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EDITORIAL

Mezi vánočním a povánočním nákupním šílenstvím, kdy 
bylo v obchodech obtížné najít košík, mohla snadno 

zaniknout zpráva, že se v letošním roce skoro všechno 
zdraží. Za vodu, elektřinu, plyn i teplo si připlatíme stov-

ky či tisíce korun. Jídlo se zdražuje průběžně, takže tam už to ani 
nepřekvapí. Jednodušší by možná bylo vyjmenovat, co se nezdraží.

Je sice hezké, že nás média a ekonomové chlácho-
lí růstem ekonomiky, ale ještě jsem nepotkal skoro ni-

koho, komu by se taky zvýšila životní úroveň. 

Asi nejhorší prognózy jsou u zdražování cen bydlení, především ve 
velkých městech. Česká národní banka totiž začala zvyšovat úroko-
vé sazby, jen loni zvedla úroky celkem pětkrát. V podobném duchu 

bude pokračovat ČNB i letos. Na to samozřejmě reagují komerční 
banky, které zvyšují úroky u hypoték. Dokud měly peníze od ČNB 

téměř zadarmo, mohly být sazby nižší. Jenže i kvůli tomu obrovsky 
narostly ceny nemovitostí a nafoukla se bublina, která hrozí v blízké 

budoucnosti prasknout. Růst úrokových sazeb s sebou nese mimo 
jiné i citelný nárůst pravidelných měsíčních splátek u hypoték. 

Suma sumárum, poslední trendy spíše naznačují, že se nám ekono-
mika začíná nějak zadrhávat. Více se dočtete v tématu na straně 14.

 
Jak se ale říká, peníze budou a my nebudeme. Nejdůležitější, co 

máme a na čem opravdu záleží, je zdraví. O tom, proč je tělo dis-
plejem duše, jsem si povídal se známou celostní lékařkou Jarmilou 

Klímovou. „Když se léčí, léčí, léčí, ale chronicita neustupuje, tam, kde 
je biomechanická medicína u konce s dechem a nedává odpověď, 

tak je třeba hledat souvislosti, které vám žádný úzce vymezený 
odbor nenabídne,“ říká ve velkém rozhovoru pro Šifru na straně 44.

 
Ke konci roku jsem navštívil stejně jako milion mých českých 

spoluobčanů film Bohemian Rhapsody, který se stal jednoznač-
ně nejúspěšnějším snímkem roku. Kritici na něm sice našli dost 

chyb, ale divákům to bylo jedno. V příběhu legendár-
ní Freddieho Mercuryho (str. 38) je totiž v ideálním 

poměru nadávkováno napětí, humor, skvělá muzika, 
láska, smutek i dojetí, tedy vše, co má správný tr-

hák mít. Takhle to vypadá, když srdce, vášeň a ob-
sah zvítězí nad mozkem, rozumem a formou.  

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Peníze, nebo život
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U žíval jsem si zaslouženého 
klidu na večerní procházce, 
když tu něco zlověstně za-
bzučelo. A  už to nepřesta-

lo. Byla tma, ale dvě červená světýlka 
a charakteristický zvuk dávaly tušit pří-
tomnost dronů ve vzdušném prostoru. 
Kdybych bezpilotní letadýlko na vlastní 
oči neviděl a na vlastní uši neslyšel v létě 
ve Stromovce, asi by mi trvalo mnohem 
delší dobu, než zjistím, odkud vítr fouká.

Krajně nepříjemné zážitky, oba dva. 
Bzučí to jako hejno rozzuřených sršňů, 
a když to letí přímo nad vámi, neubrá-
níte se představě, co by se stalo, kdyby 
se stroj rozbil. Jestli se bezpilotní letadla 
a  letadýlka vyrábějí stejně „kvalitně“ 
jako moderní automobily, ze kterých 
mají radost tak maximálně odtahové 
služby, je jen otázka času, než nějaká 
potvora přistane někomu na hlavě. To 
ale není jediná patálie, 
kterou s sebou rozšíření 
dronů nese.

Tihle s  prominutím 
volové, kteří dostali 
hračku pod stromeček, 
zřejmě dron s  instalo-
vanou kamerou testo-
vali a vybrali si mě jako 
pokusný objekt. Možná 
proto, že byly zrovna li-
duprázdné ulice a  oni potřebovali živý 
cíl. Ušel jsem sto metrů, dron se ve vzdu-
chu zastavil, posunul jsem se o další kus, 
dron taky. Takhle to šlo až do doby, než 
jsem došel domů. Ještě jsem se zdržel 
chvilku na dvorečku, když se bzučivé 
monstrum znovu vrátilo a výsměšně se 
proletělo nad domem. Dneska už prostě 
nemůže mít člověk klid ani na procház-
ce. Proplesknout jsem je nemohl, a tak 
jsem se nezmohl na nic víc než bezmoc-
ně vztyčený prostředníček.

Létání dronů není účinně regulováno. 
Jelikož prodejci odhadují celkový po-

čet bezpilotních strojů na desítky tisíc, 
máme se na co těšit. Je to téměř k ne-
uvěření, ale v době, kdy jsme nonstop 
sledováni mobily a  kamerami a  úřady 
a vlády vědí o každém našem kroku, si 
každý jouda může létat, jak se mu zlíbí. 
K větší svobodě to ale nepřispívá ani ná-
hodou, naopak. Jakmile se dá něco zne-
užít, je jasné, že to lidé zneužijí. 

Regulaci leteckého provozu řeší 
Úřad civilního letectví ČR zákonem č. 
49/1997 Sb. o  civilním letectví. Jenže 
podle něj není zařízení, které nepřesa-
huje hmotnost 20 kilogramů, letadlem. 
Na malé drony zkrátka není licence 
potřeba, pokud je neprovozujete pro 
komerční účely nebo třeba neprodáváte 
fotky z nich pořízené.

Útěchou nemůže být ani skutečnost, 
že předpis Ministerstva dopravy  č. L 2 
řeší aspoň pravidla létání  bezpilotních 

systémů. S drony se na-
příklad nemůže létat 
nad hlavami třetích osob 
a jejich majetkem. Nemá 
se létat také u zástavby, 
v  okolí letišť, nad silnič-
ními komunikacemi, 
železnicemi a  v  zakáza-
ných prostorech, kam 
spadají chráněná území, 
vodní zdroje a podobně. 

Zakázané je také létání v okolí Pražské-
ho hradu. Při manipulaci s dronem též 
platí zákon o  ochraně osobních údajů, 
ke kterému vyšlo specifické stanovisko 
1/2013, v němž stojí, že operátor dronu 
nesmí pořizovat záběry ryze soukro-
mých aktiv. Je tedy zakázáno přiletět 
s dronem k sousedce na zahradu a natá-
čet, kterak nadává manželovi; nebo, což 
by bylo jistě pikantnější, se s ním zrovna 
usmiřuje.

Na konci července si stěžoval v médi-
ích náměstek ředitele Národního par-
ku Šumava Jiří Dolejší, že drony vesele 

brázdí nebe nad národními parky, i když 
je to od začátku prázdnin zákonem 
o  ochraně přírody zakázáno. „Přibývá 
oficiálních žádostí o výjimky od vědec-
kých institucí, filmařů a podobně. Počet 
takto povolených dronů můžeme aspoň 
regulovat a máme je pod kontrolou. Zá-
roveň roste i  množství dronů používa-
ných bez našeho vědomí pro soukromé 
a komerční účely,“ konstatoval s tím, že 
šanci proti nelegálně používaným dro-
nům mají ochranáři pramalou. „Sestřelit 
takový dron pochopitelně nemůžeme. 
Přinejlepším zabavit a provozovatele po-
kutovat až deseti tisíci korunami. Odha-
lit místo, odkud je dron řízen, ale bývá 
často dost problematické.“

Zákon sice bezohledné řádění dronů 
v národních parcích zakazuje a měli by 
s nimi létat jen slušní lidé podle pravi-
del, ale vážně by mě zajímalo, jak to chce 
někdo vymáhat. Je to podobně bizarní, 
jako kdyby zákon upravoval jízdu autem, 
ale neměli jsme policii. I tak lidi, obzvláš-
tě Češi, jezdí jako šílenci.

Když nevím, odkud pilot stroj navádí 
ani jak je daleko, natož kdo to je, co mám 
jako dělat? Ano, v předpisech je napsáno, 
že na dron musí pilot vidět, takže by ne-
měl být daleko, ale je asi stejně pravděpo-
dobné, že to lidi budou dodržovat, jako 
kdybyste všem rozdali sirky s benzinem 
a pak vydali zákaz rozdělávat ohníčky.

Mimochodem drony, které mi tak 
„zpříjemnily“ procházku, také vůbec 
neměly letět, protože za tmy a  v  noci 
je jejich používání zakázáno. Vzpomněl 
jsem si na poznatek jednoho cestovate-
le, který koloval na internetu poté, co 
parta Čechů zahynula v  roce 2016 pod 
lavinou v  rakouských Alpách, ačkoli je 
rádio, noviny, cedule i hoteliér varovali, 
že je pro jakékoli vycházení do hor kri-
ticky nebezpečná situace: „Američanům 
stačí něco doporučit, Němcům zakázat. 
Čechům to musíte znemožnit.“  vid 

Bzučící potvory



6

ZPRÁVY

Z jiného světa
SŮL NAD ZLATO. Bývalý pražský hoteliér 
Bohumír Ďuričko, který dostal 12,5 roku za 
vraždu Václava Kočky mladšího a z věznice 
byl propuštěn loni v říjnu, zažaloval svoji 
dceru Nicole. Ačkoli má pět dcer, celý ma-
jetek v hodnotě 10 000 000 korun přepsal 
ve vězení na tu prostřední. „Věřil jsem, že 
mi bude oporou v době, kdy jsem byl ve 
vězení, ale hlavně až se vrátím.“ Ďuričko 
uzavřel s dcerou darovací smlouvu 21. října 
2008, tedy pouhé dva týdny po vzetí do 
vazby. Nicole mu v té době psala do věznice 
láskyplné dopisy, které začínaly oslovením 
„Milý tatínku“ a končily slovy „S láskou, 
Nicole“. Hned po přepsání majetku dopisy 
přestat chodily a láska k tatínkovi zmizela. 
Ďuričko si stěžuje, že se mu vůbec neozvala 
a že mu, když neměl ani na zubní pastu, 
pomohli všichni ostatní, jen ona ne. „Cítím 
to jako morální újmu. Co víc mi může 
ublížit? Bral jsem ji jako vyvolenou. Nevím, 
co se stalo. Doufám, že soud to objasní,“ 
prohlásil v jednací síni Bohumír Ďuričko, 
který si kvůli tomu, že ho nikde nechtěli 
zaměstnat, změnil jméno. „Trápím se tím. 
Nemohu se s tím smířit. Mám dcery, které 
mě zvou do rodiny, k vnoučatům, mohu 
s nimi být o svátcích a narozeninách. A těm 
jsem nic nedal. Daroval jsem vše jedné 
dceři. Byla to nespravedlnost a přeji si tuto 
chybu, kterou jsem udělal pod tlakem, 
napravit.“ Jako v pohádce Sůl nad zlato...

CHYTŘÍ HLUPÁCI. Britský server Daily Mail informoval o nešťastníkovi, který kráčel 
po ulici v anglickém West Bridgefordu a byl tak zabrán do displeje svého telefonu, 
že si nevšiml konce chodníku a zahučel do vodního kanálu. Šel, šel, šel a nekoukal na 
cestu, přičemž asi narazil na webu na zajímavou novinku nebo se dostal v nějaké hře 
do dalšího kola, neboť náhle změnil směr, došel k okraji chodníku a další krok už byl do 
vzduchoprázdna. Vytáhnout z vody jej museli kolemjdoucí. Komické je, že se jeho pád 
do řeky podařilo natočit jisté Annmarii Gardenerové, která v tu chvíli zrovna koukala 
z okna a zřejmě trpí úplně stejnou závislostí. Ačkoli teď vypráví, že by ráda, aby se video 
stalo určitou výstrahou pro chodce, kteří nedávají pozor, kam vlastně jdou, a místo toho 
zírají do telefonu, paní asi nemá nic lepšího na práci než natáčet na mobil lidi z okna 
a pak nahrávky posílat bulváru. Čím to je, že chytré telefony dělají z lidí hlupáky?

VĚŘIL JSEM. Prezident Porošenko je horší, než byl Janukovyč, kterého jsme před-
tím svrhli, myslí si ukrajinský novinář Ruslan Kocaba, jenž se v roce 2013 účastnil 
takzvaného Majdanu, ale pak vystřízlivěl. Pozoruhodné není ani tak to, že pochopil, 
kterak byl stejně jako miliony spoluobčanů oklamán falešnými nadějemi, ale fakt, že 
rozhovor s ním vyšel v Mladé frontě Dnes. Slova, jež v tomto prosincovém povídání 
zazněla, by ještě před pár lety byla v týchž novinách označena jako konspirační nebo 
by získala nálepku fake news. Lidé, kteří to samé tvrdili a pochopili už před pěti lety, 
jsou přitom dodnes terčem slovních výpadů a urážek ze strany médií. Jak se však 
říká, lepší pozdě nežli později. „Věřil jsem. Ale následující roky mi ukázaly a potvr-
dily, že jsem se dopustil omylu,“ přiznal Ruslan Kocaba. Pan Kocaba v rozhovoru 
zmínil několik pozoruhodných věcí, třeba že poloostrov Krym se sice nestal součástí 
Ruska v souladu s mezinárodním právem, ale viníkem této situace není Rusko, nýbrž 
Ukrajina a Západ. „V situaci, kdy po Kyjevě táhla stáda ozbrojených lidí, kteří jiným 
diktovali, jakým jazykem musí mluvit a v jakého boha věřit, v situaci nezákonnosti, 
chápu, že lidé na Krymu neměli příliš na vybranou,“ říká novinář a připojuje: „A do-
dalo jim chování ukrajinských nacionalistů, kteří zastavovali autobusy s účastníky 
Antimajdanu, vracejícími se na Krym, a mlátili je, o tom snad na Západě víte. Tak 
se rozhodli žít s Ruskem.“ O tom na Západě právě nevíme, protože pořád předstí-
ráme, že nešlo o puč a vyvolání konfliktu s Ruskem v režii Západu, ale o Ukrajin-
ce. Co myslíte, pozve si někdy pana Kocabu do vysílání třeba Česká televize?

Na vše je dobré dívat se s nadhledem aneb komentované události 
a zajímavosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti   
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OTRAVNÍ VEGANÉ. Fanatismus některých militantních veganů 
nezná hranic a zdá se, že nedostatek masa některým zatemňuje 
rozum. Skupina veganských aktivistů ze skupiny Direct Action 
Everywhere vtrhla v prosinci do restaurace Touro Steakhouse 
v britském Brightonu, kde překvapeným hostům pouštěla zvuky 
umírajících krav a skandovala „pro týrání zvířat není omluva“ 
a „to není jídlo, ale násilí“. Těm se to samozřejmě moc nelíbilo 
a nakonec nezvané hosty z podniku stylově vybučeli. „Nebyli 
agresivní, ale bylo to trochu otravné, protože to každého rušilo,“ 
uvedl provozní podniku Madsu Sudan Galtam pro server The 
Argus. Asi po dvaceti minutách protestující za bučení a potlesku 
hostů opustili prostor restaurace. „Lidé ani byznys by neměli 
zneužívat zvířecí utrpení,“ odůvodnila protest mluvčí aktivistické 
skupiny. A vegani by neměli být agresivní, chce se dodat. Možná 
by nebylo od věci, kdyby se každý chvíli staral sám o sebe… 

PROTI VŠEM. Na sklonku roku dorazil do Budapešti Chuck 
Norris. Legendární americký herec, který se stal hvězdou celé 
škály nesmrtelných vtipů, se zde zúčastnil křesťanské charitativní 
akce. Příležitost si nenechal ujít maďarský premiér Viktor Orbán, 
jenž si s Chuckem, jenž je podobně jako on konzervativec, pořídil 
fotky a video. Jedině Chuck Norris dokáže spojit USA s USB. A víte, 
kolik udělá Chuck dřepů? Všechny. Chuck Norris rozbrečí i cibuli... 
Poté, co si ti dva vyměnili lichotky o své velikosti a Chuck Norris 
přihlížel cvičení maďarské protiteroristické jednotky, Orbán vyrazil 
za Andrejem Babišem a Milošem Zemanem. Takový akční týden. 
EU by se každopádně měla klepat strachy, protože Chuck Norris 
řekl, že lepší výcvik ještě neviděl. Co myslíte, udělal si větší promo 
Chuck Norris, nebo Viktor Orbán? Ať tak či onak, oba dva jsou 
bojovníci proti padouchům, se kterými je třeba počítat, a dohro-
mady by na Brusel měli stačit s prstem v nose. Protože když jdou 
bubák, Merkelová, Macron a Juncker spát, nejprve se podívají 
pod postel, jestli tam není Chuck Norris. Nebo Viktor Orbán.  

ZÁKON A POŘÁDEK. Třiapadesátiletá Řekyně stanula před 
soudem za to, že když se v roce 1996 ve městě Volos na východě 
země ucházela o pozici uklízečky v mateřské školce, předložila 
doklad o tom, že vychodila všech šest tříd základní školy, jak 
bylo na danou pozici vyžadováno; ve skutečnosti ale vychodila 
jen pět tříd. Kvůli tomu byla odsouzena k 15 letům vězení za 
podvod a padělání úřední listiny. Odvolací soud jí trest snížil na 
deset let, protože prý stát neoprávněně připravila o „desítky 
tisíc eur“, když pracovala na pozici uklízečky, pro niž „nemě-
la kvalifikaci“. Tohle je dovedení socialistického kapitalismu 
k naprosté dokonalosti. Žena dře za pár drobných, živí celou 
rodinu včetně invalidního manžela, uklízí, aby měly děti ve školce 
čisto, a udělají z ní zločince? Mimochodem, jakou roli asi hraje 
rok školy navíc v kvalitě úklidu? Zdá se, že řečtí soudruzi udělali 
přece jen někde chybu. Poslat někoho, kdo poctivě pracoval, 
do vězení s odůvodněním, že státu způsobil jakousi imaginární 
tabulkovou škodu, na deset let do basy, kde bude muset paní 
stát živit, to dost vypovídá o tom, proč je Řecko tam, kde je. Ale 
celkové škody, které způsobí státu dementní soudci a úředníci, 
jsou nevyčíslitelné. Měli by je poslat uklízet místo paní, která 
bude ve vězení, do školky, aby viděli, jak vypadá pořádná práce.

CHORVATSKÝ BABIŠ. Denně se modlím, říká Zdravko Mamić, 
jeden z největších chorvatských „kmotrů“, se kterým pořídily 
exkluzivní rozhovor Babišovy Lidové noviny. Podle nich je tento 
muž něco mezi Peltou, Babišem, Kellnerem a Janouškem. Tak asi 
proto za ním LN jely až do bosenského městečka Medžugorje, 
kam šéf fotbalového Dinama Záhřeb, objevitel nejlepšího fot-
balisty světa Luky Modriče a jeden ze strůjců stříbrné medaile 
chorvatských fotbalistů na letošním mistrovství světa, uprchl 
před zákonem ze Záhřebu, kde je obviněn z daňových úniků 
a zpronevěry. V Medžugorje se v červnu 1981 zjevila šesti lidem 
Panna Marie a od té doby se z něj stalo vyhledávané poutní mís-
to. „Byla to boží nápověda,“ řekl redaktorům LN Mamić o svém 
dočasném úkrytu. Od svých kontaktů v justici a na policii prý vě-
děl, jaký rozsudek bude vynesen, a tak vzal den před jeho vyne-
sením roha do země, odkud pocházejí jeho rodiče, a tudíž má její 
pas. „Od několika zdrojů jsem získal informace, že soudní líčení 
nebude korektní. Kdybych takové informace neměl, soudu bych 
se účastnil, protože mé obvinění je nesmyslné. Od prvního dne 
tvrdím, že celá kauza je vykonstruovaná. Není to nic jiného než 
politický proces,“ říká Zdravko Mamić, jehož argumentace ná-
padně připomíná české šíbry. Kromě modliteb čtyřikrát do týdne 
vyráží Mamić na osmikilometrovou procházku, neboť po ránu je 
ideální čas na modlitbu a relaxaci. V base je času taky dost…
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Z náte ten pocit nečekané rados-
ti? Většinou je to v životě přes-
ně naopak. Buď něco očekáváte 
a těšíte se, ale pak to nevyjde 

a jste zklamaní, smutní a naštvaní, nebo 
něco očekáváte a těšíte se na to, a i když 
je to přesně takové, jaké to být mělo, 
moc vás to nenadchne, protože jste to 
přece čekali.

Když mi bylo dvanáct, přál jsem si 
k Vánocům herní konzoli Super Ninten-

do. Dárků přibývalo, ale tři krabice před 
koncem bylo zkrátka načase si přiznat, že 
to zřejmě bylo až příliš smělé přání. Do-
stal jsem brankářskou hokejku, knížky, 
cédéčko i kopací míč s emblémem Bayer-
nu Mnichov, takže ke smutku ani zklamá-
ní nebyl žádný důvod, ale lidská povaha je 
zkrátka taková. Poslední krabici už jsem 
ani neprožíval a snažil se smířit s realitou, 
a tak jsem rozbaloval již jen z povinnos-
ti. Jelikož jsem ale netušil, jaké může mít 

zabalená konzole rozměry, moje následné 
nadšení bylo nepopsatelné.

Vzpomněl jsem si na ten pocit znovu 
letos, když jsem čtrnáct dní před Štěd-
rým dnem vyrazil na vánoční koncert 
do „tabákovky“, jak se v Kutné Hoře lido-
vě říká továrně na výrobu cigaret Philip 
Morris ČR a. s. Když máma mojí ženy, 
lidově řečeno tchyně, jejíž rodina zde po 
generace žije, vyrukovala s  tím, že už 
asi nebudou lístky, netruchlil jsem. No 

V bývalém klášteře při nejstarší české katedrále 
v Kutné Hoře vystoupily vynikající pěvkyně, kterým 
se daří na koncerty přitáhnout mladé lidi. I opera 
totiž může být zábavná, když se to umí.
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bóže, tak neuslyšíme koledy. Nakonec 
jich vytelefonovala čtrnáct, takže s sebou 
vzala i kolegyně z místního Domova pro 
seniory Barbora, kde pracuje. Ten den se 
venku ženili všichni čerti, ale lístky byly, 
a tak ještě nabrat její kamarádku Jarušku 
a může se vyrazit.

V Kutné Hoře se nacházejí hned dvě 
z  celkových čtyř katedrál v  republice, 
z velké části proto, že se zde těžilo stří-
bro. A jak je známo, vše zajímavé se točí 
výhradně kolem peněz. I  víra… Jsem 
poněkud překvapen, když mě místní 
vedou skrze dřevěnou bránu těsně podél 
katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Jana Křtitele, vůbec první stavby kate-
drálového typu na území Čech a Mora-
vy z přelomu 13. a 14. století. Původní 
stavba se bohužel nedochovala, neboť 
ji vyplenili a vypálili rozdivočení husité. 
Nynější podoba klášterního kostela, kte-
rou má na svědomí geniální architekt 
Santini, je však též impozantní.

Že by nějaká zkratka? Nikoli, koncert se 
koná v přilehlé budově. Trvá mi asi deset 
minut, než je moje namrzlá hlava schop-
na pochopit, že nádherný sál, vyzdobený 
bohatými freskami a obrovským Ježíšem 
na kříži, býval kdysi konventem kláštera 
plného cisterciáckých mnichů a  teď je, 
podržte se, sídlem vedení české pobočky 

korporace Philip Morris International, 
největšího soukromého výrobce a  pro-
dejce tabákových výrobků na světě (větší 
je co do objemu produkce i tržeb čínská 
státní společnost China National Tobacco 
Corporation). To nevymyslíte. Když totiž 
v roce 1784 císař Josef II. klášter kvůli vel-
kým dluhům zrušil, stalo se z něj nejprve 
skladiště mouky a v roce 1812 zde byla 
zřízena tabáková továrna, dodnes nejdů-
ležitější podnik široko daleko, který za-
městnává snad půlku Kutné Hory a okolí.

Večer plný překvapení právě začíná. 
Letošní koncert společně s  podnikem 

Philip Morris ČR a.s. uspořádal rodin-
ný Nadační fond Mikuláše Daczického 
z Heslova. Mikuláš Dačický byl syn kut-
nohorského rychtáře a podnikatele a po 
otci, jenž vlastnil i  podíl ve stříbrném 
dole, zdědil značné jmění. Celý život se 
jej poctivě snažil rozfofrovat – většinu 
času prý trávil po krčmách a  vedl tak 
bouřlivý život, že si na něj konzervativní 
měšťané neustále stěžovali. Noční klid 
rušil do konce i v base, kam se dostal za 
zabití při hospodské rvačce. Inu, bohém.

I  přesto si ale našel čas na sepsání 
grandiózních pamětí, kdy de facto na-

Karolína Žmolíková a Vanda Šípová se do  toho pořádně opřely. Koncert v bývalém 
cisterciáckém klášteře v Kutné Hoře uspořádal Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova 

ve spolupráci s českou pobočkou největšího výrobce tabákových výrobků Philip Morris 
International. Dole uprostřed nová ředitelka kutnohorského závodu Zarina Maizel, která sama 

dříve hrála na piano.   Foto Dušan Lapáček, reklamní agentura Lepor, www.lepor.cz
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vázal na rodovou měšťanskou kroniku, 
kterou začal psát jeho pradědeček. Da-
čického vypravěčský a  básnický talent 
byl tak pronikavý a  kronikářská práce 
tak přesná, že ho – na rozdíl od přízem-
ních měšťanů, jimž svými opileckými 
eskapadámi rušil klidný spánek – odbor-
níci považují za velkého renesančního 
historika, umělce a českého vlastence.

To už ale na pódium ladným krokem 
kráčejí Tři grácie, jak byl nazván i  celý 
koncert, v  řecké mytologii bohyně pů-
vabu a  krásy. V  elegantních modelech 
známého pražského svatebního salonu 
Adina se ukrývají sopranistky Markéta 
Fassati, Vanda Šípová a Karolína Žmolíko-
vá. Jedna árie střídá druhou, od Měsíčku 
na nebi hlubokém a Tercetu lesních žínek 
z Rusalky přes duet Sull’aria z Mozartovy 
Figarovy svatby a árii Markétky u opery 
Faust po Brindisi ze slavné Verdiho La 
Traviaty, již s oblibou pěl třeba Luciano 
Pavarotti. Při ní hraje na zdi krásná stí-
nohra, neplánovaný vedlejší efekt osvět-
lení klášterně-tabákových prostor, a  po 
čtvrthodině je mi jasné, že se zde rodí 
něco výjimečného. Atmosféra vtahuje 
publikum natolik, že je patrné zaujetí i na 
lidech, kteří vyrazili na koncert jen pro-
to, že manželky, přítelkyně, maminky či 
tchyně sehnaly lístky, a čekali možná tak 
sadu českých koled. Ty na konci taky při-
jdou, ale árie v podání Tří grácií vystřelily 
vánoční koncert do úplně jiné ligy. Slyšel 
jsem naživo zpívat v Praze světové oper-
ní superhvězdy Annu Netrebko i Rolanda 
Villazóna a tahle akce se atmosférou a na-
bídnutým zážitkem může řadit po jejich 
bok. O to víc, že byl tak nečekaný. Pocho-
pil to i pán v řadě přede mnou, který dění 
na pódiu zhodnotil slovy: „Aspoň se tady 
konečně taky něco děje.“

Zpívající sestry
Jsem tak překvapený z  toho, co vidím 
a  slyším, že nemám ani propisku, ani 
diktafon. Ten je naštěstí v mobilu, a tak 
se o přestávce vplížím do šatny operních 
pěvkyň, abych se dozvěděl víc. Dámy 
se sice znají, ale i když vypadají „sehra-
ně“, zpívají spolu poprvé. „Zpívala jsem 
leckde, asi nejneobvyklejší místo bylo 

v  Prachovských skalách. To bylo nád-
herné a krásně se to tam neslo, bylo to 
v takové úzké uličce. Člověk je zvyklý na 
různé sály, ale tento klášterní reflektář 
je velice specifický i tím, že je sál velmi 
dlouhý,“ říká Karolína Žmolíková, která 
tu na rozdíl od svých dvou kolegyň po-
prvé nezpívá; loni zde absolvovala kon-
cert s  klavírem a  trubkou. „Když jsem 
sem přišla poprvé, říkala jsem si, že to 
nemůžu ani uzpívat, ale akustika je tu 
krásná,“ vysvětluje dcera známého tele-
vizního a rozhlasového moderátora Vác-
lava Žmolíka, která je sólistkou Morav-
skoslezského divadla v Ostravě, s tím, že 
operní pěvkyně na rozdíl od populární 
hudby nepoužívají mikrofony.

