila 
sousední obec Dřevnovice a okolí zamořil nesnesitelný smrad. 
Stavba kanalizace přitom Dřevnovice stála 41 milionů korun; 
vlastní čistička by se malé obci ale nevyplatila, a tak se napojila 
na Nezamyslice, které mají dostatečnou kapacitu. V čem je 
ale problém? Jednou z verzí odborníků je, že když se obyvatelé 
na kanalizaci napojovali, nenechali si vyvézt jímky. Čerpadla 
tak mohla fekálie dostat do kanalizace, která je navíc v Ne-
zamyslicích propojená s tou dešťovou. „Nejhorší je situace 
o víkendech a odpoledne, když se lidé vracejí domů a začnou 
používat vodu. Před tím zápachem přitom nemáte kam utéct, 
nezbavíte se ho, nevyvětráte…“ stěžovala si reporétům MF 
Dnes Jana Pavelková. „Když to někde utěsníte, najde si to cestu 
jinudy. V tomhle se nedá žít.“ Je to prý úplně na ho*no…

NE ZAHRADNÍK, POLÁRNÍK! Ponorkovou nemoc může člověk evidentně chytit i na rozlehlé Antarktidě. Čtyřiapadesátiletý Sergej Savickij, 
ruský polárník, který sloužil jako elektrikář na základně Bellingshausen, nacházející se 120 kilometrů od pobřeží, zaútočil nožem na kolegu 
Olega Beloguzova, s nímž den co den spolupracoval po dobu 4 let. Zranění naštěstí nejsou vážná a Beloguzov se na rozdíl od útočníka může 
brzy vrátit do práce; ten byl poslán do Petrohradu a v domácím vězení čeká na soud. „To, že se to všechno odehrálo tímhle způsobem, je špat-
ně. Kdo potřebuje člověka, který na Antarktidě máchá nožem?“ zpytoval svědomí Savitskyj, jenž se obává, že jeho kariéra polárníka skončila. 
Okamžitě po činu se šel udat; po svém zkratu vyslovil obavu, že už ho na polární stanici nikdy nepřijmou. Já bych byl na místě soudního orgá-
nu shovívavý. Víte, co mu parťák svářeč provedl? Schválně mu prozrazoval rozuzlení detektivek, které měl zrovna rozečtené. Takový zločin!

NEJSEM BLÁZEN. Irská zpěvačka Sinéad O‘Connor (51), 
která se proslavila písní o vztahu s matkou s názvem Nothing 
Compares 2 U (Nic se ti nevyrovná), na svém Twitteru ozná-
mila, že konvertovala k islámu. Změnila si jméno na Šuhadá 
a britská média informovala o tom, že „už nikdy nechce 
trávit čas s bílými lidmi. Ani na chvíli, z žádného důvodu. 
Jsou nechutní”. Řekl jí někdo, že je taky bílá? Zpěvačka je 
sice kromě své slavné písně známá ještě depresemi a po-
kusy o sebevraždu, ale myslí si, že není blázen. Takoví jsou 
nejnebezpečnější. Po pár dnech si uvědomila, že muslimové 
a muslimky nemohou chlastat, a tak se rozhodla konverto-
vat k hinduismu. „Věděli jste, že muslimové nepijí alkohol? 
Proč mi to nikdo neřekl? Myslím to vážně, já vím, že jsem 
měla psychické problémy, ale proboha, nezbláznila jsem se 
úplně,“ řekla Irka s IQ automatické pračky (vypnuté). Odejít 
od islámu a konvertovat k jinému náboženství přitom není 
bez újmy možné, právo šaría za něj ukládá trest smrti. Aspoň 
se nebude muset zabíjet sama. Kam ale Šuhadá přejde, až 
zjistí, že hinduisti nesmějí jíst hovězí? Asi do nebíčka…

POLITICKÉ VÍTĚZSTVÍ. V první polovině října zvítězila ve svě-
tovém šampionátu trekových kol v Los Angeles cyklistka Rachel 
McKinnonová, její úspěch však neskously některé další závodnice. 
„Rozhodně to není fér,“ stěžovala si na Twitteru cyklistka Jennifer 
Wagnerová, která skončila třetí. Vadilo jí, že vítězka byla dřív 
muž, a tudíž měla obrovské dispoziční výhody. Své velké politické 
vítězství komentovala ale kanadská vítězka slovy: „Vidím svůj 
úspěch jako širší politický moment, který umožnil velký pokrok 
v právech trans lidí a další se probouzejí.“ Přestože měla Wagne-
rová pravdu (jak může být fér, když soupeří biologicky slabší se 
silným?), vítězky se zastala média i neziskovky, takže se cyklistka 
musela omluvit za to, že „neúmyslně rozdmýchala vášně kolem 
kontroverzní situace“. Sama prý lituje, že věc komentovala pod 
vlivem frustrace a nebyla více pozitivní. Taková je moc gendero-
vých lobbistů, i pravda je relativní.  V roce 2015 byly olympijské 
směrnice upraveny – od té doby jsou jasně stanoveny hranice 
pro míru testosteronu, jež musí být stabilní 12 měsíců před 
závody. Pro olympijské hry v Tokiu v roce 2020 se však úroveň 
testosteronu bude snižovat na polovinu, přestože podle studie 
vedené po olympiádě v Riu v roce 2016 „nemají transgender ženy 
sportovní výhodu před atletkami, které se narodily jako ženy“. To 
je ale blábol. Do toho genderové šílence namíchl Donald Trump, 
který ať udělá, co udělá, nebo neudělá, vždycky je to špatně. Jeho 
vláda totiž hodlá upravit definici pohlaví způsobem, že definuje 
jako „nezměnitelný biologický stav určený podobou pohlavních 
orgánů při narození“. Dnes již je zkrátka nepřípustné říct, že žena 
je žena a muž je muž, a ten, kdo to má jinak, má prostě poruchu. 
„Jeblo“ z toho už i Michaelu C. Hallovi, mému oblíbenému herci 
a představiteli masového vraha Dextera, který se snaží polepšit. 
Ten vyhlásil do médií, že není jen na ženy, ani jen na muže, ale 
jeho sexuální orientace je fluidní. Ten ta to, pojď na to…
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PŘELET nad 
ČAPÍM hnízdem
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Když loni v  listopadu řečnil slo-
venský předseda české vlády 
Andrej Babiš na Národní třídě 
a křičeli a plivali na něj demon-

stranti, kterým se nelíbila jeho estébác-
ká minulost, pronesl ve vypjaté chvíli 
jednu pozoruhodnou větu: „Děkuji, že 
mi zvedáte preference.“

Pro většinu lidí je takové uvažování ne-
představitelné. Jak by se mohl těšit někdo 
z toho, že mu druzí nadávají? Záleží na 
motivaci. Pokud je ten někdo sebevědo-
mý žralok, který se snaží ovládnout celé 
průmyslové odvětví, celou republiku, Ev-
ropu, planetu či celý vesmír, jen pramálo 
mu záleží na tom, co si myslí ostatní. Má 
svůj cíl a za tím si jde hlava nehlava.

Navíc ten, kdo zná zákony marketingu, 
ví, že negativní reklama funguje stejně 
jako pozitivní – hlavně že se o vás mluví. 
V Česku zřejmě neexistuje osoba, která 
by využívala poznatků o lidské psychice 

v oblasti marketingového působení více 
a lépe, než je právě pan premiér. Tedy on 
osobně o tom zase tak moc vědět nemu-
sí, ale má na to lidi. A ne ledajaké. 

Pamatujete, jak vyhrál Andrej Babiš 
minulé volby? V jednom okamžiku, kdy 
se radoval ve svém štábu z drtivého vítěz-
ství, pozval před světla reflektorů svého 
„guru Máru“ – marketingového experta 
Marka Prchala, který předtím dělal zá-
zraky třeba s čírem a Facebookem Karla 
Schwarzenberga. Ten se v roce 2013 pro-
bojoval nečekaně do finálového kola pre-
zidentské volby, kde jej porazil až Miloš 
Zeman. I tak to byl fenomenální úspěch 
a nešlo si nevšimnout parádně organizo-
vané kampaně na sociálních sítích, která 
„Karlovi“ přitáhla hlavně pozornost mla-
dých. Marek Prchal je v tomto oboru ne-
zpochybnitelné eso.

Pro Andreje Babiše pracuje dnem 
i nocí a  jeho armáda pomocníků hlídá 

každé premiérovo gesto; určují mu, kde 
co řekne, jak se u toho bude tvářit, píší za 
něj statusy na Facebooku, vymýšlejí pla-
káty a slogany a vůbec na něm odvádějí 
fantastickou práci. Andrej Babiš, který 
při vstupu do politiky žvatlal svojí neo-
tesanou čechoslovenštinou a jeho nesou-
vislé věty neměly hlavu ani patu, dnes 
sice také není kdovíjakým řečníkem, 
ale ze svého handicapu udělal přednost, 
značku. A ač vypadá velmi emotivně, za 
vším je vždy pečlivá příprava a kalkul.

Důležitou součástí práce jeho expert-
ního týmu je i skutečnost, že tihle mladí 
géniové kolem Prchala přesně vědí, jací 
jsou Češi a jak je mají získat na svou stra-
nu. Daří se jim to nad očekávání dobře.

Puč Palermo
Letos přišel před 17. listopadem mno-
hem těžší kalibr než nějaký křik 
a prskance. Českou zemí otřásla repor-

táž Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka, kte-
ří vypátrali Andreje Babiše juniora, jehož 
přes rok marně hledala česká policie, aby 
jej vyslechla coby obviněného ve známé 
kauze Čapího hnízda.

Tedy vypátrali, adresu jim musel dát 
někdo od policie, která dělala, že mladé-
ho Babiše nemůže najít – jinak by našli 
reportéři kulové. Sabina Slonková je pou-
žíváním materiálů přímo od policie pro-
slulá a úniky ze spisů tvoří hlavní součást 
její práce. 

Je to k  neuvěření, ale pětatřicetiletý 
premiérův syn, který žije se svou mat-
kou, exmanželkou jeho otce, ve Švý-
carsku, jim jen tak mezi dveřmi řekl, 
že byl unesen loni na Krym, protože si 
jeho otec přál, aby zmizel, že se bojí jeho 
spolupracovníka, nějakého Rusa Proto-
popova, že mu jeho manželka Protopo-
povová, psychiatrička a  kandidátka do 
politiky za ANO, vyhrožovala, že buď 

Nejnovější aféra 
kolem premiéra 
Babiše nabrala 

absurdních rozměrů, 
takže ze všeho nejvíc 

připomíná kulisy 
jednoho slavného 

filmového blázince.

V Česku zřejmě neexistuje osoba, která by využívala 
poznatků o lidské psychice v oblasti marketingového 
působení více a lépe, než je Andrej Babiš a jeho lidé.

Povídá jeden čáp druhému: „Ty, hele, já už se 
normálně bojím postavit si hnízdo.”

Foto AdobeStock



10

Z DOMOVA

pojede „na prázdniny“ na Krym, nebo ho 
zavře do Národního ústavu pro dušev-
ní zdraví, a že podepsal něco k Čapímu 
hnízdu, ale vůbec neví co. V první chvíli 
jsem si myslel, že je s premiérem amen 
a tohle mu zlomí vaz. Aby někdo vypo-
věděl, že jej tatínek, shodou okolností 
nejvyšší představitel českého státu, kvůli 
trestnímu stíhání ohledně dotačního 
podvodu uklidil proti jeho vůli do ciziny, 
to je přece i na Česko moc. Nebo ne?

Ač se toho samozřejmě chytla opozice 
a od pondělního rána 12. listopadu vola-
la po Babišově odchodu, už odpoledne 
se začala situace obracet. Jak jsem tak 
procházel internetové diskuse, oproti 
očekávání se veřejné mínění drželo na 
Babišově straně. Nemalá část veřejnos-
ti to vzala jako další útok na bodrého 
premiéra „z  lidu“, do kteréžto role se 

díky Prchalovi a spol. perfektně stylizo-
val, ačkoli je to druhý nejbohatší Čech 
a  finanční žralok, který vlastní (zatím) 
půlku republiky. A  svůj part skvěle po 
prchalovsku odehrál i premiér, který už 
musí znát určité věty nazpaměť. „Je to 
kampáááň,“ zní ta hlavní. „Útočí na mou 
rodinu, pomóóoc.“

Byl to přitom on, kdo svým dětem 
pořádně zavařil, ne žádný Kalousek 
ani kmotři. Jakmile se ukázalo, nebo 
spíš někdo poukázal, že jeho koncern 
Agrofert účelově vyčlenil z  podniku 
farmu Čapí hnízdo, aby dosáhl na 
padesátimilionovou dotaci z  Evropské 
unie pro malé a  střední podniky, 
premiér o  tom několikrát lhal. Přímo 
v Poslanecké sněmovně prohlásil, že to 
není žádný podvod, ale farmu vlastnily 
jeho děti. Nebýt toho, policie by je jen 

těžko obvinila z trestného činu a mladý 
Babiš by se nemusel po anglicku dekovat 
do Švýcarska. Nemluvě o  tom, že ještě 
před třemi roky býval pilotem a aspiro-
val na to létat velkým dopravním boe-
in gem, a  nyní je údajně psychicky ne-
mocný a neschopný jak vypovídat před 
policií, tak normálně fungovat.

Udělat mi tohle vlastní otec, zblázním 
se asi taky. Stejně tak premiér, který si 
stěžuje, že do toho nepřátelé tahají jeho 
rodinu, do médií jen tak zničehonic, 
aniž by byl na to tázán, propálil, že je 
psychicky nemocná i jeho dcera, jež prý 
trpí bipolární poruchou. A syn? Ten má 
rovnou schizofrenii, tak co jako všichni 
chcou. Slyšel pan premiér o tom, že platí 
od května v EU GDPR? Asi moc ne…

Klasická taktika: Aniž by řekl cokoli 
k tomu, co vypověděl jeho syn, zaútočil 

Marek Prchal, marketingový „guru 
Mára“, nespustí Andreje Babiše 

z dohledu ani na krok, ať je kdekoli. Ten 
tak ví, kdy co říct a kdy raději mlčet, aby 

nenapáchal příliš škod.   Foto Profimedia
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premiér na hyenismus novinářů, fana-
tismus jeho odpůrců, a splácal tradičně 
páté přes deváté. Ale co je důležité, zaujal 
a svůj part oběti, po které všichni jdou, 
protože chce něco změnit, odehrál tra-
dičně skvěle. „Je to pokračování toho, 
abych byl odstraněn z politické scény,“ 
prohlásil Babiš. „Hnůj, sprosťárna, nic 
jiného to není.“ A přidal další geniální in-
gredienci z dílny guru Máry; pokračoval 
v narážce na pokus o odstranění Václava 
Klause z čela strany a vlády v roce 1997, 
zatímco byl v zahraničí: „To není Saraje-
vo, to je puč Palermo.“

Odkud fouká?
Na tuhle story je i Formanův Přelet nad 
kukaččím hnízdem, v  němž se snaží 
hlavní hrdina v podání Jacka Nicholsona 
rovněž uniknout vězení tím, že se radě-
ji nechá zavřít do cvokhausu, krátký. Je 
to jednoduše až příliš bizarní na to, než 
aby to mohlo být skutečné. Co za tím do-
opravdy vězí?

Existují zhruba tři varianty. První, 
ta nejméně pravděpodobná je, že se to 
všechno odehrálo tak, jak to vypadá. 
Slonková s  Kubíkem jen tak náhodou 
pátrali, nemocný synek jim jen tak náho-
dou všechno vyklopil, tatík zametal sto-

py a o tomhle neměl tušení, ale všechno 
jen tak náhodou prasklo.

Anebo to celé bylo jinak a pravdu měl 
Andrej Babiš? Nezaujatého pozorovatele 
nemůže netrknout podobnost s pádem 
Nečasovy vlády v  roce 2013. Na Úřad 
vlády tenkrát vtrhlo komando s berani-
dly, média zaplavily informace o tunách 
zlata a korupci kolosálních rozměrů, pro 
šéfku premiérova kabinetu a jeho man-

želku v jedné osobě si přišla domů poli-
cie, zveřejňovány byly jejich telefonické 
rozhovory a oba byli zcela společensky 
znemožněni, načež se posléze ukázalo, 
že to všechno byla jenom nafouknutá 
mediálně-policejní bublina se zpravodaj-
skými rysy a připravené svržení vlády.

Čistě náhodou se tehdy mělo 
rozhodovat o  dostavbě Temelína. 
Řešilo se, zda je vhodnější varianta, aby 
elektrárnu dostavovali Rusové, nebo 
Američané. Šlo by o  největší veřejnou 

zakázku v  historii ČR. Petr Nečas zřej-
mě nebyl o zámořských partnerech dost 
silně přesvědčen, a tak byl „demokratic-
ky“ odejit. Jedna z posledních vět před 
jeho politickou smrtí, kterou pronesl 
symbolicky v  Moskvě, zněla: „Výběrové 
řízení na dostavbu Temelína proběhne 
transparentně a nejlepší nabídka vyhra-
je.“ To  si dovolil moc. Mainstreamový 
časopis Týden v roce 2014, když už bylo 

jasné, že z velké policejní akce nezbude 
kromě ostudy nic, napsal: „V  takzvané 
kauze Nagyová prý byli někteří zástupci 
moci výkonné a soudní ovlivněni zvýše-
nou aktivitou amerických zpravodajců 
v České republice loni v období května 
a června. V důvěrných rozhovorech teď 
o tom pro TÝDEN promluvili i význam-
ní pracovníci českých zpravodajských 
služeb a policie. Jednání iniciovali sami. 
Podle těchto zdrojů nabyla loni americká 
diplomacie mylného dojmu, že o tendru 

Zatímco se mluvilo o možném pádu Babiše, americký 
ministr průmyslu Rick Perry dorazil do Prahy 
s jediným cílem – dostavět Temelín...

Sabina Slonková rozjela další kauzu. Komu tím 
prospěla a pro koho pracuje?   Foto Profimedia
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na dostavbu temelínské jaderné elek-
trárny je už rozhodnuto. Z  americké 
a ruské nabídky si měla Nečasova vláda 
vybrat tu ruskou. Američané proto po-
kládali za nutné uspíšit změnu mocen-
ských sil na našem území. (…) Zajímavé 
jsou i americké depeše o České republice 
z Wikileaks. (...) Jako zdroje v depeších 
figurují i osobnosti české justice, napří-
klad prezidentka Unie státních zástup-
ců a dnešní pražská vrchní zástupkyně 
Lenka Bradáčová. (…).“

Vzpomněl jsem si na tehdejší události 
v okamžiku, kdy se v listopadu, ihned po 
propuknutí aféry s Babišem, v médiích 
objevila informace, že Česko navštívil 
americký ministr průmyslu Rick Perry. 
Těsně předtím byla zveřejněna ona vý-
bušná reportáž dua Slonková-Kubík na 
Seznam Zprávy.

A  zatímco se mluvilo o  možném 
pádu Babiše, Rick Perry dorazil s  jedi-
ným cílem – zvýšit šance americké fir-
my Westinghouse v  případném tendru 
na výstavbu dalších bloků atomových 
elektráren v  Temelíně a  Dukovanech. 
„Westinghouse je nejlepším výrobcem 
reaktorů na světě. Jejich technologie 
je nejlepší na světě,“ vychvaloval Perry 
americkou jadernou společnost v  Indii. 
Tak určitě…

Jakmile se začne mluvit o  Temelínu, 
padají vlády. Možným vysvětlením je ale 
i obrat Babiše v některých strategických 
záležitostech, jako je odmítnutý Globál-
ní pakt o  migraci, či bojkot některých 
eurounijních projektů a návrhů Francie 
a Německa. Fouká snad vítr spíše odtud? 
Nebo je to zabití více much jednou ra-
nou?

To jsem z toho blázen
Kauza s Babišovým synem pilotem, který 
poté, co vypuklo Čapí hnízdo, údajně psy-
chicky onemocněl, stejně jako Babišova 
dcera Adriana poté, co oba otec označil 
za skutečné vlastníky farmy – i  pokud 
by v tom měla opravdu prsty zahraniční 
mocnost – je ale natolik šílená, že vzbuzu-
je další a další otázky. Proč se pořád doko-
la jede to Čapí hnízdo? Proč, když je jeho 
syn ve výpovědi slabým místem, si jej 
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nechá premiér jen tak povídat s novináři 
a říkat jim samé usvědčující informace? 
Že by si tohle starý Babiš nepohlídal?

A  navíc, ze všech potenciálních pro-
blémů se zákonem, které by Andrej Ba-
biš mohl mít, je Čapí hnízdo ta největší 
prkotina. Řešíme pořád nějakých směš-
ných 50 milionů, přičemž majetek Agro-
fertu, potažmo Babiše, se po jeho vstu-
pu do politiky minimálně zdvojnásobil, 
ze 40 miliard vyskočil aspoň na 90, a to 
hlavně z dotací, které „jeho“ stát ve vel-
kém přiděluje „jeho“ firmě. Kdyby Čapí 
hnízdo bylo pro AB skutečně tak nebez-
pečné, už by padl. Nebo jinak – kdyby 
měl padnout, mohli by ho „uvařit“ na 
mnohem horších věcech, než je zneužití 
pár drobných desítek milionů.

Zatím mu v očích českého národa pro-
tibabišovské běsnění výrazně pomohlo 
a politicky na něm těžce vydělává. I pro-

to je třeba zmírnit ještě třetí variantu, 
kterou jsem naznačoval již v  úvodu: 
za jejím neustálým rozdmýcháváním 
a  udržováním v  chodu stojí marketin-
gový guru Mára, který nejlíp pochopil, 
jak Češi uvažují: že se postaví na stranu 
toho, komu se nejvíc ubližuje. Zvlášť 
když jim zvýší důchody a  úředníkům 
platy a  rozdá nějaké koblihy, neboť ví, 
že za chvíli bude celý stát, řízený jako 
firma, jeho firma. A pak se teprve uká-
že, jak to se svými občany-zaměstnan-
ci myslel doopravdy. Která varianta je 
správná, samozřejmě ukáže až čas. Ale 
pozná se to dost podle toho, jestli Babiš, 
který v  televizi hřímal, že „nikdy, ale 
nikdy neodstoupí“, padne, nebo z aféry, 
jejíž aktéři podávají neuvěřitelné výko-
ny, vyjde jako obvykle ještě víc posílen. 
Ptáte se, sledujíce tuhle grotesku, proč? 
Protopopov… vid 

Je to kampaň, já nic, já muzikant...
Foto Profimedia
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Hrdinové a zbabělci
Jak najít odvahu udělat v životě změny a jít svou cestou? Na nejodvážnější 

konferenci podzimu se touto otázkou zabýval slavný spisovatel Dan Millman 
a taky třeba YouTuber Kovy. Oba došli pro mnohé k možná překvapivým závěrům. 
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Odvaha, odvaha, odvaha,“ skan-
duje na výzvu zpěvačky Olgy 
Lounové celé zaplněné Diva-
dlo Bez zábradlí, až se budova 

otřásá v základech. Jak by také ne, když 
se tu koná Nejodvážnější konference pod-
zimu. „My jsme před dvěma lety vytvořili 
platformu osobního rozvoje, kdy mi psali 
lidi své příběhy. Zjistila jsem, že jsou jako 
přes kopírák: bojím se změny, bojím se 
odejít od partnera, bojím se změnit prá-
ci… A  tak mě napadlo vytvořit projekt 
Odvážlivci, kde lidem budeme dodávat 
odvahu,“ říká Lucie Vonchitzki, známá 
jako bývalá moderátorka televize Prima 
pod dívčím jménem Špaková.

Osobou, která má obrovský vliv a může 
něco takového „zařídit“, je třeba Karel Ko-
vář alias Kovy, jeden ze čtyř řečníků akce, 
jež se konala 23. října. Téma nemohlo být 
zvoleno lépe, protože jestli je něco sym-
bolem dnešní doby, je to změna. Neboť to, 

co nám procházelo dřív, různé šolichání, 
kličkování, očurávání, odkládání a neře-
šení, jaksi přestává fungovat. Jestliže do-
teď to „nějak“ šlo, teď už to „nějak“ nejde. 
Planeta je v háji, vztahy jsou v háji, šťastné 
a zdravé lidi také aby pohledal…

Takže co teď? Ti, kteří si nesedí úplně na 
vedení, už pochopili, že se musí něco stát. 
To je první krok k úspěchu. To ale ještě 
stále nic neznamená, jelikož dalším kro-
kem je realizace. Zatímco si celou dobu 
přejeme, aby se změnili ostatní a s nimi 
celý svět, aby nám bylo lépe, s hrůzou si 
jednoho dne uvědomíme, že se budeme 
muset změnit i my. Lidský mozek má rád 
své jisté, důvěrně známé, a jede stále do-
kola podle stále stejných scénářů. Dokáže 
vyvinout neuvěřitelné úsilí, aby  vymyslel, 
proč něco nejde a že to vlastně není po-
třeba, ale hluboko uvnitř stejně cítíme, 
že bychom chtěli a hlavně měli žít jinak. 
Proč? Protože nejsme šťastní. Na tento 

rozpor krátkodobě mohou fungovat růz-
né únikové strategie, drogy, alkohol či 
adrenalinové sporty, z dlouhodobější per-
spektivy je to ovšem marné. Hola, hola, 
změna volá.  

A protože není mnoho věcí, kterých by 
se lidé báli víc než upíři česneku, byl jsem 
nesmírně zvědavý, jak se strachem nejen 
ze změn zápolí třeba Kovy. Kovy začal dě-
lat videa na YouTube před šesti lety, což, 
jak trefně poznamenává, znamená, že je 
internetový dinosaurus, a, ač to zní neu-
věřitelně, přijde si stár. Je mu dvaadvacet, 
ale většině youtuberů a  jejich fanoušků 
je dvanáct. „Jsou mladí a energičtí a já se 
občas cítím starý a vyhořelý,“ rozesměje 
publikum. „Takže až vám bude váš čtr-
náctiletý potomek říkat, že vyhořel, tak 
ho neodsuzujte.“ I to je důkaz, že se svět 
zrychluje a mění.

