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 Hnutí žlutých vest
  Jin, jang a hořící svíčka
 Jednotná medicína

 20 let eura
 V prachu Dakaru
 Česko, krmelec Evropy?

Někdo je mladý v devadesáti, jiný důchodce 
ve třiceti. Jak žijí lidé, pro které je věk jenom číslo 

a stáří pouze slovo?



Přístroj, který harmonizuje tělo, duši 
i okolní prostředí
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EDITORIAL

řekonat legendární televizní vystoupení Kateřiny Jacques v talk show Jana 
Krause, díky kterému získala přezdívku Biomasa, protože coby největší 

zastánkyně ekologického topení absolutně netušila, jak se ekologicky 
topí? Až do letošního roku se to zdálo jako nemožný úkol. Martě 

Novákové se to ale povedlo. V České televizi přišla řeč na to, že Češi platí 
mobilním operátorům kromě nejdražšího volání v Evropě nejvíc peněz i za mobilní 

data. Podle ministryně průmyslu a obchodu za to ale nemohou operátoři či 
zkorumpovaní politici, kteří jim umožnili vytvořit kartel a občany doslova okrádat, 

ale zákazníci. „Když budete prostě někomu pořád dokola opakovat: máme drahá 
data, máme drahá data, tak co uděláte, tak vezmete mobil, tak se nepřipojíte na 

internet přes data, ale budete hledat volnou wi-finu. A tady jsme u toho. Čím méně 
se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby 

byla levnější. My potřebujeme změnit to klima v té společnosti také k tomu, aby ta 
data chtěli používat,“ pronesla v pořadu 168 hodin.

Je to samozřejmě přesně naopak – protože jsou data tak nehorázně 
drahá a telekomunikační společnosti se nám smějí do tváře, 

hledáme všude volnou wi-finu. Je to podobná logika jako tvrdit, 
že je Ferrari tak drahé proto, že ho lidi nechtějí kupovat.

Tohle by si snad nedovolil říct ani mluvčí jednoho z operátorů nebo najatý lobbista; 
u ministryně je to pak naprosto skandální výrok. Jsou jen dvě možnosti: buď 
je ministryně na výplatní pásce operátorů a je se „spoluprací“ tak spokojena, 
že se nechala unést a ve svém opojení podcenila inteligenci občanů, které by 

měla hájit, kdyby nepracovala pro operátory; anebo je naprosto nekompetentní, 
mírně řečeno. Korunu všemu pak tato dáma nasadila, když po kritice – místo 

aby se třeba na 14 dní schovala pod stůl – obvinila Českou televizi, že její výrok 
„vytrhla z kontextu“. Čímž se ještě víc ztrapnila, protože když ČT zveřejnila 
celý rozhovor s Novákovou, vyšlo najevo, že to řekla celkem osmkrát. Marta 

Nováková je mimochodem podnikatelkou v oboru IT a v roce 2016 získala 
ocenění manažerka roku. Zřejmě řídí stát po vzoru pana šéfa jako svoji firmu. 

Téma vrchnost vs. lid a zamyšlení, proč je systém nastaven tak, jak je nastaven, 
se line téměř celou březnovou Šifrou. Asi nejlépe vysvětluje chování paní 
ministryně a jí podobných, kteří byli, jsou a budou nedotknutelní, téma 
o takzvané nové aristokracii na straně 34 s názvem Tenkrát na Západě.

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

P. S. Milí čtenáři, máte-li rádi Šifru, přidejte se k nám 
a pomozte nám ji dostat k více lidem. Odměnou vám 

bude nejen dobrý pocit, ale seženete-li další předplatitele 
nebo domluvíte zajímavá odběrná místa, získáte od nás 

předplatné zdarma. Můžete se také stát prodejcem 
Šifry, první časopisy získáte zdarma. Více informací na 
mailu redakce@casopis-sifra.cz či čísle 702 417 540.

Marta a její parta
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V šechny ty aféry s  polskými 
potravinami trochu smrdí. 
Víc než zkaženým masem, jak 
nám barvitě líčí české úřady 

a  média, spíše konkurenčním bojem. 
Když si dojedete na nákup k našim se-
verním sousedům, do supermarketu či 
na tržnici, zjistíte, že jsou polské potravi-
ny v průměru kvalitnější a chutnější než 
naše. Ovšem vždycky, když je v Česku ně-
jaký průšvih s jídlem, jsou u toho Poláci. 
Je kolem toho tolik souher „náhod“ a po-
divných okolností, že si jeden musí klást 
otázku, co za tím ve skutečnosti vězí.

Pokud si někdo stěžuje na kvalitu pol-
ských potravin v  Česku, Poláci mu ob-
vykle odpoví, že jde o objednávky podle 
přesného zadání českých firem. Chcete 
šunku, která obsahuje místo masa kůži 
a  separát? Dovezeme. 
Dáte přednost fajnové 
klobásce? Není problém. 
Dodáme, co objednáte, 
ale jestli to vašim zákaz-
níkům bude chutnat, to 
už je vaše starost. Je to 
podobné, jako kdybych 
chtěl ušetřit, koupil ba-
bičce místo čokolády ka-
kaovou pochoutku s 0,5 
promile kakaa, a když mi ji hodí na hla-
vu, začnu si otvírat ústa na prodavače.

Co se týče hygieny a podmínek zpra-
cování, stejné europředpisy platí pro 
masokombinát z Wroclavi jako pro vel-
koagrárníka z Kostelce. Na konci ledna 
polská televize TVN24, jejíž reportér se 
nechal zaměstnat na jatkách a  natáčel 
skrytou kamerou, informovala o  tom, 
že polští chovatelé prodávají majitelům 
jatek i nemocné krávy. Ti o ně mají zá-
jem, neboť výkupní cena je mnohem 
nižší než u zdravého dobytka a z  jeho 
prodeje obchodníkům mají vyšší zisk. 

Nevíme, od koho dostal reportér tip, 
zda se to děje i jinde a zda jde spíš o se-
lhání nebo o  systém. Očekávat, že se 
obecně v  továrních velkochovech a  gi-
gantických masokombinátech prochá-
zejí zdravá, šťastná a silná zvířata, nebo 
že se staré a nemocné kusy nechají ze-
mřít přirozenou smrtí, by asi bylo dost 
naivní.

Jeden můj známý od jisté doby, kdy 
pracoval na jatkách, určité výrobky, pře-
devším uzeniny, vůbec nevezme do úst. 
Nejde jen o  to, co všechno se do toho 
semele, včetně hlodavců, ale i  to, jaký-
mi směsmi se dobytek krmí a jak rychle 
díky chemicko-antibioticko-steroidové 
kůře vyroste, než jde na porážku. Je pak 
docela jedno, jestli si třeba takové prase 
odveze z chovu normální člověk a zabije 

jej doma na dvorku, nebo 
míří na jatka – výsledek 
je stejný. Ten případ pol-
ských jatek byl ale reál-
ně zdokumentován a  je 
pochopitelné, že vzbudil 
ohlas. Jatka byla zavře-
na a  tím to také mohlo 
skončit.