Markéta Fassati – než se provdala 
za bývalého tenistu a nyní kouče teni-

sových hvězd Martina Fassatiho, vnu-
ka slavného generála, jenž se účastnil 
obou světových válek – se za svobodna 
jmenovala Mátlová, což značí jediné: je 
členkou obrovské hudební rodiny. Dcera 
známého dirigenta, sbormistra a profe-
sora Lubomíra Mátla a  pěvkyně Jiřiny 
Mátlové má pět sester a všechny zpívají 
nebo na něco hrají. Kromě Markéty je 
známá hlavně muzikálová a operní pěv-
kyně Tereza, partnerka známého pro-
ducenta Františka Janečka.

Markéta je z  prostor „tabákového“ 
kláštera též nadšená. „Ráda vystupuji 
na místech, která jsou neobvyklá. Vět-
šina z nich je ale v zahraničí. Ráda se 
vracím třeba do Číny, kde jsem působi-
la pět let,“ říká křehká blondýna. „Naše 
kultura je pro ně nová, nemají tam ba-
rokní sály, ale  moderní architekturu. 
Stejné je to i třeba v Kuvajtu, kde jsem 
před rokem otevírala nový hypermo-
derní koncertní sál. Mám hodně projetý 
též Katar, Dubaj a  celý Blízký a Dálný 
východ. Vždycky se snažím lidem při-

nést co nejvíc emocí, protože v každém 
státě, nebo dokonce v každém publiku 
rezonuje něco jiného. Třeba Číňani vy-
rostli v  jiné kultuře. Představte si, že 
by vám bylo 20 a v životě byste nesly-
šel o Mozartovi. To vaše vnímání světa 
by zkrátka bylo úplně jiné. Mladí Asiati, 
kteří jsou na telefonu a  iPadech, už to 
mají trochu jinak, ale pořád to jsou jiné 
světy. Pro ně je Pražský hrad nebo sva-
tá Barbora sci-fi. Nám to přijde krásné, 
avšak samozřejmé. Je to ale obrovský 
dar, že tu v naší pozemské šíři máme 
tolik kultury na každém rohu, a je třeba 
si to uvědomit a připomínat.“

V jednom momentě, před árií Glitter 
and Be Gay z operety Candide Leonarda 
Bernsteina, sestoupí Markéta z  pódia 
mezi diváky. „Jsem blondýna, moje role 

je Kunigunda a  každý večer si kladu 
otázku, jestli jsou důležitější diaman-
ty, nebo moje duše,“ rozesměje celý sál 
a  následně na posluchače v  prvních 
řadách z  metrové vzdálenosti spustí 
svůj čistý soprán. Ptám se jí, zda jsou 
pro operu či konkrétně pro ni takové 
humorné vložky běžné. „Ano, tak by to 
mělo být. To odráží můj přístup a cha-
rakter. Mám ráda, když je to uvolněné, 
spojené s herectvím a různými emoce-
mi. Když to má být ale dojemné, tak to 
musí být dojemné. Pokud je však pro-
stor, odlehčím to, protože potřebujeme 
humor a lehkost. I v opeře.“

 I díky tomu na její vystoupení chodí 
stále víc mladých, z  čehož má velkou 
radost. „To, že je moje publikum stále 
mladší, je pro mě dobrá a důležitá zprá-
va, protože vím, že je to pro ně dobře 
vstřebatelné a pochopitelné,“ usmívá se 
Markéta, která pořádá i vlastní meziná-
rodní Fassati Art Festival, jenž v  sobě 
spojuje hudbu, výtvarné umění, design 
i gurmánské zážitky. 

Pro Číňany je Pražský hrad nebo svatá Barbora sci-fi. 
Nám přijde skutečnost, že máme v naší pozemské šíři 
tolik kultury na každém rohu, samozřejmá...
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Podobně nastavené to má i třetí z grá-
cií, sopranistka Vanda Šípová. Pokud si 
někdo myslí, že je opera nudnou selan-
kou pro snoby či seniory, pak by si měl 
zajít na některé z jejích představení. Kro-
mě tradičních rolí Královny noci v Mo-
zartově Kouzelné flétně, Gildy v Rigolet-
tu nebo Ofelie v Hamletovi ráda mixuje 
i jiné žánry; účinkuje v muzikálu Fantom 
opery či v  Bernsteinově hudebně-diva-
delní Mši, ale i  v  činoherních inscena-
cích. Jakmile jsem zjistil, že vystupuje 
v Národním divadle v nové opeře Ster-
nenhoch, která navazuje na deset let sta-
ré legendární představení Davida Jařaba 
v divadle Komedie, ještě v prosinci jsem 
na něj vyrazil.

Ač mezi svátky, nová scéna Národ-
ního divadla byla zcela vyprodaná. 
A plná mladých lidí. Vanda se tu z něž-
né vánoční kutnohorské grácie pro-
měnila v  démonickou Helgu. Taková 
trochu morbidnější manželská krize, 
řeklo by se. „Tajemné moci omámily 
mojí duši a  vůli moji spoutaly,“ zpívá 
nevěsta zdegenerovaného a bohatého 
německého knížete Sternenhocha, 
kterého ztvárnil ukrajinský tenorista 
Sergej Kostov, toho času v angažmá li-
bereckého Divadla F. X. Šaldy. Knížeti 
se Helga hnusí, ale něco temného ho 
k ní táhne, a tak si ji i přes tchánovo 
varování bere za ženu. Mrtvolně ble-
dá Helga je stejně děsivá jako on, ale 
během těhotenství se mění – fyzicky 
zkrásní. Avšak její temné stránky se 
stále prohlubují.

Tenhle rozpor mezi půvabem a hnu-
sem se táhne celým představením, které 
je, doslova a do písmene, strašně krásné. 
Oba manžele ve výsledku spojuje nejvíc 
to, že jeden druhého nenávidí a propada-
jí se do temnot duševní trýzně. Helga na-
konec zabije syna Helmuta, Sternenhoch 
zabije Helgu a  pak mu z  toho hrábne 
a  umře, za poněkud nechutných okol-
ností, taky.

Fantastické hororové kulisy, originální 
hudba, stylové kostýmy a vynikající pě-
vecké a v případě Vandy i napůl akroba-
tické výkony, kdy její Helga například visí 
za nohu na řetězu, udělaly z tohoto díla 

událost sezony, která zároveň ukazuje 
cestu, kudy by se moderní opera mohla 
ubírat. Srozumitelná, živá a zábavná, ni-
koli zkostnatělá, starodávná a povrchně 
elitářská. 

Chytřeji, ne tvrději
Za nápad uspořádat vánoční koncert 
v tomto duchu by si někdo v Kutné Hoře 
zasloužil medaili. Tři grácie nadchly 
i novou ředitelku místní továrny Philip 
Morris ČR a.s. Zarinu Maizel, která je ve 
funkci dva měsíce a  v Česku se teprve 
rozkoukává; „převelena“ sem byla z pet-
rohradské pobočky. Drobná Ruska hrála 
v dětství dlouho na piano a na kytaru, 
a tak to dokáže náležitě ocenit. „Tenhle 
úžasný koncert mě ohromil, bylo to 
nádherné. Jsem velký fanda takovýchto 
akcí.“ Paní ředitelka, která hudbu mi-
luje, ze všeho nejvíc pak svého krajana 
Sergeje Rachmaninova, jehož považuje 
za největšího koncertního pianistu v dě-
jinách, si mimořádný význam takového 
koncertu dobře uvědomuje. „Děláme to 
nejen pro naše zaměstnance, ale i  pro 
místní občany. Tenhle typ akcí lidi spo-
juje a dělá nás lepšími. Ráda bych s po-
dobnými akcemi pokračovala.“ Možná 
i proto je Philip Morris ČR a. s. hodnocen 
pravidelně jako špičkový zaměstnavatel 
prestižním mezinárodním certifikátem 
Top Employ er, což znamená, že poskytu-
je skvělé pracovní podmínky.

Jasně, vyrábí cigarety, které škodí 
zdraví a páchnou. Ale nic není černo-
bílé. Jen v kutnohorské továrně, která 
vyváží cigarety do 46 zemí, pracuje 800 
lidí, kteří by v regionu jinak jen obtíž-
ně sháněli práci. Daň z prodeje tabáko-
vých výrobků navíc spolu s alkoholem 
a benzinem drží nad vodou celý státní 
rozpočet.

Ptám se na tyhle rozpory i nové paní 
ředitelky, která má kancelář v bývalém 
cisterciáckém klášteře jen kousek od 
kříže s  Ježíšem. „Věříme, že péče o za-
městnance i  místní komunitu by měla 
být součástí DNA každého podniku. Sna-
žíme se o to, abychom byli považováni 
za skvělé místo k práci pro naše stávající 
i budoucí zaměstnance. Již počtvrté za 
sebou nám byla udělena certifikace Top 
Employer Česká republika a v roce 2018 
jsme jako úplně první firma v České re-
publice získali i prestižní certifikaci tzv. 
platové rovnosti, kterou uděluje švýcar-
ská Nadace EQUAL-SALARY ve spoluprá-
ci s  Ženevskou univerzitou a  poraden-
skou společností PwC. Ocenění jsou pro 
nás nyní obzvláště důležitá – společnost 
se totiž mění a  začíná stavět svou bu-
doucnost na výrobcích bez kouře.“

Stávající stav, kdy je kouření velmi 
nepopulární a  po celém světě se zaka-
zují cigarety v  hospodách, kavárnách 
i  v  barech, o  dalších veřejných prosto-
rách nemluvě, je zkrátka neudržitelný. 
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„V nedávné době jsme učinili převratné 
rozhodnutí. Vlastní budoucnost nyní 
stavíme na výrobcích bez kouře, kte-
ré představují mnohem lepší volbu než 
kouření cigaret. Nové výrobky jsou ur-
čeny pouze pro dospělé kuřáky, nikoliv 
pro nekuřáky ani pro bývalé kuřáky. 
Vizí Philip Morris International je, že 
tyto výrobky jednoho dne plně nahradí 
cigarety,“ říká ředitelka kutnohorského 
závodu, která nemá ráda mikromana-
gement, kdy šéf každého zaměstnance 

neustále kontroluje. Ráda nechává lidem 
prostor, aby rozvíjeli svoje schopnosti 
a cítili se v práci dobře, a vyznává heslo 
„pracuj chytřeji, ne tvrději“.

Svět bez kouře?
Generální ředitel české pobočky Philip 
Morris International Arpád Könye na 
konci prosince v rozhovoru pro Mladou 
frontu Dnes řekl: „Tlak od společnosti, 
zákonodárců i aktivistů směrem k ome-
zení spotřeby dlouhodobě roste. Jsou 
dvě možnosti. Buď to úplně zakážete, 
ale pak je riziko, že vznikne nekontrolo-

vaný ilegální průmysl, protože kouření 
jednoduše nevymizí, nebo se to pokusíte 
omezit a kontrolovat, aby spotřeba i ri-
ziko klesaly. Pro tabákové společnosti to 
znamená najít něco, co bude podstatně 
méně škodlivé.“

Alternativou k  cigaretám má být 
elektronické zařízení IQOS, které tabák 
v náplních nespaluje, ale pouze nahřívá. 
Díky absenci hoření tak mohou kuřáci 
konzumovat tabák bez kouře, popela 
a smradu jako v Cařihradu. „Je jasné, že 

tabákový průmysl má v tom tradičním 
formátu omezenou budoucnost. Ale 
jsme odpovědní i akcionářům a zaměst-
nancům, je třeba se na to dívat z pohle-
du byznysu, proto firmy hledají něco, co 
bude akceptovatelné a  všeobecně přijí-
mané,“ prohlásil ve zmíněném rozhovo-
ru Arpád Könye.

Ano, všechno má svůj rub a líc, nejen 
dojemně zranitelná a zároveň satansky 
hrozivá Helga. Pokud bude všeobecně 
přijímaný elektronický systém IQOS – 
protože možnost, že lidi budou schopni 
přežít život v  tomhle světě bez drog, 

není reálná –, otázka je, kde se budou 
náplně vyrábět. Do Kutné Hory byla to-
tiž přesunuta velká část výroby klasic-
kých cigaret z Řecka a Rumunska, kde 
se vyrábějí náplně nyní. Do toho Philip 
Morris postavil na zelené louce továrnu 
v italské Bologni. Budou se vyrábět nápl-
ně i v Kutné Hoře? „Jednou určitě, pokud 
se naplní naše vize, že nové produkty 
vytlačí klasické cigarety. Ale jak dlouho 
to bude trvat, to je otázka. Bude to také 
záležet na tom, jak rychle globální po-
ptávka poroste. Čím dříve, tím lépe. Ale 
žádné konkrétní plány zatím nemáme, 
čtyři továrny, kde se náplně vyrábějí, 
dokážou poptávku uspokojit,“ tvrdí šéf 
české pobočky.

Ať tak či onak a bez ohledu na bojovní-
ky za lepší a zdravější svět je tenhle pod-
nik a jeho budoucnost klíčový pro to, aby 
skoro tisícovka lidí z  tohoto středočes-
kého klenotu, kterým kráčela historie, 
měla vůbec nějakou práci.

Poslední písní, jež v  „tabákovém 
klášteře“ v podání tří grácií památné-
ho prosincového úterka zazněla, byla 
nádherná balada, kterou Markéta Fas-
sati uvedla krátkým příběhem: „Před 
dvěma lety nás opustil jeden velký au-
tor, zpěvák a skladatel, který šel vždy 
za svým snem. Původně to byl textař 
a básník, a když chtěl vydat své texty, 
tak mu řekli, že by byly mnohem zají-
mavější, kdyby měly melodii. Ten muž 
s  velkým chraplákem tvrdil: ,Já přece 
nejsem žádný zpěvák.‘ Řekli mu: ,To 
nevadí, zazpívej to.‘ Tak to udělal. A po 
mnoha a  mnoha letech, když napsal 
skladbu, kterou tady za chvíli uslyšíte, 
a chtěl ji dát na své album, tak mu řek-
li, že tato skladba nebude mít úspěch 
a bylo by dobré tam dát něco jiného. On 
ale toužil ji tam dát, a tak to udělal. Ta 
píseň se jmenuje Hallelujah a ten muž 
byl Leonard Cohen. V  tomto krátkém 
příběhu se skrývá to, co je tak nesmír-
ně důležité a  na co nesmíme nikdy 
zapomínat. A  sice jít si za tím svým 
snem. Být o tom přesvědčen, nenechat 
se zviklat a pak z toho mít takovou ra-
dost, jako měl on. Takže Hallelujah a ve-
selé Vánoce a šťastný nový rok.“  vid 

Jsem blondýna, moje role je Kunigunda a každý večer 
si kladu otázku, jestli jsou důležitější diamanty, nebo 
moje duše...

Tři grácie sklidily zasloužený potlesk vestoje. 
Na levém snímku sopranistka Markéta 
Fassati, která za klavírního doprovodu 

Ludmily Juránkové (druhá zleva) vystřihla 
i operní verzi Cohenovy slavné písně 

Hallelujah.   Foto Dušan Lapáček (Lepor) a Šifra
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Na hypotéku už mnoho lidí 
nedosáhne,“ hlásil na konci 
listopadu server Novinky.cz. 
„Úrokové sazby půjček na byd-

lení rostou, v posledních týdnech je zvý-
šili největší poskytovatelé v zemi. Kromě 
vyšší ceny začínají podle vysvětlení bank 
omezovat dostupnost hypoték i  nová 
pravidla pro jejich získání. I  proto byl 
v září a říjnu v očekávání věcí příštích zá-
jem o hypotéky rekordní.“ V kostce by se 
tato zpráva dala přeložit do normálního 
jazyka takto: Ten, kdo si nestihl hypoté-
ku vyřídit doteď, už nemá šanci. Záměr-
ně nechci psát, že má smůlu, protože to 
naopak může znamenat jeho největší 
životní štěstí.

Na tuto zprávu se lze samozřejmě po-
dívat různýma očima. Nejlépe jsou na 
tom z tohoto hlediska například rodiny 
v menších městech či na venkově, které 
vlastní třeba dům, jenž se dědí z gene-
race na generaci, nebo je rovnou vícege-
nerační. Prostě ti, kteří jej stihli postavit 
bez půjčky. Je to „dobrý základ, na kte-
rém se dá stavět“, doslova a do písmene. 
Něco stojí údržba a náklady na bydlení, 
ale to vše je zanedbatelné ve srovnání 
s těmi, kteří dům či byt nevlastní. Ti mají 
dvě možnosti – nájem, nebo hypotéku.

Úvaha lidí, kteří si pořídili bydlení 
na hypotéku, je jasná. Proč by měli pla-
tit podobnou částku měsíčně celý život 
někomu cizímu, jen tak do luftu, když 
za stejně vysokou či ještě nižší měsíční 
splátku budou vlastníky nemovitosti 
a  alespoň na důchod budou mít svoje 
bydlení? Naproti tomu ti, co budou platit 
nájem, který je v tuto chvíli třeba v Pra-
ze vyšší než splátky hypotéky, ho budou 
platit do konce života, což může být pře-
devším v penzi, kdy se příjmy výrazně 
snižují, problém. Na první pohled se tedy 
jeví jednoznačně výhodnější hypotéka. 
Ovšem jen do doby, než si na tuto službu 
trochu posvítíte a  pročtete si pořádně 
podmínky a celou smlouvu.

Většina lidí, kteří o hypotéce uvažova-
li a mohli na ni dosáhnout, už to kvůli 
chystanému zdražování stejně udělali. 
Mohlo by se tedy zdát, že se jich to až to-
lik netýká. Je to bohužel přesně naopak 

Četli jste někdy pořádně smlouvy o úvěrech? 
Možná je na čase. Nad Českem se pomalu 
stahují mračna realitní krize. Co se stane, 
až bublina praskne? A co všechno nám 

bankéři a jiní experti neřekli?
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– informace o zdražování hypoték je nej-
důležitější právě pro ně. Ti, co hypotéku 
dosud nemají, ji kvůli zpřísnění podmí-
nek stejně s  největší pravděpodobností 
nedostanou, a tak mohou tento způsob 
financování bydlení pustit z hlavy a po-
ohlédnout se po nějakém nájmu, vylou-
pit banku nebo vydělat tolik peněz, aby 
si mohli pořídit něco bez půjčky. Posled-
ní trendy nicméně naznačují, že se na 
Česko řítí sociální problém kolosálního 
rozsahu. Stačí se podívat na situaci ko-
lem vývoje ceny nemovitostí i úvěrů.

Všechno to začalo tím, že Česká ná-
rodní banka (ČNB) loni začala zdražovat 
peníze neboli zvyšovat úrokové sazby. 
A  podle všeho hodlá v  tomto směru 
pokračovat. V roce 2018 bankovní rada 

ČNB zvedla úroky celkem pětkrát (!) 
a nejinak tomu bude i  v  roce 2019. Na 
to samozřejmě reagují komerční ban-
ky, které zdražování peněz na trhu nutí 
zvyšovat úroky u hypoték. Dokud měly 
peníze od ČNB téměř zadarmo, mohly 
být sazby nižší. Ty časy jsou ale nenávrat-
ně pryč. Situace byla neudržitelná, a to 
i proto, že s nízkými úroky u hypoték 
obrovsky narostly ceny nemovitostí. Ve 
finančnické hantýrce se tomu říká na-
fouknutá bublina, která teď hrozí prask-
nout. Ale nepředbíhejme.

Třicet let? Žádný med
Růst úrokových sazeb s  sebou v  tuto 
chvíli nese nejen zpřísnění poskytování 
nových hypoték, ale především citelný 

nárůst pravidelných měsíčních splátek 
u stávajících klientů. Pokud si někdo bral 
půjčku s nízkým úrokem a nyní mu kon-
čí období takzvané fixace, po které mu 
banka zaručuje, že se mu nezvýší sjed-
naná úroková sazba, může zaplatit v dal-
ších pěti, sedmi či deseti letech – podle 
délky fixace – měsíčně o několik stovek, 
ale i tisíc korun víc.

Uveďme si takový modelový příklad. 
Franta Vomáčka z  Kladna si sjednal 
před rokem hypoteční úvěr se sazbou 
na úrovni 1,89 procenta ve výši 2,5 mili-
onu korun, na 30 let a s pětiletou fixací, 
a pořizovaná nemovitost, tedy zástava, 
měla hodnotu 3,2 milionu korun. To bylo 
z hlediska sazeb nejlepší období, takže to 
udělalo nejvíc lidí. Pět let tedy bude splá-

Realitní bublina praskla například 
ve Španělsku v roce 2007 a byla to 

pořádná rána. Rozestavěné domy se nikdy 
nedostavěly a chátrají...     Foto Profimedia
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cet 9084 Kč. Pokud ale mezitím vzrostou 
sazby na úroveň třeba 3,89 %, tak jak 
bylo běžné třeba ještě před šesti lety, pla-
tit bude o 2181 korun měsíčně víc. To ale 
není jediná špatná zpráva – změnil by se 
totiž i poměr úroků a takzvané jistiny, 
tedy částky, kterou si Franta půjčil. Buď 
bude muset při zachování délky úvěru 
30 let splátky ještě navýšit, nebo se délka 
splácení nepříjemně prodlouží. Pravda, 
není to zatím takové jako ve Švédsku, 
kde kvůli přistěhovaleckým ghettům 
vzrostly ceny nemovitostí v jakékoli nor-
mální lokalitě tak příšerně, že hypotéky 
běžně trvají 140 let. Teď to tedy centrální 
banka omezila na 105 roků, ale v tomto 
případě je to, jak jistě uznáte, úplně fuk, 
neboť jde o  dluh, který přežije i  smrt. 
Mezinárodní lichvářský, pardon ban-
kovní systém to dopiloval k dokonalosti 
– místo domů zdědí potomci po rodičích 
milionové dluhy.

Ani třicet let splácení u nás není ale 
žádný med. Čím víc se totiž zvýší úroko-
vá sazba, tím výrazněji se zvýší i částka, 
o kterou zaplatí všichni Frantové Vomáč-
kové bance víc. A tím pádem se zpomalí 
i  splácení samotného úvěru. V  tomto 
konkrétním případě zaplatí klient bance 
o celých 700 000 korun víc, než kdyby 
úroková sazba zůstala stejná. A to se ba-
víme o chabých dvou procentech…

Dobrým řešením by mohla být delší 
fixace, patnáctiletá, nebo i  dvacetiletá. 
Tam je ale úrok výrazně vyšší a platí se 
už teď přes 3,5 procenta. Může se to jevit 
ve zvichřených časech aspoň jako nějaká 
jistota, že se prostě splátka nenavýší. Je-
nomže to není taky tak úplně jisté. Vše 
bude záviset na tom, jaká bude situace 
na trhu s  realitami i finančních trzích. 
Banky totiž škody a ztráty nikdy platit 
nebudou, od toho mají klienty.

Změny na trhu
Pročetl jsem si úvěrovou smlouvu jedné 
„české“ banky a zaujalo mě několik bodů 
v  obchodních podmínkách. V  jednom 
odstavci se praví: „Banka je oprávněna 
roční procentní sazbu nákladů (RPSN) 
upravit v  případě, že dojde k  objektiv-
ním změnám na trhu v  důsledku sku-

tečností, které Banka nebude mít pří-
ležitost ovlivnit, a  následkem kterých 
změní banka jednotlivé složky RPSN, 
tedy především úrokovou sazbu a  po-
platky, a tyto změny bude banka reflek-
tovat ve svém Ceníku produktů a služeb 
a v tabulkách úrokových sazeb.“ Prostě 
když na to přijde, fixace nefixace, mě-
síční splátky se dle libovůle banky zvýší. 
A nemusí to být ani skrze zafixovanou 
úrokovou sazbu, tu vám třeba do konce 
fixačního období nechají, ale může to 
být skrze poplatky za správu úvěru. Sou-
hlasit s tím klient samozřejmě nemusí, 
ale v tom případě musí vrátit bance část-
ku, kterou mu zbývá doplatit. Kde na to 
vezme? Jeho problém.

Podobný háček může nastat po skon-
čení fixace, když banka klienta osloví 
s  nabídkou úrokové sazby na další ob-

dobí. Buď bude souhlasit, a  tím pádem 
pojedou splátky dál podle procent, kte-
rá určí banka. Nebo souhlasit nebude, 
a musí předčasně splatit úvěr.

V obou případech jde úvěr splatit je-
nom jedním možným způsobem, po-
kud nenajdete na zahradě zakopaný 
keltský poklad – vzít si hypotéku u jiné 
banky, takzvaně refinancovat. Je to ale 
dobrý nápad, vzít si na splacení původ-
ního úvěru u stávající banky nový úvěr 
u jiné banky a tam pokračovat ve spláce-
ní? Pokud vám nebude vadit, že začínáte 
splácet i s úroky od nuly, pak možná. To 
se ale v televizní reklamě „překvapivě“ 
neříká.

Pakliže se však změní podmínky na 
trhu, jak bude znít mantra banky – a je 
jisté, že se během dvaceti třiceti let urči-
tě změní, až bude chtít banka zvednout 
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ceny –, udělají to pravděpodobně i ostat-
ní banky z kartelu, který ostatně celý trh 
řídí, takže si člověk příliš nevybere.  

Zákon padajícího lejna          
Největší riziko hypotéky spočívá kromě 
toho, že nevíte, jaký bude úrok za pět 
nebo deset let, právě v oněch změnách 
podmínek na trhu, které zákonitě bě-
hem doby splácení přijdou. Vzpomínám 
si, jak nevěřícně čučel můj německý 
strýc na dopis, který mu přišel od insti-
tuce, kde si spořil na důchod, že je krize, 
a tak nedostane, kolik slibovali. A to bylo 
prosím v Německu cca před deseti lety. 
Naštěstí už měl splacený aspoň dům, 
protože ho stavěl někdy na konci 80. let, 
jinak by byl v pytli. Ono to vypadá hezky, 
bydlet ve vlastním, ale dokud nezapla-
títe poslední halíř – a neznám moc lidí, 

kterým už se povedlo celou hypotéku 
splatit (vlastně nikoho), většina je přinej-
lepším v polovině –, vaše je nemovitost 
jenom na papíře. Ten, kdo drží až do kon-
ce trumfy v rukou, je banka.

Abychom si uměli představit, jak ta-
ková změna podmínek na trhu vypadá, 
můžeme vyrazit na drobnou exkurzi do 
Spojených států amerických léta páně 
2007, kde praskla realitní bublina a toto 
prasknutí otřáslo následně celým svě-
tem.

Jednou z  hlavních příčin takzvané 
hypoteční krize, jež vyústila v  největ-
ší finanční krizi od Velké hospodářské 
krize ve 30. letech minulého století, bylo 
poskytování úvěrů lidem, kteří na ně 
neměli dost peněz. Banky se předháně-
ly v tom, aby nahnaly co nejvíc klientů, 
a vůbec se nestaraly o to, zda budou v tak 
dlouhém horizontu lidé schopni hypo-
téky splácet. Situace v USA se v mnoha 
ohledech lišila, například tím, že se tam 
hypotéky prodávaly v  rámci cenných 
papírů, spekulací a  různých finančních 
derivátů a nesmyslů, kterým nikdo nero-
zumí, ani bankéři, ale ty hlavní principy 
jsou platné všeobecně. Právě na nich se 
dá dobře ilustrovat, jak taková realitní 
krize vůbec vzniká. Není to náhoda, ale 
zákon. Zákon padajícího lejna, kdy se 
nejvíc umaže ten, co je v řetězci nejníž 
– klienti. Banky zachrání stát nebo jiné 
banky, ale kdo zachrání občana? 

Levné úroky?
Ach, ty levné úroky… Když v roce 2003 
snížil Federální rezervní systém, ame-
rická obdoba centrální banky, úrokovou 
sazbu na jedno procento, aby stimuloval 
lidi k utrácení, neboť ekonomice hrozila 
hluboká recese, banky začaly „levněji“ 
půjčovat. Úrokové sazby ale klesly nato-
lik, že se americké domácnosti začaly 
zadlužovat stále víc. Spolu s tím klesaly 
zároveň sazby u hypoték, a tak se staly 
dostupné i lidem, kteří by si je jinak vzít 
nemohli nebo by si to lépe rozmysleli. 
Také vám to něco připomíná?

Nízké úroky vedou mimo jiné i k ná-
růstu cen nemovitostí. Ani v tom největ-
ším předkrizovém boomu nebyly sazby 
u  hypoték v  USA tak nízké, jako jsou 
nyní v Česku. Když pak ale Fed kvůli cel-
kové ekonomické situaci sazby nepatrně 
zvýšil, tehdy o nijak závratná 1 až 2 pro-

Takhle vypadala hypoteční krize v USA. 
Mnozí lidé bydlí dodnes ve stanech či 

karavanech.   Foto Profimedia

Pokud si někdo bral půjčku s nízkým úrokem a nyní 
mu končí období fixace, může zaplatit v dalších letech 
měsíčně o několik stovek i tisíc korun víc.
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centa, zvýšily se splátky domácnostem. 
A protože jely mnohé rodiny na doraz, 
dostaly se do velkých problémů, až přišly 
o dům.