Bezprostřednost a umění vtáhnout lidi 
je jeho silnou stránkou a v  jeho podání 

to vypadá jako brnkačka, v začátcích ale 
musel překonat pořádnou porci ostychu. 
Svoji nelehkou cestu letos popsal v knize 
Ovšem, která pro něj představovala jistý 
druh terapie. „Během těch šesti let jsem 
našel nějaký smysl toho, co dělám a proč, 
ale najednou jsem otevřel oči a zjistil, že 
všechny ty věci, které se kolem toho dějí, 
všechny ty e-maily, telefonáty, žádosti, 
rozhovory, že mě to vlastně úplně odtrhlo 
od toho, co dělám. A nějakým způsobem 
jsem cítil, že se potřebuji vnitřně vrátit 
k tomu proč. Najít zase ten smysl.“

Ve své knize se Kovy vydal na cestu 
do dětství, na níž o sobě pochopil spous-
tu věcí a  našel odpovědi, které hledal. 
Díky tomu prý ušetřil spoustu peněz 
za psychiatry. Přiznal se mimochodem 
i k jiné sexuální orientaci, otevřeně mlu-
ví i o tom, jak se bál vylézt před kameru 
a dělat videa podle sebe. Podle jeho zku-
šeností lidé, kteří o  sobě tvrdí, že jsou 

Jeden muž si stěžoval, že má ženu, tři děti a práci na plný 
úvazek a jak má najít čas na duchovní cvičení. Nepochopil, 
že žena, děti a práce jsou tím duchovním cvičením.

Foto archiv DM
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vyrovnaní, jsou vyrovnaní nejméně. Kovy 
na tohle maskování nehraje. „S odvahou 
se potýkáme všichni. Je spousta nezis-
kových projektů, které se zaměřují na 
postižené, pomoc Africe, ale Odvážlivci 
byl první takový projekt, který se lidem 
snažil říct: Pojďte se na chvíli zastavit, říct 
si, co chcete dokázat, sebrat tu odvahu, 
a udělat to. A je jedno, jakým způsobem 
se k tomu dostanete.“

Věcí, která Kovyho motivovala nejvíc, 
je překvapivě čas. Člověk sedí, nad něčím 
přemýšlí, dumá, jestli to udělá, nebo ne-
udělá, a co když se stane tohle, co když 
tamto. „Čas, který utíká a který nezasta-
víme, je pro mě největším motivátorem 
v  tom dělat nějaké životní kroky,“ svě-
řuje se Kovy. Život je totiž krátký a jsou 
věci, které se blbě dohánějí. Kovymu to 
došlo brzy, takže má spoustu času před 
sebou, ale představte si, že pro samé až, 
až, až je vám najednou osmdesát, sedíte 
na posteli a uvědomíte si, co všechno jste 
mohli nebo chtěli, a přitom to promrhali 
a teď už s tím nic nenaděláte. Jsou zkrát-
ka věci, které napravit nejdou. I proto se 
Kovy řídí rčením „žij, jako bys měl ze-
mřít mladý“. „Vzpomínám si, že když mi 
umřel dědeček, tak jsme otevřeli skříň 
a on tam měl spoustu nového, krásného, 
nenošeného oblečení, parfémy, které ni-
kdy neotevřel… Bylo to hrozně smutné. 
Možná si taky říkal až jednou, ale to jed-
nou prostě nemusí nikdy nastat.“ Proto 
Kovy zvolil jako svůj talisman do projek-
tu hodinky.

Komfortní zóna
Kovy je internetová hvězda. Na YouTube 
má víc než 700 000 odběratelů a díky své 
všestrannosti a schopnosti překročit hra-
nice youtuberské komunity tím, že se za-
jímá o společensky závažné věci a umně 
míchá zábavu s  informováním lidí, již 
získal status celebrity. Popularita ale není 
úplně snadná na psychiku a mnohým z ní 
„hrábne“. Pro ilustraci tohoto „toxického“ 
prostředí popisuje, jak se asi po dvou le-
tech točení videí účastnil jedné youtuber-
ské akce. V té době byl znám spíše jeho 
hlas než tvář a  setkal se tam s  jedním 
ještě známějším youtuberem. „Koukal 

xxxxxxxx   Foto Adobe Stock
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skrze mě, neposlouchal, co říkám, a ne-
vnímal, že jsem tam vůbec přítomen, až 
do momentu, kdy jeho kamarád pronesl 
větu ,jako tady Kovy‘. Kovy? Kde je Kovy? 
Když zjistil, že to jsem já, začal halekat, 
jak je to skvělý a jak mě miluje, no to je 
perfektní, pojď, něco si dáme. A já jsem 
tam stál a říkal jsem si, že kdybych do té 
místnosti vešel a on věděl, kdo já jsem, 
vůbec bych nepoznal, jestli on je srdečný, 
nebo není srdečný. V dnešní době se na-
cházím v momentě, kdy už nemám tuhle 
výhodu. Nemám šanci poznat, jestli to se 
mnou myslí upřímně jako tehdy Stanislav 
Gross, nebo ne. Tak se to snažím zjišťovat 
jinak. Sleduji, jak se chovají ke svému oko-
lí, víc číst lidi.“ Mezi možností být parano-
idní a uzavřený, nebo otevřený, ale opatr-
ný, Kovy zvolil tu druhou.

Kde se vidíte za dvacet let, pane Ko-
váři, ptají se ho prý pokaždé novináři. 
Neví, co bude za dvacet let, ale chtěl by 

být šťastný. No jo, co to ale znamená? 
Dá se tohle slovo definovat? Nevíme, co 
štěstí znamená, ale pořád ho hledáme? 
Pro Kovyho je to dobrá motivace. A dob-
rá motivace je klíčem k  tomu, co dělá-
me. „Viděl jsem to v YouTube komunitě. 
Když je vaším cílem popularita, peníze, 
kosmetické produkty zdarma, je to sice 
fajn, ale vy na ten strom vyšplháte straš-
ně rychle. A pak už není kam šplhat a je 
tam prázdnota. Kdežto když vaše moti-
vace přesahuje povrchní věci jako pení-
ze, úspěch, tak po tom stromě můžete 
šplhat stále dál, protože on roste spolu 
s vámi.“ Máme-li špatnou motivaci, nevi-
díme v tom smysl – a to platí u čehokoli, 
co děláme. 

Ale pak je tady strach… Strach je všu-
dypřítomný, každý jej ale může mít ně-
kde jinde. I  když může být oprávněný, 
člověka ale jen blokuje. „Není nikdo, kdo 
by ho neměl. A pokud to tvrdí, tak vám 

lže. Pokud ho ale překonáme, dokážeme 
dělat odvážná rozhodnutí a  překonávat 
křižovatky života.“

Podle Kovyho jde o  to, abychom se 
nesnažili předstírat, že strach nemáme, 
ale snažili se jej co nejvíc umenšit. A taky 
se na něj podívat pozitivně. Cože? „Ano, 
protože strach nám říká, že jsme právě 
na hranici naší komfortní zóny. Ale teď, 
když udělám něco, co mi ten strach říká, 
abych nedělal, tak jsem na té správné 
straně, protože jsem vykročil z komfort-
ní zóny. To je přesně to, co bych měl udě-
lat. Proto se vždy snažím jít proti svému 
strachu.“

Radí, že se strachu prostě nemáme bát. 
Tohle mi nikdy nešlo, ale Kovy je v tomhle 
sám nejlepším příkladem. S  každým 
dalším překonaným strachem otvíráme 
novou kapitolu. „Když strach překonáte, 
dokážete velké věci. Tak ať těch kapitol 
otevřete co nejvíc.“

To už ale přichází na pódium muž, 
který přiměl lidi podívat se na život 
z trochu jiné perspektivy, a tím jej změ-
nit. Ve svých dvaasedmdesáti vystřihne 
stojku na židli a vtipkuje, že knihkupec-
tví přesouvají jeho knihy z new age do 
middle age, z nového věku do středního.

Dan Millman se stal v roce 1964 mis-
trem světa ve skocích na trampolíně, ale 
jeho další sportovní plány – připravoval se 
zrovna na olympiádu – ukončila dopravní 
nehoda, při níž si rozdrtil nohu. Dále sice 
trénoval americkou gymnastickou repre-
zentaci a koučovat mohl dodnes, ale po-
stupně začal místo sportovního talentu 
rozvíjet talent jiný – jak se naučit žít. To 
se v žádných školách neučí. Uvědomil si 
totiž, že gymnastické schopnosti jsou sice 
fajn, ale v životě tak trochu prd platné. 

Jeho Cesta pokojného bojovníka, která 
byla od roku 1980, kdy vyšla poprvé, pře-
ložena do 30 jazyků, inspiruje miliony lidí 

Vzpomínám si, že když mi umřel dědeček, tak jsme 
otevřeli skříň a on tam měl spoustu nového, krásného, 
nenošeného oblečení, parfémy, které nikdy neotevřel…

Býval mistrem světa v gymnastice, ale pak 
se Dan Millman rozhodl, že se vrhne do jiné 
disciplíny – jak se naučit žít.   Foto archiv DM
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po celém světě. Z velké části proto, že je 
poloautobiografická a ukazuje, že to jde 
i  ve chvílích, kdy to tak nevypadá. Zá-
sadní pro autora bylo především setkání 
s jedním automechanikem na staré ben-
zinové pumpě, kterého kvůli jeho klidu 
a moudrosti nazval v knize podle řecké-
ho mudrce – Sokrates. Skvělá je i filmová 
adaptace z roku 2006 s Nickem Noltem.

„To, co bych s vámi chtěl dnes sdílet, se 
týká odvahy. Protože život každého z nás 
vyžaduje odvahu a  určitou část hrdin-
ství. Každý člověk se potýká s výzvami, 
problémy, někdy velkými, jindy menšími. 
Zvedněte ruku, pokud jste někdy cítili fy-
zickou, citovou nebo psychickou bolest. 
Vidíte, takže jsme v  tom všichni spolu,“ 
povídá vitální muž až asketického vze-
zření. „Doufám, že jste díky této bolesti, 
problémům či výzvě aspoň trochu silněj-
ší, než jste byli předtím, a možná i trochu 
moudřejší a soucitnější. A také odvážnější. 
Nemusíme to tajit. Nemusíme předstírat, 
že se nám tyto těžkosti líbí, ale můžeme 
si vyhrnout rukávy a čelit jim. Když jsme 
to zvládli předtím, zvládneme to znovu.“

Na plný úvazek
„Potkal jsem jednoho muže, který si mi 
stěžoval, že má ženu, tři děti a práci na 
plný úvazek a jak má najít čas na duchov-
ní cvičení. On nepochopil, že jeho žena, 
jeho tři děti a jeho práce jsou tím duchov-
ním cvičením,“ říká dobře naladěný Dan 
Millman. „Je to lepší než sedět v jeskyni 
a meditovat. Vím to, protože jsem prošel 
obojím,“ směje se a s ním i celý sál.

Jádrem Millmanova poselství je, po-
dobně jako u jiných koučů, síla přítomné-
ho okamžiku. Nic jiného totiž nemáme. 
Nedělá z  toho ale vědu a  stojí nohama 
na zemi. „Lidé se mě ptají, jestli všechno, 
o čem mluvím a píšu, mám také zvládnu-
té. Nemám. Ale upřímně se o to snažím.“

Proč je to ale tak těžké, být v klidu, nor-
mální a vyrovnaný? „Emoce se nám dějí, 
myšlenky přicházejí, jak se jim zachce. 
Někdy jsou pozitivní, jindy negativní. Ko-
lik z vás schválně četlo knihu o pozitiv-
ním myšlení? (Hlásí se skoro všichni.) A teď 
se přihlaste, kdo měl za poslední dva týd-
ny jenom pozitivní myšlenky. (Nehlásí se 

Realitní bublina se nafoukla do 
nebezpečných rozměrů...  Foto Adobe Stock

Kovy i Dan Millman, na jehož podpis se 
v Praze čekala dlouhá fronta, vědí, že strach 
se dá překonat.   Foto Profimedia a Šifra
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nikdo.) Že byste si ji měli přečíst dvakrát? 
A podtrhávat si v ní? Možná by to potom 
bylo lepší. Anebo taky ne. Přesto existuje 
způsob, jak se osvobodit – soustředit se 
plně na to, co zrovna děláme,“ načež při-
chází s  neocenitelnou radou, jak se po 
zbytek života necítit vystresovaný. „Jste 
připraveni? Nechte to všechno plavat,“ 
směje se. Vzápětí ale zvážní. „Já vím, není 
to reálné, protože jsme do života vtaženi 
a zapojeni a není nám to jedno. Víte, co by 
udělal pokojný bojovník? Ve filmu, který 
byl podle mé knihy natočen, si Dan při le-
zení uvědomí, že to, co dělá člověka šťast-
ným, je ta cesta, ne samotný cíl. Cesta 
k cíli.“ Když totiž ten cíl nemáme, jen bez-
cílně bloumáme. Ač se třeba batole plazí 
po podlaze, něco chce, někam míří. Je to 
stejný proces. Nejšťastnější jsme, když se 
někam pohybujeme, ne když toho dosáh-
neme. „Úspěch bych definoval jako po-
stup k cíli, který má pro nás smysl.“

K  tomu, abychom z  té cesty nesešli, 
je ale důležité co? Ano, odvaha. „Odvaha 
nemá nic společného s  absencí strachu. 
Je přirozené mít strach, stejně jako další 
emoce. Sebepochybnost, úzkost, neklid, 
ustrašenost… Odvahu můžeme ukázat 
právě jen ve chvíli, kdy máme strach. 
Hrdinové a zbabělci cítí úplně ten samý 
strach. Jen na něj jinak reagují. Otázka 
tedy je, jak se k  němu postavíme,“ říká 
Dan Millman. „Pokud je váš strach objek-
tivní a varuje vás před nějakým nebezpe-
čím, může být vaším dobrým přítelem. 
Může být skvělý sluha, ale také špatný 
pán. Protože pokud je strach subjektivní, 
vychází-li to z nás, stydíme se a podobně, 
tenhle strach musíme prostě překonat. Je 
to docela snadné si to říct, že?“

Nikdy se zkrátka neptejte, jestli něco 
dokážete. Vždycky se ptejte, JAK to doká-
žete. I když se cítíte na dně. Není důležité, 
jak se v tu chvíli cítíme, ale jestli se sou-

středíme na daný moment. Tím získáme 
potřebnou odvahu. 

Jednou na Kostarice šel Dan Millman, 
který vyznává i  ve stresových situacích 
heslo „teď a  tady; dýchej a  relaxuj“, na 
atrakci, kdy vás připevní na lano, dají vám 
rukavice a helmu a pustí vás z výšky. Jako 
akční hrdina v počítačové hře se zhoup-
nete na plošinu. Pak přistanete a zhoup-
nete se na další. A tak celkem osmkrát. 
Aby se k atrakci dostali, museli účastníci 
vylézt na schodišti kolem obrovského 
stromu. „Vedle mě kráčela po schodech 
žena a  říkala: Já se tak strašně bojím. 
Ptám se jí: A proč? Vy jste ještě nešla po 
schodech?  A ona na to: Ne těch schodů, 
toho, co je nahoře. Povídám jí: Vždyť tam 
ještě nejsme. A ona: OK. Když jsme tam 
vylezli a ona stála na tom kraji, těsně před 
tím letem, povídám jí: Teď se můžete bát, 
teď už jste v  tom momentu. Ale přesto 
skočila. Takhle chápu odvahu.“

To, že cítíte strach, z vás nedělá zbaběl-
ce. Je to ideální příležitost, jak prokázat 
odvahu. Zaměřte se na cíl a dělejte to, co 
je k němu třeba. Pro ty, kteří by dál hleda-
li důvody, proč to nejde a proč je to moc 
složité, má slavný Američan pádný argu-
ment. „Dokázali jste někdy něco, když jste 
byli unavení? Kdy jste se na to necítili? 
Nebyli jste motivovaní? Třeba jste jen vy-
nesli smetí? Určitě. Můžeme udělat to, co 
je třeba udělat, i když se cítíme špatně.“

Podle Dana Millmana existují dvě cesty 
a přístupy, jak všechno zvládnout a do-
sáhnout svých cílů. První cesta je docela 
populární, ale poměrně složitá. Můžete 
ztišit svoji mysl, vytvořit si posilující a mo-
tivační přesvědčení a  zvednout si sebe-
vědomí a praktikovat pozitivní myšlení, 
abyste našli svoji sílu, osvobodili svoje 
emoce, našli odhodlání a  udělali všech-
no, co je třeba. A pak je tu druhý přístup: 
„Prostě to udělejte.“ vid 

Zvedněte ruku, pokud jste někdy cítili 
fyzickou, citovou nebo psychickou bolest. 
Vidíte, takže jsme v tom všichni spolu...
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ÚSKOKY  
falešného  
PÁTERA

Když někdo vystupuje jako morální, duchovní 
a občanská autorita, ještě to neznamená, 

že to všechno není úplně jinak. Fakta v kauze 
Tomáše Halíka sice hovoří výmluvně, jde 

ale o politicky a mediálně chráněnou osobu. 
Kariéra tohoto muže je skutečně fascinující…
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Foto Profimedia

D émon-svůdce mi toho v životě 
nabízel hodně. Kariéru politic-
kou, ale i tu církevní. Přestože 
to Havel řekl už před nějakými 

20 lety, tak mne dodnes lidé zastavují a ří-
kají, že bych byl skvělým prezidentem,“ 
řekl Tomáš Halík Českému rozhlasu na 
začátku listopadu. Falešnou skromností 
teolog a  filozof skutečně nikdy netrpěl. 
Byl to jen jeden z  celé řady podobných 
rozhovorů, které poskytuje médiím jako 
na běžícím pásu. Přesto, že je monsigno-
rovo postavení uvnitř církve velice pro-
blematické a  velká část katolíků jej ne-
přijímá, směrem k veřejnosti působí jako 
jakýsi neoficiální mluvčí katolické církve. 
Je to podobně absurdní situace, jako kdy-
by o dění uvnitř fotbalového týmu nere-
feroval na tiskové konferenci trenér, ale 
třeba správce hřiště, který má navíc radši 
hokej než fotbal.

V  posledních letech má Halík zdatný 
protipól například v  kardinálu Domini-
ku Dukovi, jenž zastává opačné názory 
téměř na vše, ale není možné si nevšim-
nout, že v  tomto církevním souboji na 
mediální frontě tahá arcibiskup, primas 
český a hlava českých katolíků za kratší 
konec. I proto, že má Halík, farář akade-
mické farnosti a kostela Nejsvětějšího Sal-
vátora, na rozdíl od pražského arcibisku-
pa na své straně mainstreamová média. 

Když jsem v  minulém čísle otevřel 
kauzu think-tanku Evropské hodnoty, 
který, štědře dotován evropskými a ame-
rickými penězi a také částkami z české-
ho státního rozpočtu, šíří dezinformace 
a mystifikuje veřejnost, věnoval jsem se 
i působení Tomáše Halíka, jenž za touto 
iniciativou též stojí. Čekal jsem, že by 
odhalení, jak tento „démon“, který sice 
rád tepe veřejně ostatní za šíření lží a dez-
informací a  moralizuje, kudy chodí, ale 

sám má tuny másla na hlavě, neboť neo-
právněně používá své akademické tituly, 
mohlo pohnout ledy.

Výsledek byl přesně opačný – mlčeli 
a  odvraceli hlavu i  ti, od kterých by se 
dalo čekat, že je taková zjištění zaujmou 
a  budou je šířit dál, aby se veřejnost 
o tomto fakeovém knězi a profesorovi ko-
nečně dozvěděla pravdu.

A tak jediný, kdo stále nemlčí, i když by 
to bylo fajn, je za vydatné pomoci žurna-
listů, kteří mu nadbíhají a zásadně o něm 
nepíší kriticky, právě Tomáš Halík. Svědčí 
to mimo jiné o tom, že není pouhým pe-
dagogem, spisovatelem, teologem, kaza-
telem, aktivistou a zdatným rétorem, ale 
také politicky chráněnou, preferovanou 
a  exponovanou osobou s  dobrým „kry-
tím“. Má nejen zdarma zajištěn prakticky 
neomezený přístup do médií, ale i (neza-
slouženě) pozitivní PR. Podobně jako to 

bylo v  případě idealizovaného Václava 
Havla, jehož mediální obraz nikdy 
nereflektoval jeho slabší a  odvrácené 
stránky. Jak by řekl Jiří Paroubek: „Kdo 
z vás to má?“

O  Halíkově zákulisním vlivu se pře-
svědčil i  bývalý prezident Václav Klaus, 
jenž v říjnu sepsal o kazateli kritický člá-
nek. Šlo o polemiku s „progresivisty Halí-
kova typu“ a reakci na to, že páter Halík 
ostře napadl profesora Petra Piťhu kvůli 
jeho kázání ve svatovítské katedrále 28. 
září, o němž si můžete přečíst na str. 40. 
Václav Klaus se rovněž pozastavuje nad 
tím, že „je profesor Piťha, který hájí řád 
a zdravý rozum, zadupáván do země, vy-
smíván a hanoben, zatímco Tomáš Halík, 
který se v církevní sutaně odvažuje sta-
vět za takové absurdity, jako že pohlaví 
člověka je sociální konstrukt (a který se 
odvažuje otevřeně negovat vše, na čem 
stála a stojí církev i společnost), se nadu-

V roce 1972 Tomáš Halík nastoupil přímo do 
kádrového a posudkového oddělení Chemoprojektu 
coby „asistent na úsek výchovy kádrů“.
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tě natřásá ve světle ramp a jen málokdo 
si troufne jeho odpadlictví pojmenovat“. 
Náhoda? Těžko.

I  ta trocha kritiky stačila k  tomu, že 
Lidové noviny původně nechtěly dle mých 
informací článek Václava Klause, který na 
semináři svého Institutu ku příležitosti 
oslav české státnosti prohlásil, že je pro 
naši vlast Halík větším nebezpečím než 
svého času Reinhard Heydrich, zprvu 
otisknout. Proč média Tomáše Halíka, 
kádrováka kádrováků, tak srdnatě kryjí?

Kazatel
Fakta totiž hovoří jasnou řečí – Tomáš 
Halík není ten, za koho se vydává, nýbrž 
hraje mnohem vyšší hru. Pod jeho židlí 
ale pomalu hoří koudel a  je jen otázka 
času, než bomba vybuchne. Šifra má 
k dispozici dokumenty, které to přesvěd-
čivě dokazují.

V životopise ze sebe Tomáš Halík dělá 
bojovníka proti komunismu, disidenta 
a člena undergroundu. V ostrém kontras-
tu s touto legendou, kterou o sobě šíří, je 
ale skutečnost, že je tomu přesně naopak 
– byl velmi významným pracovníkem 
a funkcionářem minulého režimu, z če-
hož těží zřejmě dodnes. Nemluvím samo-
zřejmě o tom, jestli byl, nebo nebyl v pio-
nýru, SSM nebo KSČ, tam byl skoro každý 
Čech. O to vůbec nejde, to jsou malé ryby. 
Tomáš Halík byl ale ryba velká.

Problematická je především jeho etapa 
na ministerstvu průmyslu a obchodu, jak 
dokazuje spis, který o něm vedla XI. Sprá-
va SNB pod názvem Kazatel. Náčelník Ša-
šek – tak se skutečně jmenoval – v kopii 
kádrových materiálů, jež zasílal 16. dubna 
1982 kolegům z X. správy, uvádí doslova 
toto: „Vzhledem k tomu, že má dr. Halík 
přístup ke kádrovým údajům vedoucích 
pracovníků MP ČSR, žádáme o  součin-
nostní opatření k zajištění ochrany utajo-
vaných skutečností“. Ano, Halík pracoval 
jako psycholog v  Institutu pro výchovu 
vedoucích pracovníků Ministerstva prů-
myslu ČSR. Jinými slovy – byl to kádrovák 
kádrů, což může dělat jen pečlivě vybraný 
a prověřený komunistický „kádr“.

Zajímavý je posudek, který si minis-
terstvo průmyslu vyžádalo od Halíkova 
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dřívějšího zaměstnavatele – Chemopro-
jektu. Zde nastoupil v roce 1972 přímo do 
kádrového a posudkového oddělení coby 
„asistent na úsek výchovy kádrů a sociál-
ní práci“. Vychovával tedy pro režim od-
dané pracovníky, spolehlivé a prověřené, 
jako byl on sám. A „selektoval“ ty nespo-
lehlivé. „Pod sebou“ měl spisy, respektive 
mohl libovolně nahlížet i do kádrových 
svazků nejvyšších šéfů českých podniků.

To ale není jediná díra v životopisu To-
máše Halíka či popis, jenž neodpovídá 
skutečnosti. To, že ze sebe někdo dělá sva-
touška a při změně větru převleče kabát, 
je běžné, takový přemet udělal po Listo-
padu kdekdo. Existuje však rovněž dů-
vodné podezření, že Tomáš Halík nejen 
že nebyl  disident a bojovník za svobodu, 
ale není ani… kněz.

Vyšlo to najevo již před sedmi lety, kdy 
zpochybnil páně Halíkovo svěcení novinář 

a též katolík Petr Hájek. Ten v rozhovoru 
pro Parlamentní listy řekl: „Halík o sobě 
prohlašuje, že jej kdysi tajně vysvětil kar-
dinál Meisner, arcibiskup z Kolína nad Rý-
nem. Z naprosto důvěryhodných zdrojů 
vím, že je to lež. Pan kardinál se velmi di-
vil, jak si mohl Tomáš Halík něco takového 
vymyslet. Tím vzniká nikoli nepodstatná 
otázka – kdo pana Halíka vysvětil, respek-
tive zda vůbec svěcení má.“ Tím Hájek po-
otevřel Pandořinu skříňku.