V Česku to ale teprve 
začalo. Naše úřady ohlá-

sily, že se maso z polských jatek dostalo 
i do České republiky. Vzhledem k tomu, 
že je Polsko hlavním exportérem hovězí-
ho do Evropy, nic překvapivého. Ústřed-
ní ředitel Státní veterinární správy (SVS) 
Zbyněk Semerád sice uvedl, že se sice 
maso zpracovávalo v závodech, kam šla 
i problematická zvířata, ale nemusí po-
cházet z problematických zvířat. To ale 
v palcových titulcích zaniklo. A pak se do 
toho obul ministr zemědělství Miroslav 
Toman, který vyzval občany, aby se pol-
skému hovězímu vyhýbali a  dali před-
nost české produkci. Ten Miroslav To-

man, který je velkozemědělec a do roku 
2017 byl předsedou Agrární komory. 
O střetu zájmů jeho nadřízeného, před-
sedy vlády Andreje Babiše, se snad není 
ani třeba zmiňovat.

Řekneme-li to diplomaticky a zaobale-
ně, český stát bojuje za českou produk-
ci. Budeme-li jízlivější, česká vláda si za 
asistence celé české státní správy rozjela 
skvělou reklamní kampaň, která pomů-
že byznysu jejích čelných představitelů.

Tomu, že jde spíš než o blaho spotře-
bitelů o tvrdou obchodní válku, nasvěd-
čují i události následujících dnů a týdnů. 
V únoru padlo další oznámení českých 
úřadů: na sedm set kilogramů polského 
hovězího masa, které bylo dovezeno do 
Česka, prý obsahovalo bakterie salmone-
ly. Žádní nemocní, třeba jako v případě 
střevních potíží po loňské konzumaci 
kebabu v  Hradci Králové, sice nejsou, 
ale vzkaz je jasný: polské maso je oškli-
vé. Další oznámení se týkalo závadného 
polského masa v českých školách a ne-
mocnicích. Nikdo se nepodělal, nikdo 
nebyl odvezen do nemocnice, nikdo si 
nestěžoval, pouze jsme v médiích bom-
bardováni téměř denně zprávami s tím-
to podtextem.

Neuniklo to ani polskému minist-
ru zemědělství Janu Kryzstofu Arda-
nowskému, který trefně prohlásil pro 
rádio Wnet: „Možná právě kvůli tomu, 
že se nám v  oblasti exportu potravin 
dobře daří, je každá záminka dob-
rá k  tomu udeřit na nás, obvinit nás 
z  toho, že máme odporné potraviny. 
Je to zveličované, protože z  toho má 
někdo užitek, protože buď jsou vol-
by, nebo chtějí rozvíjet svoji produkci 
a prohrávají v konkurenci s námi, pro-
tože vyrábíme více a  levněji.“ Milerád 
bych podpořil českou produkci. Jen aby 
ale byla opravdu lepší. vid 

Polské a české 
MASO
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Z jiného světa
ČERNÉ SVĚDOMÍ. Liam Neeson má 
problém. V rozhovoru při představování 
svého nového filmu Mrazivá pomsta slavný 
šestašedesátiletý herec neprozřetelně 
přispěl k tématu snímku i osobní zkušeností. 
„Chodil jsem městem s obuškem a doufal, 
že nějaký černoch vyjde z hospody a pustí 
se se mnou do sporu. Abych ho mohl zabít. 
Trvalo mi to asi týden, možná týden a půl, 
než jsem to překonal,“ řekl Liam Neeson 
o době, kdy mu bylo osmnáct a pomýšlel 
na pomstu, protože nějaký černoch 
brutálně znásilnil jeho blízkou kamarádku. 
Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. 
Slavnostní premiéra filmu s červeným 
kobercem byla zrušena a proběhla jen 
projekce filmu bez ceremonie a účasti 
producentů a filmového štábu a Neesonova 
kariéra je v ohrožení. Další důkaz, že jedním 
z nejviditelnějších projevů úpadku lidské 
rasy je politická korektnost. Nejextrémnější 
jsou v tomto ohledu právě Američané, 
kteří ještě před pár desítkami let nenechali 
chodit černochy ani do školy. A co víc, ve 
svých válkách v Africe či na Blízkém východě 
permanentně zabíjejí lidi jiné rasy ve velkém 
a přitom si hrají na svatoušky. Pokrytectví 
došlo tak daleko, že se dnes trestá byť 
jen špatný pohled či myšlenka směrem 
k menšinám. A to i zpětně. Je to jako se 
vším: dokud se tváříme slušně a usmíváme 
se, můžeme být klidně masoví vrazi; běda 
ale, jakmile se o tom začne mluvit. 

ZA VŠÍM HLEDEJ GENY. Britská „sexpertka“ Tracey Coxová v rozhovoru pro 
britský deník Daily Mail řekla, že sex na jednu noc je na vzestupu. Promiskuitních 
a lehkovážných je zhruba 70 procent populace, odhaduje. Podle statistik je poměr 
nevěrníků a nevěrnic zhruba 60 ku 40. Kdyby v tom byl ale takový rozdíl, s kým by ti muži 
obcovali? Jestli to spíš není tak, že se za to mnozí muži tolik nestydí a ženy své eskapády 
více tají… Skutečnost bude možná ještě horší. Sodoma Gomora, jak by řekl farář Otík ze 
Slunce, seno, jahody. Na tom, že velká část mužů neovládá svá přirození, ale ona ovládají 
je, a velká část žen neudrží nohy dlouho u sebe, asi není nic překvapivého. Mnohem 
zajímavější je vysvětlení, se kterým „sexpertka“ přišla. Ženy za to prý nemohou, protože 
na vině je, podržte se, gen DRD4 v jejich DNA. Tento gen prý podle paní expertky na 
sex způsobuje to, že jsou ženy náchylné k sexuálním dobrodružstvím a „nemohou 
odolat sexy muži, který se na ně byť jen třeba usměje v metru“. Takže žádné rajdy, 
ale majitelky genu DRD 4. Teď zbývá jen klasická otázka, co bylo dřív – jestli slepice, 
nebo vejce. Ať tak či onak, začínám cítit, že my muži také nejsme taková čuňata, ale 
též oběti genetiky. Právě jsem objevil nový gen, který to všechno způsobuje – PRD 2.

