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 20 000 akrobatů

Pokud vám někdo slibuje rychlé uzdravení, 
nevěřte mu. Ať je doktor, nebo léčitel. Bez pochopení 

a zásadní životní změny to prostě nepůjde.



Více než 16 000 přístrojů pomáhá 
lidem po celém světě
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EDITORIAL

ožná největší překážkou k tomu, aby lidi vzali rozum do hrsti 
a začali fungovat nějak smysluplně a normálně, je naše 

neochota změnit svoje špatné zvyky. Dokud jsme si mysleli, 
třeba v 90. letech (někteří optimisté i později), že to se 

světem není tak špatné, a i když lopotně, přece jen se posunujeme vstříc lepším 
zítřkům, dnes už máme k dispozici až příliš mnoho informací na to, abychom 

uvěřili, že je to pravda. Je zkrátka stále těžší namlouvat si, že tahle megalomanská 
a destruktivní party, kterou jsme na planetě Zemi rozjeli, neskončí pořádnou 

kocovinou. Většina lidí, pokud nemají klapky na očích, vnímá, že je něco hodně 
špatně – a vyplouvá to na povrch jak na globální, tak na individuální úrovni. Když se 

ucpe přeplněná jímka, je to prostě cítit.

Jedna věc byla, když jsme to nevěděli nebo o tom ještě nepřemýšleli. To se ještě 
dá pochopit. Ale co když se neměníme, i když víme, že bychom měli? Zdá se, že 

jedeme dál v zajetých kolejích a pasivně čekáme, jak to dopadne. Nadáváme na ty 
nahoře, kteří můžou za to, že my nemůžeme, vidíme všechny chyby na druhých, 
ale když na to přijde a podíváme se pořádně, nejsme na tom o nic líp. Oč víc jsme 

si chtěli život usnadnit, o to je těžší. Každý máme kupu problémů, každý má někde 
přidáno a někde ubráno, o to ani tak nejde. Mám teď na mysli to, co uděláme, 

když si to všechno uvědomíme. Nedávno jsem zkoušel trochu bilancovat. A zjis-
til jsem, že ať je systém, ve kterém žijeme, jakýkoli, za všechny průšvihy jsem si 
vždycky mohl sám. Nikdo mi v tom, abych udělal věci lépe, nebránil. Naopak, je 
otázka, jak by to vypadalo, kdyby byly podmínky ve společnosti ideální. Chovali 
bychom se k sobě lépe? Vybudovali bychom něco krásnějšího? Cítili bychom se 
šťastnější? Anebo je to celé úplně jinak a svět je jen odrazem a výsledkem toho, 
jak jsme uvažovali, cítili a konali a jací jsme uvnitř? Trochu se obávám, že jsme 

až příliš limitováni svým smýšlením a vnitřním nastavením. Nejde o to neu-
dělat chybu, to je normální. Mluvím o situaci, kdy o nějakém nedostatku vím, 
a přesto opakuji – z blbosti či pohodlnosti – stejnou chybu stále dokola. Jako 

Pat a Mat. V tom je ta marnost. Ta neochota a neschopnost překročit svůj stín.

Milí čtenáři,
pokud máte rádi tento časopis a chcete přispět k tomu, aby se Šifra dostala 

k více lidem, přidejte se k nám a pomozte nám ji šířit dál. 
Odměnou vám bude nejen dobrý pocit, ale seženete-li 
aspoň 3 další předplatitele nebo domluvíte 3 zajímavá 

odběrná místa, získáte od nás předplatné zdarma. 
Můžete se také stát prodejcem Šifry, první časopisy 

získáte zdarma. Více informací na straně 66, na mailu 
redakce@casopis-sifra.cz či na telefonu 702 417 540.

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Jako Pat a Mat
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Člověku je až stydno... Ten scé-
nář, podle kterého chátrají-
cí impérium obsazuje, ničí, 
okupuje či jinak destabilizuje 

jeden stát za druhým, je stále stejný. Ne-
bylo by to tak trapné, kdyby u toho ag-
resor nekřičel, jaký je prezident obsazo-
vané země diktátor, darebák a zločinec. 
Když někomu píchnu vidličku do oka, 
seberu mu majetek, a  jakmile kolem 
sebe začne kopat, naoko se budu pohor-
šovat nad jeho chováním, budu buď po-
krytec, nebo cynik. Anebo demokrat…

Narážím teď na situaci ve Venezuele, 
která je již delší dobu velice napjatá, 
neboť v  této latinsko-americké zemi 
vypukl již tradiční státní převrat. Kdo 
za ním stojí, je opět jasné. Američanům 
vadí především skutečnost, že současný 
prezident Nicolás Maduro, stejně jako 
jeho předčasně zemřelý předchůdce 
Hugo Chávez, nechce nechat v  rukou 
nadnárodních korporací nejcennější 
venezuelský poklad – ropu. Zatímco 
ropné koncerny stále bohatly, Venezue-
la se zřítila mezi nejchudší státy – a to 
přesto, že má největší 
zásoby černého zlata 
na světě. Je to snad ješ-
tě bizarnější paradox, 
než když nejmenovaná 
evropská společnost 
v  Česku zprivatizovala 
některé vodárny tak 
šikovně, že jí plynou 
všechny zisky za vodu, 
ale opravy a náklady na 
údržbu platí obyvatelé.

Když se k moci dostal Hugo Chávez, 
snažil se špatně nastavené podmínky, 
kdy zahraniční firmy ropu za hubičku 
kupovaly, ale draze přeprodávaly dál, na-
rovnat. A docílit toho, že jeho stát bude 
z ropy také něco mít. Proto čelil od po-
čátku pokusům o svržení; největší Ame-
ričany řízené a placenou opozicí prová-
děné povstání proti němu se uskutečnilo 
v roce 2002, kdy byl Chávez dokonce une-
sen z prezidentského paláce. Díky obrov-
ské podpoře venezuelských obyvatel ale 
nakonec musel být do úřadu vrácen.

Celou dobu se média a politici na Zá-
padě tváří, jako by nic nevěděli a  ten 
špatný byl Chávez. Poté, co zemřel na ra-
kovinu, se Američané se stejnou vervou 
pustili do jeho nástupce Nicoláse Madu-
ra. Stát se – i kvůli neustálým sankcím 
a  nemožnosti normálně obchodovat 
s  ropou – zmítá v hyperinflaci a vláda 
čelí permanentním protestům. Vrcho-
lem bylo, když sám sebe prohlásil za 
úřadujícího prezidenta opoziční předse-
da parlamentu Juan Guaidó, a bez ohle-
du na to, že je legitimním prezidentem 
Maduro, Guaidóa jako hlavu státu uzna-
la na popud Američanů řada dalších 
západních či latinskoamerických zemí. 
Kdo by se zajímal o nějaké volby, že?

Jak si dnešní Západ představuje demo-
kracii, právo a spravedlnost, pak ukázal 
koncem ledna, kdy média informovala 
o tom, že Anglická banka zamítla žádost 
venezuelského prezidenta Madura o vy-
dání části venezuelských zlatých rezerv 
ve výši 1,2 miliardy dolarů ve zlatých 
prutech. Agentura Bloomberg k tomuto 
neuvěřitelnému činu uvedla, že rozhod-

nutí nevydávat zlato bylo 
přijato poté, co vysocí 
američtí úředníci včetně 
ministra zahraničních 
věcí Mikea Pompea a po-
radce prezidenta USA 
pro národní bezpečnost 
Johna Boltona vyvinuli 
na Británii nátlak. Nico-
lás Maduro v  reakci na 
dění prohlásil, že on  je 

ústavní prezident, zatímco předseda 
opozičního parlamentu je „loutka USA“. 
Ještě předtím kvůli organizování po-
kusů o své svržení zrušil diplomatické 
vztahy s USA a požádal americké diplo-
maty, aby během 72 hodin opustili zemi. 
Američané ale nerespektují minimálně 
od roku 2001 žádné demokratické ani 
diplomatické procedury, natož meziná-
rodní právo, a  tak to ministr Pompeo 
prostě odmítl respektovat a  drze pro-
hlásil, že Maduro nemá právo přijímat 
takové rozhodnutí. Vždyť je jenom zvo-
lený prezident, no ne?

Podobně „demokraticky“ se chova-
jí i  evropské státy. Španělsko, Francie 
a  Německo na konci ledna prohlásily, 
že jsou připraveny uznat lídra venezu-
elské opozice a  předsedu parlamentu 
Juana Guaidóa prezidentem, pokud 
vláda Nicoláse Madura do osmi dnů 
neoznámí nové prezidentské volby. 
Oznámili to španělský premiér Ped-
ro Sánchez, francouzský prezident 
Emmanuel Macron a mluvčí německé 
vlády. „Venezuelský lid si zaslouží svo-
bodně rozhodnout o své budoucnosti,“ 
napsal na Twitteru francouzský prezi-
dent Macron, kterému zřejmě uniklo, 
že venezuelský lid svobodně rozhodl 
ve volbách. Jak by se tomuhle kašparo-
vi líbilo, kdyby mu vzkazoval přes in-
ternet venezuelský prezident, že není 
žádným prezidentem a  že by se jím 
měla stát nějaká žlutá vesta? Macron, 
místo aby se staral o  pořádek ve své 
zemi, ještě napsal: „Bez voleb oznáme-
ných do osmi dnů bychom mohli uznat 
Juana Guaidóa úřadujícím preziden-
tem Venezuely, aby nastartoval tento 
politický proces. Spolupracujeme s na-
šimi evropskými spojenci.“

Za absurdní označil osmidenní ulti-
mátum ruský vyslanec při OSN Vasilij 
Něbenzja, podle kterého se Venezue-
la stala „srdcem“ rostoucího geopoli-
tického duelu. „Silně odsuzujeme ty, 
kteří tlačí venezuelskou společnost na 
okraj krveprolití. USA vykreslují obraz 
konfliktu mezi Madurovým režimem 
a venezuelskými občany, tento obraz je 
ale daleko od reality,“ prohlásil v Radě 
bezpečnosti. Venezuelský ministr za-
hraničí Jorge Arreaza pak k evropské-
mu jednání dodal: „Evropa nám dává 
osm dní? Kam jste se to dostali, když 
dáváte lhůtu a ultimátum suverénnímu 
lidu? Je to skoro dětinské. Nikdo nám 
nebude dávat lhůty a  říkat nám, jestli 
uděláme nebo neuděláme volby. Jak si 
můžete dovolit dávat ultimátum vládě 
suverénní země?“

To jsme to dopracovali, když nás z de-
mokracie školí Venezuelané a  Rusové. 
Nejhorší na tom je, že mají pravdu. vid 

Demokracie rozkvétá
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Z jiného světa
JE TO MARNÉ? Jiří Kobza, vystudovaný 
geolog, pracoval za socialismu v podniku 
zahraničního obchodu Strojexport v oddělení 
vývozu geologických prací na Střední východ. 
Kromě Jemenu a Egyptu působil i v Jordánsku 
a v Íránu, kde pobýval v letech 2000 až 2004 
jako diplomat. Po zkušenostech z islám-
ských zemí poslanec za SPD rozeslal v lednu 
médiím svůj vzkaz zastáncům řízené a štědře 
sponzorované migrace do Evropy: „Pro 
všechny humanistické, multikulturní, soucit-
né, solidární, korektní a jiné pomáhající duše, 
co se mohou přetrhnout, aby se zavděčily 
,uprchlíkům‘, vzkazuji s plnou odpovědností: 
Uvědomte si, že podle Koránu jste pro každé-
ho, i toho nejumírněnějšího muslima jen jejich 
služebníci, a cokoli pro ně uděláte, cokoli jim 
dáte, je z jejich strany chápáno ne jako pomoc 
bližnímu, ale povinnost otroka vůči svému 
pánu! (…) Odmalička jsou Koránem v tomto 
vychováváni a nebude to nikdy jinak! Všichni, 
kteří uklidňujete, nebo se dokonce nám, 
původním obyvatelům vysmíváte, že není 
důvod se bát, kteří byste nás chtěli soudit 
dle svých nových zákonů jako fašisty, jste 
buď totální kreténi, nebo nejhorší zločinci! 
(…) Tak už toho, propána, vy pitomci, nechte, 
nebo nás dostanete do takového maléru, 
z něhož se už nevyhrabeme.“ Každému 
jsem to tady na té točně říkal: Neberte 
úplatky (a granty), nebo se z toho zblázníte. 
Je to marné, je to marné, je to marné…

BACHA, BACHAŘ. Vězeňští dozorci se cítí diskriminováni a dehonestováni tím, že se 
jim říká bachaři. Podle vězeňské služby jde o urážlivý výraz a apeluje na veřejnost, aby jej 
přestala používat. „Bohužel jsme nuceni reagovat na stále ještě často používané pejorati-
vum ‚bachař‘ v souvislosti s našimi dozorci či zaměstnanci věznic obecně,“ napsala Vězeň-
ská služba ČR v úvodu prohlášení zveřejněném na svých stránkách, o němž informovaly 
Lidové noviny. „Zatímco ostatní bezpečnostní složky mají pro své příslušníky jednoslovný 
název, ať už je to policista, celník či hasič, naši příslušníci jej nemají. Laická veřejnost 
tedy často používá toto pejorativum, aniž by to bylo myšleno špatně,“ řekla serveru 
Lidovky.cz mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová. „Pro nás je ale tento název hanlivý.“ 
Slovo bachař, nebo též vachař, vzniklo zřejmě z německého die Wache (stráž) přeměnou 
hlásky „v“ na „b“ a spojením s koncovkou -ař. Být bachařem, okamžitě volám fízly…

TOXICKÁ DEMENCE. Globální politická korektnost dosáhla nového milníku. Společnost 
Gillette, jež razí heslo „pro muže to nejlepší“, se rozhodla spáchat marketingové 
harakiri, když zveřejnila nový reklamní spot napadající vlastní zákazníky. Ve videu 
v rámci kampaně The Best Man Can Be nabádá muže, aby se stali lepšími, a činí tak 
kritikou jejich domácího násilí, sexuálního obtěžování a „toxické maskulinity“. Podle 
záběrů z kampaně MeToo a obtěžování žen to vypadá, že firma Gillette a tvůrci spotu 
z reklamní agentury Somesuch pod vedením Kim Gehrigové muže považují obecně 
za násilný a podřadný živočišný druh. I kdyby to tak bylo, je to podobné, jako kdyby 
bezdomovec nadával kolemjdoucím do idiotů a pak od nich chtěl drobné. Obzvlášť 
absurdní je na videu, které mimochodem vůbec neřeší žiletky, jeho konec, kdy se mužský 
hlas dotazuje, zda sexuální obtěžování nebo toxická maskulinita jsou tím nejlepším, co 
může společnost od muže získat. „Holicí strojky Gillette jsem používal celý svůj život, 
ale tato absurdně ctnostná reklama to možná změní. Společnost, která se veze na vlně 
patetického útoku na mužnost, nebudu možná už podporovat,“ napsal na Twitteru 
známý britský novinář a televizní moderátor Piers Morgan. „Jste velmi špatný muž, 
a nyní si od nás kupte žiletky,“ shrnuje na Twitteru drzost reklamy, která potenciálního 
kupce totálně sepsuje, uživatel Nathan. Podle videa už se nejde dál vymlouvat na to, 
že „chlapi jsou prostě chlapi“. Ano, a ještě k tomu bílí. Ve videu totiž černoch zastavuje 
harašícího bělocha… Asi by to chtělo změnit pohlaví, barvu nebo aspoň orientaci.

Na vše je dobré dívat se s nadhledem aneb komentované události 
a zajímavosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti.   
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MŮJ BRÁCHA MÁ PRIMA BRÁCHU. Český hokejový brankář 
David Rittich z Calgary Flames zařídil svému bratrovi po tréninku 
týmu setkání s legendárním maskotem Plamenů – loveckým psem 
Harveym. A udělal tím mladšímu sourozenci obrovskou radost. 
Třiadvacetiletý Tomáš vzal Harveyho do náručí, následně přiběhl 
k Davidovi a s poděkováním ho objal také. „Když se doma koukají 
na mé zápasy, pořád hledá Harveyho. Opravdu ho miluje. Chtěl 
jsem mu připravit něco, na co nezapomene, a naplánoval jsem mu 
překvapení. Věděl jsem, že bude šťastný, ale netušil jsem, jak bude 
reagovat. Dojalo ho to k slzám,“ řekl gólman, který na bratrova 
slova díků odpověděl: „Já děkuji tobě.“ Rittich přiznal, že je pro něj 
autistický bratr velkou inspirací v hokejové kariéře, a ocenil i své 
rodiče, kteří ho na šestou ráno vozili odmala na tréninky a zároveň 
poskytli veškerou péči Tomášovi. „Mít tady Tomáše a vidět každý 
den úsměv na jeho tváři, to je to nejlepší. Mám to strašně moc 
rád. Kvůli němu makám a chci být co nejlepší. Dělám to všechno 
proto, aby na mě byl pyšný. On takovou možnost nemá, takže to 
dělám pro nás oba,“ uvedl v rozhovoru pro web svého týmu David 
Rittich, jenž je na Tomáše též hrdý. „Vždycky mi cinkne. Jde mu 
to dobře. Ani nevím, kde se to tak naučil. Je to vždycky nejlepší 
část mého dne. Já jsem pyšný, jak se ve všem zlepšuje a bojuje 
se všemi výzvami. Chodí do školy a dojde si sám i do obcho-
du. Stává se z něj nezávislý kluk. Já k němu vzhlížím víc než ke 
komukoliv jinému v mém životě. On je mým mentorem a já jeho.“

DVA KŘÍŽKY. Česká televize to opět přepískla. Místo aby decent-
ně připomněla sebeupálení studenta Jana Palacha na protest proti 
sovětské okupaci, rozjela týdenní adorační maraton, skoro jako 
kdyby bylo sebeupálení „cool“, a manipulativně tehdejší události 
propojila s dnešní situací. Byla dokonce tak důsledná, že upravila 
dobový audiozáznam ze srpna 1968, kdy Český rozhlas oznamoval 
obsazení naší země. Televize, aby mohla navléci srpen 68 na svou 
obvyklou propagandu, vystřihla z oznámení vojska Polské, Maďar-
ské a Bulharské lidové republiky a NDR a nechala jen ta ze SSSR. 
Podobně jako vzrostl počet sebevražd poté, co vydal v 18. století 
Goethe román Utrpení mladého Werthera, přišel 18. ledna na Vác-
lavské náměstí muž, polil se benzinem a zapálil. Divné je, že média 
nezveřejnila jméno muže, který byl převezen do Vinohradské ne-
mocnice v kritickém stavu, a zapadla též informace svědků, že muž 
před činem držel cedulku v arabském písmu a dva křesťanské kříž-
ky a něco „brebentil“. Že by se chtěl muž upálit z opačných důvodů, 
než by se médiím hodilo, aby mohla stvořit nového mučedníka?

PEPÍČEK A UNIE. A nakonec jeden ze života. Ptá se paní 
učitelka dětí, jak si představují Evropskou unii. Přihlásí se Fran-
tišek a říká: „Já si představuji Evropskou unii jako mrakodrap. 
Představte si obrovský dům a jeho velikánské pevné základy. 
Přijde zemětřesení, on se chvěje, ale stojí stále pevně na svém 
místě!“ – „Výborně, Františku, píšu ti jedničku s hvězdičkou.“ 
Přihlásí se Janička: „Já si Unii představuji jako strom. Představte 
si jeho rozložitou korunu, silný kmen, široké pevné kořeny. Vítr 
fouká, strom se ohýbá, ale nepovolí, stále stojí pevně na svém 
místě!“ – „Výborně, Janičko, i tobě píši jedničku s hvězdičkou.“ 
Nakonec se přihlásí známý provokatér Pepíček: „Já si před-
stavuji Evropskou unii jako loď na rozbouřeném moři.“ – „Tak 
na tohle jsem vážně moc zvědavá,“ strachuje se paní učitelka. 
„Představte si, paní učitelko, rozbouřené moře, dvacetime-
trové vlny, vítr fouká, liják bičuje palubu, loď se kymácí, lidi 
blijou, a vystoupit nemůžou!“ Tohle snad ani není vtipné…

BILIONOVÝ SEX. Zakladatel a šéf internetového obchodu 
Amazon Jeff Bezos, který je oficiálně uváděn jako nejbohatší 
člověk na světě, se po 25 letech manželství rozvádí se svou ženou 
MacKenzie. Ve společném prohlášení manželé uvedli: „Rozhodli 
jsme se rozvést a pokračovat dál v našich životech jako přátelé.“ 
Dále prohlásili, že jsou nesmírně vděční za to, že potkali jeden 
druhého, a kdyby věděli, že manželství po 25 letech skončí, šli 
by do toho stejně. „Měli jsme jako sezdaný pár skvělý společný 
život a vidíme před sebou skvělou budoucnost jako rodiče, přátelé 
a partneři v podnicích a projektech.“ Až si člověk říká, proč se tedy 
rozcházejí. Jak se ukázalo, prohlášení bylo podobně pravdivé jako 
většina oficiálních verzí událostí v médiích. Ve skutečnosti přišlo 
poté, co Bezos, jehož jmění se odhaduje na 160 miliard dolarů, své 
ženě osm měsíců zahýbal s manželkou svého kamaráda, informace 
se dostaly k bulvárním médiím a byznysmenovi se nepodařilo 
vydání zabránit. „Chci tě cítit, chci tě vdechnout. Chci tě pevně 
držet. Chci tě líbat na rty. Miluji tě. Jsem do tebe zamilován,“ psal 
podle amerického bulváru National Enquirer Jeff Bezos své milence 
Lauren Sanchezové. Co by člověk od tak ostře sledovaného muže 
nečekal, je i fakt, že posílal bývalé televizní silikonovo-botoxové 
moderátorce mobilem fotky s obnaženým penisem a spali spolu 
v posteli Bezosových. Bezosová při rozvodu může vysoudit 80 mili-
ard dolarů, v přepočtu 1,8 bilionu korun. Takové menší odškodné…
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Oprýskaná 
budova, 
kterou v lednu 
začali vyklízet 
exekutoři, opět 
vzedmula vlnu 
vášní. Přístup 
nezvaných 
obyvatel 
vyvolává několik 
zajímavých 
filozofických 
a hygienických 
otázek…

KLINIKA  
špinavých  

ILUZÍ
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Při pondělku 14. ledna 2019, v or-
wellovské době první poloviny 
jedenadvacátého století, kdy 
si člověk, který ještě nepřišel 

o rozum, již zvykl na to, že je všechno 
vzhůru nohama, a kdy o demokracii ve 
veřejném prostoru kážou novodobí ko-
munisté s  přezdívkou liberální demo-
kraté, kteří svoji představu svobody pro-
sazují s takovým fanatismem a takovou 
vervou, že by nejraději „zakázali“ všech-
ny lidi s jiným názorem, jsem měl zrov-
na výjimečně puštěný rozhlas. A málem 
mi zaskočila svačina.

„Klinika byla vždy uklizené, úhledné 
a sympatické místo bez drog. V několi-
ka posledních dnech se je média, zvlášť 
TV Prima, snažila představit jako feťá-
ky a  bordeláře. To je dle mého soudu 
manipulace. To exekutor, který vnikl 
do budovy, rozmlátil zbylé zařízení 
a udělal tam ten nepořádek. A ten pak 

předvedli divákům,“ vyprávěl na ČRo 
filozof, literární historik a vysokoškol-
ský pedagog z  Fakulty humanitních 
studií Univerzity Karlovy Martin C. 
Putna. Nemluvil o žádném místě, kde 
byl zrovna hospitalizován, ale opravdu 
o TÉ klinice na Žižkově, která vzbudi-
la opět po čase vášně, když ji začali na 
základě soudního rozhodnutí vyklízet 
exekutoři.

Nemohu ten obraz stále dostat z hla-
vy. U  televizních záběrů i  videa, které 
natočil jeden člen bezpečnostní agentu-
ry, aby zdokumentoval, jak to v takzva-
ném Autonomním sociálním centru Kli-
nika neboli budově bývalé plicní kliniky, 
kterou stát přestal využívat, skutečně 
vypadá, svačit doporučuji jen na vlastní 
nebezpečí. Takový bordel a  smrad by 
nezaranžovalo ani sto exekutorů, kteří 
by dovnitř naběhli s baseballovými pál-
kami a zařízení neznačkovali obvyklými 

páskami, ale na psí způsob. Jde přesně 
o  ten druh svinčíku, který vznikne 
dlouhodobou nepořádností, nečistot-
ností a neuklízením a který znají v men-
ší míře i  studenti vysokoškolských 
kolejí či svobodní mládenci; a  v  tomto 
konkrétním případě spíš třeba feťáci 
a bezdomovci.

Docent Putna ve veřejnoprávním roz-
hlase tvrdil, že na Klinice opravdu byl. 
Jelikož jsem jej zažil, ještě když předná-
šel na Filozofické fakultě, a později také 
jako začínající redaktor Lidových novin, 
kdy jej moji kolegové fotografové fotili 
na jeho perfektně uklizené chalupě, při-
kláním se spíše k názoru, že mu ultra-
levicová ideologie zatemnila postupem 
času úsudek. Kdyby na Klinice opravdu 
byl, nemohl minout tu hromadu ex-
krementů, kterou nafotil třeba týdeník 
Reflex, a pokud toto dokázal záměrně 
přehlédnout a  „přečuchnout“ nebo 

v budově vůbec nebyl, dopustil se typic-
kého šíření nepravdy v zájmu liberálně-
-demokraticko-marxisticko-leninské 
propagandy. Prostě kecá.

Učitel squatterem
Všechno to přitom začalo tak roman-
ticky, jak to u většiny levicových aktivit 
bývá. Na konci listopadu 2014 obsadili 
pět let prázdnou a zanedbanou budovu 
bývalé polikliniky na Praze 3 aktivisté 
z  iniciativy KLIniKA a  k  příjemnému 
překvapení místních obyvatel začali 
odklízet nepořádek, který tu zůstal po 
bezdomovcích a  narkomanech. Před 
oprýskanou budovou v  Jeseniově ulici 
na Praze 3 skupina mladých lidí se sme-
táky a  igelitovými pytli začala odstra-
ňovat hory odpadků, které se na místě 
vinou státu, jemuž budova patří, vršily 
neuvěřitelných pět let poté, co zanikla 
místní poliklinika.

Co udělá normální člověk, když dostane výpověď 
z nájmu? Odstěhuje se. Mladý levičák řekne, 
že vlastník nemá na budovu právo a odmítne odejít.

Foto Profimedia
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Aktivisté ohlásili svůj plán vytvořit 
na místě nové sociální a kulturní cent-
rum.  „Squatting je pouze prostředek, 
abychom upozornili na tento problém 
a přivodili změnu. Naším cílem je vytvo-
řit neziskové centrum, které by sloužilo 
všem lidem v okolí a oživilo by veřejný 
prostor,“ vysvětlil nezvyklý postup jeden 
z  iniciátorů akce Arnošt Novák, který 
vyučuje environmentální sociologii na 
Fakultě humanitních studiích Univerzi-
ty Karlovy. To nevypadá zrovna na typic-
kého squattera...

Zástupci Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, pod nějž budova 
spadala a který nechal budovu chátrat, ale 
arogantně odmítli o čemkoli jednat a dali 
aktivistům dvoudenní ultimátum, do kte-
rého musí být bývalá poliklinika vyklize-

na. Ti se obrátili na městskou část Prahy 
3 s návrhem, že by v plánovaném sociál-
ním a  kulturním centru chtěli vybudo-
vat  kavárnu, lidovou jídelnu,  knihovnu, 
cyklodílnu, tělocvičnu nebo  klub pro 
rodiče s dětmi; dle vzoru podobných ne-
ziskových komunitních center v západní 
Evropě. Požádali zároveň magistrát i rad-
nici Prahy 3 o podporu a povolení stavbu 
s velkou zahradou převzít.

To ale poněkud kolidovalo s tím, že byl 
zrovna objekt převáděn z Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových 
na Generální inspekci bezpečnostních 
sborů (GIBS), která do něj chtěla přenést 
své pražské sídlo.

Aktivisté se nabídli, že se o  budovu 
budou starat aspoň do doby, než dojde 
k převodu a než úřad zveřejní smlouvu 

o převodu. Namísto toho policie 9. pro-
since budovu vyklidila a  z  dění kolem 
Kliniky se stalo vysoce politické téma. 
Při demonstraci a pochodu na podporu 
aktivistů se sešlo zhruba 700 lidí, kteří 
si získali například podporu Strany zele-
ných a pražské umělecké a intelektuální 
elity, hanlivě přezdívané pražská kavár-
na. Po dalších demonstracích tehdejší 
ministr financí Andrej Babiš vyjádřil 
projektu podporu, ale když viděl, že tím 
u  potenciálních voličů příliš nezabodo-
val, zase ji raději stáhl. Na začátku února 
2015 přesto došlo k dohodě mezi oběma 
stranami barikády a Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových po 
Babišově intervenci nabídl bezplatnou 
výpůjčku budovy na dobu, než ji GIBS 
převezme a začne využívat.