Česká biskupská konference při spě cha-
la s  prohlášením a  dokumentem, že to 
není pravda a že kněžské svěcení mons. 
Tomáše Halíka v Erfurtu je platné. Ostat-
ně kdyby to neudělala, zavařila by tím 
i sama sobě, že něco takového dopustila. 
Jenže… Dokument, kterým se to snažila 
doložit, je zcela nedůvěryhodný. Neobsa-
huje datum a nemá ani protokolární číslo, 
tudíž není nikde zaregistrován, což odpo-
ruje obvyklé církevní agendě. S takovým 
papírem, který mohl sesmolit kdykoli 

kdokoli třeba včera, kdybyste přišli na 
úřad, vyhodí vás už u vrátnice.

Kromě chybějícího data zarazí na prv-
ní pohled fakt, že podle razítka byl Jo-
achim Meisner, který měl být přítomen 
při údajném Halíkově svěcení, kardiná-
lem a zároveň arcibiskupem kolínským. 
To znamená, že by papír pocházel – ne-
ní-li falešný – nejdřív z roku 1988. Papír 
byl tedy sepsán minimálně 10 let po údaj-
ném svěcení Tomáše Halíka. Nemluvě 
o tom, že církevní dokumenty základní 
náležitosti jako den vystavení či jednací 
číslo obsahují automaticky. A  na závěr 
argument nejpádnější, jak uvádí kanonic-
ké právo: „Po skončení svěcení se zazna-
menají do zvláštní knihy, v  kurii místa 
svěcení pečlivě uchovávané, jména jed-
notlivých svěcenců a udělovatele svátosti 
svěcení, místo a den svěcení; všechny do-
klady o  jednotlivých svěceních se ucho-

vají. Každému vysvěcenému vydá biskup 
světitel  věrohodné osvědčení o  přijetí 
této svátosti; ti, kteří byli vysvěceni jiným 
biskupem na základě listiny pověření 
k vysvěcení, předloží je svému vlastnímu 
ordináři za účelem záznamu vysvěcení 
do zvláštní knihy uchovávané v archivu.“

Těžko zde obstojí argument, že při tak-
zvaném tajném svěcení v NDR, jak zdů-
razňuje Tomáš Halík, takové potvrzení 
nemuselo být s ohledem na bezpečnost 
vydáno; zcela určitě by si jej archivovala 
alespoň církev.

Zbytečné spekulace
To, že by mohl v  církvi působit falešný 
kněz (s  jakým asi posláním?), je děsi-
vá představa. Na druhou stranu, když 
může na univerzitě učit falešný profe-
sor… Ano, Tomáš Halík se pustil na velmi 
tenký led i  v  akademické sféře. Docent 
Otakar Jelínek, člen akademické obce 
Univerzity Karlovy, si dal tu práci, že 

Existuje rovněž důvodné podezření, že Tomáš Halík 
nejen že nebyl žádný bojovník za svobodu, ale není 
ani… kněz.

Tomáš Halík je nejznámějším mediálním 
hlasem české katolické církve, na velkou část 
katolíků ale jeho liberální názory působí jako 

rudý hadr na býka.   Foto Profimedia
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zmapoval celou Halíkovu studijní dráhu, 
a  došel pro mnohé k  překvapivým, leč 
neprůstřelným závěrům.

Pan Jelínek od roku 2000 přednáší lé-
kařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě 
Karlovy univerzity v Praze a není žádné 
„béčko“. Za svou vědeckou práci v  roce 
1988 obdržel medaili MFF UK 2. stupně 
za vynikající pracovní výsledky a v roce 
1990 od celostátního sjezdu v Nitře čest-
né uznání za iniciativní práci v  Jednotě 
českých matematiků a  fyziků. V  roce 
2003 byl pak za svou celoživotní vědeckou 
i pedagogickou práci na Matematicko-fy-
zikální fakultě oceněn pamětní medailí 
od kolegia děkana. Tento ctihodný muž, 
oddaný katolík, nechápe, jak je něco tako-
vého možné, a snaží se na pytláka v aka-
demickém a církevním revíru již dlouho 
upozornit. Ač k tomu přistoupil analytic-
ky a vědecky a věc je vzhledem k počtu 
důkazů zcela evidentní, někdo drží nad 
Tomášem Halíkem ochrannou ruku dál.

Panu Jelínkovi jako vlastenci a věřícímu 
člověku vadí, že Tomáš Halík coby vlivný 
náboženský činitel prostřednictvím mé-
dií ovlivňuje obrovské množství lidí a své 
funkce faráře Akademické farnosti u nej-
světějšího Salvátora stovky hledajících 
studentů. Z  Halíkova působení v  církvi 
a  jeho míchání s  politikou má osypky. 
„Zjistil jsem, že téměř ke všem svým te-
ologickým titulům přišel nikoli normální 
cestou a v souladu s příslušnými zákony, 
nýbrž anomálním způsobem, hraničícím 
s akademickými podvody,“ vysvětluje. 

Potíž je především v  tom, že Tomáš 
Halík neabsolvoval doktorské studium, 
a  tudíž nemůže být podle zákona ani 
profesorem. Dle vysokoškolského zákona 
je studium v České republice třístupňo-
vé – bakalářské, magisterské a  doktor-
ské. Nicméně v doktorátech panuje jistý 
zmatek, neboť se rozlišují takzvaný malý 
a velký. Absolvent magisterského studia 
může sepsat takzvanou rigorózní práci 
a absolvovat rigorózní zkoušku, čímž zís-
ká titul PhDr., JUDr., RNDr., PharmDr. či 
ThLic. v závislosti na tom, zda jde o obor 
humanitní, práva, přírodní vědy, farmacii 
nebo teologii. Tyto tituly se uvádějí před 
jménem a  jsou akademické, vědecký je 

až doktorát velký, Ph.D., který se uvádí za 
jménem. „Akademický problém Tomáše 
Halíka spočívá v  tom, že on sám nikde 
žádné postgraduální doktorské studium 
neabsolvoval. Oprávněně používá před 
jménem pouze svůj akademický titul 
doktora filozofie PhDr., tzv. malý dokto-
rát, který mu byl udělen v roce 1972 na 
základě obhajoby jeho rigorózní, nikoliv 
disertační práce s  názvem Křesťanství 
jako utopie. K dialektice dějin křesťanského 
sociálního myšlení. Pokud jde o  Halíkův  
doktorát Th.D. za jménem, je právnicky 
naprosto zřejmé, že jde o  užívání neo-

právněné. Halík nikdy nepředložil ani ne-
obhájil žádnou teologickou disertaci, ergo 
nemůže být doktorem teologie Th.D, vše 
ostatní jsou jen zbytečné spekulace.“

Vyhodit!
Takzvaná první Halíkova klička přišla již 
v roce 1992. V té době studoval na Papež-
ské Lateránské univerzitě v  Římě, kde 
získal akademickou, nikoli doktorskou 
hodnost licenciáta teologie – ThLic. Jeho 
studium zde ale univerzita ukončila již 
po třech měsících, neboť zaregistrovala, 
že student podvádí. Aniž by absolvoval 
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doktorské studium teologie zakončené 
řádným doktorátem v Římě nebo v Pra-
ze, získal totiž ve stejné době pan Halík 
na Papežské teologické fakultě ve Wrocla-
wi vyšší docentskou hodnost – Th.D. hab. 
Podmínkou k  jejímu získání je ovšem 
velký doktorát. Jak se topanu Halíkovi po-
dařilo? Je v tom polský šlendrián, úplatky, 
nebo něco jiného? Aby to prošlo, musel 
v Polsku Tomáš Halík uvést svůj „malý“ 
titul doktora filozofie PhDr., a to namís-
to požadovaného doktorátu vědeckého 
PhD. Navíc zde použil již podruhé  prá-
ci Katolická kultura a  česká společnost 
po II. vatikánském koncilu, za niž mu byl 
v roce 1992 udělen titul docenta sociolo-

gie. Papežská teologická fakulta přesto 
ambicióznímu studentu Halíkovi udělila 
13. října 1992 protiprávně titul habilitova-
ného doktora teologických věd.

Tomuto polskému titulu Th.D. hab. 
odpovídá u  nás docent teologie. Člověk 
nemusí být žádný Einstein, aby pochopil, 
že jde o akademický podvod jako vyšitý. 
Sedmého prosince 2006 povolil tehdejší 
rektor Karlovy univerzity Václav Hampl 
Halíkovi užívat titul Th.D, čímž se stal ny-
nější senátor spolupachatelem.

Bryskně na tuto českou uličku zarea-
govali Italové. Na konci roku 1992 napsal 

děkan Teologické fakulty Papežské Late-
ránské univerzity v Římě Mons. Ignazio 
Sanna profesoru Ignacy Decovi, děkanu 
Papežské Teologické fakulty ve Wroclavi, 
že Tomáš Halík získal na wroclavské fa-
kultě doktorát teologie za stejnou práci, 
za kterou mu byl předtím udělen licenci-
átský titul v Římě. To bylo i příčinou toho, 
že byl tehdy v Římě z dvouletého studia 
k dosažení doktorátu na papežské Late-
ránské univerzitě okamžitě vyloučen.

O  tom ostatně podrobně informoval 
v dopise ze dne 8. února 1993 Mons. prof. 
Karel Skalický, který na fakultě v Římě 
působil, děkana pražské katolické Teo-
logické fakulty: „ … Náš student Tomáš 

Halík dosáhl doktorátu teologie a  záro-
veň i  jeho habilitace v prosinci 1992 na 
Papežské theologické fakultě ve Wrocla-
wi prací, jež byla doporučena dvěma opo-
nentskými posudky, a  to prof. Zdeňka 
Neubauera z katedry Filosofie přírodních 
věd Přírodovědecké fakulty UK a Mons. 
dr. Karla Vrány z Vaší Theologické fakulty. 
Student tudíž nemůže být zapsán k dosa-
žení jednoho a téhož doktorátu na dvou 
různých fakultách.“ 

Otakar Jelínek, jenž pozoruhodnou ka-
riéru pátera Halíka popsal a zmapoval, byl 
ironií osudu promován docentem ve stej-

ný den po Halíkově boku, ještě s exprezi-
dentem Václavem Klausem či známým 
lékařem a pozdějším děkanem lékařské 
fakulty Svačinou. Šlo o  jednu z prvních 
slavností, kde byli promováni akademičtí 
pracovníci, jimž byl za komunismu z poli-
tických důvodů zastaven postup.  

Zatímco v Římě se s „lžidoktorem“ Ha-
líkem nemazlili a vyloučili jej ze svých řad 
hned poté, co zjistili, že je falešný hráč, 
české univerzity, zejména Karlova, strčily 
hlavu do písku a předstírají, že je vše v po-
řádku. V zemi, jež zrodila plzeňskou práv-
nickou fakultu a kde byli falešným dokto-
rem práv premiér i ministr, se to asi bere 
jinak. Jediný, kdo nestrčil hlavu do písku, 
byla ombudsmanka Anna Šabatová. Panu 
Jelínkovi odpověděla, že to není v  její 
kompetenci, a oznámila mu, že „úmyslné 
neoprávněné užívání vědecké hodnos-
ti a titulu absolventa VŠ je přestupkem. 
Úřední osoba se dopustí trestného činu, 
pokud v úmyslu opatřit jinému prospěch 
vykonává svou pravomoc způsobem od-
porujícím jinému právnímu předpisu či 
překročí svou pravomoc. V takových pří-
padech se můžete obrátit na policii“.

To také pan docent Jelínek udělal. Vý-
sledek? „Teprve nyní jsem byl vyrozuměn 
přípisem ze dne 26. 10. 2018, že policií 
ČR nebyly zjištěny skutečnosti nasvěd-
čující tomu, že byl spáchán trestný čin, 
odůvodňující zahájení úkonů trestního 
řízení. Naši policejní ,experti‘ tudíž ne-
shledali nic závadného na tom, že někdo 
použije neoprávněně paragraf zákona 
v případě, na nějž se a priori nevztahuje, 
ani na tom, že někdo protiprávně povýší 
nižší akademickou práci na vyšší práci 
doktorskou!“

Ne pokud je ten někdo Někdo – vrch-
ní kádr minulého režimu s  obrovským 
vlivem, jenž umně a v jiném kabátu vplul 
do nové doby a klouže v ní jako úhoř. Na-
víc kolem něj všichni chodí po špičkách 
a v předklonu. Největší morální ikonou je 
tak v Česku člověk, který s vervou vycho-
vává lid a tepe českou malost, vyčuranost 
a  špatnost, přičemž mu po hlavě stéká 
přepuštěné máslo. Ač sám míří vysoko 
a vystupuje jako svědomí národa, vypadá 
spíš jako obyčejný „Lhalík“. vid 

Bože, ty to vidíš...   Foto Profimedia

To, že by mohl v církvi působit falešný kněz, 
je absurdní představa. Na druhou stranu, 
když může na univerzitě učit falešný profesor…
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Jak jsem (ne)dělal 
rozhovor s legendou
Prahu navštívil poslední pořádný investigativní reportér ze staré školy 

Seymour Hersh. Velikán světové žurnalistiky napsal třeba knihy 
o Kennedym a Kissingerovi, který podle něj lže, jako ostatní dýchají. 

Teď chystá jednu o Dicku Cheneym a říká: „Mám rád příbehy, 
které zvednou lidi ze židle.“

K dyž ti matka řekne, že tě milu-
je, ověř si to,“ zní jedno z hesel 
Seymoura Hershe. Žurnalistic-
ké legendy, která v  listopadu 

zavítala na pozvání Pražského festivalu 
spisovatelů do Prahy. Seymour Hersh 
(81) je možná poslední opravdový novi-
nář ze staré školy, který dělá upadající 
profesi čest. A taky velká americká hvěz-
da – se vším, co k tomuto statusu patří. 

Jeho návštěva přišla jen pár měsíců 
poté, co vydal své paměti s  názvem 
Reportér. A  že bylo o  čem psát. Jeho 
dlouhá desetiletí trvající kariéra, která 
rozhodně ještě nekončí, byla plná dob-

rodružství, napětí a  skvělých příběhů. 
„Mám rád story, které nadzvednou čte-
náře ze židle,“ říká muž, jenž se proslavil 
již na přelomu 60. a  70. let odhalením 
toho, jak vojáci 23. pěší divize americké 
armády 16. března 1968 ve vesnici My Lai 
během války ve Vietnamu zmasakrovali 
zhruba 347 (tvrdí americká strana) 
až  504 (tvrdí vietnamská strana) neo-
zbrojených obyvatel, přičemž byly ně-
které oběti před smrtí mučeny, bity, zná-
silněny a jejich těla následně znetvořena. 
„Bylo ráno 16. března 1968, všude ležela 
mrtvá těla – tucty žen, dětí a  starých 
lidí, všichni zastřeleni mladými americ-

kými vojáky.“ Věta, kterou začíná jeho 
nejslavnější reportáž, se stala nesmr-
telnou a pootočila veřejné mínění proti 
válce. 

Američané událost tradičně tajili 
a  mluvili o  jakési bitvě s  Vietkongem, 
jenže veterán Richard Ridenhouer, který 
se znal se členy roty Charlie, řekl, jak to 
doopravdy bylo. I když už to věděla celá 
řada politiků i novinářů, o barbarském 
průběhu „demokratizace“ Vietnamu po-
prvé informoval veřejnost v  listopadu 
1969 až Seymour Hersh, který za svou 
sérii článků pro malou tiskovou agentu-
ru Associated Press Wire Service dostal 
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slavnou Pulitzerovu cenu. Až poté kauzu 
přejala velká média. Tento „incident“ je 
nejznámější, a letos se hojně připomínal, 
neboť od něj uplynulo 50 let, rozhodně 
ale nebyl jediný. Američané srovnali se 
zemí během války na 4000 vietnam-
ských vesnic a měst.

Později vyšlo najevo dokonce i  to, že 
záminka k celé vietnamské válce, kdy se 
údajně rozhořela přestřelka mezi ame-
rickým torpédoborcem Maddox a  se-
verovietnamskými torpédovými čluny 
v srpnu 1964 v Tonkinském zálivu, byla 
falešná a tento incident se nikdy nestal. 
Potvrdily to nově odtajněné dokumenty 

z Národní bezpečnostní agentury, o kte-
ré požádala Federace amerických vědců 
(FAS), v roce 2008.

Dnes již víme, že takto začínají ame-
rické války zcela běžně – od té doby si 
vyrobili Američané „důkazy“ potřebné 
k zahájení ofenzivy proti suverénní zemi 
ještě mnohokrát. Asi nejznámější je vý-
mysl o chemických zbraních v Iráku či 
činnost a osudy Usámy bin Ládina v Af-
ghánistánu a Pákistánu.

Právě na téma Usámy bin Ládina se 
zaměřil další známý článek Seymou-
ra Hershe z roku 2015. „Uplynuly čtyři 
roky, co skupina US Navy SEALs za-
vraždila Usámu bin Ládina při nočním 
přepadu vysokou zdí obklopeného sídla 
v  pákistánském Abbottábádu. Zabití 
bylo zlatým hřebem prvního Obamova 
prezidentského období a hlavním fakto-
rem jeho znovuzvolení. Bílý dům stále 
tvrdí, že mise byla událostí celoameric-
kého významu a  že vrchní generálové 
pákistánské armády a pákistánské zpra-
vodajské služby ISI o přepadu nebyli pře-
dem informováni. To je lež, stejně jako 
mnoho dalších položek v účtu Obamovy 
vlády. Historku Bílého domu by mohl 
možná napsat Lewis Carroll: opravdu 

by si bin Ládin, cíl masivní mezinárodní 
štvanice, zvolil za nejbezpečnější místo 
k  životu a  pro vedení operací al-Káidy 
letovisko čtyřicet mil od Islámábádu? 
Skrýval se na veřejnosti. Tak pravila 
Amerika,“ začíná zostra investigativní 
novinář, který se do dějin žurnalistiky 
zapsal kromě slavných reportáží přede-
vším tím, že si dovolil zveřejňovat jiné 
verze nejrůznějších událostí, než jsou ty 
oficiální v podání amerických vlád.

Kvůli tomu, že pracuje a  píše jinak, 
než je u  jeho mainstreamových kolegů 
zvykem, bývá označován přívlastkem 
„kontroverzní“. Je příliš slavný na to, aby 

jej mohli ignorovat, a zároveň nebezpeč-
ný, neboť píše i o tom, co by velká média 
raději ignorovala; a  tak stojí v  jakémsi 
meziprostoru, kde se kolem něj našla-
puje tak trochu po špičkách. Přesvědčil 
jsem se o tom na vlastní oči v Praze, kdy 
jsem měl tu čest se s doyenem světové 
žurnalistiky potkat. „Dnes by to šlo, dnes 
má dobrou náladu,“ upozorňují mě de-
centně organizátoři, přes něž si domlou-
vám s mistrem Hershem rozhovor.

Vzpomínky na zlatý věk
„Omlouvám se za zpoždění,“ hlásí ve 
dveřích kavárny a knihkupectví Globe & 
Bookstore, mávaje přitom publiku, ener-
gický osmdesátník. Na to, že původní 
říjnový termín návštěvy musel posunout 
kvůli operaci a na diskusi s autogramiá-
dou dorazil přímo z letiště, je neuvěřitel-
ně čilý. Ihned se usadí do připraveného 
křesla a začne sypat historky ze své bo-
haté kariéry. Slova chrlí kadencí kulome-
tu, hojně využívá své bohaté slovní zá-
soby a alegorie, takže je pro nerodilého 
mluvčího někdy těžké mu stačit. 

Ve svém líčení politických či společen-
ských událostí je velký pedant, což od 
posluchače vyžaduje podrobné znalosti 

světové či americké politiky, jinak mu 
nezbyde nic jiného než moudře kývat 
a  v duchu si říkat, o  čem to sakra ten 
Hersh mluví. Někoho, kdo se tolik neori-
entuje v politice nebo nezná souvislosti, 
může kupa podrobností snadno zahltit. 
Do toho ale Seymour Hersh vstupuje 
údernými glosami a komentáři součas-
né situace, ruku v ruce se svým suchým 
humorem. „Jsem demokrat, ale nemůžu 
vystát, co Demokratická strana dělá. Po-
slední rok strávili jenom stížnostmi na 
Trumpa. Podobně jako média. Já mezi-
tím píšu o tom, co se děje v Americe, na 
ministerstvech, jak se naše země mění 

Média v Americe nechápou, že Trump není blbec. Porazil 
15 republikánských politiků se zkušenostmi v politice 
v délce 295 let i dynastie Bushových a Clintonových.
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Občas milý a vtipný, občas nerudný a protivný. 
Seymour Hersh, doyen světové žurnalistiky. 
Legendy zkrátka mívají své vrtochy.   Foto ŠIFRA
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včetně zákonů, které posilují korporace 
a bohaté. Ameriku totiž řídí plutokrati 
(vrstva nejbohatších),“ prohlásil v  úvo-
du diskuse. Štvou ho demokrati, ale 
i  Trump. Přesto mu to nezatemňuje 
mozek. „Média v  Americe dnes žijí 
z Trumpa. Nechápou, že není blbec. Vy-
smívají se mu, ale on s nulovými zkuše-
nostmi porazil patnáct republikánských 
politiků se zkušenostmi v délce 295 let, 
přičemž zničil i  dynastie Bushových 
a  Clintonových.“ I  tím se Hersh liší od 
většiny mediální produkce, která jako na 
fotbale fandí jedné či druhé straně fana-
ticky bez ohledu na průběh hry.

„Jsem jeden z  posledních, kdo za-
žil zlatý věk žurnalismu, kdy reporté-
ři denního tisku nemuseli soutěžit se 
čtyřiadvacetihodinovým zpravodajským 
cyklem kabelových televizí, kdy noviny 
měly dostatek hotovosti z prodeje a  in-
zerce a kdy jsem mohl cestovat kamkoliv, 
kdykoliv a dle vlastního uvážení s kredit-
ní kartou společnosti v kapse. Bylo dost 
času k sepsání reportáže o žhavých udá-
lostech, aniž bych musel neustále sledo-
vat, co se děje na webových stránkách no-
vin. Ne existovaly žádné panelové diskuse 
expertů a žurnalistů na kabelové televizi, 
kteří každou odpověď na otázku začína-
jí dvěma vražednými slovy mediálního 
světa – Já myslím. Jsme otupělí falešnými 
zprávami, vzrušenými a nekompletními 
informacemi a  nepravdivými tvrzení-
mi, které nonstop přináší náš denní tisk, 
naše televize, naše on-line zpravodajské 
agentury, naše sociální média a náš prezi-
dent,“ píše ve svých pamětech.

Úpadek současné žurnalistiky vidí 
hlavně v  tom, že média nemají peníze 
na pořádné novináře, kteří by se mohli 
věnovat psaní dobrých investigativních 
textů s  jejich „vysokonákladovým, ne-
předvídatelným výsledkem a  jejich 
schopností rozhněvat čtenáře a  přita-
hovat drahé právníky“. „Moje kariéra se 
točila kolem úkolu říkat důležité a  ne-
chtěné pravdy a  dělat z  Ameriky lépe 
informované místo. Vím, že v dnešním 
novinářském světě není možné dosáh-
nout takové volnosti, jaká v něm vládla 
ještě před deseti lety, kdy se začaly uta-

hovat finanční šrouby. (…) dnešní noviny 
a televize si prostě nemohou dovolit dr-
žet korespondenty na bitevním poli a ty, 
které to dělají – v podstatě The New York 
Times, kde jsem v 70. letech spokojeně 
pracoval osm let, mají neustálé problémy 
– nejsou schopny financovat dlouhodobé 
zpravodajství, které je třeba, aby mohlo 
rozkrýt zkorumpovanost armády či taj-
ných služeb,“ popisuje Seymour Hersh, 
kterému dle vlastních slov trvalo dva 
roky, než dokázal zjistit, co potřeboval, 
například o nelegální špionáži provádě-
né CIA v 60. a 70. letech doma v Americe.

Uchovat tajemství
Při svém pobytu v Praze mluvil, mluvil 
a mluvil, až ztratil hlas. Třeba o studené 
válce a  nejslavnějším whistleblowerovi 
Dannym Elsbergovi, který vynesl na ve-
řejnost vládní dokumenty známé jako 
Pentagon Papers, jež popisují, jak Spo-

jené státy schválně rozšířily válku do 
Kambodže a Laosu či eskalovaly konflikt 
v Severním Vietnamu, což vůbec nebylo 
publikováno ve zpravodajských médiích. 
Hersh připomněl jeho slova, že nikdo 
nechápe, jak nejen ta americká, ale 
i ostatní vlády uchovávají tajemství, pro-
tože si lidi nedovedou představit rozsah 
tohoto utajení. Zkrátka co nechtějí, to se 
až na výjimky, jako jsou nějaké úniky či 
povedené novinářské story, nedozvíme. 
Seymour Hersh se snažil vždy odkrýt 
maximum toho, co může z  těchto taj-
ností a úskoků doložit a dokázat. Zajímá 
ho to, co lidi vědí, ne to, co si myslí. „Zís-
kal jsem s tím zkušenosti jako reportér 
v době, kdy byla ve Vietnamu jatka. Jedi-
ná věc, jak něco důležitého zjistit, je číst 
před tím, než začnu psát. Cílem není na-
psat senzaci, ale přinést detaily. Vyprá-
vět příběh pomocí detailů, ne přívlastků 
a přídavných jmen.“

Během jeho pražského pobytu si vší-
mám, jak se v jeho postojích k událostem 
i médiím neustále projevuje ono zvláštní 
„schizofrenní postavení“. Seymour Her-
sh je k velkým médiím na jednu stranu 
kritický, ale do hlubších rozborů světa, 
který jej dostal na vrchol, se příliš nepou-
ští. Je totiž stále jeho součástí. 