Připusťme si teď hypoteticky situaci, 
že úroky porostou několik let v kuse. Ze 
všeho nejdřív se do potíží dostanou ti, 
co hypotéku dostali s odřenýma ušima 
a  splátky mají nastaveny bez jakékoli 
rezervy. Tam je znát každá stovka navíc, 
natož tisícovka. Při větším zdražení úro-
ků by se ale spustilo hotové cunami.

Teoreticky jde byt či dům prodat 
i  s hypotékou, když se člověk dostane 
do potíží. Nikoli ale ve chvíli, kdy se do 
potíží dostane víc lidí najednou a začne 
hypoteční či realitní krize. Pak totiž 
začnou klesat ceny nemovitostí, zvlášť 
když jsou absurdně vysoké jen díky šíle-

ně vysoké zadluženosti. Pokud bublina 
praskne, nemovitost zatížená hypo-
tékou je neprodejná. Alespoň tedy za 
cenu, na jakou nemovitost nešťastného 
dlužníka přišla. 

Kdyby bylo největším rizikem hypoté-
ky, že člověk přijde o dům nebo byt, na 
který si půjčil, bylo by to hodně mrzuté, 
ale dalo by se s tím žít. Jenže bankéři a fi-
nanční poradci zapomněli lidem, které 
lákali na hypotéky, říct jednu důležitou 
věc. Samozřejmě, protože jinak by si 
od nich hypotéku nikdo nevzal. Nikdo 
totiž neřešil, co se stane, když klesnou 
ceny nemovitostí, a prodejní cena bytu 
zatíženého hypotékou bude nižší, než za 
kterou ji člověk kupoval. Spravedlivé by 
bylo, kdyby to ztrátou domu nebo bytu 
skončilo, od toho taky sloužil jako zásta-

va. Jenže na spravedlnost se v  tomhle 
systému nehraje a hrát asi nikdy nebude.

Koupil-li někdo byt za 3 000 000 a pro-
dá jej třeba za polovinu, nejenže nemá 
kde bydlet, ale bance bude hypotéku 
splácet dál, jako kdyby bydlel. Ve smlou-
vě nic o tom, že by bance stačil zastavený 
dům, není. Takže ve vzduchu visí milion 
a  půl, bez úroků, a  pronájem, protože 
někde rodina bydlet musí. A to je realita.

Pokles cen nemovitostí bude ale zna-
menat problém i  pro ty, kteří budou 
zvládat splácet i vyšší úroky a poplatky, 
protože právě za této „změny podmínek 
na trhu“ banka může upravit podmínky 
splácení a požadovat vyšší zástavu a zá-
ruky, neboť stávající nemovitost bude 
mít mnohem nižší hodnotu než před 
„krizí“. A to nemluvíme o tom, o kolik se 
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prodlouží doba splácení dluhu. Minimál-
ně „na doživotí“.

Naštěstí naše vláda zvyšuje minimální 
mzdu, protože exekutoři, bankéři a  jiní 
exoti si mohou postrhávat, kolik chtějí, 
ale jen do takzvané nezabavitelné části 
mzdy, jež se odvíjí mimo jiné od výše mi-
nimální mzdy. Vše nad tuto částku, která 
v roce 2018 činila necelých deset tisíc ko-
run, pozře exekutor nebo bankéř, pros-
tě věřitel. V Americe v roce 2007 to bylo 
nastaveno jinak. Banky poskytly rizikové 
půjčky, lidé je nesplatili, a tak lidé přišli 
o  dům a  banky zkrachovaly. A  tím to 
taky zhaslo. Českým bankám, respektive 
jejich zahraničním vlastníkům, se oteví-
rá mnohem lepší kšeft. Pokud lidé nebu-
dou moct své hypotéky splácet, spadnou 
bankéřům do klína nemovitosti, na které 

draze půjčovali, za hubičku. A mohou je 
pronajmout lidem, kteří už u nich mají 
dluh za nesplacenou hypotéku. Geniální. 
S takovou není divu, že jeden z nejvýše 
postavených bankéřů v zemi nedávno na 

televizi Seznam chlácholil občany, že se 
nemusejí vzdávat snu o hypotéce, i když 
se zpřísnily podmínky. Stačí prý, když se 
za dluh zaručí třeba rodiče. Tomu se říká 
útěcha a rada nad zlato... Co na tom, že se 
místo jedné rodiny potopí dvě? 

Nejlíp na tom bude ten, kdo bude 
mít, až to praskne, volné peníze. Bude si 
moct koupit byt či dům, který stál před-
tím miliony, za zlomek ceny.

Těm, co snili svůj sen o vlastním by-
dlení a neodolali svodům půjčky, se ale 
může přímo před očima změnit v noční 
můru. Baron Rothschild, který tenhle 
ďábelský systém spoluvytvářel, se ostat-
ně řídil od začátku heslem: „Když lidé 
kupují, já prodávám. A  když prodávají, 
kupuji.“ Většina lidí to bohužel dělá, sa-
mozřejmě pod tlakem a manipulací sys-
tému a v dobré víře, přesně naopak.

Pamatuji si, jak jeden vysoce posta-
vený manažer kdesi na večírku po pár 
pivech vyprávěl, že chce jako zaměst-
nance jedině lidi, kteří mají hypotéku. 
Protože i v případě, že se jim něco nelí-
bí, sklopí hlavu a drží krok. Jako otroci. 
A právě o to v téhle hře jde. Přimět lidi 
k poslušnosti. A jak to udělat lépe, než 
že je zbavíte svobody? Není prostě nic 
jednoduššího než nalákat většinu lidí do 
pasti dluhového kasina a pak zvednout 
úroky. Všude pak můžeme číst, jak eko-
nomika šlape a státu se daří, ale je si tře-
ba říct na rovinu, že je to jenom jízda na 
dluh, jeden velký dluhový mejdan. Bylo 
to fajn, jenže pomalu nastávají faustov-
ské časy, kdy se budou splácet úroky.

Bohatí lidé mají jednu velkou a  ne-
oddiskutovatelnou výhodu, kterou jim 
dávají peníze – svobodu. Protože si ne-
musejí brát hypotéky. Nejhůř na tom 
nejsou ani chudí, kteří nic nemají, exe-
kutoři jim klepou na dveře a v jisté fázi 
jim nikdo nemůže už nic vzít. Nejvíc 

bita byla vždycky střední třída, protože 
z  té jde nejvíc „vytahat“. Proto, pokud 
můžete, snažte se z toho krysího závo-
du vystoupit, dokud je čas, i když je to 
těžké. Anebo aspoň šetřit a minimalizo-
vat ztráty. vid 

Koupil-li někdo byt za 3 000 000 korun a prodá jej 
třeba za polovinu, nejenže nemá kde bydlet, ale bance 
bude hypotéku splácet dál, jako kdyby bydlel.

Upsat se bankéřům má svá zřejmá rizika.   
Foto Profimedia
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Velrybí blues
L ov velryb sice patří k důležitým 

způsobům obživy některých ná-
rodů, jako jsou třeba Eskymáci 
nebo obyvatelé Faerských ost-

rovů, nic romantického na něm ale není. 
Například tradičnímu lovu na Faerských 
ostrovech se říká grindadráp. Okolo 
tisícovky  kulohlavců černých  kaž dé 
léto lovci nejprve obklopí širokým půl-
kruhem lodí a poté je pomalu zaženou 
do zátoky nebo ke dnu fjordu. Do vody 
pak vhazují kameny na lanech, což žene 
velryby k pláži, na kterou se pak unavená 
zvířata sama vyvrhnou. Jakmile jsou na 
břehu, protože útočit na velryby v oceá-
nu není dovoleno, jatka mohou začít.

Místní již nesmějí používat ostré 
háky, které zasekávali do masa, aby vy-
táhli ještě živé tvory na pobřeží; nyní 
jsou povoleny už jen tupé háky, jimiž 
zaháknou velryby za dýchací otvor. Na 
břehu jim pak co nejrychleji přetnou pá-
teř pomocí speciálního nože grindakní-
vur, jenž je považován za relativně 
nejbezpečnější a  nejefektivnější usmr-
covací nástroj. Jelikož jsou od roku 1985 
zakázány i harpuny, kopí a střelné zbra-
ně, velrybáři musí zabít osobně každou 
jednotlivou velrybu. Moře se pak zbarví 
celé do ruda. Může se nám to nelíbit, 
můžeme to kritizovat, ale Faeřané to 
tak dělají tisíc let a nezdá se, že by v tom 
byl nějak velký rozdíl oproti našemu 
zacházení se zvířaty – kromě toho, že 
to naše se odehrává na průmyslových 
farmách a není vidět.

Není ovšem vina tohoto tradičního 
rybolovu, kterým se pár národů stále 
živí, že jsou některé druhy velryb téměř 
na pokraji vyhubení. Za to může jednak 
komerční „velrybolov“, jednak obecně 
průmyslový lov ryb, který pomocí obrov-

ských sítí velkých jako fotbalové hřiště 
bere vše, co se hýbe, a doslova vyorává 
i korály a drobné živočichy z mořského 
dna. Za oběť tomuto plundrování pad-
nou nejen lovené ryby jako tuňáci či tres-
ky, ale i menší druhy velryb.

Stavy velrybích populací jsou tak kri-
ticky nízké, že v  roce 1986 přijala Me-
zinárodní velrybářská komise (IWC) 
moratorium, které komerční lov velryb 
zcela zakazuje. Lov velryb je celosvětově 
upraven  i  Mezinárodní úmluvou o  re-
gulaci velrybářství, která začala platit 
v  roce 2005.  Nebýt tohoto více než 30 
let starého rozhodnutí a regulace neko-
merčního lovu, zřejmě by již tito živoči-
chové dávno vyhynuli. Ostatně k vyhy-

nutí nemají daleko ani tuňáci a mnohé 
druhy běžných mořských ryb.

I přes zákazy a regulace se ale úbytek 
velryb, které mají obrovský význam pro 
potravní řetězec, podařilo jen zpomalit. 
Kromě toho, že se velryby stávají „ved-
lejším produktem“ běžného rybolovu, 
jak již bylo řečeno, zvyšuje se prud-
ce  znečištění moří plastovými odpady 
a ubývá potravy. A v neposlední řadě se 
loví velryby vesele dál, i když ne samo-
zřejmě tak, jako by se lovily bez zákazu.

Některé státy, například Island, Nor-
sko  nebo  Japonsko, zákaz jednoduše 
nerespektují. Norsko a Island uplatnily 
vůči zákazu výhradu, což úmluva umož-
ňuje, a stanovují si tak vlastní kvóty na 

Foto Pixabay
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počty ulovených velryb, a Japonsko na 
to šlo ještě fikaněji nebo, chcete-li, cy-
ničtěji. Naoko sice souhlasilo, ale přesu-
nulo komerční lov pod hlavičku „lovu 
pro vědecké účely“. Představitelé země 
tak veřejně tvrdí, že Japonsko loví vel-
ryby pro vědecké účely, přičemž všichni 
vědí, že je to lež a většina masa končí 
v  japonských restauracích a na trzích. 
Lov je oficiálně zakázán, ale podávání 
v restauracích nikoli – zjevně tady tedy 
něco nehraje.

V  září 2018 se konalo zasedání Me-
zi ná rod ní velrybářské komise v  Bra-
zílii. Mnozí milovníci přírody si od něj 
slibovali, že se na něm podaří prosadit 
vznik velrybích rezervací, kde by měli 

kytovci možnost reprodukce a  obno-
vy zdecimované populace. Předklada-
telem návrhu byla právě hostitelská 
Brazílie. I  když se Brazilci snažili, do-
padlo to úplně obráceně. Nejenže se 
nepodařilo prosadit rezervace, neboť by 
návrh musel být schválen dvoutřetino-
vu většinou, ale Japonci, kteří zasedání 
v  Brazílii letos předsedali, se osmělili 
k  tomu, že naopak navrhli zrušení 
zákazu komerčního lovu velryb. Asi 
jim už bylo trapné lhát a předstírat, že 
neloví, a  chtěli na to oficiální razítko. 
Kate O’Connellová z neziskové organi-
zace Animal Welfare Institute před tím 
varovala:  „Teprve nyní zjišťujeme, jak 
nesmírně důležitou roli velryby hrají 
v  udržování zdraví světových oceánů. 
Oslabení zákazu by byla fatální chyba, 
která by vedla k růstu komerčního lovu 
po celém světě. Tato zbytečná a krutá 
praktika je reliktem minulosti a nemá 
žádné místo v moderní společnosti.“

Má možná pravdu, jídla je dostatek 
a  není nutné vybíjet ohrožené živo-
čišné druhy, ale to je asi tak všechno. 
Když japonský návrh neprošel, Japonci 

se jednoduše rozhodli vystoupit z Me-
zinárodní velrybářské komise a o Vá-
nocích oznámili, že komerční lov stej-
ně obnoví. Japonci alespoň slíbili, že 
nebudou lovit v antarktických vodách, 
ale jen ve výsostných japonských. Me-
zinárodní soudní dvůr (ICJ) totiž 
v  roce 2014 rozhodl, že by Japonsko 
mělo zastavit velrybářskou činnost ve 
vodách u  Antarktidy, protože vyhod-
notil, že Japonci kytovce nechytají kvů-
li výzkumu.  „Od července 2019, poté, 
co vystoupení z IWC nabude 30. červ-
na platnost, bude Japonsko provádět 
komerční velrybářství v  rámci svých 
teritoriálních vod a své výlučné ekono-
mické zóny a přestane odchytávat vel-

ryby v  Antarktickém oceánu,“ sdělila 
japonská vláda.

Rozhodnutí Japonců překvapivě vítá 
organizace Sea Shepherd, která proslula 
svými radikálními akcemi proti lovcům 
velryb. Organizace neváhá zakročit pro-
ti plavidlům jakýchkoliv států, která loví 
ohrožené mořské druhy, a se svými čtyř-
mi loděmi pytlákům znepříjemňuje ži-
vot, jak se dá. Poškozují jim lodě, míří do 
očí rybářů laserovými světly, hází na ně 
lahve se smradlavou kyselinou mléčnou, 
najíždějí do nich nebo jim ničí sítě. Podle 
Sea Shepherd (v  překladu Mořský pas-
týř) jsou agresivní akce nutné,  jelikož 
mezinárodní společenství nejsou schop-
na či ochotna zastavit plundrování oce-
ánů a v nich žijících ohrožených druhů.

Teď ale překvapivě Mořští pastýři 
japonský krok podpořili.  Za pozitivní 
vývoj považují především skutečnost, 
že japonská velrybářská flotila přestane 
s každoročními výpravami k Antarktidě 
a s lovem velkých kytovců bude pokra-
čovat výhradně ve svých vodách. Podle 
ochranářů to bude znamenat úplný ko-
nec velrybaření na jižní polokouli. „Jsme 

rádi, že lov velryb v  jižním oceánu je 
definitivně u  konce,“ uvedl předseda 
organizace Paul Watson, podle nějž vy-
povězení dohody značí, že „Japonsko se 
ke svým ilegálním velrybářským aktivi-
tám nyní otevřeně hlásí“, a zařadí se tak 
po bok dalším dvěma zemím – Norsku 
a Islandu –, jež zákaz velrybaření z roku 
1986 nedodržují. „Připravujeme se na to, 
že budeme těmto zbývajícím pirátským 
velrybářům – Norsku, Japonsku i Islan-
du – i nadále čelit,“ uvedl Watson.

To je fakt, aspoň zmizelo to trapné po-
krytectví lovu pro „vědecké účely“. Je to 
ale poněkud slabá útěcha, když vidíme, 
kam až je lidská omezenost a nenažra-
nost schopna zajít. vid 

Japonsko veřejně tvrdí, že loví velryby pro vědecké účely, 
přičemž všichni vědí, že většina masa končí v japonských 
restauracích. Nyní Japonci dokonce obnoví komerční lov... 

I když je komerční 
lov velryb už 30 let 

zakázán, některé státy 
vyvíjejí obrovskou 

kreativitu na to, jak 
jej obejít. Výsledkem 

je decimace populace 
kytovců, kteří jsou na 

pokraji vymření. Japonci 
tomu teď nasadili 

korunu…
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PROČ  
být  

SÁM?
Šifra se zúčastnila večírku spřáteleného 

internetového portálu Příznaky transformace, kde 
potkala mnoho zajímavých lidí a osudů. Všichni 
byli rádi, že mohli aspoň chvíli mluvit svobodně, 
aniž by je někdo peskoval, kádroval či soudil…

O ndřej a  Ava jsou takovým 
malým přírodním úkazem. 
Potkali se v květnu 2016 na 
All Festivalu v Litoměřicích. 

Pamatuji si to na rozdíl od jiných věcí 
úplně přesně, protože jsem u  toho byl. 
Avu Chrtkovou jsem už znal z  festiva-
lů Miluj svůj život či Evolution, Ondřeje 
Brože jsem tehdy viděl poprvé. Ona bu-
dovala svůj internetový portál osobního 
rozvoje Příznaky transformace, on mo-
deroval politicky nekorektní pořady na 
rádiu Svobodný vysílač.

Oba jsme v atriu kulturáku čekali na 
rozhovor s  vrchní americkou ezoterič-

kou Teal Swann, kterou polovina spiri-
tuálních hledačů uctívá jako osvícenou 
modlu, a ta druhá varuje před její tem-
notou. Jak jsem pochopil, byl to Ondrův 
první „live“ rozhovor, navíc v  angličti-
ně, a tak byl děsně nervózní. Ale zvládl 
to a dnes je z něj protřelý „harcovník“, 
který se nebojí jít s kůží na trh. Měl jsem 
tehdy porouchaný diktafon či co a  ne-
zištně mi vypomohl, když mi hned dru-
hý den poslal záznam.

Odpoledne jsem odjel domů, a  tak 
o tom, co se dělo ve večerních hodinách, 
kdy část hostů a účinkujících v Litomě-
řicích přespávala, mohu jen bulvárně 

spekulovat, ale od té doby tvoří Ondřej 
s  Avou pár, což v  červnu 2017 stvrdi-
li svatebním obřadem ve slovanském 
stylu dle čtyř živlů. Nejprve se odstě-
hovali do pronajatého domku kdesi 
u  Rokycan, ale hosté za nimi nechtěli 
tak daleko jezdit, a tak nakonec zakot-
vili v Mnichovicích nedaleko Prahy, kde 
vybudovali centrum osobního rozvoje 
a parádní studio, kam si zvou zajímavé 
hosty a odkud vysílají i věci, které hlavní 
mediální proud tak nějak potlačuje, cen-
zuruje, zesměšňuje či odmítá. Jsou dost 
„ulítlí“ spirituálním směrem, ale řeší se 
tam i praktická témata a dostane se na 
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všechny lidi dobré vůle, pokud mají co 
zajímavého říct. Ava říká, že nejvíc di-
vácky táhnou mimozemšťani, horosko-
py, meditace na zhubnutí nebo ochrana 
před černou magií, zkrátka ezo jako vy-
šité, ale Příznaky se snaží nabízet celou 
škálu „nedostatkových“ informací a růz-
ných pohledů a držet se pokud možno 
nohama při zemi.

I proto jsem rád, že s nimi spolupra-
cuji a že s Ondrou můžeme ve vysílání 
probírat, na jakých principech stojí glo-
bální světový řád, jak média manipulují 
veřejnost či jak se stát lepšími lidmi. Je 
to zkrátka jeden z mála pozitivních ost-

růvků svobody ve stále nesvobodnějším 
světě.

Se svým 18 let starým žlutým Volks-
wagenem Broukem s parádními polepy 
tenhle páreček objíždí zajímavé akce 
a lidi a natáčí jeden pořad za druhým. 
Kromě stále rostoucího počtu přízniv-
ců jejich portál vytváří jakousi komu-
nitu, která navzájem sdílí své osudy 
a snaží se projít nelehkou, transformač-
ní dobou. Tuhle potřebu lidí nebýt na 
všechno sám jsem si znovu uvědomil, 
když jsem vyrazil prvního prosincové-
ho dne na setkání s  diváky Příznaků 
transformace do jedné vinárny na praž-
ském Chodově.

Já tam byl
Ačkoli napadly asi dva centimetry sně-
hu a  je nepříjemně vlezlo, což v  Praze 
může znamenat konec dopravy i světa, 
před 14. hodinou je U Papežů skoro plno; 
vtěsnalo se sem odhadem osmdesát 
lidí. Přisednu si vedle pána, který chvil-
ku předtím listoval listopadovou Šifrou, 
kterou jsem donesl, aby měli lidi kromě 
sledování internetového vysílání taky 
něco na čtení. Evidentně ho zaujal můj 
článek o tom, že to v tom listopadu 1989 

nebylo úplně tak, jak se vypráví, ostatně 
jako u většiny historických událostí.

„Já byl v listopadu 1989 přímo v Praze, 
a tak vím, jak to bylo. Nechali nás tu tak-
zvanou revoluci udělat, nechali nás dojít 
až na Národní,“ říká Jan Látal, „policajti 
na to dohlíželi. Kdyby komunisti nechtě-
li, aby se to nestalo, tak by se to prostě 
nestalo.“ Nejvíc ho tehdy pobavilo, dá-li 
se to tak říct, že byly některé výzvy smě-
rem k demonstrantům, například „běžte 
zpátky k  Národnímu divadlu“, nahrané 
na magnetofonovou pásku a  pouštěné 
stále dokola. I z takového malého detailu 
vyplývá logická a zásadní otázka: Jak mů-

žete dopředu nahrát instrukce na pásku, 
když nevíte, že se něco stane? Pokud tedy 
běh událostí přímo neumožňujete, ne-
řídíte či nevyprovokujete. „V 13.30 jsem 
v  centru Prahy potkal chlapy z Útvaru 
rychlého nasazení – URNA –, kteří už byli 
nachystaní a  připravovali se na zásah. 
Kolem 16. hodiny stálo v Opletalově ulici 
připravené auto s amplionem…“

Pokud někdo řekne, že byla sametová 
revoluce domluveným předáním moci, 
rozhodně tím nemá na mysli, že to lidé, 
kteří se účastnili demonstrací a cinkali 
klíči, věděli. Ti o  tom samozřejmě ne-
měli ani tušení. Alespoň většina. Stejně 
jako třeba demonstranti na kyjevském 
Majdanu, kteří si mysleli, že bojují za 
lepší Ukrajinu, zatímco se stali jen obě-
tí vyprovokovaného státního převratu 
a velké geopolitické šachové hry, ve kte-
ré proti sobě stojí Západ a Rusko.

Ta hra má pořád stejná pravidla. Jan 
Látal se nejen účastnil listopadových udá-
lostí, on krátce nato spoluzakládal v Olo-
mouci Občanské fórum a později to do-
táhl (v barvách sociální demokracie) až 
na post náměstka tamějšího primátora, 
a tak rychle pochopil, jak se ta hra hraje 
a o co v ní jde. I proto má blízko k alter-

nativním zdrojům informací. I když ne-
jsou všechny zrovna dvakrát spolehlivé 
a  blbostí je v  nich taky spousta, pořád 
znějí realističtěji než to, jak informují 
nebo spíš neinformují velká média.

Tak, jako probíhá na Zemi boj o moc 
a energii, často v podobě peněz, něco po-
dobného se podle Jana Látala odehrává 
i „nahoře“, respektive v jemnohmotných 
sférách. Lidé mají svobodnou vůli a je na 
nich, zda se přikloní na světlou, či tem-
nou stranu síly, jak by řekl mistr Yoda 
z Hvězdných válek. A protože je temná 
strana atraktivnější a  hlučnější, vypadá 
to tady tak, jak to vypadá. Ďábel je skvělý 

Někdo peče housky, zpívá si u toho a miluje svou ženu 
a o duchovno se nezajímá, ale může být duchovnější než 
ten, který chodí ke guruovi a utrácí za semináře.

Zleva: Jiří Tanistra, Ondřej Brož, Ava Brožová 
Chrtková, Miroslav Zelenka a Jaroslav 

Grünwald (s useknutou hlavou)   
Foto Foto Jan Hric
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našeptávač a pokušitel, rozhodnutí je ale 
vždycky nakonec na nás. Co si vybereme? 
„Impulzy z  temné strany jsou bohužel 
silnější než ty pocházející ze světla. Lidi 
často dělají to, že si vybírají to, co se jim 
zrovna hodí, nebo nehodí. Oni i  třeba 
chápou, že dělají něco špatně a vědí, jak 
by se dalo žít lépe, ale řeknou vám klid-
ně, že tomu sice rozumí, ale přesahuje to 
jejich ochotu se podřídit.“ Zajímavý muž!

Setkání je koncipováno tak, že 
k účastníkům nejprve mluví hlavní mo-
derátoři a hosté, kteří účinkují v živých 
vysíláních na YouTube kanálu Příznaků 
transformace; namísto přednášek jde 
ale o kratší příspěvky a přání do nového 
roku. Přednášek si užijí diváci Příznaků 
přes rok spoustu, smysl této akce spo-
čívá v něčem jiném. Pochopím to hned, 
když dá Ava Brožová slovo lidem a ote-
vře volnou diskusi.

Otázka, jež se ukáže jako zásadní, pad-
ne hned v úvodu a podle ní se odvíjí celá 
další debata: „Jak mám vycházet s rodi-
nou, která má úplně jiný pohled na svět?“

Jsem prý blázen jen
„Měli mě za blázna a nikdo mi nerozu-
měl,“ odpovídá Jaroslav Grünwald, jed-
na z tváří Příznaků transformace. Jaro-
slav má za sebou silný příběh a ví, o čem 
mluví. Otec, tvrdý alkoholik, který ne-
šel pro ránu daleko, Jardovi v jeho 6 le-
tech vyhrožoval, že ho zabije, pokud se 
s ním maminka rozvede. To se sice ne-
stalo, ale maminka si po rozvodu s ot-
cem našla jiného alkoholika, který Jardu 
řezal páskem a  občas si spletl strany, 
takže i kovovou přezkou, no a tak se dal 
Jarda ve třinácti letech na podobnou 
dráhu. Svému otci, vlastnímu i nevlast-
nímu, se minimálně vyrovnal. Dal se 
do party, kde začínal cigaretkami, trá-
vou a alkoholem, končil LSD, perníkem 
a vším, co se dalo spolknout, píchnout 
či šňupnout.

Až mu z toho jednoho dne „přeskoči-
lo“. Úplně se „vypsychl“ a začal trpět pa-
ranoiou, pocitem, že ho všichni sledují, 
ukazují si na něj a nikdo ho nemá rád, 
nikam nepatří a nikde není jeho místo. 
Jako kdyby byl exkomunikován z  celé 

lidské společnosti. Čím víc bylo kolem 
lidí, tím hůř. Nebylo kam utéct a zbylo 
jen čiré utrpení. Jak říká pan Mackey, 
výchovný poradce v seriálu South Park: 
„Drogy jsou špatné, ááááno.“ A  chlast 
taky. Jediný moment, kdy byl střízlivý, 
byl v pankrácké věznici, kam se dostal 
za rvačku. Což je za 13 let, kdy toto de-
struktivní období trvalo, slušné skóre…

To, že většina problémů vzniká v dět-
ství, není žádné klišé, ale prostý fakt. 
To ale neznamená, že když jsme dospě-
lí, můžeme se zodpovědnosti za svůj 
zpackaný život zbavit tím, že se na to 
budeme vymlouvat. Se strategií „jsem 
vůl, protože na mě byl tatínek zlý“ toho 
moc nevyřešíte, leda že byste chtěli otce 
trumfnout.
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Jarda to naštěstí pochopil dřív, než se 
upil či oběsil. Pomohla mu kamarádka, 
která mu přinesla knihu od Louise Hay-
ové s příznačným názvem Miluj svůj ži-
vot. „Bába“, za kterou autorku považoval 
a které se pohrdavě vysmíval, mu v ní 
radila, ať jde k zrcadlu a opakuje si, že 
se má rád. Jaroslavovi bylo tak zle, že 
neměl co ztratit. A tak to zkusil a celou 
ji přečetl. Našel tam pár stránek, které 
mu otevřely oči. Něco se v něm zlomilo 
a uvědomil si, že si svým vnitřním nasta-
vením „vyrobil“ své malé soukromé pek-
lo úplně sám. Bába si získala jeho důvěru 
a  pomohla mu dostat se z  nejhoršího. 
Uvědomění, že by mohl svůj život změ-
nit, bylo silnější než všechny drogy světa 
a ve 26 letech Jarda začal znova. Pracuje 
na sobě a ví, že když si dokázal udělat ze 
života na Zemi peklo, může se pokusit 
vytvořit i ráj. Je to na něm.