„My jsme pro demokratizaci vlastnictví,“ 
řekl na tiskovce Jakub Ort z Kliniky (vlevo). 
Na to se ho Jiří X. Doležal z Reflexu zeptal: 
„A můžu si vzít váš mobil?“ Ne, to prý není 
demokratizace vlastnictví, sebrat někomu 

mobil. Ale dům ano…   Foto Profimedia
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Na základě výběrového řízení po-
depsal úřad s  iniciátory projektu Au-
tonomního sociálního centra Klinika 
v  čele se zmíněným Arnoštem Nová-
kem, sociální pracovnicí Annou Hausne-
rovou, politoložkou Terezou Virtovou, 
fotografkou Martinou Sosnovou a uměl-
cem Ivem Mathé smlouvu na dobu nej-
déle jednoho roku, kterou by bylo mož-
no až sedmkrát prodloužit.

Mezitím Generální bezpečnostní 
a informační sbor ztratil o budovu zá-
jem, a  teoreticky tak mohla fungovat 
Klinika dál a  mohl být relativní klid. 
Horší než v původní podobě s narkoma-
ny a bezdomovci by to zřejmě nebylo; 
zpočátku totiž plnilo centrum v  jisté 
míře i roli, pro kterou vzniklo – konaly 
se zde přednášky, sousedské slavnosti 
či výstavy.

Jenže stát se rozhodl v březnu 2016 
smlouvu neprodloužit pod průhlednou 
výmluvou, že podle Stavebního úřadu 
Prahy  3 je stavba zkolaudovaná jako 
zdravotnické zařízení, její využívání k ji-
ným účelům je protiprávní a v případě 
prodloužení výpůjčky by mohla násle-
dovat sankce. A  začal usilovně hledat 
nějakou instituci, která by budovu pře-
vzala. Právě zde na sebe narazily dva na-

prosto rozdílné přístupy – byrokratický 
a anarchistický.

Dej mi mobil
Co udělá normální člověk, když dosta-
ne výpověď z nájmu? Odstěhuje se. Co 
udělá mladý levičák? Řekne, že vlastník 
budovy nemá na budovu žádné právo (!), 
zabarikáduje se a odmítne odejít. Možná 
je majitel idiot a nemusí se mi to líbit, ale 
taková jsou pravidla.

Aktivisté odmítli budovu opustit do-
konce i poté, co na podzim získala ob-
jekt jiná státní instituce, Správa želez-
niční a dopravní cesty (SŽDC), která jej 
plánovala opravit, zřídit tam kanceláře 
a  přesunout část svých zaměstnanců. 
Jelikož se na podporu aktivistů posta-
vil neziskový sektor a mnoho známých 
osobností, aktivisté okupovali budovu 
nelegálně až do začátku letošního roku. 
Nehnulo s nimi ani to, že Pražské vodo-

vody a kanalizace na žádost SŽDC uza-
vřely přívod vody do budovy. Stejně ji asi 
tolik nepotřebovali…

Po soudních tahanicích dospěl spor 
až k Ústavnímu soudu, kam podali akti-
visté v čele s Terezou Virtovou stížnost 
proti rozsudkům Nejvyššího soudu, 
Městského soudu v Praze a Obvodního 
soudu pro Prahu 3 o vyklizení budovy; 
Ústavní soud ji však odmítl s logickým 
odůvodněním: nelze tolerovat okupaci 

cizích objektů bez právního důvodu 
jen proto, že nejsou využívány, a  stě-
žovatelka v  době uzavření někdejší 
smlouvy o  výpůjčce s  vlastníkem ob-
jektu musela počítat s možností, že po 
uplynutí sjednané smlouvy tato nebu-
de prodloužena. A  je vedlejší, jestli je 
na místě obava aktivistů, že stát lhal 
a budovu by stejně nevyužíval a pou-
ze se chtěl nezvaných obyvatel Kliniky 
zbavit.

Základ je v aktivitě, ne v polehávání a chlastání. 
Polehávání a chlastání spojené s mudrcováním 
se stalo normou. Žarko Jovanovič
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Soud sice souhlasil se stěžovatelkou 
v tom, že pro stát je lepší, když je budova 
kliniky momentálně využívána, než aby 
chátrala, nelze kvůli tomu ale podle sou-
du upírat majiteli vlastnické právo. Ar-
gument paní Virtové navíc jaksi pomíjí 
skutečnost, že stát chtěl objekt začít vy-
užívat už v roce 2015, ale právě nelegální 
obsazení squattery mu to znemožnilo.

Takhle rafinované snad nebyly ani je-
zinky z pohádky o Smolíčkovi. Podepište 
smlouvu s  ultralevičákem a  peklem se 
vám odmění. „Fetišizace vlastnického 
práva je jedním ze základních problémů 
téhle společnosti,“ odpověděl na tiskové 
konferenci na otázku novinářů, proč ne-
respektují vlastnické právo a přivlastňu-
jí si něco, co jim nepatří, jeden z „vůdců 
odporu“ Jakub Ort. „My jsme pro demo-
kratizaci vlastnictví.“ Na to se ho Jiří X. 
Doležal z Reflexu zeptal: „A můžu si vzít 
váš mobil?“ Ne, to prý není demokratiza-
ce vlastnictví, sebrat někomu mobil. Ale 
dům ano…

Klinikáři se snaží vzbudit dojem, že 
jde o něco víc, o jakousi vznešenou ideo-
logii, vzdor proti systému či společenský 
protest. V tomto směru mě velmi zaujal 
i ideologický spor mezi občanským (ne-
levicovým) aktivistou Honzou Korálem, 
který provozuje alternativní informač-
ní server New World Order Oppositon, 
a některými jeho čtenáři na Facebooku. 
„Spousta lidí se pohoršuje nad tím, že 
klinikáři jsou nemakačenka, kterým 
se nechce pracovat a chtějí žít z cizího. 
Odhlédnu teď od konkrétního případu 
Kliniky a zobecním to na celou mládež. 
Představte si, že je vám mezi 20 a 30 lety 
a máte už zhruba představu o tom, jak 
to v tomhle státě vypadá. Kdo by chtěl 
pracovat za ty nízké mzdy, za které sot-
va přežijete, rodinu prakticky neuživíte 
a vlastní bydlení si v životě nepořídíte? 
Kolik procent mládeže má takové záze-
mí, že se může dostat do vyšších příj-
mových skupin? Kdo by chtěl pracovat 
v systému, který vám dá třikrát menší 
plat, než si skutečně zasloužíte, ze kte-
rého více než polovinu odevzdáte státu, 
který to použije na účely, které nemůže-
te žádným způsobem ovlivnit, a ještě je 

značné množství použité jen na udržo-
vání tohoto nesmyslného a zločineckého 
systému?

Kdo by chtěl pracovat v systému, jehož 
jediným smyslem je bohatnutí bohatých, 
chudnutí chudých a likvidace životního 
prostředí? Mladý člověk přirozeně chce 
lepší svět a chce budoucnost, která má 
smysl, a nechce pracovat na udržování 
zvráceného systému. A že nepracují, ale 
zkouší se přiživovat na výsledcích prá-
ce jiných lidí? Ale oni nevytvořili tento 
zrůdný systém, za něj jsou zodpovědné 
předchozí generace. A protože předcho-
zí generace tohle zlo vytvořily a udělali 
z krásného místa pro život, kterým tato 
planeta je, otrokářskou kolonii, tak není 
důvod výsledky jejich činnosti respekto-
vat. A lepší než tenhle nesmysl udržovat 
při životě a zapojit se do krysích závodů 

je zkoušet přežít, jak se dá, a hledat ces-
ty ke změně. Až bude mít život v  této 
zemi smysl a až tu bude naděje na lepší 
budoucnost, pak bude mládež přirozeně 
toužit se zapojit do tvorby budoucnosti. 
Jenže protože to tu smysl nemá, tak je 
správné a  přirozené zotročení vzdoro-
vat,“ postnul Honza na svém profilu.

To jsou nepochybně slova do pranice. 
Jiný nelevicový aktivista Žarko Jovano-
vič na to ale namítl: „Základ je v práci, 
respektive v  aktivitě, ne v  polehávání 
a chlastání. Daně určitě vysoké jsou, nic-
méně mimo jiné i proto, že polehávání 
a  chlastání spojené s  mudrcováním se 
stalo normou, převládly nároky na to či 
ono bez práce oproti nároku odměny za 
práci v reálné výši jak z pohledu daní, tak 
z pohledu jejího efektu. Nevšiml jsem si, 
že by Klinika nějak bojovala proti mili-

„Klinika byla vždy uklizené, úhledné 
a sympatické místo bez drog. To exekutor 
rozmlátil zbylé zařízení a udělal 
tam nepořádek,” blouznil v rozhlase 
vysokoškolský pedagog a aktivista 
Martin C. Putna. Jasně, a zasvinil celou 
kuchyni...   Foto Profimedia
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ardářům či oligarchům, spíše naopak 
pomáhala realizovat jejich plány. Oni 
netvoří budoucnost, oni jen rezignovali 
a žijí dneškem a čekají, jak to dopadne.“

V hodně věcech mají pravdu oba. De-
batu rozvířil i další účastník debaty Jan 
Mazánek: „Mně připadá pokrytecké vy-
mlouvat se na jiné. Mám osobní zkuše-
nost z práce v McDonaldu, z práce jako 
zástupce stavební spořitelny, z práce na 
stavbě, z práce na sebe jako živnostníka, 
v pozici školitele práce s Microsoft Offi-
ce, z programování, z marketingu. Jsem 
v procesu rekonstrukce našeho druhého 
bytu. Byl jsem předsedou občanského 
sdružení, které se dohadovalo s Prahou 
8, že odpadová firma nemá expandovat 
v  sídlišti. Zúčastnil jsem se akce  Hnutí 
Zeitgeist ČR, zúčastnil jsem se jako stu-
dent konferencí Oracle... Umím si uva-

řit, vyprat, vyžehlit. Umím se zajímat 
o veřejně dění. Debatoval jsem s vedou-
cí odboru školství Prahy 12 při hledání 
řešení nějakých sporů školy. Prožil jsem 
řadu životních zkoušek, těžkostí, vyhoře-
ní. Mám spory s řadou lidí, ale mám lidi 
rád a nepovažuji ekonomiku za primární 
smysl života. Z ateisty jsem se stal věří-
cím. Hovořím česky, anglicky, trošku ně-
mecky, pár slov francouzsky, rusky a pol-
sky. A zodpovědně prohlašuju, že kdo se 
snaží a chce být užitečný, tak si své místo 
v dnešním světě najde. Zodpovědně vám 
říkám, že kdo chce být užitečný, může 
dělat skoro cokoliv. Základem je hledat 
změnu u sebe! Takže vybudujte cokoliv. 
Vlastní kavárnu a debatní spolek, vlastní 
nakladatelství, vlastní politickou stranu, 
ale sežeňte si na to peníze od těch, co 
chtějí na vaši aktivitu přispět dobrovolně. 

Ne z daní, kterými seberete plody jejich 
práce lidem, kteří místo kritizování a na-
dávání zvedli zadek a něco vytvořili. Fakt 
začínám mít ukrutnou alergii na lidi, co 
si stěžujou a  mají mentalitu, že někdo 
jiný může za to, kde právě teď jsou. Takže 
je na vás, zda jste ten nejchytřejší a svět je 
zlej, nebo zda otevřete oči a začnete vy-
užívat příležitosti. A klidně zbořte kapi-
talismus, kterej přeje dost nenažranejm, 
nezralejm s psychickým mindrákem, ale 
zkuste prosím před tím zbořením dneš-
ního systému mít alespoň trošku jistotu, 
že na tom zbořeništi dokážete postavit 
něco lepšího.“

Něco podobného mě napadlo, když 
jsem viděl v  televizi ten nechutně za-
hnojený sporák. Jak mohou změnit sys-
tém lidi, kteří si po sobě nedokážou ani 
uklidit? vid 
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D louho jsem si myslel, že jde 
o  italskou značku. Hezké bu-
tiky, stylové kousky a zvučný 
název. Až asi po pěti letech 

jsem se dozvěděl, že je Pietro Filipi český 
originál, který zakládal podnikatel a bý-
valý hokejista Petr Hendrych v době, kdy 
se mu narodil syn Filip. „Moje jméno po-
chází z  Vysočiny,“ směje se „jmenovky-
ně“ Gabriela Filippi, které se, poučen tím-
to příběhem, ptám hned v úvodu našeho 
povídání, jak je na tom s Itálií. „Nechali 
jsme si udělat rodokmen. Napřed byl ně-
jaký pan Filip, kněží, který sloužil v Itálii. 
Po návratu vznikl Filippi. V mém případě 
se stal navíc takový roztomilý omyl. V té 
době byly všechny ženy tohoto jména 
Filippiová, včetně maminky a  babičky. 
Ale když jsem se narodila, napsali mi do 
rodného listu Filippi. Nikdo už tu chybu 
nechtěl napravovat, a tak to tak zůstalo.“

O tom, že se nejednalo o náhodu, po 
zhlédnutí jejího divadelního představení 
nepochybuji ani vteřinu. V jejím případě 
to vypadá spíš tak, jako by se spojil celý 
vesmír, aby mohla být tím, čím je dnes – 
herečkou a  zakladatelkou netradičního 
divadla, které lidem po celé republice 
ukazuje věci mezi nebem a zemí s tako-
vou lehkostí a nonšalancí, že snadno uvě-
ří, že je v životě možné cokoli. Stačí se jen 
dobře dívat, naslouchat a nepřestat věřit.

Je pondělní večer a poslední opozdilci 
dobíhají na svá místečka. Klub Lávka ne-
daleko Karlova mostu je zcela vyprodán, 
a tak organizátoři přidávají další židlič-
ky. Stejný obrázek je k vidění od Sokolo-
va přes Kladno, Český Brod a Opočno až 
po Ostravu. Léčivé divadlo se stalo feno-
ménem, na který chodí celé rodiny.

„Cítíte tu energii?“ ptá se mě a svého 
manžela vedle sedící divačka, která se 
představuje jako Marie. „Necítíme,“ svor-
ně vrtíme hlavou. Omluvně dodávám, 

že jsme jen obyčejní muži a na tohle ne-
máme buňky. „Chce to víc otevřít srdce,“ 
radí sympatická tmavovláska s  tím, že 
je zde poprvé, ale právě teď nastal ten 
správný čas. Na jejím muži je patrná leh-
ká nervozita a obava, kam ho to vlastně 
jeho drahá vzala.

To už se ale v  sále stmívá a v Klubu 
Lávka, odkud je překrásný výhled na 
třpytící se hladinu Vltavy, se rozezní 
chytlavá melodie klavíru předního čes-
kého skladatele Zdeňka Zahradníka, na-
zývaného též „poslední romantik“. Jako 
kdybychom někam odplouvali. Chvilku 
na to přichází Gabriela Filippi a Chlapec, 
který viděl pravdu.

„Od dětství, alespoň od doby, kam 
sahají mé vzpomínky, jsem jasnovidný. 
Vidím nehmotné bytosti, duchy zemře-
lých lidí, lidské aury, o kterých zde budu 
mluvit jako o  světlech. Domníval jsem 

se, že je to běžná schopnost, kterou vlád-
ne každý. Že by to mohl být šestý smy-
sl, mě nikdy nenapadlo. A  tak jako má 
neznalost v  této oblasti, tak i  samotné 
mé schopnosti mi přinesly v životě řadu 
těžkostí,“ poznamenal si kdysi ve vikto-
riánské Anglii neznámý chlapec, jehož 
deník byl nalezen a vydán poprvé v roce 
1953. Gabrielu Filippi pak zaujal natolik, 
že z  něj udělala představení s  názvem 
Chlapec, který viděl pravdu, ve kterém 
velmi dojemně zachytila a  ztvárnila 
těžkosti hocha, jenž dle vlastních slov 
„nemohl udělat nic, aniž by mu do toho 
rodiče nemluvili“. A co teprve ve chvíli, 
kdy si neuvědomí, že strejdu Willyho, 
který už je dva roky mrtvý, nejenže 
ostatní nevidí, ale odmítají věřit, že ho 
může vidět někdo jiný. Stejné je to i s Je-
žíšem. Když hoch nadšeně přiběhne, 
že jej dnes ráno spatřil a že měl kolem 
sebe krásná barevná světla, všichni se 
mu vysmějí a silně věřící maminka, kte-

Gabriela Filippi tak 
dlouho hledala smysl 

života, až založila 
Léčivé divadlo. To 
baví, rozesmává, 
dojímá a léčí už 

sedm let plné sály 
od Sokolova po 

Karvinou. 

Jelikož chlapcova jinakost nedá mamince spát, nejprve 
jej vezme k očnímu, a když ten k jejímu zklamání 
prohlásí synka za bystrozrakého, následuje psychiatr.

Foto Lenka Hatašová
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rá synovi hrozí rovnou peklem, po něm 
žádá, aby jí svatosvatě slíbil, že už nic 
takového nebude říkat. „Nesmím říkat 
pravdu?“ nechápe hoch. No především 
pravdu… Až tohle jednou pochopí, bude 
moct být prohlášen za dospělého.

Jelikož chlapcova jinakost nedá ma-
mince spát, nejprve jej vezme k očnímu, 
a  když ten k  jejímu zklamání prohlásí 
synka za bystrozrakého, následuje psy-
chiatr. „Dával mi divné otázky a poslal 
mě k  moři, ale z  jasnovidectví mě to 
nevyléčilo,“ glosuje to chlapec, který se 
stává velmi osamělým – tím silněji, čím 

naléhavěji se matka snaží, aby byl, jak se 
říká, normální.

Gabriela Filippi byla všechno, jen ne 
obyčejná holčička. Vyrůstala ve Žďáru 
nad Sázavou a odmala si kladla tu nejdů-
ležitější otázku, která ale většinu lidí vů-
bec nezajímá: Co je smyslem mého života 
a života vůbec? Chodila a pozorovala ži-
voty lidí kolem sebe, a i přesto, že velmi 
snadno navazuje přátelství a  kontakty, 
stále nedostávala uspokojivou odpověď.

Její zvědavost posílilo i něco, co dnes 
zkoumají seriózní badatelé po celém svě-
tě – takzvaný zážitek blízké smrti. Zjed-

nodušeně by se dal tento jev popsat jako 
okamžik, kdy se vědomí oddělí od těla, 
které je například v bezvědomí a nezříd-
ka by podle známých přírodních záko-
nů již de facto nemělo být mezi živými. 
Gabriele se to stalo, když se v deseti le-
tech koupala na Piláku neboli v  Pilské 
nádrži u Žďáru nad Sázavou. V jednom 
místě je ve vodě obrovský sešup, kde se 
dostala v zápalu hry s míčem pod vodu 
a nedokázala vyplavat nahoru. Neví, jak 
dlouho se topila, zato si pamatuje přes-
ně, co tehdy viděla a prožívala. „Doteď si 
vybavuji přesné obrazy a pocit neuvěři-

telného, absolutního klidu. Nebylo to nic 
tragického, naopak to bylo velmi příjem-
né. Vůbec se mi nechtělo zpátky, z toho 
příjemného stavu ale přišly otázky, co 
budou dělat máma, co táta, co bráchové, 
když si všichni uvědomí, že jsem utope-
ná a mrtvá. To pro ně bude něco straš-
ného, říkala jsem si. No a pak mě nějaký 
kluk vytáhl ven a byla jsem zpátky.“

Původně chtěla být cílevědomá dívka 
baletkou. A to tak moc, že dokázala do-
slova přinutit rodiče, aby pustili svou de-
setiletou blonďatou dcerku s andělskou 
tvářičkou samotnou na konzervatoř do 

Brna. „Pro naše to bylo nepředstavitelné, 
že bych někde bydlela sama, ale já jsem 
byla nekompromisní a  nakonec mi to 
umožnili.“ Sama tak úplně nebydlela, zů-
stala u vzdáleného strejdy, se kterým se 
rodina nijak nestýkala, ale výsledek byl 
dost podobný. V sedm ráno sama vyrá-
žela do školy a večer za tmy se vracela. 
Smutno jí prý bylo strašně, ale věděla, 
že „balet je víc než zůstat doma“. Mobily 
ještě nebyly a domů jezdila – opět sama 
– na víkendy. „Rodiče to nakonec přijali, 
ale říkali, že jsem se úplně změnila. Do té 
doby jsem byla hodné a poslušné dítě,“ 
směje se Gabriela Filippi, která se nako-
nec baletkou nestala.

I když se hodně snažila, je to podobné, 
jako kdybych se chtěl posadit do kopkitu 
formule jedna, kde mívají jezdci sotva 170 
centimetrů; skoro dva metry tam prostě 
nenarvete, i kdybyste se rozkrájeli. Malá 
baletka zkrátka moc narostla. Dlouho ale 
doma nezůstala a vyrazila do Brna a pak 
do Prahy – tentokrát na herectví.

V  osmnácti letech se pak Gabriela 
Filip pi stala hned v  historicky prvním 
ročníku soutěže Miss nejkrásnější dív-
kou Moravy, což její hereckou dráhu slib-
ně nakoplo. I když ji trochu trápilo, že je 
posuzována podle toho, jak vypadá, její 
duchovní svět nikoho nezajímá a ztvár-
ňuje až příliš často milenky nebo sexy 
manželky, dostala se naštěstí i k Shake-
spearovi.

Tam nastal poněkud jiný problém – 
zprvu nedokázala oddělit svoji existenci 
od života ztvárňovaných postav. „Když 
jsem hrála utopenou Ofélii, umírala jsem 
každý večer,“ směje se. „Říkala jsem si, 
že jestli to takhle půjde dál, skončím asi 
v blázinci.“ Dostala ale dobrou radu od 
Viktora Preisse, který jí vysvětlil, jak po-
stavy přesvědčivě ztvárnit, ale neproží-
vat je vnitřně a nenechat sebou cloumat.

Dnes, kdy oslavila sedmileté výročí 
založení svého Léčivého divadla, to má 
hozené úplně jinak. „Teď, když vstupuji 
na jeviště, už neprožívám žádnou trému, 
strach, pochybnosti, já prostě vcházím 
na jeviště, pomodlím se a dovolím, ať se 
skrze mě děje vůle boží. Vstoupím tam 
a nechám to skrze sebe procházet. Jako 
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kdybychom tam byly dvě. Ta druhá jen 
pozoruje, co se na jevišti děje. Občas mě 
až šokuje, jaké moudré věty mi chodí 
do úst. Já mám sice napsaný scénář, ale 
velmi často se od něj oddělím v  obra-
zech i slovech.“ Takovému stavu se říká 
flow; lepší výraz než tohle anglické slo-
vo čeština nemá. Je to rozpoložení, kdy 
je člověk plně soustředěn na přítomnost 
a nic jiného pro něj neexistuje, takže je 
přímo napojen na pomyslný kanál čisté 
tvořivosti a inspirace.

Šifra má slabost pro lidi, kteří opustí 
zajeté koleje a  začnou dělat věci jinak 

a po svém; tím totiž zlepšují svět a uka-
zují cestu ostatním. Potřebují k  tomu 
pořádnou porci odvahy, odhodlání a ná-
mahy, aby mohli opustit iluzorní jistoty, 
které nás jen brzdí v  rozletu. Jakmile 
naskočíte na tu správnou vlnu, do cesty 
vám chodí jedna nápověda za druhou. 
Respektive znamení, kterým směrem se 
vydat dál, a různé odpovědi chodí všem 
lidem, ale pouze v  určitém naladění 
a „flow“ jsme schopni je vidět. Obvykle 
jsme bohužel spíš jako tažná zvířata, jak 
zpívá Mňága a Žďorp – klapky na očích 
a zabíráme. 

To bylo tak – na jednom večeru poezie 
přišla za  klavíristou Janem Frankem, se 
kterým v pořadu účinkovala, divačka, ať 
mu udělá horoskop. „Vůbec jsem nevěděla, 
jaké má Honza dary, okamžitě jsem od něj 
chtěla horoskop taky. Tehdy poprvé padlo, 
že mým úkolem je založit Léčivé divadlo. 
Ptala jsem se ho, co to jako znamená. Smál 
se, že to přece musím vědět já,“ vypráví 
Gabriela Filippi s  pobavením. Druhým 
pomocníkem, který jí dodal odvahy, 
byl doktor Vladimír Vogeltanz, který 
patnáct let pracoval jako nemocniční 
lékař a dotáhl to až na zástupce primáře. 

Gabriela Filippi jako Chlapec, který 
viděl pravdu (vpravo) a v představení Dar 
z nebes s Patrikem Kee.   Foto archiv LD
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Operoval a předepisoval prášky, až došel 
k  závěru, že tudy cesta nevede, odešel 
a  začal pacientům pomáhat odstranit 
pravé příčiny nemocí, kterými jsou po 
většinou pokřivené rodinné či partnerské 
vztahy, a  hledat opravdové perly ukry-
té v každém z nás. „Vyprávěla jsem mu 
o  svém životě a po chvíli řekl: ,Už toho 
nechte, to nemá cenu. Vy už jste měla stát 
na jevišti před pěti lety. Máte tomu jen vě-
řit, bude to chodit skrze vás. Máte mluvit 
k lidem, a jestli k tomu potřebujete nějaké 
divadlo, tak si ho udělejte. Ale nepustím 
vás, dokud mi neřeknete, co budete dělat.‘ 
Vůbec jsem nevěděla. No co vás baví a na-
plňuje, ptal se. Zrovna jsem četla knihu 
Lorny Byrneové Andělé v mých vlasech, ze 
které jsem byla nadšená…“

Slzy paní Anny
O prvním představení tedy bylo rozhod-
nuto. Teď ho tedy jen napsat, nazkoušet 
a  najít způsob, jak ho dostat mezi lidi. 
Pro někoho složitý úkol, pro jiného brn-
kačka. „Od toho dne se to prostě dělo. 
Každý den jsem se budila nebo spíš byla 
buzena ve tři ráno, sedla jsem si ke knize 
a psala scénář. Stejným způsobem jsem 
tu hru zkoušela, v obýváku, vedle spala 
rodina. Takhle to probíhalo asi 14 dní. 
No a nakonec mi zavolal Áda Innemann, 
kosmický vědec a badatel, který se zabý-
vá duchovním odkazem starých civiliza-
cí, a oznámil mi, že už ví, kde budu hrát 
své první představení. Jen jsem následo-
vala to, co ke mně přicházelo,“ vzpomíná 
Gabriela Filippi. 

První představení odehrála 28. 10. 
2011 před třemi stovkami lidí v sokolov-
ně v Sedmihorkách. A tak to všechno za-
čalo. Od té doby navštívila Gabriela malé 
i velké sály napříč republikou, kde hraje 
své netradiční hry, jejichž obsah se dotý-
ká mystiky a hloubky lidského života. Jak 
říká profesorka Anna Strunecká, úžasná 
autorka Doby jedové a  vynikající nezá-

vislá vědkyně, kterou nesnáší vědecký 
hlavní proud, protože lidem sděluje in-
formace o chemikáliích v životním pro-
středí a  potravním řetězci, rizicích oč-
kování a dalších důležitých problémech, 
jež oni před lidmi tutlají: „Představení 
Andělé v mém srdci jsem viděla třikrát 
a pokaždé se mi v očích objevily slzy. Ga-
briela Filippi dokáže mistrně a nenásilně 
navodit představu malé dívenky, která 
vypráví svůj příběh, prostý a dojemný.“ 
Anna Strunecká je mimochodem častým 
hostem Léčivého divadla – ve druhé části 
večera si Gabriela povídá s různými zají-

Od toho dne se to prostě dělo. Každý den jsem se 
budila nebo spíš byla buzena ve tři ráno, sedla jsem si 
ke knize a psala scénář. Takhle to probíhalo asi 14 dní.
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mavými osobnostmi, Tondou Baudyšem 
počínaje a Marianem Jelínkem a Tomá-
šem Klusem konče.

Občasným hostem je i Gabrielin man-
žel – bývalý fotbalista Pavel Karoch, kte-
rý pravidelně spolukomentuje fotbalové 
zápasy v České televizi. Málokdo ví, že 
někdejší vynikající záložník Dukly Pra-
ha vystudoval UMPRUM a  intenzivně 
se věnuje malbě. Již na začátku 90. let, 
kdy hrál v  Kostarice, hltal knihy Car-
lose Castanedy a  meditoval o  sto šest 
– v době, kdy o tom většina Čechů ješ-
tě neměla ani ponětí. Velice dobře znal 
například léčitele Františka Karabinu, 
bývalého šéfa Psychoenergetické labora-
toře na Vysoké škole chemicko-techno-
logické pod vedením profesora Kahudy, 
kde se zkoumaly věci jako telepatie, lé-
čitelství či právě jasnovidnost. Výsled-
ky byly tak zajímavé, že byla laboratoř 
krátce po revoluci pro jistotu zrušena 
a  zapomenuta, aby se mohlo úspěšně 
předstírat, že zkoumané jevy neexistují 
a zabývají se jimi jen „šarlatáni“.