Je například otázka, zda jde klesající 
úroveň médií omluvit pouze nedostat-
kem peněz, když mnohdy fungují v pod-
statě jako PR oddělení západních vlád, 
zuřivě prosazují zájmy globalistů a mís-
to žurnalismu dělají aktivismus.

  To, že během povídání nehledí na čas, 
má kromě nesporných výhod (řekne 
hodně informací) i jisté nevýhody (nedá 
se s ním nic moc domlouvat a musí se na 
něj dlouho čekat). Jelikož mluví od půl 
páté skoro do sedmi a  pak podepisuje 
knížky, mám na výběr – buď mu budu 
moct položit jednu nebo dvě otázky, 

nebo musím počkat do soboty a v hote-
lu budu moct udělat klasický rozhovor. 
Právě tady se dopouštím jedné ze zásad-
ních chyb – vyberu si druhou možnost. 
Kdybych věděl, co vím teď, položil bych 
mu dvě otázky, které by se mohly pro-
táhnout. Večeře nevečeře, akce neakce, 
o  tom, jak dlouho, kde a  s  kým bude 
mluvit, si rozhoduje Hersh sám.

Na rozdíl od čtvrtka v sobotu neměl 
vůbec dobrou náladu, kulantně řeče-
no. Byl už evidentně unavený, nerudný  
a rozladěný z toho, že chraptí a špatně se 
mu mluví. Rozhovor by měl začít v 16.00, 
přede mnou má být ještě jeden novinář. 
Času je tedy dost. Už jsem na cestě do ho-
telu v centru Prahy, kde pan Hersh bydlí 
a v jehož konferenčním sále se koná od 
19.00 tisková konference, když mi přijde 
zpráva, že dolů přijde až v šest. Oba roz-
hovory se tedy dají stihnout, i když ne 
zdaleka tak v klidu, jak by bylo záhodno.

Získal jsem s tím zkušenosti jako reportér v době, 
kdy byla ve Vietnamu jatka. Jediná věc, jak něco 
důležitého zjistit, je číst před tím, než začnu psát.
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Chci se ho zeptat, zda dříve opravdu 
bývala média skutečně lepší, nebo je 
jejich manipulace dnes natolik zjevná, že 
to vidí víc a víc lidí. Nebo proč se noviny 
alespoň nesnaží předstírat, že chtějí lidi 
informovat a  ne převychovávat, a  kdy 
nastal v této oblasti zlom. Po Iráku? 11. 
září? Jenže celé to dopadne úplně jinak...

Během svého pobytu v Praze poskytl 
Seymour Hersh krotký rozhovor České 
televizi do pořadu Události, komentáře, 
který se točil kolem toho, že se ČT diví, 
proč je kritický vůči médiím, proč nevěří 
americké vládě a jak šílení jsou ministři 
Donalda Trumpa, či mnohem výživnější 
Lidovým novinám. Tam mluvil o tom, že 
CIA má živobytí z nenávisti k Rusku a že 
jsou zpravodajci cvičeni, aby uměli lhát, 
a tak to pořád dělají, či o tom, jak se útok 
chemickými zbraněmi v Sýrii, o kterém 
stále hovoří média, nikdy nestal. Na 
otázku šéfredaktora LN Veselina Vačko-
va, mého bývalého šéfa, zda nejsou tako-
vé články „konspirativní“, jak je Hershovi 
někdy vytýkáno, odpověděl: „To, v  čem 
někdo vidí konspirační teorii, já spatřuji 
– a nechci, aby to znělo hrdinsky – prav-
du.“ A dodal: „Byl jsem v Londýně propa-
govat svou knihu v  jednom programu 
BBC a  byla se mnou novinářka z  tam-
ních Timesů. Ke konci mi řekla: O vás se 
ví, že jste na straně Syřanů. Odpověděl 
jsem jí: Ne, ne, ne, já jsem na straně fak-
tů. Já prostě věřím ve fakta, i když jsou 
nepohodlná.“ Právě to jej odlišuje od vět-
šiny kolegů. 

Není to málo?
I  přes tento povedený rozhovor, který 
mohl vzniknout i  proto, že není v  ta-
kovém rozporu s  oficiální linií Lidovek 
vlastněných Andrejem Babišem jako tře-
ba média Zdeňka Bakaly, celkově zájem 
a  zpravodajské pokrytí neodpovídaly 
významu osobnosti Hershova formátu. 
Takové to „ignorovat to nejde, ale nesmí-
me to přehánět“. Těžko to může něco 
ilustrovat lépe, než že vedle mě přímo 
při diskusním večeru se Seymourem  
Hershem a následné tiskové konferenci 
sedí šéfredaktor pořadu reportéři ČT 
Marek Wollner, který se zvedne a odejde 

těsně předtím, než je možné pokládat 
novinářské legendě dotazy… Tak na co 
by se asi ptal, že?

Seymour Hersh se v tomto prostředí 
„jednou nohou v  před a  druhou již na 
ústupu“ umí skvěle pohybovat. Díky 
své pečlivosti, zaťatosti a vášni pro zís-
kávání informaci se dostal až na vrchol. 
A  zkušeně balancuje po hraně. Přesto 
má i tento stav jisté limity, jak jsem již 
naznačoval. Na jedné straně odhalí ma-
sakr v My Lai a mučení vězňů v iráckém 
vězení Abú Ghraib, na straně druhé 
řekne, že se diví vyhroceným vztahům 
mezi USA a  Ruskem a  situaci v  Sýrii, 
a myslí si, že Spojené státy trvají na tom, 
že jednotky bojující proti syrskému pre-
zidentovi Asadovi jsou umírněné, a věří 
ve svobodu, demokracii a sekulární stát. 
Přičemž modus operandi americké za-
hraniční politiky je pokud ne někam pří-
mo vtrhnout s armádou, tak alespoň vy-
zbrojit opozici a teroristy. Stejně tak se 
nikdy nezabýval samotnou variantou, že 

11. září 2001 bylo zpravodajskou hrou 
a  „inside jobem“. Těžko říct, do jaké 
míry je to způsobeno tím, že se při 
své investigativní práci řídí heslem, že 
publikuje jen to, co ví (respektive co 
mu sdělí zdroje, kterým věří), a  ne to, 
co si myslí. „To, co si myslím, nic ne-
znamená,“ říká. Některé věci, třeba 
11. září, se ale pro tento přístup příliš 
nehodí. Jak dokážete, že nemohou 
spadnout tři budovy po zásahu dvou 
letadel, kromě toho, že použijete zdravý 
rozum, výpovědi svědků a všechny po-
chybnosti a indicie z otevřených zdrojů 
okolo? Tohle mu nikdo z jeho dlouhole-
tých zdrojů zevnitř úřadů asi nepotvrdí, 
i když je to dnes již zjevné…

Zeptat se na takové věci Seymoura 
Hershe není snadné, obzvlášť když má 
špatnou náladu. Můj novinářský kolega, 
který dělal rozhovor přede mnou, si 
kromě klasických otázek připravil i  ty, 
jež pana Hershe konfrontovaly i s kriti-
kou vůči němu – měl celou řadu nepřátel 
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a ti po něm šli. Možná to nebyl nejlepší 
způsob vedení rozhovoru, možná se 
mohl redaktor lépe připravit, v jednom 
momentě už to ale Seymour Hersh ne-
rozdýchal a dal to dosti nepokrytě na-
jevo. Kolega – není třeba jej jmenovat 
a  uvádět do rozpaků – nerozuměl jed-
né z  jeho metafor, načež mu Seymour 
Hersh oznámil, že když neumí anglicky, 
nemá s ním dělat rozhovor. Protože jsem 
té metafoře taky nerozuměl, vynadal 
i mně. „Je to pro mě ztráta času, navíc 
vůbec nerozumíte podstatě toho, co chci 
říct, je důležité rozumět detailům. Ni-
kdy nedělejte rozhovor s někým, pokud 
o tom člověku nevíte všechno a nepřeče-
tl jste vše, co napsal.“

Možná jsme nerozuměli všemu 
z jeho rychlomluvy, to ale podle mě ne-
byl hlavní důvod mistrova hněvu – vy-
padalo to spíš, že ho nebavily kolegovy 
otázky. „Na to se mě ptali už stokrát, 
mně jde ale vždy o podstatu věci,“ bouřil. 
Pak se sice trochu zklidnil a začal men-

torsky vysvětlovat, jak se dělá novina-
řina a jak je důležité být vždy profesio-
nální a perfektně připravený, ale moc to 
nepomohlo. Schlíplému kolegovi z  jed-
noho velkého média kladl na srdce, ať se 
na něj nezlobí, ale vezme to jako lekci. 

Organizátoři mu přišli říct, že teď 
bych měl rozhovor dělat já, ale v  jeho 
rozpoložení to nemělo smysl. Nedal se 
zastavit a  vyčítal kolegovi kromě an-
gličtiny i  volbu otázek a  způsob ptaní 
a  organizátorům, proč mu nepřivedli 
někoho, kdo umí perfektně anglicky, aby 
mu rozuměl každé slovo. „Proč jste mi to 
udělali?“ ptal se stále dokola. 

Podotkl jsem, že v mainstreamových 
novinách se najde celá řada lidí, kteří umí 
možná lépe anglicky, ale ti tu nejsou, pro-
tože se takového rozhovoru bojí – ještě 
by v něm zaznělo něco, co není v souladu 

s jejich ideologií. To ale pan Hersh slyšet 
moc nechce – prý dělal celostránkový 
rozhovor pro Lidovky a byl i v České tele-
vizi a Seznamu. Není to ale málo?

Prostě to dělám
Je důležitější forma, nebo obsah, pře-
mýšlím… To je přesně ta schizofrenie. 
Perfektní angličtinou ve vybaveném 
studiu, případně se sluchátkem v uchu 
a překladem, klouzat po povrchu, anebo 
se ptát možná kostrbatěji, ale s opravdo-
vým zájmem a na podstatné a mnohem 
zajímavější věci?

Aby Seymour Hersh mohl být nejslav-
nější investigativní reportér dnešní doby, 
musel se perfektně naučit řemeslo. Jak 
zacházet se zdroji, jak mluvit s  lidmi, 
jak prověřovat informace, jak psát, jak se 
dostat k těm správným lidem. V tom hle 
neexistuje lepší učitel než on; poslouchal 
jsem ho se zatajeným dechem a  vím, 
že měl ve všem absolutní pravdu. Mám 
před sebou spoustu práce, abych uměl 

tuhle práci tak jako on. Na druhou stra-
nu cítím, že tento starý žurnalistický 
svět s železnými pravidly narazil na své 
hranice. Fakta a to, co vám lidi řeknou, 
je důležité. Důležité je ale taky používat 
intuici a klást otázky mimo tento rámec, 
zpochybňovat i to, co platilo před pade-
sáti lety, a  inspirovat čtenáře k  tomu, 
aby o tom sami přemýšleli a pochopili, 
jak tenhle systém (ne)funguje.

Lekce od Seymoura Hershe zní: Je dů-
ležité nepodceňovat formální stránku 
a železná žurnalistická pravidla. A moje 
intuice mi k tomu dodává: Ale ani je ne-
přeceňovat a nebát se být sví a autentičtí 
a moc to nekomplikovat, složitých kauz 
a nepřehledných informací je kolem až 
až. A není důležité jen to, co a jak píšete, 
ale taky komu, proč a s čím. A tak můj 
čas na rozhovor strávil ostřílený repor-

tér mentorskými radami a  lamentová-
ním. Určitě ale z  jeho rad budu čerpat, 
aby byla Šifra stále lepší.

To, že pravidla, na kterých Seymour 
Hersh lpí, ani nejdokonalejší angličtina 
světa nejsou to nejdůležitější, se ukazu-
je na konci tiskové konference, kdy mu 
pokládám úplně poslední otázku večera: 
Jaká byla ta nejpřekvapivější informace, 
kterou jste během své kariéry získal? 
A bylo něco, co zničilo vaše iluze o tom-
to světě? „My jsme se potkali před chví-
lí, že? To je podobná otázka jako ,který 
svůj příběh máte nejraději‘? Mám rád 
všechny své story tak jako svoje děti – 
úplně stejně. Ztratil jsem schopnost být 
překvapen poté, co jsem zažil válku ve 
Vietnamu. Už hodně dlouho jsem nebyl 
něčím překvapen. Nepřekvapuje mě ani 
smrt. Je to skvělá otázka, ale takhle jsem 
o tom nikdy nepřemýšlel. Nepřemýšlím 
o tom, co a proč dělám. Nebo proč jsem 
stal tím, čím jsem. Já nevím. Prostě to 
dělám.“ vid 

Jaká byla ta nejpřekvapivější informace, kterou jste 
během své kariéry získal? – Ztratil jsem schopnost 
být překvapen poté, co jsem zažil válku ve Vietnamu.

Seymour Hersh také podepisoval v Praze  
své bohaté paměti s příznačným názvem 

Reportér.   Foto PWF
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Unikátní přístroj na neutralizaci geopatogenních 
zón a elektrosmogu, za kterým stojí léčitel Ivan 

Rybjanský, získal další mezinárodní certifikát. 
Tentokrát své kvality Somavedic prokázal v souboji 

s Wi-Fi zářením…   Text: Milan Vidlák

J ak změřit záření, které změřit ne-
jde, i když víme, že je? To je otázka, 
se kterou si lámali hlavu výzkum-
níci ze slovinského Institutu pro 

bioelektromagnetiku Bion, kteří se od 
roku 1990 specializují na jemnohmot-
nou energii, s níž pracoval i Nikola Tesla. 
Mají s ní problémy jak konvenční měřicí 
přístroje, tak ty nekonvenční. Ty to sice 
nějakým způsobem dovedou, ale ne do-
statečně spolehlivě, i když se i technolo-
gie v tomto směru vyvíjejí a zlepšují. Jak 
zpívá Vladimír Merta ve své slavné písni, 
je to jako chtít chytit vítr…

Slovinci, kteří se na vědecké měře-
ní biologických účinků slabého záření 
přístrojů specializují, na to tedy šli po-
měrně od lesa. Věda není žádný holub-
ník a čísla jsou čísla; bez nich jste často 
nahraní. Zvlášť když chcete přesvědčit 
i „nevěřící“. V institutu Bion zkrátka vě-
děli, že nemají v kapse zázračný přístroj, 
jenž potřebné výsledky dovede spolehli-
vě měřit, a tak vyvinuli řadu testů, díky 
kterým jsou schopni použít jako detek-
tor lidský organismus a  zachytit tuto 
energii „snadno měřitelnými fyziologic-
kými efekty“. Díky tomu dovedou snáze 
posoudit, zda má tento druh energie bio-
logický vliv na organismus.

V  září ve svých laboratořích „přiví-
tali“ přístroj Somavedic Uran Medic, 
který neutralizuje škodlivé účinky ne-
gativního záření z prostředí na lidské 
tělo. Právě tento „poklad“, jejž sestrojil 
lovosický léčitel Ivan Rybjanský, je se-
strojen na principu řízeného uvolňová-
ní minerálů a  s  touto jemnohmotnou 
energií pracuje.

Slovinští vědci se proto snažili objek-
tivně posoudit a zaznamenat, jaké jsou 
ve skutečnosti účinky tohoto přístroje 
na lidský organismus, respektive jestli 
jej dokážou ochránit, jak výrobce slibuje.

V  minulém čísle jsme informovali 
o výsledcích testování přístroje Somave-
dic Medic Uran z hlediska ochrany před 
zářením z mobilních telefonů. Měření se 
provádělo během telefonického hovoru 
mobilem; nejprve v momentě, kdy bylo 
záření nejsilnější, a  poté se porovnalo 
s pozdější dobou, kdy byl telefon v poho-
tovostním režimu, pět až deset centime-
trů od hlavy.

Na základě sledování různých para-
metrů u dvanácti dobrovolníků, jako je 
vodivost kůže, rychlost srdečního tepu, 
svalová aktivita či dýchání apod., pak vý-
sledky prokázaly výrazný vliv přístroje 
na tyto fyziologické parametry. A přede-
vším to, že zde existuje statisticky velice 
významný vliv Somavedicu jak přímo 
během telefonování, tak ve fázi, kdy se 
mobilní telefon nachází poblíž člověka 
v pohotovostním režimu.

Nyní dorazily z Lublaně do České re-
publiky výsledky ze zkoumání vlivu So-
mavedicu na neutralizaci záření Wi-fi. 
Lidí přecitlivělých na tento druh záření 
ve společnosti přibývá, i  když zatím 
tvoří menšinu. Světová zdravotnická or-
ganizace WHO uvádí, že lidí, které toto 
záření vůbec nesnesou, je už nyní ve spo-
lečnosti zhruba 3–6 %. Trpí takzvanou 
elektrohypersenzitivitou a jsou jakýmisi 
chodícími indikátory upozorňujícími na 
neviditelný, přesto vážný problém – stej-
ně jako  kanárci v  těžebních dolech. To 

jsou jen ty nejpatrnější a nejextrémněj-
ší příklady. Neviditelné moře neustále 
pulzujících vln ale přispívá podle stále 
většího počtu indicií i k mnohem horším 
patáliím, a to včetně největšího strašáka 
současného lidstva – rakoviny.

Potíž neleží v  samotném elektro-
magnetickém záření; určitá hladina na 
naší planetě je koneckonců přirozená 
– pochází jak ze samotné Země, tak ze 
Slunce a dalších vesmírných těles. Jenže 
podle více než 10 let staré studie porov-
návající elektromagnetické záření ve 
velkých evropských městech byla jeho 
hladina až třicetkrát vyšší než 10 let 
před výzkumem. Dnes je tato úroveň 
1 000 000 000 000 000krát (toto číslo 
odpovídá jedné biliardě) vyšší než přiro-
zená hodnota. Odpovědnost za to nesou 
jednoznačně právě zařízení jako mobilní 
telefony či Wi-Fi. 

Právě Somavedic Medic Uran, sestroje-
ný na bázi řízeného uvolňování energie 
z léčivých minerálů, negativní působení 
těchto civilizačních jevů zmírňuje, čistí 
a  neutralizuje. Nyní to konečně potvr-
dilo i zkoumání slovinských vědců, kteří 
každého z 12 dobrovolníků testovali ve 
třech odlišných situacích, kde dvě z nich 
byly slepé testy (dobrovolníci nevěděli, 
jestli se používal skutečný Somavedic 
Medic Uran, nebo falešný), a  při třetí 
byly testované osoby předem informo-
vány o tom, že jsou vystaveny působení 
Somavedicu Medicu Uran.

Důležité bylo, aby byly testy provede-
ny s  vyloučením placebo efektu, takže 
nikdo z pěti žen a dvou mužů ve věku 20 
až 70 let nevěděl, jestli byl vystaven vlivu 
přístroje, či nikoli, kromě jedné situace, 
kdy se naopak zkoumalo, jak budou vý-
sledky ovlivněny, když o působení Uranu 
budou lidé vědět.

Podobná byla i situace s použitím bez-
drátového routeru s Wi-Fi, který byl pro 
testovací účely použit. Počítač, který byl 
pro testování k routeru připojen, byl na-

Chytit VÍTR
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staven tak, aby neustále stahoval data. 
Počítačová obrazovka směřovala pryč 
od dobrovolníků a zvuk z počítače byl 
vypnutý a Wi-Fi router byl schovaný pod 
kartonovou krabicí a umístěný 1,5 met-
ru od dobrovolníků, aby nevěděli, jestli 
byl zapnutý, nebo vypnutý.

Ihned po měření slovinští vědci všech-
na data exportovali do excelových tabu-
lek a graficky a statisticky je zpracovali 
pomocí speciálních programů. Pak už se 
mohli pustit do analýz.

Zapnutý, nebo vypnutý?
A  jaký byl výsledek? Překvapivý. Jako 
laik bych očekával, že nejlepších výsled-
ků dosáhne Somavedic v momentě, kdy 
se lidem řekne, že je zapnutý. Mělo by 
to logiku, protože nejdůležitějším vli-
vem je psychika. Vliv psychiky se sice 
potvrdil, ale zcela opačně, než vědci 
očekávali. V případě, že lidé věděli, že je 
Somavedic zapnutý, byly totiž výsledky 
nejhorší.

A  naopak, když nic nevěděli nebo 
o tom nepřemýšleli, bylo to o dost lepší. 
Nejvyšší počet rozdílů prostě ukázalo 
testování mezi situací, kdy byl Somave-
dic Medic Uran zapnutý, ale lidé o tom 

netušili, a  situací, kdy byl zapnutý, ale 
řeklo se jim o tom. Když o  jeho půso-
bení nevěděli, fungovalo to líp. Nejniž-
ší rozdíl v měření pak byl mezi situací, 
kdy byl Somavedic vypnutý, a  kdy byl 
zapnutý a lidé o tom věděli. Úplný blá-
zinec.

Jak je to možné? Když přece očeká-
vám, že mi něco pomůže, výsledek by 
měl být lepší, ne horší, nebo se pletu? 
Pletu. Lidský mozek totiž logiku nemá – 
neuslyší, že mu něco pomůže proti škod-
livému záření, ale zaslechne jen to, že je 
vystaven škodlivému záření. A začne se 
bát. A  tak namísto obvyklého placeba 
zapůsobilo negativní placebo, kterému 
se říká nocebo. „Když asistent pověděl 
dobrovolníkům, že přístroj Somavedic 
Medic Uran, který je má chránit před 
škodlivým zářením Wi-Fi, je ZAPNUTÝ, 
zdálo se, že podvědomá mysl má ten-
denci se zaměřovat víc na slovo ,záření‘ 
než na slovo ,ochrana‘. Tudíž se k  na-
šemu překvapení snížil ochranný vliv 
přístroje Somavedic Medic Uran,“ píšou 
vědci v závěrečné zprávě; stejný efekt se 
přitom projevil u testování účinků mo-
bilních telefonů, o němž jsem referoval 
v minulém čísle.

Řečeno vědeckou hatmatilkou: „Pře-
hled normalizovaného rozsahu vlivu 
na různé fyziologické parametry v  si-
tuacích, kdy byl přístroj zapnutý, a lidé 
o tom nevěděli, a kdy byl zapnutý, a řek-
lo se jim o tom, v porovnání s další situ-
ací, kdy byl použitý falešný přístroj, uká-
zal, že vědomí o ochranné situaci snížilo 
vliv přístroje na většinu parametrů, jako 
je variabilita srdečního tepu, frekvence 
dýchání, vodivost kůže, rozpínání hrud-
níku, rozdíl v rozpínání hrudníku a tep-
lota prstů…“

Přesto zněl verdikt vědců jasně: „Cel-
kově výsledky přesvědčivě potvrdily 
ochranný vliv přístroje Somavedic Medic 
Uran vůči bezdrátovému záření route-
ru. Na základě kladných výsledků tes-
tů ochranný vliv produktu Somavedic 
Medic Uran na lidský organismus vůči 
bezdrátovému záření routeru splnil 
všechna kritéria potřebná k  obdržení 
mezinárodního certifikátu.“ 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

Foto Adobe Stock
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MUŽ který 
nechtěl DLUHY
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V minulém čísle jsem psal člá-
nek o Listopadu 1989, který se 
sice revolučně tvářil (listopad, 
ne článek), ale ve skutečnosti 

šlo spíše o koordinované předání moci 
doprovázené silným příběhem pro lidi, 
aby měli pocit, že o něčem taky někdy 
rozhodují, nebo, chcete-li, „tvoří dějiny“. 
Dnes se tomu módně říká demokracie. 
Představa, že se jen tak zničehonic sám 
od sebe rozložil socialistický blok v čele 
se Sovětským svazem proto, že lidi chtě-
li změnu, se možná stále jeví lákavě, jak 
moc je ale něco takového vůbec reálné?

Proto jsem se pokoušel decentně na-
značit, že je načase zabývat se i  jinými 
úhly pohledu na tehdejší události. Třicet 
let je ideální doba – příliš krátká na to, 
abychom zcela zapomněli, a dost dlouhá 
na to, aby se otupily emoční vazby a ales-
poň částečně vyprchala nostalgie. 

„Už někdy v polovině ledna 1990, kdy 
jsem byl takzvaným představitelem 

Občanského fóra, jsem si vzal v televizi 
slovo na téma kolektivní vina a paušální 
čistky. V závěru jsem řekl, ať si dál myslí 
kdo chce, co chce, ale že to, co jsme zažili, 
žádná revoluce nebyla: bylo to vyjednané 
předání moci. Zdůraznil jsem to proto, 
že jsem si byl jist, že jinak lidé budou če-
kat rychlé zázraky a uvěří, že po revoluci 
bude brzy všechno úplně jinak. Tím jsem 
chtěl vlastně říci, že se toho zase až tak 
moc nezměnilo a že to bude hodně dlou-
ho trvat, než se něco opravdu důkladně 
změní,“ řekl před třemi lety velmi zao-
baleně bývalý předseda československé 
vlády z let 1990–1992 Petr Pithart v roz-
hovoru s Karlem Hvížďalou. A dodal: „Za 
to mi všichni nadávali, protože sameto-
vá revoluce byl posvátný emblém s pa-
radoxem – revoluce a ještě sametová –, 
nádhera, ale já jsem od začátku věděl, 
že v tom, co bude následovat, bude víc 

kontinuity, než bychom chtěli. Že bude-
me chtě nechtě závislí na cestě, po které 
jsme šli do té doby. Jsem tedy poslední, 
komu je to třeba vysvětlovat, ale nikdo 
to tehdy ani dnes nechce slyšet. Jsme víc, 
než je libo, závislí na lidských vztazích, 
tak jak se ustálily v době normalizace. To 
je velmi nepříjemné téma, proto je pořád 
více či méně vytěsňované.“

Sametová revoluce je jednoduše logic-
ký nonsens, protimluv. Mnohem prav-
děpodobnější je, že komunisti prostě ne-
měli kde utratit své „našetřené“ peníze 
a  potřebovali expandovat a  investovat, 
jenže v  jejich světě jaksi nebylo kam. 
Podpultové pomeranče a banány a fron-
ty na trabanty už nikoho stejně nebavily, 
a tak se dohodli s kapitalisty, jejichž eko-
nomický systém založený na neustálém 
zadlužování se svíjel v  předsmrtných 
křečích.