Pro mnoho lidí je paradoxně větším 
bláznem teď, kdy nechlastá, nefetuje 
a zabývá se duchovnem a meditacemi, 
než dřív. Ale je mu to jedno. Jeho rada 
zní: „Nepřesvědčujte nikoho o své prav-
dě a jděte svou cestou.“

Lehko se to řekne, ale žijeme v hodně 
polarizované době, kdy se postupně roz-
cházejí i cesty lidí, kteří se dlouho znali, 
ale jaksi už si nemají co říct. A děje se to 
nejen u přátel, ale i v rodinách. Nejlépe 
to řeší můj kamarád, který ví své, ale řídí 
se heslem, doma i jinde, „vy máte pravdu, 
já mám klid“. No řekněte, nač by se s ně-
kým dohadoval o něčem, co dotyčný ne-

chce slyšet? Jediné, čeho by tím docílil, by 
bylo, že o sebe budou jednotlivé energie 
tlouct a dojde ke konfliktu.  

Hlásí se paní, které je jedenasedmde-
sát let, bydlí na vesnici, je katolička a stě-
žuje si, že má problémy s dcerou a ostat-
ními katolíky, protože nejsou vůbec 
otevření a tolerantní, a kdyby před nimi 
řekla slovo reinkarnace, je to pro ně prý 
horší než vražda. Trápí ji, že k víře a du-
chovním otázkám přistupují dogmatic-
ky a připadá si mezi nimi sama. Miroslav 
Zelenka, který na Příznacích transfor-
mace vypráví o čakrách, síle myšlenky, 
transformaci vědomí nebo polarizaci ve 
společnosti, jí říká: „Ale proč být sám? 
Podívejte se na ty lidi tady.“

Lidem, kteří nechtějí hrát s matrixem 
hru, že v nevědomosti je síla, a nenechají 
se oblbovat večerními zprávami a cele-

britami, jež se je dnes a denně snaží pře-
svědčovat o tom, že svět je vlastně úplně 
v pořádku a stačí si vzít hypotéku a víc 
utrácet, aby bylo ještě líp, a  hlavně se 
nezabývat ničím do hloubky a nehledat 
pravdu a smysl bytí, se dnes stává něco 
podobného, co se stávalo lidem, kteří 
mysleli jinak, za minulého režimu. Sa-
mozřejmě s tím rozdílem, že dnes zatím 
lidé jiných názorů nechodí do vězení, 
„pouze“ čelí nepříjemným kampaním, 
nálepkování, cenzuře na sociálních sí-
tích, ekonomické šikaně, popřípadě vý-
směchu, když nejdou s davem. Ne každý 
má tak silnou psychiku, aby si nechal 
nadávat do extremistů, xenofobů, kon-
spirátorů a šílenců, a to jen proto, že po-
užívá vlastní mozek a nelíbí se mu třeba 
současná migrační invaze či různé gen-
derové hokusy pokusy. A tak spousta lidí 
raději něco jiného říká veřejně či v práci 
a něco jiného v kruhu svých blízkých či 
známých. Inu, režimy a kulisy se mění, 
principy zůstávají.

Cítil jsem z  přítomných obrovskou 
vděčnost a  úlevu, že se octli na mís-
tě, kde mohou aspoň chvíli otevřeně 
hovořit s  podobně smýšlejícími, aniž 
by je někdo kádroval, posmíval se jim 
nebo je přesvědčoval o tom, že modrá 
je červená.

Mnoho lidí, kteří se věnují dnes tak 
módní spiritualitě, šamanismu, medita-
cím, jógám či regresím, však sklouzává 
rovněž do extrémů a není s nimi k vydr-
žení. Místo aby se zabývali svými životy, 
řeší, kdy přiletí mimozemšťani a v kte-
ré dimenzi je to nejlepší. Často pak po-
jmou podezření, že jsou něco víc než ti, 
kteří se podobnými věcmi nezabývají 
a  jdou radši na fotbal. Před takzvanou 
„duchovní pýchou“ a útěkem od reality 
varuje i Ondřej Brož. Miroslav Zelenka 
vtipně upozorňuje, že „rozdíl mezi ša-

manem a bláznem je v tom, že se oba 
pohybují jak v této, tak některé alterna-
tivní realitě, ale jen šaman ví, ve které se 
zrovna nachází“.

Jak trefně dodává terapeutka Hana 
Federa Smejtková, každý jsme v  něja-
ké vývojové fázi a „kdo má viset, ten se 
neutopí“. „Někdo peče housky, zpívá si 
u toho a miluje svou ženu a o duchovno 
se nezajímá, ale může být duchovnější 
než ten, který chodí ke guruovi a utrácí 
desetitisíce za rozvojové semináře.“

A  aby všechny vrátila z  duchovních 
výšin pěkně na zem, Hana Federa Smejt-
ková se řídí svérázným rčením: Nejspo-
kojenější je v  životě ten, který se ráno 
dobře vykaká. „Můj exmanžel říkal, že 
na ducha kašle a že se musí starat o svoje 
tělo, protože duch je věčný, zatímco jiné 
tělo pro tento pozemský život k dispozi-
ci nemá.“ Nejlepší samozřejmě je, pokud 
se nám podaří ducha i tělo skloubit a co 
nejvíc se přiblížit rovnováze. Protože 
kaž dý extrém škodí. vid 

Rozdíl mezi šamanem a bláznem je v tom, že se oba 
pohybují jak v této, tak některé alternativní realitě. 
Ale jen šaman ví, ve které se zrovna nachází...

Takhle to vypadalo v prosinci na srazu 
diváků Příznaků transformace...

Foto Jan Hric
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Kdo platil 
HITLERA?

V Česku vyšla pozoruhodná kniha, 
která mapuje cestu nacistů k moci a předkládá 

fakta, která staví známé pravdy a druhé 
světové válce poněkud na hlavu a odhalují 

netušené souvislosti.
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O druhé světové válce byly na-
psány tisíce knih a odvysílány 
stovky filmů. Zástupy dalších 
a dalších historiků, politologů 

a profesorů pitvají už 70 let nejvýznam-
nější konflikt 20. století na součástky 
a  vypisovány jsou nové a  nové granty. 
Mohlo by se tedy zdát, že jde o skrz na-
skrz probádané téma a uzavřenou záleži-
tost. Bylo by asi příliš kruté říct, že to byly 
zbytečně pokácené stromy a promrhaný 
čas, ale přesto na celém bádání v  této 
oblasti přinejmenším zarazí jedna věc: 
I když to vypadá, že všechno o druhé svě-
tové válce víme, ve skutečnosti je to úplně 
naopak – protože to jediné, co opravdu 
víme, je, že… zase nic nevíme. Je to svým 
způsobem taky umění, tolik toho namlu-
vit a  napsat, a  přitom skoro nic neříct; 
tato taktika je ale třeba v médiích nebo 
společenských vědách zcela běžná.

Faktem totiž je, že navzdory obrovské 
kvantitě materiálů, které počítají tan-

ky, letadla, vojáky a  mrtvé, jakmile se 
jen trochu začnete o tuto látku zajímat 
a  studovat dostupné materiály, se zne-
pokojením si uvědomíte, že nedokážou 
zodpovědět ani ty nejjednodušší otázky 
a ve všem dělají akorát zmatek. 

A právě na tenhle historický ementál 
se zaměřuje kniha, která vyšla před Vá-
noci, deset let po svém vydání v origi-
nále, poprvé v českém překladu a která 
obsahuje jednu z  těch nejdůležitějších 
otázek přímo v názvu: Kdo přinutil Hitle-
ra napadnout Stalina?

Když k tomu připočteme jméno auto-
ra Nikolaje Viktoroviče Starikova, jenž 
své knihy sahající od geopolitiky a  his-
torie po ekonomiku a  fungování lidské 
společnosti označuje jako historicko-po-
litické detektivky a vysloužil si svým ote-
vřeným psaním nálepky jako „kontro-

verzní“ či „provokatér“, je téměř jasné, že 
půjde o pořádnou trefu do černého.

Od roku 2006 napsal Nikolaj Viktoro-
vič Starikov patnáct knih se zaměřením 
na ekonomická, geopolitická i  historic-
ká témata. Jeho díla jako Moc, 1917. Zá-
hada ruské revoluce,  Geopolitika: Jak se 
to dělá  nebo  Chaos a  revoluce: Zbraně 
dolaru  poutavým způsobem nastolují 
ostré otázky, jež vyvolávají živou 
diskusi jak mezi laickou, tak odbornou 
veřejností.

Před třemi lety dorazil Nikolaj Stari-
kov na přednášku do Prahy a  mně se 
podařilo udělat s  ním rozhovor. Nej-
víc mě potěšil tím, že odpovídal bez 
vytáček i  na ty nejožehavější dotazy, 
u kterých se většinou zpovídaní krou-
tí jako hadi a předstírají, že o  tématu 
nic nevědí. Mluvil třeba o  tom, že za 
nitky druhé světové války tahali banky 
a  oligarchové sdružení kolem americ-
kého Fedu. „Cíl Američanů je stále ten-

týž: mezi sebou budou bojovat ostatní, 
Amerika zůstane v  roli pozorovatele 
a bude se tvářit jakoby nic a přímo do 
války vstoupí jako poslední. Němečtí 
vojáci umírali u Stalingradu a vůbec ne-
tušili, že zahynuli proto, aby se po válce 
stal dolar světovou rezervní měnou,“ 
vysvětloval tenkrát.

Pro pořádek, než se pustíme do vzru-
šujícího labyrintu velmocenských hrá-
tek: Starikov není nestranný a nikdy to 
ani nepředstíral. Je to rebel. Ve svých kni-
hách se dívá na dějinné události z ruské 
strany – logicky, protože je Rus –, ale jeho 
knihy jsou perfektně vyrešeršované (má 
na to celý rešeršní tým) a  pohledy na 
historické i současné události tak skvěle 
vyargumentované, že přivádějí ideology 
a demagogy všeho druhu často k šílen-
ství; donutí člověka přemýšlet a klást si Foto Profimedia

Tato kniha vypráví o skutečných tvůrcích 
a podněcovatelích nejhorší války v lidských dějinách. 
Ukazuje na ty, kteří dali Hitlerovi a jeho straně peníze.
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znepokojivé otázky, i když nechce. Proto 
má tolik příznivců i odpůrců. 

Pro čtenáře na Západě, kterým dnes 
a denně myje hlavu propaganda, jejímž 
leitmotivem je právě nenávist k  Rus-
ku a  „válečné bubnování“ a  argumen-
ty se už mnohdy ani neobtěžuje, to 
může být osvěžující změna a neobvyklá 
„konfrontace“. Nejde však zdaleka 
o nějaký „vyvažovací“ pohled ve stylu pět 
minut Hitler, pět minut Stalin. Je úplně 
jedno, komu čtenář fandí – tady se doví 
fakta, jež jinde nezazní, a to v ohromující 
hustotě. Takže, jste připraveni?

„Tato kniha není o druhé světové válce. 
Tato kniha není biografií Adolfa Hitlera, 
ani důkladným studiem historie NSDAP. 
Tato kniha je o něčem jiném. Pojednává 
o těch, kteří tuto hroznou válku umožni-
li. Ukazuje na ty, kteří dali Hitlerovi a jeho 
straně peníze. Hovoří o těch, kteří jim po-
mohli dostat se k moci. Tato kniha vám 
povypráví o skutečných tvůrcích a pod-
něcovatelích nejhorší války v  lidských 
dějinách,“ slibuje hned v úvodu autor, jenž 
s pozoruhodnou logikou, erudicí, ale taky 
s humorem boří jeden mýtus za druhým.

„Kniha je nejen úchvatné čtení. Je to 
učebnice geopolitické logiky. Odmyslíte-li 
si uvedená jména a data, kniha se promě-
ní na metodologickou příručku k pocho-
pení logiky ostatních světových konflik-
tů. I  těch, co teprve přijdou,“ vysvětluje 
vydavatel a  autor českého překladu Jan 
Buzek. Jan Buzek v Rusku vyrůstal, a tak 
ví, že to, co se o této zemi píše v západních 
médiích, má s  realitou společného jen 
málo. „Za socialismu to bylo tak, že po 
osmašedesátém byli lidé vůči Rusku 
nepřátelsky naladěni, pochopitelně. Ale 
ani tehdy to v  Rusku nevypadalo tak, 
jak se říkalo. Například nebyly prázdné 
regály, jako nejsou ani dnes, po zavedení 
ekonomických sankcí, i když se to s ob-
libou tvrdilo. Mnozí lidé se primitivně 
posmívají Rusku, aniž o něm cokoli vědí. 
Ony by se důvody pro posměch našly, ale 
ne takové, jaké se uvádějí. Dnešní Rusko 
je například mnohem kapitalističtější než 
Amerika,“ vysvětluje.

Coby hlavní důvod, proč si tento pro-
dejce bezpečnostních alarmů ukrojil po-

Nikolaj Viktorovič Starikov a jeho další 
zajímavá kniha.
Foto CC BY 3.0, Putnik, Wikimedia Commons
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řádnou porci volného času a pustil se do 
svého prvního překladu, uvádí Stariko-
vův obrovský a erudovaný vhled do geo-
politických událostí a  hledání skrytých 
souvislostí; a také své „naléhavé nutkání“. 
„Prostě jsem ji nemohl nepřeložit, leccos 
jsem díky ní pochopil. Třeba že tam, kde 
je lidská společnost, je i tvrdé řízení sho-
ra. A je jedno, jestli jde o tlupu, nebo ce-
lou civilizaci – buď spolu celky válčí, nebo 
je někdo řídí. Anebo obojí. Vše je třeba 
sledovat jako hierarchický způsob říze-
ní.“ Vždy je zkrátka nějaký šéf, který má 
svého šéfa, jenž má svého šéfa… A ten má 
taky šéfa.

Zakrýt pravdu
Hned v  úvodu knihy Nikolaj Starikov 
dloubne do všech expertů, autorů, his-
toriků i hysteriků. „Na jedné stránce od-
borných studií čtete, že Adolf Hitler snil 
o dobytí celého světa, a na další se s pře-
kvapením dovídáte, že Německo nebylo 
na válku rozpoutanou v září 1938 vůbec 
připraveno. Že prý nacisté chtěli jen zaú-
točit na Polsko a spoléhali se, že Británie 

a Francie se nezasta-

nou spojeneckých Poláků. Takže proto 
nebyli Hitlerovci připraveni na tak vel-
kou válku? Podle historiků se už po prv-
ních třech týdnech bojů Třetí říše začalo 
německému wehrmachtu nedostávat 
leteckých bomb a  po porážce Francie, 
na což stačilo pouhých šest týdnů, byla 
německá armáda na štíru se střelivem 
vůbec. (…) Hlavními hráči na politické 
mapě té doby byly Anglie, Francie a Spo-
jené státy. A právě na válku se jmenova-
nými velmocemi nacistické Německo 
připraveno nebylo. (…) Proč se Německo 
uvrtalo do války už v  roce 1939, čtyři 
roky před plánovaným datem ukončení 
příprav na válku? Co za zvláštní způsob 
dobývání světa si to führer německé říše 
zvolil?“ ptá se Starikov s  tím, že Hitler 
před svou námořní elitou opakovaně 
deklaroval, že válka s Anglií nezačne dřív 
než v roce 1944, kdy mělo být postaveno 
mocné německé loďstvo. A aby měl čte-
nář o  čem dumat, přidává: „Jenže dva 
roky nato Adolf Hitler udělal ještě větší 
hloupost – napadl Sovětský svaz. Právě 
22. června 1941 začalo odpočítávání po-
sledních dnů Třetí říše.“

V  knize Hovoří Hitler autor 
Herman Rauschning přitom 
cituje vůdcovy názory a  plány 
stran vojenské taktiky, z nichž 
je patrné, že si dobře uvědomo-
val, že bojovat na dvou frontách 
by bylo pro Německo zničující, 
a že je proti zdravému rozumu 
v  době války s  Anglií napadat 
SSSR. Přesto to Hitler udělal.

Historici se veřejnosti pořád 
snaží vštípit, že aby dosáhl Hitler 
úplné porážky Anglie, napadl 
SSSR. To má asi stejnou logiku, 
jako kdyby Spojené státy naštval 
Irák, a proto zaútočily na Severní 
Koreu. Ne, opravdu neexistuje 
žádný rozumný důvod napadat 
jinou velmoc, se kterou máte navíc 
uzavřenou smlouvu o nenapadení 
a která vám dodává suroviny, za-
tímco protistranu nezásobuje.

Bitvu o Anglii prohrál Hitler pro-
to, že si šetřil stíhačky a bombardé-
ry pro tažení na Rusko. Ale proč by 
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měl táhnout na Rusko? Aby pak mohl do-
být Anglii, to dá rozum… Přesně to nám 
vykladači dějin tvrdí už sedmdesát let. 

Proplout historií druhé světové vál-
ky bez újmy na rozumu můžeme jen ve 
chvíli, kdy vypneme mozek a přestane-
me klást otázky a jen slepě přijmeme tvr-
zení, jež kompletně postrádají smysl. Co 
když jsme ale naopak zvědaví a položíme 
další otázky? Třeba jak je možné, že když 
bylo Německo po prohrané první světové 
válce v  roce 1918 zcela odzbrojeno, ve 
druhé světové válce bojoval svět proti 
gigantické armádě, kterou Německo 
vůbec nemělo mít? Jak mohlo Německo 
získat znovu tak velkou vojenskou sílu? 
„Veškerá známá historie druhé světové 
války nám není s to vysvětlit pohnutky 
chování hlav prakticky všech států té 
doby. Ale to oni byli hlavní hnací silou 
dějin. Na rozhodnutích Hitlera, Stalina, 
Churchilla a  Roosevelta závisel vývoj 
nadcházejících historických událostí. 
Když dnes listujeme historickými kniha-
mi, je nad naše chápání, proč se ti rozum-
ní mužové dopouštěli pro nás dnes tak 
zjevných chyb. Co to všechno znamená?“ 
ptá se opět Nikolaj Starikov a vzápětí si 
odpovídá: „To znamená, že celá historie 
druhé světové války, vydávaná moderní 
historiografií za oficiální, byla vytvořena 
s  jediným cílem – zakrýt skutečnou 
pravdu o strašných událostech těch let.“ 

Všechno spálit
Nebylo by to poprvé ani naposledy. I zde 
platí staré známé rčení „když příběh ne-
dává smysl, sleduj peníze“. Někdo tradič-
ně celý ten krvavý mejdan musel zaplatit. 
Německo totiž jaksi nemělo, lidově řeče-
no, ani vindru.

Osmadvacátého června roku 1919 byla 
na předměstí Paříže „spáchána“ takzva-
ná Versailleská mírová smlouva ; je to ale 
jen velmi jemný název pro to, co se toho 
dne odehrálo. Byla to spíš loupež, která 
přímo vedla nejen k ožebračení Němec-
ka, ale i ke vzniku nacismu a druhé svě-
tové války. „Němci byli prostě oškubáni, 
jinak to nazvat nelze. Německo ztratilo 
asi 73 tisíc kilometrů čtverečních svého 
území (cca 13,5 % plochy), které bylo 

osídleno 6,5 miliony obyvatel (asi 10 
% obyvatelstva). Navíc ořezaná země 
ztratila všechny své zámořské kolonie 
a přitom měla zaplatit vítězům všechny 
jejich ztráty související s vojenským kon-
fliktem. Výše reparací zpočátku vůbec 
nebyla specifikována – vyčíslena byla 
až později. Jednalo se o astronomickou 
částku a  ta byla několikrát změněna,“ 
píše Starikov s  tím, že poslední platby 
měli poražení Němci platit v roce 1988. 
Zajímavé. Vítězové zabavili dokonce 
i  140  000 krav, majetky a  cokoliv, co 
nebylo přivázané. Všechny zbraně pak 

byly údajně zničeny a  rozpuštěna byla 
německá armáda. Ekonomická situace 
země byla po uzavření „míru“ a nastave-
ní platebních podmínek jedním slovem 
katastrofální.

Obvyklá odpověď na to, kdo platil Adol-
fu Hitlerovi válečné tažení napříč světem, 
se omezuje na jednu mantru: němečtí 
průmysloví magnáti. Podle dostupných 
informací a výpovědí kapitánů průmyslu 
sice platili, ale až když museli, tedy poté, 
co už bylo jasné, kdo bude boss. Předtím 
neměli důvod, vždyť nacisté měli v pro-
gramu, podobně jako komunisté, tvrdé 

Versailleská mírová smlouva z 28. června 
1919 (na snímku zasedání mezinárodních 
delegátů) místo míru otevřela přímou cestu 
k vzestupu nacismu a ke druhé světové 
válce.   Foto Profimedia
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znárodňování. Čím větší byla führerova 
moc, tím víc přispěvatelů měl. Logicky. 
Ovšem ve srovnání s  náklady na dobý-
vání světa to byly jenom drobné. Známý 
německý magnát Thyssen v knize Platil 
jsem Hitlera přiznává, že všechny částky, 
které Hitlerovi poskytl těžký průmysl, 
činí dva miliony marek, v součtu s další-
mi dary bychom se dostali na nějakých 
10 milionů marek, což byly tehdy něja-
ké peníze. Jenže příjmy se u nacistů ani 
před převzetím moci, ani po něm, výraz-
ně neshodovaly s výdaji. Ty se pohybovaly 
v desítkách milionů marek.

A tady to začíná být zajímavé. V po-
sledních dnech války zmizelo 90 % 
dokumentů týkajících se financování 
strany. Spálil je především Hitlerův 
pokladník Franz Xavier Schwarz, jenž 
si chtěl po válce zničením důkazů za-
chránit kůži. Spálil vše, co pro něj bylo 
„nebezpečné“, to nepodstatné ponechal. 
A nebezpečné pro něj byly všechny do-
kumenty, které se týkaly vítězů války 
– Angličanů, Francouzů či Američanů. 
Schwarzovy informace byly tak vý-
bušné, že dokonce i když udělal všech-
no správně a  papíry týkající se vlád 
vítězných mocností spálil, pro jistotu 
hned po propuštění z vězení v roce 1947, 
kde pobyl pouhé dva roky, „náhodně“ 
zemřel. Takže ještě jednou: Kdo Hitlera 
platil? Z deseti procent němečtí průmy-
slníci a dárci, fajn, to víme, ale co těch 
zbylých devadesát procent?

Konrad Heiden, německo-americký 
novinář a historik mapující nacistickou 
éru, ve své knize Cesta NSDAP napsal: 
„Hitler také organizoval systematic-
kou sbírku finančních prostředků ze 
zahraničí.“ Nikolaj Starikov k  tomu 
poznamenává: „Autoři knih o führerovi 
jsou ohleduplní k  naší psychice, a  aby 
nás nerozrušili, nezapomenou použít 
slůvko ,také‘, aby nás nedej bože nena-
padlo si myslet, že všechny své peníze 
mladá a  nacistická strana obdržela ze 
zahraničí! Pro odvedení pozornosti do-
konale poslouží jedna dvě babičky árij-
ského původu a nějaký ten průmyslník, 
který Hitlerovi poskytl pár marek.

Pokud obyvatelé nějaké země přispíva-
jí místním politikům, dá se to pochopit. 
Líbí se jim jejich osobnost, program nebo 
něco jiného. Konečně, je nemožné zaka-
zovat dary politickým stranám. Jen ať je 
dostávají! Nicméně, v  jakémkoli svrcho-
vaném státě je politikům zakázáno přijí-

mat dary ze zahraničí. To proto, že pod 
rouškou dobrého přispěvatele se vždy 
kryjí tajné služby konkurenční mocnosti, 
která se k moci snaží přivést svoji loutku. 
K  vlastnímu prospěchu, pochopitelně. 
Z  tohoto důvodu každý stát, kterému 
záleží na vlastní nezávislosti, pozorně 
sleduje nejrůznější nadační fondy, nezis-
kové organizace a sdružení financované 
zahraničními filantropy. U nás v Rusku 
máme pro celé tohle bratrství jeden ter-
mín – nevládní organizace. Proč jim mo-
derní Rusko věnuje takovou pozornost? 
Proto, aby nedocházelo k  financování 
vnitřního politického boje ze zahraničí.“

Pan Soros a spol., kteří pomocí finan-
cování různých hnutí a neziskovek typu 
Open Society Fund podrývají jim ne-
pohodlné režimy a  organizují barevné 
a  jiné revoluce po světě, od arabského 
jara po Ukrajinu, by mohli vyprávět. Re-

žimy a kulisy se mění, principy zůstávají. 
A právě v tom je Starikovova kniha, která 
podrobněji rozkrývá financování Hitlera 
a  kterou nyní mají možnost číst i  čeští 
čtenáři, neocenitelná. A je tak nabušená, 
že otevírá mnoho palčivých a neprozkou-
maných témat. I proto se k ní v příštím 
čísle ještě vrátíme.

Podíváme se třeba na to, jaká byla situ-
ace v meziválečném Německu, jak probí-
hal Hitlerův vzestup, kdo, jak a proč mu 
dával finance a proč nakonec přepadl Sta-
lina. Viděno geopolitickou optikou, druhá 
světová válka nikdy neskončila, a ač jiný-
mi prostředky, stále probíhá.  vid 

Knihu Kdo přinutil Hitlera pře-
padnout Stalina si můžete objednat 

u vydavatele na www.zakazanevzde-
lani.cz nebo na eshop.casopis-sifra.

cz/knihy, na telefonu 702 417 540 
nebo na mailu redakce@casopis-
-sifra.cz. Cena 350 Kč + poštovné.

Historici se nám snaží vštípit, že Hitler napadl SSSR 
proto, aby porazil Angli. To má stejnou logiku, jako 
kdyby USA naštval Irák a zaútočily na Severní Koreu.
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Přijde chlap do hospody a je skles-
lý, tak se ho ostatní štamgasti 
ptají, co mu je. „Ale, mávne ru-
kou, žena mě vyhodila z domu. 

Jen kvůli tomu, že jsem se přeřekl… Mís-
to ,miláčku, podala bys mi marmeládu‘, 
ze mě vypadlo ,ty mrcho, zkazilas mi 
celý život‘.“ Vzpomněl jsem si na tenhle 
vtip, když jsem přemýšlel o tom, jak je 
bláhové očekávat, že to, co lidi říkají, si 
i myslí. Anebo obráceně, že to, co si mys-
lí, někdy řeknou nahlas.

Jako kdyby používali nějaký tajem-
ný google překladač, ze kterého padají 

hezké uhlazené věty, jejich skutečný vý-
znam je ale úplně jiný. Například obvyk-
lá fráze „dělám na tom“ může mít hned 
několik významů. Tak třeba: „úplně 
jsem na to zapomněl“, „vím o tom, ale 
ještě jsem nezačal“ nebo „dělám něco 
jiného, ale možná se k tomu dneska do-
stanu“.

Věty prošlé skrz google překladač do 
normálního jazyka prostupují všechny 
oblasti našeho života a  je dobré jim ve 
vlastním zájmu porozumět, abychom si 
ušetřili starosti, zklamání a  nedorozu-
mění. Nebo prostě jen pochopili, oč běží 

a co se čím ve skutečnosti myslí nebo za 
co se to vydává.

Automaticky google překladač po-
užívají třeba čeští politici, ti mají jeho 
nejpokročilejší verzi a pracují s ním tak 
zručně, že už si na to veřejnost zvykla 
a  tyto naučené fráze považuje za zcela 
přirozenou součást řemesla. Řekne-li 
ministr „budeme o  tom vést debatu“, 
znamená to, že to nechce řešit, často 
s  jemným podtextem „co se do toho 
se*ete?“. Když najdou politici programo-
vou shodu, znamená to, že uzavřeli skvě-
lý kšeft a vyhandlovali tučnou zákulisní 

Být upřímný 
a říkat lidem 

pravdu je 
nejlepší cesta, 

jak narazit. Lidé 
si z nejrůznějších 

důvodů rádi 
lžou, a proto Šifra 

připravila malý manuál, 
jak se vyznat v tom, co 

tím chtěl básník říci.Foto Adobe Stock
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dohodu. Pokud trvá někdo na tom, že 
je něco programová priorita, naznačuje 
tím, že je mu to úplně fuk, ale že když už 
má voliče, kterým to slíbil, prodat, levně 
to rozhodně neudělá.

Když politik nechce něco udělat, ale 
ví, že by měl, řekne, že mu to zákon ne-
umožňuje nebo že je třeba „hledat kom-
plexní řešení“. Případně že to budou ješ-
tě diskutovat v klubu, a pokud je to něco, 
co by pomohlo lidem, ale on by z toho 
nic neměl, prohlásí, že jde o populismus. 
Jestliže o něčem stále není přesvědčen, 
možná mu nabídli malou provizi. Bylo-

-li jednání konstruktivní, něco z  toho 
jistě kápne. Ale pokud něco nechce říct, 
v „tuto chvíli nemá dost informací“.