S  panem Karabinou se Pavel Karoch 
setkal za poněkud neveselých okolností 
– při důležitém zápase, který sledovali 
skauti z celého světa, si zlomil nohu tak 
komplikovaně, že mu lékaři předpoví-
dali, že nebude nikdy chodit, natož hrát 

fotbal. „Tenhle Karabina, který měl Pavla 
rád, za ním chodil do nemocnice a učil 
ho pracovat se sebou, jak si rozumět 
s  buňkami vlastního těla a  podobně. 
Nakonec hrál Pavel ještě v Kostarice a Iz-
raeli,“ říká Gabriela o manželovi, jenž jí 
dal kvůli tomu, jak intenzivně s Léčivým 
divadlem objíždí republiku, indiánské 
jméno Šťastná na cestách. „Pavel je velmi 
renesanční osoba, i když na rozdíl ode 
mě nemá pnutí veřejné ventilace. On se 
teď vnímá především jako manažer naší 
rodiny, prý je to dostatečně vyčerpávají-
cí. Kromě komentování v televizi, což je 
spíš takové zpestření, pracuje ve vydava-
telství knih pro děti s názvem Země po-
hádek a píše velmi duchovní a krásnou 
knihu.“

Jak zaseješ...
Umělecky nezahálí ani dcera Sofie, 
která rapuje. „Je to jízda. Teď vytvořila 
album s názvem Manifest, které je de 
facto návodem na život pro mladé lidi. 
Hledá sponzora, který by jí pomohl 
s podporou vydání alba, a také se mnou 
účinkuje v nejnovějším představení Sa-
tori,“ říká Gabriela, jež tak dlouho hle-
dala, až se díky Léčivému divadlu ko-
nečně „našla“.

Výhodou jasnovidného Chlapce, kte-
rý viděl pravdu, ať už se jmenoval jak-
koli, bylo, že dokázal odlišit podstatné 
od nepodstatného. Co by nám tedy 
v tomto bláznivém světě, který jsme si 
tu vytvořili, poradil on? „Jak se do lesa 
volá, tak se z něj ozývá. Podle toho, jak 
zaseješ, tak také sklidíš. Každý si svůj 
vlastní osud určuje svými myšlenkami, 
svými činy, svými touhami a chtěními. 
A jednoho dne se s nimi shledá i v krá-
lovství nebeském a  bude s  nimi také 
podle své touhy putovat dál a dál. Co 
máme tedy dělat, abychom jednoho 
dne mohli své putování zastavit? Snaž-
te se hledat království nebeské uvnitř 
vás. Nehledejte zářící drahokamy ko-
lem sebe, ale uvnitř, ve svém srdci. 
Tam, kde jste zajedno s Bohem. Zapo-
meňte na své tělo, zapomeňte na své 
duše, zapomeňte na své touhy i chtění, 
pouze a jenom buďte.“ vid 

Spirituální déšť, představení, kde dochází ke „spojení hudby, slova, tance a meditace ve 
společné řeči, která promlouvá až do ticha lidské duše...” . S Gabrielou Filippi vystupuje 

v Léčivém divadle občas i manžel Pavel Karoch, bývalý známý fotbalista, a dcera Sofie. Dole 
syn Gabriel.    Foto archiv GF
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Amerikou zahýbal 
skandál, jenž nápadně 
připomíná dva slavné 

snímky režisérů, kteří jsou 
známi hodně výstředními 

náměty. Realita je však, 
zdá se, ještě mnohem 

bizarnější...

Těla v ohrožení
Když jsem poprvé viděl Almodó-

vara, bylo to jako zjevení. Měl 
jsem, mírně řečeno, rozporu-
plné pocity. Věděl jsem, že je 

homosexuál, tehdy ještě nebyly menšiny 
tolik v  módě, a  přišlo mi logické, že se 
režisér dívá na život trochu z jiného úhlu 
a  řeší ve filmech mimo jiné i  problémy 

s vlastní identitou. Transsexuálové a ho-
mosexuálové a  další jinosexuálové se 
v jeho filmech jen hemžili a bylo skvělé, že 
někdo dokázal uvěřitelně nahlédnout do 
světa lidí, kteří to mají jinak. A že to udělal 
někdo, kdo jim rozumí. Chvílemi jsem si 
ale přece jen říkal, jestli to ten chlap ne-
přehání a  jeho příběhy nejsou až příliš 
odtržené od reality. Dneska, kdy je úplně 
jiná doba, bych se asi už nedivil, ale tehdy 
mi toho všeho místy přišlo trochu moc.

Ve filmu Vše o  mé matce hledal mla-
dý  Esteban  svého otce, kterého nikdy 
nepoznal, ale hned na začátku filmu ho 
přejelo auto, když si běžel pro autogram 
známé herečky. Jeho zoufalá matka Ma-
nuela odjíždí do Barcelony, kde otce svého 
syna vypátrá – je jí(m) transsexuál Lola. 
Nakonec se všechno zamotá a  Manuela 
pečuje o  řádovou sestru, kterou tahle 
Lola oplodnil(a) a  nakazil(a) virem HIV, 
a tak po smrti obou nakažených pečuje 
žena, jež ztratila syna, o  jiné dítě, které 

zplodil její bývalý partner. No blázinec. Na 
druhou stranu, španělský režisér, jenž byl 
vychováván v klášterní škole, coby gay do-
káže velmi dobře nahlédnout a prozkou-
mat především ženskou psychiku a nato-
čil to tak skvěle, že jsem seděl přikovaný 
u počítače a emoce mnou jen cloumaly.

O dva roky později dostal Oscara i za 
scénář vynikajícího snímku Mluv s ní. Ani 
ten se neobešel bez velice kontroverzního 
námětu. V hledišti sedí během tanečního 
představení dva muži; jeden z nich pláče, 
druhý ho pozoruje. Mladý ošetřovatel 
Benigno už několik měsíců pečuje o mla-
dou tanečnici Alicii, kterou rád pozoroval 
z okna svého bytu naproti taneční škole 
a  která po nehodě upadla do kómatu. 
Zkoušel se s ní seznámit ještě před ne-
štěstím, ale vzhledem k tomu, že byl po-
divín, jenž se 15 let v kuse staral o svou 
matku a nic jiného nedělal, moc mu to 
nešlo. Jelikož Benigno Alicii miluje, říká jí 
o všem, co dělá, čte a vypráví jí o novin-

kách, které by ji zajímaly. Benigno jí dává 
nejlepší péči, jaké by byl kdo kdy schopen.

Příběhy obou mužů z divadla se pro-
línají, když do zařízení, kde Benigno 
pracuje, převezou v  kómatu přítelkyni 
spisovatele a novináře Marca, toreadorku 
Lydii, kterou nabral býk. Oba muži čekají, 
zda se ženy probudí: jeden se s láskou sta-
rá o dívku, jež by pro něj za normálních 
okolností byla nedostupná, druhý tuší, že 
je pro něj žena jeho srdce ztracená. Nebyl 
by to prostě Almodóvar, kdyby nedokázal 
sebekrkolomnější příběh naservírovat 
tak, že ho divák slupne jako malinu.

„Mluv s ní,“ to pomůže, radí Benigno. 
„Stejně mě neuslyší,“ zoufá si Marco. „Jak 
si můžeš být tak jistý?“ nechápe ošetřo-
vatel. „Protože má vypnutý mozek,“ vede 
si svou novinář. Benigno mu ale říká: 
„Mozek ženy je naprostá záhada, zvlášť 
v tomhle stavu. Žen si totiž musíme vší-
mat, mluvit s nimi. Být pozorní a pečovat 
o ně. Uvědomovat si, že jsou živé a že nám 
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právě na nich záleží. To je jediná terapie, 
kterou ze zkušenosti znám.“ Marco jen 
zvedne obočí: „Jakou ty máš zkušenost se 
ženami?“ – „Patnáct let jsem žil s jednou 
a teď čtyři roky s druhou.“ Péče o matku 
a dívku v kómatu může být pro pochope-
ní ženského mozku jistě přínosná, ovšem 
s předpokladem pro standardní partner-
ský vztah je to poněkud ošidné.

„Chci se oženit,“ vyhrkne Benigno na 
Marca, s nímž se postupně spřátelí. Ten 
se, když zjistí, že si chce vzít Alicii, rozčí-
lí. „Copak jsi zešílel?“ křičí na něj. „Klape 
nám to líp než kterémukoli jinému páru. 
Proč bych si proboha nevzal ženu, kterou 
tolik miluju?“ nedá se Benigno. – „Protože 
je v kómatu. Protože nemůže říct žádnou 
částí svého těla ano. Protože my dva pře-
ce nevíme, jestli je opravdu naživu.“

Marco tomu možná nevěřil, ale Benig-
no na nějaké úrovni věděl, že člověk není 
jen tělo a mozek, ale taky vědomí, které si 
žije vlastním životem. I když je rozuzlení 
příběhu překvapivé a  pro Benigna tra-
gické, Alicia se nakonec i díky jeho prvo-
třídní péči a lásce probudí. Ještě předtím 
je ale Benigno zatčen, neboť s ním jeho 
svěřenkyně otěhotněla. Nakonec i  skep-
tik Marco uznává, že se Alicia probudila 
díky Benignovi, kterého ostatní považují 

za „vyšinutého retarda“ a  „psychopata“. 
Jak ale podotýká Aliciina profesorka tan-
ce: „Já učím balet. A tak vím, že nic není 
jednoduché.“

Nemohl jsem si na ten překrásně divný 
film nevzpomenout, když jsem narazil 
v novinách na zprávu o  tom, že policie 
v  americkém státě Arizona vyšetřuje 
zdravotnické zařízení Hacienda Health 
Care poté, co zde pacientka v kómatu po 
Vánocích porodila syna. Případ se týká 
devětadvacetileté ženy, která je hospitali-
zovaná ve vegetativním stavu od dětství, 
kdy se málem utopila.

Žádného Benigna, který by s ní mluvil, 
četl jí a sdílel s ní to, co měla ráda, u sebe 
ale neměla. Podle zdroje blízkého centru, 
který citovala místní televizní stanice 
KTVK a agentura Reuters, žena 29. pro-
since začala sténat a bylo možné již spa-
třit hlavičku dítěte, když na pokoj přišla 
sestra. Až do té chvíle údajně nikdo ze 
zaměstnanců centra neměl o jejím těho-
tenství ponětí.

Je vůbec možné, aby si zdravotnický 
personál devět měsíců nevšiml, že je ně-
kdo v jiném stavu? Co se asi v takovém 
zařízení musí dít? Sloužila pacientka jako 
sexuální trenažér? Když člověk někdy 

vidí, jak se zachází v různých institucích 
se živými lidmi, nemůže si nepoložit 
otázku, co asi provádějí s těmi v bezvě-
domí, u nichž není velká šance, že se ně-
kdy proberou a budou si moct stěžovat. 
Jeden z bývalých zaměstnanců Hacienda 
Health Care k případu řekl, že nevěří, „že 
by někdo, kdo ji každý den po dobu devíti 
měsíců koupe, nepoznal, že nemá men-
struaci, že se jí zvětšuje břicho, a je zvlášt-
ní, že sestry nesledovaly její příbytek na 
váze“. Otázka je, kdo co kryl a proč…

Spíš než Mluv s  ní připomíná tento 
případ americký film Kill Bill režiséra 
Quentina Tarantina, který začíná drs-

nou scénou, kdy je v malém, opuštěném 
kostelíku pěticí zabijáků zmasakrována 
probíhající svatba. Zabiják Bill střelí do 
hlavy a těžce zraní těhotnou nevěstu, jež 
mu ještě v poslední vteřině stačí říct, že 
čeká jeho dítě. Nájemná vražedkyně, pře-
zdívaná Nevěsta, která chtěla své profese 
nechat a  začít nový život, však přežije 
a skončí v kómatu v nemocnici. O čtyři 
roky později se nečekaně probere a s hrů-
zou zjistí, že přišla o dítě a nemůže hýbat 
nohama. Přesto se jí podaří zabít chlapa, 
který, jak záhy pochopí, se na ni chodil 
ukájet a z pronajímání těl žen v bezvědo-
mí zvrhlíkům si udělal dobrý „vedlejšák“. 
„My name is Buck and I’m here to fuck,“ 
vtipkoval slizký ošetřovatel, než sešel ze 
světa bolestivou smrtí. Nevěsta si Bucka, 
přestože byla upoutána na lůžko a podle 
poznatků současné materialistické vědy 
neměla nic vnímat, totiž pamatuje…

Mimochodem, představitelka hlavní 
role Nevěsty ve filmu Kill Bill Uma Thur-
manová, jež si na ty, kteří jí ublížili, po-
řídila pořádně ostrou katanu Hattoriho 
Hanza, v reálu patří mezi ženy, které měly 
co do činění s  producentem Harveym 
Weinsteinem, jenž se stal spouštěčem 
a  hlavní tváří kampaně MeToo. Jediné, 

co ve vzpomínkách hereček, které po 
třiceti letech Weinsteina obviňují, že po 
nich chtěl tenkrát za roli sex a sexuálně 
je napadal, trochu nesedí, je drobný roz-
por: všechny, které nyní o tom, co se dříve 
stalo, promluvily, tvrdí, že producentovy 
nemravné návrhy odmítly a  jeho útoky 
úspěšně odrazily, ale zároveň se v jeho fil-
mech proslavily.

Člověk si může myslet, že zrovna Al-
modóvar a  Tarantino ve svých filmech 
přehánějí. Ale nakonec se stejně ukáže, 
že realitě se ani nepřibližují. Ostatně kde 
by jinak filmaři brali inspiraci a jak by si 
takové šílenosti mohli vymyslet? vid 

„Klape nám to líp než kterémukoli jinému páru. 
Proč bych si proboha nevzal ženu, kterou tolik miluju?“ – 
„Protože je v kómatu.“

Alicia a Lydia, tanečnice a toreadorka, 
byly sice ve filmu Mluv s ní celou dobu 

v kómatu, ale ošetřovatel Benigno na ně 
i tak pořád mluvil a byl k nim pozorný,.

Protože „mozek ženy je naprostá záhada 
a tohle je jediná terapie, která funguje”.   

Foto Profimedia



22

MÉDIA A MY

O německém 
POHÁDKÁŘI 

a českém 
MORAVCOVI

Mladý novinář si vymýšlel reportáže, za které dostával prestižní 
novinářské ceny. Přední český moderátor si za peníze daňových 

poplatníků vymýšlí slabomyslné propagandistické pořady, 
kam zve stále stejnou partu. „Je to polemika souhlasících,“ 

říká mediální analytik a vysokoškolský pedagog Petr Žantovský.
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M ůj děda si pořád nedal říct. 
Až do konce života si mys-
lel, že všechny informace 
zveřejněné v  médiích mu-

sejí být pravdivé. Teď, když máme tu de-
mokracii. Komunisty, kteří ho zavřeli do 
kamenolomu, rád neměl a v Rudém prá-
vu poznal každou lež, ale neuměl nebo 
nechtěl si představit, že když se něčemu 
říká svobodná média, může to fungovat 
na podobných principech. „Ale to je prav-
da, psali to v  novinách,“ argumentoval 
jakýmsi pochybným článkem k  výročí 
11. září 2001 a mával na mě celostátním 
deníkem. „Člověče, hlavně tomu nevěř, je 
to nesmysl,“ volal jsem na něj. „A jak to 
můžeš vědět?“ nevzdával se. „Vždyť jsem 
tam pracoval.“ Nevěřil mi. Stejně jako 
mnoho dalších spoluobčanů se řídil hes-
lem „co je psáno, to je dáno“.

I když se nálada veřejnosti směrem ke 
sdělovacím prostředkům mění, úměrně 
se zesilující propagandou tlačící jediný 

správný názor a  pohled na svět – při-
čemž je stále zřetelnější, že se rozchází 
s  realitou –, na značnou část občanů 
mediální manipulace pořád zabírá. Ne-
vnímají média hlavního proudu jako 
nástroj ovlivňování veřejného mínění, 
ale jako zdroj informací, které mohou 
nekriticky přijmout jako fakt. Přesto, že 
je propaganda a ovládání veřejného mí-
nění součástí mediální scény odnepamě-
ti – ostatně proto také média primárně 
vznikla, informování bylo až druhotným 
úkolem –, aféra, jež nyní zahýbala Ně-
meckem, je v lecčem přece jen výjimeč-
ná, a to hned z několika úhlů pohledu.

Třiatřicetiletý redaktor předního zpra-
vodajského magazínu Der Spiegel Claas 
Relotius se přiznal, že si běžně vymýšlel 
celé rozhovory a reportáže a osoby, kte-
ré v jeho článcích vystupovaly, často ani 
nepotkal, případně vůbec neexistovaly. 

Ve Spiegelu pracoval rok a půl, a nejenže 
to nikomu nevadilo či alespoň nepřišlo 
divné, ale za svou „novinařinu“ dostával 
mnoho prestižních žurnalistických cen, 
a to i v zahraničí. Stal se zkrátka novinář-
skou hvězdou první kategorie. Například 
v  roce 2014 jej americká televize CNN, 
která lže běžně možná víc než Relotius 
a jejíž propaganda patří vůbec k nejsilněj-
ším a nejotravnějším, ho dokonce v roce 
2014 prohlásila novinářem roku. Zřejmě 
v duchu hesla „svý k svému“.

I  letos sbíral Claas Relotius pocty – 
v Německu získal cenu za nejlepší repor-
táž roku za příběh o  syrském chlapci, 
který se domnívá, že spoluzavinil roz-
poutání občanské války ve své zemi. Při-
tom taková blbost, řeklo by se. Ale kde-
pak – porota ocenila text „bezpříkladné 
lehkosti, obsažnosti a závažnosti, který 
nikdy nenechává na pochybách, o  jaké 
zdroje se opírá“. Až na to, že jsou zdroje, 
citace, místa i osoby s největší pravděpo-

dobností vymyšlené. Kdyby totiž západ-
ní novináři do Sýrie opravdu jeli, jejich 
texty by vypadaly úplně jinak – čekal by 
je za ně ale místo ceny spíš vyhazov, pro-
tože v západních médiích je již dopředu 
dané, která strana konfliktu je dobrá 
a která špatná a co je žádoucí zveřejnit.

„Tato kauza ukazuje, že západní média 
nemají standardně žádný ochranný me-
chanismus před fake news, nepravdou, 
výmyslem či fabulací,“ říká mediální 
analytik a  vysokoškolský pedagog Petr 
Žantovský, se kterým Šifra dlouhodobě 
spolupracuje a  s nímž připravuji rubri-
ku o současných médiích a společnosti. 
„Mainstreamová média nám neustále 
předhazují alternativní scénu. Její vadou 
oproti nim prý je, že nemá schopnost od-
halit nepravdu, dezinformaci nebo třeba 
jen neúmyslnou pokrouceninu. Teď se 
ale ukázalo, že velká média vyfutrovaná Foto Adobe Stock

Třiatřicetiletý redaktor předního zpravodajského 
magazínu Der Spiegel Claas Relotius si vymýšlel 
reportáže, za které pak dostával novinářské ceny.
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nekonečným balíkem peněz tyto me-
chanismy také nemají. Můžeme se nyní 
přít o  tom, proč je nemají – buďto je 
podceňují, nebo jsou tak arogantní, že si 
myslí, že jsou neohrozitelní a neomylní.“

Kauza se netýká jen týdeníku Der 
Spiegel, jak se nyní někteří snaží tvářit. 
Claas Relotius totiž publikoval i  v  ně-
meckém časopisu Cicero, ve švýcarském 
nedělníku Neue Zürcher Zeitung am 
Sonntag, v německých denících Financi-
al Times Deutschland či Die Welt, v agen-
tuře DPA, v magazínu deníku Süddeut-
sche Zeitung, na serveru Zeit Online 
nebo v nedělníku Frankfurter Allgeme-
ine Sonntagszeitung, tedy v  nejprestiž-
nějších západních periodikách. „Vrhá to 
zcela jiné světlo na celou tu dvojitou me-
diální scénu mainstream vs. alternativa,“ 
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Barák plný lidí a tohle je prosím výsledek. 
To si radši napíšu celý časopis sám... 

   Foto Profimedia

dodává Petr Žantovský, který jako jeden 
z mála mediálních expertů kriticky hod-
notí česká média hlavního proudu – ta 
jej za to vůbec nemají ráda a  útočí na 
něj, kde mohou. V  českém mediálním 
rybníčku je totiž zvykem, že se tamější 
kapři bahňáci poplácávají po zádech, jací 
to jsou borci, udělují si navzájem novi-
nářské ceny, a  když je nějaký průšvih, 
navzájem se kryjí jako doktoři.

Nebo snad ví česká veřejnost něco 
o tom, kterak vlastník vydavatelství Eco-
nomia Zdeněk Bakala, pod jehož křídla 
patří týdeník Respekt či Hospodářské 
noviny, a  freemailových portálů cent-
rum.cz, atlas.cz a volny.cz blokuje a maže 
e-maily, které na tyto maily přicházejí 
z adres, jež si tento oligarcha zařadil na 
seznam nepohodlných? Ačkoli jde o nej-
větší cenzuru od roku 1989 a  několik 
porušení zákona najednou, pana Bakalu 
vesele kryjí ostatní velká média včetně 

veřejnoprávní České televize a  Českého 
rozhlasu, takže může žít stále mnoho 
Čechů v domnění, že tu máme svobodu 
slova a vyznání.

Na podobnou taktiku upozorňuje Petr 
Žantovský i v případě kauzy německého 
Spiegelu. „Der Spiegel z toho, pokud vím, 
vybruslil tak, že se omluvil, toho člověka 
propustil a jede se dál. Nic jiného se ne-
stalo. Žádná sebereflexe, žádné zamyšle-
ní nad tím, jestli není systém mediálních 
institucí zastaralý a  jestli by neměl být 
přehodnocen z hlediska nového techno-
logického i společenského paradigmatu. 
Nic takového nenastalo, nastalo to, že 
řekli, že jde o ,lidské selhání jedné osoby‘. 
To samozřejmě není pravda, protože to je 
selhání celého systému. Nad tím redakto-
rem je editor, šéf rubriky, šéfredaktor…“ 
To nám podle Petra Žantovského posou-
vá celé uvažování o médiích v dnešním 
světě „do úplně jiných rozměrů“, kdy 

můžeme směle říct, že nejsou mainstrea-
mová média serióznější než alternativní, 
i když se tak ráda tváří, a jsou si rovna – 
s tím rozdílem, že do těch standardních 
se pumpují nekonečné peníze, kdežto do 
těch alternativních téměř žádné.

Petr Žantovský je spoluzakladatelem 
Asociace nezávislých médií, která se 
snaží přemostit propast mezi tradič-
ními médii a  těmi alternativními, na-
příklad tím, že udílí Krameriovu cenu 
jak typickým „alternativcům“, tak no-
vinářům z hlavního proudu, kteří dělají 
svou práci dobře. Dostali ji třeba Tereza 
Spencerová, Zdeněk Zbořil, Ondřej Neff, 
Stanislav Motl či Jan Petránek. Výsledek? 
Až na výjimky napadání, útoky, plivance 
a zakonzervování do vlastní bubliny ze 
strany hlavního proudu. „Jsou to spíše se-
beobranné reakce. Mainstreamová mé-
dia si totiž vytvořila systém jakéhosi se-
beoceňování. Když se podíváte třeba na 

Peroutkovu cenu, tak v  porotě zasedají 
stejní lidé, kteří tu cenu dostali nebo do-
stanou v budoucnu. Většinou to jsou lidé 
kolem podniku Economia Zdeňka Bakaly 
a podobných institucí. Je to do sebe uza-
vřená malá skupina novinářů, kteří si ná-
rokují patent na rozum a privilegium mít 
jediné právo posuzovat mediální dění. Je 
to docela normální žárlivost,“ říká Petr 
Žantovský.

Stejné jako v Česku to je i v Německu, 
kde patřil Claas Relotius k nejúspěšněj-
ším – ti samí lidé si dokola udělují ceny 
v rámci své bubliny a jedné zájmové sku-
piny. Výsledky jsou tristní…

Jinak to nejde?
Co by se asi tak stalo, kdyby vyšlo najevo, 
že si nějaký novinář mimo hlavní proud 
vymýšlel příběhy, fakta, lidi, citace i mís-
ta? Spustil by se obrovský humbuk, kde 
by byla zavržena celá alternativní scéna 

Znám celou řadu novinářů, kteří dělají v mainstreamu 
a sami mi občas říkají: „Hele, my víme, že píšeme 
nesmysly, ale ono to jinak nejde.“ Petr Žantovský

Takový menší trapas se nám přihodil, 
milí čtenáři, chytili nás, jak si vymýšlíme 

reportáže.   Foto Profimedia
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jako banda lhářů. Na příkladu jednoho 
podvodníka by se odsoudila celá sku-
pina. Nyní, jelikož byl přistižen „jejich“ 
člověk – pravda vyšla mimo jiné najevo 
tak, že jej udal kolega z novin –, ostatní 
média sice o  případu informovala, ale 
nezvykle krotce, krátce a věcně. „Kapři 
si vlastní rybník nevypustí. Mají z toho 
žaludeční vředy, že se v jejich partě stala 
taková nepříjemnost, a budou se snažit 
to ututlat a utišit tak rychle, jak to jenom 
půjde,“ předvídá Petr Žantovský a dosa-
vadní vývoj mu dává za pravdu. „Samo-
zřejmě, kdyby se to přihodilo někomu 
z druhé strany, bylo by to téma na prv-
ní strany aspoň na pět let. Stavěli by na 
tom jednoduchou nálepku: ,Podívejte se, 
tento případ ukázal, jak je ta alternativní 
scéna jako celek nepoužitelná.‘ Kdyby-
chom ale teď udělali to stejné a řekli, že 
tento případ ukázal, jak je mainstreamo-
vá scéna jako celek nepoužitelná, bylo by 
to také špatně. Protože to prostě není 
pravda. I  mainstreamová scéna v  sobě 
má spoustu kvalitních novinářů, kteří 
se jen bojí nebo mlčí, protože by přišli 
o práci. Nebo drží nějaké skupinové sta-
novisko a uvnitř si myslí něco jiného. To 
známe ostatně z dob komunismu a nyní 
jsme se dostali do stejné situace,“ upo-
zorňuje Petr Žantovský, který si při hod-
nocení médií udržuje potřebný nadhled 
a je schopen kriticky hodnotit jak hlavní 
proud, tak alternativní scénu.

„Znám celou řadu novinářů, kteří 
dělají v mainstreamu a  sami mi občas 
říkají: ,Hele, my víme, že píšeme nesmy-
sly, ale ono to jinak nejde.‘ Vždyť já bych 
přišel o práci a jinou neseženu. Protože 
je fakt, že té práce zase tolik není. Ti 
lidé mají strach. Představte si, že jste 
poměrně slušně placená elitní novinář-
ská skupina, nic jiného neumíte a měl 
byste jít třeba doplňovat regály do Li-
dlu za třetinovou mzdu. To není úplně 
příjemná představa, zvlášť když máte 
informace o  skutečném ekonomickém 
stavu a o tom, kam se řítí Evropa a že 
do roka do dvou jsme ekonomicky zcela 
na huntě a můžeme si podat ruku s Řec-
kem; ve Francii už to vidíme dneska. To 
nebude ideální prostředí pro to, aby se 

v  něm nacházela exkluzivní pracovní 
místa, takže každý si svůj flek drží, jak 
umí,“ vysvětluje pohnutky novinářů me-
diální analytik a připomíná, jak dopadl 
americký novinář Bernard Goldberg, 
když se pokusil na „nešvary“ upozornit. 
„Popsal to ve svých knihách Jak noviná-
ři manipulují a Arogance. Jenom jednou 
napsal kritický komentář o novinářské 
zaujatosti a  jednostrannosti v  americ-
ké televizi CBS, kde mnoho let působil. 
Z  televize byl okamžitě vytlačen a  už 
si v mainstreamu neškrtl. Totéž se sta-
lo Robinu Aitkenovi, který napsal kni-
hu Můžeme věřit BBC? Stejný případ je 
i Udo Ulfkotte a jeho Koupení novináři.“ 
Ještě bych připomněl někdejší hvězdu 
nejsledovanějšího německého zpravo-
dajského pořadu Tageschau na veřejno-
právní televizi ARD Evu Hermanovou, 

kterou vyhodili pod falešnou záminkou 
proto, že si dovolila používat vlastní mo-
zek a nebyla jen mluvící hlavou hlásající 
nesmysly a propagandu.