RYCHLÝ PROCES. Na poli vztahů se nezadařilo ani kuvajtskému páru, který se 
rozhodl vstoupit v novém roce do svazku manželského. Jestliže se říká, že je štěstí 
prchavé, o tom, co se stalo po složení manželského slibu, to platí dvojnásob. Ihned po 
skončení obřadu při odchodu ze svatební síně nevěsta zakopla a upadla; a novomanžel 
nejen že jí nepomohl vstát, ale ještě se jí vysmál a řekl, že je úplně blbá. Zato on 
musí být inteligent. Žena se tak namíchla, že se v tu ránu otočila a požádala soudce 
o okamžitou anulaci manželství. Ten, asi když to všechno viděl, její žádosti vyhověl. 
Celé manželství tak trvalo dohromady tři minuty, což je kuvajtský a zřejmě i světový 
rekord. Odvážná žena si může blahořečit, že jako jedna z mála svého manžela opravdu 
poznala hned na začátku a rychle si sundala růžové brýle, i když je pravda, že jí to 
protějšek hodně usnadnil. Kdyby se lidi pořád tolik nepřetvařovali a znali skutečné 
pohnutky a motivy, které se skrývají za nevinně se tvářícími tvářemi, ušetřili by si 
zklamání po dvou, pěti, deseti či dvaceti letech trápení. Šťastná to žena. Pokud ji 
tedy samozřejmě v muslimském Kuvajtu neukamenují nebo se jí jinak rafinovaně 
nepomstí za to, že si dovolila projevit svobodnou vůli a vzepřít se muži na baterky. 
Na druhou stranu, než žít s takovým chlapem, je snad lepší riskovat i smrt.

Na vše je dobré dívat se s nadhledem aneb komentované události 
a zajímavosti, které by neměly uniknout vaší pozornosti.   Připravil: Milan Vidlák
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NĚMECKÁ LOGIKA. Europrogandistická úderka se nevzdává 
a snaží se, seč jí dotace stačí. Z nové studie společnosti 
Bertelsmann vyplývá, že Německo potřebuje do země přilákat 
každý rok víc než čtvrt milionu migrantů, aby uspokojilo poptávku 
místního trhu. Nelze se prý ale spoléhat na pracovní sílu ze 
zemí Evropské unie. Což je s podivem, uvážíme-li, jak kolosální 
je nezaměstnanost třeba ve Španělsku, Řecku, Itálii či Francii. 
Podle statistik je přitom mezi přistěhovalci z EU stejně nízká 
nezaměstnanost jako u rodilých Němců, zato u migrantů z Afriky 
a Blízkého východu minimálně třikrát větší, přičemž většina má 
práci jen proto, že vznikají v rámci pokusu o integraci v této oblasti 
uměle vytvořená místa. Němci se ale, řídíce se heslem „když to 
nejde silou, půjde to větší silou“, nenechají odradit a ke statisícům 
nezaměstnaných raketových inženýrů pozvou statisíce dalších. 
Až do roku 2060 by do Německa mělo každý rok proudit aspoň 
260 000 migrantů ze Sýrie, Eritreje či Afghánistánu, u nichž je 
zhruba 50% šance, že skončí na sociálních dávkách. Nová místa 
by ale mohla vzniknout na úřadech práce nebo v neziskovkách 
starajících se o imigranty. Vyvstává nám také několik zajímavých 
matematických úloh: 1) Kolik milionů migrantů je třeba ještě 
přijmout, aby Němci sehnali čtvrt milionů pracovníků? 2) Nebylo 
by levnější pomoct Němcům, aby se cítili bezpečně a měli víc 
dětí? 3) Kdo to zaplatí, když Řekové, Francouzi, Španělé a skoro 
celá Unie bankrotuje? 4) Kde udělali soudruzi ze SRN chybu?

HOŘKÉ POZNÁNÍ. Miroslav Zikmund, cestovatelská legenda, 
v únoru oslavil sté narozeniny. Gratulujeme. Pan Zikmund je 
neuvěřitelně vitální a nikdy nepřestal pracovat. Stále přijímá 
pozvání na společenské akce, sedí nad rukopisy a pracuje na své 
rozlehlé zahradě. V rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že když už mu 
to nad rukopisy nemyslí, jde za svými kamarády, kteří jej nikdy 
neodmítnou: kosou, hráběmi, lopatou, krumpáčem a vidlemi… 
„Nikdy bych nevěřil, že Miroslavu Zikmundovi je 100 let,“ divil 
se i mladý moderátor Daniel Stach z České televize, který 
s cestovatelem natáčel rozhovor. „Natáčeli jsme v jeho vile a on si 
pro nějakou knížku, kterou nám chtěl ukázat, vyběhl po schodech 
do prvního patra a hned zase seběhl. (...) Vždy přesně věděl, kde 
co má. Ohromil mě precizním formulováním myšlenek, to mě 
úplně dostalo.“ A co na výpravách za poznáním Miroslav Zikmund 
o tomto světě zjistil? „Lidé jsou nepoučitelní. Trápí mě to stále 
víc. Například to, jak cílevědomě ničí netolerancí, obžerstvím, 
nadbytkem, plýtváním a rozhazovačností tuto jedinečnou planetu.“

FILOZOF NA FACKU. Po devítiletém německém chlapci, který 
zavolal policii, aby konala, protože nenašel pod stromečkem dárky, 
které měl na seznamu, se vyznamenal i sedmadvacetiletý Ind 
Raphael Samuel. Ten se rozhodl žalovat své rodiče za to, že jim 
nedal souhlas k jeho zplození. Tvrdí, že má s rodiči skvělý vztah 
(!), ale chce ukázat světu, že nikdo svým rodičům nic nedluží a že 
přestat se rozmnožovat je klíč k zastavení veškerého utrpení. 
Nevím, co si představuje pod pojmem skvělý vztah s rodiči, 
když se jej rozhodl vylepšit žalobou, ale média uvádějí, že je 
stoupencem antinatalistické filozofie, která přikládá narození 
zápornou hodnotu. Podobně uvažoval třeba Arthur Schopenhauer. 
Německý filozof tvrdil, že každý pozitivní zážitek je přehlušen 
utrpením, jež je mnohem silnější, a proto je nejlepším řešením 
podle něj nerodit děti. V případě Inda žalujícího vlastní rodiče, 
který si neváží daru života a místo aby řešil svůj život a všem 
ukázal, jak se to dělá, hází vinu na druhé, to je asi pravda. „Rodiče 
si vás pořídili místo hračky nebo psa,“ tvrdí antinatalista na 
svých stránkách Nihalanand. „Nic jim nedlužíte, mají vás pro 
zábavu.“ Zřejmě svého neuváženého činu již hořce litují.