Občas se stane, že vyjde najevo něja-
ká nepříjemnost a politik je v nesnázích, 
tak musí „přebrat plnou zodpovědnost“. 
Ve skutečnosti ale doufá, že se ještě chví-
li udrží ve funkci a novináři a veřejnost 
na jeho průšvih zapomenou, protože se 
začnou zajímat o nějaký jiný. Šéf strany 
obvykle prohlásí, že budou k aféře při-
stupovat ve stylu „padni komu padni“, 
tedy nezaujatě, což znamená, že v tomto 
případě bude třeba udělat výjimku a ně-

jak z toho vykličkovat, protože to přece 
platí jen v  případě, že je hříšník z  jiné 
partaje.

A je-li nějaký zákonodárce nedej bože 
obviněn z  trestného činu, jeho spolu-
straníci hned přispěchají s tvrzením, že 
je kauza zpolitizovaná; naopak političtí 
konkurenti ocení, že policie odvedla pro-
fesionální práci. Politici, kteří často mlu-
ví na veřejnosti a do televize, musejí být 
velmi vynalézaví, aby mohli hodně mlu-
vit, a přitom říct co nejmíň, protože, jak 
prohlásil legendární tajemník sir Hum-
phrey z nadčasového seriálu Jistě, pane 

xxxxxPOHÁDKA 
o všudebilovi

FENOMÉN
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ministře, „kdyby voliči věděli, co skuteč-
ně děláme, věděli by i to, co neděláme“.

O 180 stupňů
Google překladač mají také moc rádi no-
vináři, jejichž úkolem je ovlivňovat veřej-
né mínění požadovaným směrem a udr-
žování lidí v nevědomosti, neboť v té je 
největší síla. Boj proti fake news je jejich 
oblíbenou frází, kterážto v přeložené po-
době představuje v  různých obměnách 
toto: „Všichni, kdo mají jiný názor, by se 
měli zakázat.“ Stejný význam má v jejich 
podání i  „obrana demokratických hod-
not“ a „svobody slova (jejich)“. Žurnalisté, 
možná kvůli časové tísni při práci, házejí 
do překladače často celé články; když se 
tedy chcete dobrat pravého významu, 
musíte to otočit o sto osmdesát stupňů 
nebo vyměnit znamínko. Pak bude obrá-
zek realističtější. „Určitě za to může Rus-
ko“, jak se naposledy opakovalo po střetu 
ukrajinských a ruských lodí v Kerčském 
průlivu, v překladu znamená „válka nám 
zvedne sledovanost“ či „šéfové nás po-
chválí, protože je pochválí jejich šéfové“, 
a tak by se dalo pokračovat.

V zajetí google překladače ale zdaleka 
nežijí jen poslanci či ministři, na které 
jsou namířeny objektivy, nebo novináři, 
kteří vytvářejí veřejné mínění, ale úplně 
všichni, „napříč společenským spekt-
rem“. Do jisté míry 

k  tomu přispívá politická korektnost, 
kdy se musí na veřejnosti mluvit tak, aby 
z toho nebyl problém. Proto je lepší říct 
než černoch Afroameričan, než cikán 
Rom, a když najede na chodníku blízko-
východní terorista do davu lidí, nebyl to 
muslim, ale třeba Němec marockého pů-
vodu nebo psychicky narušený jedinec. 
Většina lidí se tak nějak sama autocen-
zuruje, aby nebyli nařčeni z rasismu, xe-
nofobie či dalších ošklivostí a neodnesli 
si nálepku extremisty. Tohle je ale vědo-

má součást naší komunikace, kdy prostě 
potřebujeme mnoho věcí zaobalit tak, 
abychom z toho neměli oplejtačky.

Stejný problém se ale pro někoho 
možná překvapivě týká i našeho soukro-
mého, rodinného či pracovního života. 
Kdybychom totiž říkali, co si myslíme 
doopravdy a  co máme hluboko uvnitř, 
nikdo by s  námi možná nemluvil. Po-
užívání google překladače nám 
jednoduše umožňuje vy-

bruslit z  kon-

fliktů, nezraňovat zbytečně ostatní 
anebo předstírat, že jsme jiní a lepší, než 
skutečně jsme. Problém je, že jsme si na 
svět plný lží a eufemismů tak zvykli, že 
už mnohdy ani nevíme, čí jsme a co je 
vlastně pravda. Když se ale člověk dobře 
dívá, může si všimnout detailů a nuancí, 
které prozradí víc než tisíce slov.

Abyste mě nechápali špatně, nejsem 
příznivcem nějaké horlivé upřímnos-
ti či otevřenosti; není nic otravnějšího 
než lidé, kteří se stylizují do role těch, 

co všechno říkají na rovinu, což v jejich 
představách znamená, že můžou lidem 
ubližovat a  vybíjet si svoje mindráky. 
Ono říkat lidem naplno pravdu v tomhle 
světě dost dobře nejde, protože ji stejně 
nikdo nechce slyšet, a  brutální upřím-
nost nevede k  ničemu jinému než ke 
střetu, bolesti a nenávisti.

Běžný život má hodně společného 
s  politikou, taky musíme vážit, 

co druhým řekneme a  co 
už ne; to, co 

Velmi často se člověk, který něco tají nebo není 
upřímný, prozradí tím, že o věcech, které chce 
schovat, začne sám mluvit. 
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řekneme nebo neřekneme, ale není tak 
podstatné jako to, s čím to děláme a jaké 
máme důvody a  úmysly. Pokud je tím 
důvodem ohleduplnost a raději člověku 
nadávkujete sdělení postupně, aby to 
s ním nešvihlo, je to samozřejmě něco 
úplně jiného, než když vědomě lžete s cí-
lem druhého převézt a váš skutečný cíl 
je mu uškodit nebo si ulevit na jeho úkor.

Velmi často se ale paradoxně člověk, 
který něco tají nebo není upřímný, pro-
zradí tím, že o věcech, které chce scho-
vat, začne sám mluvit. Vybalí-li někdo, 
že to nedělá pro peníze, právě se – čest 
výjimkám – přiznal k  tomu, že právě 
prachy jsou tím hlavním důvodem jeho 
počínání. To není kritika, jen konstato-
vání. Kdyby to pro peníze nedělal, nena-
padlo by ho o tom mluvit a dopředu se 
obhajovat. Podobné je to často s větou „já 
to nedělám pro sebe“ nebo „chci ti jenom 
pomoct“. Poslední dobou se také roz-
mohly rádoby esoterické kecy, že něco 
děláme s  láskou nebo srdíčkem, což je 
jen obměna věty nedělám to pro peníze 
s přesně opačným významem.

Dobré věty z  google překladače jsou 
ale také ty úplně nejobyčejnější. Třeba 
„já to tak nemyslel“ neboli „prořekl jsem 
se a musím to vyžehlit“. Tuhle na mě vy-
střelil jeden známý, když si myslel, že se 

mi něco povedlo: „Já ti to 

tak přeju.“ Zkřivený koutek a celkové na-
pětí ukazovalo spíš na „hajzle, doufám, 
že brzo umřeš“.

Ona i taková nevinná věta „chceš s ně-
čím pomoct?“ znamená často „řekni 
prosím, že nic nepotřebuješ“, „zapomněl 
jsem na to“ je ve skutečnosti „úplně jsem 
se na to vykašlal“ nebo „za chvilku tam 
budu, je velký provoz“ značí, že už jste 
skoro vyjeli, a když vám někdo řekne, že 
jste moc hodní, pravděpodobně si myslí, 
že jste úplně blbí.

Pobavil mě nedávno jeden kolega, 
když mi vysvětloval, že není Bůh, aby 
věděl všechno, ale pokud bych si měl 
tipnout, přesně tak si v tu chvíli připa-
dal. Mezi typické věty s opačným význa-
mem patří i „já tě poslouchám“, „to bude 
dobré“ nebo „jsem tu pro tebe“.

Pravda a klid
Někdy je ale filtrovat skutečnost přes 
google překladač životně důležité. Stačí 
si připomenout, jak dopadl muž, který li-
dem sděloval, jak na tom doopravdy jsou 
a co je třeba udělat pro to, aby se jejich ži-
vot zlepšil. Ježíš Kristus to myslel dobře, 
ale výsledek tomu vůbec neodpovídal. 
Můžete být zklamaní, když prokoukne-
te, že druzí nehrají fér nebo vás přímo 
tahají za fusekli. Než se ale rozčílíte a pů-
jdete jim to říct pěkně od plic, dobře si 
to rozmyslete. V  některých chvílích je 

zkrátka lepší řídit se heslem „ty máš 
pravdu, já mám klid“.

Jeden můj opravdový přítel a  men-
tor, oblíbený terapeut se zaměřením na 
zdravý životní styl, který už s lidmi zažil 
spoustu zklamání a vidí do nich jako do 
hubený kozy, přišel na to, že je mnohdy, 
cituji, lepší „všechno odkývat“. Prostě ví, 
na čem je, a zařídí se podle toho, ale dělá, 
že to neví. Jeho naděje, že přežije déle 
než Ježíš, se tak dramaticky zvyšuje.

On je úžasně vtipný a všímavý a pro 
hlášky nechodí daleko, ale dokáže přes-
ně odhadnout, kdy si co může dovolit 
a kdy je lepší ubrat, aby proti sobě neob-
rátil negativní energii vzteklé a agresiv-
ní „potrefené husy“. Jednou mi vyprávěl, 
jak za ním přišel na kontrolu pacient se 
špatnou slinivkou, který mu do očí tvr-
dil, že nepil, ačkoli bylo zjevné, že to není 
tak úplně pravda. Radek mu na to nic ne-
řekl, protože to prostě nemělo smysl. Ze 
všeho nejvíc mu prý jde „dělat blbýho“. 
To byste nevěřili, co všechno se mu sna-
ží lidi namluvit. Skoro jako ve slavném 
skeči britského komika Rickyho Gervai-
se, který vyprávěl, jak dorazil na poho-
tovost chlapík s  kečupem zaraženým 
v zadku, na nějž prý náhodou upadl. 

Postupem času Radek přišel na výbor-
nou taktiku. Pokud chce někomu něco 
důležitého sdělit a ví, že to nemůže říct 
napřímo, protože by se 

Všechno je vzhůru nohama. I lidská 
komunikace.   Foto Adobe Stock
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dotyčný buď složil, nebo strašně naštval, 
vypráví historky o jiných lidech. A čeká, 
jestli to někomu dojde. Minule to zkusil 
i na mě. A fungovalo to. Začal vyprávět 
„veselou historku z natáčení“ o tom, jak 
jeden člověk blbnul a nedal si říct a ne-
měl dobrý režim, až to s ním švihlo. Udě-
lal to tak šikovně, že jsem si to vztáhl na 
sebe, protože jsem věděl, že to je i můj 
problém, ale působilo to o dost lépe, než 
kdyby mi řekl, že jsem debil. Pak má člo-
věk tendenci reagovat uraženě a opozič-
ně a neslyší.

To o  jiných lidech si rád poslechne, 
poněvadž myslí, že to je jejich problém 
a jeho se to netýká. To se takhle smějete, 
jak jsou ti druzí hloupí, než vám ztuhne 
úsměv na rtech a secvakne vám, že na 
tom jste úplně stejně. Geniální.

Hodněkrát v  životě jsem to udělal 
přesně obráceně. Prostě jsem řekl, co 
si o  jednání dotyčného myslím. Jediné, 

čeho jsem docílil, je, že jsem si vyrobil 
nesmiřitelné nepřátele, kteří mi nikdy 
nezapomenou, že jsem viděl něco, co 
jsem vidět neměl. Kdybych byl tenkrát 
rozvážnější a rozumnější, nechal bych si 
to pro sebe a jen to prostě věděl. K čemu 
je dobré, když víte, že je někdo levák, mu 
to jít vytroubit?   

Politika zkrátka přesahuje i do našich 
všedních životů. Google překladač je 
mocným nástrojem lidské komunikace 
– můžeme díky němu přeložit, co nám 
druzí opravdu říkají, a zjemnit, co máme 
na srdci my, když nechceme být ukři-
žováni. Až někdo bude chtít znát náš 
opravdový názor, určitě to poznáme. Do 
té doby je třeba „vyvíjet moderní komu-
nikační strategie“.

Nedávno jsem narazil na další slovník, 
výkladový – češtinu 2.0. Jde o projekt bý-
valého novináře a copywritera Martina 
Kavky, jenž jej založil už před deseti lety. 

Spočívá v  tom, že otevřená komunita 
nadšenců, kteří hledají nová a neotřelá 
slovní spojení ze všech zákoutí češtiny, 
vytváří jakýsi slovník nových slov a tva-
rů, jež dokazují, jak je náš jazyk bohatý 
a tvárný. Slovník obsahuje již přes 11 000 
slov a je k popukání. Na rozdíl od „google 
překladače“, kam házíme slova, jež mají 
zastřít pravý význam toho, co chceme 
sdělit, tady je to naopak – cílem je vyjá-
dřit realitu co nejvýstižněji a nejvtipněji.

Člověk, který ostatním nutí svoje ná-
zory, je krmohlav. Zdánlivě výhodný 
úvěr nebo hypotéka je podle slovníku 
hypnotéka. Řeči, které zbytečně kom-
plikují život, jsou komplikecy. Pokud 
nestihnete doběhnout na toaletu, je to 
kakastrofa. Muž, který má potíže se 
vymočit v  přítomnosti jiných osob na 
veřejných záchodcích, je plachochcavý. 
Neschopný manažer je krachonoš. Vy-
lepšit něco, co fungovalo, stylem, že to 

nefunguje vůbec, znamená to – podle 
bývalé paní primátorky – zkrndit. Stále 
omílané řešení nepodstatné otázky je 
potom kokotoč. Člověk, který zdržuje 
v čekárně, ve frontě nebo kdekoliv jin-
de, protože se „jenom přišel zeptat“; se 
nazývá jenomista. A zaplatí-li vám nedo-
statečnou odměnu za odvedenou práci, 
pošlou vám na účet hovnorář. Mladý 
muž se zálibou ve starších ženách je 
makrón a pivu se říká česká voda. A ho-
mosexuálnímu hudebníkovi? Ten se na-
zývá buzikant.

Asi nejvíc mě pobavilo slovo, které 
bylo do slovníku češtiny 2.0 vloženo 22. 
května 2018 uživatelkou s přezdívkou 
ypsilona.  Jak se říká někomu, kdo má 
„dokonale“ zmapovaný celý svět a  ni-
kdy nevynechá sebemenší příležitost 
znovu všem připomenout, kde všude 
už byl, a celkově si nevidí do úst? Přece 
všudebil. vid 

Mladý muž se zálibou ve starších ženách je makrón 
a pivu se říká česká voda. A homosexuálnímu 
hudebníkovi? Ten se nazývá buzikant.

Politici a novináři. Členové obou skupin 
jsou mistry světa v tom, jak hodně mluvit 

a nic neříct...   Foto Adobe Stock
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Jak trsají  
BABIČKY
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J ak by se mohl stát trhákem roku 
snímek o  hudební skupině ze 70. 
let, jejíž přihřátý zpěvák je skoro 
třicet let mrtvý? To přece nedává 

v konkurenci všech těch Avengers, Tomb 
Raiderů a Spidermanů vůbec žádný smy-
sl. Zvlášť když ten film není vlastně nijak 
zvlášť dobrý a tvůrci jej skoro ani nedo-
kázali dokončit. Odborník žasne, laik se 
diví, ale přesně takový zázrak se udál 
na konci roku 2018, kdy se kinosály po 
celém světě jako cunami prohnal příběh 
kapely Queen a jejího zpěváka Freddie-
ho Mercuryho. Má totiž několik tajných 
přísad, které z  něj udělaly celosvětový 
fenomén.

Obzvlášť úspěšný je snímek v  České 
republice, kde se stal bezkonkurenčně 
nejnavštěvovanějším a  i  pět týdnů po 
uvedení do kin se držel na samé špici 
žebříčku. To, že jej čeští diváci vynesli na 
Československé filmové databázi na třetí 
místo nejlepších filmů všech dob, pak jen 

potvrzuje, že jsme svědky něčeho mimo-
řádného. „Moji Češi mi rozumějí,“ mohl 
by býval říct legendární zpěvák, který 
stejně tak, jak rychle žil, i rychle zemřel.

Queeny si často pouštím, když u počí-
tače skomírám a  potřebuji nakopnout. 
Takovou energii jako jejich hitovky ne-
dodá ani hopsinková šťáva. Jako první 
z „královského“ setu volím vždycky titul-
ní píseň nového filmu Bohemian Rhap-
sody, která trvá přes šest minut a je asi 
nejpodivnějším a nejnepravděpodobněj-
ším hitparádovým hitem v historii po-
pulární hudby. Chytlavá klavírní melodie 
se tu pateticky střídá s  dalšími žánry 
a celé to nabývá až „operních“ rozměrů. 
Ostatně přesně to měl excentrický chla-
pík jménem Farúk Bulsara, který začínal 
jako nakladač kufrů na londýnském le-
tišti Heathrow, v  úmyslu, neboť toužil 
vytvořit něco zcela originálního, čemu 

říkal „nespoutaná radost z  hudebního 
divadla“.

Momenty, jak vznikala tato kultovní 
píseň, která se dostane do čela hitpará-
dy kdykoli, kdy je připomenuta či znovu 
vydána, jako třeba po Mercuryho smrti 
v roce 1991, patří v životopisném filmu 
k  nejsilnějším a  skvěle ukazují, co byl 
tenhle umělec vlastně zač.

Galileo, Galileo
Psal se rok 1975, kapela měla obrovské 
dluhy a  potácela se ve stadiu klinické 
smrti. Farúk Bulsara (nyní již Fred-
die Mercury), Roger Taylor, Brian May 
a  John Deaccon se zavřeli na usedlosti 
s názvem Rockwell Studios, bývalé far-
mě na pomezí Anglie a Walesu, aby je nic 
nerozptylovalo. Místo „hraní na jistotu“ 
ale pořádně zariskovali. Koho by taky 
napadlo chtít si zachránit zadek slože-
ním šestiminutového singlu, když rádia 
nehrají písničky delší než tři minuty?

Stále dokola Queeni nahrávali pasáž, 
ve které puntičkář Mercury nutil kolegu 
Taylora, aby zpíval výš, výš, výš; až měl 
při neustálém zpěvu „Galileo, Galileo“ 
dle vlastních slov „koule až v krku“ a stě-
žoval si, že když to vytáhne ještě výš, 
uslyší ho už jenom psi. Musel ale, dokud 
to nebylo perfektní. Trvalo to celé tři 
týdny; za tu dobu přitom mohla kapela 
nahrát celou desku. A jak víme, čas jsou 
peníze, obzvlášť při pronájmu hudební-
ho studia.

Song se podařilo dokončit až po sto 
osmdesáté (!), takže vypotřebovali 
všechny magnetofonové pásky ve stu-
diu. Pro mladší čtenáře připomínám, že 
nic digitálního se tehdy nekonalo. „Lidi 
si myslí, že to je nějaká legenda či vtipná 
historka, ale kdybyste tu pásku zved-
li a podívali se skrze ni, viděli byste to. 
Pokaždé, když Freddie přišel s  dalším 

Na sklonku roku doslova 
zboural kina příběh 

legendárního Freddieho 
Mercuryho, jednoho 

z největších interpretů 
všech dob. „Budu tím, 
kým jsem se narodil – 
umělcem, který dává 

lidem to, co chtějí,“ říkal 
excentrický zpěvák, jenž 

rychle žil i zemřel.

Jak se mohl stát trhákem roku snímek o hudební 
skupině ze 70. let, jejíž přihřátý zpěvák je skoro třicet 
let mrtvý?

Kdo jiný by měl mít takovou sochu? 
V londýnském Dominion Theatre se hrál 12 
let veleúspěšný muzikál We Will Rock You. 

Foto Tod Huffman, , CC BY 2.0, Wikimedia Commons
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Galileo, navinul jsem další kousek pásky 
do cívky, takže začínala vypadat poma-
lu jako přechod pro chodce,“ řekl Brian 
May, distingovaný intelektuál s  diplo-
mem z  astrofyziky, jenž kapelu založil 
pod názvem Smile (Úsměv). Jakmile jim 
odešel „za lepším“ zpěvák, sebevědomě 
se o uvolněné místo přihlásil fanoušek 
kapely, imigrantský synek indických 
Parsiů Farúk Bulsara, jehož ale zbylí čle-
nové zprvu nechtěli. „S  těma zubama 
těžko.“ Jiného by to možná zdeptalo, ale 
Farúk se nedal a celé to „otočil“. „Odmala 
mám čtyři řezáky navíc. Víc zubů zna-
mená větší rozsah,“ usměje se a názorně 
to předvede. Pak se sebevědomě otočí 
a se slovy „zvážím vaši nabídku“ odkráčí 
středem.

Odradit od nové dráhy se Farúka sna-
žil i otec, jemuž vadí synovo ponocování, 
a který vyznává motto „dobré myšlenky, 
dobrá slova, dobré skutky“. Chce, aby ze 
syna bylo něco „pořádného“, ten mu ale 
vpálí: „A jak se to povedlo tobě, tati?“   

Zvukař Robert Lee později na prů-
lomovou píseň Bohemian Rhapsody 
vzpomínal slovy: „Bylo to velmi obtíž-
né. Strávili hodiny a  hodiny snahou 
udělat to dobře, a nikdy se jim to úplně 
nepodařilo. A pak se stal zázrak, bylo to 
přesně ONO. Všechno perfektně klaplo 
a  už se blížil konec. Každý byl napjatý 
a  plný adrenalinu, ale šťastný. A  pak, 
zničehonic, zhasla světla a dovnitř vešla 
Jill, sestra majitele studia. Hrdě nesla ob-
rovský dort se svíčkami a zpívala: Happy 
Birthday, Freddie. A tak museli začít zase 
znovu.“ A to prosím v situaci, kdy byli ve 
skutečnosti (ve filmu to tak špatné není) 
na dně. 

Ačkoli všichni manažeři, producenti 
a  lidé z branže říkali, že je to šílenství 
a že by měli jako singl vybrat například 
píseň I’m In Love With My Car (Miluju 
své auto), Mercury trval na svém. Nako-
nec se, díky DJ Kennymu Everettovi, kte-
rý měl odvahu song jako jediný pustit do 
éteru ve své show, spustila lavina. Singl 
se hned dostal do čela hitparády. „Ano, 
byl to obrovský risk, ale vyšlo to,“ ohlížel 
se později za svým „šíleným“ nápadem 
Freddie. „Lidem z rádií se píseň nelíbila, 

Kapela Queen předvedla na stadionu 
Wembley v roce 1985 nejlepší vystoupení 
v historii rockové hudby (dole jeho filmová 
rekonstrukce). Zleva: Roger Taylor, Freddie 
Mercury, Brian May a John Deacon.
Foto Profimedia
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protože byla moc dlouhá, a  nahrávací 
společnosti trvaly na tom, že takovou 
věc nedokážou prodat. Hodně jsme se 
kvůli tomu hádali. Ve firmě EMI byli šo-
kováni a mysleli si, že si z nich děláme 
srandu. Ale singlu se nakonec prodalo 
přes milion kusů jenom v Británii, což je 
fantastické. Představte si všechny ty ba-
bičky, jak na to trsají.“

Když si Roger Taylor na jedné štaci 
stěžuje, že má kapela sice vyprodané 
sály, ale on jí teď u  silnice omšelý šun-
kový sendvič, Mercury mu na to odpoví: 
„Problém je, že máme malé cíle.“ Proto 
když vymýšleli, jak se vyrovnat úspěchu 
hitu Killer Queen, měl jasno: „Dokážeme 
něco lepšího než točit dokola jeden hit – 
nechceme se opakovat. Pojmeme to jako 
operu.“ Velkolepě, majestátně.

No a co?
Tenhle film by za normálních okolností 
tím, jak je natočený, asi díru do světa ne-
udělal. Po filmové stránce ničím nevyni-
ká, prostě standard. O tom svědčí i stříd-
mé recenze kritiků, které se s nadšením 
lidí dosti rozcházejí. Na serveru rotten-
tomatoes.com, jenž předkládá ucelený 
přehled všech významných recenzí, to 
v součtu mezi kritiky dělá průměrných 
62 %. Jaký kontrast oproti 93 % mezi 
českými filmovými fanoušky na ČSFD 
a 8,4/10 u zahraničních diváků na Mezi-
národní filmové databázi IMDB.

Na Bohemian Rhapsody se lze dí-
vat ze dvou úhlů. Začnete-li rozebírat 
formální stránku, k  dokonalosti má 
skutečně daleko. Ale je to trochu dok-
torský přístup – rozeberete na šroub-
ky celé tělo a uteče vám člověk. Kritici 
mají tendenci dívat se na filmy odbor-
něji a u tohoto si stěžují třeba na to, že 
jde hlavně o přehlídku největších hitů 
kapely. Tak jednoduché to ale určitě 
není; pouhé pěkné písničky by těžko 
do kina dostaly takové masy a vyvolaly 
vlnu extáze.

Vadí jim také to, že se děj rozchází 
s realitou a tvůrci tu něco zamlčeli, tu 
zjednodušili, tu posunuli, jindy přimys-
leli nebo upravili. Ano, hit We Will Rock 
You nevznikl až poté, co měl Mercury 
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knír, ale předtím. Skupina nikdy nemě-
la pauzu ani se nerozpadla, jak je kvůli 
dramatičtějšímu příběhu a usmiřovací 
scéně znázorněno ve filmu. Problémy 
mezi členy byly, ale ne kvůli Mercury-
ho sólové desce z  roku 1985 Mr. Bad 
Guy, protože ostatní členové točili svá 
sóloalba taky, a  dokonce ještě před 
Mercurym. Ano, o  své diagnóze AIDS 
se Freddie Mercury nedozvěděl před 
megakoncertem Live Aid v roce 1985, 
ale až o dva roky později, a jeho život 
byl celkově ještě o dost divočejší, než 
naznačují některé scény. To všechno je 
pravda, ale říct se na to dá jediné: No 
a co? Vždyť je to film.

Důležitý je celek. Přes samé nimrání 
a hledání chyb možná experti přehlédli, 
že má NĚCO, co jej pozvedá na tu nejvyš-
ší úroveň. A lidi to cítí. Nezabránily tomu 
ani komplikace a průtahy při vzniku fil-
mu, který se rodil možná stejně složitě 
jako stejnojmenná píseň. Vždyť se začalo 
natáčet už v roce 2010.

Freddieho měl původně ztvárnit 
buřičský komik Sacha Baron Cohen, 
který řádil jako Borat či Diktátor a kte-
rému není nic svaté. Nevím, jak na něj 
Roger Taylor a Brian May přišli, ale je-
likož chtěli udělat pietní biografii pro 
co nejširší publikum, která by vzdala 
hold talentu Freddieho Mercuryho, 
museli brzy pochopit, jak vedle šlápli. 
Kdo zná Borata, musí mu být jasné, 
že by se zaměřil na zcela jiné stránky 
Mercuryho osobnosti, ty temnější a ne-
mravnější, jako jsou drogy a nespouta-
né (homo)sexuální avantýry. Za to by 
možná v dnešní menšinám nakloněné 
době bylo víc Oscarů a lepších recenzí, 
ale je dobře, že to tak nedopadlo a živí 
Queeni dostali strach, že by šlo o úplně 
jiný, mládeži nepřístupný žánr a že by 
si dělal z legendy legraci.

Když chtěli nespoutaného Sachu Ba-
rona Cohena představujícího ještě méně 
spoutaného Freddieho Mercuryho žijící 
členové kapely Queen spoutat, ten v roce 
2013 z projektu raději odstoupil.

Několikrát se přepisoval scénář, 
hledal se hlavní představitel, až se 
našel sedmatřicetiletý americký he-

rec egyptského původu Rami Malek, 
a režisérem se stal renomovaný Bryan 
Singer, tvůrce slavných X-Menů. Ale 
ani to od pohrom nepomohlo. Singer 
byl pouze pár týdnů před dokončením 
filmu odvolán. Spekulovalo se, že se 
nesnáší s  Malekem, podle některých 
zpráv na natáčení prý chodil pozdě 
nebo vůbec nedorazil. Třeba narazil na 
stejný problém jako Cohen, kdo ví. Je 
totiž cítit, že se žijící členové skupiny 
Queen hodně snažili, aby film působil 
mnohem uhlazeněji než skutečnost 
a  aby z  něj vyšli jako veskrze kladní 
hrdinové. Práci za vyhozeného Singera 
nakonec dodělal Dexter Fletcher, v ti-
tulcích ale zůstal Singer. Dopadnout 
to vzhledem k okolnostem tedy mohlo 
mnohem hůř.

To nejdůležitější měl ale film od začát-
ku a nikdy to ani na vteřinu neztratil. 
Kromě skvělé muziky snímek přesně 
vystihl esenci a podstatu Mercuryho vý-
jimečnosti i přístupu k životu. 