Čas od času zkrátka některý novinář 
ztratí nervy nebo je natolik znechu-
cen nemožností realisticky informovat 
o světě kolem nás a dělat dobře svoji prá-
ci, že sebere odvahu a promluví. Jeden 
s novinařinou skončí, druhý založí vlast-
ní časopis, třetí začne psát knihy a všich-
ni se vydají na cestu, která je minimálně 
zpočátku těžší, leč dobrodružnější… 

Dvě vteřiny
Když se řekne, že média lžou, nezna-
mená to, že by informace v  nich ob-
sažené byly nepravdivé, i když i to se, 
jak vidno dle „případu Relotius“, stává. 
Jádro zprávy většinou bývá pravdivé; 
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kolem se ale podle Petra Žantovského 
namaže spousta marmelády, něco se 
přidá, něco zamlčí, aby to vyznělo ji-
nak nebo ve prospěch nějakých zájmů. 
„Podívejte se třeba na Českou televizi 
a způsob, jak návodně jsou vedeny roz-
hovory v  jejích publicistických pořa-
dech. Jak se spřáteleným osobám, které 
jsou tam zvány, říká: ,A pane profesore, 
viďte, že je to takhle…‘ A pan profesor 
odpoví: ,Ano, samozřejmě, máte prav-
du, je to takhle.‘ Pokud tam náhodou 
usedne nějaká ,nepřátelská‘ osoba – oni 
už jich tam ale moc nezvou nebo jim ty 
pozvánky odmítají, protože ztratily dů-
věru v to, že tam s nimi bude zacháze-
no solidně a seriózně –, tak se redaktoři 
chovají jako utržení ze řetězu. Vysloví 
půl věty s  nějakou informací a  na to 
rovnou nabalí obvinění typu ,a vy jste 

součástí tady toho‘ a ,vy máte tady ten 
názor‘. Zpovídaný je pak v  situaci, že 
má asi dvě vteřiny na to, aby začal ar-
gumentovat, že tak to není, jenže v tu 
ránu do toho skočí a nenechají ho ani 
domluvit,“ pohoršuje se Petr Žantov-
ský, který upozorňuje i  na jednu bez-
precedentní a nebezpečnou změnu, jež 
proběhla téměř bez povšimnutí – mo-
derátoři hlavních zpráv uvádějí záro-
veň publicistické pořady.

„Pan Železný a  spol. jsou lidé, kteří 
čtou zprávy. Provádějí zpravodajským 
pořadem a  měli by být absolutně ko-
rektní, věcní a nestranní. A teď se vám 
najednou půl hodiny po zprávách změ-
ní v  investigativce a  publicisty, kteří 
začnou hostům klást návodné a často 
ponižující otázky. Jak můžeme tako-
vým lidem věřit, že čtou potom oprav-
du zprávy a ne svoje názory? To je něco, 
co se ještě nestalo. V Americe jsou tře-
ba lidi, kteří moderují zprávy, a ti, kteří 
dělají rozhovory, striktně odděleni.“

Nedávný Fokus Václava Moravce, je-
hož tématem byly dezinformace a fake 
news, pak už lze jen nazvat takovou čer-
vivou třešničkou na zkyslém dortu. Na-
místo alespoň náznaku pokusu o stan-
dardní publicistiku nasadila ČT i na její 
poměry propagandu nejhrubšího zrna, 
která již nic nemaskuje a  nepředstírá. 
Do pořadu byli pozváni jen lidi, se kte-
rými moderátor bezostyšně pomlouval 
alternativní média i  alternativní me-
dicínu, aniž by do pořadu pozvali ales-
poň jednoho zástupce pomlouvaného 
a dehonestovaného tábora. I kdyby tam 
nějakému „opozičníkovi“ po dvou vteři-
nách začali nadávat, jak popsal obvyklé 
metody veřejnoprávní televize výše Petr 
Žantovský, aspoň by tam byl.

Co si ale myslet o situaci, kdy si mo-
derátor veřejnoprávní televize pozve 

k  debatě o  médiích generála Petra 
Pavla, držitele nejvyššího americké-
ho vojenského vyznamenání a  nej-
výše postaveného Čecha v  NATO? 
Tedy vojenské organizaci, která pod 
vedením USA od 90. let bombarduje 
a napadá nezávislé státy, jak se jí zlí-
bí, a ještě o sobě tvrdí, že je mírová? 
Není to samo o  sobě dezinformace? 
Nebo Františka Vrábela, byznysmena 
a poradce NATO pro „velká data“ a in-
formační válku, jehož firma Semantic 
Visions bývá označována jako „sou-
kromá zpravodajská služba“? Či ano-
nymní aktivistickou skupinu, která si 
říká „čeští elfové“, jejíž členové mapují 
lidi s  odlišnými názory napadají dis-
kuse a facebookové skupiny, udávají je 
úřadům a sami naplňují spíše definici 
trollů, proti kterým se přitom vyme-
zují?

Do  pořadu Fokus nepozvala Čes-
ká televize ani jednoho normálního 
člověka, který by nebyl protiruský fa-

natik nebo člověk pracující pro ame-
rické zájmy (což je často totéž). Je to 
asi podobné, jako kdyby na konferen-
ci o  zdraví vystupovali jen lobbisté 
farmaceutické firmy. „Říká se tomu 
polemika souhlasících,“ glosuje Petr 
Žantovský tragédii média placeného 
speciální daní, maskovanou jako kon-
cesionářský poplatek.

Člověk se pak ptá, co je horší: jestli 
německý pohádkář, který si vymýšlí 
reportáže, nebo český Moravec, který 
není schopen položit jedinou kritickou 
otázku a udělá si ze státní televize sou-
kromou besídku, na níž za přihlížení 
nebohých studentů třeboňského gym-
názia v publiku pomlouvá ty, kterým na 
ni zakáže vstup. Každý měsíc se ale od 
nich neštítí vybírat „vstupné“, z nějž se 
skládá celý jeho plat. vid 

Podívejte se třeba na Českou televizi a způsob, jak se 
spřáteleným osobám, které jsou tam zvány, říká: 
„A pane profesore, viďte, že je to takhle…“ Petr Žantovský

Já nic, já Moravec. Moderátor České 
televize Václav M. ve veřejnoprávním 

médiu pořádá za peníze daňových 
poplatníků propagandistické besídky, 
na kterých se pomlouvají ti, kteří mají 

vstup zakázán.   Foto Profimedia
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Jel jsem domů po trati, jel jsem přes 
kopce, za okny padal, padal sníh, 
byly Vánoce… Po trati, která byla 
postavena společností  Rakouská 

severozápadní dráha  a  zprovozněna 
v roce 1870, osobním vlakem 5907 z Ko-
lína směrem na Havlíčkův Brod. Ptáte se, 
jak to vím? Jirka mi to řekl…

Zatímco jeho spolužáci míří po do-
poledním vyučování do kina, nějakého 
toho restauračního či kavárenského 
zařízení nebo domů, osmnáctiletý Jiří 
Voborník, který bydlí v obci Křinec po-
blíž Nymburka, se vypraví rychlíkem 
či osobákem z Prahy, kde studuje, klid-
ně opačným směrem – začíná mu totiž 
další „šichta“. Chvilku poté, co jsem si 
k němu přisedl, mě zaujal jeho fotoapa-
rát s velkým objektivem a soustředěný 
pohled na kolínské nádraží. Ve škole mu 
ten den odpadl zbytek vyučování, pro-
tože byli v kině, a tak se může věnovat 
něčemu smysluplnějšímu – focení nádra-
ží a vlaků a všeho, co souvisí se železnicí. 
Jak prý říká jeden jeho moudrý učitel na 
střední škole dopravní, který je podle 
Jirky „člověkem ze života“: Škola není od 
toho, abyste si to pamatovali, ale od toho, 
aby bylo jasné, že se to dokážete naučit.

Kromě nečekaných dárků v  podobě 
zrušeného vyučování vyráží Jirka každý 
pátek a  všechny víkendy a  prázdniny, 
kdy je jen trochu snesitelné počasí, už 
od 14 let na své výzkumné a umělecké 
výpravy. Naposledy do  Plzně. „V  pátek 
máme školu jen dopoledne a v Plzni měla 
jet zajímavá lokomotiva, tak jsem si řekl: 
Proč bych si ji nevyfotil?“ culí se. Nakonec 
ji nevyfotil – místo posledního motoráku 
ve starém modrém nátěru jela obyčejná 
červená lokomotiva. Občas se to stane – 
lokomotivy se sice pravidelně střídají, ale 
spolehnout se na to úplně nedá. „Nedáv-
no jsem dorazil do Ústí nad Labem s tím, 
že budu fotit nákladní vlaky, ale dopad-
lo to tak, že oproti obvyklým čtyřem za 
hodinu projel jeden. Čtyři jsem vyfotil za 
celý den – jeden projel těsně, než jsem 
tam došel, druhý, když jsem šel zpátky, 
a třetí? Celou dobu svítilo sluníčko a pro-
jel zrovna v momentě, kdy se na pár mi-
nut zatáhlo.“

Osmnáctiletý Jiří Voborník vášnivě fotí všechno, co 
se na kolejích šustne. Prvním ranním vlakem vyráží 

a posledním se vrací, aby ulovil do své sbírky ty 
nejvzácnější kousky. Chce se stát strojvedoucím 

a o železnici ví úplně všechno…

Jede, jede 
MAŠINKA
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Jede, jede 
MAŠINKA

Brejlovec. Tak se říká Lokomotivě 754.048, 
kterou Jirka zachytil mezi Suchovršicemi 
a Velkými Svatoňovicemi.   Foto Jiří Voborník

xxxx xxxx   Foto Jiří Voborník
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Někdy ale přijde nečekaná odměna – 
třeba u Trutnova, kde dlouho nic nejelo, 
protože se rozbila lokomotiva, se Jirkovi 
podařilo vyfotit samostatnou lokomoti-
vu, která pro ni jela. Poblíž Velelib zase 
„ulovil“ starou motorovou lokomotivu 
s historickými vagony, vlak, jejž si objed-
nali němečtí turisti na výlet do Pardubic. 
„Někde na mě koukají jako na blázna, 
když čekám tři hodiny na fotku, než pro-
jede vlak,“ vypráví Jirka s tím, že postu-
pem času vyjíždí na stále vzdálenější mís-
ta, kde ještě nefotil a kde bývá výhodou 
„nezmapované okolí“. Aby to stihl, vyráží 
prvním ranním vlakem a domů se vrací 
posledním. Jeho archiv dnes čítá tisíce 
snímků, jež zachycují vše od toho nejza-
jímavějšího a nejpozoruhodnějšího až po 



31

MLÁDÍ VPŘED

každodenní rutinu z české železnice, kte-
rá má jednu z nejhustších sítí v Evropě.

„Vidíte tu značku stáhni sběrač? Tady 
je takzvaný prázdný neboli beznapěťo-
vý úsek,“ ukazuje na dráty na nádraží 
v Kutné Hoře, které vypadá, že se od roku 
1965, kdy proběhla elektrifikace, vůbec 
nezměnilo. Pro hi-tech japonské turisty, 
zvyklé na šinkanseny, kteří sem ve vel-
kém přijíždějí kvůli Kostnici či chrámu 
svaté Barbory, to musí být nepopsatelný 
zážitek. Právě kutnohorské nádraží je ale 
výjimečné tím, že zde přechází střídavé 
vedení ve stejnosměrné, a naopak. Původ-
ní stejnosměrná soustava podle koncepce 
vynálezce Františka Křižíka se ukázala 
méně perspektivní než střídavý proud, 
který prosazoval další slavný průmyslník 
a vynálezce Emil Kolben. Tito čeští veli-
káni kopírovali v naší zemi mezinárodní 
střet Thomase Edisona a Nikoly Tesly.

Emil Kolben, který také zpočátku pra-
coval u  Edisona, byl ale mnohem lepší 
obchodník a diplomat než Tesla (potaž-
mo Křižík) – s bezskrupulózním byznys-
menem Edisonem se rozešel v  dobrém 
a jejich solidní vztah Kolbenovi pomohl 
získat skvělé obchodní kontakty a další 
příležitosti. Teslův a  Kolbenův střídavý 
proud nakonec vyhrál na celé čáře, a tak 
se postupně začaly budovat železniční 
tratě se střídavým vedením; první byla 
Vysočina. Naopak v  Praze a  okolí, kde 

se začínalo s elektrifikací železnic dřív, 
je dodnes stejnosměrný proud. Stejně 
jako na východě a severu Čech, Moravy 
a Slezska. Proto například nedávno vlaky 
stály u České Třebové, kde je stejnosměr-
ná soustava, kvůli námraze – střídavá 
soustava má menší ztráty a vyšší napětí, 
tudíž tak snáze odolá námraze. Navíc při 
úrazech po zásahu střídavým proudem 
nemusejí být tak fatální zranění… 

Právě v  Kutné Hoře se obě soustavy 
v úseku, který mi Jirka ukazuje, přepína-
jí. Jakmile sem tedy dorazí vlak s jedním 
trakčním systémem, aby mohl pokra-
čovat dál, je třeba vyměnit lokomotivu; 
případně sem musejí jezdit lokomotivy 
s více systémy napájecích soustav, které 
dovedou mezi oběma systémy přepínat. 
Český stát v roce 2015 oznámil, že plá-
nuje sjednocení elektrifikovaných želez-
ničních tratí na střídavý proud, ale není 
třeba se tím vzrušovat. Při tempu a vý-
stavbě čehokoli v naší zemi by se 1738 ki-
lometrů tratí přestavovalo minimálně ti-
síc let a stálo by to stovky a tisíce miliard.

Kdyby se mimochodem stavěly teh-
dejší železnice dnešním tempem, Jirka 
by dnes neměl co fotit. Mladý fotograf 

je ohledně přestavby též realista: „Přál 
bych si, abych se toho dožil…“

Tlačítko bdělosti
Jirka ví o železnici téměř všechno a  jet 
s ním vlakem je zážitek. Na dráze pracu-
jí oba jeho rodiče, a až na jednu babičku 
pracovali i prarodiče. Prostě celá rodina. 
Ostatně většina lidí, kteří v tomto oboru 
pracují nebo se o něj zajímají jakkoli jinak 
než otázkou „v kolik mi jede vlak“, pochá-
zí z železničářských rodin. „Už jenom to, 
že jsem měl doma od narození kolejiště,“ 
ukazuje mi můj vědomostmi nabitý prů-
vodce na fotce nádherný model kolejí, 
vláčků a krajiny, který postavil jeho tatí-

nek; vláčky tehdy jezdil nakupovat do vý-
chodního Německa. Jeho syn dnes model 
stále vylepšuje a zdokonaluje – v součas-
né době zabírá kolejiště o rozměrech 2,5 
krát 3 metry skoro celou místnost. Ma-
mince to prý ale nevadí – jednak je zvyk-
lá, jednak jej prý sama na vlaky vyhání, 
když potřebuje třeba uklízet.

Tenhle mladík, který vypráví o želez-
ničním světě s takovým zapálením, že 
máte téměř jako on chuť stát se mašin-
fírou, bude příští rok teprve maturovat, 
ale jeho profesní erudice je již dnes větší 
než u většiny zaměstnanců po třiceti le-
tech v jakémkoli oboru. Má totiž něco, 
co je dnes stále vzácnější – nadšení. Je 
úplně něco jiného, když poveze lidi do 
práce každý den takový profík, než ot-
rávený lempl, kterému je všechno jed-
no a jde si to jenom odsedět. Lidi jako 
Jirka jsou dnes zkrátka nedostatkovým 
zbožím a raritou. „Pamatuji si, že když 
jsem jel poprvé lokomotivou, byl jsem 
tak malý, že jediné tlačítko, na které 
jsem dosáhl, bylo tlačítko bdělosti. Tak 
jsem ho pořád mačkal,“ vzpomíná na 
své železniční začátky; tlačítko bdělosti 
prý musí strojvedoucí mačkat v pravi-

delných intervalech, aby vlak věděl, že 
strojvedoucí nedostal infarkt nebo ne-
dospává večírek – když ho nezmáčkne, 
vlak prostě zastaví. 

Nedávno měl Jirka příležitost svézt se 
opět po letech přímo v  lokomotivě; na-
posledy v ní prý seděl ve dvanácti letech. 
Příležitost si ale nakonec nechal s  těž-
kým srdcem upláchnout. „Strojvedoucí 
viděl, že fotím, a volal na mě, jestli se ne-
chci svézt. Chtěl jsem, ale bohužel jsem 
nemohl, protože jsem doma slíbil, že 
přijdu na segedínský guláš. Ten segedín 
byl dobrý, ale trochu si to vyčítám, svézt 
se by bylo moc fajn,“ přiznává, ale vzápě-
tí dodává: „Jelikož netrávím doma tolik 

Jeden projel těsně, než jsem tam došel, druhý, když jsem 
šel zpátky. A třetí? Celou dobu svítilo sluníčko a projel 
zrovna v momentě, kdy se na pár minut zatáhlo.

Hydra 854.202 zvaná Janinka ve Velkých 
Svatoňovicích v zimním období a Brejlovec 

754.050 v létě. „Vlaky byly mimořádně 
vedeny náhradními soupravami ze starších 

vozů z důvodu výluky,” říká Jiří Voborník. 
Foto Jiří Voborník
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času a pořád někde jezdím, usoudil jsem, 
že v rámci klidu bude lepší přijít na oběd.“

Továrna na práci
Nejraději jezdí Jiří Voborník do Podkr-
konoší, kde jsou nádraží stavěna v  ně-
meckém stylu, a „navíc tam není žádná 
hlavní trať, takže se nádraží příliš často 
nepřestavovala“. „Třeba trať ze Staré Paky 
do Trutnova je zapomenuta v 19. století 
a jsou tam krásná nejen nádraží, ale i kra-
jina. A sice tam není takový provoz, ale 
jezdí tam velmi zajímavé lokomotivy…“

Jirka má samozřejmě přehled o všech 
druzích lokomotiv a  pečlivě si vybírá, 
kterou kde vyfotí. Jsou jich stovky. „Ně-
které lokomotivy slaví i šedesát let. Byla 
to kvalita, pořád drží. Některé potřebují 
větší údržbu, jiné skoro vůbec. Hodně 
péče potřebují brejlovci řad 750, 753 nebo 
754, tak se přezdívá univezálním motoro-
vým lokomotivám, které jezdí například 
o víkendu na rychlíku na Tanvald, nebo 
je může člověk potkat na trati z Plzně do 
Železné Rudy; jejich nejznámějším do-
movem bude, hlavně ve vzpomínkách, 

Brno a jižní Morava. Mezi železničáři se 
jim říká také Kýbl nebo Továrna na práci,“ 
směje se Jirka. Jedny z nejspolehlivějších 
jsou odporové lokomotivy, kterým se 
říká Uhelky nebo Bobiny. „Ty vydrží úpl-
ně všechno, jedna z nich má dokonce nad 
okýnkem strojvedoucího nápis ,A stejně 
vás všechny přežiju.‘ Ty novější stroje jsou 
naopak mnohem problémovější.“ Je to po-
dobné jako u aut i domácích spotřebičů 
– v současné době musí být člověk rád, 
když něco přežije záruku.

Dnes se vyrábějí spíše univerzální ví-
cesystémové lokomotivy, které mohou 
jezdit jak pod stejnosměrným, tak pod 
střídavým napětím. Prvními v  Česko-
slovensku byly Lokomotivy 350, kterým 
se přezdívá Gorily nebo Krysy, případně 
Potkani – jak kvůli tvaru a poloze reflek-
toru, tak kvůli prvním nátěrům okrové 
barvy. Hned v závěsu se začaly vyrábět 
Lokomotivy 363 s přezdívkou „Eso“.

Nejčastějšími jsou všem známé červené 
motoráčky řady 810 (dříve M152), kterých 
bylo vyrobeno 680 kusů. Z lokomotiv je 
to řada 742 (dříve T466.2), kterých bylo 

V 6.30 Jirka vyrážel do Prahy 
na modelářskou výstavu, v 11 jsme 

se potkali v Kolíně. Pokračoval pak ještě 
do Ústí nad Orlicí, protože napadl sníh 

a je tam krásné nádraží.   Foto Šifra

Uhelka 122.006 je jedna 
z nejspolehlivějších lokomotiv. Na snímku 
projíždí v Ústí nad Labem pod hradem 
Střekov. Jirka je opět připraven...  Foto JV
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vyrobeno pro Československé dráhy 454 
(další stovky obdobných strojů byly dodá-
ny pro průmysl). Říká se jim též Kocour, 
Bangle, Tranzistor, Malý čmelák, nebo 
Včela, většinou v  závislosti na regionu. 
„Na železnici jezdí i Banán (kvůli krémo-
vému nátěru se zeleným spodkem), který 
je podobný Gorile, ale je jen na stejno-
směrný proud, z Kolína do České Třebové 
jezdí zase oblíbený Sysel,“ vyjmenovává 
Jirka, jehož coby fotografa poněkud trápí, 
že se zabarvení lokomotiv začíná unifiko-
vat do modré úměrně s tím, jak přibývají 
kromě Českých drah další dopravci.

Vzpomínám, jak jsem jel jednou u nás 
na západě Čech, odkud pocházím, tak-
zvanou Chodskou střelou – motoráčkem 
se starými dřevěnými lavicemi. „To je 

Hurvínek,“ nenechá se zaskočit Jiří, kte-
rý není zdaleka jediným nadšencem, 
jenž vášnivě fotí vlaky. „Dnes jsem viděl 
tři fotografy železnice – jednoho v Praze 
na Hlavním nádraží, druhého u Dolních 
Počernic přímo na trati a třetí fotografka 
stála v Kolíně,“ všiml si s tím, že velký vliv 
určitě sehrálo, že se objevil čerstvý sníh. 
„Pro někoho je to technika, pro něko-
ho láska. Pro mě hlavně svoboda. Znám 
člověka, který třeba na celý víkend zmizí 
z domova a hýčká si parní lokomotivu.“

Aby si Jirka mohl splnit sen a  stát se 
strojvedoucím, bude muset po škole 
projít zkouškou z předpisů (už je skoro 
všechny umí), absolvovat zdravotní pro-
hlídku a dostat povolení. Na každou řadu 
lokomotivy pak musí mít zvláštní řidič-

ské oprávnění. Každou trať musí předtím, 
než je na ni strojvedoucí vpuštěn, projet 
aspoň čtyřikrát. Coby mladý řidič loko-
motivy bude zpočátku dostávat takzvané 
spací směny, které nikdo nechce. Jakmile 
dojede strojvedoucí z  Prahy posledním 
vlakem třeba do Brna, musí přespat ve 
speciální místnosti na nádraží; brzy ráno 
pak zase uhání zpátky. Po Jirkovi pak spa-
cí směny přebere zase další mladý strojve-
doucí. A tak to jde po generace.

Až zase bude někdo starý otrávený 
vzdychat nad zkaženými a znuděnými 
mladými, pošlu ho za Jirkou, aby viděl, 
jak vypadá profík. Ptám se ho, zda bude 
fotit i  jako strojvedoucí. Rád by, i když 
času bude o dost míň. A až bude mít ro-
dinu? „To už budu jen vytahovat trumfy 
z  archivu,“ směje se neobyčejný mladý 
muž s nakažlivě pozitivní energií. Všim-
nu si, že mu zbývají jen dvě minuty do 
odjezdu vlaku. „To je ještě spousta času,“ 
odtuší, když rozvážně kráčí k nástupiš-
ti. Vteřinu poté, co za sebou zabouchne 
dveře, se lokomotiva rozjede. Je to řada 
80-30, dříve 961.    vid 

Uhelky a Bobiny vydrží všechno, jedna z nich má nad 
okýnkem strojvedoucího nápis ,A stejně vás všechny 
přežiju.‘ Ty novější stroje jsou mnohem problémovější.



ZDRAVÍ

Pokud vám někdo slibuje zázračné vyléčení, nevěřte 
mu. O tom, jestli budeme fit, totiž ze všeho nejvíc 
rozhodujeme my sami. Každý je totiž svého zdraví 

strůjcem. „Skutečná cesta k uzdravení vede jen skrze 
pochopení souvislostí a zásadní životní změnu,“ 

říká známá lékařka Jarmila Klímová.

ODHOĎTE  
svou nemoc
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Světová zdravotnická organiza-
ce (WHO) definuje zdraví jako 
stav naprosté fyzické, psychické 
a  sociální pohody. Uvážíme-li, 

že každý třetí obyvatel České republiky 
onemocní v životě rakovinou, u psychi-
atrů se dveře netrhnou, od roku 2001 
bylo v zemi s 10 miliony obyvatel naří-
zeno 2,5 milionu exekucí a  rozvodem 
končí polovina manželství, není třeba 
zvláštních detektivních schopností 
k  tomu, abychom dospěli k  závěru, že 
tady něco nehraje. Buď je definice WHO 
odtržená od reality, nebo jsme silně ne-
mocná společnost; případně obojí.

Neznamená to přitom, že by pro ob-
čany nebyla dostupná zdravotní péče – 
naopak, stačí si vybrat. Vždyť po Němec-
ku a Rakousku je pro Čechy k dispozici 
nejvíc lůžek na obyvatele a k nejvyšším 
u nás patří i počet lékařů, které Češi na-
vštěvují ze všech evropských států nej-
častěji. Může se tak jevit jako hořký para-
dox, že čím dostupnější a nákladnější je 
lékařská péče a čím rychleji roste počet 
lékařů, tím je populace nemocnější. 

Protimluv je to ale jen zdánlivý. Když 
staří čínští doktoři nedokázali pacienta 
uzdravit, nedostali za svou práci zapla-
ceno. Dnešní lékaři naopak dostávají 
peníze za „výkony“, a jejich motivace je 
tak zcela opačná. „Ve starých čínských 
dynastiích to bylo dokonce tak, že lé-
kař byl placen pouze ve chvíli, kdy byl 
císař zdráv, protože o něj systematicky 
správně pečoval. Ve chvíli, kdy císař one-
mocněl, nedostával lékař peníze. Dostal 
je zpět až ve chvíli, kdy se vrátilo císaři 
zdraví,“ říká známá lékařka Jarmila Klí-
mová, která Čechy přivádí už 20 let na 
zcela jiný způsob myšlení o zdraví, neboť 
tvrdí, že nemocné tělo je odrazem ne-
mocné duše – důsledkem toho, že něco 
ve svém životě děláme špatně.

Rozhovor s průkopnicí celostního pří-
stupu k léčení v Česku, který jsme v Šifře 
přinesli v  lednovém čísle a  který popi-
soval její životní příběh i to, jak se stala 
pro medicínsko-farmaceutický systém 
veřejným nepřítelem, vzbudil nebývalý 
ohlas. Tentokrát jsem proto vyrazil za 
autorkou bestselleru Proč (a jak) psycho-

somatika funguje? popovídat si o tom, co 
je vlastně předpokladem dobrého zdraví 
a zda a jakým způsobem lze této kýžené 
mety dosáhnout.

„To by byla čistka, kdyby se tohle za-
vedlo u nás, co?“ směje se Jarmila Klímo-
vá ve své útulné pracovně na pražských 
Vinohradech v narážce na staré Číňany. 
Faktem je, že by se asi hodně ušetřilo… 
Vzápětí paní doktorka zvážní a dodává: 
„Peníze jsou energie v  našich životech, 
motivátor, to je v pořádku, ale ten způ-
sob financování čínského lékaře moti-
voval k  jinému přemýšlení – musel být 
orientován na zdraví a nikoli na nemoc. 
Tady jsou doktoři placeni za to, že najdou 
nemoc.“ A provedou co nejvíc výkonů…

Její další známý kolega Jan Hnízdil, 
který v Česku stejně neúnavně propaguje 
celostní přístup k léčení, se dokonce léta 
snažil nabízet změnu pohledu na zdraví 
zdravotním pojišťovnám, ovšem setkal 
se s  absolutním nezájmem, až odpo-
rem. Na otázku redaktorky, zda by bylo 
zahrnutí psychosomatické medicíny do 
veřejného systému zdravotního pojiště-
ní příliš nákladné, v  předloňském  roz-
hovoru pro deník E15 odpověděl: „Tady 
je opačný problém. Celostní medicína je 
jednoduchá a levná. Se současným systé-
mem je ale neslučitelná. Přestavte si, že 
by lékaři začali pacientům srozumitelně 
vysvětlovat jejich nemoci, oni by to po-
chopili, změnili své chování a začali se 
uzdravovat. To by se celý pracně budova-
ný medicínsko-farmaceutický komplex 
zhroutil.“

Od sklepa po půdu
Na svůj první „psychosomatický“ případ 
si Jarmila Klímová pamatuje dodnes. 
Bylo to v rámci výcviku, kdy si poprvé 
vyzkoušela takzvanou rodinnou terapii. 
„Nebyla to klasická psychoterapie jeden 
na jednoho. Když se přistupuje v  psy-
chosomatice k  rozklíčování nějakého 
tělesného onemocnění, při němž je před-
poklad, že jeho původ je z  nejbližších 
vztahů, je dobré pracovat s  celou rodi-
nou.“ Do ordinace přišla dáma, která si 
stěžovala na bolesti v  kloubech celého 
těla. Předtím absolvovala celé kolečko Foto Adobe Stock
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u  revmatologa, ortopeda, neurologa 
i fyzioterapeuta, rehabilitace se střídaly 
s kortikoidy a nikam to nevedlo. 