S ŤOKEM O ZÁVOD. Český ministr dopravy Dan Ťok geniálně 
vyřešil problémy s českými dálnicemi. Do chystané změny 
zákona o pozemních komunikacích totiž prosadil návrh na 
zvýšení maximální rychlosti na vybraných úsecích dálnic na 
140 kilometrů za hodinu. Rychlost plánuje pan Ťok zvýšit 
na úsecích o délce stovek kilometrů. Evropa jde přitom 
opačným trendem – Evropská rada pro bezpečnost silničního 
provozu (ETSC) doporučuje všem členským státům evropské 
osmadvacítky stanovit na dálnicích maximálně povolenou 
rychlost jízdy do 120 kilometrů v hodině. Rychleji než v Česku 
mohou na dálnicích jezdit kromě „neomezených“ Němců 
ještě Poláci a Bulhaři. Obě země přitom podle statistik 
patří mezi nejnebezpečnější. „Kromě českých dálnic není na 
zvýšení rychlosti připraven zejména český řidič,“ glosoval 
v Mladé frontě návrh ředitel Ústavu soudního inženýrství Aleš 
Vémola. Podle něj chybí českým šoférům zejména respekt 
k dodržování bezpečného odstupu. Teprve až začnou řidiči 
respektovat pravidlo, že rozestup v metrech má odpovídat 
polovině rychlosti na tachometru, pak je podle něj možné 
o zvyšování rychlosti uvažovat. Ministr Ťok na dotaz 
novinářů uvedl, že se nápadem na zvýšení rychlosti inspiroval 
v Rakousku. Škoda že se u sousedů neinspiroval i jejich 
stavbou. Teď by to chtělo ještě zakázat díry a kolony a bude. 
Je jen otázka času, než Ťok přijde na to, že při neomezeném 
čekání na D1 může být rychlost klidně neomezená. Je 
to řešení laciné a bezpečné a papír snese všechno. 



8

ROZHOVOR

S bývalým 
policejním 

prezidentem 
Stanislavem 
Novotným 
o tom, kam 
odjely dvě 

naložené Avie 
z archivů StB 

už v roce 
1988, proč byl 

listopadový 
převrat dlouho 

dopředu 
domluvený, 
proč většina 
lidí pluje po 

proudu a kdo 
je napojen 

na zahraniční 
penězovody.

JSME KRMELEC 
EVROPY

Foto Šifra 
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S tanislav Novotný je studnice in-
formací. Pokud se chcete dozvě-
dět, kdo s kým, proč, kde a jak, 
on bude s největší pravděpodob-

ností vědět. Na začátku 90. let se pohy-
boval ve vysokých patrech systému, ale 
zároveň proti němu nikdy nepřestal 
aktivně brojit. Ve funkci policejního pre-
zidenta, do níž byl coby právník a tvář 
nezatížená propojením s  komunistic-
kým režimem jmenován, se proto z výše 
uvedených důvodů moc dlouho neohřál. 
Byl totiž příliš zvědavý, aktivní, začal vr-
tat do minulosti i různých žhavých kauz 
a ještě se mu podařilo snížit kriminalitu. 
Něco takového, jak jistě uznáte, nemohlo 
šéfovi policie v Česku jen tak projít.

„Přitvrzují, nedávno jsem se dozvěděl, 
že už nesmím ani do rádia. Prý moc argu-
mentuji,“ směje se v dejvické kavárně Cal-
ma, kam dorazil s  lehkým zpožděním, 
neboť něco zařizoval. On totiž pořád 
něco zařizuje. Píše, přednáší, organizuje 
zajímavá setkání, propojuje lidi, a i když 
si nedělá zbytečné iluze, pořád doufá, že 
se dají věci posouvat kupředu. Má pro to 
výhodnou pozici – byl a je nezávislý. Za 
komunismu vystudoval práva, ale raději 
šel dělat topiče, knihovníka nebo sanitáře 
na ubytovně pro „osoby bez přístřeší“. „To 
byly práce, které mi umožňovaly si říct, 
že dělám něco užitečného, co má smysl, 
a  zároveň se příliš nemusím zapojovat 
do něčeho, co se mi zdá jako zmar,“ vy-
světluje Stanislav Novotný v  rozhovoru 
pro Šifru. „Neměl jsem s tím žádné velké 
problémy. Vybral jsem si to dobrovolně, 
a ani jsem nikdy neměl potřebu vyčítat 
někomu, že si zvolil tuto cestu. Já jsem to 
tak prostě dělat nechtěl, to je celé. Když 
došlo potom k té změně, říkal jsem sice, 
že nechci nikomu nic vyčítat, ale nechci 
také, aby nejagilnější viníci marasmu pře-
vlékli kabát a dávali nám lekce z morálky 
a demokracie. Což se dnes děje opravdu 
ve velkém a to mě rozčiluje.“

Jako aktivní odpůrce minulého režimu 
jste patřil do okruhu českého disentu. 
Podobně jako vy, i spousta dalších disi-
dentů dostala po listopadu příležitost. 
Vaše cesty se ale brzy rozešly a dnes si 

nemůžete přijít na jméno. Proč jste se 
stal disidentem i mezi disidenty?
Někteří se domnívají se, že to je samo 
o sobě nějaká zásluha, že byli proti nebo 
se tvářili, že jsou proti minulému režimu. 
Myslí si, že mají být bráni automaticky 
s úctou, ať činí cokoliv. Například oblast 
obrany a bezpečnosti státu, okolo které 
jsem se tehdy motal, jsem si představoval 
úplně jinak než pan Ruml nebo pan Ha-
vel a jiné podobné osoby, se kterými jsem 
hodně přicházel do styku. Pochopil jsem, 
že jejich zájem není totožný se zájmem 
českého státu. Postupně naopak vycháze-
lo najevo, že prosazují zájmy jiného státu 
či států. Dnes už je velmi jasně patrné, že 
byli motivováni ze zahraničí. 

V 90. letech jste se dostal až na post po-
licejního prezidenta. Jak to na vnitru 
vypadalo?
Situace byla velmi divoká a nepřehledná, 

protože se tak trošku přestávalo už na 
začátku 90. let rozlišovat, kdo je kdo. Lidé 
byli sice formálně, oficiálně zařazováni do 
nějakých skupin, ale tak snadné to neby-
lo, protože tady byl dlouhodobě před lis-
topadem 1989 připravován převrat a růz-
ní lidé hráli různé hry. Je to jako vlézt do 
klubka zmijí, kde kdekdo něco předstírá. 
Postupně člověk zjišťoval, že o  to, co se 
proklamuje navenek, ani tak nejde.

Můžete být konkrétnější?
Začal jsem se zajímat o to, co se vlastně 
před listopadem dělo a proč, chtěl jsem 
se hlouběji podívat na naši minulost. 
V  tom okamžiku jsem začal překážet. 
Zjišťoval jsem okolnosti, občas se dostal 
do archivů. Některé byly vybrakované. 
Bylo jasné, že se musí něco zamlžit 
– a  to v  mnoha věcech a  v  mnoha 
patrech. Například z  Ostrovní ulice, 
kde byl archiv starých materiálů Státní 

bezpečnosti ještě z  50. let, odjely dvě 
naložené Avie již v  roce 1988, kdy už 
byla v běhu příprava převratu. 