V pondělí 19. října 1987 došlo po roce 
1929 k  druhému největšímu burzovní-

mu kolapsu v historii a řešilo se, co dál. 
Tohle byla situace výhodná pro obě stra-
ny, která se přímo nabízela. Komunisti, 
estébáci a všechny rozhodující kádry mi-
nulého režimu se upozadí, rozjedou byz-
nysy, aniž by byli vidět (kdo jiný by měl 
taky v té době peníze?), a otevřou český 
trh západním korporacím; a tam, kde to 
jde, si nechají podíly. Tomu říkám plán!

Skvělé je to i pro Západ, který tím od-
dálí klinickou smrt minimálně o čtvrt-
století. Tak jako se počítá každá koruna 
a  každý dolar, počítá se i  každý měsíc 
a rok. Spokojení byli i občané – mohli si 
najednou do syta užít pořádného konzu-
mu a iluze svobody a šance něco ovlivnit.

Bývalo by se tomu nedalo nic vy-
tknout, vždyť všichni byli spokojení, 
a kde není zločin, není ani pachatel. Mělo 
to ale přece jen několik háčků, které se 
začínají ukazovat stále zřetelněji – ně-

Rok 1989 se zdaleka 
netýkal jen východní 

Evropy. O tom hlavním 
se totiž rozhodovalo 

na Západě. Důkazem 
budiž třeba smutný osud 

muže, který měl sice 
velkou moc, ale ke své 
škodě také svědomí....

Bombu aktivovala světelná závora po průjezdu 
bankéřova vozu tak, že explodovala přímo na 
nejzranitelnějším místě – u dveří, kde seděl.

V roce 1989 se na Západě i Východě 
dělo mnoho věcí, o kterých veřejnost na 

jedné ani druhé straně zdi neměla tušení.   
Foto Wikimedia Commons
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kteří je vidí, někteří stále nechtějí, ale to 
na věci nic nemění.

Kdepak studenti a  cinkání klíči, ale 
pečlivé a globálně řízené plánování. Asi 
tak. Když už jsme u těch studentů, tak 
demonstrace organizoval především 
Socialistický svaz mládeže (SSM), kte-
rý byl zcela pod kontrolou komunistů 
a pěstoval si nové komunisty. Pozdější le-
gendy listopadové „revoluce“ byli prostě 
často svazáci, mladí komunisti. To, že si 
pak hráli na hrdiny a disidenty, je už jen 
součást mediálně-sametového kýče. Čím 
hlasitěji dnes někdo křičí, jak bojoval 
proti komunismu, tím důležitější je podí-
vat se do archivů – monsignore Halík na 
straně 20 budiž nám příkladem.

Důležitou vlastností lidí v popředí dě-
jinných událostí je schopnost držet se na 
špici za každého režimu – ti šťastnější za 
to pak dostávají ještě medaile, ty méně 
šikovné či ohebné občas přistihnou 
a sesadí. A ty nepohodlné? Třeba zabijí. 
Pokud máte pocit, že blábolím či přehá-
ním, je to v pořádku. Ale přesto si – ve 
vlastním zájmu – raději přečtěte násle-
dující příběh.

Uklidit ochranku
Alfred Herrhausen byl v  onom památ-
ném roce 1989 nejvlivnějším evropským 
bankéřem – mocným šéfem Deutsche 
Bank a členem řídicího výboru skupiny 
Bilderberg. O Bilderbergu se ještě před 

Alfred Herrhausen, šéf 
Deutsche Bank a přítel 
a poradce německého 
kancléře Helmuta Kohla 
(nahoře), v roce 1989 
navrhovali odpuštění 
dluhů socialistickým 
státům východního bloku. 
Se zlou se potázali...   
Foto Profimedia a Alfred 
Herrhausen Gesselschaft 
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deseti lety ve velkých  médiích vůbec 
nepsalo – pravdu o mezinárodní soukro-
mé lóži nejvlivnějších (nad)lidí z  bank, 
korporací a politiky, která svým pánům 
z  řad nadnárodní oligarchie pomáhá 
„řídit svět“ a  prosazovat jejich zájmy, 
a jejích neveřejných ročních dýcháncích, 
kde se dohadují, jak to se světem budou 
koulet v dalším roce, zveřejňovali ale na-
příklad původem litevský investigativec 
Daniel Estulin nebo Američan Jim Tuc-
ker. S tím, jak informací přibývalo, mu-
sela v posledních letech změnit taktiku 
i mainstreamová média, která přestala 
existenci skupiny Bilderberg popírat, ale 
začala ji bagatelizovat jako přátelský dý-
chánek plný zajímavých přednášek.

Aby toho nebylo málo, patřil bankéř 
Alfred Herrhausen též mezi nejbližší po-
radce kancléře Helmuta Kohla, který se 
angažoval ve znovusjednocení Němec-
ka. Onoho osudového rána 30. listopadu 
1989, zatímco se lid východní Evropy od 
Prahy po Budapešť probouzel do dalšího 
projasněného dne, nad kterým se vzná-
šela radost z pádu komunismu, nastou-
pil pan Herrhausen přesně v 8.30 před 
svým bytem do služebního vozu. Jeho 
pancéřovaný Mercedes si to poté zamířil 
z lázeňského města Bad Homburg do 20 
minut vzdáleného Frankfurtu nad Mo-
hanem. Do kanceláře už ale nedojel.

Muž jeho postavení chodil samozřej-
mě všude s ochrankou. A nejen to. Nosil 
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dokonce neprůstřelnou vestu a jeho ko-
lona čítala vždy tři vozy – v prvním a po-
sledním jezdili bodyguardi. Suma sumá-
rum, patřil mezi vůbec nejstřeženější lidi 
v Německu.

Jeho poslední cesta však netrvala dlou-
ho. V 8.34 otřásla luxusním předměstím 
Frankfurtu, kudy konvoj projížděl, ob-
rovská exploze. Sedmikilová nálož, od-
jištěná s přesností setiny vteřiny, zasáhla 
pouze bankéřův vůz. Bombu, ukrytou 
na zaparkovaném kole u silnice, aktivo-
vala nainstalovaná světelná závora po 
průjezdu bankéřova vozu tak, že explo-
dovala přímo na nejzranitelnějším mís-
tě – u dveří, kde Herrhausen seděl. Aby 
se toto mohlo povést, muselo být první 
auto odvoláno na chvíli dozadu, jinak by 
vybouchlo to. Kdo měl takovou moc, aby 
dokázal „uklidit“ ochranku stranou?

Pachatelé této vraždy nebyli nikdy 
dopadeni, ale těžko to lze německé po-
licii vyčítat. Způsob provedení atentátu 
je tak sofistikovaný, že je evidentní, že 

za tímto činem nestáli žádní amatéři. 
Jediný, kdo je v  souvislosti s  vraždou 
coby pachatel zmiňován, je teroristická 
organizace RAF (Red Army Fraction), ale 
nepůsobí to vůbec věrohodně. Podobně 
jako třeba tvrzení, že al-Káida dokázala 
unést letadla v USA, létat si s nimi ne-
rušeně v nejstřeženějším leteckém pro-
storu světa a následně se dvěma z nich 
zbořit tři mrakodrapy. Tohle vypadá při 
vší úctě na profesionálnější „džob“. Taj-
né služby nebo armáda by o tom mohly 
něco vědět.

Navíc v roce 2004 bylo jakékoli obvině-
ní vůči RAF prohlášeno za bezpředmětné. 
Média sice v souvislosti s vraždou neustá-
le RAF, zřejmě ze zvyku a lenosti, zmiňují, 
ale RAF to s  největší pravděpodobností 
blížící se jistotě prostě neudělala.

Směr, kudy by se vyšetřování mělo 
ubírat, kdyby bylo dovoleno případ vy-
šetřit, ukázal sám Herr Herrhausen. 
Pár dní před svou smrtí totiž poskytl 
pozoruhodný rozhovor vlivnému ame-

rickému deníku The Wall Street Journal. 
Nastínil v něm své nápady, jakým způso-
bem obnovit země bývalého východního 
Německa, a  také vize ohledně dalších 
států východního bloku v čele s Česko-
slovenskem.

Z dnešního pohledu se dopustil hned 
několika „nepřijatelných“ myšlenek. Na 
pozadí euforie z  nově nabyté svobody 
v  zemích rozpadlého socialistického 
bloku probíhala bitva o  to, jakým způ-
sobem se bude rozvíjet a  reformovat 
průmysl, finanční odvětví, jak se bude 
privatizovat. Jinými slovy, zuřil boj o to, 
komu připadne jak velká kořist.

Jedna skupina, kterou reprezentoval 
i Helmut Kohl a jeho rádce Herrhausen, 
navrhovala odepsat dluhy postkomu-
nistickým státům a  vybudovat silné 
a úspěšné sjednocené Německo coby su-
pervelmoc. Tato větev se nehrnula ani do 
eura, neboť hodlala operovat se silnou 
německou markou. Přesto se dnes za-
vedení eura vyčítá právě Kohlovi. Otáz-

Mocné síly řídící běh věcí tohoto světa 
o odpouštění dluhů nechtěly ani slyšet. 

Jejich strategie byla přesně opačná. A tak, 
aby mohla být Evropa pořádně zadlužena, 

musel být odstraněn i nejvlivnější evropský 
bankéř. Herrhausenův panceřovaný 

mercedes vyletěl do povětří a šéf Deutsche 
Bank neměl šanci.    Foto Profimedia
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ka zní: Měl jinou možnost? Podobně 
u nás odmítal Václav Klaus Lisabonskou 
smlouvu, a přesto ji jako prezident nako-
nec musel podepsat.

„Zesnulý Helmut Kohl řekl 18. prosin-
ce 1989 americkému ministrovi zahra-
ničí Georgi Bakerovi, že odstraněním 
marky ‚se prohřešuje proti německých 
zájmům‘,“ napsal loni na serveru Nevidi-
telný pes v Německu žijící politolog Petr 
Robejšek. Katastrofa jménem euro se 
plně projevuje až dnes. Jedním z důvo-
dů založení eura byla údajně i iniciativa 
Francouzů, kteří se báli, aby Německo 
nebylo ještě silnější, a  aby „hlouběji za-
kotvilo v evropských strukturách“. To se 
ale Francouzům moc nepovedlo – Němci 
vydělali i na euru, na rozdíl od zbytku 
Evropy včetně samotných Francouzů 
a dalších převážně jižních národů.

Proti Kohlovi a  Herrhausenovi stály 
na druhé straně mocné angloameric-
ké finanční kruhy, které o  odpouštění 
dluhů nechtěly ani slyšet. Naopak, jejich 
cílem bylo roztočit úvěrové kasino na 
maximum – čím víc bude totiž dluhů, 
tím budou kolonie poslušnější a  „výdě-
lečnější“. No a páně Herrhausenův nápad 
na poskytnutí pomoci Polsku bez li-
chvářského zadlužení u Mezinárodního 
měnového fondu? Tak to byl vrchol…

Celá debata byla ukončena skutečně 
originálně. A radikálně. Zná snad někdo 
pádnější přesvědčovací argument, než je 
bomba v autě? Útěchou nemůže být ani 
nápis na hrobě neposlušného bankéře, 
na němž stojí: „Musíme říkat, co si mys-
líme. Musíme dělat, co říkáme. A tím, co 
děláme, musíme také být.“

Helmutem Kohlem smrt jeho důvěr-
níka hluboce otřásla, a  tak své plány 
celkem rychle přehodnotil. Hned příští 
týden podepsal ve Štrasburku, že se Ně-
mecko vzdává marky, a už to jelo… 

Hon na kacíře
Alfred Herrhausen ale nebyl pohříchu 
jediný, kdo hlásal tyto kacířské názory 
a prosazoval návrhy, které by prospěly 
určitě Německu, a potažmo celé Evropě. 
Stejné pozice zastával například i  jeho 
předchůdce v šéfovském křesle Werner 

Blessing (56). V knize Mezinárodní dlu-
hová krize – její příčiny, dopady a perspek-
tivy, jež byla sestavena z přednášek a vizí 
účastníků 5. Malenteského sympozia, 
setkání, kde se toto téma podrobně dis-
kutovalo, nastínil podobné řešení, a též 
oznámil, že se Deutsche Bank hodlá 
mnohem silněji angažovat v USA. Infark-
tíček na dovolené to jistil…

To ale ještě nebylo zdaleka všechno. 
Dne 11. října 1987, nějakých 5 týdnů po 
Blessingově údajném infarktu, se do 
věčných lovišť odebral i  Uwe Barschel, 
premiér spolkové země Šlesvicko-Hol-
štýnsko a šiřitel podobných názorů, jenž 
se též autorsky podílel na knize vyšlé ze 
žhavých  debat na Malenteském sym-
poziu. Vyšetřování, které se táhlo jako 
mozzarella, definitivně ztroskotalo na-
konec na chybějícím vlasu z Berschelova 
hotelového pokoje, jejž „někdo“ zmizel 
ze sáčku s důkazy.

Těsně před Barschelovou smrtí na tuto 
politickou hvězdu CDU ušili německou 
obdobu aféry Watergate. Zpráva, kterou 
zveřejnila německá média, obsahovala 
závažná obvinění, že přiměl své spolu-
pracovníky, aby sledovali jeho socialis-
tického konkurenta Björna Engholma, 
a snažila se je jej zcela zdiskreditovat. To 
se povedlo.

Obvinění proti oblíbenému politiko-
vi, které svou výpovědí podepřel Bar-
schelův spolupracovník Reiner Pfeiffer, 
měla za následek totální propad CDU 
v zemských volbách, a zatímco vítěz En-
gholm slavil výhru a pohoršoval se nad 
Barschelem, ten při emotivním vystou-
pení na tiskové konferenci vše popřel: 
„Dávám vám své čestné slovo, opakuji, 
své čestné slovo, že se obvinění proti 
mně nezakládají na pravdě.“ Přesto byl 
donucen rezignovat, a  poté odletěl na 
dovolenou. Jedenáctého října 1987 byl 

nalezen dvěma novináři mrtvý ve vaně 
hotelového pokoje v Ženevě – zcela ob-
lečený. Podle úřadů jasná sebevražda – 
předávkování. Až na to, že to sebevražda 
nebyla. Potvrdil to jak lübecký vrchní 
státní zástupce, tak švýcarský toxikolog 
Hans Brandenberger, a  dnes je o  tom 
přesvědčen i  tehdejší vrchní vyšetřova-
tel případu Heinrich Wille. Stejně se ale 
nic nevyšetřilo…

Oficiální verze byla děravá jako švý-
carský ementál (Barschel se prý zabil 
proto, že nemohl unést svoji vinu; kte-
rou přitom odmítal), a díry se stále zvět-
šovaly. Nakonec vyšlo přece jen najevo 
aspoň to, že klíčový svědek Pfeiffer lhal 
a byl najat protistranou, která ho plati-
la. Druhý vyšetřovací výbor kielského 
parlamentu zpochybnil v letech 1993 až 
1995 důvěryhodnost Pfeiffera, a tím i za-
pletení Uweho Barschela do celé aféry. 
Ten už byl ale jaksi mrtvý.

Neslavně dopadl z této party opozič-
níků také Detlev Rohwedder, prezident 
Treuhandanstaltu, berlínského úřadu 
spravujícího státní majetek NDR. I  on 
byl zavražděn. Rohwedder nehodlal roz-
prodat majetek za hubičku, ale chtěl jej 
udržet a přál si, aby východní podniky 
prosperovaly stejně jako západní. I u něj 
se hodila vražda na teroristickou buňku 
RAF a pachatelé nebyli nikdy dopadeni. 
Německo bylo ale zpacifikováno a dnes 
je Evropa tam, kde je.

O čem ale vlastně vypovídá osud těch-
to německých mužů, kteří se postavili 
proti systému založenému na vykořisťo-
vání národů pomocí lichvářských dluhů? 
Podle mého názoru především o tom, že 
se hrála kolem roku 1989 mnohem vyšší 
hra, jež se svobodou a  demokracii ne-
měla mnoho společného. Šlo v ní jenom 
o peníze a moc. A rozhodně na ní nebylo 
a není nic sametového. vid 

Vyšetřování, jež se táhlo jako mozzarella, ztroskotalo 
na chybějícím vlasu z Berschelova hotelového pokoje, 
který „někdo“ zmizel ze sáčku s důkazy.
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A č kmet, tohle zřejmě ještě 
nezažil. Monsignore Petr Pi-
ťha se těší úctě pramenící jak 
z pokročilého věku, tak znač-

ných zásluh. Za své dílo kdysi obdržel 
New Europe Prize, tedy Cenu Nové Evro-
py. Ale dnes? Dnes by jej mnozí „noví Ev-
ropané“ podle všeho nejraději lynčovali.

Byla to doslova bouře (ve sklenici 
vody?), když promluvil v den české stát-
nosti v katedrále svatého Víta. Slova jeho 
ostrého kázání obletěla republiku, a sou-
dě podle prudkosti, s jakou se na něj sná-
ší jeden útok za druhým, dotkl se něčeho 
důležitého. Kdyby nic jiného, podařilo 
se mu minimálně otevřít jedno zásadní 
společenské téma.

Pokud vám někdo ukradne z  kapsy 
peněženku, budete si ji příště hlídat. Te-
oreticky vás tato nepříjemná zkušenost 
dovede k tomu, že stejnou chybu nebu-
dete chtít opakovat dvakrát. Podobně se 

to má se sladkými řečičkami – jakmile 
člověk někomu naletí jednou, podruhé si 
dá setsakramentský pozor.

Mám ještě v  živé paměti, jak v  roce 
2004 všude visely modré prapory se zlatý-
mi hvězdami a eurosoudruzi nám v mo-
hutné kampani (za naše peníze) slibovali 
světlé zítřky plné prosperity, svobody 
a demokracie. A abychom to měli černé 
na bílém a svoboda nám dala křídla jako 
Red Bull, podstrčili nám o pár let později 
podepsat Lisabonskou smlouvu. Ta ale na-
opak podloudným způsobem proměnila 
Evropskou unii ze společenství vzájemně 
obchodujících států v  jakýsi nadnárodní 
superstát s totalitním přístupem, zbavu-
jící členské země krok za krokem suvere-
nity a bortící se sám do sebe.

Bankéř a finanční poradce vám taky 
neřekne, že smyslem finančních pro-
duktů, které vám nabízí, je přesunout 
peníze z vaší kapsy do jeho, nikoli vám 

našetřit na spokojený důchod. Nevýhoda 
je, když na to přijdete až v důchodu…

Máme už v tomhle čtení situací „mezi 
řádky“, jak zní i motto Šifry, trochu pra-
xi – jednou pod záminkou boje proti 
dezinformacím zavedou cenzuru, aby se 
zkomplikovalo mluvení o tom, co s Ev-
ropou provádějí, jindy zahajují mírovou 
misi v daleké zemi, která se po této in-
tervenci octne jako na potvoru v plame-
nech. Jakmile chce někdo naše dobro, je 
to podezřelé. A z toho je třeba vycházet.

Nejčerstvějším zářezem na pažbě 
bruselských byrokratů ve službách kor-
porátní sféry a  globalizace je potírání 
násilí na ženách. Nestačí, že je v našich 
končinách jakékoli násilí nepřípustné 
a  vše je zaneseno v  zákonech jednotli-
vých členských států, a tak je třeba přijít 
s dalším sociálně-inženýrským paktem. 
Istanbulská úmluva neboli celým ná-
zvem Úmluva Rady Evropy o  prevenci 

a boji proti násilí na ženách a domácímu 
násilí.  Kolik měst mimo portugalské 
a turecké metropole ještě EU hodlá tak-
to „zneužít“?

Profesoru Piťhovi, který zastával v 90. le-
tech jako vůbec první funkci ministra 
školství a  tělovýchovy v  samostatné 
České republice, bylo letos osmdesát, 
a tak díky svým bohatým životním zku-
šenostem dokáže číst mezi řádky určitě 
lépe než mladší ročníky, zpracovávané 
mediální propagandou i  euroosnovami 
ve školách. Kritici z řad liberálů mu ale 
nevyčítají jen to, že vyjádřil nesouhlas 
s  novou mezinárodní dohodou, kterou 
projednal i český parlament, ale vadí jim 
také, že použil až příliš ostré, „nekorekt-
ní“ výrazy.

Protože se ani o tak důležitém doku-
mentu tradičně veřejně nediskutovalo 
– pokud za argument nepovažujeme 
„podepsali to ostatní, musíme taky“, stej- Foto Adobe Stock

Ani o tak důležitém dokumentu se tradičně 
nediskutovalo a stejně jako o Lisabonské smlouvě 
nevíme o Istanbulské úmluvě skoro nic.
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V česku se nediskutuje, ale křičí. 
Naposledy ohledně Istanbulské úmluvy. 
Bylo k ní vyřčeno mnoho slov, o tom, 

co ale doopravdy obsahuje, se příliš nemluví. 
Máme se opravdu čeho bát?

O ŽENÁCH 
A DĚTECH
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ně jako o  Lisabonské smlouvě nevíme 
o  Istanbulské úmluvě skoro nic. Snad 
jen to, že vstoupila v platnost v roce 2014 
a k 1. září 2018 ji ratifikovalo 33 států. 
Česká republika se k tomu chystá. Proto 
mě zajímalo, jestli měl monsignore Piťha 
pravdu, případně přeháněl, anebo je úpl-
ně mimo, jak opakovaně zaznívá z řad 
zastánců paktu.

Petr Piťha označil dokument Rady Ev-
ropy namířený proti páchání násilí na 
ženách za nedemokratický a diktátorský 
a jeho autory obvinil z inspirace marxis-
mem a nacismem. To je silný kalibr. „Svo-
boda buďto je, a pak z ní všechny ostat-
ní přirozeně vyplývají, anebo není a  je 
nesvoboda. Tu máme podle Istanbulské 
úmluvy uzákonit ve jménu mocné nátla-
kové skupiny genderistů a  homosexua-
listů. Zdůrazňuji homosexualistů, nikoli 
homosexuálů, z  nichž mnozí s  názory 
agresivních homosexualistů nesouhlasí,“ 
rozjel to v katedrále svatého Víta, načež 
mu jeden tábor zatleskal a druhý jej tepe.

Místo toho, aby se o jeho slovech buď 
diskutovalo, nebo je kritici prostě igno-
rovali a přinesli vlastní pohledy na věc, 
případně uklidnili ty, kteří z  úmluvy 
mají obavy, výsledkem je křik, nadávky, 
nactiutrhačná mediální kampaň, a  do-
konce trestní oznámení, které na kato-
lického kněze a  vysokého církevního 
hodnostáře podala Česká ženská lobby 
– prý kvůli šíření poplašných zpráv.

Nezisková organizace „hájící práva 
žen“ to odůvodnila slovy své předsedky-
ně Elišky Kodyšové takto: „Istanbulská 
úmluva pouze komentuje, že násilí na 
ženách vychází z historicky nerovného 
poměru sil mezi muži a ženami a násilí 
je zároveň nástrojem udržování podří-
zeného postavení žen. To je skutečnost 
doložená seriózními výzkumy. Faktem 
je, že každá 10. žena v České republice 
zažije za svůj život znásilnění. Sto šede-
sát tisíc Češek každý rok kvůli násilí způ-
sobenému partnerem či manželem musí 
vyhledat lékařskou pomoc. To je napros-
to nepřijatelná situace, kterou je třeba 
zlepšit. Pan Piťha by místo šíření bludů 
měl spíše své věřící nabádat k tomu, aby 
se chovali k ženám s respektem, a vybí-

zet ženy, aby se nebály vyhledat pomoc, 
pokud čelí násilí.“

Přistání z Marsu
Pokud bych žil uplynulých deset let ně-
kde na Marsu a  úmluvu si přečetl, nic 
špatného bych v ní asi nenašel. Na prv-
ní pohled jde skutečně o dobrou věc – 
vždyť kdo může mít něco proti ochraně 
žen před násilím? O  homosexuálech, 
nesvobodě ani jiných věcech, o kterých 
mluví profesor Piťha, v ní není ani řádky.

Co je špatného na tom, že odsuzuje 
veškeré formy násilí na ženách a domácí 

násilí? Že si mají být muži a ženy rovni 
a že se muži k ženám ne vždy v minulos-
ti chovali s respektem a v rukavičkách? 
A že si členské státy EU a další signatáři 
této úmluvy uvědomují, že „násilí na že-
nách je projevem historicky nerovných 
mocenských vztahů mezi ženami a muži, 
které vedly k  dominanci mužů nad že-
nami a  k  diskriminaci žen ze strany 
mužů, a bránily ženám v plném rozvoji; 
uvědomujíce si, že násilí na ženách je ze 
své strukturální povahy násilím založe-
ným na pohlaví a že násilí na ženách je 
klíčovým společenským mechanismem, 

Lidská práva jsou lidská práva. Neziskovek 
hájících Istanbulskou úmluvu je nějak 
podezřele mnoho...    Foto Wikimedia Commons
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nutícím ženy do podřízeného postavení 
vůči mužům; uvědomujíce si s  velkým 
znepokojením, že ženy a dívky jsou čas-
to vystavovány závažným formám násilí, 
jako je domácí násilí, sexuální obtěžování, 
znásilnění, nucené sňatky, zločiny spá-
chané ve jménu takzvané cti a mrzačení 
genitálií, jež představují závažná poruše-
ní lidských práv žen a dívek a hlavní pře-
kážku k dosažení rovnosti mezi ženami 
a muži“?

Já však nežiju na Marsu, ale v srdci Ev-
ropy. A tak se ptám: Když Česká ženská 
lobby protestuje mimo jiné proti znásil-

ňování, nuceným sňatkům, zločinům ze 
cti a mrzačení genitálií, proč podporuje 
zároveň masovou migraci do Evropy 
ze zemí, kde je tento způsob zacházení 
se ženami denním chlebem? Proč jsme 
o nich nikdy proti tomu neslyšeli ani slo-
vo?