Vyšlo však najevo, že za manžela měla 
paní X jaderného fyzika, introvertního 
asociála, který navíc trpěl obsedantně-
-kompulzivní poruchou osobnosti, jež se 
projevovala shromažďováním neuvěři-
telného množství povětšinou zcela neu-
žitečných věcí. „Postupně jsem se dozvě-
děla, že žijí v domě, který je od sklepa po 
půdu zarovnaný věcmi, takže v podstatě 
nebylo možné ani projít po schodech,“ 
vzpomíná Jarmila Klímová.

Jakmile se v následující terapii začala 
řešit pozice paní X v emočně chladném, 
prázdném a svírajícím manželství, oka-
mžitě se jí ulevilo od několikaletých tě-
lesných obtíží. Takže happyend? Ne tak 
docela. Paní X se nakonec rozhodla ve 
vztahu setrvat, aniž by ona nebo man-
žel změnili své fungování. Vrátila se 
zkrátka do starých kolejí. Tělo po čase 

logicky zareagovalo tím, že se bolesti 
vrátily. 

Tak jako mohla své zdraví ovlivnit 
paní X, která žila v  takovém prostředí 
a vztahu, v němž by bylo zázrakem spíš 
to, kdyby neonemocněla, může se podle 
doktorky Klímové uzdravit každý. Ov-
šem pouze v případě, že změní své cho-
vání a myšlení, které nemoc způsobilo. 
Choroba totiž není nic, co nám jen tak 
zničehonic sedne na záda a odejde, když 
dostaneme prášek nebo bylinky, ale dů-
sledek toho, jak žijeme.

Představme si zdraví jako proces, ni-
koli neměnný stav. Ideál je pomyslná 
nula, nedostižný rovnovážný bod, kdy 
je v souladu fyzická, duševní, vztahová, 
spirituální i energetická součást našeho 
pozemského bytí. Právě s  těmito pěti 
aspekty pracuje holistický přístup, který 
aplikuje i doktorka Klímová. Že bychom 

někdy dosáhli ideálu – i vzhledem k za-
mořenému životnímu prostředí a  che-
mickému jídlu –, není pravděpodobné, 
ale pokud se směrem od něj či k němu 
pohybujeme v rozumných mantinelech, 
můžeme prohlásit, že jsme zdraví. Ve 
chvíli, kdy se odchýlíme příliš, se to ale 
na naší tělesné kondici projeví jako pří-
znak – například v  podobě zarudlého 
kolena, vyrážky či bolesti.

S  tím si většinou tělo poradí. Sebe-
úzdravné mechanismy organismu jsou 
značné, takže pokud symptom něco in-
tenzivně neživí nebo není příliš závažný, 
po čase odezní a my mu nepřikládáme 
váhu ani pozornost a zapomeneme.

To ale neplatí v  případě, že žijeme 
dlouhodobě v nerovnováze. Pokud trvá 
nevyrovnanost déle, z původního symp-
tomu se stane větší a dlouhodobější, až 
to přeroste do fáze, které říkáme nemoc 
či choroba. Jarmila Klímová vysvětluje: 
„Tělo tu nerovnováhu začne zrcadlit na 

pomyslném buněčném displeji. Nemoc 
nikdy nepropukne zničehonic, vždycky 
jsou tam nějaké závažné signály, dávno 
před fyzickým propuknutím, ale my 
nejsme vedeni k  tomu, abychom byli 
pozorní, tak si jich obvykle nevšímáme 
a přehlížíme je a opovrhujeme jimi, ba-
gatelizujeme je. Nebo to něčím nama-
žeme a  říkáme, že je to dobré. Tělo se 
ale nenechá oblbnout tímto způsobem 
a velmi láskyplně a vytrvale nám dává 
další informace, než konečně prozřeme. 
Otázka je, kam až to musí zajít. Každý 
má hranici jinde. Někomu stačí, když ho 
začnou bolet klouby, někdo dospěje až 
k rakovině.“

A právě zde se dostáváme na tenký 
led. Ač to zastánci na jedné straně kla-
sické a  na straně druhé alternativní 
medicíny neradi slyší, oba tábory mají 
hodně společného. Ať už jdou lidé ke 

Nemoc nikdy nepropukne zničehonic. Závažných 
signálů si ale obvykle nevšímáme a přehlížíme je. 
Otázka je, kam až to musí zajít. Jarmila Klímová

Jarmila Klímová.   Foto Tomáš Krist
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klasickému  lékaři nebo „čaroději“ se 
siderickým kyvadélkem v  jedné ruce 
a virgulí ve druhé, na oba mají pacienti 
mnohdy stejný, nereálný požadavek – 
udělejte se mnou něco, ať jsem zdravý, 
a můžu žít dál tak jako dřív. „Šarlatán 
je každý, kdo slibuje vyléčení zadarmo, 
a  je jedno, jestli drží v  ruce skalpel, 
nebo virguli. Protože nezodpovědným 
způsobem snímá zodpovědnost z  pa-
cienta,“ upozorňuje doktorka Klímová, 
která má klasické medicínské vzdělání, 
ale není ani běžná doktorka, ani léčitel-
ka; a  na mainstreamový medicínsko-
-farmaceutický proud tak působí jako 
červená na krocana.  

Voda ve víno?
Zázraky se totiž nedějí ani v  klasické 
léčbě, ani v psychosomatice, ani v jiných 
alternativních či léčitelských metodách, 
i když to mnozí guruové slibují a neu-
stále se objevují „zaručeně funkční“ 
metody a  směry, které div nepromě-
ňují vodu ve víno. Samozřejmě, jako 
jsou dobří a  špatní lékaři, jsou i dobří 
a špatní léčitelé. Někdo schopnosti má, 
někdo ne. I  ten nejlepší „uzdravovatel“ 
ale nemůže uspět, pokud pacient něco 
nezmění. Řeč je především o  chronic-
kých onemocněních. „Když něco dělám 
chronicky špatně, a budu to dělat dál, 
tak chronicita nezmizí,“ říká doktorka 
Klímová s  tím, že nabídka „alternativ-
ců“, kteří přicházejí se „zaručeně funkč-
ními“ metodami, i  klasických lékařů, 
kteří předepisují jednu pilulku za dru-
hou, je pro většinu pacientů velmi láka-
vá, protože z nich snímá odpovědnost 
za vlastní zdraví.

Zatímco běžní lékaři většinou jen 
utlumí příznaky pilulkou, mastičkou, 
kapkami či uříznutím, příčinou nemoci 
se vůbec nezabývají. Alternativci zase ne-
zřídka začnou blábolit o tom, že všech-
no je energie nebo duchovno, a ignorují 
fyzično. Obě skupiny tak vlastně jen 
plní poptávku klientů, kteří si přišli pro 
nějaký jednoduchý recept. Důkazem, 
že to není zrovna to pravé ořechové, je 
prudký nárůst autoimunitních i dalších 
závažných onemocnění, kterým se též 
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říká civilizační. „V prvním případě to je 
podobné, jako když přikryjete starý roz-
bitý stůl ubrusem, a tváříte se, že máte 
nový. A ve druhém případě? Jistěže tam 
ty energie jsou, ale také tam jsou něja-
ké biochemické a  fyziologické procesy, 
které nelze ignorovat. Pokud se navíc 
špatně stravujete, zanášíte tělo toxiny 
a  necvičíte, tak bubnováním a  chras-
těním rumba koulemi artrózu v koleni 
opravdu nevyhojíte,“ říká s  nadsázkou 
doktorka Klímová.

Užitečná nemoc
Skutečná cesta k uzdravení vede jen skr-
ze pochopení souvislostí a zásadní život-
ní změnu. Pokud potřebujeme urgentní 
pomoc, ať už při úrazu nebo nějakých 
akutních potížích, v  tomto případě je 
moderní západní medicína nenahradi-
telná. Jakmile ale nejsou příčiny biologic-
ké, zůstává většinou bezradná. Zde má 
celostní nebo také komplexní přístup 
oproti klasické medicíně jednu zásadní 
výhodu – nezabývá se pouze biologickou, 
fyzickou či materiální složkou, ale též 
duševní, vztahovou, spirituální a energe-
tickou. Jak upozorňuje doktorka Klímo-
vá, ona materiální, fyzická část, na niž se 
současná západní medicína jednostran-
ně orientuje, je jen jednou z pěti, na škále 
zdraví tedy pokrývá pouze 20 procent…

„Klasickým příkladem je třeba roz-
troušená skleróza. Máme na tuto nemoc 
dokonce celé centrum,“ říká Jarmila Klí-
mová, původní specializací psychiatrič-
ka, která si při desítkách a  desítkách 
sezení a  rozhovorů s pacienty s  tímto 
závažným onemocněním nemohla ne-
všimnout jakéhosi společného jmeno-
vatele u těchto lidí. „V žádném případě 
nezpochybňuji, že tam je autoimunní 
proces, který likviduje buňky v centrál-
ním a později periferním nervovém sys-
tému. To se reálně děje, to je objektivní 
fakt. Ta nejdůležitější otázka je ale proč. 
Psychický vzorec u této nemoci vypadá 
tak, že nositel těchto symptomů na své 
cestě k dospělosti není schopen vyvázat 
se z pevných vazeb své původní rodiny 
a samostatně vstoupit do svého dospě-
lého světa. Ten princip je tam vždycky.“

Bude-li se lékař vrtat pouze v ochabují-
cích nervech, daleko se nedostane. I pro-
to je tato nemoc považována moderní 
medicínou za nevyléčitelnou. „Kdyby 
západní medicína laskavě dovolila, že 

bychom tam mohli přistoupit s tímto te-
rapeutickým portfoliem a pomoct těm 
lidem v procesu emočního oddělení od 
původní rodiny na přechodu k  dospě-
losti, ony by možná ty jejich kortikoidy 
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a  biologická léčba začaly lépe zabírat. 
Ale to ne. Oni to prohlásí za neléčitelné, 
čímž si vystaví bezpečné legislativní ali-
bi, aby nemuseli být popotahováni za to, 
že léčba není funkční,“ naráží doktorka 

Klímová na skutečnost, že lékaři odmí-
tají nést odpovědnost za léčbu, ale totéž 
by chtěli po léčitelích, kteří jim pro ně 
nepříjemně konkurují.

Obvyklým problémem u  závažných 
autoimunitních onemocnění, kterých 
v  naší nemocné společnosti stále při-
bývá, je i zdánlivě nepochopitelná sku-
tečnost, že je pro nás nemoc vlastně 
užitečná. Potřebujeme ji, protože nás 
chrání. „Terapeutický rozhovor, kte-
rý s  klientem vedu, má člověka vést 
k  sebepoznání, pochopení souvislostí 
a kontextů, do kterých nemoc vstoupi-
la, proč tu je, kam ho má zavést, co mu 
má ukázat a jestli tu nemoc potřebuje 
či nikoli, aby se v životě posunul dál. To 
je klasická rozbuška, protože ten, kdo 
není schopen vhlédnout za všechny ty 
horizonty, o kterých hovořím, to vytrh-
ne z kontextu a začne křičet, že to není 
pravda, že nikdo přece nemoc nepo-

třebuje. Opravdu? V tom případě bych 
kontrovala protidotazem: Co by ve va-
šem životě bylo dnes, kdyby tam nebyla 
nemoc? A to pak lezou ven věci. Najed-
nou třeba člověk zjistí, že tam má zále-
žitosti, které nechtěl nebo neuměl řešit. 
Ta nemoc ho před nimi vlastně chrání, 
protože je třeba nemusí řešit. Nejčastěj-
ším důvodem, proč je ta nemoc užiteč-
ná, je ochrana před konfliktem,“ vysvět-
luje doktorka Klímová s  tím, že před 
sebe lidé staví nemoc jako štít.

U  zmíněné roztroušené sklerózy je 
to krásně vidět. „Proč se lékaři neptají, 
proč tato nemoc začíná mezi 17. a 23. 
rokem věku? To je právě věk, kdy se 
separuje dítě od původní rodiny. Je až 
komicky přesné, jak se to zobrazuje na 
fyzickém těle – pacient má poruchu 
stability, problémy s postojem a chůzí. 
Kdybych byla Honza Hnízdil, řeknu, že 
nejsou schopni postavit se na vlastní 

nohy. Ostatně půjdeme-li do historie 
lidové slovesnosti, uvidíme, jak nejoby-
čejnější lidová moudrost je lingvistická 
sbírka psychosomatické terminologie.“ 

O tom, jestli se uzdravíme, rozhodu-
jeme do značné míry svým přístupem 
k životu. Jisté je jen to, že bez změny na-
šich postojů se dobrý výsledek neobejde. 
Změna je ale právě to, čeho se obecně 
lidé bojí víc než čerti kříže. Paradoxně 
je pro nás mnohdy pohodlnější zůstat 
nemocní, protože když jsme nemocní, 
tak přece nemůžeme. „Změnit se je vel-
mi těžké,“ souhlasí doktorka Klímová, 
„protože to bolí. Zvlášť na začátku jsem 
lidem říkala: ,Terapie pro vás nebude pří-
jemná záležitost. Vždycky totiž přijdeme 
na věci, které vám budou vrcholně ne-
příjemné, budete zažívat nějaké ztráty, 
nekomfortní sebereflexi, a  to opravdu 
není proces pro každého.‘ No a někteří si 
nedají říct a přijdou.

A jsou nebojsové do doby, než to po-
prvé zabolí. Většina z nich si uvědomí, 
že buď se stáhnou zpátky a  nebudou 
chtít na oltář zdraví nic investovat, 
nebo najdou odvahu a  udělají to. Já 
můžu otevřít nabídku, ale finální roz-
hodnutí, jestli se klient vydá na cestu, 
je na něm.“

Dobrá zpráva je, že uzdravit se je 
možné. Ta méně příjemná je, že cesta 
k uzdravení není vůbec snadná. I proto 
po ní půjde vždy méně lidí. Většina se 
totiž řídí heslem, že zvyknout se dá na 
cokoli, i na nemoc. „Často zapomeneme 
na to, že je možné žít jinak. Jedna paní, 
která měla 20 let migrénu, mi třeba řek-
la, že to je normální, protože babička 
a maminka to měly taky,“ kroutí hlavou 
Jarmila Klímová a ptá se: „Tohle má být 
v pořádku, že mě dvacet let bolí hlava? 
Co všechno jsme ochotni přijmout do ži-
vota jako běžný stav?“ vid 

Když staří čínští doktoři nedokázali pacienta uzdravit, 
nedostali zaplaceno. Dnešní lékaři dostávají peníze za 
„výkony“; jejich motivace je tak zcela opačná.

„Nejsi-li připraven změnit svůj život, 
nemůže ti být pomoženo,“ říkal 

Hippokrates. V takovém případě 
ti nepomůžou ani primář Sova 

s doktorem Štrosmajerem.
   Foto Profimedia
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Ivan Rybjanský, vynálezce unikátního českého 
přístroje Somavedic na neutralizaci elektrosmogu 
a geopatogenních zón, se snaží provádět co nejvíc 

seriózních měření ochranných účinků proti škodlivému 
ionizujícímu záření na lidský organismus. Aby lidi 

pochopili, že to nejsou žádné čáry, ale realita.  Text: Milan Vidlák

Jdnou z nových vědeckých výzkum-
ných oblastí je měření efektů (ultra)
slabého záření. Konvenční měřicí 
přístroje tohle záření měřit nedo-

kážou a ani nekonvenční přístroje ještě 
nejsou schopné měřit tento druh záření 
ve fyzických nebo chemických efektech 
dostatečně spolehlivě, technologie se 
ale v tomto směru neustále vyvíjí.“ Tak 
začíná vědecká zpráva Institutu pro bio-
elektromagnetismus a novou biologii ze 
slovinské Lublaně, který dostal důležitý 
úkol od Ivana Rybjanského z Lovosic.

Je to věčný problém, ale jinak to být 
asi nemůže. Vždyť jak by mohlo jít změ-
řit něco nekonvenčního, když budeme 
pořád konvenčně myslet? V každé etapě 
lidských dějin se vždy objeví někdo, kdo 
tyto stereotypy prolomí, a  i  když čelí 
útokům a nepochopení, jeho odkaz pře-
vezme někdo další. A tak se – tempem 
jeden krůček dopředu a dva zpátky – su-
neme vstříc poznání jako hlemýždi.

Momentálně jsme v  poněkud schizo-
frenní situaci. Minimálně od Teslových 
dob víme, že ono ultraslabé záření, ona 
neprobádaná energie tady je a  dokáže 
velké věci. Na druhé straně, protože se vě-
decké uvažování a finance ubírají jiným 
směrem, nejsme schopni ji ani pořádně 
změřit. Což samozřejmě nemění nic na 
tom, že můžeme její efekty dobře pozo-
rovat, budeme-li chtít. Tak jako to udělal 
slovinský institut Bion, který si vzal do 
parády unikátní český přístroj na neutra-
lizaci geopatogenních zón a elektrosmo-
gu s názvem Somavedic Medic Uran a jal 

se zkoumat jeho ochranné účinky proti 
škodlivému ionizujícímu záření – jednak 
tomu z mobilních telefonů, jednak vůči 
bezdrátovému záření Wi-Fi. O výsledcích 
pokusů jsme informovali na konci minu-
lého roku. Do třetice všeho dobrého pak 
Bion prokazoval, jaký má Somavedic Me-
dic Uran energetický vliv na organismus.

Měřit vlnění a  frekvence jde různě. 
Například biorezonancí. Jde o  moder-
ní metodu, která vychází z poznání, že 
každá látka, buňka či předmět mají je-
dinečnou frekvenci a  vytvářejí elektro-
magnetické vlnění. V lidském těle tak lze 
najít i frekvence cizorodých prvků, jež se 
v něm ukládají – ať už jde o bakterie, viry, 
alergeny, mykózy či těžké kovy. Třeba 
německý biorezonanční přístroj Bicom 
„negativní“ vibrace prostřednictvím ele-
k trod umístěných na určitých částech 
těla nejprve zachytí, tudíž se bezvadně 
hodí pro diagnostiku. Ale to není vše. 
Následně umí využít toho, že v sobě má 
nahrané statisíce těch správných frek-
vencí, odpovídajících tomu, jak by orgány 
a systémy v těle měly fungovat, leč kvůli 
zdevastovanému životnímu prostředí 
a  tunám chemie nefungují. Tyto frek-
vence pak, zjednodušeně řečeno, vrací do 
těla zrcadlovou formou „léčivých“ vibrací.

Je to podobné, jako když „napíchnete“ 
na diagnostiku auto v servisu. Bicom je 
v podstatě takový servis pro lidské tělo 
– s  tím rozdílem, že rozbité součástky 
nemusíte hned měnit a házet do šrotu, 
ale dá se s nimi pracovat. Novější Bicomy 
už dovedou podle frekvencí rozlišit i to, 

odkud přesně záření pochází, zda z mo-
bilního vysílače, vysokého napětí či záře-
ní wi-fi. Přístroj využívá i pan Rybjanský, 
neboť díky němu ladí a upravuje výrobu.

Jelikož ale funguje Bicom, podobně 
jako Somavedic, na poněkud jiné bázi 
než konvenční přístroje, je stále ještě 
problém změřit biologické účinky oné 
tajemné energie spolehlivě a „vědecky“. 
A tak vyvinul institut Bion vlastní řadu 
testů a  jde na to od lesa – k zachycení 
účinků jemnohmotné energie používá 
lidský organismus, takže dokáže vyjád-
řit tohle zachycení snadno měřitelnými 
fyziologickými efekty. Zjednodušeně ře-
čeno, vědci v institutu měřili různé fyzi-
ologické parametry jako vodivost kůže, 
srdeční tep, svalovou aktivitu, dech či 
teplotu prstů u  dvanácti dobrovolníků 
a následně statisticky porovnávali a vy-
hodnocovali data z  měření fyziologic-
kých parametrů během a po vystavení 
záření z  mobilního telefonu; každého 
člověka testovali ve třech odlišných situ-
acích, u dvou z nich dobrovolníci nevědě-
li, zda se používal skutečný Somavedic, 
či falešný, a  v  jedné situaci lidé o  jeho 
zapnutí věděli.

A  proč sledovali výzkumníci zrovna 
tyto parametry? „Jestliže se dostanete 
do elektromagnetického pole – před-
stavte si například, že bych vás zavřel 
do mikrovlnky, když to dovedu do ab-
surdity –, tělo má potřebu na každou po-
dobnou situaci nějak reagovat. Je jedno, 
jestli je to déšť, zima, elektrosmog nebo 
radioaktivita… Nadledvinky vypustí 
adrenalin do těla, protože potřebujete 
vyšší výkon, aby se vám zvýšila imunita 
a tok krve, zvedne se tím pádem tepová 
frekvence, zvlhčí se vám ruce,“ vysvět-
luje Ivan Rybjanský, jak probíhalo testo-
vání. A  právě Somavedic tyto stresory 
významně snižuje a uklidňuje.

Celou zprávu o  průběhu testování si 
můžete přečíst na stránkách výrobce. 
„Potvrdilo se, co Somavedic tvrdí. Mě 

Bude SVÍTIT sám
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jako výrobce zajímá nejvíc to poslední 
shrnutí: Dospěli jsme k závěru, že efekt 
záření fungujícího přístroje Somavedic 
Medic Uran je tak silný, že při zvážení 
dlouhodobého efektu zastiňuje i placebo 
efekt,“ pochvaluje si Ivan Rybjanský, který 
sklízí se svým přístrojem, jenž je založen 
na řízeném uvolňování energie drahých 
kamenů, kromě Česka a Slovenska úspě-
chy také v Německu, Rusku či Japonsku.

Pryč s radikály
Přesto, že Somavedic pomáhá tisícům 
lidí s  harmonizací prostředí a  neutra-
lizací škodlivin, rovná jim spánek či vy-
lepšuje vlastnosti a chuť vody, lovosický 
léčitel se snaží provádět co nejvíc měření 
a certifikací. Aby dokázal, že to, co dělá, 
je sice netradiční, ale není to „abrakada-
bra, za které se dřív upalovalo, a  dnes 
vlastně také, jen jinými metodami“.

Kromě certifikátu Bion získal Soma-
vedic i  osvědčení IGEF (Mezinárodní 
společnost pro elektrosmog) a  IIREC 
(Mezinárodní institut pro výzkum elek-

tromagnetické kompatibility). První 
organizace například změřila, že už po 
půlhodině působení přístroje se přesta-
nou vytvářet v  krvi shluky červených 
krvinek, takzvané penízkování erytro-
citů. V IIRECu zase otestovali mimo jiné 
měřitelnost účinků přístroje Somavedic 
Atlantik na vodu. Dvě sklenice vody byly 
naplněny stejnými vzorky vody z vodo-
vodu, z nichž se jeden po následujících 24 
hodin postavil k Atlantiku. U něj se pak 
lišila hodnota pH – došlo k chemickým 
změnám a posunu pH vody k zásadito-
sti.  A  taky ke snížení oxidačně-redukč-
ního potenciálu – taková voda pak má 
schopnost neutralizovat škodlivé volné 
radikály.  Podle doktora Waltera Medin-
gera je působení Atlantiku (totéž dovede 
i univerzální Medic Uran) schopno stabi-
lizovat oxidačně-redukční chování vody.

Letos by se konečně mělo začít pořád-
ně testovat i v Česku. Zprvu skeptický šéf 
jednoho výzkumného ústavu a laborato-
ře se o účincích Somavedicu přesvědčil, 
když mu v jeho blízkosti rozkvetla umí-

rající květina, a pro výzkum zařízení do-
stal zelenou. Testovaným lidem se skrze 
Bluetooth na mobilu bude měřit kyslík 
v krvi, tlak, teplo a frekvence a pak se po-
rovnají změny. Mezitím už pracuje Ivan 
Rybjanský na dalším zlepšování. „Nepřál 
bych vám vidět můj stůl. Někde jsem na-
šel schéma elektrického zapojení zařízení 
na generátor volné energie, tak tady mám 
hromadu odporů, tranzistorů, kondenzá-
torů a integrovaných obvodů. Do vstupu 
jsem pustil tři volty a 100 miliampér, a na 
konci jsem měl přes 700 voltů. Když jsem 
to usměrnil, rozsvítilo mi to žárovku. Ale 
je to tak náročné na některé prvky, že mi 
shořely, a tak to musím sestavit znovu,“ 
říká vynálezce a tajemně dodává: „Kdysi 
mi jeden pán řekl, že jednou udělám So-
mavedic, který bude svítit sám. Už se to 
rýsuje.“ To zase bude křiku…   

Somavedic si můžete pořídit na 
eshop.casopis-sifra.cz (při jeho 
objednání získáte předplatné na 6 
výtisků zdarma) a www.somavedic.cz

Foto Adobe Stock
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JITKA, DUŠAN  
a zlaté vejce

Foto JK Jitka Kudláčková Jewels
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V ypadá to trochu jako filmové 
klišé. S  mužem svého života 
se nejznámější česká zlatnice 
a designérka šperků seznámi-

la na svatého Valentýna, když vyrazila 
s  kamarádkou tancovat. Zatímco znač-
ná část populace potřebuje k tomu, aby 
je dostal někdo na parket, kapku něčeho 
ostřejšího, ona se musela napít až po tan-
cování. Ke stolu totiž nakráčel vytáhlý 
mladík, zdvořile se zeptal, zda může dív-
ky pozvat na drink, a postavil před ně la-
hev vodky. Poté špitl, že má s sebou ještě 

bratra Dušana. Ten se okouzlující tmavo-
vlásce podíval do očí a pak to přišlo. Pro-
nesl, že je mu dvacet, je zrovna na vojně, 
spadl z bagru, zlomil si páteř, rozvádí se 
a doma má dvouleté dítě. „Kdyby neřekl, 
že se rozvádí, tak bych do toho nešla,“ 
směje se Jitka Mlynarčík Kudláčková. 
„Tančili jsme na nějakou rockovou muzi-
ku a  já mu povídám, že na tohle tančit 
neumím. I když byl po tom úraze hroz-
ně hubený a nebudil zrovna moc důvěry, 
řekl, že to zvládneme, ať se nebojím.“

Od roku 1990 toho už zvládli mno-
hem a mnohem víc. Pár měsíců po se-
známení odjela tehdy dvaadvacetiletá 
Jitka do Venezuely. Ano, to je ta země, 
kde se revoluce konají častěji než olym-
piáda, kam se mladá nadějná veslařka 
chtěla jednou probojovat. Když ale 
zjistila, že z ní šampionka zřejmě ne-
bude, rozhodla se držet řemesla, kte-
rým se vyučila, a vyrábět zlato trochu 
jinak. Proč ale zrovna v Caracasu, kte-
rý zrovna bezpečností nevyniká? Jed-
noho dne dobrala antibiotika, osypala 
se a lékaři ji celou od hlavy až k patě 
pomazali nevábnou černou hmotou 
připomínající konzistencí i  zápachem 
motorový olej se slovy, že jde o lupén-
ku. Pochopila, že se takhle nevyléčí 

a že musí odjet do země s úplně jiným 
podnebím.

To chtělo pořádnou kuráž. „Asi jsem 
odvážná,“ usmívá se Jitka v  zasedačce 
svého podniku v BB Centru na pražské 
Brumlovce, odkud celou dobu sledujeme 
přes prosklenou stěnu její kolegy zlatní-
ky v dílně při práci. „Jednou jsem šla na 
psychotesty a vyšlo mi, že tam, kde ostat-
ní zavírají dveře a schovávají se, já jdu dál. 
Dnes už jsem ale starší a moudřejší.“

Dušan Mlynarčík si pak všiml inzerátu, 
že česko-švýcarská firma hledá zlatníka 
do Jižní Ameriky. „Tak jsem letěla a  za 
14 dní bylo po nemoci.“ A na rok také po 
Dušanovi. Ten měl sice za svou milou při-
letět, ale jelikož ve Venezuele, zemi s nej-
většími zásobami ropy na světě, o které je 
velký zájem ze strany nejmenované moc-
nosti na severu kontinentu, zrovna vypu-
kl tradiční státní převrat, musel si počkat, 
až přiletí ona domů. Mezitím si psali dopi-
sy a volali. Mobily ani Skypy tehdy nebyly, 
a tak pěkně z budky, odkud protelefono-
vali jednu měsíční výplatu. Hodně se jí 
stýskalo, ale „když něco není snadné, o to 
víc si toho pak vážíš“. „Brečela do telefonu, 
tak jsem jí říkal hele, Jitko, neřvi, stojí to 
stovku za minutu,“ vzpomíná její muž, 
který co chvíli odbíhá za klienty.

On je zručný, 
disciplinovaný, vytrvalý 

a spolehlivý, ona 
šikovná, kreativní, 

impulzivní a vnímavá. 
Dohromady tvoří 

pár, který vybudoval 
unikátní české zlatnictví 

a šperkařství, kde 
je kvalita na prvním 

místě, protože „méně je 
někdy více“.  