Svobodně a po svém
Možná to Freddie Mercury neukočíro-
val, ale chtěl žít svobodně a po svém. 
A to se mu povedlo, i když za své chy-
by tvrdě zaplatil. Co by na jeho místě 

udělalo 99 % lidí? Nechalo by si nadá-
vat do Pakošů a  na letišti Heathrow 
by kufry nakládali do konce života. 
Při troše štěstí by to dotáhli třeba do 
kanceláře, ale kdyby se jim smáli kvůli 
původu, velkým zubům a tajili by svou 
sexuální orientaci, jen málokdo by vě-
řil, že si může splnit všechny své sny 
a stát se megahvězdou. Co řekne Fred-
die Mercury, když se snaží prorazit 
a  neustále někdo pochybuje? „Nedí-
vám se dozadu, ale vždycky jen kupře-
du.“ Jde si za svým snem, zuby nezuby, 
názory nenázory, hlava nehlava. „Jsem 
tím, čím jsem chtěl vždycky být,“ říká 
zpěvák, jenž v  začátcích neoplýval 
největší intonační jistotou. Jeho moto-
rem ale byli lidi a  jejich spokojenost. 
„Když vím, že lidi poslouchají, že tam 
jsou, nemůžu zpívat falešně, i kdybych 
chtěl.“

Je jako tank, který se valí vstříc 
úspěchu a dobrodružství. A i když se 
nakonec v tom všem ztratí, jeho ener-
gie a drive jsou nakažlivé. Každý by to 
chtěl udělat jako on. Jakmile Freddie 
vyleze na pódium, je jako ryba ve vodě 
a rozdává radost plnými hrstmi.

Svůj temperament ale bohužel ne-
dokázal zkrotit a  lavinou byl i  v  sou-
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kromí. Chyběly mu řád, disciplína 
i vyrovnanost. Jeho životní láska, Mary 
Austinová, se kterou šest let chodil 
a  byl s  ní dokonce zasnouben, než jí 
řekl, že ho přitahují muži, mu klade 
na srdce, že tímhle stylem shoří jako 
svíčka. „Jo, ale ten plamen je božský,“ 
Freddie na to, aniž by si dal říct. Měsíc 
před Vánoci roku 1991 tenhle plamen 
sice zhasl, ale jak je vidět i z nadšených 
diváků Bohemian Rhapsody, uhasit do-
cela se jej nepodaří nikdy. 

Oč větší živel a showman byl Freddie 
na jevišti, o to zranitelněji a nešťastně-
ji působil v soukromí. Proto ten zběsilý 
úprk vpřed, proto opulentní večírky, 
drogy a megalomanství. V jedné slab-
ší chvilce si Freddie uvědomuje, že 
„všechna temnota, kterou nechal v mi-
nulosti, se k němu plíží“. Jako většinu 
umělců, i  jeho semlel a zkazil úspěch 
a všechna ta sláva mu stoupla do hlavy. 
Ale i když svůj život, na rozdíl od svých 
koncertních show, nezvládl a  zaplatil 
za to cenu nejvyšší, měl „koule“ a doká-
zal to, o čem ostatní jenom sní – stihl si 
splnit životní sen. A to je mnohem víc 
než prožít dlouhý a  spořádaný život, 
pokud se na smrtelné posteli v devade-
sáti šesti letech ohlédneme a zjistíme, 

že jsme ho promrhali a nežili ho podle 
sebe. Co je nějaká smrt proti zkažené-
mu životu?

Celý film otevírají okamžiky před 
koncertem Live Aid, na němž Queeni 
předvedli podle hlasování expertů nej-
lepší vystoupení v historii rockové hud-
by – u televizí jej sledovaly odhadem dvě 
miliardy lidí, což bylo tehdy skoro 40 % 
světové populace. Na charitativním kon-
certě ve Wembley před 100 000 lidmi, 
který měl vybrat peníze na Afriku, vy-
stoupily všechny hvězdy pop music jako 
Bob Dylan, David Bowie, U2 nebo Paul 
McCartney. Všechny ale zastínil dvaceti-
minutový set Mercuryho, Maye, Taylora 
a Deacona. Africe to sice nepomohlo, ale 
úspěch to byl fenomenální.

Finálová scéna filmu, která je rekon-
strukcí onoho legendárního vystou-
pení, jež Mercuryho zastihlo v životní 
formě, je tak perfektně natočená a ob-

zvláště v  kině IMAX s  gigantickým 
plátnem a  dokonalým zvukem, kde 
jsem film zhlédl i  já, tak neuvěřitelně 
silná, že i otrlým chlapům stékají slzy 
dojetí a mrazí z ní v zádech. Rami Ma-
lek, jenž se popral se ztvárněním je-
dinečné osobnosti víc než úctyhodně, 
po natáčení prohlásil, že pochopil, že 
Freddie Mercury byl pravděpodobně 
„nejlepším interpretem všech dob“.

Dokonalý zpěv, obrovské charisma, 
živočišnost a  neskutečné showman-
ství, které se podařilo dostat na plát-
no, potvrzují, že nemluvil do větru. 
I  když byl Malek skvělý, Mercuryho 
osobní tajemník Peter Freestone, který 
žije v Česku, si po premiéře povzdechl: 
„Freddie byl jen jeden.“

Peter Freestone mimochodem kdy-
si prozradil, že byl Freddie úplně jiný, 
než jak ho lidé znali z koncertů, tedy 
jako giganta a  superstar, která ovlá-

dá davy a dělá si s publikem, co chce. 
V  soukromí to byl prý neuvěřitelně 
plachý chlapík, který se bál sám vy-
razit na nějakou akci. To, že nedovedl 
být sám, v posteli ani mimo ni, bylo ře-
čeno i ve filmu. Sám sebou dovedl být 
jen na jevišti, kde nemusel před ničím 
a nikým utíkat, hlavně před svými stí-
ny. „V čase, který mi zbývá, nic jiného 
dělat nechci. Budu tím, kým jsem se 
narodil – umělcem, který dává lidem 
to, co chtějí.“

Tenhle film, ve kterém je ideálně na-
dávkováno napětí, humor, skvělá mu-
zika, láska, smutek i dojetí, tedy vše, co 
má správný kasovní trhák mít, člověka 
parádně nakopne. Nejsem kritik a  je 
mi ukradené, jaký je střih, jestli byl 
koncert na jaře nebo v zimě, ale přesně 
vím, proč ho lidi milují a udělali z něj 
nejúspěšnější hudební film v dějinách. 
Protože je opravdový a  srdce, vášeň 

a obsah v něm zvítězily nad mozkem, 
rozumem a formou.

Nabíjí tak silnou pozitivní energií, že 
vám nevadí ani to, že po projekci, kte-
rá skončí v jednu ráno, vám zrovna uje-
de noční tramvaj. Ani to, že se po zcela 
zmrzlém chodníku půlhodiny šouráte 
z Flory do Strašnic jako s plnými gatě-
mi, abyste sebou nešvihli.

Ani poblitý parapet, o  který jste 
se chtěli opřít. Ani to, že míjíte hotel 
Don Giovanni, snad nejošklivější dům 
v Praze, který vypadá, jako když někdo 
z lejna vyrobí dort. Ani to, že celou ces-
tu kloužete nejprve kolem Olšanských 
a  pak Vinohradských hřbitovů a  ná-
sledně kolem Vinohradské nemocnice 
a strašnického krematoria, ve kterém 
je zástupcem šéfa pan Anděl.

Protože v tu chvíli víte, že když nemáte 
malé cíle, dokážete v životě vše, co budete 
chtít. Jen musíte opravdu chtít.  vid 

Přítelkyně Mary Austinová Freddiemu klade na srdce, 
že s tímhle životním stylem brzy shoří jako svíčka. 
„Jo, ale ten plamen je božský,“ odvětil jí.

„Nedívám se dozadu, ale vždy jen kupředu,“ 
říkal Freddie Mercury.   Foto Profimedia
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K dyž se řekne psychosomatická 
medicína, lidem obvykle nasko-
čí dvě jména: Jan Hnízdil nebo 
Jarmila Klímová. Oba vzdělá-

ním lékaři léta vystupují v médiích a sro-
zumitelným jazykem veřejnosti vysvět-
lují jednoduché principy a  zákonitosti 
lidského zdraví, na které mnozí při poly-
kání všemožných zázračných pilulek za-
pomněli. První chrlil články, navštěvoval 
televizní talk show, ochotně poskytoval 
rozhovory a sepsal populární knihy jako 
Bolesti zad, mýty a realita, Jak vyrobit pa-
cienta či Příběhy obyčejného uzdravení.

Druhá jmenovaná objela se svými 
přednáškami a  semináři celou Českou 
a Slovenskou republiku a vydala bestsel-
ler Proč (a  jak) psychosomatika funguje, 
kterého se prodalo přes 35 000 výtisků. 
Jejich osvětová činnost způsobila mimo 
jiné to, že stále více Čechů začíná pře-
mýšlet o  svém zdraví jinak. A  také to, 
že se stali terči útoků ze strany starých 
struktur medicínsko-farmaceutického 
průmyslu. Ten zatím nejdrsnější přišel 
loni v květnu v podobě filmu Infiltrace: 
Obchod se zdravím, který mocně zahýbal 
veřejným míněním. Snímek je založen 
na tom, že jeho režisérka poslala za Jar-
milou Klímovou a jejími kolegy v institu-
tu AKTIP na pražských Vinohradech he-
rečku, která zde skrytou kamerou (sic!) 
pořídila desítky hodin materiálu, z nichž 
pak sestříhala výsledný film.

Bez jakýchkoli otázek, konfrontace 
natočených lidí či kontextu byl film rok 
po svém natočení odvysílán ve veřejno-
právní České televizi. Pozoruhodné je, 
že jen pár dní poté informovalo minis-
terstvo zdravotnictví o tom, že chystá 
zákon, který bude regulovat léčitelství 
a  alternativní medicínu. A  spustila se 
koordinovaná smršť rozhovorů, člán-
ků a  vyjádření expertů či šéfa lékař-
ské komory Milana Kubka, kteří  chrlí 
směrem k  alternativě jednu urážku 
a výhrůžku za druhou. Náhoda vypadá 
opravdu jinak…

Jak už to tak v naší zemi bývá, pustily 
se do sebe dva rozzuřené tábory, které 
se, utopeny v emocích, napadají navzá-
jem, a dopadlo to jako obvykle – ve všem 

tom hluku zaniká podstatná otázka: Cui 
bono? V čí prospěch?

Jarmila Klímová má to štěstí, nebo spí-
še tu smůlu, že má lékařské vzdělání, ale 
na zdraví se dívá z celostního pohledu; 
zná tedy dobře oba tábory. Její příběh, 
kterak se z  mladé lékařky v  psychiat-
rické léčebně v Dobřanech stala perso-
na non grata české medicíny, je velmi 
poučný. „Jeden právník mi řekl, že jsem 
problém. Protože nejsem ani léčitel, ani 
lékař. Jsem prostě problém,“ vysvětluje 
ve velkém rozhovoru pro Šifru. „Když se 
léčí, léčí, léčí, ale chronicita neustupuje, 
tam, kde je biomechanická medicína 
u  konce s  dechem a  nedává odpověď, 
tak je třeba hledat souvislosti, které vám 
žádný úzce vymezený odbor nenabídne. 
To je otázka chápání životních principů. 
Ve zdejším systému můžete jen dvě věci 
– přizpůsobit se, nebo udělat krok stra-
nou a dostat se mimo. Já nejsem zdaleka 
jediná, kdo šel touto cestou. Jen jsem za-
čala být hodně vidět.“

V jednom vašem medailonku jsem četl, 
že jste jako dítě chtěla být astronom-
kou. Jak jste se dostala k medicíně?
Byla jsem nadaná výtvarně i  hudebně 
a do toho jsem vyhrávala matematické 
a fyzikální olympiády. Oba rodiče ale byli 
lékaři. Podstatné to pro mne bylo hlavně 
u maminky. I když se snažila tvářit, že 
je úplně v pořádku, když půjdu nějakým 
jiným, třeba uměleckým směrem, otisk 
a rodinné vzorce byly v mém rozhodová-
ní silně přítomny. Dítě se z toho zkrátka 
nedokáže vymanit. Ten tlak na výkon 
a na to, abych byla rodinou dobře hod-
nocena, jako správná a dost dobrá, tam 
byl, a tak jsem vyhověla rodinné filozofii, 
která říkala „všechno si musíš vydřít, ži-
vot je těžký“. A protože součástí této filo-
zofie byl i názor, že neexistuje těžší škola 
než medicína, tak abych byla ta hodná 
holčička, šla jsem na medicínu, i  když 
jsem se připravovala na talentovky na 
architekturu. 

Byl to z  pohledu psychologie klasický 
případ, kdy děti naplňují přání svých 
rodičů?  Foto Profimedia
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S průkopnicí psychosomatiky v Česku Jarmilou Klímovou o tom, jaký je rozdíl mezi 
psychiatry a jejich pacienty, o tom, jak porozumět své nemoci, o tom, že lidské tělo 

není jen kyblíkem bílkovin, i o tom, proč se stala personou non grata české medicíny.

je displej duše
TĚLO
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Ano, ani já nejsem výjimka. Taky jsem 
vyfasovala jednu matku a  jednoho 
otce… Samozřejmě že u sebe najdu stej-
né principy jako u  ostatních. Šla jsem 
studovat to, co jsem cítila, že je v rodině 
žádoucí, abych dělala, a mohla být nadá-
le hodná holčička. Vydala jsem se cestou 
nejmenšího odporu ve vidině nějakého 
uznání a ovací. Život si ale stejně časem 
najde pravdivější cestu, takže mi to moc 
dlouho nevydrželo. Byť jsem od střední 
školy seděla mámě za zády, protože ona 
pětatřicet let dělala radiodiagnostiku, 
a  odečítala jsem od 16 let rentgenové 
snímky, takže bylo jasné, kam po škole 
nastoupím, dopadlo to tak, že jsem na 
rentgenu vydržela jenom rok. Prostě 
to nešlo. Tím, jak má člověk zatemněný 
mozek vzorcem, který potřebuje napl-
nit, si nevšímá svých opravdových tužeb 
nebo je potlačuje či nepovažuje za důle-
žité. Poprvé jsem si položila otázku: Proč 
bych vlastně neměla jít směrem, který 
mě opravdu zajímá? Po roce jsem odešla 
na psychiatrii…

Proč zrovna tam? 
Dnes říkám, že to bylo z čiré mladické 
nerozvážnosti. Myslela jsem si, že mi 
tento obor nabídne jakýsi hlubší pohled 
na člověka. Ó, jak tragický to byl omyl. 
Místo rentgenového stínopravectví jsem 
se začala brodit v  neuromediátorech 
a  farmabyznysu. Zjistila jsem, že to je 
další malér…

Co jste tam hledala? Myslela jste si, že to 
bude blíž té vaší umělecké či humanit-
ně zaměřené části?
Ano, ale aby člověk mohl něco hodnotit, 
musí si k tomu napřed čuchnout. Nejhor-
ší je, což je oblíbený sport dnešní doby, 
hodnotit něco, o čem nic nevím. V tom-
to oboru by mohla být polovina našeho 
národa olympioniky. Stalo se, a tak jsem 
se brouzdala tou nejbrutálnější psy-
chiatrií, kterou si dovedete představit 
– začínala jsem v psychiatrické léčebně 
v  Dobřanech. Sehnat místo jako psy-
chiatr totiž vyžaduje jisté oběti, nešlo si 
jen tak otevřít ordinaci. Dostala jsem se 
k takovému tomu středověku, temnému 

dnu, kdy chodíte po chodbách tím ob-
rovským blázincem a nevěříte vlastním 
očím. Léčebna v Dobřanech je ještě větší 
než ta v pražských Bohnicích.

Ano, pocházím ze západních Čech, pět-
atřicet kilometrů odtud, a tam se říká 
„mě z tebe odvezou do Dobřan“. Napro-
ti tomu od Prahy na východ se v tomtéž 
kontextu používají Bohnice. Příjemné 
to ale asi není ani na jednom z míst…
To se říká i  u  nás v  jižních Čechách, 
protože já pocházím z Písku a Dobřany 
jsou spádová oblast. Jediný rozdíl byl 
v tom, že jsem byla na té straně, která 
má klíče. Občas to je jediné poznávací 

znamení, jak odlišíte personál od paci-
entů. Když někdo v  takovém zařízení 
pracuje řekněme deset a  více let, tak 
i  když nosí bílý plášť, začne postupně 
splývat s prostředím. 

Jak to tam vypadalo?
Máte na starost nějaký svůj pavilon. Na 
větších byli třeba dva tři doktoři, na men-
ších jste sami. Slouží se tam také noční 
služby a v tu chvíli jste tam sám na celý 
obrovský areál, kde létáte jako netopýr 
z  pavilonu na pavilon, podle toho, kdo 
zrovna začne bláznit, nebo když ně-
kdo kardiálně selhává, tam je to jedno, 
musíte umět všechno. Ti lidé nejsou ne-

 Foto archiv JK
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mocní jen duševně. Když je někdo těžce 
psychicky nemocný, projeví se to i v tě-
lesné rovině. To, co platí zprava doleva, 
platí i zleva doprava. Nejhorší to bylo na 
oddělení 13, kterému se noblesně říkalo 
Oddělení neklidů. V reálu to byli agresoři. 
Já mám 45 kilo i s postelí a většina těch 
obyvatel byla dvojnásobně i trojnásobně 
těžších, a tím oddělením jsem prostě mu-
sela každou noc projít. Základem je tvářit 
se tak, aby se nenaštvali. Kolegové, kteří 
měli pocit, že budou uplatňovat princip 
moci, na tom trvali do prvního o hlavu 
rozbitého kořenáče, pak je to přešlo. Je 
velké umění nenaštvat psychotika. Nejlé-
pe funguje, když z vás vyzařuje vlídnost. 

Oni jak mají zastřenou racionalitu, mají 
aktivovanější více ten intuitivní vhled – 
pokud s tím umíte zacházet, domluvíte 
se s nimi skrze tuto úroveň.
 
Je něco, co jste se tam naučila a co vám 
pomohlo v další cestě?
Už tehdy mě vrcholně iritovalo to, že se 
nikdo neptá, proč je člověk nemocný. Ře-
šilo se prakticky jen to, aby ti lidé příliš 
nevyváděli, takže byli neustále pod vli-
vem nějaké medikace, injekcí či sedativ. 
V režimu blázince to ale asi jinak nejde. 
Chtěla jsem do toho vkládat nějaké nové 
rozměry, které ale ten moloch z různých 
důvodů neakceptuje. A  v  takovém sys-
tému můžete jen dvě věci – přizpůsobit 
se, nebo udělat krok stranou a dostat se 
mimo. 

Jak jste se dostala z Dobřan mimo sys-
tém?

Byla jsem oslovena zážitkem s  dvojicí 
terapeutů – doktorem Chválou a  paní 
doktorkou Trapkovou, které jsem pak 
dlouhá léta považovala za velké guruy. 
To oni mi ukázali, co to je psychosoma-
tika. Tenkrát, v roce 1996, přijeli udělat 
do dobřanské léčebny seminář. Vůbec 
nevím, jak se jim tam podařilo něco ta-
kového uskutečnit, považuji to za zázrak 
vedený shůry, možná chybu v matrixu. 
Otevřel se mi úplně nový svět a už jsem 
z té linie nevystoupila. Chytlo mě to na-
tolik, že i když jsem ještě nějakou dobu 
pracovala v  klasickém zdravotnickém 
systému, začala jsem tam uplatňovat 
nové principy. Velká škola pro mě byla 
třeba práce na krizové intervenci v RIA-
PSu. Tam ti lidé přijdou rozbití a nesmí 
to být tak, že jim šoupnete jen tak pilu-
li, ale musíte je nejdřív dát dohromady, 
znovu integrovat tu rozbitou osobnost. 
Toho docílíte jedině slovem. To pro mě 

byl křest ohněm v  psychoterapeutické 
práci. Odtud už bylo jen kousek k pocho-
pení, že rozbité tělo je pouze displejem 
rozbité duše. Proto tělo musíme opravo-
vat přes duši. Vrhla jsem se po hlavě do 
studia a četla, četla a četla, abych si rozší-
řila záběr, kam je ještě možné se podívat, 
co všechno lze v tomto kontextu účinně 
řešit a  uzdravovat. Pochopila jsem, že 
není možné oddělit nemoc lidí od jejich 
života. V rámci životního příběhu je tře-
ba zkoumat zdroje a spouštěče nemoci, 
toho, proč se tělo začne nemocně chovat.  

Proč je pro doktory takový problém 
připustit něco tak logického? Proč to 
není běžné, i když je to zřejmé?
Protože oni myslí a  pracují v  systému, 
který jim určuje, co si mají myslet. Oni 
jsou zbaveni svobodného myšlení, po-
kud je jejich nejvyšší prioritou zůstat 
těmi hodnými chlapečky a  holčičkami. 

Stejně jako já kdysi byla. Mají nad se-
bou své „určovatele pravdy“. Já ovšem 
nejsem zdaleka jediná, kdo šel touto 
cestou. Já mám jen to štěstí, nebo tu 
smůlu, že jsem začala být hodně vidět. 
Doktorů, kteří takto uvažují, je mnohem 
víc, ale aby něco takového vůbec mohli 
dělat, musí to být lékaři s vlastní praxí. 
Já jsem si časem otevřela poradenství, 
abych mohla svobodně dělat to, co dě-
lám, a nemusela vymýšlet, jak tu léčbu 
budu vykazovat. I když jste totiž třeba 
praktický lékař a  přemýšlíte psychoso-
maticky, v  rámci systému je celá řada 
věcí, které říkat stejně nesmíte, i  když 
psychosomatika existuje jako obor. 
Proto jsem se stala persona non grata 
i mezi psychosomatiky. Praktický lékař 
se zaměřením na psychosomatiku si ob-
hájí, že tam k němu přijde někdo s rev-
matoidní artritidou nebo roztroušenou 
sklerózou, protože to oficiálně patří do 

Chtějí, abychom si o sobě mysleli, že jsme jen kyblík 
bílkovin, a cokoliv se v nás odehrává, je řešitelné jen 
na materiální úrovni. Jenže ono to tak není.
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jeho odbornosti. Minimálně v tom prv-
ním kontaktu. U mě jako u odbornosti 
psychiatra není v rámci oficiální medicí-
ny obhajitelné, že za mnou přijde někdo, 
kdo má tělesné obtíže. Takže mi opravdu 
nezbylo nic jiného než odejít. I kdybyste 
si udělal v  rámci systému nástavbovou 
atestaci z  psychosomatiky a  měl od-
bornost typu ortoped, gynekolog nebo 
imunolog, tak vás to oficiálně opravňuje 
dělat psychosomatickou ortopedii, psy-
chosomatickou gynekologii, dermatolo-
gii, no ale běda vám, kdyby třeba za vámi 
jako dermatologem přišel někdo s  rev-
matoidní artritidou. To už dělat nesmí-
te. Nedává to smysl. Klasická medicína 
si prostě ukradla a uzurpovala termíny 
jako léčení či psychosomatika a  vyme-
zuje tím velmi úzké mantinely. Zdraví je 
ale komplexní a do žádného uzavřeného 
oboru se nevejde.

K  vám přece nechodí lidé, kteří mají 
zlomenou nohu, ale ti, kteří mají něja-
ký dlouhodobý či chronický problém, 
se kterým neuspěli u běžných lékařů…
Když budu mít zlomenou nohu, půjdu 
na ortopedii. S mechanickou potíží pů-
jdu k doktorovi, který řeší mechanické 
potíže. To dá rozum. Nebudeme někomu 
vykecávat díru do hlavy, když tu nohu 
nebude mít zasádrovanou. Když se ale 
léčí, léčí, léčí a chronicita jakékoli nemoci 
neustupuje, tam, kde je biomechanická 
medicína u  konce s  dechem a  nedává 
odpověď, tam je třeba hledat souvislosti, 
které vám žádný úzce vymezený obor 
nenabídne. To je otázka chápání život-
ních principů.

Klasická medicína nás vlastně nutí jít 
pokaždé k  mechanikovi, který si ale 
s příčinou nemoci či její chronickou po-
dobou neví rady, neboť je mechanik…
Chtějí, abychom si o sobě nemysleli nic 
lepšího než to, že jsme jenom kyblík bíl-
kovin, a cokoliv se v nás odehrává, je řeši-
telné jen na materiální úrovni. Jenže ono 
to tak není. Ta materiální část je důležitá, 
to je v pořádku, tak se před ní pokloň-
me úplně stejně jako před tou duševní, 
jako před tou vztahovou, jako před tou 

spirituální a jako před tou energetickou. 
Neznamená, že když říkám, že jsou tady 
nějaké čtyři další rozměry, že popírám 
nebo opomíjím ten materiální rozměr. 
Ne, ale je v souhře s dalšími a není mož-
né jej z toho vytrhnout. 

Proč ale něco tak zřejmého štve spous-
tu lidí natolik, že neváhají vynaložit 
spoustu úsilí a energie, aby proti tomu 
bojovali? To je jako bojovat proti tomu, 
že svítí slunce.
Protože v jejich filozofii jim to funguje. Je 
zde nějaký tábor pacientů, kterým tato 

mechanistická věda umožňuje zůstat 
v pasivitě, nic neměnit a jakýmsi legitim-
ním vědecky dobrozdaným způsobem 
se zbavit jakékoli zodpovědnosti za svou 
nemoc. To je postoj, který vám umožňu-
je spoustu krásných věcí. Například ma-
nipulovat se svým okolím, psychicky ho 
vydírat, vymáhat si pozornost, kterou 
byste jinak neměli, nemuset dělat věci, 
které se vám nechce, a neumíte si o to 
říct jinak. Pasivní postoj k nemoci vám 
to krásně umožní. Můžete nabídnout li-
dem cokoli, ovšem běda vám, když jim 
nabídnete zodpovědnost. To se často se 

„Zdraví je komplexní záležitost 
a do žádného uzavřeného oboru 
se nevejde,” ví Jarmila Klímová.   
Foto Tomáš Krist
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zlou potážete. Pokud zodpovědnost člo-
věk nechce, musí počítat s tím, že každé 
životní rozhodnutí přináší jisté následky. 
Třeba nevyléčitelnost. Protože vyléčitel-
nost se v každém případě pojí s velkou 
osobní angažovaností a změnou mnoha 
životních postojů.

Pak je tady lékařská veřejnost, kterou 
můžeme rozdělit zhruba na tři tábory. 
Jeden tábor lékařů je naprosto bytostně 
přesvědčen o tom, že to dělají absolutně 
dobře a  nejsou ochotni z  toho vyme-
zení vystoupit ani o  milimetr. Jakékoli 
zpochybnění jejich pravdy častují velmi 

drsným protiútokem, protože i  hypo-
tetickou debatou je vyautujete z  jejich 
komfortní zóny. Chtějí svoje bezpečí. 

I když jim to moc nefunguje?
To nevadí. Prostě líp to podle nich nejde. 
Můj dědeček s humorem směrem k by-
rokracii razil kdysi takové heslo: „Umřel 
neumřel, ve tři je pohřeb“. Když jste 
o  něčem opravdu přesvědčen, nevidíte 
a neslyšíte. Ale to není jen v profesním 
životě, to je i ve vztazích, ve všem. Prostě 
nechci vidět, nevidím. Jde o obranné me-
chanismy ega a používáme je v mnoha 
rovinách života všichni.

Druhý tábor zdravotníků ví, že to, co 
hlásají, není pravda, ale má z  toho tak 
dobré benefity, že to v životě nepřiznají 
a budou bojovat ze všech sil o zachová-
ní tohoto systému. A pak je třetí tábor, 
který ví, že je to celé úplně jinak, a v něm 
jsou ještě dvě podskupiny – jedna už to 
jinak dělá a ta druhá se ještě neodhodla-

la. Ale vědí to a přiznávají to. To je za po-
sledních dvacet let veliký posun. Dneska 
toho říkám patnáctkrát víc než kdysi, 
ale napůl ilegální jsem už byla před pat-
nácti lety. Po celou dobu jsem v čele toho 
opozičního pelotonu. 

Tím se mnohé vysvětluje…
Jeden právník mi řekl, že jsem problém. 
Protože nejsem ani léčitel, ani lékař. 
Jsem prostě problém.