Že by to snad bylo tím, že Českou žen-
skou lob by, organizaci, respektive síť or-
ganizací hájících ženská práva, finančně 
podporují taková lidskoprávní „esa“ jako 
Sorosova Nadace otevřené společnosti 
a Norské fondy, „projekty“, které podpo-
rují i  řízenou migraci do Evropy? Fondy 

EHP a  Norské fondy, tak zní celý název 
finančních toků, jejichž prostřednictvím 
posilují Island, Lichtenjštensko a Norsko, 
které nejsou členy, své vztahy s Evropskou 
unií a  „základní evropské hodnoty jako 
demokracie, tolerance a právní stát“. Jo, to 
známe.

Od Norských fondů, které se mon-
tují například do programů jako „zdra-
ví a péče o děti“, už není vůbec daleko 
k  Barnevernetu. Jde o  nechvalně pro-
slulou norskou instituci, která zajišťuje 
sociálně-právní ochranu nezletilých dětí 
a mládeže. Založena byla už v roce 1992 
s  cílem „zajistit, aby dětem a  mladým 
lidem, kteří žijí v  podmínkách, jež by 
mohly poškodit jejich zdraví a  vývoj, 
byla poskytnuta nezbytná pomoc a péče 
ve správný čas“, a  „pomáhat tomu, aby 
děti měly bezpečné dětství“. Když tohle 
politici prosazovali, taky v tom nikdo ne-
viděl problém. A jak to dopadlo? Úřad je 
velmi „populární“ po celém světě a jeho 
kauzy plní stránky novin. U nás hlavně 
díky Evě Michalákové, které ukradl úřad 
syny, což je v jeho podání naprosto stan-
dardní praxe.

Postaráme se
Marianne Haslev Skanlandová, eme-
ritní profesorka lingvistiky na uni-
verzitě v norském Bergenu, se kromě 
analyzování a  kritiky současné vědy 
věnuje i kritice sociální péče a systému 
ochrany dětí v Norsku (a nejen v něm, 
situace je tristní i  v  jiných západních 
zemích, například ve Velké Británii), 
který se zcela vymkl kontrole.

Profesorka Skanlandová došla ve 
svých výzkumech toho, jak se západ-
ní státy „starají“ o děti, ke skandálním 
zjištěním: „Neexistuje jiný možný zá-
věr, než je tento: Děti jsou odebírány 
od rodičů a ze svých domovů, aniž by 
k  tomu byl přijatelný důvod. Sociální 
pracovníci a  psychologové, kteří hor-
livě argumentují ve prospěch toho, 
aby byly děti zbaveny svých rodičů, 
mají své důvody, ale ty nejsou přija-
telné a  rozhodně nejsou v  nejlepším 
zájmu dítěte,“ hodnotí praktiky státní 
„ochrany dětí“.
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Norská profesorka po dobu, co se Bar-
nevernetu věnuje, shromáždila seznam 
nejšílenějších důvodů, které úřady použil 
jako argument k odebrání dětí. Jen tak 
namátkově: psycholog vypozoroval, že 
matka neumí uvařit dostatečně nutričně 
hodnotnou omeletu a krájí dítěti chleba 
na příliš tlusté krajíce; dítě se na ulici 
usmívá na cizí lidi a navazuje s nimi oční 
kontakt; matka je na vozíku a nemůže 
s dětmi běhat nebo je v zimě naučit ly-
žovat; matka sama byla odebrána Barne-
vernetem a  vychovávána v  pěstounské 
rodině, a nechápe tak podstatu rodičov-
ství… Podobných důvodů objevila profe-
sorka Skanlandová na osmašedesát. A to 
jsou jen ty nejnesmyslnější. Když se tak-
to úřady starají o děti, jak se asi budou 
starat o ženy?

Nejhorší na příkladu Barnevernetu je, 
že se to děje neustále a až na pár kritic-
kých článků či protestů – a  samozřej-
mě „vyklepaných“ norských rodičů – to 
vlastně nikomu moc nevadí. Prostě to 
tak je. Již v  roce 2005 byl Barnevernet 
kritizován úřady OSN, že má ve státní 
péči 12 500 dětí, což je na pětimiliono-
vou velikost norské populace víc než 
dost. Marius Reikeras, norský právník 
a  kritik Barnevernetu, popisuje, že je 
rodičům v  Norsku ročně odebíráno až 
12 000 dětí. Úřad vždy nejprve děti se-

bere a teprve poté se rozbíhá řízení, ve 
kterém má být hodnoceno, zdali to bylo 
opodstatněné. Rodiče hrají nerovnou 
hru. Profesor Piťha určitě není člověk, 
který by o tomto fenoménu neslyšel.

Není cílem tohoto textu zkoumat, jak 
je možné, že se v Evropě rozjel takovýto 
nehumánní systém, ale spíše poukázat 
na možné méně viditelné souvislosti. Po 
zkušenostech s „péčí o děti“ člověk může 
najít zajímavé věci i v nevinně vyhlížející 
Istanbulské úmluvě, „péči o ženy“.

Řekne-li se a), je dobré říct i b). A taky 
c) a  d) a  e). Hned v  Článku 1 a  Úče-
lu Úmluvy si můžeme přečíst nejen 
o ochraně žen před násilím a prosazo-
vání rovnosti, ale i  o  „vytvoření kom-
plexního rámce, zásad a  opatření na 
ochranu a  pomoc všem obětem násilí 
na ženách a domácího násilí“, nutnosti 

„podporovat mezinárodní spolupráci“ 
či „poskytovat podporu a pomoc orga-
nizacím a orgánům vymáhajícím právo 
při efektivní spolupráci za účelem přijetí 
společného postupu při odstraňová-
ní násilí na ženách a domácího násilí“. 
Aha, takže nasypat peníze zahraničním 
neziskovkám, které budou určovat, co 
je a co není násilí, kdo je či není vinen 
a  jak se budou případy řešit? Panu So-
rosovi a spol. se otevírají skutečně velké 
možnosti.

Tady to celé začíná být zajímavé, ne-
boť se otevírá prostor pro další úřady, 
nařízení a  agendy, o  kterých se zatím 
nemluví. Že by klasická salámová me-
toda? Zaujal mě i bod f) Článku 3, kdy 
se ženami rozumí i dívky mladší 18 let. 
Tedy i děti? Přijde-li na úřad (divil bych 
se, kdyby nějaký nevznikl) oznámení, že 
je něco v nepořádku, bude taková dívka 
zachráněna odebráním rodičům a  po-
stoupena pěstounům či „zájemcům o její 
ochranu“, jako se to děje dětem ve Velké 
Británii či Norsku?

Článek 4 je taky výživný. Prý „smluvní 
strany přijmou legislativní a  jiná opat-
ření nezbytná k prosazování a ochraně 
práv každého, zejména žen, na život bez 
násilí ve veřejné i soukromé oblasti“. Prá-
vo na život bez násilí? Vraždit se taky 
podle zákona nesmí, ale napadne snad 
někoho vytvářet úmluvu o  vymýcení 
vražd v Evropě a povinnosti smluvních 
stran jim zabránit?

Děsivý je i Článek 7, jenž zdůrazňuje, 
že „smluvní strany přijmou legislativní 
a jiná opatření nezbytná k přijetí a pro-
vádění celostátního účinného, kom-
plexního a  koordinovaného přístupu, 

Díky Článku 13 bude zajištěna i náležitá propaganda, 
aby občan náhodou nedostal chuť o věcech sám 
přemýšlet. Peníze se určitě najdou.
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zahrnujícího veškerá příslušná opatření 
k  předcházení a  potírání všech forem 
násilí spadající do působnosti této Úmlu-
vy a k zajištění ucelené reakce na násilí 
na ženách“. Pod to se dá schovat úplně 
cokoli. Trochu mi to připomíná dobu 
těsně po 11. září 2001, kdy Američané 
spustili boj proti terorismu Vlastenec-
kým zákonem. Než se lidé rozkoukali, už 
byli sledováni a svobody byly okleštěny 
bezprecedentním způsobem.

Díky Článku 13 bude zajištěna i  ná-
ležitá propaganda, aby občan náhodou 
nedostal chuť o věcech sám přemýšlet. 
Peníze se určitě najdou. „Smluvní strany 
budou pravidelně a  na všech úrovních 
podporovat nebo uskutečňovat kampa-
ně nebo programy, a to i ve spolupráci 
s národními institucemi pro lidská prá-
va a  orgány pro prosazování rovnosti, 
občanskou společností a nevládními or-
ganizacemi, zejména ženskými organi-
zacemi, kde je to vhodné, zaměřené na 
zvýšení obecného povědomí a  porozu-
mění širokou veřejností různých projevů 
všech forem násilí spadajících do působ-
nosti této Úmluvy, jejich dopadů na děti 
a nutnosti předcházení takovému násilí.“ 

Agenda pak pomocí Článku 14 pronikne 
i do škol. 

Článek 27 aktivně podporuje sta-
ré dobré bonzování. „Smluvní strany 
přijmou nezbytná opatření za účelem 
povzbuzení všech osob, jež se stanou 
svědkem spáchání násilného činu 
spadajícího do působnosti této Úmlu-
vy nebo jež mají oprávněný důvod se 
domnívat, že k  takovému činu může 
dojít nebo že lze další násilný čin oče-
kávat, aby to oznámily příslušným or-
ganizacím nebo úřadům“. Pokud soud-
ný člověk bude svědkem násilí, zavolá 
policii nebo napadené osobě pomůže. 
Neumím si ale moc představit situaci, 
kdy někoho napráší proto, že se dom-
nívá, že k  něčemu může dojít. Tohle 
dovede preventivně možná norský 
Barnevernet.

A aby všechno to dobro, které svět za-
plaví po zavedení Istanbulské úmluvy do 
praxe, nezůstalo jen na papíře, nemůže 
samozřejmě chybět pořádný „revizor“. 
Expertní skupina pro boj proti násilí 
na ženách a domácímu násilí (GREVIO) 
bude pro tyto účely brázdit Evropu a do-
hlížet na plnění plánu. A nebudou to jen 

tak obyčejní úředníci, ale rovnou nadlidi 
s  výjimečnými právy. Členové skupiny 
totiž „budou během návštěvy země při 
výkonu svých funkcí v souvislosti s pří-
pravou a uskutečněním návštěvy a také 
následně po této návštěvě a při cestová-
ní v souvislosti s těmito funkcemi vyu-
žívat následujících privilegií a  imunit: 
imunity vůči zatčení a držení ve vazbě 
a vůči zabavení osobních zavazadel, imu-
nity vůči jakémukoli druhu právních 
postupů v souvislosti se slovy pronese-
nými či napsanými a činy uskutečněný-
mi v rámci výkonu své funkce; vyloučení 
jakéhokoli omezení svobody pohybu při 
odjezdu a návratu do země jejich trva-
lého pobytu a při vstupu a odjezdu ze 
země, kde vykonávají své funkce, a také 
jakékoli cizí registrace v zemi, kterou na-
vštěvují nebo jíž při výkonu svých funkcí 
projíždějí“. Ale pozor, imunita jim bude 
zaručena i po skončení funkce, na věky 
věků. Kdyby náhodou vyhrál výběrové 
řízení třeba spartakiádní vrah či pedofil, 
nic se mu nestane. Na rozdíl od rodiče, 
který by takového inspektora bacil po 
hlavě tyčí…

Když k  tomu připočteme gendero-
vé novinky, že pohlaví není věc přírody 
a biologie, ale sociálního konstruktu, na 
pořádný malér je zaděláno. „Vaše rodi-
ny budou roztrženy a rozehnány. Bude 
k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž 
a  žena nejsou totéž. Vezmou vám děti 
a zatají vám, kam je zašantročili, kam je 
prodali, kde je vězní. Postačí k tomu kři-
vé obvinění. (...) Za každý nesouhlas bu-
dete deportováni do nápravně-výchov-
ných pracovních táborů vyhlazovacího 
charakteru. Homosexuálové budou pro-
hlášeni za nadřazenou vládnoucí  třídu, 
vy budete patřit k podřadné výpomocné 
třídě a pracovat podle pokynů mocných 
elit, které budou určovat, co se smí a co 
se nesmí říkat.  Budete postaveni pod 
všechny živočichy, kteří se pohlavně 
rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani 
hmyz zaváděné zákony neplatí,“ zněla 
nejcitovanější pasáž Piťhova kázání. Ano, 
je to katastrofická varianta, dovedená do 
krajnosti. Opravdu je ale tak přehnaná 
a nereálná?  vid 

Proti Istanbulské úmluvě se protestovalo 
i v silně katolickém Chorvatsku.   

Foto Profimedia
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M áme v dalších 100 letech co 
nabídnout Evropě a  světu? 
Tak znělo téma letošního ju-
bilejního desátého ročníku 

České konference, která se uskutečnila 
20. a 21. října v Kutné Hoře. Jelikož jsem 
se akce účastnil jako přednášející a účast-
ník panelové diskuse o médiích, pokusil 
jsem se nad touto otázkou zamyslet ještě 
předtím, než to vypuklo. A napadlo mě: 
Ano, pokud se dřív nezničíme.

Pro ty z  vás, kteří Českou konferenci 
neznají, vězte, že jde o takovou v dnešním 
režimu, nebál bych se říct, disidentskou 
akci. Ne každý se jí troufne zúčastnit, 
neboť se na ní mluví od srdce, otevřeně, 
necenzurovaně a zbytečných kudrlinek. 
Na prázdné fráze si tu publikum, orga-
nizátoři ani účinkující nepotrpí. Prostě 
jinak, než jsme v posledních letech zvyklí 
a než co se na nás valí „shora“. Mluví se tu 
zkrátka o normálních věcech, o kterých 
se ale v  „demokracii“ a  „svobodě“ dneš-
ních parametrů mluvit nesluší, protože 
a) zpochybňují tu jedinou pravdu, b) nutí 
lidi přemýšlet a c) kritizují i EU, Německo 
či Ameriku.

Vzpomínám často na dědu, který strá-
vil pár let u takzvaných pétépáků za to, 
že si někde v  hospodě nedal pozor na 
ústa a naprášil jej jistý chlapík, který za 
války kolaboroval s Němci a poté, aby si 
zachránil kůži, spolupracoval i se Státní 
bezpečností. Děda místo do Dukly s Ma-
sopustem a Pluskalem, kam si ho vybrali 
jako nadějného levého obránce, zamířil 
do 53. Pomocného technického praporu 
v Libavé a poté na Kladno. Nikdy se s tím 
nesmířil, a tak jsem jeho vyprávění z mlá-
dí slýchal stále dokola. Jelikož jsem vždy 
miloval příběhy, byl jsem možná jediný, 
koho to bavilo pořád poslouchat. Mělo to 
jednu nezpochybnitelnou výhodu: tím, že 
jsem to slyšel asi čtyřtisíckrát osmsetkrát 
třicetkrát, si to dobře pamatuju.

Zezačátku jsem si myslel, že své his-
torky s  některými absurdními událost-
mi trochu přibarvuje, ale postupně jsem 
s hrůzou zjišťoval, že asi ne, protože se 
nápadně začínají podobat tomu, co se 
děje dnes. Jen se vše  neodehrává v  ka-
menolomu, v hutích nebo v  továrně na 

Ohební 
jako 

proutky
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trolejbusy, kde děda pracoval; principy 
jsou však podobné. Rozdíl je samozřejmě 
i v tom, že se lidé s odlišnými názory dnes 
(zatím) neposílají do lágrů, „pouze“ se jim 
blokují a ruší profily na Facebooku nebo 
se vyhazují z práce. A občas, když to pře-
ženou moc, jako třeba novinář Adam B. 
Bartoš, dostanou za své – i když třeba pro 
mnohé radikální a ošklivé – názory pod-
mínku. Děda hodně vzpomínal na rotné-
ho Maradíka, který mu říkal: „Já nedělím 
lidi na komunisty a nekomunisty, ale na 
dobré a  špatné.“ Zrozeni v komunismu, 
zemřeme v komunismu?

Problém totiž je, že dnešní demokrati 
se chovají podobně jako komunisti, neboť 
uplatňují dvojí metr podle toho, jak se jim 
to hodí. Věděl to již Karel Havlíček Borov-
ský, který básnil: „Tak to chodí na tom 
světě, každou chvíli jinak, dneska ctí tě za 
svatého, zítra budeš sviňák.“

Ani ryba, ani rak
Již po chvíli si v prostorách kláštera svaté 
Voršily připadám jako na undergroundo-
vém večírku, i když je tu sto lidí a máme 
demokracii. Tenhle pocit o dnešní situaci 
vypovídá víc než dva tisíce slov. I ta slo-
va naštěstí byla zajímavá, protože mířila 
k věci a nemlátila prázdnou slámu.

U zrodu České konference byli v roce 
2009 Karel Kříž a Aleš Svoboda. Druhý 
jmenovaný zahajuje debatu o  budouc-
nosti a vyhlídkách našeho národa svým 
zamyšlením o raku říčním. Je to korýš, 
který je v posledních letech vytlačován 
cizím rakem signálním či pruhovaným. 
Jelikož jde o  druhy invazivní, původní 
český rak se stal ohroženým druhem 
a rozšiřuje se především druh invazivní, 
což se může dít dvěma způsoby – spon-
tánně, nebo lidskou činností. Anebo 
obojím – co člověk začne, se špatně vrací 
zpátky. Přemnožení nepůvodního dru-
hu způsobuje vytlačení toho původního 
a  dle studií tomu lze čelit jen jedním 
způsobem – posílením druhu původ-
ního. „Díky tomuto ataku se můžeme 
vzchopit. Přál bych si, aby nás naše hod-
noty posílily tak, že to zvládneme,“ pro-
nesl pan Svoboda, jenž touto alegorií celé 
kutnohorské setkání zahájil.

Foto Adobe Stock

Ku příležitosti stého výročí založení 
Československa se v Kutné Hoře uskutečnil 
jubilejní desátý ročník České konference, kde 

diskutovali o přítomnosti a budoucnosti (nejen) 
naší země čeští a slovenští „disidenti“.
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Jaroslav Kuchař, zakladatel Hnutí Cesta 
– Cesta odpovědné společnosti, ve svém 
příspěvku připomněl, že žijeme v době, 
kdy myslíme nanejvýš na měsíc či rok 
dopředu. Nebo do další večeře. Tato krát-
kozrakost nám ale neumožňuje vidět 
podstatu a  delší perspektivu či trendy. 
Poslední dobou o  této dlouhodobé per-
spektivě mluví zajímavě třeba egyptolog 
Miroslav Bárta, jenž si všímá podobnosti 
naší civilizace s tou egyptskou a pojme-
novává faktory, které vedly k  tomu, že 

se celá zhroutila. „To, co bylo naším mo-
torem, politická a ekonomická svoboda, 
nás totiž zároveň ničí. Tento systém je 
postavený na boji,“ říká pan Kuchař s tím, 
že součástí boje, který je nastolen, je cen-
tralizace. A ptá se: „Kdo z vás například 
četl Lisabonskou smlouvu? (hlásí se dva 
lidé) Dva? Jak můžeme tedy něco kontro-
lovat?“ Kdybychom si ji ale přečetli, výsle-
dek by byl podobný – stejně bychom jí ne-
rozuměli. V Istanbulské úmluvě, o níž si 
můžete přečíst na straně 40, se sice mluví 

Na České konferenci se řešilo,  
co s námi bude.   Foto ŠIFRA
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o ochraně žen před násilím a šikanou, ale 
rozklíčovat, jaká agenda se skrývá za tím, 
není pro laika vůbec snadné. Jelikož jsou 
podle Jaroslava Kuchaře stále vyvolávány 
konflikty a války, brání to lidem v neustá-
lém strachování se, co bude dál, přemýš-
let. Otázka je, zda vůbec přemýšlet chtějí. 
V sousedním Německu to vře, na Ukraji-
ně se válčí, ale mnoho Čechů se tváří, jako 
kdyby oba státy byly za sedmero horami 
a  řekami a  nic z  toho se nás netýkalo. 
Řeknou si, že raději půjdou na zahrádku. 
No jo, ale co když jim sežere květák ně-
jaký invazivní druh, o  jakém mluvil na 
začátku pan Svoboda?

Česká republika se zkrátka octla v prou-
du globálních změn a  následující čtyři 
roky budou podle Jaroslava Kuchaře roz-
hodující. Podle něj je třeba hledat nějakou 
třetí cestu. Být trochu aktivnější, nenechat 
se ukolíbat zdáním hmotného dostatku 
a využít toho, že dějiny zemí Koruny čes-
ké byly v přeneseném, až duchovním vý-
znamu povětšinou dějinami kacířství. A to 
nejen díky Janu Husovi či stavovskému po-
vstání. Dnes jsme též považováni díky na-
šim postojům k migraci a dalším plánům 
ze strany řídících nadnárodních struktur 
za kverulanty, ještě společně se Slováky, 
Maďary, východními Němci a také Raku-
šany, tedy zeměmi někdejšího Rakouska-
-Uherska. „Nástroje našeho odporu proti 
světské i duchovní vrchnosti se pohybo-
valy od ochoty vést ozbrojeného střety 
přes partyzánské metody, diplomacii až 
po tzv. švejkování,“ napsal Jaroslav Kuchař 
na svém blogu v den stoletého výročí re-
publiky. „Na základě těchto zkušeností je 
možné tvrdit, že struktury a jejich propo-
nenti, ať vnější či vnitřní, jež se nás opět 
snaží dostat do latě, budou minimálně ve 
střednědobém horizontu neúspěšné. Vě-
děl to nakonec i Reinhard Heydrich, když 
řekl: Češi jsou bezpáteřní a  ohební jako 
proutky, které se pod tlakem skloní, ale 
švihnou zpět ve chvíli, kdy se to od nich 
nejmíň čeká.“ Kéž by. Hnutí Cesta má ale 
ambice přetavit tyto zkušenosti do po-
zitivní vize, protože „co když toto všech-
no kacířství a kverulantství není slabost 
a důvod zbytečných problémů, ale naopak 
zdroj síly a  smyslu národní existence?“ 

Jaroslav Kuchař připomíná: „Je nezbytné 
navrátit se k přirozenému řádu věcí, což 
vyžaduje odvržení ideologií, které se snaží 
ovládat druhé, a také ujasnit si, kam patří-
me, respektive že se nemůžeme pokaždé 
řídit heslem kam vítr, tam plášť, protože 
existuje i zlatý střed.“ Ostatně ne nadarmo 
ležíme ve středu Evropy. 

To jsme celí my – vždycky někam vleze-
me, protože očekáváme, že z toho bude-
me mít evýhody, a pak se divíme a pozdě 
bycha honíme. Stejně jako za minulého 
režimu, i dnes je většina věcí jinak, než jak 
se nám říká v novinách a v televizi. Jen je 
propaganda trochu kultivovanější a sofis-
tikovanější, a vzhledem k počtu a intenzi-
tě informací může být pro někoho složi-
tější poznat, zda jsou relevantní či nikoli. 
Kulisy jsou možná jiné, ale principy?

Jako česká eurokomisařka pro spra-
vedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky 
rovnosti pohlaví v Bruselu sedí Věra Jou-

rová (ANO), která dostává plat v eurech 
a  srdnatě hájí zájmy Evropské komise, 
nikoli však spotřebitelů, nebo dokonce 
Čechů. A  tak prosazuje klidně cenzuru 
nepohodlných názorů, i když tak se tomu 
v eurounijním žargonu neříká. Tam je to 
„vznik evropské sítě nezávislých ověřova-
telů zpráv a podniknutí kroků, které mají 
povzbudit kvalitní žurnalistiku a  šířit 
mediální gramotnost“.

Jak ale říká v jednom z dalších příspěv-
ků exministr Jaroslav Bašta, původní 
profesí archeolog, který miluje historii, 
„schopnost, kvůli níž jsou z nás všichni 
nervózní, je všechno přežít“. Jsme prostě 
takoví kacíři, potížisti, kteří kladou příliš 
mnoho otázek, připomíná další řečník 
Jan Schneider, podle nějž vede strach 
k pasivitě. Do chování EU si rýpl trefným 
bonmotem: „Ústava EU jsou dvě strany 
toho, co se dělat nesmí, a 3000 stran toho, 
co se Německa a Francie netýká.“  

Jeden z  nejprovokativnějších projevů 
na konferenci pronesl Petr Hájek, šéfre-
daktor Protiproudu, od nějž se přesně 
toto čeká. Připomněl, že doba je zlá a je-
den ze spolupracovníků Protiproudu, 
který psal proti proudu, byl nedávno vy-
hozen z práce. Domnívá se, že strach je  
ale – oproti všeobecnému mínění – uži-
tečná a dobrá věc, protože „je čeho se bát“. 
„Můžou vám zaťukat na dveře a obvinit 
vás, když budou chtít, z čehokoli.“

Osoulož se sám
Zatímco Pavel Svoboda si na začátku 
vypomohl raky, Petr Hájek vytahuje 
krtka, když mluví o metodách Velkého 
bratra, plošných odposleších a sledování 
obyvatelstva a boji proti systému. „Kr-
tek se vždycky vrátí, když ho máte na 
zahradě a snažíte se proti němu bojovat. 
Čím víc se budete bránit, tím víc bude 
krtek útočit. Jediná cesta je nechat ho 

být – až všechno vyžere, sám odejde.“ 
Skeptický je Petr Hájek i k hledání třetí 
cesty, jak ji nastínil Jaroslav Kuchař. Po-
dle něj je to fikce a nesmysl. Zastavil se 
také u okřídleného Pravda vítězí. „Je to 
fake news jako hrom. Celé to znělo Boží 
pravda vítězí. Masaryk to utrhl, a  tak 
učinil existenci státu nesrozumitelnou. 
Uchopil demokracii po svém.“ Nesmysl 
je podle pana Hájka také dávat vize stá-
tu na 100 let, když ani nevíme, co bude 
zítra. „Když politici neví, co mají dělat, 
dávají vize na 50 let.“

„Kolik lze z Evropy ještě zachránit?“ 
ptal se známý neurolog Pavel Kalvach, 
připomínaje, že v Evropě a obecně na 
Západě klesá porodnost, a  zmínil, že 
viděl v Arizoně upoutávku na mastur-
bační workshop Go Fuck Yourself, 
Osoulož se sám. Takové plýtvání seme-
nem se západní civilizaci může krutě 
nevyplatit.  vid 

Krtek se vždycky vrátí, když ho máte na zahradě 
a snažíte se proti němu bojovat. Čím víc se budete 
bránit, tím víc bude útočit.
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Dcera nejbohatšího Čecha 
dostala ke dvaadvacátým 

narozeninám koně 
za čtvrt miliardy. To, 

co jí otec daroval 
především, se ale penězi 

vyjádřit nedá.