44

HEZKY ČESKY

Dušan, který se ještě na střední oženil 
se spolužačkou, aby ji nepřivedl do řečí, 
když už ji přivedl do jiného stavu, potře-
boval uživit mladou rodinu, a tak začal 
ještě při škole makat v restauraci U Supa 
v Celetné, neboť jestli měl někdo za mi-
nulého režimu slušné peníze, pak to byli 
díky poločernému systému podnikání 
číšníci. Po revoluci ještě chvíli zůstal 
a poté si se třemi kolegy otevřel malou 
restauraci v Michli. I  když byl vždycky 
jedničkář, fascinovala ho manuální práce 
a chtěl jít na skláře, truhláře či zedníka. 
Maminka, která dělala v polepšovně, ale 
byla tvrdě proti, a tak se dostal na výbě-
rovou střední školu. Osud ho však stejně 
zavál do hospody a  především do zlat-
nictví. Kromě Jitčiných půvabů mu totiž 
učarovalo i její řemeslo.

Ještě před odjezdem do daleké Vene-
zuely vyzvedával Jitku v tehdejším zlat-

nictví Soluna ve Vodičkově ulici v mís-
tech, kde dnes stojí McDonald’s. „Jednou 
vyšla ven ve špinavém tričku, že nestíhá 
a  musí ještě něco dodělat, a  tak jsem 
šel s ní. Sedla si k tomu, zapálila oheň, 
v ruce držela kus divného železa. Proje-
vila se ve mně ta skrytá touha něco vyrá-
bět, nadchlo mě to. To divné tmavé žele-
zo bylo zlato před opracováním. Během 
chvíle přišlo žíhání, válcování, sletování 
a vznikl základ na klasický snubní prs-
ten. Nádhera.“ Kdyby měl jen trochu víc 
času, tvrdí, že by se ke všem svým povin-
nostem šéfa rodinné firmy JK Jitka Kud-
láčková Jewels dnes rád vyučil ještě zlat-
níkem, aby to uměl taky. Jeho žena na 
něm nejvíc obdivuje právě neobyčejnou 
zručnost a  všestrannost. „On je neuvě-
řitelnej, všechno umí. Začne třeba kutit 
rozbité auto. Vyndává jednu součástku 
za druhou, až si říkám, že určitě neod-

jedeme domů. Několik hodin u toho vy-
drží a kutí a kutí a kutí. Večer zavolá, že 
jedeme. Ničeho se nebojí. Rukama, hla-
vou, nic pro něj není překážka.“ A se smí-
chem dodá: „Často mu říkám: Nechceš jít 
někam pracovat? Tebe by určitě zaplatili 
a já tu budu mít klid.“

Když ty dva chvíli pozorujete, pochopí-
te, že jsou oba úplně jiní a občas by se nej-
radši přizabili. I proto se jednou na čas ro-
zešli, než zjistili, že si chybí a „víc věcí jim 
vyhovuje, než nevyhovuje“. Když Dušana 
Jitka na půl roku odstřihla od firmy a ne-
měl svůj obvyklý zápřah, naučil se aspoň 
pořádně anglicky. Jeho disciplinovanost 
a spolehlivost a její kreativita a umělecké 
bohémství se dobře doplňují, ale museli 
se naučit zaměřit spíš na silné stránky 
toho druhého než na slabiny. „Ona vnímá 
věci velmi emotivně, tihle umělci bývají 
nedisciplinovaní, nekonsolidovaní, im-
pulzivní a nedodržují nastavené struktu-
ry. Ale Jitka měla vždycky určitý nadhled 
a pomohla mi třeba, když jsem měl jeden 
čas problémy s alkoholem nebo jsme si 
nevěděli rady. Zavelela třeba a  šli jsme 
k psychologovi. A  já zase, když upadala 
do nějakého splínu nebo byla bezradná, 
jsem to dokázal táhnout vůlí a překonat 
to,“ vysvětluje Dušan Mlynarčík.  

Děkuji ti
Po návratu z Caracasu Jitka hýřila nadše-
ním a všude vykládala, že bude vyrábět 
krásné šperky s velkými kameny. Nikdo 
jí ale nerozuměl, protože u nás se drahé 
kameny v té době ještě nepoužívaly a ve 
srovnání s námi byla Venezuela šperkař-
ský ráj. A nejen to. „Týkalo se to i vztahu 
muže a ženy. Viděla jsem, že tam muži 
jdou a koupí ženě krásný šperk k naro-
zeninám nebo k Vánocům a obdarují ji 
a žena je šťastná a na svého muže hrdá. 
A  s  tou hrdostí pak ten šperk nosí. To 
jsem chtěla zavést i u nás.“

A jak se jí to za těch skoro 30 let poved-
lo? Malinko se zachmuří. „Češky pořád 
neznají svoji hodnotu, lidé tady na sobě 
zbytečně často hledají jen chyby. Krásné 
je, když přijde muž a daruje ženě šperk 
třeba za miminko nebo k výročí. Čeští 
muži ale neumějí moc děkovat, že mají 

Dianka si chtěla, ještě než odešla 
s maminkou Jitkou domů, zatočit kličkou. 

Klenot inspirovaný Fabergého vejcem 
se tak otevřel jako růže a začal hrát 

Smetanovu Vltavu. Tatínek Dušan to jistí 
pohledem.   Foto Šifra
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pravidelně snídani a  vyžehlenou košili; 
jde o to, aby si uvědomili, co doma mají. 
A třeba poděkovali za těch deset patnáct 
společných let šperkem, ocenili ji.“

Dobrý šperk se pozná tak, že má hod-
notu i  za desítky let. „Někdy za mnou 
přijdou klienti se starými šperky, ale 
nemá to žádnou cenu. Někdy se ale sta-
ne, že má. Pomůžu jim to roztřídit. Já 
vyrábím šperky tak, že vím, že až s tím 
jejich děti někam takhle přijdou, že jim 
stoprocentně řeknou, že tohle hodnotu 
má.“ Problém je však s tím, že Češi podle 
Jitky nedokážou stále rozpoznat kvalitu. 
„Nejlépe ji poznáš tak, že jsi s ní v kontak-
tu,“ říká a vysvětluje mi, že šperk je i za-
jímavý komunikační nástroj a pro ženy 
určitá „zbroj“. Při pracovních schůzkách 
přitahuje pozornost, a tak se lidé nedívají 
pořád přímo na ženu, do očí nebo nedej 
bože jinam. Přikyvuji, protože se přistih-
nu, že od začátku nemohu odtrhnout 
zrak od fantastických Jitčiných náušnic 
z kolekce s názvem Organické motivy.

 Jak si ale zvykat na kvalitu, když 
jsme většinou obklopeni šuntem a v zá-
plavě tun zboží je obtížné koupit cokoli, 
co není šizené nebo otrávené? S postu-
pujícími roky je to prý paradoxně horší 
než lepší. „Nechci, aby to vyznělo příliš 

negativně, ale mám pocit, že jsme se 
za ta léta jako společnost tolik neposu-
nuli a  nevyužili jsme možnosti, které 
jsme měli,“ myslí si Jitka Kudláčková, 
která ze svého cíle neslevila nikdy ani 
o píď. I proto patří její krásný obchod 
s dílnou, který vypadá i díky posuvným 
stěnám moderně, elegantně až futu-
risticky, ale přitom útulně, k naprosté 
špičce. Nedávno o ní coby top evropské 

designérce dorazila natočit dokument 
třeba francouzská televize.

Začátky ale byly zatraceně těžké. Nej-
prve šperky žíhala, tavila a letovala Jitka 
v pronajaté garsonce, později v sušárně 
paneláku. První klienti byli Dušanovi ko-
legové číšníci a hosté z restaurace. Kro-
mě toho obcházel mladý pár s Jitčinými 
výtvory obchody. Na radu jedné zlatnice, 
Jitčiny bývalé šéfky ve státním podniku 
Soluna, si po čase otevřeli první obchod – 
jelikož neměli Dušan s Jitkou zkušenosti, 

tak sice na frekventované, ale obchodně 
naprosto nevhodné Husitské ulici na 
Žižkově. „Otevřeli jsme a oni začali opra-
vovat všechny okolní domy. Všude lešení 
a Jitku to úplně položilo. Seděla a brečela, 
že je to v prdeli. Chvíli jsem na ni koukal 
a říkal jí: Tak toho využijeme. Udělal jsem 
plachtu, natáhl ji na lešení a  měli jsme 
obrovskou reklamu,“ vzpomíná Dušan, 
který přebíhal mezi zlatnictvím a  svou 

restaurací a běžně pracoval šestnáct až 
osmnáct hodin denně.

Neflákala se ani Jitka. Brzy přesunuli 
obchod z Husitské na souběžnou Seifer-
tovu, kde jezdí tramvaje a šrumec je zde 
o  poznání větší, a  tudíž i  obraty. Ty se 
zvedly až pětinásobně. „V podnikání jsou 
obrovské stresy. Nebyl to a není jednodu-
chý život, oba jsme extrémně pracovití. 
Makala jsem do půlnoci, i v devátém mě-
síci jsem dělala úplně všechno. Za stolem, 
prodávala jsem, chodila na pochůzky. Až 

Čeští muži neumějí moc děkovat. Jde o to, aby si 
uvědomili, co doma mají. A třeba poděkovali za těch 
deset patnáct společných let šperkem, svou ženu ocenili.

Ve zlatnické dílně Jitky Kudláčkové je stále 
živo.   Foto JK Jitka Kudláčková Jewels
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poslední den jsem si řekla, že je mi divně 
a že tam nepůjdu a šla jsem rodit. Za dva 
měsíce jsem byla zpátky v práci i s postýl-
kou.“ A když museli před Vánoci propustit 
prodavačku, protože kradla, pověsili si 
malého Filípka do kapsy na tělo a prodá-
val s nimi. „To bylo fantastické, protože 
jak tam chodilo hodně lidí, získal velmi 
silnou imunitu a  nikdy není nemocný,“ 
bere Jitka nelehké počátky s nadhledem. 
V  televizi viděla dokument o  podnika-
telích v  Americe, kde jeden byznysmen 
vyprávěl, že první čtyři roky neměl ani 
víkend. „My jsme víkendy měli, a tak jsem 
pochopila, že jsem na tom dobře a neva-
dilo mi pracovat přes týden do noci.“

Odměnou za dřinu je Mlynarčíkovým 
především svoboda a  volnost, kterou 
by jako zaměstnanci nikdy nezažili. Nic 
ale není zadarmo. „Nedělá mi problém 
hodně máknout, ale pak se třeba někdy 
v půlce týdne sebereme a vyrazíme na 
prodloužený víkend na chalupu. Máme 
dobrý tým a třeba vedoucí prodeje Eva ví, 
co je perfektní přístup ke klientovi. Lidi 
už dneska chodí přímo za ní,“ říká Dušan, 
který se spolu s Jitkou rozhodl vsadit na 
v  těchto končinách zcela neobvyklou 
strategii – kvalitu místo kvantity.

Mají totiž jenom jeden dechberoucí 
obchod spojený s dílnou o velikosti 400 

metrů čtverečních – nikde jinde jejich 
originální šperky k dostání nejsou; s vý-
jimkou eshopu. Už rok a půl ale připra-
vují nový a nespustí ho, jak jinak, dokud 
nebude úplně perfektní. Do BB Centra 
na Brumlovce, nedaleko stanice metra 
Budějovická, tak jezdí zákazníci třeba 
z Olomouce. 

Méně je více
Před 20 lety dostali Dušan s Jitkou na-
bídku mít zlatnictví v OC Nový Smíchov, 
které se tehdy mělo otvírat, a  také do 
centra na Černém Mostě; obě dnes patří 
k  těm nejúspěšnějším. „Přijeli jsme na 
Čerňák, ukázali nám rozkopanou louku 
a řekli, jestli tam nechceme jít, že tam 
bude obchoďák. Šli jsme domů a po ces-
tě jsem kroutil hlavou, že to jsou nějací 
magoři, kdo by jezdil nakupovat někam 
na pole,“ vzpomíná Dušan. Až za pár 
let, i díky častějším výjezdům do ciziny, 
pochopil, co to vlastně je to obchodní 
centrum. Trend byl jasný, a tak otevře-
li obchod kromě „Seifertky“ nejprve ve 
Slovanském domě a pak v obchodním 
centru na Floře. V té době je začala oslo-
vovat centra z celé republiky. „Uvědomi-
li jsme si, že bychom mohli mít z fleku 
třeba 20 obchodů. Ale řekli jsme si, že to 
takhle v žádném případě nechceme. Že 

radši v menším, ale lépe,“ vysvětluje Du-
šan. „Znali jsme totiž ředitele jednoho 
českého zlatnictví, které během krátké 
doby otevřelo asi 40 obchodů po celé 
republice, a viděli jsme, jak je to těžké 
ukočírovat, problémy se zaměstnanci, 
s kvalitou… A že už to ani nejsou schop-
ni vyrábět a dovážejí z Číny.“

Dušan s Jitkou nakonec udělali pra-
vý opak. Zavřeli i obchod s dílnou na 
Seifertově ulici, i  obchod na Floře, 
a  vybudovali a  nechali si jediný re-
prezentativní prostor na zmiňované 
Brumlovce, v budově s názvem Filadel-
fie. Vzhledem k poloze to byl obrovský 
risk. „Do té doby se nám dařilo a každý 
rok byl lepší. Byli jsme přesvědčeni, že 
klienti za námi přijdou. Jenže pak při-
šla ekonomická krize. Najednou nám 
chyběly peníze, abychom to dotáhli. 
Prodali jsme i  byt, což Jitka nenesla 
úplně lehce. Přesvědčil jsem ji ale, že to 
bude dobré. Přečkali jsme to a klienti 
tu změnu začali postupně přijímat,“ 
vzpomíná Dušan, který si uvědomuje, 
že se nový obchod chytil především 
díky tomu, že lidé značku JK Jitka Kud-
láčková Jewels již znali a  firma měla 
něco za sebou. A  hlavně proto, že se 
zde každému klientovi i prstenu věnují 
osobně a na sto procent.

Z Jitčiných kolekcí si vybere každý.   Foto JK Jitka Kudláčková Jewels
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Zlaté české ručičky (podle Jitky máme 
na rozdíl od některých jiných národů 
a kultur základy v řemesle z raného stře-
dověku) ještě neumřely, ale i díky tragic-
kému školství mají namále. Jitku učili ře-
meslu za komunismu ještě mistři z doby 
první republiky, kteří už dnes nežijí. 
Úroveň oborů jde tak rapidně dolů a vý-
jimkou není absolvent, který se přijde 
ucházet o práci, ale neví, jak se drží zlat-
nické nástroje. Tým JK Jitka Kudláčková 
Jewels je dnes mezinárodní a šperky zde 
kromě Jitky tvoří třeba Čechoameričan 
David G. Hrubec, který získal ocenění za 
design ve Spojených státech amerických, 
Arméni či Slováci se zkušenostmi ze 
světa. „Vyrábíme kvalitní věci za dobrou 
cenu. Když už dám za něco peníze, tak 
chci, aby to mělo kvalitu. Není příjemné, 
když se rozbije po pěti letech televize 
a musím si koupit jinou,“ vysvětluje per-
fekcionistka Jitka, která má v  nabídce 
jak exkluzivní kousky za desetitisíce, tak  
v jednotkách tisíc, aby si mohli kvalitní 
ručně vyrobený šperk s drahými kame-
ny dovolit i lidé s běžnými příjmy.

Opravdový zlom v práci JK Jitka Kud-
láčková Jewels ale nastal až v roce 2010, 
kdy Jitku oslovila známá italská značka, 
aby prodávala jejich kolekci. Nadšeně 
souhlasila, protože chtěla po otevření 

prodejny v BB centru něco extra. Italové 
ji pozvali na veletrh do Basileje, kde vy-
stavovali a kde se měly domluvit podrob-
nosti spolupráce. „Kolekci mi ukazoval 
syn majitele, který firmu mezitím prodal 
nějaké nadnárodní společnosti, a začala 
jsem cítit, že ta práce není na úrovni, na 
které bych chtěla ty šperky mít. Nedo-
mluvili jsme se a pak, jak jsem se prochá-
zela tím veletrhem, jsem velmi silně po-
cítila vnuknutí: Vrať se okamžitě domů, 
sedni si, navrhni si vlastní kolekce a za-
čni je dělat sama.“ Prohlížím si zrovna 
krásný prsten ve tvaru motýla ve výloze 
a ptám se, proč to takhle nedělala už dáv-
no. „Jako děti jsme nebyli chválení, nebyla 
nám dodávána odvaha, abychom do ně-
čeho šli, tak to prostě je.“ To je fakt, taky 
by mě ještě před pár lety ani nenapadlo, 
že dokážu každý měsíc napsat časopis…

Vejce pro carevnu
Jakmile myšlenku na vlastní kolekce při-
jala Jitka za svou, začaly jí chodit nápady. 
První kolekce Viva Vision Small Planets 
se nesla v duchu ženského pohledu do 
vesmíru. Vzdala hold osobnostem, které 
předběhly lidstvo a  dost se u  toho na-
dřely. „Někdy ve 14 letech jsem přečetla 
knihu Who is Who, Kdo je kdo, a  tam 
byli všichni. Velmi to na mě tenkrát za-
působilo a ten prožitek jsem otiskla do 

nové kolekce.“ Objevil se v ní nejen Ježíš 
a Buddha, ale třeba také Komenský, kte-
rý „přišel o rodinu, děti, o všechno, maje-
tek mu shořel, a přesto šel dál“. Kolekce, 
která byla úplně jiná, než na co byli do 
té doby zákazníci zvyklí,  se líbila hlavně 
mužům, kteří šperky kupovaly svým že-
nám-vizionářkám, od nichž čerpají inspi-
raci. Další kolekce zase vznikla poté, co 
se Jitka dozvěděla, že z našich luk mizejí 
motýli. Část z prodeje motýlích šperků 
šla nadaci, která se o motýly stará, a na 

louku, kterou zlatnictví JK Jitka Kudláč-
ková Jewels podporovalo, se vrátilo 40 % 
motýlů. Velký úspěch sklidila i  kolekce 
inspirovaná fascinujícími vlastnostmi 
vody, ke které lidé dostávali knížku pro 
děti, aby věděli, co všechno voda umí – 
například nést informace.

Jitka na chvíli zmizí a vrací se s něčím, 
co mi vyrazí dech – klenot inspirovaný 
Fabergého vejcem z  bílého zlata. První 
zlatý skvost z  dílny německo-ruského 
zlatníka Carla Petera Fabergého ve tva-
ru velikonočního vejce s  překvapením 
uvnitř objednal roku 1885 car Alexandr 
III. jako dar pro svou ženu Marii Fjodo-
rovnu,  k  20. výročí jejich zasnoubení, 
a až do konce svého života své manželce 
u  příležitosti velikonoc věnoval další. 
Celkem jich carevna dostala devět.

Jitka Kudláčková začne točit kličkou, 
načež se vejce na motivy Alfonse Muchy, 
zdobené českými granáty a  vltavíny, 
usazené na dřevěném podstavci z české 
lípy se znaky Čech, Moravy a  Slezska, 
začne otevírat a změní se v růži, to vše 
za tónů Smetanovy Vltavy. Nádhera. 
Celý poklad vytvořil od A až do Z David 
G. Hrubec, podle Jitky člověk renesanční 
doby, na přání klienta, který jej věnuje 
u příležitosti stoletého výročí republiky 
svojí ženě. Sto dvacet sedm dílů, které do 
sebe musely přesně zapadnout.

Podle Dušana a  Jitky je podobná 
zakázka raritou, ale perfektní ukázkou 
a  důkazem, že české řemeslo ještě 
nevymřelo. Snadné to ale nebylo, říká 
Jitka Mlynarčík Kudláčková: „Nejdřív 
jsme mysleli, že to budeme mít za půl 
roku hotové. Trvalo to nakonec rok 
a půl a David na tom strávil 2000 ho-
din. Dělala jsem si z něj legraci, že žena 
má miminko za devět měsíců a on se-
děl na vejci rok a půl. Moc se nesmál. 
Byla to ohromná dřina.“ vid 

Uvědomili jsme si, že bychom mohli mít z fleku třeba 
20 obchodů. Ale řekli jsme si, že to takhle v žádném 
případě nechceme. Že radši v menším, ale lépe...
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O RASPUTINOVI 
spícím princovi 
A HITLEROVI

Aby mohl začít nejkrvavější konflikt 20. století, musel 
jej někdo financovat. A taky odstranit z cesty dva císaře 
a rozdrobit Evropu. Kdo mohl mít zájem na něčem tak 
odpudivém, jako je rozpoutání druhé světové války?

Grigorij Jefimovič Rasputin, důvěrník carské 
rodiny, byl podle všeho zavražděn agentem 
britské tajné služby MI6. Poté vypukla 
bolševická revoluce.   Foto Profimedia
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Situace po prohrané první světo-
vé válce v Německu byla jedním 
slovem katastrofální. Velkou 
měrou k tomu přispělo uzavření 

takzvané Versailleské mírové smlouvy 
v roce 1919. Po dohodě vítězných moc-
ností, především Anglie a Francie, bylo 
Německo odsouzeno k  placení nespla-
titelných válečných reparací, k  hrozivé 
nezaměstnanosti a  nepředstavitelné 
bídě obyvatel. Váleční veteráni umírající 
hlady, hladové děti, nevytápěné domy, 
nebývalý rozkvět prostituce, všudypří-
tomní žebráci, dřívější střední třída pře-
hrabující popelnice a celé rodiny pácha-
jící sebevraždy, to byla realita počátku 
20. století u našich západních sousedů. 
Na podzim roku 1923 stálo ve Výmarské 
republice, jak byl označovaný německý 
stát po první světové válce, jedno jediné 
vejce tolik jako 30 milionů vajec o  de-
set let dříve. Inflace byla tak obrovská, 
že lidé jezdili na menší nákup s kárkou 
plnou naložených bankovek; na větší by 
pak museli mít malý náklaďák. A  kdo 
obdržel před obědem výplatu, okamžitě 
doslova běžel do obchodu, protože po 
obědě už byly ceny mnohonásobně vyšší.

Tento neutěšený stav považuje mnoho 
učebnic a knih o historii za jeden z hlav-
ních faktorů vzestupu Adolfa Hitlera 
a následných běsů druhé světové války. 
Nesmíme ale zapomínat na skutečnost, 
že historii píší vítězové. A ti mají ve zvy-
ku svoje záměry a činy přeceňovat a zve-
ličovat, či naopak zlehčovat, podceňovat 
nebo od nich odvádět pozornost. V prv-
ním případě si přiznávají zásluhy a pocty, 
v tom druhém házejí svoje chyby, hříchy 
a zločiny jenom na druhé. Nejinak tomu 
bylo i u jednoho z nejkrvavějších konflik-
tů v moderních lidských dějinách.

V  lednové Šifře jsem psal o  výborné 
knize Nikolaje V. Starikova Kdo přinutil 
Hitlera napadnout Stalina. Ruský spiso-
vatel se nebojí otevírat právě ty kapitoly 
a útržky z naší minulosti, které zavánějí 
kamuflováním, vylepšováním a  zatajo-
váním pravé podstaty věcí. A daří se mu 
to znamenitě, jak napovídá i  samotný 
název tohoto díla. Pohádka o  tom, jak 
zfanatizovaní Němci zvolili do svého 

čela šíleného vůdce, který uvrhl Evropu 
a celý svět do neštěstí, je sice notoricky 
známá, ale zcela opomíjí fakta a souvis-
losti, jež tuto obecně přijímanou a přija-
telnou verzi staví zcela na hlavu.

Stejně jako obyvatelé potupeného a na 
lopatky položeného státu neměl Adolf 
Hitler lidově řečeno ani vindru. Když ho 
viděl poprvé Pfeffer von Zalomon, bu-
doucí šéf pořádkových a útočných oddí-
lů SA, odmítl se s ním seznámit, protože 
byl pozdější vůdce oblečený jako tulák. 
Nacisté sice vybírali příspěvky a dary od 
svých členů, ale marka měla menší hod-
notu než toaletní papír, a tak si nově for-
mující hnutí nemohlo dovolit ani to, aby 
uspořádalo sjezd, natož válku. Jejich le-
piči plakátů neměli na lepidlo a samotný 
führer musel na svá řečnická vystoupení 
v cirkusových šapitó prodávat lístky stej-
ně jako krotitelé divé zvěře na drezuru 
slonů. A sotva peníze vybrali, nejpozději 
do večera ztratily hodnotu. „Žádná stra-

na tehdy nemohla přežít z  členských 
příspěvků zaplacených v  markách,“ ci-
tuje Starikov knihu historika Konrada 
Heydena s  názvem Cesta NSDAP. Aby 
se mohl Adolf Hitler dostat k moci, po-
třeboval především dolary. Nebo lépe 
řečeno ten, kdo potřeboval Hitlera, mu 
poskytl také dolary. Hodně dolarů…

Abychom pochopili, co se vlastně 
v Evropě první poloviny 20. století stalo, 
vydejme se nejprve do Ruska. To mělo 
s  Německem té doby společnou jednu 
překvapivou, ale klíčovou věc – sponzory. 
V dubnu 1917 přijel se svými bolševiky 
do Petrohradu ze Švýcarska přes Němec-
ko v zapečetěném voze Vladimir Iljič Le-
nin. Obecně se tvrdí, že peníze na velkou 
socialistickou revoluci pocházely z  Ně-
mecka, Starikov ale oponuje. „Proč nám 
autoři píší, že finanční prostředky bolše-

viků pocházely od německého generální-
ho štábu? Co to je za nesmysl? Lenin pře-
ce žil ve Švýcarsku, v  tomtéž Curychu, 
kam si o pouhých šest let později zajel 
i Adolf Hitler. Takže budeme-li dodržovat 
logiku autorů knih o  führerovi, byli to 
Švýcaři, kteří poskytli Leninovi peníze! 
Švýcarská zpravodajská služba jako orga-
nizátor říjnové revoluce! Panečku, na to 
ještě nikdo nepřišel. (…) Proč autoři knih 
o Hitlerovi píší takové zjevné nesmysly? 
Copak nechápou, nakolik naivní je jejich 
tvrzení?“ rozčiluje se autor. A vzápětí si 
odpovídá: „Chápou to, a proto to zamlou-
vají. (…) Financování temných záležitostí 
a  pochybných záměrů světové politiky 
se vždy provádí prostřednictvím bank 
a subjektů neutrálních zemí! Když se vše 
provalí, svedete to na neutrály a jste z ob-
liga. Jenže švýcarští bankéři jen vykoná-
vali svou práci. Dostali povel, aby Hitle-
rovi (a taky Leninovi) vydali peníze…“ Od 
koho? K tomu se dostaneme.

Po Leninově smrti se o  moc porvali 
Lev Davidovič Trockij, původním jmé-
nem Bronštejn, a Josif Vissarionovič Sta-
lin, rodným jménem Džugašvilli. Trockij 
věřil, že revoluce v  Rusku není cílem, 
ale pouze začátkem vítězství komunis-
mu v celosvětovém měřítku. Stalin pro 
změnu vnímal vítězství bolševiků jako 
unikátní fenomén a chtěl budovat soci-
alismus doma. Zatímco Stalin se v oka-
mžiku únorové revoluce nacházel ve vy-
hnanství na Sibiři, Trockij v USA…

Právě Lev Davidovič Trockij, blízký re-
voluční spolupracovník Vladimira Iljiče 
Lenina, byl spojen s  temnými zákulis-
ními kruhy, napojenými na zahraniční 
tajné služby. „Jinými slovy, Lev Davidovič 
Trockij byl zástupcem amerického kapi-
tálu (nebo anglosaských zpravodajských 
služeb) v  novém, revolučním Rusku. 

Nacisté sice vybírali příspěvky a dary od svých členů, ale 
marka měla menší hodnotu než toaletní papír, a tak si 
hnutí nemohlo dovolit ani uspořádat sjezd, natož válku.
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V  jejich zájmu pronášel a  činil odpoví-
dající myšlenky a  kroky,“ píše Starikov 
a ilustruje to třeba názorným příkladem 
obchodu, který Trockij udělal ještě jako 
šéf Lidového komisariátu železnic a kte-
rý by „posloužil ke cti každému pekel-
níkovi a proti kterému se Mezinárodní 
měnový fond musí cítit jako politování-
hodný spolek diletantů“.