Kam jely?
Na sovětské vojenské letiště. Na Správě 
vývoje automatizace SNB na Pankrá-
ci, kde byly tehdy počítače, o  jakých se 
nám ještě ani nesnilo, se také ztratil 
magnetický záznam, který se jmenoval 
Centrální poznatkový fond. Na tomto 
nosiči byly všechny informace o  lidech, 
kteří byli nějakým způsobem expono-
vaní. Ten se taky odvezl. Mimochodem, 
zaujalo mě v  prosinci 1989 třeba i  to, 
že u těchto věcí, o kterých jsem mluvil, 
pracovala dáma, která se poté přesunula 
na pracoviště, které vydávalo lustrační 
osvědčení. Všechno bylo „ošetřeno“.

Přesto jste pokračoval v hledání dál?
Ano, zajímalo mě také, jak to bylo s pri-

vatizací Lucerny a  pak jejím prodejem 
Chemapolu. Tam jsem ale tvrdě narazil. 
Na jednom koncertě, řadu přede mnou, 
jsem zřetelně slyšel, jak se Václav Havel 
ptá Jana Rumla, kdy už mě konečně vy-
hodí. Z archivů mizely další a další věci.

Asi bychom se divili, kdybychom se do-
zvěděli pravdu o ikonách demokracie, 
ale i komunismu…
Uvědomil jsem si, že paměť a nezkresle-
ná historie jsou velmi důležité. Například 
proto, abychom pochopili, proč někte-
ří lidé konají tak, jak konají. Proč často 
působí například v takzvaných nezisko-
vých organizacích a proč jsou tak oble-
továni a mají takový prostor v médiích. 
Kdyby se o těch věcech mluvilo, bylo by 
mnohem jasněji. To se dělo v celém vý-
chodním bloku po pádu železné opony, 
a  je třeba pochopit, že celý ten proces 
všech těch převratů, protože já tomu 

Zajímalo mě také, jak to bylo s privatizací Lucerny. Na 
jednom koncertě, řadu přede mnou, jsem slyšel, jak se 
Václav Havel ptá Jana Rumla, kdy už mě konečně vyhodí.
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nemůžu říkat revoluce, byl domluvený 
z obou stran. Na jedné straně je dobře, 
že nedošlo k  žádnému krveprolití, na 
straně druhé se lidé, kteří nesli zodpo-
vědnost za obrovské špatnosti, s klidem 
ujali odpovědnosti v  novém demokra-
tickém státě. Jasně že nejde všechny lidi 
vyměnit, tomu rozumím, ale musí se 
říct, co se stalo. A ne potom honit lidi na 
nižších úrovních a  dělat z  nich nějaké 
zástupné oběti a snažit se tím odvést po-
zornost a mediálně celý převrat zastřít, 
aby nepadlo podezření na hlavní aktéry.

Naznačoval jste, že šlo o  připravenou 
změnu poměrů, nikoli o svobodu vycin-
kanou klíči. Co se tehdy vlastně stalo?
Systém socialistického tábora kolaboval. 
Jedna z výrazných motivací byla, že lidé, 
kteří mohli jezdit na Západ, zpravidla 
rozvědčíci všeho druhu, aparátčíci, lidé, 
kteří měli nějaká privilegia, zjišťovali, že 
se žije dle jejich názoru mnohem poho-
dlněji a  lépe v západním světě. Oni byli 
zároveň u  informací a  obrovského zná-
rodněného majetku a  uvědomovali si, 
že jsou sice jeho správci, ale nemůžou si 
na něj sáhnout. Po dlouhém sledování 
situace velmi rádi přistupovali na změny, 
které symbolizoval a odstartoval Michail 

Gorbačov. Ale bylo to oboustranné, proto-
že Západ se také dostal do krize, což dnes 
vidíme velmi plasticky. Najednou se tady 
objevilo obrovské teritorium, které bylo 
lačné po spotřebě západních výrobků, 
a bylo možné jej celé zaplnit, a tím oddá-
lit některé problémy, například s nekry-
tou měnou a zadlužeností. 

Takže oboustranně výhodný obchod?
Ano. Privilegovaní lidé, kteří byli blízko 

důležitých informací, se stali privatizáto-
ry majetku v těchto zemích, a po dohodě 
je přeprodávali lacině nadnárodním kor-
poracím. V tomto procesu došlo k odmě-
nění lidí, kteří převrat zajišťovali, a záro-
veň k uspokojení těch, kteří byli rádi, že 
získali a obsadili nové teritorium. 

Jak to bylo mezi disidenty? Ti netušili?
I  mezi nimi byla privilegovaná kasta 
lidí, kteří se tvářili jako disidenti, ale 

byli schopni spolupracovat víc, než bylo 
potřeba, s  minulým režimem, a  pak 
i s novým. Řada lidí to ale myslela vážně, 
byli třeba na nějakém okresním městě 
a chtěli s tím něco dělat a svůj boj prohráli 
třeba až do zničení rodiny, byli úplně 
vyřazeni ze společnosti. Kdežto někteří 
privilegovaní, zvlášť v  Praze, přijímali 
značné finanční prostředky ze zahraničí 
pod dohledem Státní bezpečnosti. A pak 
v tom pokračovali. Tady se samozřejmě 
nedaly jen tak konspirativně zavážet 
peníze bez této kontroly. To je velmi 
naivní a hloupá představa. Pokud někdo 
udržuje veřejnost v takovéto naivitě, tak 
má k tomu důvod. Pan George Soros se 
dnes rád hlásí k  tomu, jak podporoval 
Chartu 77 nebo v Polsku Solidaritu.  

Slyšel jsem mnohé nářky politických 
vězňů, kteří si stěžovali, že peníze urče-
né jim do vězení nikdy nedorazily, pro-
tože je „privilegovaní“ rozfofrovali za 
alkohol, drogy a rokenrol. Je to pravda? 
Těch stížností je celá řada, ale to by se 
muselo řešit přímo s těmi, kteří ty pro-
středky přijímali.

Bylo něco, co vás v archivech překvapilo?
Ani moc ne, protože ti lidi se stejně ča-
sem prozradili chováním sami. Jen mi 
potvrdili můj odhad. Malují si svůj por-
trét dlouhodobě. Někteří ale pracovali 

pod velikým tlakem a nedovolím si sou-
dit například ty, kteří byli naverbováni 
v 50. letech ve vězení.

Ve funkci policejního prezidenta jste 
moc dlouho nevydržel…
Rok a půl. Celkem jsem na vnitru strávil 
čtyři a půl roku v různých pozicích. Už 
mě nebavilo přehrabovat se jen v archi-
vech a minulosti, chtěl jsem dělat i něco 
praktického. Dostal jsem od ministra 

Potřebovali jsme od roku 1989 nějaký odstup. Stále jasněji 
se jeví, že za využitím krize Východu byla krize Západu. 
Krize Západu se spojením obou bloků jen oddálila.