J aký je nejcennější dárek, jaký jste 
kdy dostali od rodičů? Já si vzpo-
mínám na Vánoce, kdy mi bylo asi 
deset, a důmyslně schovanou herní 

konzoli, legendární Super Nintendo. Kra-
bice byla pod stromečkem tak dobře za-
šantročená, že jsme ji s bráchou objevili 
až úplně na konec. A  jelikož jsme netu-
šili, jak velkou krabici to Nintendo, které 
jsme si tak přáli, má vlastně mít, největší 
překvapení přišlo úplně na konec, kdy 
jsme to už ani nečekali.

Kdybychom tutéž otázku položili Anně 
Kellnerové, dceři muže, který je v  žeb-
říčcích uváděn jako nejbohatší Čech, tipl 
bych si, že to bude kůň. Česká média 
oběhla na konci listopadu zpráva, že její 
otec Anně sehnal pořádného závodního 
koně. Respektive klisnu s filmovým jmé-
nem Catch Me If You Can – Chyť mě, když 
to dokážeš. Kellner přeplatil i Billa Gate-
se, hlásaly titulky týden před Anninými 
narozeninami. Kolik takový kůň může 
stát, zajímalo mě. 250? To jde, ne? Ale ne 
tisíc, milionů! Čtvrt miliardy. Aha. Gates, 
který v  pofidérním žebříčku světových 
boháčů magazínu Forbes obsazuje stabil-
ně čelní místa (a nelogicky poráží majitele 
ropných, farmaceutických, bankovních 
a jiných gigantů; kdo třeba vlastní takové 
Monsanto, které oblažuje svět geneticky 
modifikovanými potravinami a  nejpro-
dávanějším herbicidem světa RoundU-
pem?), v létě nabízel „jen“ dvě stě milionů.

Anna K. je nadějná parkurová jezdky-
ně, která právě oslavila dvaadvacetiny. 
Trojnásobná juniorská mistryně České 
republiky má velké cíle a chystá se mimo 
jiné na olympiádu. Svým dárkem zároveň 
rozesmutnila jinou mladou ženu, Lauru 
Klaphakeovou. Pětadvacetiletá Němka 

je hvězdou německého národního týmu 
a bronzovou medailistkou z mistrovství 
světa, která v létě přišla o svého valacha 
jménem Silverstone G.

Majitel její stáje Paul Schockemöhle, 
legenda německého jezdeckého sportu 
a úspěšný podnikatel v kamionové pře-
pravě, jehož firma Schockemöhle Logis-
tics vygeneruje se svými 600 nákladními 
auty obrat přes 100 milionů eur, jej pro-
dal právě Petru Kellnerovi. Když Schoc-
kemöhle koně „střelil“, snažila se to Lau-
ra brát sportovně. Prohlásila, že člověk 

musí zůstat v  realitě, protože jezdectví 
není jen sport. „Je to prostě taky obchod 
a Paul má velkou stáj. Jsem ale šťastná, 
že si v  každém případě mohu nechat 
Catch Me!“ řekla v rozhovoru pro seve-
roněmeckou televizi NDR. Poté, co její šéf 
Kellnerovi prodal i jejího druhého koně, 
ale probleskují zprávy, že hodlá zdrcená 
závodnice s parkurem úplně skončit. Te-
oreticky by mohl vyhrát olympiádu ten 
tým, který by skoupil soupeřům koně.

Naopak české jezdkyni se i díky mož-
nostem jejího otce, který pro ni zajistil 

Nejlepší 
DÁREK
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takový poklad, otevírá slibná budoucnost 
– pro úspěch má zcela ideální podmínky.

Rozdíl je v myšlení
I když to vypadá, že za jejím úspěchem 
stojí hlavně finance jejího otce, peníze 
nejsou to hlavní, co jí otec může předat. 
Samotné valuty totiž nejsou to hlavní, na-
opak – dceru by mohly zničit. Vzpomeňte 
na všechny ty příslušníky zlaté mládeže, 
dcery a syny různých excentrických pod-
nikatelů, veksláků, celebrit či mafiánů, 
kteří připalují doutníčky pětitisícovka-

mi a dělají ostudu na večírcích. Je jedno, 
jestli mají v kapse miliony, nebo miliardy 
– jediné, kam to nakonec dotáhnou, je 
maximálně protialkoholní léčebna nebo 
dermatovenerologická klinika. Potomci 
těch opravdu úspěšných lidí se většinou 
chovají jinak, protože je rodiče naučili 
to nejdůležitější – jak zacházet s penězi. 
Chápou to, co jiní smrtelníci ne. Jeden šéf 
bezpečnostní firmy, která má na běžném 
účtu běžně 20 000 000 korun, pokaždé 
řeší, kolik stojí baterky, ubytování v hote-
lu či kachna v restauraci. „Proč mám pla-
tit šest stovek za dopravu, když reálné je 
to mít za tři?“ zní jeho oblíbená věta. 

Opravdu bohatí jsou bohatí proto, že 
rozumí penězům a umí se k nim chovat. 
Znají jejich hodnotu. Jsou finančně gra-
motní a přemýšlejí o každé kačce. A právě 
proto koruny (eura, dolary...) mají. Všim-
něte si, jak se chová střední třída. Auta na 
leasing, domy na hypotéky, dárky na ex-

presní půjčky a předvádění se před sou-
sedy, známými a kolegy. Jakmile uvidíte 
někoho, kdo vypadá, že má hodně peněz, 
jak rozhazuje, nikdy jich nemá tolik jako 
první liga. Ti nejbohatší většinou nežijí 
okázale luxusním životem jako střední 
třída, jež se mezi boháče snaží dostat. 
Jsou spíš nenápadní. Mají kvalitní obleče-
ní, ale bez nápisů a značek přes celá záda.

První zásada opravdu bohatých lidí je 
tvářit se tak, že zase tak bohatí nejsou. 
Aby jim ostatní moc nezáviděli a nedráž-
dili je. Jasně, u Kellnerových to tak úplně 
neplatí, protože se o  nich píše v  novi-
nách, ale pokud byste je neznali a potkali 
třeba někde v cizině, možná byste to ani 
nepoznali. Tato novodobá aristokracie se 
zkrátka chová jinak, než si lidé předsta-
vují. Rozdíl je hlavně v myšlení.

I když se může zdát, že pro multimi-
liardáře je nějaká čtvrtmiliarda jen pár 
drobných, a  svým způsobem to tak je, 

určitě nerozhazuje jen tak bez rozmyslu. 
Koupí toho nejlepšího koně, protože jeho 
dcera má ty nejvyšší cíle. Nesedí doma 
a neutrácí jeho miliardy, ale maká. Dě-
tem úspěšných lidí se dostává zcela jiná 
výchova než obyčejným smrtelníkům, 
jimž nikdo nevysvětlil, jak fungují pe-
níze. Často už v útlém věku chápou je-
jich podstatu a jsou vedeny k disciplíně. 
Aby pochopily, co to obnáší, neruplo jim 
z toho v bedně a peníze takzvaně ustály.

Onen majitel bezpečnostní firmy, kte-
rého jsem zmiňoval, zaměstnává i svého 
syna, jenž maká jako mourovatý a kmi-
tá, že se nezastaví. Ví, že když nerozešle 
všechny nabídky, nic nevydělá a tatínek 
ho rozcupuje. Má úplně jiné návyky než 
klasický zaměstnanec, protože otec mu 
každý den ukazuje, jak na to. Vidí názor-
ný příklad. A to se penězi vyčíslit nedá.   

Annu K. zřejmě ve Zlaté Kozičce nebo 
klubu Duplex na Václaváku nikdy ne-

potkáte. Nemá na takové nesmysly čas. 
Cílevědomě pracuje na tom, aby byla 
nejlepší. Pokud dostane toho nejlepší-
ho koně, který stál mnoho, a stane se 
olympijskou vítězkou a  globální znač-
kou, stejně vydělá jednou tolik. A i kdy-
by to nevyšlo, to, co se během své cesty 
naučila, využije ve všem ostatním, co 
bude dělat pak. Ať už bude mít vlastní 
podnik nebo nastoupí jako manažerka, 
nebylo to marné. Sedět a  čekat, že jí 
něco spadne do klína, ale určitě nebude, 
jak dokázala již tím, co dokázala.

A  tatík? Pokud se to nepovede, je 
zvyklý, že ne každá investice se vrátí. 
Ví ale také, že dcera si šanci zaslou-
žila. Za další měsíc stejně vydělá jako 
majitel Home Creditu na tom, že si ti, 
co o penězích a o tom, jak systém fun-
guje, zhola nic nevědí, vezmou úvěr na 
vánoční dárky. Každá koruna se přece 
počítá. vid 

Potomci těch opravdu úspěšných lidí se chovají jinak než 
střední třída, protože je rodiče naučili to nejdůležitější – 
zacházet s penězi.
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Láska jako 

PES
Zvířecí přátelé nám kráčejí věrně po boku 
a projevují nám city, i když si to třeba ani 
nezasloužíme. Berou nás totiž takové, jací 

jsme. Co dalšího se od nich můžeme naučit?
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Č ím víc poznávám lidi, tím ra-
ději mám psy. Když jsem si 
všiml tohoto vtipného, leč vý-
stižného bonmotu na hrníčku 

u  svého kamaráda, který pracuje non-
stop s  lidmi, musel jsem mu dát v du-
chu za pravdu. Tím, jak my lidé blbne-
me a nedáme si říct, vyvádíme na Zemi 
hrozné věci. Na své cestě přitom máme 
přátele, kteří nám kráčejí věrně po boku 
a mají nás rádi, i když si to třeba úplně 
nezasloužíme.

Nejvíc psů (a  koček) na obyvatele 
v celé Evropě připadá právě na Českou 
republiku, kde žijí ve 4,5 milionech do-
mácností přes 2 miliony psů – což zna-
mená, že nějaký labrador, fousek nebo 
jezevčík bydlí v  každé druhé rodině. 
Například v  Praze je registrováno na 
magistrátu přes 100 tisíc hafanů, což je 
vzhledem k podmínkám ve městě dost 
překvapivé číslo. V ulicích pak ale spatří-
te i takové smutné výjevy, kdy z garson-

ky vyjde starý pán s obrovským irským 
vlkodavem, který se sotva šourá, vyčurá 
se na chodník a za moment je zahnán 
zpátky. Potřebuje přitom pohyb, aby tak 
velké kosti protáhl. U nás v domě zase 
pravidelně vyl nešťastný pejsek od rána 
až do pozdních odpoledních hodin, pro-
tože nesnesl být sám. Některá jiná zvířa-
ta zase majitelé hýčkají víc než členy své 
lidské rodiny. Oblečky, veterinář, krmivo 
– jen za jídlo pro psy utratí Češi přes 5,5 
miliardy korun ročně a  dva tisíce činí 
průměrný výdaj na domácnost, což za-
hrnuje samozřejmě i  rodiny, které psa 
nemají. 

Soužití mezi psy a  lidmi je mnohdy 
komplikované, ale pevné. Se všemi klady 
a zápory. Možná mají obě strany sobecké 
důvody, ale psi (pravidelná strava – jako 
grifonek Verdell ve filmu Lepší už to ne-
bude, který má Jacka Nicholsona raději 

než svého páníčka proto, že má v kapse 
slaninu) a lidé (myslí si, že je pejs ci mi-
lují) se prostě potřebují. Zajímavě tuto 
„kooperaci“ popisuje německý lesník Pe-
ter Wohlleben v knize Citový život zvířat. 
„Na téma domácí zvířata existují dva 
diametrálně rozdílné pohledy. Jeden 
názor je, že jsme tato zvířata šlechtěním 
tak dalece pokřivili, že jsou dokonale 
přizpůsobena našim potřebám. Z divo-
kých jedinců se stali krotcí, ze štíhlých 
tlustí, z velkých malí – ať máme jakékoli 
přání, zvířata nám vždycky vyhoví. Pů-
vodní druhy byly částečně přetvořeny 
v bizarní karikatury. Můžeme to ale vi-
dět i jinak: „my“ jsou tentokrát zvířata. 
Podařilo se jim totiž změnit tak, aby do-
kázala perfektně ovládat spínače našich 
emocí. (…) Náš buldoček Crusty, malý 
psík s plochým čumáčkem, má úžasný 
šarm – člověk ho prostě musí pohladit. 
Takže kdo tu kým vlastně manipuluje? 
Jídlo a pití mu lidé naservírují, když se 

objeví nějaká bolístka, hned je k dispozi-
ci zvěrolékař, v zimě se vždycky rezervu-
je útulné místečko u kamen – ten hoch 
vede opravdu příjemný život. Kdyby 
– tak jako jeho předkové – táhl světem 
coby vlk, rozhodně by to vždycky takhle 
nevypadalo.“

Naše soužití bude zřejmě založeno 
částečně na klasickém obchodu. Zvíře 
dostane potřebnou péči, najíst a má kde 
hlavu složit, páníček pak lásku – nebo 
aspoň to, co si pod ní představuje. My 
nevíme, co si o nás psi myslí. A možná 
je to tak lepší. Když v pohádce o Zlato-
vlásce král po pozření kouzelného hada 
slyší, jak se o něm baví kůň se svým ko-
legou ze stáje, kterému závidí, že nemusí 
nosit „starého“, není z toho dvakrát nad-
šený.

Výhoda psů je i v jejich oddaném psím 
pohledu: prostě vypadají, že nás milují. 

Podle loňské studie finských vědců z Helsinské 
univerzity psi tak rádi vidí náš usměvavý obličej, že 
kvůli němu jsou schopni ignorovat možné nebezpečí.

Foto Adobe Stock
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A ona je to svým způsobem pravda. Zví-
řata mají totiž jednu obrovskou před-
nost – nejsou tak komplikovaná a podle 
všeho se jim nehoní v hlavě tuny nesmy-
slů jako lidem. Ovládají totiž něco, co my 
se učíme – většinou neúspěšně – celý 
život: emoce a myšlenky. Oni nás oprav-
du mohou lásce a klidu učit. A celé řadě 
dalších věcí… Třeba to, že nechtějí pořád 
něco nebo někoho měnit, a berou věci 
tak, jak jsou.

Vidím to u  Beníka, křížence pudla 
a  knírače, se kterým chodívám ven. 
Do domácnosti přišel, když zemřela 
hlava rodiny. Ženě bylo tuším patnáct, 
když ztratila tatínka, a společně s brá-
chou a mámou jim živé a nadšené ště-
ně, které si přinesli z útulku, pomohlo 
přežít nejhorší chvíle v životě. On nikdy 
nezapomněl, co pro něj udělali, a něko-

likanásobně to každý den splácí. Je už 
veterán a kosti ho bolí, ale když přijde 
někdo domů, skáče a  raduje se se stej-
nou vervou jako kdysi. I  když se cítím 
„pod psa“ a není mi dobře, jeho radost 
a bezprostřednost mi vždycky zlepší ná-
ladu. Usměju se, a tím se zvedne nálada 
i jemu. Podle loňské studie finských věd-
ců z  Helsinské univerzity  totiž psi tak 
rádi vidí náš usměvavý obličej, že kvůli 
němu jsou dokonce schopni ignorovat 
možné nebezpečí.

Mohou nás mít zvířata opravdu ráda? 
Vzájemný vztah je pro obě strany určitě 
důležitý. Je to ale láska? Peter Wohlleben 
trávil v přírodě odmala každou volnou 
chvíli a přesně tohle ho zajímalo. V jed-
né knize si přečetl, že je dokonce možné 
nafixovat na člověka třeba kuře. Stačí 
k tomu „vysedět“ vejce a být první, kdo 
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na kuře promluví. Pak dostane dokonce 
přednost i před slepicí. Opravdu. Kuře, 
které se vylíhlo a které pojmenoval Ro-
bin Hood, se od Petera nechtělo hnout 
ani na krok, až to začalo být malinko 
vyčerpávající. Když šel do školy, musel 
kuře nechat samotné, ale o to bouřlivěji 
jej vítalo. Tato vazba však není, jak znalec 
přírody píše, úplně dobrovolná, neboť jí 
zvíře vděčí za svůj život. „To, že se k nám 
kočky a psi dostávají už jako miminka, 
má svůj důvod – nemají mít žádný pro-
stor pro rozhodování. Po několika dnech 
přivykání a bolesti z odloučení od mat-
ky zvířátka rychle přilnou k nové blízké 
osobě a vzniklé svazky přetrvávají v ne-
zmenšené intenzitě celý život. Všichni se 
cítí dobře, avšak i tak je nutno se ptát, 
zda existuje dobrovolně navázané spoje-
ní dospělých zvířecích jedinců s lidmi.“

Podle Petera Wohllebena ano, což do-
kazují třeba případy toulavých koček 
a psů, kteří se starostlivým dvounožcům 
„doslova vnucují“. A jak je to u divokých 
zvířat, která nebyla chovatelsky šlechtě-
na a  vedena ke krotkosti a  ochotě při-
lnout k člověku? Tam může hrát hlavní 
roli ochočování krmením. Je lákavé si 
myslet, že když už nás nikdo nemá rád, 
miluje nás aspoň veverka, které dáváme 
oříšky, jako to udělali Wohllebenovi sou-
sedé, ale jakmile se s oříšky zpozdili, os-
trými drápy jim zničila celý okenní rám 
– nic moc jiného ji nezajímalo. „Pravá, 
nenucená láska zvířete k člověku se do-
kládá těžko, vždyť ani kuře Robin Hood 
nemohlo jinak než své city vyvinout ke 
mně.“ Ale co naopak? Existuje láska člo-
věka ke zvířeti? Zde také není odpověď 
jednoznačná. „Nejsou zvířata jen projekč-
ní plochou, zrcadlem a náhradou za chy-
bějící potomstvo, zemřelého partnera či 
nedostatek pozornosti ze strany okolí?“ 
ptá se německý znalec přírody.

Dobrá úvaha. Co když máme rádi 
psy, kočky a  jiná zvířata hlavně proto, 
že nemůžou mluvit, a ve všem s námi 
souhlasí? A  když jim dáme najíst, tak 
o to radostněji? Přesně to mě napadlo, 
když jsem sledoval jeden úžasný „psí“ 
film. Tak, jako nikdy nezklamou psi sa-
motní, potěší většinou i filmy s hafany 
v hlavní roli.

Psí ostrov
Beethoven, Lassie se vrací, to byla kla-
sika. A takový Hačiko, příběh psa lámal 
rekordy, a určitě ne proto, že v něm hrál 
Richard Gere. Ten příběh se doopravdy 
stal a  o  to je úžasnější. Hačiko, štěně 
japonského plemene Akita, se narodil 
v  roce 1923 na jedné japonské farmě 
a brzy se dostal do Tokia k univerzitní-
mu profesorovi. Každý den čtyřnohý pří-

tel doprovázel páníčka na vlak a  večer 
mu vždy přišel naproti – přesný jako ho-
dinky, i když žádné neměl. Den co den, 
až do 21. května 1925. Tehdy profesor 
Eizaburo Uenu zkolaboval při přednáš-
ce, zemřel a domů už se nikdy nevrátil. 
Smutný Hačiko se toho večera nedočkal, 
a tak se vrátil domů. Druhý den ale vy-
razil na železniční stanici znovu. A další 
den zas a zas. Vdova po profesorovi se 
odstěhovala z  Tokia a  Hačika nechala 
u příbuzných, ale ten stále chodil na ná-
draží a hodiny a hodiny čekal doufaje, že 
se profesor jednoho dne ukáže.

Železničáři Hačikovi postavili přístře-
šek, aby nemokl, a  nosili mu pamlsky. 
Hačiko zemřel 8. března 1935, kde jinde 
než na nádraží. Na svého pána čekal ce-
lých deset let. Jelikož o něm napsal bý-
valý student profesora Uena článek, Ha-
čiko dojal celé Japonsko. A nakonec mu 
postavili i sochu.

Letošní snímek Psí ostrov se všem 
psím i lidským filmům vymyká. Už tím, 

že v něm mluví hlavně psi. Respektive 
mluví tam i lidé, ale pouze psům je ro-
zumět. Lidské promluvy jsou záměrně 
ponechány v japonštině a neotitulkova-
né a nepřeložené, takže asi třetině filmu 
nerozumíte. Alespoň tedy slovům, pro-
tože vše pochopíte skrze emoce a cítíte, 
co mají zrovna na srdci či jazyku. Film 
je sice animovaný, ale pro děti moc není. 
Nepodobá se ničemu, co jsem zatím na 
plátnech viděl. Možná proto, že jej točil 
jeden z nejoriginálnějších tvůrců dneška 
Wes Anderson.

„Tisíc let předtím, než byli ochočeni, 
pobíhali psi volně a značkovali svá úze-
mí. Jenže kočkofilní dynastie Kobayashi 
chtěla rozšířit své území a vyhlásila vál-
ku, která dolehla vší silou na nicnetušící 
zvířata. Na konci této války se ze psů 
stali zbabělí domácí mazlíčci… Poraže-

Co když máme rádi psy, kočky a jiná zvířata hlavně 
proto, že nemůžou mluvit, a ve všem s námi souhlasí? 
A když jim dáme najíst, tak o to radostněji?

Lidé a psi mají možná víc společného, 
než si umíme představit. Vlevo dole: 

Věrnému psu Hačiko postavili v Japonsku 
dokonce sochu.   Foto Adobe Stock a Wikimedia
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ní, utlačovaní, opovrhovaní, ale přežili 
a množili se.“ Jenže staré křivdy nikdy 
nemizí a nezapomněl ani starosta z dy-
nastie Kobayashi. Kvůli rozšířené psí 
chřipce na území prefektury Megasaki 
zakázal všechny psy a nechal je depor-
tovat na Ostrov odpadků, z nějž později 
vznikl Psí ostrov.

Už začátek slibuje něco neobyčejné-
ho. S Psím ostrovem jako kdyby ožil Jiří 
Trnka. Podobným stylem, tedy ruční po-
okénkovou animací loutek, je dělán třeba 
i Pat a Mat. Psi vypadají jako živí a svět, 
který Anderson vytvořil, je po vizuální 
stránce nádherný, i  když se děj neode-
hrává zrovna na luxusních místech…

Ostatní zapomněli
Dvanáctiletý Atari nemá snadný osud. 
Při nehodě vlaku, po níž ležel dlouho 
v bezvědomí, přišel o oba rodiče a ujal se 
jej právě starosta Kobayashi. Ten, aby šel 
lidu příkladem a ukázal patřičnou „soli-

daritu“, jako prvního deportuje z města 
skrze Komisi pro vysídlení psů rodinné-
ho psa Fleka, ke kterému Atari přilnul. 
Ten to tak nenechá a po svém zotavení 
se vydá Fleka hledat. Pohříchu je jediný, 
neboť ostatní podlehli protizvířecí pro-
pagandě a starostův zákaz, i když kvůli 
němu přišli o domácí mazlíčky, vítají.

Flek na skládce plné odpadků jen 
smutně kouká pohledem „kam jste mě 
to jako dali?“, a nechápe, co se stalo. Psí 
populace na ostrově se neustále rozrůs-
tá, ale je slabá, zničená a vzteklá. Výbor-
ná je scéna, kdy člen jednoho skládko-
vého gangu říká: „Já myslím, že už další 
odpadky nesnesu. Já jsem domácí pes. 
Byl jsem ve 22 reklamách na Pedigree, 
a  chci to, co dřív.“ Jeden pes dokonce 
spáchal sebevraždu na vodítku.

Vůdce smečky, Šéf, který je jako jediný 
původem toulavý pes, se na to nemůže 

dívat a  křičí: „Viděl jsem kočky, které 
měly větší koule než vy. Ty se jmenuješ 
King (Král), ty Duke (Vévoda). Jsme alfa 
psi a vy tu fňukáte jako mazlíčci.“ Na zá-
věr své promluvy si rýpne: „Ano, jsem pes 
tulák. Ale nejsme teď všichni tuláci, po-
dle poslední analýzy?“ Zábava je to místy 
k popukání, zvlášť když psiska namluvily 
hollywoodské hvězdy jako Edward Nor-
ton, Bill Murray, Bryan Cranston, Scarlett 
Johanssonová nebo Yoko Ono.