Nicméně psychosomatika je už hezkou 
řádku let oficiální medicínský obor. 
Jaký je tedy rozdíl mezi oficiální psy-
chosomatikou a tou „nežádoucí“?
Doktor Chvála, který reprezentuje ofici-
ální psychosomatickou medicínu v Čes-
ku, oslovuje odbornou veřejnost. Naproti 
tomu já promlouvám k laické veřejnosti. 
Srozumitelným jazykem se snažím po-

stavit most porozumění mezi tím, kdo 
je léčen, a tím, kdo léčí. Ten, kdo se má 
vyléčit, musí sám nejdřív chápat, jak té 
nemoci má začít rozumět a jak s ní má 
začít nakládat. Jistá společenská objed-
návka říkala, ať začnu tyto věci předávat 
dál. Z toho vzniklo to, že jsme tady po-
stavili celý vzdělávací systém, seminá-
řový cyklus, který funguje už sedm let 
a prošly jím stovky lidí. Když Vladislav 
Chvála otevírá výcvik, má tam 40 lidí na 
pět let, protože je to uzavřená skupina. 
Bere lidi jenom z oboru – lékaře, psycho-
logy či fyzioterapeuty, takže to vědění 
zůstane na břehu odborné veřejnosti. 
Jako kdybyste psal intelektuální časopis 
plný odborných termínů a  zakázal ho 
číst paní v kadeřnictví, protože to vědě-
ní nepatří do jejích rukou. A to je to, co se 
děje, lékaři si dnes uzurpují vědění a vý-
lučnost. Ale když začnete běžné lidi učit 
základní principy a vysvětlovat jim, jak 
se přepisují mentální vzorce do buněč-

ného fungování, ještě se mi nestalo, aby 
to někdo nepochopil. Nejde o nic jiného 
než o úhel vnímání, porozumění toho, 
že jsou věci provázány. Jsem možná ta-
kový Prométheus, který přináší oheň 
obyčejným lidem. A to se přece nedělá, 
oheň má patřit pouze bohům. Zdra-
votnický systém je založen na moci od-
borníka na jedné straně a bezmocnosti 
pacienta na straně druhé. Proč lékař 
mluví latinsky? Když už pacient dostane 
do ruky papír, kde je napsáno, co mu je, 
což nebývá úplně pravidlem, tak nemá 
šanci tomu rozumět. Chodí za mnou lidé 
a chtějí, abych jim tu lékařskou zprávu 
vysvětlila…  

Pak jste vydala veleúspěšnou knihu 
o psychosomatické medicíně…
To postupně vyplynulo z těch seminářů, 
hlad po těchto informacích byl obrovský. 

Když se léčí, léčí, léčí, ale chronicita jakékoli nemoci 
neustupuje, je třeba hledat souvislosti, které vám 
žádný úzce vymezený obor nenabídne. 
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Dostala jsem se k šéfce nákupu jednoho 
z největších distributorů, Kosmas, bylo 
léto 2015. Vůbec jsem nevěděla, kolik 
toho mám vytisknout, protože jsem ne-
tušila, jak by se to mohlo prodávat. Ona 
mi poradila maximálně 1500 kusů, ať 
mi to nezůstane ležet v garáži. Nakonec 
jsem se rozhodla, že nechám vytisknout 
3000 kusů a ty se vyprodaly za prvních 
šest týdnů. Na podzim jsme dělali dotisk 
se 4000 výtisky, v únoru další a v dub-
nu bylo prodáno prvních 10 000 kusů. 
Pomohlo mi hodně, když mě Daniela 
Drtinová pozvala do DVTV. Předhonili 
jsme tenkrát před Vánocemi i Viewegha. 
K dnešku je prodáno přes 35 000 kusů. 

Teď jste, jak jste sama řekla, problém… 
Čekala jste tak drsný útok, jaký přišel 
v podobě filmu, ve kterém vaše kolegy 
natáčeli skrytou kamerou?
Máte pocit, že něco takového můžete če-
kat? Byla jsem si vědoma toho, že dříve či 
později budu trnem v oku farmabyzny-
su, právě proto, že už jsem asi byla hod-
ně vidět. Existují statistiky, které říkají, 
že v České republice se v posledních le-
tech odklonilo od západní medicíny více 
než 250 tisíc lidí. Nakolik jsem k tomu 
přispěla, nevím. Ale stovky lidí, kteří 
navštěvují mé přednášky a semináře, už 
jsou na této cestě. Chtějí prostě vědět víc.
Ale vy se ptáte na ten film. V novinářské 
hantýrce se tomu říká „černá propagan-
da“. A nebudu se tady zdržovat tím, že to 
porušilo mnoho nejen etických pravidel, 
ale i ústavní práva. To ať si vyřeší tvůrci 
s legislativou, která se tím už začala za-
bývat, nebo s nejvyšší institucí, která se 
jmenuje „boží mlýny“. Do toho já oprav-
du zasahovat nechci a nebudu.

Jen mne překvapuje, že ti, kdo nejvíc 
hlásají, že jsou mírumilovní, mají vět-
šinou nejagresivnější tendence. Lidská 
psychika se velmi často živí nenávistí, 
odsuzováním a soupeřením. Náš národ 
je vždy ochoten se rozdělit minimálně 
na dva nesmiřitelné tábory, které proti 
sobě jdou. Jedni milují Zemana, druzí 
ho nenávidí. Jedni milují Babiše, druzí 
ho nenávidí. Hovadiny ale často pláca-
jí jedni i  druzí. Pokud se přikloníte na 

Loni na jaře se Jarmila Klímová stala terčem drsných 
útoků ze strany medicínsko-farmaceutického 
komplexu, kterému je trnem v oku, 
a mainstreamových médií.  Foto Profimedia
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jednu stranu, stanete se nepřítelem pro 
druhou. Ale pokud se nepřidáte k žádné-
mu táboru a zůstanete neutrální, budou 
vás nenávidět obě strany. No a čelit ne-
popularitě se tady nikomu moc nechce. 
Nejvýhodnější se zdá křičet s  tím nej-
větším davem, který vypadá, že vyhraje. 
I  v přístupu ke zdraví máme opět dva 
nesmiřitelné tábory – alternativce a lidi, 
kteří stojí mimo systém západní školské 
medicíny, a pak tu máme medicínu zalo-
ženou na důkazech, jak říká šéf lékařské 
komory Milan Kubek. S těmi důkazy je 
to ale jako s Old Spice. Důkaz místo sli-
bů, ale za chvilku to stejně vyčpí.

Místo aby, když se všichni pyšní, jací 
jsou experti, podali základní důkaz své 
ušlechtilosti, kterým je velkorysost, 
noblesa a  úcta k  práci někoho jiného, 
tak tento nejzákladnější důkaz nepo-
dal nikdo z nich. Místo toho se štěkají 
s alternativci jako řezničtí psi, plivají po 
sobě špínu a nejsou ochotni si vzájem-

ně vyjádřit ani špetku skutečné lidské 
a profesní úcty, nebo se od sebe nedej 
bože něco naučit. Ale to platí i u toho 
chlapíka s  virgulí, který řekne, že ho 
vůbec nezajímá, jak jsou inervovaná 
játra. Chová se úplně stejně, jako když 
někdo se skalpelem řekne, že ho neza-
jímají meridiánové dráhy nebo duše. Je 
to zabedněnost a  tmářství a  je úplně 
jedno, o  jaký profesní obor jde. Pokud 
mají pocit, že se ohrožují, tak asi tu prá-
ci nedělají dobře.

Já tady můžu legitimně říkat ano, spi-
ritualita, ano, energie, protože já mám 
za sebou medicínu. I když se mi v rámci 
nenávistné kampaně pořád někdo snaží 
podsouvat, že opovrhuji západní medicí-
nou, není to pravda – jednak jsem ji vy-
studovala, a jednak ji celou dobu hájím. 
Ale hájím její vědu, nikoli systém, který 
jí mrzačí.

O psychiatrech se říká, že si svůj obor 
vybírají proto, že mají sami nějaký pro-
blém. Pomohl vám nějak tento obor vy-
řešit si vlastní trápení či něco pochopit?
Psychiatrie mi v  tom rozhodně nepo-
mohla.  Pomohlo mi v  tom letité stu-
dium všech širších aspektů lidského 
bytí. Tím, že tak dlouho studuji příběhy 
jiných lidí, mohla jsem lépe pochopit 
svůj vlastní příběh. A třeba zpětně ne-
žehrat na to, co se mi v životě stalo nebo 
nestalo, ale chápat svůj život jako sled 
okolností, které mi dávají nějaký smysl. 
A které tu byly proto, abych se něco na-
učila. Že tady nebyla žádná křivda, kte-
rá by byla zbytečná. Že ze slova křivda 
se dá udělat slovo výzva. A že jen díky 
tomu, co mám za sebou, jsem mohla 
dojít až sem. Kdybych byla víc hýčkána 
a měla víc ustláno na růžích, asi by mě 
to nenutilo hledat neprobádané cesty 
a překračovat limity, které jsou v mém 
chápání tmářské. Usadila bych se v ně-

jakých pohodlných mantinelech, kde by 
mi asi bylo dobře. Ale nikam bych se dál 
neposunula.

Když se na to všechno podívám z to-
hoto úhlu, tak ta otřesná zkušenost po-
sledních měsíců, kdy tlak na mě byl ob-
rovský, mě možná zachránila před tím, 
abych se upracovala. Měla jsem toho 
moc a na to, co jsem říkala lidem, jsem 
sama zapomínala. Přehodnotila jsem 
i strukturu své pracovní činnosti a plá-
ny do budoucna. Osvětu ale hodlám šířit 
dál. V současnosti stavím nový koncept 
vzdělávání, který otevřu na jaře 2019. 
Chci se pokusit o smír a spolupráci al-
ternativní a západní medicíny. Možná je 
to boj s větrnými mlýny, ale mně to dává 
vrcholný smysl. Ale musím myslet i na 
sebe a  na své limity. Protože, jak říká 
můj manžel, mrtvý záchranář je špatný 
záchranář.       vid 

Pokud se přikloníte na jednu stranu, stanete 
se nepřítelem pro druhou. Ale pokud zůstanete 
neutrální, budou vás nenávidět obě strany.
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Což takhle 
dát si 

XENON?

V Česku 
se objevila 
zajímavá 
novinka. 

Inhalování 
vzácného plynu 
údajně pomáhá 
na celou řadu 
zdravotních 

neduhů. Co je 
na tom pravdy?
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K dyž někdo dvakrát zakřičí „po-
moc“, seběhnou se lidi, a  na-
konec se ukáže, že šlo o planý 
poplach nebo nejapný vtípek, 

může se dost dobře stát, že až bude ně-
kdo pomoc příště opravdu potřebovat, 
všichni se na něj vykašlou. Přesně takový 
pocit mám někdy z alternativní medicí-
ny. Tolikrát už jsem na svých toulkách 
za informacemi narazil na „zaručeně“ 
zázračný lék, doplněk, metodu či kúru, 
že kdyby fungovaly aspoň z desetiny, byl 
bych železný muž, pro kterého by byla 
rýmička jen dávnou vzpomínkou a pyš-
nil by se prostatou osmiletého hocha.

Oproti klasickým lékařům, kteří už 
naději na uzdravení mnohdy ani nepřed-
stírají a  prostě jen předepisují prášky, 
dokud je ještě někdo ochoten je brát, al-
ternativci stále ještě často hrají na vlnu 
zázraků a kouzel. A protože je mezi nimi 
také velké procento diletantů, pošuků, 
obchodníků s  teplou vodou a zastánců 
názoru, že slibem nezarmoutíš, pou-
štívám novinky z  této oblasti jedním 
uchem dovnitř a druhým ven. Utěšuji se 
alespoň tím, že většina z nich na rozdíl 
od chemických prášků nemá brutální 
vedlejší účinky, které vyžadují další práš-
ky, a tak stále dokola. Se zdravou dávkou 
odstupu proto přistupuji i  k horké no-
vince, která díky úsilí jednoho zaťatého 
chlapíka dorazila do České republiky 
letos na jaře. Vypadá ale natolik zajíma-
vě a budí takovou pozornost, že jsem se 
rozhodl podívat jí trochu na zoubek. Ob-
zvlášť proto, že je napůl „tajná“.

Pavel Soilis (50) trpěl vleklými zdra-
votními problémy. „Bojoval jsem s velký-
mi arytmiemi, s vysokým tlakem, omdlí-
váním za volantem. Od 33 let mi s tím 
začaly problémy. Nepomáhalo mi nic. 
Operaci jsem žádnou nechtěl. Byl jsem 
s  tím v  IKEMu i  Vojenské nemocnici. 
Část byla psychosomatická, část vada od 
narození. To mi rodiče nějak zapomně-
li říct,“ říká s tím, že klasické medicíně 
už po předchozích zkušenostech nevě-
ří. Vyzkoušel snad všechny potravinové 
doplňky na trhu, z  nichž některé byly 
výrazně účinné (a některé výrazně neú-
činné nebo placebo), ale nic nepomáhalo. Foto Adobe Stock



54

ZDRAVÍ

„Nejvíc mi to uklidňovaly čínské bylinky. 
Vždycky to ale účinkovalo jen krátce. 
Zvyšoval jsem dávky, ale nebylo to ono. 
Byl jsem z toho hodně zklamaný.“

Přesně před rokem, v  lednu 2018, se 
dozvěděl o  xenonu. „Bylo to obyčejné 
video, na kterém mě zaujala inhalace 
plynu a to, že jde o plyn inertní, který 
nevytváří žádné chemické reakce, tudíž 
nemá vedlejší účinky. Přistupoval jsem 
k tomu poměrně skepticky, ale tonoucí 
se stébla chytá. Rozhodl jsem se to vy-
zkoušet.“ Nezastavilo jej ani to, že kvůli 
tomu musel navštívit kontroverzního 
„gurua“ Petra Chobota, který v  roce 
2001 přiotrávil drogami na své „medi-
taci“ dvaatřicet lidí a  od dlouholetého 
vězení jej zachránilo jen to, že ho soud 
zavřel do psychiatrické léčebny, uložil 
mu ochrannou psychiatrickou léčbu 

a  diagnostikoval jej „těžkou schizoidní 
poruchou osobnosti“.

Člověku asi musí být vážně špatně, 
když se vydá k někomu takovému. Ale, 
jak se říká, zoufalí lidé dělají zoufalé 
věci. „Po první inhalaci xenonu mě pře-
kvapilo, že to bylo příjemné. V dalších 
dnech se mi ale srdce zklidnilo. Změřil 
jsem si tlak a ten byl k mému překva-
pení úplně normální. 120 na 80. S léky 
jsem měl obvykle 150 na 100 a bez léků 
to lítalo i na 220 na 130. Třetí den po 
xenonu jsem si šel zabruslit a  vydržel 
jsem celou dobu bez toho, aniž bych 
musel půl hodiny sedět a odpočívat. To 
byl zajímavý argument. V tu chvíli mě 
napadlo, že to může pomoct spoustě 
lidí. A  tehdy jsem poprvé vyslovil přá-
ní: Nic v životě nechci. Dejte mi flašku 
xenonu, strčte mě pod most a  já jsem 

spokojený člověk. Věděl jsem, že je to 
moje záchrana.“

Na další terapii se už ale Pavel Soilis 
nemohl dostat, i ta první byla ostatně jen 
díky dobrým kontaktům. Petr Chobot, 
jenž má i přes své četné aféry kolem sebe 
tisíce oddaných následovníků, měl neu-
stále plno, navíc xenon je dle Pavlových 
slov „drahý jako sviňa“, a tak byl problém 
s jeho dostupností, což umocňoval fakt, 
že šlo v podstatě o ilegální provoz.

Pro někoho nepřekonatelný problém, 
pro Pavla Soilise jen další velká výzva. 
Zatímco se jiní po listopadu 1989 teprve 
rozkoukávali, vyučený zámečník začal 
„hned, jak se zazvonilo klíči“ podnikat. 
Na českém trhu spolurozjížděl prodej 
kosmetických produktů německé spo-
lečnosti LR Cosmetics. Šlo u nás o jeden 
z prvních projektů multilevelového mar-

„Při xenonové terapii je třeba dávat 
pozor, aby bylo vše čisté a odpovídal 

poměr inhalovaného xenonu a kyslíku,“ 
vysvětluje Pavel Soilis   Foto Josef Čáp
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ketingu, který kvůli různým podvodní-
kům a „letadlistům“ nemá v Česku dob-
rou pověst; LR Cosmetics ale na rozdíl 
od jiných projektů funguje bez potíží 
dodnes a naopak rozšířil sortiment na-
příklad o produkty z aloe vera. „Za tři 
měsíce stála před barákem nová mazda 
a na ní slogan S vůní k úspěchu. Máma 
chodila po bytě a kroutila hlavou, jak ta-
kovej debil může vydělávat víc než dok-
tor, dodneška to nepochopila,“ směje se 
Pavel Soilis ve své kanceláři na pražském 
Jarově. Objevil v sobě zkrátka obchodní 
talent a nic pro něj není v této oblasti ne-
možné. Recept na úspěch zvolil přímo-
čarý; nic nevymýšlel a  nekomplikoval. 
„Něco mi říkalo, ať se dívám na lidi, kteří 
to dokázali, ať je slepě kopíruju. Když za 
někým běžíš, doběhneš do stejného cíle.“ 
Začal se lépe oblékat, pečovat o  sebe, 
chodit včas na schůzky…

I když vydělal slušné peníze, myslí si, 
že česká povaha není na multi level na-
stavená a připravená a ani nikdy nebude. 
„Jsme jiní než všichni, máme jiné myšle-
ní. Ale jsme velmi tvořiví.“

V  roce 2014 Pavla Soilise motivovaly 
problémy kolem pražských taxikářů do 
té míry, že se stal jedním z průkopníků 
služby Uber u  nás. „Byl jsem v  pořadí 
pátý řidič Uber, měl jsem zhruba dvě 

zakázky za den. Byla to zábava. Bavil mě 
kontakt s lidmi, celé mě to nadchlo. Ta 
napínavost, když mi zazvoní aplikace, co 
to bude za člověka. Po čase mě oslovili 
Američani, zda nechci mít flotilu. Hledali 
někoho, kdo bude schopen řidiče vyhle-
dávat, tvořit, prostě to budovat. Zprvu 

jsem to odmítl, protože jsem si potřebo-
val trochu odpočinout od lidí, ale začaly 
stávky taxikářů a to změnilo můj názor. 
V únoru 2015 jsem založil flotilu a začal 
se zvyšovat obrat. Měli jsme třeba čtyři 
zakázky za hodinu. Dali mi dispečink, 
dokázal jsem lidi zaregistrovat. Vstal 
jsem v půl desáté a ve tři ráno jsem šel 
spát. Softwarové problémy, nervy, bylo 
to tak náročné, že jsem chtěl zdrhnout. 
Nakonec jsem ale našel kvalitní spolu-
pracovníky a dnes mám osm lidí, kteří 
se o flotilu Soilis starají.“

Pro Uber má Pavel stále slabost, ale xe-
non je mezi vším, co kdy dělal, výjimeč-
ný. Byla to zároveň největší výzva, pro-

tože dostat jej legálně do Česka byl po 
všech stránkách téměř nadlidský výkon. 
Aby vůbec o něčem takovém mohl uva-
žovat, musel vyrazit do Ruska. Xenono-
vá léčba je totiž ryze ruskou záležitostí.

Prvek Xenon patří do skupiny vzác-
ných plynů, tudíž má zcela unikátní fyzi-

kální a chemické vlastnosti. Je bez chuti, 
barvy a zápachu. V malém množství je 
přirozeně obsažen ve vzduchu, a  co je 
důležité, je zcela netoxický. Není ovšem 
xenon jako xenon. S tím, který se plní do 
světel automobilů, nemá tenhle nic spo-
lečného. Medicínský xenon je mnohem 
čistší. A taky výrazně dražší. „Větší lahev 
stojí 1 200 000 korun, menší polovinu. 
Pro srovnání kyslík, který se též používá 
pro terapie, stojí 1700 korun,“ vysvětlu-
je Pavel Soilis důvod, který byl jednou 
z překážek importu xenonu do Česka.

Jak sám přiznává, kdyby neměl sám 
zdravotní problémy a dost peněz, nikdy 
by do toho nešel. „Stal jsem se okamžitě 
sobcem. Hledal jsem ho pro sebe a víc 
mě nezajímalo. Věděl jsem, že mi bude 
dobře a  nebudu mít zdravotní problé-
my. Jenomže jak jsem ho získal touto 
těžkou cestou – trvalo to čtyři měsíce 
–, jakmile ho přivezli, tak jsem si říkal, 
počkej, vždyť máš kolem sebe tolik lidí, 
kteří mají také potíže, to takhle nemů-
žeš dělat. To nemůžeš mít doma. Proto 
vzniklo Xenonové centrum,“ vypráví za-
ujatě Pavel o prostorech na Jarově s tím, 
že v lednu se centrum přesune kvůli vět-
šímu komfortu na Novodvorskou 75, do 
rodinného domku na Kamýku. 

Pátrači
Pořád mi není jasné, jak inhalace plynu 
bez chuti a  zápachu může někomu po-
moct. Jak to u všech rohatých funguje? 
Že má tento vzácný plyn nějaké speciální 
vlastnosti, je jasné už z toho, že se použí-

Že má xenon nějaké speciální vlastnosti, je jasné už 
z toho, že se používá v anestezii. Lékaři si pochvalují, 
že je pro narkózy ideální. Je ale poněkud drahý...
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vá v anestezii. Xenon objevili v roce 1898 
britští chemici William Ramsey a Morris 
Travers při zkoumání složení vzduchu. Ze 
skupiny vzácných plynů, kam patří ještě 
helium, neon, krypton a radon, je xenon 
nejtěžší a jako jediný má anestetické účin-
ky i za normálního tlaku vzduchu. V roce 
1946 provedli vědci první pokusy na my-
ších, které prokázaly anestetické účin-
ky tohoto plynu, v  roce 1990 uveřejnili 
Lachmann a  spol. první klinické studie 
s xenonem u pacientů. „V ovlivnění kar-
diovaskulárního systému spočívají právě 
výrazné přednosti anestetika xenonu. Při 
různých vyšetřeních bylo prokázáno, že 
xenon snižuje srdeční frekvenci, příčina 
není ale známa,“ psal již v roce 2003 v od-
borném časopise docent MUDr. Ladislav 
Hess, DrSc. z věhlasného pražského IKE-
Mu. Nejenže nemá xenon vedlejší účinky, 
ale pozitivně ovlivňuje kardiovaskulární 
a dýchací systém a celý organismus, na-
víc působí silně analgeticky.

Masivnějšímu rozšíření brání ale jak 
vysoká cena, tak možná paradoxně 
právě skutečnost, že je účinný. Stačí si 
vzpomenout na příklad konopí, které 

je zakázáno či různě regulováno přesto, 
nebo právě proto, že má celou řadu pozi-
tivních účinků.

Nejdále ze všech států jsou v používá-
ní xenonu Rusové. Ti nepoužívají plyn 
pouze na anestézii při operacích, ale 
i jeho ultračistou verzi pro terapie a „dal-
ší účely“. „V Rusku mi přiznali, že xenon 
byla jedna z  nejsilnějších zbraní Ruska 
už za studené války,“ vysvětluje Pavel 
Soilis. Cože? „Ano. Pomocí tohoto plynu 
se vyměstnávají duše z těla. Těmto lidem 
se říká pátrači. Díky tomu, že mohly je-
jich duše opouštět těla a astrálně cesto-
vat, oni mohli snadno zjistit, kam plave 
ponorka, co na ně chystají Američani 
a podobně.“ Inu, někde používají na ovlá-
dání myslí či špionáž MK Ultra, někde 
xenon… Přemýšlím, co všechno asi po-
užívají armády pro studené a jiné války 
a tají před lidmi.

Jako ve filmu
Pavel mě vzápětí uklidňuje, že vyměst-
návat duše z těla on nedovede ani s tím 
nejčistším xenonem (6.0) na trhu (k an-
estezii se používá verze 5.0), i  když by 

rád. „Rusové to ale nikomu nedovolí. Pří-
stroje, které používáme, kalibrovali oni 
a  vše pečlivě hlídají na dálku. Kdybych 
cokoli porušil, okamžitě končíme.“

Mě ale zajímá především to, jak s tím 
vůbec začal, protože xenonová terapie 
je dostupná v  současné době pouze 
v Rusku, Švýcarsku a… České republice. 
Rusové, kteří xenon vyrábějí speciál-
ní technologií ve velkém, protože mají 
kvalitní vědce a  peníze pro ně nejsou 
problém, jej začali používat nejen pro 
špionáž, ale především jako záchranu 
raněných vojáků ve válkách, kterých 
se ruští vojáci účastní. Pokud je voják 
postřelen, za normálních okolností, po-
kud nezemře okamžitě na střelné po-
ranění, zabije jej posstraumatický šok. 
Pokud ovšem nedostane xenon, který 
organismus zklidní a velmi napomáhá 
k zotavení… 

Zdravotní benefity inhalace xenonu 
byly tak velké, že v roce 2015 rozhodla 
ruská vláda o  zpřístupnění vzácného 
plynu veřejnosti, respektive lékařům pro 
léčbu alkoholismu a drogových závislos-
tí. Alkoholismus je v Rusku obrovským 

Ruští lyžaři Maxim Vylegžanin, Alexander 
Legkov a Ilja Černousov se radují v cíli běhu 
na 50 kilometrů na olympijských hrách 
v Soči v roce 2014, kde obsadili první tři 
místa. Na základě podezření z dopingu, 
ovšem bez důkazů, medaile vraceli. Pomohl 
jim k vítězství i xenon?   Foto Profimedia
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společenským problémem s devastační-
mi účinky na četnost a kondici popula-
ce, a právě xenonová terapie ve více než 
200 centrech po celém Rusku dosahuje 
díky blahodárnému vlivu na nervovou 
soustavu v tomto ohledu až překvapivě 
příznivých účinků.

Ty naznačuje například německá stu-
die z roku 2014, která zaznamenala vý-
razné snížení touhy po alkoholu u pot-
kanů-alkoholiků. Na lidech to potvrdila 
studie z roku 2017, zveřejněná v Journal 
of Translational Medicine, Časopisu pro 
translační medicínu, jež zkoumala vliv 
xenonu na psychiatrická onemocnění, 
zejména panické ataky. „Byla zkoumána 
i  další užití xenonu, existují například 
slibné výsledky užití xenonu u závislostí 
na alkoholu a  opiátech; obzvláště zají-
mavé jsou jeho antistresové vlastnosti, 
snížená citlivost na bolest a lepší adapta-
ce. Avšak stále není proveden dostateč-
ný výzkum použití xenonu mimo anes-
teziologii a léčbu závislostí.“

Samozřejmě – to je u  medicínsko-
-farmaceutického průmyslu obvyklý 
trik, kterým bychom se neměli nechat 
zmást. Jakmile se objeví něco, co by 
mohlo lidem pomoct, řekne se, že není 
proveden dostatečný výzkum, ale už 
se neřekne, že ho nikdo z velkých far-
maceutických hráčů nechce udělat, při-
čemž systém je nastaven tak, že jediný, 
kdo si může klinický výzkum dovolit, 
jsou právě farmaceutické firmy. Ty se 
k tomu nemají hlavně proto, že klasické 
léky vyráběné z ropy skvěle vydělávají, 
aniž by hrozilo, že se lidi uzdraví a far-
mabyznys ztratí klienty.

Jak vyjednávání s  Rusy probíhalo? 
Pavel Soilis si zjistil všechny dostupné 
informace a oslovil firmu, která xenon 
vyrábí a  má na něj exkluzivitu. Muž 
s  řeckými kořeny se usmívá: „Byl jsem 
první, kdo je takto oslovil, hlavně kvůli 
ceně xenonu, protože se to nikomu ne-
vyplatí, není to dobré pro byznys. Byli 
překvapeni, co všechno o tom vím. Je to 
podobné, jako kdybyste měl něco doma 
a nikdo o tom nevěděl, a teď by někdo 
přišel a chtěl po vás, abyste mu to půjčil. 
Takhle na nás koukali.“

Tak dlouho ale Pavel psal a volal, až 
se ledy hnuly. „Bylo to jako ve filmu 
Vykoupení z věznice Shawshank, když 
psal hlavní hrdina do Kongresu, aby 
mu přispěli na zřízení vězeňské knihov-
ny. Dali mu to jen proto, aby je přestal 
otravovat,“ směje se. „Nakonec nám řek-
li, kudy vede cesta, ale říkali, že šance 
je mizivá. Drali jsme se a  povedlo se. 
Po čtyřech měsících přišel štempl, že 
tedy můžeme jako jediní u  nás dělat 
xenonovou terapii.“ Ještě předtím to ale 
musel schválit přímo ruský prezident 
Vladimir Putin. Následně do Prahy do-
razili lékaři i technici od výrobce, kteří 
instalovali přístroje a Čechům poskytli 
intenzivní školení.

Samá medaile
Pavlovo nadšení ani po půl roce nevypr-
chalo. Naopak se stupňuje, protože pozo-
ruje obrovskou škálu pozitivních účinků 
xenonové terapie, a to ve všech rovinách. 

Nejen po zdravotní stránce, ale i té spi-
rituální; i když tam záleží na procentu-
álním poměru xenonu a kyslíku, který 
člověk vdechuje. Pavel testuje povolené 
maximum, tedy kolem pětatřiceti pro-
cent. Obvyklých je 30 procent, začíná se 
někde na devíti. „Xenon vás mimo jiné 
zklidní. Očistí vás od zbytečného balas-
tu. Dojde i  k  lepšímu uvědomění toho, 
kdo jste. Xenon neléčí jako klasický lék, 
funguje na úplně jiném principu. On do-
dává tělu jakousi zvláštní energii. Lidi dě-
lají obecně třeba špatné věci, ale pod xe-
nonem se dozvědí, že jejich život nikdy 
nekončí. A najednou je problém chovat 
se jako dřív,“ popisuje příklad svých „kos-
mických“ zážitků.