Jako vlézt do klubka zmijí. Tak si připadal 
Stanislav Novotný na ministerstvu vnitra 

jako policejní prezident.   Foto Šifra 
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úkol, abych zastavil nárůst trestné čin-
nosti. Když jsme se potom loučili, neboli 
když mě vyhazoval, tak jsem mu před-
ložil všechny ty papíry, ze kterých vy-
plývá, že v roce 1994 kriminalita poprvé 
od roku 1989 dokonce výrazně klesla 
a zvýšila se objasněnost trestné činnos-
ti. V dalších letech až do roku 2000 kri-
minalita opět stoupala. Jan Ruml seděl 
proti mně, nedokázal se mi podívat ani 
do očí, koukal někam do horního rohu 
místnosti a povídá: „Musíš si uvědomit, 
že politika je iracionální.“

Vy jste vlastně byl za komunismu ně-
kdo, komu se říká občanský aktivista. 
Dnes jste jím taky. Píšete články, mlu-
víte v některých necenzurovaných mé-
diích a internetových rádiích, posíláte 
maily, pořád burcujete ke změně. To, 
čemu se dnes říká občanský aktivis-
mus, ale často moc občansky nevypadá 
a aktivisté mají mizernou pověst…
Pověst jim zkazili politickou mocí place-
ní aktivisté. Když něco vzniká shora a ne 
přirozenou cestou, tak je to vždy pro-

blém. Obzvlášť pokud se do toho pum-
pují peníze z veřejných rozpočtů, nebo 
dokonce zahraniční prostředky. To jsou 
takzvané politické neziskové organizace, 
které se míchají do politiky způsobem, 
který je nepřijatelný. Snaží se nahradit 
politické strany, ideologizují, a ať už si do 
vínku napíšou cokoli, vměšují se do něče-
ho, do čeho nemají. Často navíc kopou za 
cizí zájmy. Je to na hraně zákona a mělo 
by se to řešit. Nehodnotím neziskovky, 
které někomu nebo něčemu pomáhají 
a vznikají zdola, to je úplně jiný příklad. 
To jsou nezpochybnitelné a důležité věci. 
Představa neziskových organizací zaklá-
daných shora podle Václava Havla ale 
není žádná občanská společnost.

Vezměte si organizaci jako Člověk v tís-
ni. Hned na začátku se vymyslela finta, jak 
ho napojit na veřejné peníze – proto vzni-
kl při České televizi. Tímto způsobem se 
dostal hned k veřejným penězům a pak 
si budoval dál svoji pozici. Nejprve dostal 
peníze ze Spojených států a  postupně 
ukrajoval stále větší krajíc ze státního 
rozpočtu. A  to si nemyslím, že je v po-

řádku. Činnosti, které se takto podporují, 
může rovnou stát vykonávat sám. Není 
důvod žádného outsourcingu nějakým 
Člověkem v  tísni, který je nakonec vůči 
státu neodpovědný a vykonává navíc ně-
jakou podivnou agendu v zahraničí, jež je 
poměrně nejasná a neprůhledná. Existují 
i podezření, že někde dochází k distribuci 
vojenského materiálu a že se tedy vždyc-
ky nejedná třeba jen o stavbu nemocnic. 

Slyšel jsem od kamarádky, která pra-
covala na zahraniční misi takové nezis-
kovky, různé historky… Nic se ale za-
tím neprokázalo. Teď ale Člověk v tísni 
rozjíždí nový projekt ve školách – bude 
českým dětem vysvětlovat, co jsou dez-
informace, komu mají věřit a na kterou 
stranu se přiklonit. Na vymývání dět-
ských mozků najali nejlepšího youtube-
ra Kovyho. Jak je něco takového možné?
Tady už by bylo na místě zamyslet se nad 
trestněprávní odpovědností ministrů, 
kteří přidělují na takové věci peníze. Je 
třeba vědět, kdo takové věci odsouhlasil. 
My přece máme dát do pořádku školský 
systém, a  ne že nám tam bude někdo 
z boku sunout svoje představy, jak má 
vypadat vzdělávání. 

Jako dezinformace se dnes označuje 
kaž dý odlišný názor a zveřejnění něče-
ho, co se nehodí. Vy jste zakládal Asoci-
aci nezávislých médií, jež se tím zabývá 
a vystupuje proti cenzuře. Co vás k její-
mu založení vedlo a co je jejím cílem?
Cítím obrovské omezování svobodného 
informačního prostoru, dnes zejmé-
na toho internetového, a  tu strašlivou 
manipulovatelnost. Jde mi o  to, aby 
ten prostor zůstal otevřený názorům, 
pozicím, informacím, které jsou třeba 
jiným nepohodlné, ale pro mě je to vi-
zitka toho, jestli je demokracie života-
schopná nebo není. Protože jakmile se 
začne omezovat, přestává platit voltai-
rovské „nesouhlasím s  tím, co říkáte, 
ale do krve se budu bít za to, abyste to 
mohl říkat“. Pokud se omezuje svoboda 
projevu, demokracie končí, to je jasné. 
Tady kdekdo vyčítá nějakému webu, že 
zveřejňuje takové či onaké informace, 
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ale pokud ty informace nenaplňují skut-
kovou podstatu trestného činu, tak ať si 
říkají, co chtějí. A jestli s tím má někdo 
problém, ať argumentuje a hádá se o to, 
co je pravda a co není, ale ne aby tlačil 
na to, ať se konkurenční názor zakáže, 
omezí a ostrakizuje. Pokud to ještě ně-
kdo dělá za soukromé peníze, tak dejme 
tomu, ale pokud tak činí za státní, anebo 
ještě hůř za peníze ze zahraničí, jako se 
to děje v případě Člověka v tísni, Evrop-
ských hodnot a  podobně, no tak to je 
zkorumpovaný člověk či organizace, jeli-
kož jde za žold proti svobodě slova, proti 
demokracii. 

Mluvili jsme o  politických neziskov-
kách, ale podobně fungují i  takzvaná 
„nezávislá“ a  „svobodná“ média hlav-
ního proudu. Jejich politická agenda 
je stejná jako u  neziskovek, prosazují 
nesmysly jako třetí pohlaví, masovou 
migraci a protiruskou propagandu. Vy-
padá to jako z jednoho vrhu…
Samozřejmě že tu jsou nadnárodní pro-
gramy, které jsou často oficiálně šířené 
z  Evropské unie, protože jsou žádoucí 
a přijatelné pro současný establishment. 
Tomu establishmentu se poddávají i mé-
dia, protože pokud se nebudou poddávat, 
budou mít problémy. Někteří mají už 
konkrétní představu, co smějí a nesmějí, 
protože jim bylo vyhrožováno jejich šéfy 
a těm zase jinými šéfy, jiní páchají sami na 
sobě autocenzuru, protože tuší, že kdyby 
se pustili jinou cestou a začali vysvětlovat 
třeba to, že genderová ideologie předsta-
vuje vymyšlenost, která nesouvisí s  ni-
čím, co by bylo podepřeno seriózním vý-
zkumem a co by dávalo smysl v existenci 
lidské pospolitosti, alespoň v  podobě, 
v níž je dnes uplatňována, měli by problé-
my. Lidé cítí, že kdyby šli proti, narazili by 
a mohli taky skončit. Existenční nutnost 
nebo pud jim velí, že nepůjdou proti prou-
du a nechají se unášet.