Trockij totiž objednal 1000 lokomotiv 
u  švédské továrny Nidqvist and Holm. 
To je asi jako objednávat pomeranče 
v Grónsku. Švédská firma nikdy v historii 
nevyrobila víc než 40 lokomotiv za rok, 
přičemž Rusku měla dodat v roce 1922 
dvě stovky lokomotiv a v dalších letech 
rovnou 250 strojů. Vůbec na to neměla 
kapacity, a tak se obě strany dohodly, že 
Rusko nejprve vyplatí peníze, za které 
Švédsko postaví továrnu (!) a pak teprve 
stroje vyrobí a  dodá. Lokomotivy byly 
navíc objednány za předraženou cenu, 
přesně tak, jak se to dělává u nás v Čes-
ku… Výsledkem tedy byly přemrštěné 
ceny, předem zaplacené peníze a chybějí-
cí a nikdy nedodané zboží. Celková suma 
byla 200 000 000 zlatých rublů, což před-
stavovalo čtvrtinu zlatých rezerv státu. 
Když se nad nevýhodným obchodem 
pozastavil ruský časopis Ekonom s tím, 
proč si Sověti nevyrobili lokomotivy 
sami, Lenin se naštval a se slovy o kon-
trarevolucionářích a  kazičích mládeže 
časopis zrušil. „O čem vypovídá takové 
divné chování Lenina a Trockého? Prostě 
o tom, že dluhy se musejí splácet a doho-
dy musí být plněny. Prostředky vynalože-
né na zhroucení Ruska se musely vrátit. 
Byla to jedna z dohod mezi zástupci zá-
padních vlád a bolševiky,“ vysvětluje Sta-
rikov, jenž v knize popisuje i další toky ze 
švédského bankovního systému do bol-
ševického Ruska, a naopak.

Zvenku to vypadá, že byli Američané 
a  Sověti, Američané a  Němci či Němci 
a Sověti nesmiřitelní nepřátelé. Při bliž-
ším pohledu se ale zdá, že obě strany 
studených i  ostrých válek měly stejné 
architekty, kteří za všech okolností pro-
fitují. Všelijak plánují, konspirují a hýbají 
figurkami jako na šachovnici. Jakmile 
nevyjde jeden tah, připraví další… Ale 

hlavně, když vyvoláte uměle konflikt 
a financujete v něm obě strany, nejenže 
nemůžete prohrát, ale vyhrajete úplně 
všechno. Jako když skoupíte všechny líst-
ky v tombole.

Při čtení knihy Kdo přinutil Hitlera 
přepadnout Stalina jsem si vzpomněl 
na rozhovor, který jsem vedl před lety 
s  americkým spisovatelem Georgem 
Edwardem Griffinem, jenž napsal pro 
pochopení systému, ve kterém žijeme, 
neocenitelnou knihu – Nestvůra z Jekyll 
Island. Příběh toho, jak soukromý ban-
kovní kartel s názvem Federální rezerv-
ní systém de facto uchvátil vládu nad 
světem. Nejmocnější bankéřské rodiny 
Morganů, Rothschildů, Warburgů či 
Rockefellerů si po finanční krizi, kterou 
samy způsobily, napsaly v  utajení nový 
zákon o centrální bance. A 22. prosince 
1913, když už byla většina zákonodárců 
doma na Vánoce, se americký Kongres 
téměř potajmu vzdal práva vytvářet pe-
níze a  regulovat jejich hodnotu, které 
mu dávala ústava, ve prospěch soukromé 
korporace. Od roku 1914 je tak každý 

dolar, který vytiskne Federální rezervní 
systém – instituce, jež se jako federální 
pouze tváří –, vládě Spojených států půj-
čován s úrokem. Současný dluh americké 
vlády činí mimochodem skoro 22 bilionů 
(číslo s dvanácti nulami) dolarů.

G. E. Griffin mi tehdy popisoval 
své setkání s  mužem, který se jme-
noval Norman Dodd. Byl to vedoucí 
vyšetřovatel speciálního výboru ame-
rického Kongresu, jenž v  roce 1953 
vedl vyšetřování amerických nadací 
osvobozených od daní, podezřelých 
z nekalých zákulisních pletich. Šlo na-
příklad o  Rockefellerovu, Carnegieho 
či Fordovu nadaci, které pod rouškou 
charity ovlivňovaly politiku v různých 
zemích podobně jako třeba dnes hojně 
propíraná Sorosova Open Society Fund 
(Nadace otevřené společnosti). Zkrátka 
šlo o to, že zmíněné nadace používaly 
obrovské částky k  politickým účelům 
a  sponzorovaly na začátku 20. století 
články, pamflety a jiné materiály, které 
by se daly směle označit jako komuni-
stická propaganda. Prezident Fordovy 

Lenin je věčný...   Profimedia
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nadace Rowan Gaither tenkrát 
Normanu Doddovi řekl: „Víte, proč 
provozujeme tuto nadaci? Podstata je 
v  tom změnit život ve Spojených stá-
tech tak, aby došlo ke snadnému sply-
nutí se Sovětským svazem.“ Dodd prý 
málem spadl ze židle. „Většina lidí by 
si myslela, že je to směšný cíl, ale tihle 
lidé se tím velmi vážně zabývali. Zabý-
vali se tím, jak vytvořit jeden Světový 
svaz, Světovou unii. Na jednom z prv-
ních zasedání na začátku 20. století tito 
lidé seriózně řešili, jak mohou změnit 
postoje Američanů, aby byli pro vytvo-
ření jednotné globální světové vlády,“ 

vyprávěl G. E. Griffin a dodal: „V jejich 
návrzích bylo mnoho způsobů, jak to 
udělat – nejlepší způsob byl podle nich 
válka. Protože z  války jsou lidé tak 
vystrašení, že jsou ochotní vzdát se 
čehokoli, jen aby se vrátila jejich bez-
pečnost. Tak se Carnegieho nadace pro 
mezinárodní mír rozhodla, že nejlepší, 
co může udělat, je podporovat Spojené 
státy, aby vstoupily do války.“

A  tak se i  stalo. Obvyklou taktikou 
USA je ale nejprve nechat bojo-
vat jiné a přímo do války se za-
pojit až nakonec… Po přečtení 
Starikovovy knihy lépe pochopí-
te, jak se taková politika provádí.

Vražda mystika
Aby mohli Lenin a Trockij spustit 
bolševickou revoluci v Rusku, byla 
potřeba kromě západních peněz 
a  kupy zlata ještě jedna „malič-
kost“ – zavraždění Grigorije Jefi-
moviče Rasputina a následně celé 
rodiny cara Mikuláše II.

Léčitel a mystik Rasputin, který 
byl carovi a jeho ženě Alexandře Fj-
odorovně neustále na blízku svými 
radami i schopnostmi (jako jediný 
dokázal ulevit jejich synovi Alexejo-
vi, který kvůli silné hemofilii trpěl 
často silným krvácením) a na jejich 
rozhodování měl výrazný vliv – radil 
jim například uzavřít mír s Němec-
kem –, byl všechno, jen ne obyčejný 
člověk.

Aby ho vlastizrádci v  americko-
-britském žoldu v  čele s  knížetem 

Jusupovem dokázali zavraždit, museli 
jej v tomto pořadí nejprve otrávit kyani-
dem ve víně a koláčích, střelit do srdce, 
do zad a do hlavy a ještě tělo vhodili do 
řeky Něvy, kde podle pitvy utonul poté, 
co se nedokázal vydrápat na vysoký 
břeh. Podle nových informací museli 
třem spolupachatelům, kteří nedokázali 
Rasputina zabít, pomoct přítomní britští 
agenti. O nových zjištěních informovala 
britská média v roce 2014. Deník Telegra-
ph uvedl, že tím, kdo pomohl Jusupovovi 
a spol. Rasputina zabít, byl agent britské 
tajné služby MI6 Oswald Rayner. Podle 

vysloužilého velitele Scotland Yardu Ri-
charda Cullena, který studoval tento pří-
pad společně s historikem zpravodajské 
služby Andrewem Cookem, je téměř za-
ručené, že třetí a finální kulku do Raspu-
tinova čela doručil právě britský agent. 
„Jsem si tím na 99,9 procenta jist,“ řekl 
pan Cullen. „Je zde pěkná hromádka dů-
kazů svědčících o tom, že tímto mužem 
byl Rayner. Máme nezvratný důkaz, že 
předchozí verze událostí jsou pouhé kry-
cí výmysly.“

V době, kdy se temné síly snažily zasta-
vit Rasputina, který radil carské rodině 
pravý opak toho, co si zákulisní hráči 
přáli, na druhé straně Atlantiku, na Wall 
Street, architekti bolševické revoluce 
připravovali fondy pro ruské revolucio-
náře v exilu – Trockého a Lenina. Vnuk 
jednoho z bankéřů, John Schiff, pro New 
York Journal American v únoru 1949 při-
znal, že jeho dědeček Jacob Schiff „vložil 
do konečného vítězství bolševismu asi 20 
milionů dolarů“. A tehdejší dolar, to bylo 
skutečně něco…

Mezitím Američané  Lvu Trockému, 
který musel z  Ruska uprchnout kvůli 
svým proticarským aktivitám, udělili 
(kromě dolarů) i americký pas; což mu 
umožnilo vrátit se 26. března 1917 ne-
rušeně do Ruska.  V  dubnu se vrátil ze 
švýcarského exilu také  Lenin, spolu se 
zlatými cihlami a  fondy k  financování 
revoluce.

Rudá a hnědá
O stejnou dnes bychom řekli barevnou 
revoluci jako v Rusku (rudá) se americ-
ko-britské impérium zasloužilo i  v  Ně-
mecku (hnědá). Ten mustr je ostatně 
podobný i dnes, jeho principy se nemění. 
V Rusku byla carská rodina vyvražděna, 
v Německu vše provedli o poznání ele-
gantněji. V  době kolapsu Německa byl 
kancléřem princ Max Bádenský, který 
napomohl zániku císařství a  jeho pře-
rodu ve zmiňovanou Výmarskou repub-
liku, a  to velmi kuriózním způsobem. 
Nastydl a usnul. Spal neuvěřitelných 36 
hodin v kuse, a tak prospal konec války. 
V  učebnicích se o  tomto historickém 
„detailu“ nedočteme – podle Starikova 
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proto, že „historici vynechávají fakta, 
která nedokážou vysvětlit“. Nebo ne-
chtějí? Tuto důležitou informaci nicmé-
ně zveřejnil ve svých pamětech tehdejší 
britský premiér David Lloyd George: 
„Nadměrná dávka prášků na spaní jej 
vyřadila na 36 klíčových hodin od 1. do 
3. listopadu. Když se probudil, shledal, 
že poslední němečtí spojenci, Turecko 
a  Rakousko-Uhersko, již mají po válce. 
Načež nepokoje, vyvolané bolševickými 
agitátory, vypukly po celém Německu.“ 
Ať už nemocný princ dostal silnou dáv-
ku prášků, po kterých opravdu zaspal 
a schválně jen nikdo nevzbudil, nebo šlo 
o  princovo alibi, aby nemusel do běhu 
věcí zasahovat, ihned po probuzení, kdy 
byly nepokoje v plném proudu, kancléř 
čile zavolal císaři Vilémovi, který byl 
zrovna do sídla ve městě Spa, a vyzval 
jej k abdikaci. Ten to sice odmítl, ale Max 
Bádenský jeho abdikaci přesto oznámil. 
Poté rychle rezignoval i on sám a nová 
vláda sociálního demokrata Eberta pro-
hlásila Německo republikou a podepsala 
krutě nevýhodné příměří, které mno-
hem více připomínalo bezpodmínečnou 
kapitulaci. „Mírové“ rozhovory začaly 
až poté, co se Němci zavázali odevzdat 
zbraně. To už spíš než na nachlazení vy-
padá na pořádnou boudu…

Rudá a hnědá
To, že se temným zákulisním silám po-
dařilo odstranit po tom ruském i němec-
kého císaře, a Výmarská republika se po 
podepsání „míru“ octla uprostřed ekono-
mického zoufalství, stále ale ještě nevy-
světluje, jak se dostal k moci Adolf Hitler.

Jeden z nejpodceňovanějších, a tudíž 
nejdůležitějších mužů, kteří se kolem 
začínajícího chudého a  bezvýznamné-
ho politika začali pohybovat, se jme-
noval Ernst Hanfstaengl. Američan 
německého původu se do své původní 
vlasti „náhodou“ vrátil hned po prohra-
né válce. Jeho právníkem přitom nebyl 
nikdo jiný než tajemník amerického 
prezidenta Theodora Roosevelta. A  co 
víc, během druhé světové války se pak 
Hanfstaengl proměnil v poradce další-
ho Roosevelta v Bílém domě, Franklina 

Delana. To jsou ale náhody... Hanfstaen-
gl měl spoustu peněz, ačkoli nikdo 
nevěděl odkud (jeho verzi o  tom, že 
z galerie, se věří opravdu těžko), a měl 
jich tolik, že ho nenapadlo nic lepšího 
než je dávat Adolfu Hitlerovi. Než za 
americké peníze koupil tiskařské stroje 
a pro svou propagandu si pořídil deník 
Völkischer Beobachter, řečnil führer ne-
příliš efektně po mnichovských hospo-
dách. Pak už nemusel, protože měl díky 
novinám daleko větší dosah. Kdo není 
v  médiích, jako by nebyl. Ernst Hanf-
staengl domlouval Hitlerovi schůzky tu 
s Mussolinim, tu s Churchillem, a celko-
vě měl takové zázemí a kontakty, až si 
člověk říká, že na galeristu je to docela 
slušné skóre…

Ve 20. letech nebyla ekonomická krize 
jen v Německu, ale po celém světě; napří-
klad v USA bylo ještě hůř. Přesto se fašisté 
(nacisté) dostali k moci jen v Německu. 
Proč se tak nestalo v USA nebo v Ang-
lii? Nebylo třeba… „Protože ani v Anglii, 
ani ve Spojených státech nikdo žádného 
führera k moci netlačil. Příchod Hitlera 
k  moci neměl ani ekonomické příčiny, 
ani nebyl způsoben vnitřními němec-
kými politickými důvody,“ píše Starikov. 
„Rozhodnutí postavit jej do čela nebylo 
přijato v Berlíně, nýbrž v Londýně a Wa-
shingtonu.“ Zní to možná až příliš děsivě, 
ale indicie tomu nasvědčují.

V roce 1933, kdy byl Hitler jmenován 
říšským kancléřem (volby nevyhrál, jak 
se často uvádí!), mělo Německo Versail-

Cyklon B používaný na plynování lidi 
vyráběla americko-německá společnost 
IG Farben...   Foto Profimedia
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leskou smlouvou po odzbrojení zakázáno 
budovat vojsko čítající víc než 100 000 
mužů. K  zahájení druhé světové války 
tedy musel tento stát celou armádu vy-
budovat znovu, a nejen to, ještě ji vyzbro-
jit nejmodernějšími zbraněmi a  zvětšit 
dvaačtyřicetinásobně. Jak to Německo 
dokázalo, když bylo v zemi šest milionů 
nezaměstnaných a  továrny se zavíraly? 
Krize zmizela jako mávnutím kouzelné-
ho proutku.

Podle knihy G. G. Preparata Hitler s. r. 
o. Jak Británie a USA tvořili Třetí říši do 
Německa přiteklo ze Západu jen v roce 
1924 na 190  000  000 dolarů, což sta-
bilizovalo německou marku. Byl totiž 
schválen takzvaný Dawesův plán, který 
spočíval v tom, že Německo postaví zpět 

na nohy americký kapitál. Do roku 1930 
pak přiteklo 30 miliard dolarů. Zahranič-
ní kapitál aktivně pronikal do všech ob-
lastí německého hospodářství. Koncern 
I. G. Farbenindustrie uzavřel smlouvy 
s americkými a britskými chemickými 
společnostmi. Cyklon B na plynování lidí 
tak byl skutečně internacionální.

Smlouva uzavřená v roce 1926 rozdě-
lila světový trh střelného prachu mezi IG 
Farben, americký koncern Dupont a ang-
lický Imperial Chemical Industries a 90 % 
v  americko-německé společnosti patřilo 
Rockefellerově Standard Oilu. Pod kont-
rolou Američanů a Angličanů byla i zná-
má firma AEG (Allgemeine Ellektrizitäts-
-Gesselshaft). Všechny nacistické úspěchy 
i  budování silné armády prostě byly fi-
nancovány tehdejším západním světem. 
Neuvědomovali si snad západní politici 
jen pár let po první světové válce nebez-
pečí? „Přinejmenším do roku 1934 bylo 
možné předejít vyzbrojení Německa bez 
jediné lidské oběti,“ napsal později Win-
ston Churchill ve svých memoárech. Tak-
že uvědomovali. Jenže místo toho se stal 

pravý opak. Jak je to možné? Veškeré plá-
ny Adolfa Hitlera byly známy, árijské a ra-
sové Norimberské zákony byly oficiálně 
přijaty… „A jak na to všechno reagovalo 
světové společenství? (…) Německu bylo 
svěřeno uspořádání letních olympijských 
her,“ píše ironicky Starikov. „Vedle Hitlera 
stáli členové Mezinárodního olympijské-
ho výboru v černých oblecích se zlatými 
řetězy na hrudi. Stěny stadionu se třásly 
burácením Sieg Heil.“ Úspěch führera byl 
tak veliký, že ho jeho sponzoři nechali pro 
jistotu ve stejném roce uspořádat ještě 
olympiádu zimní. 

Zastavit šel Adolf Hitler i jinak. Po jeho 
neúspěšném pivním puči, kdy skočil na 
čas ve vězení, jej měly úřady jako neně-
meckého občana navíc ještě vyhostit. Ale 

„zapomněly“. Místo toho dostal němec-
ké občanství a království k tomu.

Ve zbytku knihy se Nikolaj Starikov 
pokouší vysvětlit, že měl Adolf Hitler ze-
lenou tak dlouho proto, že bylo jeho úko-
lem zaútočit na Rusko. Ostatně o Rusko 
je „zájem“ i dnes. Starikov se na to dívá 
coby Rus z ruského pohledu a argumen-
ty se snaží skládat, seč mu síly stačí. Mož-
ná má pravdu, možná ne. Mně ale vrtají 
hlavou dvě věci: Proč Hitler uchvacoval 
dlouho Evropu bok po boku Stalina? 
Vždyť Židé ve skutečnosti neměli kam 
jít i proto, že se tandemu Hitler–Stalin 
nikdo neodvážil postavit a pogromy na 
Východě nebyly o  nic příjemnější než 
ty na Západě. Proč Židům nepomáhali 
Američané, Francouzi či Britové, kte-
ří v podstatě nacistickou politiku celou 
dobu financovali a  podporovali? Proč 
všichni Hitlerovi všemožně umetali ces-
tičky a spojili se proti němu až ve chvíli, 
kdy zcela nečekaně a zdánlivě nelogicky 
zaútočil proti Sovětskému svazu? Ne-
mohla být opravdu plánem na nové svě-
tové uspořádání světová globální unie už 

tehdy? Dnešní globalistické snahy nevy-
padají nepodobně.

Ano, co když byl původní plán úplně 
jiný a Hitler se mu z nějakého důvodu 
vymkl? Snad se jednou někdo bude moci 
zabývat i těmito otázkami. Protože ho-
dit všechno na jednu osobu, která se 
označí jako „nejhorší vyvrhel lidské his-
torie“, je sice lákavé a nabízí se to, ale tak 
snadné to evidentně není… Je tu snad 
ještě něco, co nám zcela uniká?  vid 

Knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout 
Stalina si můžete objednat u vydavatele 

na www.zakazanevzdelani.cz nebo 
na eshop.casopis-sifra.cz/knihy, 

na telefonu 702 417 540 či na mailu 
redakce@casopis--sifra.cz. 

Cena 350 Kč + poštovné.

Koncern IG Farben uzavřel smlouvy s americkými 
a britskými chemickými společnostmi. Cyklon B na 
plynování lidí tak byl skutečně internacionální.
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Před pěti lety jsem se čirou ná-
hodou dostal na čínské taneční 
představení Šen Jun, které mělo 
publiku předvést nejkrásnější 

příběhy z  čínské kultury prostřednic-
tvím klasického čínského tance. Vůbec 
jsem samozřejmě netušil, jak takový čín-
ský lidový tanec může vypadat. Nakonec 
z toho vyšlo něco mezi tancováním, diva-
dlem, koncertem a akrobacií, kde nebylo 
o krásnou výpravu a přemety a otočky 
nouzi. Ten název, Šen Jun, mi postup-
ně vypadl z hlavy, a když jsem zjistil, že 
bude v Česku vystupovat Čínský národní 

cirkus, moc jsem se těšil, že si tu úchvat-
nou podívanou zopakuji. Podobně jako 
Evropanovi snadno splynou čínské obli-
čeje, pomotal se mi čínský tanec s cirku-
sem, který sliboval na plakátech největší 
světovou akrobatickou show.

Jakmile jsem to v  hale pardubické-
ho zimního stadionu zjistil, došlo mi, 
co mají obě představení společného 
– v prvním případě se těšíte na lidový 
tanec, i když netušíte, jak vypadá, a do-
stanete akrobacii, ve druhém očekává-
te akrobacii, a  dostanete jakousi směs 
tance, divadla, žonglování, gymnastiky 

a symfonické hudby. Ale čínská kultura 
je tak jiná a bohatá, že se s touto nejis-
totou rádi smíříte. Pokud tedy netrpíte 
běžným českým syndromem, kde se 
každý fotbalový fanoušek považuje za 
trenéra a  kdejaký pecivál za světoběž-
níka či ředitele zeměkoule. Jako paní za 
mnou, která jemné tóny houslí vídeň-
ských filharmoniků a výkony čínských 
artistů co chvíli doplňuje svými svéráz-
nými hláškami typu „Berousek je lepší“, 
„To je spartakiáda?“ nebo „Táto, to bys 
udělal taky“. Ne, není to spartakiáda, 
a ne, táta by to neudělal. 

20 000 AKROBATŮ
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Pod pojmem nejlepší světová akroba-
tická show si, soudě i podle některých 
dalších reakcí, část lidí zřejmě před-
stavovala akrobacii ve stylu nového 
cirkusu, který je v  posledních letech 
stále populárnější a kde artisté skáčou 
a metají salta s ohromující výškou i ka-
dencí. V Čínském národním cirkuse se 
mnohem víc dbá na detail a  precizní 
choreografii, což, jak vidno, s  sebou 
nese i riziko, že jemnou poetiku ne ka-
ždý ocení. „Většinou jsou dnes artistic-
ká čísla v Evropě a ve světě až brutální 
a  násilná, tady je to všechno v  klidu 

a v pohodě, i když se jedná o ty nejtěž-
ší cviky, například u  děvčat, kterým 
my tady říkáme hadí ženy,“ vysvětluje 
Ladislav Knos, který Číňany do České 
republiky poprvé před 8 lety dovezl 
a kterého cirkus v nejrůznějších podo-
bách provází od doby, kdy dostal jako 
kluk k Vánocům slavný román Eduar-
da Basse Cirkus Humberto. „Miloval 
jsem to. Po té knížce jsem řekl, že jed-
nou budu cirkusovým ředitelem.“

A tak se i stalo. Na jaře roku 1965 si 
pan Knos, který se vyučil automechani-
kem, přečetl inzerát, že Československé 
cirkusy a varieté hledají garážmistra na 
zájezd do Řecka. „Už mě to tu nebavilo. 
Přijali mě, a  tak jsem vycestoval.“ Jeli-
kož se ale Řecko zrovna zmítalo sociál-
ním neklidem, soubor cirkusu Praga do 
země nepustili a musel zůstat v Bulhar-
sku. A sblížil se tam nejen s cirkusem. 
„Starali se tam o  nás různí průvodci. 
Jedním z nich bylo takové pěkné děvče 
černovlasé a dopadlo to tak, že jsem si 
ji na podzim vezl domů jako manželku. 
S ní jsme pak jezdili po světě a jsme spo-
lu už 53 let.“ 

Pan Knos projel s cirkusem celý svět, 
a tak může srovnávat. Postupně se stal 
i  ředitelem svého vysněného Cirkusu 

Humberto (při zestátňování cirkusů 
komunistický ministr kultury Václav 
Kopecký rozhodl, že jeden ze zaba-
vených podniků se tak musí jmeno-
vat; společné s původním tak bylo jen 
jméno) i dalších souborů a v roce 1993 
dostal nabídku odjet do Německa, kde 
se stal manažerem do té doby v těch-
to končinách neznámého Čínského 
národního cirkusu. „Tenkrát se to dě-
lalo ještě v  šapitó a mělo to obrovský 
úspěch, asi pět let jsme jezdili po Ev-
ropě. Potom jsme to rozjeli po halách,“ 
vypráví Ladislav Knos, který v  roce 

2011 přivezl nevšední soubor poprvé do 
Česka. Čínští artisté jej nikdy nepřestali 
fascinovat. Patnáct let jezdil rok co rok 
do Číny, aby vybral ty nejlepší. Dnes už 
i kvůli věku zůstává doma a účinkující 
vybírá spřátelená choreografka. A není 
to zrovna snadné. V Číně je totiž akro-
bacie celonárodním fenoménem.

Čínský cirkus má více než 2000 let 
starou tradici, ovlivněnou například 
konfucianismem. „Čínští císaři pro sebe 
pořádali představení, kterých se účast-
nilo až 20  000 akrobatů artistů. Použí-
vali to i k boji, artisté různými figurami 
jako vojáci děsili protivníka. To všechno 
je doložené z pramenů, byli oblečeni do 
různých kostýmů, stavěli pyramidy, a za-
strašovali protivníka v boji,“ upozorňuje 
pan Knos.

V celé zemi dnes působí minimálně ti-
síc významných souborů, z nichž každý 
má 200 až 300 členů. Jednotlivé soubory, 
které si na sebe musejí vydělávat, proto-
že nepobírají od státu dotace, pak hleda-
jí sponzory a jezdí po Číně a hrají a hrají. 
„Mladí, kteří se tam učí, žijí na internátu 
jako vrcholoví sportovci, kde jsou od šes-
ti let. Kolem patnácti šestnácti jsou už 
tak dobří, že můžou vystupovat. Učitelé 
jsou bývalí artisté a zjišťují, na co se kdo 

hodí, jestli bude žonglér, nebo akrobat.“ 
Předvybrány jsou tři až čtyři skupiny, 
z nichž se pak vybere – i s ohledem na 
typ představení – ta, která se pro pláno-
vané vystoupení v Evropě hodí nejlépe.

Letos, u příležitosti třicátého výročí 
založení Čínského národního cirkusu, 
byl na evropské turné s představením 
Velká zeď vybrán soubor z Tchien-ťin, 
města, které je co do počtu obyvatel 
o polovinu větší než celá Česká repub-
lika. Turné tradičně zahajuje cirkus 
v lednu v Česku, pak se přesune do Ně-
mecka a až do dubna se nezastaví.

Své evropské turné 
zahájil již tradičně 
v České republice 

Čínský národní cirkus. 
Fenomén s více než 

2000 let starou tradicí. 
Každý rok se utkají 

statisíce akrobatů o to, 
kdo z nich se bude moct 

podívat do světa…

FENOMÉN

Většinou jsou dnes artistická čísla v Evropě až brutální. 
Tady je to v klidu a v pohodě. Ač se jedná o nejtěžší 
cviky, například u děvčat, kterým říkáme hadí ženy.Foto Profimedia
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„Daleko na Západě se nachází zeď, 
která chrání a zároveň vzdoruje… Lidé 
přicházejí a  odcházejí, obchodují a  ko-
munikují, žijí, milují, pracují, hádají se, 
a oslavují nejen vedle sebe, ale také spo-
lečně…“ zazní z reproduktorů na pardu-
bickém zimním stadionu, kde obvykle 
předvádějí svá cirkusová vystoupení ho-
kejisté místního Dynama, kteří se bez-
nadějně krčí na posledním místě tabul-
ky. Představení Velká zeď, které si Čínský 
národní cirkus pro letošek připravil, spíš 
než na ohromující skoky a salta – i když 
i na ně dojde, když artisté proskakují ob-
ručemi nad hlavami – klade důraz na de-
tailně propracovaná a výpravná čísla, ze 
kterých je patrná i velká hravost.

Když na pódium nakráčí jediný cvalík 
ze souboru – jinak jsou všichni účinkující 
jako laňky –, a se dvěma kumpány, kteří 
připomínají českého Pata a Mata, začnou 
předvádět karate, hlavně děti doslova 
křičí smíchy. Číňané mají na všechno 
dost času, a různé scénky a výjevy trvají 
klidně pět i deset minut. Některé pasáže, 
zvláště žonglování s papírovými klobouč-
ky nebo porcelánovými květináči, působí 
až monotónně, stejně jako stále stejná, 
i když krásná hudba v podání slavného 
houslisty Nigela Kennedyho a  Vídeňské 

filharmonie. Pro moderní Evropany, 
zvyklé na minutová videa na YouTube, je 
tak někdy těžké udržet pozornost.