Že by byl na obzoru účinný lék, kte-
rý může lidem opravdu pomoct? Nebo 
jde o  nafouknutou bublinu? Šifra bude 
každopádně xenon nadále pozorně sle-

dovat a testovat. Ukáže až čas, na pouhý 
marketingový opar to ale v  tuto chvíli 
nevypadá. Svědčí o tom i kauza, která se 
rozpoutala kolem ruských sportovců po 
olympijských hrách v Soči. Rusové sklí-
zeli medaile jako o žních obilí a s přehle-
dem převálcovali ostatní národy. Krátce 
po olympiádě je Němci obvinili z  toho, 
že dopovali xenon. Zatímco Rusové na 
vdechování vzácného plynu nevidí nic 
špatného, soupeři to považují za doping. 
Xenon totiž mimo dalších pozitivních 
účinků podporuje tvorbu hormonu 
erythropoetinu (EPO) v těle, a nepřímo 
tak napomáhá ke zlepšení výkonnosti. 
Přímé dodávání EPO do lidského or-
ganismu, například prostřednictvím 
krevních transfuzí, je ve sportu zakázá-
no a považuje se za porušení antidopin-
gových pravidel. Neruští vědci (ti ruští 
o účincích xenonu dávno vědí) do doby, 
než s  tímto odhalením přišla německá 
televize WDR, neměli s inhalováním xe-

nonu za účelem zvýšení výkonnosti žád-
né zkušenosti, neboť účinnost xenonu 
testovali jen na zvířatech. A  výsledek? 
„Během 24 hodin stoupla produkce EPO 
z hodnoty 1,6 na 160 procent. To je vý-
razné zvýšení,“ uvedl  dopingový analy-
tik Mario Thevis.

Rusové užívání xenonu nepopírají. 
„Xenon není zakázaný. Je možné, že to 
naši sportovci využívali. Na tom není nic 
špatného,“ tvrdil šéf ruské biologicko-lé-
kařské agentury (FMBA) Vladimir Ujba.

Světová antidopingová agentura 
WADA, kterou používají Američané a Ev-
ropané jako nástroj v geopolitickém boji 
proti Rusům a  která jde Američanům 
na ruku, okamžitě po rozpoutání aféry 
umístila xenon na seznam zakázaných 
látek. Toto rozhodnutí, které účinky 
xenonu de facto potvrzuje, vydá za sto 
klinických studií…  vid 

Jakmile se objeví něco, co by mohlo lidem pomoct, 
řekne se, že není proveden dostatečný výzkum, ale už 
se neřekne, že ho nikdo z velkých hráčů dělat nechce.
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ÚDOLÍ MLÝNŮ. Na pár kilometrech stříbrné stezky v údolí říčky Vrchlice 
v Kutné Hoře jsem napočítal hned šest mlýnů, které tu pracovaly od 
15. století, a  to zdaleka nejsou všechny. Například v  Dänemarku by 
se z fleku mohla točit další Princezna ze mlejna. Mě ale nejvíc zaujal 
Cimburk (velké foto) a Spálený mlýn (menší foto). Těžko byste našli větší 
kontrast než v  osudu těchto dvou stavení. Poslední majitelka mlýna 
Cimburk Terezie Petránková musela ve 30. letech 20. století prodat 
poslední pole, jediný zdroj obživy, aby mohla zaplatit podíl na stavbě 
hráze nedalekého Velkého rybníka. Pak navíc mlýn vyhořel a  stará 
paní skončila v  kutnohorském chudobinci. To ve Spáleném mlýnu je 
stále živo. Jako jedno ze svých sídel jej zvelebuje osmý nejbohatší Čech 
a kutnohorský rodák Marek Dospiva. Údolí Vrchlice je tak krásné, že si 
po něm změnil jméno i Emil Jakub Frida, jenž se proslavil jako spisovatel 
Jaroslav Vrchlický, který má v nedaleké pískovcové skále sochu.   Foto  Šifra
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Šifra se vypravila do Police nad Metují za jedním 
z prvních praktiků tradiční čínské medicíny 
u nás. Milan Schirlo nás vzal do svého království 
plného medicinálních hub, které posilují imunitu 
a vracejí organismu ztracenou rovnováhu.

KRÁL 
čínských 
HUB
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Venku leje jako z konve. Mlha 
přede mnou, mlha za mnou, 
hustá, že by se dala krájet. 
Nacházím se kdesi mezi Jaro-

měří a Náchodem a skrze čelní sklo ne-
vidím na krok. Nemůžu jet, nemůžu ale 
ani zastavit. Jednak nevím, kde jsem, 
jednak je silnice tak úzká, že by to do 
mě mohl zezadu někdo naprat. Po další 
půlhodině mě ale přece jen, i když už 
v to ani nedoufám, vítá v tomto lesna-
tém kraji na východě Čech čtyřtisícová 
Police nad Metují.

V  prosklených prostorách bývalého 
obchodu na malebném náměstíčku je 
i  v  tomto nečase tak plno, že ani ne-
jdou otevřít dveře. Byla zde totiž ote-
vřena improvizovaná galerie. Všemi 
barvami zde září fotografie ze sever-
ního Vietnamu, které nafotil fotograf 
Milan Schirlo, místní patriot, podnika-
tel, praktik tradiční čínské medicíny 
a muž mnoha talentů, spolu se svým 
synem Martinem. Jelikož jsme již delší 
dobu v  kontaktu, neboť je pan Schir-
lo věrným čtenářem Šifry a věnuje se 
alternativnímu posilování lidského 
zdraví, vyrazil jsem druhý prosincový 
pátek na jeho vernisáž.

Milan Shirlo je v  Polici „známá fir-
ma“, samozřejmě v  dobrém. Kromě 
toho, že jde o  velmi příjemného spo-
lečníka, se kterým se lidé cítí dobře, 
není pro něj problém uspořádat výsta-
vu, módní přehlídku či promítání ob-
rázků od různých fotografů s názvem 
DiaShow.

Původní profesí učitel českého jazy-
ka a občanské nauky se brzy po revo-
luci vrhl na podnikání, které nabízelo 
mnoho vzrušení a možností. Po obcho-
du s fototechnikou prodával například 
oblečení. Právě v  bývalém obchodu 
Milana Schirla probíhá výstava spolu 
s malým rautem a hudebním vystou-
pením. Mezi hosty se nachází bývalá 
starostka Ida Jenková i  současný sta-
rosta Jiří Beran, který děkuje organi-
zátorovi za uspořádání této krásné 
akce, přátelé, známí a také dost členů 
vietnamské komunity. A  samozřejmě 
především pacienti pana Schirla, kte-

rým už téměř 15 let pomáhá s neduhy, 
s  nimiž si tradiční západní medicína 
neví příliš rady.

Příkladem budiž Ha Thanh Špetlíko-
vá, jež sem dorazila z Prahy. Ha Thanh 
se v  Česku stává známou herečkou – 
kromě toho, že pravidelně hraje zdra-
votní sestřičku v  Ordinaci v  růžové 
zahradě, jako první vietnamská hereč-
ka získala hlavní roli v  českém filmu; 
v  Miss Hanoi loni ztvárnila policist-
ku, která s  kolegou vyšetřuje vraždu 
uvnitř vietnamské komunity. Obsa-
zena byla i  do oceňovaného dramatu 
Dana Svátka Úsměvy smutných mužů, 
odehrávajícího se podle skutečného 
příběhu spisovatele Jaroslava Formán-
ka v protialkoholní léčebně, ač její po-
stava v knize neměla s Vietnamem nic 
společného. 

Z Québecu do Police
Ha Thanh, jejíž jméno znamená v pře-
kladu Tyrkysová řeka, pochází z Ha-
noje, ale od čtyř let žije v Praze. Viet-
nam má přesto procestovaný skrz 
naskrz. Když Milan Schirlo popisuje 
své zážitky z  nejsevernějšího mís-
ta Vietnamu u  čínských hranic, Ha 
Thanh bezpečně zná všechny země-
pisné názvy. „Jsem moc ráda, že jste 
tuhle výstavu udělal, aspoň českým 
Vietnamcům ukážete Vietnam, vůbec 
ho neznají,“ usmívá se na hostitele 
mladá dáma, která si vzala za muže 
Čecha Martina Špetlíka, čímž tak tro-
chu nabourala tradice běžné ve viet-
namských rodinách. Ale nakonec si 
všichni zvykli. I když občas vyslechla 
nějakou tu narážku od starších členů 
komunity na popření vlastních koře-
nů, má Ha Thanh paradoxně pocit, 
že je starší generace českých Viet-
namců vykořeněna mnohem víc než 
ta mladá. Necestují a uvízli v jakémsi 
meziprostoru, kde neznají pořádně 
ani Česko, ani Vietnam. Naproti tomu 
mladí vietnamští Češi (či čeští Viet-
namci?) do Vietnamu jezdí rádi a čas-
to, a to zdaleka ne jen k příbuzným.

Do Police nad Metují přijela Ha 
Thanh nejen kvůli výstavě fotek z Vi-

Foto ŠIFRA

Foto Martin Schirlo
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etnamu, ale hlavně kvůli houbičkám. 
Přesněji medicinálním houbám. Deset 
let trpěla různými zdravotními problé-
my a nemohla se jich zbavit; a nakonec 
jediné, co jí pomohlo, byly houby ro-
dinné firmy MycoMedica pana Schirla. 
Ale nepředbíhejme.

Je krátce před 19. hodinou a  druž-
ná zábava nabírá na obrátkách. Čekal 
bych tu všechno, ale že se zprvu nená-
padná harmonikářka rozjede takovým 
stylem, až roztančí celý raut, to tedy 
ne. Po pár písních se Jessica Mai, kte-
rá žije v Polici nad Metují, ale pochází 
z  kanadského Québecu, promění ve 
vášnivou  šansoniérku. Na heligónku 
válí jeden francouzský šlágr za dru-
hým, ale i  irské, cikánské či židovské 
lidové písně, a rozehřála by v té zimě 
i  kámen.  „Kde jste ji našel?“ ptám se 
Milana Schirla. – „Chodí ke mně na 
akupunkturu.“

To už se ale pomalu přesouváme do 
firmy MycoMedica kousek od náměstí. 
Zdejší prostory převzal Milan Schirlo 
loni po zkrachovalé keramičce v dezo-
látním stavu, ale s pomocí manželky, 
tří synů, babičky a dvou synovců zde 
vybudoval rodinné království, kam nás 
bere na malou exkurzi.

Rozbití okovů
V obrovské sklenici vidím naloženého 
něco, co nevypadá jako z tohoto svě-
ta. „To je houba hericium, výborná na 
nervy, mozek a různé podobné věci,“ 
říká pan šéf a  Ha Thanh Špetlíková 
se smíchem volá: „Nooo, to je to, co 
jsem hledala.“ Prý to berou studenti 
na paměť a ujídá to i Schirlovic babič-
ka, která v  rodinném podniku občas 
vypomáhá. Z hub a bylin, jež se měsíc 
macerují, vyrábí firma nové speciál-
ní tinktury pod značkou YaoMedica. 
Nejvíc mě zaujmou lahvičky s názvem 
Rozbití okovů, Pročištění přehrady 
a  Otevření dveří. Například první 
jmenovaná směs je jednou z nejužíva-
nějších v Číně a podle tradiční čínské 
medicíny  harmonizuje duševní stav 
a  výkon, podporuje koncentraci a  je 
vhodné ji užívat při stresu. Kromě 

oblíbeného ženšenu obsahuje lékoři-
ci, která podporuje trávení, a součástí 
směsi je i zázvor, jenž posiluje imunit-
ní systém, harmonizuje hladinu cuk-
ru v krvi a má pozitivní vliv na kardio-
vaskulární systém. Na poličkách stojí 
i tinktury s dalšími poetickými názvy 
jako Burácení hory, Opilý mistr nebo 
Zahřátí komnaty. Za jediný den tady 
pan Schirlo se svými syny, synovcem 
či  babičkou naplní až 1500 lahviček. 
Velké sklenice s houbami hrají všemi 
barvami a krásně to tu všude voní. Na-
kukuji do červeného sudu, ve kterém 
je pravý hřib, prý nejdražší „čínská“ 
houba.

Pár kilometrů od Police nad Metují, 
přímo za kopcem, leží polské městeč-
ko Kudowa Zdroj, které před válkou 
patřilo Německu. Babička Milana 
Schirla zde měla domeček s ordinací 
a jako první sem přinesla rentgen. Po-
dle rodinné legendy napravovala záda 
samotnému německému führerovi, 
když tu byl na návštěvě. To se ještě sa-
mozřejmě nevědělo, jaký jeho vůdcov-
ství nabere směr. „Nevím, jestli je to 
pravda, ale říká se to,“ podotýká pan 
Schirlo. Část rodiny tu zůstala a  při-
pojila se i s městečkem k Polsku, část 
odešla do západního Německa. I ti, co 
utekli do Německa, dělali fyziotera-
peuty, léčitele či chiropraktiky. Před-
poklady tu tedy byly a  rodinné geny 
se projevily.

V  roce 2000 se Milan Schirlo při-
hlásil při práci, to měl zrovna ob-
chod s  fototechnikou, do první školy 
čínské medicíny. „Čínská medicína 
má ohromnou logiku. Skvěle doká-
že vysvětlit příčiny a  následky a  po-
psat, co se děje v našem těle a hlavně 
proč. Proč jsme nemocní, jak se sta-
neme zdravými. Tak mě to chytlo, že 
jsem do toho začal pronikat hlouběji 
a hlouběji.“ Až se z něj stal praktik tra-

Na vernisáži fotek ze severního Vietnamu 
v Polici nad Metují se sešlo pestré 
osazenstvo, které se výborně bavilo.   
Foto Martin Schirlo
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diční čínské medicíny, kterou doporu-
čuje hlavně všem, kterým nepomáhá 
klasická medicína, což je obvykle při 
chronických onemocněních. Jak mají 
lékaři něco uříznout, spravit nebo 
přidělat, nemají konkurenci, ale co se 
týče příčin nemocí a chronických sta-
vů, jsou často úplně mimo a bezradní. 
Teprve po osmi letech vytrvalého stu-
dia si pan Schirlo začal být jistý, že se 
v  problematice orientuje dostatečně 

na to, aby se o  své poznatky podělil 
s lidmi.

„Čínská medicína má několik metod 
– fytoterapii neboli bylinky, akupunk-
turu a dietetiku. Pak jsou i masáže, ale 
na ty jsem moc líný. Ve fytoterapii jsem 
objevil houby a ty mě úplně nadchly,“ 
vzpomíná na dobu před deseti lety, 
kdy si otevřel první ordinaci v Nácho-
dě; dnes má ještě jednu v Polici, o níž si 
tehdy myslel, že je příliš malá.

Houby ale tehdy nikdo v Česku ne-
vyráběl a  prodejci je prodávali jen 
přes multi level, navíc pekelně draze, 
a  tak si, protože je „napůl podnikatel 
a napůl terapeut“, řekl, že je začne při-
pravovat sám – pro sebe a pro kolegy. 
A tak to všechno začalo. Pomohla mu 
především jeho sociální zdatnost. Jeli-
kož znal své spolužáky ze školy čínské 

medicíny, rozjel výrobu medicinálních 
hub především pro ně.

K  tomu, aby začali produkty z hub 
kupovat, byla ale potřeba jedna pod-
statná věc – kvalita. „Oni si to vyzkou-
šeli, a to je úplně nejlepší. Když uděláte 
reklamu v televizi a dáte tam Donutila 
na klouby, tak si to lidi koupí. Ale tyhle 
houby nikdo neznal, a když to nebude 
fungovat, lidi příště nepřijdou,“ vzpo-
míná Milan Schirlo, který navštěvoval 
vůbec první dva otevřené ročníky vý-
uky čínské medicíny v České republice.

Jedna věc je nápad, ale jak to bylo 
s  realizací? Základem je prý dobrá 
surovina. „Měli jsme hodně nabídek 
z Číny, ale dovézt to odtamtud je velké 
riziko. Speciálně u hub, které do sebe 
leccos natáhnou. A  Číňani jsou dobří 
obchodníci, schopní prodat za dobré 
peníze cokoliv.“ A  tak musel jít Milan 
Schirlo na houby pěkně „od lesa“ – 
spojil se s největším a nejkvalitnějším 
výrobcem v Německu, firmou s pode-
zřele českým jménem Hawlik. Dodnes 
obě firmy suroviny dovážejí společně 
v množství větším než malém. „Tím, že 
to jsou Němci, mají nejlepší testování. 
Laboratoř Agrolab je schopna otesto-
vat houby na 500 toxických látek, kon-
trolují úplně všechno, například zda 
houby neobsahují škrob, což je oblíbe-
ný trik Číňanů.“ Běžná laboratoř tento 
rozdíl není schopna zachytit, neboť 
bere polysacharid jako polysacharid, 

škrob neškrob. Tím, že to léty prověře-
ní dodavatelé v čínských horách vědí, 
už to ani nezkoušejí.

Co všechno kouzelné houbičky umě-
jí? Než se začnou radovat milovníci ly-
sohlávek a  změněných stavů vědomí, 
podotýkám, že halucinogenní houby 
se v čínské medicíně nepoužívají. Hlav-
ní benefit medicinálních hub spočívá 

Jessica Mai žije v Polici nad Metují, ale pochází 
z kanadského Québecu. Na heligónku válí francouzské 
šlágry, ale i irské, cikánské či židovské lidovky.
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v  posilování imunity. Ha Thanh Špet-
líková, rodným jménem Nguyenová, 
o tom ví své… „Moje maminka dělala 
ve Vietnamu farmacii a měla pocit, že 
se na všechno musí brát léky. A bohu-
žel se rozhodla, že mě bude léčit. Už 
v roce a půl. Na všechno jsem dostáva-
la penicilin, pro jistotu. Od jisté doby 
mám chronické záněty. Antibiotika 
jsem brala klidně třikrát čtyřikrát roč-
ně, pořád jsem byla nemocná, měla ho-
rečky, takže jsem nakonec pochopila, 
že je tady něco hodně špatně a  že to 
chce změnu. Pokud máte záněty deset 
let, deset let vám dávají antibiotika 
a zánětů neubývá, prostě pochopíte, že 
tudy cesta nevede.“

Tři poklady
Až trpké zkušenosti z  běžných ordi-
nací posunuly Ha Thanh, stejně jako 
stále větší a  větší množství lidí, smě-
rem k  alternativě. Vyzkoušela detoxi-
kaci či colostrum, ale především začala 
o  zdraví jinak přemýšlet. „Uvědomila 
jsem si, že to je také v  hlavě. Někdy 
mám pocit, že člověk tu nemoc potře-
buje. Například kvůli pozornosti. Tělo 
ale ukazuje, že je něco špatně. A  tak 
člověk, když ho to do opravdy začne 
štvát, hledá nějaké cesty. Třeba moje 
sestřenice má také chronické záněty 
a různé gynekologické obtíže, ale když 
jsem jí o tom říkala, že jsem měla de-
set let to samé, a ať zkusí to a to, nikdy 
to neudělá. Udělá jen čtvrtinu a pořád 
nadává. Ještě nedošla do fáze, kdy by jí 
to opravdu vadilo. Pořád se v tom ještě 
vyžívá. Mě už to ale tak omezovalo, že 
jsem se rozhodla pro změnu.“

V  jednom obchůdku jí prodavač-
ka ukázala houby MycoMedica, kon-
krétně přípravek Cordyceps. „Měla 
jsem obrovskou radost, že mi koneč-
ně něco pomohlo, a  tak jsem napsala 
panu Schirlovi, že to v rámci možnos-
tí podpořím. Když se mě lidi ptají, co 
mi pomohlo, doporučuji to, kde můžu 
a všude o tom mluvím,“ říká. Se svým 
manželem si před třemi roky otevře-
la v Praze kavárnu a pak ještě jednu, 
a houby prý doporučuje i zaměstnan-

Hericium je houba (v levé sklenici) výborná 
na nervy a mozek. Nepostradatelný je ale 
pro čínskou medicínu i hřib pravý (nahoře) 
či bylinka kustovnice, zvaná též goji (v pravé 
sklenici v rukou Ha Thanh Špetlíkové), z níž 
Milan Schirlo vyrábí tinkturu.   Foto Martin Schirlo
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cům v  kavárně. „Aby nebyli tolik ne-
mocní a nechyběli,“ šibalsky se usmívá 
Ha Thanh, která v sobě nezapře tradič-
ní praktické asijské myšlení.

Houby jsou pro Vietnamce přiro-
zené jako pro Čechy bylinky, berou je 
jako součást života. Naproti tomu Češi 
chodí sbírat houby na jídlo, ti mladší je 
často užívají jako rekreační drogu. Ve 
Vietnamu se ale běžně pije třeba hou-
bový čaj. Pije ho i Ha Thanh, která při-
dává jeden recept. „Mleté reishi mixuji 
se zázvorem a do toho dám sladké dře-
vo, aby to dobře chutnalo. Když na mě 
něco leze, zvýším dávky. Říkala jsem si, 
že je smutné, když mi je před třicítkou 
špatně a bolí mě záda, ale musela jsem 
to už řešit. Vzpomněla jsem si na svou 
stoosmiletou prababičku a říkala jsem 
si, že na to ještě nemám nárok.“ Medi-
cinální houby se samozřejmě nemusejí 
pít v čaji, stačí polknout kapsli.

„Každý máme v sobě nějaké patogeny, 
třeba ve střevech, to nejde vybít, ani po-
mocí různých zázračných přístrojů. To 
by byl sisyfovský boj. Ale když posílíte 
imunitu, ta už si sama poradí s tím, co 
tam nemá co dělat. Paraziti budou po-
řád, ale imunita si je ohlídá. Vždyť kaž-
dý den nám v těle bují rakovinné buňky, 
ale jen někdo onemocní. Je to proto, že 
mu imunita klesne pod určitou úroveň,“ 
vysvětluje Milan Schirlo, který hodně 
operuje s  energií čchi. Jde o  základní 
princip, podle nějž se všechno řídí. „Je 
to boj o energii, každý organismus má 
tři poklady – šen (ducha), čchi (energii) 
a ťing (matérii). Stejné ,poklady‘ má ale 
i rakovina. Tyto entity spolu vždy bojují 
o energii. Rakovina je jako organismus, 
který chce moji energii. A když jsem sla-
bý, tak mě dostane.“

Ideální by samozřejmě bylo, kdyby-
chom žili tak, abychom nemuseli nic 

brát a nikam chodit. To ale při našem 
životním stylu, kvalitě potravin a pro-
mořenosti vody, vzduchu i půdy chemií 
není reálné.

Jin a jang
Proto je tak důležité pomáhat imunit-
nímu systému, aby s  nepřáteli mohl 
bojovat co nejstatečněji. „Vysvětlím 
vám to čínským způsobem. Člověk 
má v sobě energii čchi. A podle toho, 
co dělá, tak se ta energie nazývá. Vět-
šinou to bývají protiklady – jedním 
z párů je wei čchi a ťing čchi. Obranná 
čchi a vyživující čchi. Něco dovede po-
sílit obrannou čchi, něco tu vyživující, 
ale jen houby dovedou obojí. To neumí 
ani žádná bylina,“ vysvětluje Milan 
Schirlo, proč mu stálo za to přivézt do 
Čech medicinální houby, které korigu-
jí naše chyby, a neúnavně pracovat na 
jejich propagaci. Houby pomáhají při 

léčbě i  onkologickým pacientům, ale 
o tom se nesmí mluvit.

To už ale kreslí Milan Shirlo, kterého 
nejvíc těší, když dostane mail od něko-
ho, komu pomohl, jin a jang. Noc a den, 
zima a  léto… „Když žijeme jangově, je 
nám teplo, když pomalu a studeně, tak 
jsme jinoví. Ideální by bylo být upro-
střed, ale většinou se na nějakou stra-
nu vychýlíme. Odtud pramení různé 
zdravotní i jiné potíže. Typický příklad 
je zimomřivost, když má žena oslabený 
jang ledvin, jakási kamínka organismu. 
A teď si představte, že jí ofouknou záda, 
a chlad se ještě zvětší. A když je ten jang 
velký, musí se změnit v protiklad, aby 
se to vyvážilo, a  vznikne velký zánět 
močového měchýře, oheň. Když léčím 
lidi, nedělám v podstatě nic jiného, než 
že vyrovnávám jin a jang. Problémem je 
vždy extrém.“ Když je zkrátka něco na 
houby, zkuste… třeba houby. vid 

Ve Vietnamu se běžně pije houbový čaj. Užívá ho i Ha 
Thanh Špetlíková: „Mleté reishi mixuji se zázvorem 
a do toho dám sladké dřevo, aby to dobře chutnalo.“



STERNENHOCH.  Jelikož se první letošní Šifra nesla ve zna-
mení skvělé muziky, nelze opomenout ani skvělou hororovou 
operu českého skladatele Ivana Achera, jenž s velkým citem 
přenesl na pódium Nové scény Národního divadla utrpení vý-
středního německého knížete Sternenhocha podle románu 
filozofa a spisovatele Ladislava Klímy. Byl to přitom Acherův 
celovečerní operní debut. Dekadentní šlechtic v podání teno-
risty Sergeje Kostova a démonická Helga Vandy Šípové vás 
vtáhnou do své intenzivně manželské krize. Tohle odvážné 
dílo pořádně rozčeřilo stojaté operní vody plné klasických 
kusů z 18. a 19. století. O tom, že jde o cestu správným smě-
rem, svědčí i hlediště plné mladých lidí.

KLIKY. Nejlepší způsob, jak nabrat svaly, sílu a nerozpadnout 
se uprostřed moderní civilizace, je cvičit se svým vlastním tě-
lem. Snažím se dělat každý den kliky, protože u nich procvičí-
te všechny možné i nemožné části těla. Jelikož jsem rozměklý 
jako prošlý tvaroh, tenhle rok mám v plánu dělat je silově, ni-
koli vytrvalostně. To znamená po každém kliku zůstat vteřinu 
nahoře a procítit neskutečnou bolest při porušení svalových 
vláken. Jenže právě to, co bolí, roste, jinak to nemá cenu. Budu 
přitom svádět tradiční boj s leností a mozkem, který při prv-
ním nepohodlí hlásí, že už nemůže.

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

ANDĚLSKÁ. Auto-
matické přehrávání na 
YouTube má tu výho-
du, že vám občas při-
pomene interpreta, na 
kterého byste málem 
zapomněli. V případě 
Zuzany Navarové by 
to byla obzvlášť škoda. 
Zničehonic mi do slu-

chátek spustila její Andělská. Dokonalé. „Bože, podej mi ješ-
tě ten kalich, to víno, co s nocí se měnívá na líh…“ Právě líh 
měl bohužel na svědomí její cirhózu jater. V prosinci uplynulo 
14 let od její předčasné smrti. Její texty byly tak dobré, že by 
mohly vyjít jako samostatná sbírka. Byla to možná nejtalen-
tovanější česká zpěvačka a písničkářka, rozhodně nejoriginál-
nější. Nepřekonatelná je třeba její Koleda. Ať už koncertovala 
se skupinou Nerez, Tres, Koa nebo na pódiu stála sama, vy-
mykala se všemu, co bylo v českém rybníčku k slyšení. Letos 
by Zuzaně Navarové bylo 60 let.

KDO PŘINUTIL HITLE-
RA PŘEPADNOUT STA-
LINA. Nové české vydání 
knihy Nikolaje Viktorovi-
če Starikova je povinnou 
četbou pro všechny, kte-
ří chtějí pochopit, jak se 
dělají zákulisní dohody 
a jak se hýbe figurkami 
na velmocenské ša-
chovnici. Kolik přitom 
umře lidí, těmto hrá-
čům nevadí. Válka je 
totiž pro byznys nejlepší, zvlášť když 
jste bankéři a financujete obě strany konfliktu, který by jinak 
nemohl propuknout. Knihu si můžete objednat na eshop.ca-
sopis-sifra.cz/knihy, na telefonu 702 417 540 nebo na mailu 
redakce@casopis-sifra.cz



6-7 2016

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, Václavské 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 

9
77
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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 €

9
77
23
36

55
70
08

09

Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

Supervulkán pod Yellowstonským 

Naplní se 

proroctví?

obalka_SIFRA_09_15_kor.indd   1

10.12.15   14:10

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?

12 2018 

59 Kč | 2,40 €

 Přelet nad Čapím hnízdem 

 Muž, který nechtěl dluhy 

 Nejkrásnější dárek 

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

Jak 
překo

nat 

STRACH

Slavný autor Cesty pokojného 

bojovníka Dan Millm
an v Praze 

mluvil o tom, jak získ
at odvahu 

udělat v živ
otě opravdovou 

změnu a jaký je rozdíl m
ezi 

hrdiny a zbabělci.

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...