Jednoho dne Atari přiletí na Psí ost-
rov. Jeho letadlo havaruje, ale psi se roz-
hodnou ho nesníst, ale pomoci mu. Pro-
tože jako jediný páníček hledal svého 
psa a ostatní na psy zapomněli. Kome-
die se co chvíli střídá s dramatem, ale 
i fantasy či špionážním thrillerem. Vše 
v jednom. Zároveň ve filmu divák najde 
mnoho odkazů na dnešní společenskou 
situaci, třeba když hrdinové odhalí zlé 
spiknutí, neboť přijdou na to, že psi měli 
být nakaženi záměrně farmaceutickým 

průmyslem, aby mohli být vyhlazeni. 
To vše dohromady skvěle funguje, ale 
mě nejvíc bavila právě linie vztahu 
psa a člověka, umocněná tím, že je zde 
z velké části rozumět psům, a nikoli li-
dem. „To jsou ale idioti, ti naši páníčci,“ 
brumlá si třeba Šéf. „To je pořád samé 
pojď sem, udělej tohle…“ Když na něj 
zakřičí Atari „Přines“, divák se dozví, že 
je to pes, který nic nenosí a neuznává 
autority. Nakonec jde a přinese, ale sdě-
lí svůj důvod: „Ne proto, že kluk poručil, 
ale proto, že je mi ho líto.“

Tulák se nakonec stává Atariho 
ochráncem a Atari, jenž přispěje k zá-
chraně psů a stane se novým starostou 
v prefektuře Megasaki, o psích kama-
rádech říká: „Jsou to ta nejmilejší stvo-
ření, jaká jsem za 12 let poznal. Kruh 
života vždy závisí na křehké rovnováze. 
Kdo jsme a kým chceme být?“ vid 

Já myslím, že už další odpadky nesnesu. Jsem domácí 
pes. Byl jsem ve dvaadvaceti reklamách na Pedigree, 
a chci to, co dřív.

Foto Wikimedia
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ŠTĚSTÍ V  NEŠTĚSTÍ. Nejprve jsem zaslechl zlověstné křupání. Poté 
přišla velká rána. Procházel jsem zrovna přes parkoviště v Kutné Hoře, 
když asi sto metrů ode mě spadl na zaparkovaná auta kus stromu. 
Chybělo málo a  někoho to přizabilo. A  chybělo málo a  vůbec se to 
stát nemuselo. Řezy na okolních stromech totiž naznačovaly, že tu 
probíhalo prořezávání. Na tuhle větev ale někdo jaksi zapomněl nebo 
se na ni vykašlal. Jedna octavia tento šlendrián odnesla rozšrotovaným 
zadkem, ale nikomu se naštěstí nic nestalo. Což je vzhledem k blízkosti 
tělocvičny a frekvenci aut, která tudy projedou, malý zázrak.   Foto  Šifra
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Jan Petránek dělal žurnalistické 
profesi čest. Vždy stál tam, kde si 

myslel, že stát má, a říkal, co 
si myslí a co vidí. I kdyby se to 

ideologicky nehodilo. Tím si sice 
způsobil nemalé problémy, ale 

Česko mělo v jeho osobě velkého 
novináře. V listopadu zemřel… 

DISIDENT 
disidenty

mezi
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T u symboliku nešlo přehlédnout. 
V  sobotu 10. listopadu, kdy 
jsem se v  Praze setkal se Sey-
mourem Hershem, posledním 

americkým mohykánem ze staré novi-
nářské školy, zemřel Jan Petránek. Totéž, 
co znamenal pro Američany držitel Pu-
litzerovy ceny, který byl podepsán pod 
kauzami jako Watergate nebo vyvraždění 
vietnamské vesnice My Lai v roce 1968, 
představoval pro Čechy a Slováky někdej-
ší disident a dlouholetý redaktor České-
ho rozhlasu, jenž ve stejném roce vysílal 
z  budovy ostřelované sovětskými oku-
panty. V prosinci by mu bylo 87 let. Jeho 
životní příběh plný paradoxů a  zlomů 
kopíroval bouřlivé dějiny naší republiky 
a vydal by na román. Na ten nemáme pro-
stor, a tak mu věnujme aspoň tyto řádky.

Smrt Jana Petránka zachytila i main-
streamová média, ale způsob, jakým tak 
učinila, byl až příliš technický a  strohý. 
Aby se vlk napapal, ale koza zůstala celá. 

Jejich zkušenější kolega se nebál jít proti 
proudu, nepapouškovat tu jedinou správ-
nou doktrínu a hledat pravdu. Byl natolik 
známý, že ho nemohli ignorovat, ale na-
tolik jiný, že nekrology v českých médiích 
působily nikoli jako projevení zasloužené 
úctu velké osobnosti novinářského ře-
mesla, ale že jsou psány jen z povinnosti.

Stejně jako Seymour Hersch (článek na 
straně 26), kterého odmítá tisknout stále 
víc světových médií, protože jeho zjištění 
kazí jejich redakční politiku černobílého 
vidění světa, i  Jan Petránek byl žurnali-
stickou smečkou vytěsňován na okraj. 
Díky svému jménu a  oblibě posluchačů 
ale asi nemohl být vyhozen úplně.

„Tomu se říká v mediální teorii spirála 
mlčení. Kdo není s námi, je proti nám. Jak-
mile někdo vystoupí z bubliny, stane se 
terčem ignorance nebo útoků,“ vysvětluje 
mediální analytik Petr Žantovský a  při-

pomíná třeba šéfredaktora Mladé fronty 
Dnes Jaroslava Plesla, který schytává po-
slední dobou velkou kritiku kolegů kvůli 
tomu, že popisuje řadu věcí jinak než oni. 
Nedávno se obul do vlastníka Seznamu 
Iva Lukačoviče za to, že používá Seznam 
pro své byznysové zájmy a redakce toho-
to média v podobě reportáže Sabiny Slon-
kové a  Jiřího Kubíka, kteří vypátrali ve 
Švýcarsku syna premiéra Andreje Babiše 
a natočili jej skrytou kamerou, prolomila 
dlouholeté tabu, že „na děti se nesahá“. 
Česká média si nemají v  tomto moc co 
vyčítat, ale zajímavé je, že pokud porušuje 
pravidla jedna skupina, ta liberální kolem 
Zdeňka Bakaly, je to v pořádku, jakmile si 
ale dovolí něco druhá strana, první se se-
šikuje a do provinilce se pustí; a, jak říká 
Petr Žantovský, „dají ho na blacklist, pro-
tože nezpíval stejnou čtverylku“.

Stejnou čtverylku nezpíval ani Jan Pe-
tránek. Poprosil jsem Petra Žantovského, 
který jej znal, o  osobní vzpomínku na 

tohoto výjimečného muže. „Honza Pe-
tránek byl z řady důvodů zvláštní osob-
ností – mně trošku připomíná osobnost 
podobného typu, jako je spisovatelka Eva 
Kantůrková. Oni jakoby patří v  uvozov-
kách k té havlovské skupině lidí, kteří se 
po roce 1989 vrátili do veřejného diskur-
zu, odkud byli po roce 1968 a  sovětské 
okupaci vyhnáni. Většina těchto osob se 
orientovala havlovským způsobem, tedy 
odezírala Václavu Havlovi ze rtů teze 
o  pravdě a  lásce, držela jeho politickou 
linii bez reptání a  pochybností, a  ctili 
skupinovou linii a loajalitu. Nepatřili tam 
ale zdaleka všichni. Třeba Honza Schnei-
der (bezpečnostní expert a publicista) byl 
bubeníkem Plastic People of The Universe 
a dneska je úplně jinde, stejně jako Lenka 
Procházková, dcera významného spiso-
vatele, na kterou dnes Putna a spol. přes 
noviny naléhají, aby odvolala svůj podpis Foto Profimedia

Tím, že ho vždy zajímala fakta a dokázal odlišovat, se 
nikdy nestal Jan Petránek fanatikem – ani na jednu, 
ani na druhou stranu. 
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pod Chartou 77, protože ho není hodna, 
neboť nevidí svět černobíle jako oni, a ne-
patřil tam ani Honza Petránek,“ vysvětlu-
je Petr Žantovský. „Takových lidí si velmi 
považuji, protože oni nepřestali vnímat 
realitu kontextu kolem nás, neustrnuli na 
dogmatech, která byla dána jejich minu-
lostí, křivdami či traumaty…“

Jinými slovy – zůstali nebo se znovu sta-
li disidenty i v nové době, v níž mnozí vy-
táhli mávátka jako za komunismu a místo 
z Východu dnes nekriticky přijímají vše ze 
Západu. Chartisti se tak rozdělili na dvě 
skupiny. „Tito ,vlastní lidé‘ Honzu Petrán-
ka za to neměli rádi, protože mu zazlíva-
li, že přestal hlásat stejná dogmata jako 
oni, stejné velepravdy, a začal se na věci 
dívat z více stran. A to z něj dělalo velké-
ho novináře.“ Mezi Petránkovy vlastnosti 
patřila „velká otevřenost, vstřícnost vůči 
argumentům a touha dozvědět se pravdu, 
i když není příjemná a koliduje s nějakým 
dogmatem, s nímž vstupoval do ringu“. 
„Ta otevřenost vedla k tomu, že dokázal 
komunikovat s  lidmi mimo původní so-
ciální bublinu, zjednodušeně označenou 
jako chartisti,“ říká Petr Žantovský.

Ideově Jan Petránek vycházel z  pová-
lečné levice první republiky a jako většina 
intelektuálů, kteří byli vděční Sovětské-
mu svazu za to, že porazil nacisty, se po 
hrůzách druhé světové války přiklonil 
na stranu těch, kteří je ukončili. Sovětský 
svaz ztratil 26 000 000 obyvatel. „Tehdy 
se ještě tolik nevědělo, co se děje v Rusku 
s politickými odpůrci a že nás totéž čeká 
v 50. letech, viděno ale tehdejší optikou, 
příklon k Rusku měl historickou logiku,“ 
myslí si Petr Žantovský.

Po „vítězném únoru“, kdy moc uchopili 
komunisté, se ale všechno změnilo, a pro-
zření bylo kruté. Naděje vzplála ještě v 60. 
letech, na která vzpomínal Jan Petránek 
ve své knize Na co jsem si ještě vzpomněl 
jako na nejšťastnější v životě. „Až do toho 
21. srpna. Lidi se na sebe usmívali, zdálo 
se, že přichází naděje. Ne ledajaká, ale ve-
liká. A  přitom tak přirozená, jako když 
vychází slunce. Debatovalo se všude, sice 
s  proměnlivou tolerancí, ale upřímně 
a  vzrušeně, mnohde hodně vášnivě. Po 
večerech byly nabité sály v  celé Praze, 

Jen Petránek byl jedním z hrdinů událostí 
v srpnu 1968 na Vinohradské třídě. Vysílal 
z ostřelované budovy Českého rozhlasu.

Foto archiv ČRo
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v Národním domě na Žižkově, v ,Nároďá-
ku‘ na Vinohradech, na Kulaťáku v Dej-
vicích v  sále Domu armády. Na spoustě 
míst. Stejné to bylo i mimo Prahu. Lidi se 
skládali na zlatý národní poklad. Myšlen-
ka Národ sobě už nebyla jen nad oponou 
v Národním divadle, ale překvapivě rych-
le se objevila v myšlení všech normálních 
lidí. Říkal jsem si to s  jakýmsi tichým 
vnitřním úžasem. Neobrozuje se sama 
morální duše celé společnosti? (…)“

V  létě 1968, týden před osudovým 
21. srpnem, byl zrovna jako rozhlasový 
zpravodaj v Londýně a zjistil, že se za hra-
nicemi chystá invaze ruských jednotek, 
polských jednotek i jednotek z NDR. „Pro-
tože jsem zprávy posílal z Londýna přímo 
ze sídla BBC v Bush Housu, zažil jsem, jak 
komentátor BBC říká, že ruské a další jed-
notky Varšavské smlouvy jsou vybaveny 
takovým způsobem, že nemůže jít pouze 
o zastrašovací manévry, ale o jasnou pří-
pravu na invazi.“ Jako správný reportér ne-
lenil a hlásil. „Zprávu jsem oznámil ve vy-
sílání, za což mně potom Josef Smrkovský 
vynadal a řekl mi: Ty jsi byl v Rusku dlouho 
zpravodajem, ty je proto vidíš černě. Takže 
moje výzva, že by se mělo okamžitě mobi-
lizovat, vyzněla naprázdno,“ vyprávěl letos 
v srpnu v rozhovoru pro Deník.cz.

Za týden už Jan Petránek vysílal z bu-
dovy, kterou ostřelovali sovětští vojáci, 

a informoval o tom, co se v zemi děje. 
Bylo to v době, kdy už byla odříznuta 
Česká televize, takže zprávy z vysílání 
rozhlasu, jehož zdroj Rusové nedoká-
zali objevit, byly stěžejní. „Mě dodnes 
mrzí, že česká vláda a  nejvyšší místa 
neocenily techniky Čs. rozhlasu, o ko-
mentátorech už ani nemluvě, že tehdy 
dokázali držet celou řadu dní protiso-
větské vysílání, což úplně zmařilo Ru-
sům plány, co tady chtěli dělat,“ vzpo-
mínal v  onom rozhovoru, který patřil 
mezi jeho poslední. Není divu, že po 
tomto dobrodružství skončil na 18 let 
v  kotelně gumáren Mitas. Třísměnný 
provoz a vzduch plný zplodin mu tam 
natrvalo zničily plíce.

Nech lidi mluvit
Tím, že ho ale vždy zajímala fakta a do-
kázal odlišovat, se nikdy nestal Jan Pe-
tránek fanatikem – ani na jednu, ani na 
druhou stranu. „Podstatné pro něj bylo 
říkat to, co si myslel, a hledat argumen-
ty. Před lety jsem viděl televizní film, kde 
byl náhrobek, a  na něm stálo: Jdi svou 
cestou a  nech lidi mluvit. To je krédo, 
které bychom in memoriam mohli při-
psat i Petránkovi, protože šel svou cestou 

a vše ostatní nebylo důležité,“ připomíná 
Petr Žantovský, jak moc se lišil od dneš-
ních novinářů, kteří jsou loajální své svě-
tonázorové skupině bez ohledu na fakta 
a čtenáře, posluchače či diváky. „Byl věcný 
novinář, pro vše, co tvrdil, měl argument, 
byl chodící encyklopedie. Když jsme po-
řádali dva roky po Majdanu konferenci 
o Ukrajině, měl deset minut na příspěvek. 
Mluvil padesát minut a  všichni koukali 
s otevřenou pusou, slyšel byste spadnout 
špendlík. Všichni hleděli na neuvěřitelný 
výkon starého nemocného pána, který 
nám tam dával školení z toho, jak vypa-
dá politologický referát na dané téma, 

vyfutrovaný souvislostmi. Byl to profesi-
onál, a to se dnes vytrácí.“

Ještě před pár lety vystupoval Jan Pe-
tránek kromě Rozhlasu i v České televizi, 
ale jelikož tato veřejnoprávní instituce 
zve výhradně hosty, kteří vidí svět ide-
ologicky správně, tedy milují Ameriku 
a  Brusel a  nenávidí Moskvu či Peking, 
octl se doyen české žurnalistiky na sezna-
mu nežádoucích osob. Jeho argumenty 
byly zkrátka až příliš nebezpečné. I pro-
to se většina médií ve svých nekrolozích 
taktně vyhnula tomu nejdůležitějšímu: 
ačkoli Jan Petránek kvůli sovětské oku-
paci skončil na 18 let v kotelně, nikdy se 
nesnížil k  laciné protiruské propagandě 
a popisoval svět tak, jak jej vnímal – nei-
deologicky a nečernobíle. „Schneider, Kol-
ler, Štefec či Petránek, tihle lidé jsou dnes 
všichni vnímáni jako alternativní. Byly to 
ale osobnosti, které v České televizi přiná-
šely polemické pohledy na jednoznačně 
viděné věci očima ČT. To skončilo. Může 
mi stokrát vykládat nějaký produkční, 
že nemají blacklisty, ale jsem přesvědčen 
o tom, že alespoň nepsaný existuje sto-
procentně. Tito lidé do televize nesmějí. 
Petránek přestal vystupovat, protože ho 
přestali zvát.“

Jan Petránek se odmítal podílet na 
protiruské propagandě, ale samozřejmě 
neholdoval ani jakékoli jiné, například 
protiamerické. Pro jedny byl tady pro-
ruský moc, pro jiné zase málo. V Českém 
rozhlase se ale i tak udržel, a to přesto, 
že i tam postupně přituhuje. „V Českém 
rozhlase by ho to asi mrzelo víc, to bylo 
jeho domácí území. Petránek byl ale kla-
sik žánru, klasik instituce v dějinách roz-
hlasu, kde byl na barikádách, byl velkou 
a známou osobností. Pominout ho prostě 
nešlo,“ vysvětluje Petr Žantovský, proč byl 
Jan Petránek „tolerován“ alespoň ve své 
domovské stanici.

Všichni hleděli na neuvěřitelný výkon starého 
nemocného pána, který nám dával školení z toho, jak 
vypadá politologický referát na dané téma.
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MÉDIA A MY

Trend cenzury a  potlačování nepo-
hodlných pohledů na svět ale pokra-
čuje mílovými kroky, a  tak se Petr 
Žantovský obává, že by to neustál ani 
takový klasik. „Myslím si, že ještě tak 
rok dva a  skončil by i  on, padl by za 
oběť vyakčňovacím procesům, kdy se 
opět vytvářejí blacklisty, kdy se kádru-
jí jména, která vadí. Petránek by dřív 
nebo později taky začal někomu vadit, 
zpravidla jsou to ale lidé mladí, to mě 
překvapuje, a  pak padesátníci, kteří 

byli v komunistických výborech a teď 
si hrají na největší demokraty. Tihle 
dnes vyhazují názorové oponenty. Pe-
tránek by do toho kyblíku také spadl 
a svým způsobem je možná dobře, že 
se toho nedožil. To by pro něj bylo vel-
mi hořké zklamání…“ Mediální vlnu 
zkrátka diktují lidé „jedné krevní sku-
piny“. „A jakmile se octnete mimo, za 
plotem, už není cesty zpět.“

Počin roku?
Je smutné pozorovat, jak mají na jedné 
straně problémy ikony jako Seymour 
Hersh a  Jan Petránek, kteří jsou tak 
nějak „trpěni“, a  na straně druhé po-
zorovat, jak jsou vyzdvihovány mladé 
pušky, které si s nějakými žurnalistic-

kými standardy či etickými otázkami 
příliš hlavu nelámou.

V  listopadu otřásla éterem reportáž 
Sabiny Slonkové a  Jiřího Kubíka, kteří 
pořídili na skrytou kameru rozhovor se 
synem předsedy vlády, švýcarským ob-
čanem Andrejem Babišem mladším. Ať 
už má nebo nemá Babiš junior schizo-
frenii, jako švýcarský občan má právo, 
aby nebyl natáčen, pokud k tomu nedá 
souhlas. Teoreticky by tedy mohli být 
čeští žurnalisté stíháni za porušení ta-

mějších zákonů. Ještě problematičtější 
je způsob, jak se dostali dovnitř domu, 
kde syn premiéra bydlí, když zcizili jed-
né paní bezpečnostní kód ke vstupním 
dveřím.

Novináři se hájí tím, že jejich prá-
ce byla ve veřejném zájmu, ale i kdyby 
tomu tak bylo, nelze přehlédnout i jiné 
nedostatky jejich reportáže, která má 
potenciál shodit českou vládu. Na prv-
ní pohled zarazí návodnost otázek, kdy 
reportéři mladému muži, který nevypa-
dal, že je v úplně nejlepší duševní kon-
dici, otázkami napovídají a on doplňuje 
odpovědi. Dále je vše postaveno jen na 
jednom zdroji, jeho tvrzení, které se 
bere jako pravdivé a  staví se na něm 
celý příběh. Jenže pokud by diagnóza 
Babiše mladšího byla opravdu tak váž-
ná, jak tvrdí premiér, jak moc lze pova-
žovat tvrzení syna za berná? 

Faktem je, že jeho otec, ač zatím bez 
diagnóz, není podle toho, jak jsme jej 
mohli poznat, také zrovna arbitrem 
pravdomluvnosti či nedej bože ohle-
duplnosti, ale manipulativnost mate-
riálu, který zveřejnily Seznam Zprávy, 
je patrná. Petra Žantovského by proto 
zajímalo například to, co říkal Babiš 
mladší ve zbytku rozhovoru, který tr-
val dvacet minut, ale zveřejněno bylo 
jen deset.

Vždy je též třeba se ptát cui bono, 
komu to prospěje a v čím je to zájmu. 
Načasování na pár dní před 17. listopa-
dem a vyhnání lidí do ulic také nepůso-
bilo nikterak náhodně. Podle vrchního 
propagandisty České televize z pořadu 
Newsroom Luboše Rosího je reportáž 
dua Slonková–Kubík mediálním poči-
nem roku. To bezpochyby. Otázka ale 
je, z kterého úhlu se na to podíváme. 
Co by na takovou práci asi řekl Jan 
Petránek? vid 

Ať už má nebo nemá Babiš junior schizofrenii, jako 
švýcarský občan má právo, aby nebyl natáčen, pokud 
k tomu nedá souhlas.

V roce, kdy se připomínalo 50 let od událostí v srpnu 1968, se uzavřela 
životní cesta Jana Petránka. Šedesátá léta považoval až do nešťastné 

okupace za nejkrásnější v životě.    Foto Profimedia a archiv ČRo





BOHEMIAN RHAPSODY. Kdyby mi někdo řekl, že česká 
kina zválcuje hudební film o britské kapele 70. a 80. let, nevě-
řil bych mu, ani kdyby to mělo být o Queenech, kteří v Česku 
vždycky frčeli. A přece se to stalo. A co víc, čeští diváci snímek 
vynesli na třetí místo žebříčku nejlepších filmů všech dob na 
Československé filmové databázi. Ten film přitom není nijak 
skvělý ani objevný, tak jak je to možné? Odpověď je jedno-
duchá: Freddie Mercury a hudba. Fenomenální zpěvák měl 
takové charisma, takovou energii a tak neuvěřitelnou schop-
nost showmanství, že ho asi nikdo nepřekoná. Za to, jak ho 
ztvárnil Rami Malek, jej nemůže Oscar minout.

PETR KOLEČKO. Na nejzajímavějším českém scenáristo-
vi mě baví nejvíc to, jak je všestranný. Dokáže vystřihnout 
úžasný seriál z prostředí vesnického fotbalu Okresní přebor, 
životopisný film o T. G. Masarykovi, ale i originální seriály jako 
Trpaslík. Nejnověji si připsal internetový seriál Přijela pouť 
z života kolotočářů 90. let či šestidílný Most! z prostředí drs-
ných severních Čech. Má dobré nápady i lehké pero a vždycky 
přijde s něčím neotřelým.

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

ŠIFRA JAKO DÁREK. Uva-
žujete-li nad zajímavým 
vánočním dárkem pro blíz-
ké či známé, co kdybyste 
jim pořídili pod stromeček 
předplatné Šifry? Na na-
šich stránkách si můžete 
stáhnout dárkový certi-
fikát, který si vytiskne-
te, vložíte jej do obálky a tu pak pod stromeček. 
O zbytek se postaráme my. Nemusíte nikam chodit a časopis 
bude obdarovanému chodit každý měsíc do schránky, takže 
mu budete dělat radost celý příští rok. A ještě tím pomůžete 
rozšířit důležité informace zas o dům dál. 

MEFISTO. Když slaví divadlo deset let, chce to něco speci-
álního. Česká muzikálová produkce, přiznejme si to, nevyniká 
zrovna originalitou a nápaditostí, ale občas se urodí předsta-
vení, u kterého si může člověk vyčistit hlavu, dobře se poba-
vit a něco mu to dá. V pražské Hybernii u příležitosti jubilea 
vyrukovali s Mefistem, který přesně do této kategorie pat-
ří. Podepsán je pod ním Zdeněk Zelenka a v hlavní dvojroli, 
která se zřejmě zařadí mezi životní, řádí frontman Kabátů 
Josef Vojtek. Tance Boha s Ďáblem jsou skutečně lahůdkové 
a faustovské téma nikdy neomrzí. 

11 2018 
59 Kč | 2,40 €

BYDLENÍ 
NA DRAKA
Hypotékový boom v Česku končí. Najít dnes ale obstojný pronájem je stále složitější. Ceny rostou, bytů je málo a zájem obrovský.  

 Co se stalo 17. listopadu 1989?  
 Kdyby ty internety nebyly
 Jak Francie zničila Libyi
 Bota na zákazníka
 Setkání s autorem slavného Trainspottingu Irvinem Welshem
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59 Kč | 2,40 €
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Mystéria 

vědomí

Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

pomocníky, kteří lidi 

přivádějí k božským stavům. 

Je to dobrý nápad?

Nehledejte nás 
v trafikách, časopis 
Vám pošleme až domů

Poštovné a balné 
zdarma 

Předplatné 
i jednotlivá čísla

ŠIFRA PRO VÁS
www.casopis-sifra.cz

Objednávejte na 
eshop.casopis-sifra.
cz či na 702 417 540
Koupit si nás můžete i na těchto 
místech: U Džoudyho, Jugoslávská 7/670, 
Praha 2; Dobrá čajovna, Václav. 
náměstí 14, Praha; World Vegan – Černá 
labuť, Na Poříčí 1067/25, Praha; 7; AVASA 
centrum, Křižíkova 308/19, Praha 8; 
Slunečnice – Zdravá Výživa, Chelčického 
78/21, České Budějovice; Fér Café, Česká 153/38 
České Budějovice; Dobrá čajovna, Na Hradbách 
152, Kolín; Potraviny, U Kostelíčka 138, Kolín; Dobrá 
čajovna, Havlíčkovo náměstí 84, Kutná Hora; 
Bylinky u Matulky, Husova 23, Jihlava; Čajovna Kuba 
a Pařízek, Masarykovo nám. 21, Jihlava; Zdravá 
výživa Šternberk, U Horní Brány 6, Šternberk, 
KAMALA, náměstí Republiky 2686, Pardubice 

Pokud máte tip na vhodné prodejní 
místo ve svém okolí, kontaktujte nás na 
redakce@casopis-sifra.cz či 702 417 540

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.

11 2018 
59 Kč | 2,40 €

BYDLENÍ 
NA DRAKA
Hypotékový boom v Česku končí. Najít dnes ale obstojný pronájem je stále složitější. Ceny rostou, bytů je málo a zájem obrovský.  

 Co se stalo 17. listopadu 1989?  
 Kdyby ty internety nebyly
 Jak Francie zničila Libyi
 Bota na zákazníka
 Setkání s autorem slavného Trainspottingu Irvinem Welshem

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 zázraky.  

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...