Pak ale přiběhne hadí žena, která si 
dává nohy do neuvěřitelných úhlů, a ar-
tisté, kteří si vtipně mění žonglováním 
klobouky nebo si na hlavy postupně 
skládají další a další stoličky, případně 
balancují na deseti na sobě postave-
ných židličkách, a  je po nudě. „On se 

bude stěhovat?“ hláškuje zase paní, 
která se i s manželem a dalšími třemi 
známými po přestávce sebrala a  ode-
brala se zřejmě do některé z přilehlých 
putik žonglovat s půllitry a vidličkami. 
„Jakmile padnou zdi v našich hlavách, 
ztratí svou hrozivost. Jen my můžeme 
být nejvyšší zdí, nebo otevřenou brá-
nou,“ odpovídá jí hlas z reproduktorů.

Co mě na čínském cirkusu překvapilo 
úplně nejvíc, je ladnost, elegance a jistá 
pomalost, kdy se soustředí účinkující 

na dokonalé provedení svých pohybů, 
a nic jiného je nezajímá. A taky humor. 
Jak mi ale vysvětluje Ladislav Knos, prá-
vě na tom je tradice čínského cirkusu 
založena. „Představení v sobě vždy nese 
příběh z čínských dějin. Je to podpořeno 
muzikou a divákovi to má připomenout 
běžný život. Jde o to, aby divák si mohl 
v klidu přebrat, o co jde, proto se dáva-
jí po stranách i velké obrazovky, aby to 

divák mohl všechno vnímat. A hlavně, 
všechno je předvedené s úsměvem a to 
tomu dává úplně jinou dimenzi,“ potvr-
zuje mou domněnku.

„Nejdřív jsme se toho trošku báli,“ 
říká mi v  útrobách haly Pavel Košatka, 
manažer pořádající agentury TicketArt, 
se kterou se Ladislav Knos před osmi 
lety na pořádání těchto turné dohodl. 
„Představení byla od začátku vyprodaná, 
ale zpočátku se lidi divili, že je to cirkus 
bez zvířat. Teď už naštěstí existují i nové 

Letos byl na evropské turné s představením Velká 
zeď vybrán soubor z Tchien-ťin, města, které je co do 
počtu obyvatel o polovinu větší než Česká republika.

Elegance, ladnost, klid a humor. Čínští 
artisté se soustředí na dokonalé provedení 

svých pohybů. Na protější straně snímky 
z vystoupení na pardubickém zimním 

stadionu a dole typický lev, v tomto případě 
z představení Čínského národního cirkusu 

v brazilském Sao Paulu s názvem China 
Splendid (Skvostná Čína).   Foto Profimedia a Šifra
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cirkusy, tak už je to tolik nepřekvapuje. 
Už nám nechodí dotazy, jestli tam budou 
šelmy.“ Jediné šelmy, které se v čínském 
cirkusu vyskytují, jsou artisté navlečení 
v kostýmech lvů a draků.

Co se týče fenoménu nového cirkusu, 
jehož výkvět je k vidění každé léto na fes-
tivalu Letní Letná, obě disciplíny se příliš 
srovnávat nedají. Číňané se zaměřují více 
na detail, příběh, tradici a kombinaci žán-
rů, nový cirkus sází na sílu a ohromující 
akrobatické sestavy v podobě skoků, salt 
a přemetů. Míň cirkus, víc sport. Co do 
výpravy a  početnosti ansámblu se ale 
Čínský národní cirkus neubrání třeba 
srovnání s kanadským Cirque du Soleil. 
Ač pan Knos obecně novému cirkusu pří-
liš neholduje, pro Cirque de Soleil má slo-
va obdivu. „To je vrchol, to snad ani není 
cirkus. To je postavené na perfektních vě-
cech, technice… Provozují to Kanaďani, 
kteří mají asi šest souborů. Je to záležitost 
velkých financí a reklamy a jsou nesmír-
ně úspěšní. Naberou třeba 100 artistů po 
světě, s nimi sedí v Kanadě, rok s nimi 
trénují a pak pustí nový program do svě-
ta. O  tom se ostatním může jen zdát.“ 
Mimochodem, Kanaďané letos dorazí do 
Česka také – 29. května a 2. června několi-
krát vystoupí v pražské O2 Areně.

I přesto má zkušený cirkusový princi-
pál raději Číňany nebo klasické cirkusy 
typu Humberta. „Ten nový cirkus, to je 
něco úplně jiného… Starý cirkus stojí na 
tradici. Dědeček, babička, tatínek, ma-
minka, mají děti a ti budou taky cirkusá-
ci, cirkusové rodiny. U nás máme pořád 
asi 20 rodinných cirkusů. Ti noví artisté 
jsou například bývalí gymnasté, sportov-
ci, ale jsou to lidé, kteří se nenarodili z cir-
kusové krve. Ono jich taky není v repub-
lice tolik. A nehrozí, že by na jaře vyrazili 
na cesty a hráli až do podzimu. Ukážou 
se na Letné a je konec. A klasický cirkus? 
Ten zůstává pořád stejný – bude tam vždy 
drezura koní, lvů a tygrů, velbloudi, artis-
té, žongléři a nějaké vzdušné číslo. To už 
je tady s malými obměnami 150 let.“

Nemluvě o tom čínském, který pře-
trval 2000 let. Jak říká pan Knos: „Ně-
kdy to jde lépe, někdy hůře, ale cirkus je 
věčný.“ vid 



58

Český 
TESLA

V Mariánských Lázních žije muž, který 
zkoumá stejnou energii jako slavný srbský 

vynálezce. A dochází k pozoruhodným 
výsledkům. Vladislav Trávníček od rána do 
večera vymýšlí, jak pomoct lidem a přírodě 

vrátit ztracenou rovnováhu.
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KDO JE

Foto Profimedia

V íte, jaký je rozdíl mezi inže-
nýrem, fyzikem a matemati-
kem? Představte si, že spíte 
v  hotelu a  ve vašem pokoji 

začne hořet. Co udělá inženýr? Probudí 
se, zjistí, že hoří, vezme kýbl, napustí ho 
vodou a požár uhasí. Fyzik se probudí, 
všimne si, že hoří, vypočítá si, kolik bude 
potřebovat vody na uhašení, zjistí, že 
4,3 litru, napustí do kýblu 4,3 litru vody 
a  oheň zastaví. Matematik se probudí, 
zaregistruje, že hoří, dojde ke kohoutku, 
pustí vodu, zjistí, že řešení existuje, za-
vře vodu a jde spát. Tenhle kameňák si 
vybavím pokaždé, když mluvím s Vladi-
slavem Trávníčkem.

Pan Trávníček je inženýr a fyzik v jed-
né osobě. A hlavně génius. Kdybych mu 
měl vymyslet marketingově přiléhavou 
nálepku, označil bych jej nejspíš jako 
„českého Teslu“. Zabývá se totiž podob-
nou energií jako slavný Srb. Přesné by 
to ale úplně nebylo, protože rodák z Vel-
kých Losin na Moravě je kromě vynalé-
zání a objevování o poznání praktičtější. 
Ve dvaceti letech narazil na problemati-
ku energie, která mu nedala spát.

Ačkoli kvůli tomu vystudoval fyziku 
jaderných reaktorů, o  energii se tam 
dle svých slov dozvěděl jen velmi málo 
– a  tak si soukromě přibral kvantovou 
fyziku. Ale pořád to nebylo ono; cítil, že 
je za tím vším určitě víc, než připouští 
věda. „Já jsem tvůrčí technik a mě zají-
má něco, co funguje. Čili absolutně mě 
nezajímají teorie. Když se podíváte na 
dnešní supervědu kolem částic a všeho 
možného, tak tam najdete duševní a ma-
tematické konstrukce, které vyhovují 
všemu, ale nedá se podle nich nic udělat. 
Já potřebuju něco, co se promítne v pra-
xi, inženýrské řešení, ne žádnou vědec-
kou poezii,“ vypráví dvaasedmdesátiletý 
inženýr ve své pracovně panelákového 
bytu v Mariánských Lázních, kde vymýš-
lí stovky pokusů a jejich řešení. 

V roce 1992 přišel za panem Trávníč-
kem jeden známý, který měl v ruce „zají-
mavou mašinku“ – fotografovala lidskou 
auru u  bříšek prstů, kde je nejjasnější. 
První obrázky energetického vyzařování 

lidí pořídil již v roce 1891 právě Nikola 
Tesla a po něm tuto metodu znovuobje-
vil náhodou ruský inženýr Sergej Kirlian. 
„Je to skvělá diagnostická metoda, navíc 
laciná, jenže mašinky dávaly různé vý-
sledky a známý chtěl vědět, proč to tak 
je. Pustil jsem se do práce, velmi mě to 
zajímalo. Mnoho jsem toho přečetl, pro-
tože když chci něco poznat, musím mít 
pořádnou rešerši,“ vysvětluje pan Tráv-
níček, jak se vydal na neobyčejnou cestu 
plnou dobrodružství. „Narazil jsem na 
něco neznámého a nevěděl jsem, v čem 
je chyba. V 70. letech se ministru školství 
a  fyzikovi Františku Kahudovi podařilo 
sehnat peníze pro nevšední úkol – vý-
zkum a využití mentální energie v praxi. 
On se domníval, že jde o  energii men-
tální. Založil na to Psychoenergetickou 
laboratoř Fakulty chemického inženýr-
ství  VŠCHT  v  Praze, kterou se mu po-
dařilo velmi dlouho udržet. Až po revo-
luci, ve svobodné době, kdy se likviduje 
všechno svobodné, se to úplně zbytečně 
zrušilo. Inženýr Ruml v  této laboratoři 
sestrojil anténu s názvem Ruka – jsou to 
takové kovové stromečky, zasazené ve 
dřevě, aby neupadly. Natáhl mezi nimi 
špagáty, položil před to předmět, a ko-
lem seděli dobří senzibilové, kteří říkali, 
že vidí vlny různých tvarů podle toho, 
jaký se zvolí předmět.“

Při pokusu někoho napadlo začít jez-
dit po špagátech virgulí, která začala 
reagovat podle různých vlnových délek. 
„Pochopil jsem, jak funguje virgule, vy-
luštil jsem to a napsal o tom knížečku. 
To už jsem věděl, že máme co do čině-
ní s  nějakým druhem nám neznámé 
energie. Nesmělo se o  tom ale mluvit, 
protože věda už byla absolutní, všechno 
poznala, všude byla, všichni byli chytří. 
Jenže hvězdáři už tehdy upozorňovali na 
to, že to, co pozorují ve vesmíru, dokáže 
současná věda vysvětit jen zčásti, dnes se 
odhaduje 4 až 5 procent. A to bylo právě 
to, co mi přišlo divné. Jak si tato neúplná 
věda může dělat nárok na nějaké závěry? 
Všude kolem nás, zvlášť v přírodě, jsou 
jevy, které nedokáže vysvětlit, protože 
na to nemá. Tak jsem s  tím začal pra-

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A0CHT
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covat,“ vzpomíná Vladislav Trávníček 
na dobu, kdy se z něj stal možná jediný 
úplně nezávislý a svobodný výzkumník 
v Česku.

V devadesátých letech se velmi slušně 
živil tím, že zařizoval jedné velké firmě 
celou továrnu. O pár let později, kdy se 
dostal do zastupitelstva města a  viděl, 
jak se u nás dělá politika, pomohl jedné 
paní, která měla restituovat velký maje-
tek, ale politická klika čekala na to, až její 
nárok propadne a oni budou moct cizí 
miliony „privatizovat“ sami. Na podobné 
„darmojedy“ je pan Trávníček alergický, 
a tak oné dámě pomohl zjednat sprave-
dlnost. Ta se s ním férově rozdělila, a tak 
může od té doby naplno zkoumat to, 
co ho zajímá – podstatu našeho světa. 
Kariéra („Na konci kariéry sedíte v kan-
celáři a  to je mi odporné“) ani peníze 
(„Hromadění více a více peněz je šíleně 

nezajímavá cesta, navíc bych si připadal 
jako darmojed“) ho neberou… Vybral si 
skutečnou vědu a poznání.

Na rozdíl od běžných vědců začleně-
ných v  systému nemusí vymýšlet pre-
ferované projekty a nesmysly jen proto, 
aby na ně dostal grant, a nikdo mu ne-
nakazuje, na čem bude zrovna pracovat. 
Má absolutní duševní a  intelektuální 
svobodu. „Nikdy jsem toho nelitoval, 
i když je to zkoumání extrémně obtíž-
né a  náročné. Musíte vymyslet pokus, 
sestrojit ho, zhodnotit. Takových pokusů 
jsem udělal už tisíce. Ale když se něco re-
álného dělá, tak se něco reálného udělá,“ 
usmívá se pod vousy.

Vladislav Trávníček se prakticky zabý-
vá především otázkou, jak ona neznámá 
energie, na kterou narazil, souvisí se 
zdravím. V  roce 1994 si poprvé uvědo-
mil, že je tato jemnohmotná „přírodní“ 
energie, které se také říká volná, směro-
vě orientovaná a na Zemi „dost přesně 

nastavená“. „Je to v podstatě pravidelná 
síť, která nestojí na místě. Pohybuje se, 
ale zůstává pravidelná. V místě poruchy, 
kde pravidelná není, kde se prolamuje 
a  deformuje, vzniká nemoc, geopato-
genní zóna a podobně…“ Pan Trávníček 
postupně přicházel na to, že život je něco 
úplně jiného, než si představuje současná 
věda a než si do té doby představoval i on 
sám. „Příroda je v tomto směru i jiných 
směrech nesmírně symbiotická. Každý 
živý tvor má výkonný regulační systém. 
Netýká se to jen živých tvorů. Například 
v Německu zjistili, že voda dokáže rea-
govat na nemoc experimentátora. Ona 
dokonce i krajina, půda a vše živé spo-
lupracuje na tom, aby příroda dokázala 
vše udržet v nastavených parametrech. 
Podle mých výpočtů se příroda snaží 
deformity a odchylky udržet pod dvěma 
procenty celkové energie a daří se jí to.“ 

Jediný, kdo tuto snahu poněkud sabotu-
je, jsme bohužel my, lidé.

Velkou roli v udržení rovnováhy hra-
je hospodaření s vodou, což umí jenom 
půda. Tým francouzských vědců z  Di-
jonu a Orleans v ní napočítal 2000 růz-
ných druhů organismů. „Jenže když se 
to zasype moderní chemií, tak hynou, 
a tím symbiotická schopnost půdy klesá. 
Moderní zemědělské metody planetu 
strašlivým způsobem devastují. Půdě je 
možno pomoct, dodat jí energii, při kte-
ré prosperuje a obnovuje se růst, ale mu-
sely by se tam přestat dávat sajrajty,“ říká 
vědec, který dokáže zručně propojovat 
všechny možné obory, neboť dávno ví, že 
spolu všechno souvisí.

Před několika lety se našly v  Anglii 
konzervy pro vojáky z první světové vál-
ky. Konzervy nejenže vydržely, ale jejich 
nutriční hodnota byla mnohem vyšší než 
u  dnešních konzerv. Současné extrémy 
s počasím, vodou či sněhem způsobují do 

Já jsem tvůrčí technik a absolutně mě nezajímají 
teorie. Potřebuju něco, co se promítne v praxi, 
inženýrské řešení, ne žádnou vědeckou poezii...
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velké míry lidé tím, že narušili schopnost 
půdy hospodařit s vodou. Vždyť třeba ta-
ková žížala, možná nejužitečnější tvor na 
planetě, bojuje o přežití… „Nějaký druh 
se může začít exponenciálně množit, 
ale narazí na nějakou bariéru a nastane 
strmý sešup. My jsme došli do bodu, kde 
už se dál nemůžeme množit. A protože 
jsme přestali být symbiotičtí a stali jsme 
se škůdci, tak s námi příroda, pokud ne-
dostaneme rozum, velmi tvrdě zacvičí,“ 
obává se pan Trávníček, který den co den 
nahlíží do základních principů života na 
Zemi a dívá se na něj nikoli jako většina 
vědců pohledem svého úzce vymezené-
ho a omezeného oboru, ale s ohledem na 
celek. „Svět je dnes zařízen přímo debilně 
a neví se, kudy z toho. To ale patří do jiné 
kapitoly s  názvem zločin procenta. Psy-
chopati už obsadili všechna rozhodující 
místa.“

Jako sarančata
Loni v říjnu publikovala britská vědkyně 
Chiara Marlettová z univerzity v Oxfordu 
článek popisující zajímavý experiment. 
Mezi dvě zabroušené skleněné destičky 
vložila mikroorganismy a svítila na ně ko-
herentním světlem. Většina vědců, i když 
se kvantová fyzika postupně probojovává 
mezi nejzajímavější a  nejprogresivnější 
vědní obory, stále zastává názor, že záko-
ny kvantové fyziky platí jen ve světě velmi 
malých částic. Ví se již, že dochází k vzá-
jemnému propojení elementárních čás-
tic, které se mohou vzájemně ovlivňovat, 
ať jsou od sebe jakkoli vzdálené.

Představte si například jednu částici, 
která se nachází ve stejné místnosti jako 
vy, a druhou, která je na druhém konci 
republiky. Když u částice vedle sebe změ-
níte nějakou vlastnost, třeba polarizaci, 
pak se ta samá vlastnost okamžitě zrca-
dlově změní i  u  druhé částice. Tomuto 
jevu se říká kvantová provázanost. „Za-
jímají mě hranice, kde kvantové zákony 
přestávají platit,“ řekla časopisu Live Sci-
ence paní Marlettová. „Někteří lidé tvrdí, 
že kvantová teorie není univerzální, tedy 
že neplatí pro každou věc ve vesmíru a že 
se musí v  nějakém bodě zhroutit. Chci 
ukázat, že to není pravda.“ S bakteriemi 

Když zrovna nedělá výpočty, 
maluje Vladislav Trávníček krajinky.  
A dumá nad tím, proč je dnes svět  

zařízen přímo debilně.   Foto Šifra
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se jí to podařilo znamenitě – i u nich se 
totiž objevila kvantová provázanost.

„To je nesmírně závažný pokus,“ říká 
Vladislav Trávníček. „Na tomto efektu 
funguje třeba kvantový počítač firmy 
Wave, kde se podařilo kvantově prová-
zat 50 atomů. Výpočetní kapacita je tím 
pádem 250, takže oni ani neví, co tomu 
dát počítat. Podobně nepředstavitelnou 

výpočtovou kapacitu, o  které nemáme 
ani tušení, má i lidská buňka.“

Podobně propojené je vše i  na jiných 
úrovních, a možné je tedy leccos. „Uvedu 
vám příklad z říše hmyzu. Sarančata se 
množí, sežerou úplně všechno, a  v oka-
mžiku, kdy jich vychází víc než 50 na 
metr čtvereční, se začnou pohybovat 
synchronně a připravují se k odletu. To si 

nějak řídí příroda, nevím přesně jak, ale 
řídí si to. Prostě se zvednou a letí. Kolikrát 
jsou to miliony tun biomasy v  pohybu. 
Vím dokonce o jednom mračnu sarančat, 
které letělo na moře, a tam už na ně čeka-
ly rybičky. To je jedna z dobrých přírod-
ních záhad,“ vysvětluje schopnosti příro-
dy nadšený vědec, který mimochodem 
krásně maluje. Jakmile si potřebuje od 

výpočtů a  vzorečků odpočinout, stoup-
ne si k plátnu a tvoří. Zátiší, krajiny, ženy 
a další romantické výjevy. Malovat začal 
tento renesanční muž tak, že jej coby dva-
náctiletého hocha okouzlil obraz Zdeňka 
Buriana. A tak jej prostě namaloval…

„Příroda je dokonalejší, než si myslíme. 
Lidi se domnívají, že něco umíme, ale 
neumíme vůbec nic. Ten, kdo ví hodně, 

ví, kolik toho neví. Nadutý hlupák zná 
všechno,“ říká Vladislav Trávníček. Ptám 
se ho, zda tak trochu nepřipomínáme 
sarančata. „Na podobné úrovni funguje 
kolektivní vědomí. Máme auru, která 
má dosah až 620 metrů, což znamená, 
že se naše aury prolínají a  ovlivňují. To 
všechno se využívá k  chrastění klíči na 
Václavském náměstí a  podobně. Církev 
potřebuje shromáždění, politici potřebu-
jí shromáždění...“ přikyvuje. Zároveň ale 
vyvíjející se kolektivní vědomí pomalu, 
ale jistě dochází k bodu, že si stále více 
lidí na individuální úrovni uvědomuje, 
že tak, jak žijeme, to dál nejde. Otázka je-
nom je, kam až to všechno necháme zajít. 
Největší problém a překážku změny vidí 
pan Trávníček nejen v  tom, že jsou lidé 
ovládáni propracovanými manipulační-
mi technikami a do vedoucích funkcí se 
dostávají citoví deprivanti a  psychopati 
(„Na světě jsou ustálené penězovody a ty 

Vše živé spolupracuje na tom, aby příroda dokázala vše 
udržet v nastavených parametrech. Dle mých výpočtů se 
příroda snaží deformity udržet pod 2 % celkové energie.
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nepřipouštějí, aby šel potůček jinam“), ale 
i v naprosté pasivitě většiny lidí.

Nezdravé životní prostředí, hnané do 
extrému na jedné straně touhou hro-
madit víc a víc peněz, a na straně druhé 
bezduchou spotřebou a špatnými návy-
ky, vede k tomu, že život na této planetě 
postupně přestává být k  žití. Ohromu-
jícím tempem přibývá autoimunitních 
i civilizačních onemocnění a lidi začínají 
padat jako hrušky. Právě nápravou těch-
to nerovnováh se Vladislav Trávníček 
intenzivně zabývá od brzkých ranních 
hodin do pozdního večera, den co den: 
„My máme v  organismu spoustu regu-
lačních funkcí, ale dnešní svět se hodně 
změnil. To, co nás ohrožuje, vypadá jinak 
než dřív, s tím se naši předkové nesetka-
li, a  tak naše regulační funkce nemají 
mustr, jak si s těmito novými problémy 
poradit. Naštěstí se ten nový mustr dá 
zapsat. To je nesmírně složitá, ale také 

zajímavá práce. Pracuji na mašince, která 
to dovede. První prototyp by se měl začít 
testovat řekněme do dvou měsíců. Chce 
to ale čas, trpělivost a  hodně znalostí. 
Souvislosti chemie a biochemie jsou vel-
mi složité. Já neznám dost, abych napsal 
obecné rovnice. Ale vím, jaké zvolit inže-
nýrské řešení, které to dokáže.“

Zezdola nahoru
Lidem je podle pana Trávníčka stále hůře 
také proto, že si nedovedou poradit s po-
travou, která je „katastrofální“. „Tak jsem 
to začal studovat a  zjistil jsem, že je to 
všechno špatně. Dal jsem popud k tomu, 
aby vznikla firma Divine Way (Božská 
cesta), jež se zabývá mými výrobky. Jeden 
z nich, speciální dopravní doplněk, fun-
guje tak, aby měl trávicí trakt možnost se 
zotavit. Nastavuji to a skládám tak, aby to 
energeticky zaklaplo a trávicí systém za-
čal dobře regenerovat.“

Energie, kterou celý dospělý život Vla-
dislav Trávníček zkoumá, námi protéká 
zezdola nahoru. Dojde-li v  těle k nějaké 
větší odchylce od normálu, tedy k  one-
mocnění, příroda se sama snaží o návrat 
k rovnováze. A lze jí v tom pomoct.

Hodně pozornosti tomu věnovali na-
příklad staří Číňané. „V místě poruchy se 
hromadí náboje se špatnými parametry 
a  ty se zhoršují. Dobrou akupunkturou 
přes energetické dráhy začali dosahovat 
toho, že se špatný náboj odvede,“ vysvět-
luje Vladislav Trávníček a dodává: „Každá 
nemoc je individuální, jako každý člověk, 
takže říct, že na něco je aspirin, vůbec 
není pravda. To nejsou pravdivé postupy, 
ale pravděpodobnostní. Proto chci vy-
robit tu mašinku. Bude se do ní vkládat 
ranní moč, to je nádherné zprůměrování 
a je v ní skoro všechno. Na základě toho 
potom přístroj udělá inverzi a  ten člo-
věk do organismu dostane, zjednoduše-
ně řečeno, opak svých nemocí. Protože 
v přírodě všechno funguje tak, že když 
se něco vychýlí jedním směrem, tak je 
potřeba to vrátit opačným.“ vid 
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ZLATÉ ČESKÉ VEJCE. Poté, co jsem dodělal rozhovor se zlatnicí Jitkou 
Kudláčkovou a  její manžel Dušan Mlynarčík odběhl za klientem, zůstal jsem 
s touhle milionovou věcičkou úplně sám. Kličkou, aby se zlatý klenot inspirovaný 
Fabergého vejcem otevřel jako růže a zahrál mi u toho Smetanovu Vltavu, jsem 
se ale zatočit neodvážil. Chvíli předtím to zkusila sama majitelka zlatnictví JK Jitka 
Kudláčková Jewels a dopadlo to málem tragicky. Místo po směru hodinových 
ručiček začala Jitka omylem točit na druhou stranu a myslela si, že vejce rozbila. 
Zbledla jako stěna... Naštěstí šlo o planý poplach, bylo to ale o infarkt. Klenot 
na motivy Alfonse Muchy, s českými granáty a vltavíny a s podstavcem z české 
lípy se znaky Čech, Moravy a Slezska vytvořil na přání klienta ku 100. výročí 
republiky zlatník David G. Hrubec. Práce se z odhadovaných 600 hodin protáhla 
na 2000, ale v únoru si pro něj zákazník přijede a věnuje ho manželce. Tak 
hlavně po směru hodinových ručiček...   Foto  Šifra



JABLEČNÉ KNEDLÍKY. S jahodami, švestkami, meruňkami 
nebo borůvkami? Znám. Ale ovocné knedlíky plněné jablky? 
Tenhle recept je fenomenální, a i když jsem nevařil, ale jen jedl, 
zjistil jsem ho pro vás. Čtvrt kila nastrouhaných brambor, stejné 
množství tvarohu a polohrubé mouky, jedno vajíčko a špetku 
soli smícháte a vypracujete těsto. Z něj vykrojíte čtverečky 
a do každého zabalíte půlku jablka. Hodíte do vody a vaříte de-
set minut. Pak už jen pocukrujete, polejete máslem a necháte 
se unášet libými chutěmi. A nezapomeňte na skořici. 

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

PYTLÍK LÁDI HRUŠKY. Ač je tento bývalý reportér a mis-
tr vychytávek, který se proslavil v televizi jako „potravinový 
inspektor“ a později experimentátor a kuchtík nejlevnějších 
jídel z nejlevnějších surovin, kritizován a vysmíván, mně za-
chránil život, když jsem dostal smrtelnou chorobou zvanou 
mužská rýmička. Na radu tchyně jsem vyzkoušel jeho zaruče-
ný tip: napařil jsem si nohy v horké vodě, na ně si dal studené 
mokré ponožky, obalil nohy v igelitovém pytlíku, na to oblékl 
teplé pletené ponožky a šel spát. Během deseti minut jsem 
cítil, jak se mi ulevilo. Totéž jsem zopakoval ještě dva veče-
ry a rýma byla pryč. Tohohle chlápka se zkrátka podceňovat 
nevyplatí…

ŠIŘTE ŠIFRU. Pokud máte rádi tento časopis a chcete  
přispět k tomu, aby se dostaly důležité a čtivé informa-
ce k více lidem, přidejte se k nám. Odměna vás nemine. 
Možností je celá řada. Seženete-li aspoň 3 další předpla-
titele nebo domluvíte 3 zajímavá odběrná místa, získáte 
od nás předplatné zdarma. Nebo se můžete stát prodej-
cem Šifry! Ideální brigáda pro studenty, penzisty, mamin-
ky na mateřské a všechny naše fanoušky. Pokud váháte, 
můžete to pro začátek jenom zkusit. První časopisy totiž 
dostanete zdarma. V květnu a listopadu vyhlásíme nej-
aktivnější šiřitele Šifry, kteří budou osobně pozváni na 
zajímavou akci se šéfredaktorem a autorem Šifry (neboli 
se mnou). Pro více informací pište na redakce@casopis-
-sifra.cz nebo volejte na 702 417 540.

MOST! Dycky Most! Hláška z nového komediálního seriálu 
České televize zlidověla a chytla se jí i mostecká radnice, která 
ji hodlá využít k propagaci města. Není divu, když se osmidílná 
televizní série osvědčeného dua Prušinovský-Kolečko stala již 
po třech odvysílaných dílech kultem a příjemným politicky ne-
korektním realistickým osvěžením. Česká televize si pochvalu 
zaslouží jen zřídka, ale tohle se povedlo. Nejlepší scéna je, když 
srazí cikán Franta před hospodou popelářským vozem místní-
ho mafiána. „Hoši, teď se dlouho neuvidíme.“ – „Franto, naložíš 
ho a hodíš ho do Chomutova.“ – „Počkej, jako do spalovny, jo?“ 
– „Do nemocnice, Františku.“ – „Před ní ho vysypeš a ujedeš.“ 
– „Ty vole, já chtěl polívku.“ – „Neboj, já ti ji schovám.“

mailto:redakce@casopis-sifra.cz


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 1; 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; Ráj bylinek, Husova 17, 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