Chápu, že někdo, kdo má rodinu či hy-
potéku, nebude riskovat a mlčí. Ale roz-
mohla se vrstva jakýchsi novodobých 
svazáků jako odněkud z 50. let, kteří 
jsou tak aktivní v bonzáctví, podlézání 

a šíření hovadin, že mě to vede k otáz-
ce: Opravdu tomu, co hlásají, věří?
Velká část těchto lidí je napojena na něja-
ké penězovody. A na ně se pak samozřej-
mě nalepí spousta naivů.

Funguje současný režim podobně jako 
minulý? Tedy že je zde skupina, která je 
z materiálních, kariérních či společen-
ských důvodů ochotná udělat cokoli, 
pak ta, která je proti a kterou se systém 
snaží umlčet, a mezi tím mlčící většina? 
Liší se jen kulisy?
Je to podobné. A aby se to celé potvrdi-
lo a  legitimizovalo, zase se mění školní 
osnovy. U  humanitních oborů se mění 
učební programy tak, že se stále snižuje 
jejich úroveň a zaplňují se víc a víc ideo-
logickými školeními pro různé politology 
a sociology. Podobné vzdělávání už nelze 

„Začal jsem se zajímat o to, co se vlastně 
před listopadem dělo a proč, chtěl jsem se 
hlouběji podívat na naši minulost. V tom 
okamžiku jsem začal překážet.“   Foto Šifra 
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brát vážně. Je vidět, že se soustavně pra-
cuje na tom, aby lidé dobře sloužili. Vzni-
ká poloprivilegovaná, ale služební kasta.

Potřebovali jsme od roku 1989 nějaký 
odstup. Ten už teď máme, a stále jasněji 
se jeví, že za využitím krize Východu byla 
krize Západu. Krize Západu se spojením 
obou bloků pouze oddálila. Ekonomic-
ky se podařilo rozšířit odbyt a částečně 
zničit konkurenci, šlo o  využití zdrojů 
na Východě, hmotného i lidského poten-
ciálu. V současnosti ale už ani to nestačí, 
a tak se rozehrává další hra, která s tím 
úzce souvisí: války v severní Africe či na 
Blízkém východě. Hledají se nové a nové 
metody, jak čelit vlastní krizi. V  tomto 
případě jde o to, aby se podařilo roztočit 
ještě více kola zbrojního průmyslu, aby se 
podařilo získat nové zdroje, aby se poda-
řilo fiktivní bankovní svět znovu napum-
povat. A tak se třeba zničí území, které je 
pak potřeba obnovit. Ale to nepůjde done-
konečna. Establishment má totiž zároveň 
strach z vlastních obyvatel. Krize se pro-
hlubuje a má různé aspekty. Pro lidi je na-
příklad viditelná masová migrace a umě-
lé sociálně-náboženské konflikty, které se 
rozhořívají v západní Evropě. Vymýšlí se, 
jak uživit ten potěmkinovský blahobyt, 
zaměstnat populaci novými problémy. 
Demokracii se utahují šrouby.

To, co platí pro Evropu, platí i pro upa-
dající impérium Spojených států. Pro-
to je Západ tak posedlý Ruskem, zemí 
s největší zásobárnou nerostných suro-
vin na světě, a snaží se uchvátit země od 
Iráku přes Afghánistán po Venezuelu?
Ano. Rusko by se samozřejmě hodilo. 
Ale stačí se podívat do Afriky, co se dělo 
celou dobu tam. Ta zvěrstva, kterých si 
nevšímáme, protože jsme sebestřední. 
Svět je v plamenech. Ale to, co se stalo 
v naší zemi, bude mít samozřejmě velké 
důsledky. Třeba to, že jsme odevzdali 
70 procent průmyslu do Německa 
nebo že si naše strategické firmy por-
cují velmoci…

Jaké ty důsledky budou?
Jde o odliv našeho bohatství. Jestliže se 
tady vyrábějí škodovky, ale je to Volks-
wagen, znamená to, že se účetně vykáží 
v  Německu jako finální výrobek, přes-
tože vznikl tady. Co z toho vyplývá? Že 
peníze tečou do Berlína. Ty takzvané 
benefity z Evropské unie několikanásob-
ně převyšuje odliv peněz opačným smě-
rem. Do starých zemí EU tak odevzdává-
me daleko více, než dostaneme.

Jako kdybych vám sebral tisícovku 
a pak vám milostivě stovku půjčil... Ne-

jsme ale jenom ekonomická kolonie, 
probíhá zde i  sociálně-inženýrská glo-
balizace, která zasahuje do života rodin, 
jež ovlivňuje smýšlení jednotlivců, pře-
vrací hodnoty. Proč nestačí to ekono-
mické drancování?
Kapři, kteří jsou na civilizační devastaci 
zainteresováni, ale nechtějí si vypustit 
rybník. Různé neziskové organizace se 
tak navíc začínají chovat jako média. 
Nová média. To je nová situace. Weby jako 
Evropské hodnoty, Manipulátoři, Dema-
gog, Hlídací pes, Neovlivní, budované za 

prapodivné prostředky, jsou vehement-
ně podporovány z různých dotací jenom 
proto, aby se účastnily propagandy. Tím 
se také odvádí pozornost od toho, že jsme 
krmelec Evropy, kolonie globalizátorů. Je 
třeba pochopit v souvislostech, jak všech-
no celostně probíhá. Ale to nestačí. Pak je 
třeba jít a začít něco dělat tady a teď.

Nepřítel ve starověku, když chtěl po-
kořit a zničit nějaký národ, tak poté, co 
dobyl jeho území, znásilnil jeho ženy, pří-
padně muže popravil. Chci-li zničit nějaké 
společenství, musím zaútočit na národ 
a rodinu, na identitu. To, co se děje u nás, 
je útok na rodinu, na společenství, kde se 
cítíme nejbezpečněji a s nímž se ztotož-
ňujeme. To, že se ty vazby záměrně roz-
rušují, má způsobit, aby rodina nedržela 
pohromadě, aby bylo národní společen-
ství oslabeno. Sociálně-inženýrský útok 
je veden proti těmto společenstvím, s cí-
lem atomizovat společnost, aby tu zbyli 
jen osamocení, ovladatelní a ještě křehčí 
jedinci, kteří budou vydáni na milost sys-
tému. V podstatě otroci. Cihly ve zdi. 

Jak se dá tomuto rozkladu čelit?
Mluvit, informovat a  vysvětlovat. Mu-
síme nejprve rozumět. S  tím ale zase 
souvisí snaha tyto informace potlačit, 
monopolizovat média a podřídit je jed-

né ideologické představě, a snaha omezit 
hlas volajících na poušti.

Něco optimistického na závěr by bylo?
Lidi jsou jenom lidi. I ti nejrůznější ma-
nipulátoři a globalizátoři ztrácejí nervy 
a dělají chyby. A naděje je i v tom, že exis-
tují lidé, i když je jich hrozně málo, kteří 
jsou vzdorovití, odhodlaní a vzepřou se. 
Začnou sice dělat věci, které jsou pro 
ně finančně nevýhodné, ale přesto je 
nakonec udělají a zaujme to ty ostatní, 
kteří se pokusí je napodobit. vid   

Takzvané benefity z Evropské unie několikanásobně 
převyšuje odliv peněz opačným směrem. Do EU tak 
odevzdáváme daleko více, než dostaneme.



14

ZE SVĚTA

Byla to typická mediální zkratka: 
demonstranti ve Francii si na-
vlékli žluté vesty a vydali se pro-
testovat proti zdražení benzinu. 

Kdyby to byla pravda, člověk by si zaťukal 
na čelo, pomyslel si cosi o bláznivých 
Frantících, kteří stávkují kvůli kaž-
dé maličkosti, a uniklo by mu zase to 
podstatné. Noviny tohle dělají vždycky. 
Vezmou nějakou jednotlivost, začnou ji 
dokolečka omílat, ale izolovaně od vše-
ho ostatního, takže to nedává žádný 
smysl a realita dostává na frak.

Takhle to vypadá, když hromadné 
sdělovací prostředky pravdu, místo aby 
ji odkrývaly, zamlžují. Protože kdyby 
to nedělaly, celá Potěmkinova vesnice 
zvaná Evropská unie by se sypala ještě 
rychlejším tempem než nyní. Občan, 
který chce být informovaný, vědět, co 
se děje, a nezavírat oči před nevábnou 
skutečností, si tak musí skládat jednot-
livé střípky mozaiky dohromady sám.

První článek o  tom, jak se Francie 
otřásá v základech, neboť se v celé zemi 
konají protesty proti politice preziden-
ta Emmanuela Macrona, jsem psal už 
loni v  srpnu. Již tehdy bylo jasné, že 
se děje něco velkého, ale média o tom 
informovala jen sporadicky a odděleně 
od ostatních souvisejících jevů a  udá-
lostí. Typickým příkladem manipula-
ce budiž incident z  červencové Tour 
de France, nejslavnějšího cyklistické-
ho závodu světa. Když jej přerušila 30 
kilometrů po startu jedné z  etap de-
monstrace francouzských zemědělců, 
média o události sice referovala, ale už 
neřekla, že jde o součást vlny celostát-
ních protestů.

Připomnělo mi to incident z  hodiny 
tělocviku na gymnáziu, kdy jsme hráli 
florbal a jeden spolužák mi schválně ťukl 
hokejkou do rozkroku, když jsem si zády 
k němu v  rohu hřiště kryl míček. Bylo 
to tak nesportovní a  zákeřné, že jsem 
ho začal honit po celé tělocvičně, ale je-
likož učitel neviděl jeho zákrok, jenom 
můj následný amok, vypadalo to, že mi 
bezdůvodně přeskočilo. Na podobném 
principu fungují i média – řeknou a, ale 
neřeknou b.

Když tedy v listopadu začali novináři 
referovat o Operaci Hlemýžď, která měla 
blokovat a zpomalit dopravu ve velkých 
městech, a o plánovaném pochodu před 
Elysejský palác v  Paříži, protesty proti 
vládě a poměrům ve Francii již byly v pl-
ném proudu. Jen se k tomu připojil sym-
bol žlutých vest.

„Hnutí žlutých vest má mnohem hlub-
ší příčiny, benzin byl jen poslední kapka,“ 
vysvětluje v kavárně budovy Enterprise 
Office Center na pražské Pankráci Jean-
-Pierre Hottinger. Bývalý předseda Fran-
couzsko-české obchodní komory žije 
v Praze už od začátku 90. let minulého 
století; přijel sem jako manažer kosme-
tického gigantu L‘Oréal, který měl za 
úkol zakládat pobočky ve střední a vý-
chodní Evropě. Předtím pracoval pro 
slavný Chanel v Paříži a jeho hlavní vý-
hodou pro pražskou misi bylo, že uměl 
anglicky a  hlavně německy. Anglicky 
totiž Češi v té době příliš nevládli, fran-
couzsky už vůbec, a  nejlepší pořízení 
bylo právě s němčinou.

Pan Hottinger už je vlastně „náš“. 
Ihned po příjezdu do Prahy si uvědomil, 
že pokud zde chce přežít, musí se naučit 
česky. Češtinu piloval dvě hodiny den-
ně a za půl roku už se s námi domluvil. 
„Hodně pomáhaly holky,“ směje se bod-
rý Francouz. Poté dovážel luxusní fran-
couzské víno nebo vyráběl vodku Dvo-
řák a prošel několika korporacemi. Dnes 
dělá manažera v  americké společnosti 
DXC, dřívější Computer Science Corpora-
tion, jež se spojila s Hewlett-Packard; fir-
ma po světě zaměstnává celkem 137 000 
lidí. Přestože žije v Praze, o dění v rodné 
zemi má perfektní přehled, ekonomický 
i společenský, a je schopen se na něj po-
dívat z nadhledu a historické perspekti-
vy. Ideální kombinace, díky které může 
Francouze pochopit i Čech; proto jsem 
vyrazil právě za ním.

Poslední kapka
„Francouzi jsou Galové (příslušníci  kelt-
ských  kmenů obývajících  Galii) a  hlu-
boko v  DNA mají zakódovanou egalité, 
rovnost, vědomí, že jsme si všichni po-
dobní. To je naše přirozenost a  v  tom Ilustrace Petra Horáková
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Příčiny vzniku dnešního hnutí žlutých vest sahají 
překvapivě hluboko do minulosti, až k Velké 
francouzské revoluci. V roce 1973 pak došlo 

v Paříži ke zločinu, jenž odstartoval sešup hrdé 
země až na ekonomické dno. „Už se to nedá 

zastavit,“ říká Jean-Pierre Hottinger.

FRANCOUZI 
to pochopili
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jsme jiní než třeba Němci nebo Britové. 
To je základ, který si musíte uvědomit, 
když chcete pochopit žluté vesty,“ vy-
světluje čerstvý šedesátník, který živě 
gestikuluje a  nezapře v  sobě francouz-
skou nonšalanci, umocněnou výbornou 
češtinou s milým přízvukem.

Hnutí žlutých vest má podle něj koře-
ny již v roce 1789, v době Velké francouz-
ské revoluce, kdy se Francouzi pořádně 
namíchli, že s nimi někdo zametá. Mají 
na to radar – jakmile cítí, že na ně vrch-
nost šije boudu a  snaží se je okrást či 
podvést, jsou schopni ztropit docela sluš-
né pozdvižení, nezřídka utopené v krvi. 
Zatímco Češi přemýšlejí, na kterou stra-
nu se přiklonit (kdo vyhraje), a vyčkávají, 
jak to dopadne, Francouz už drží v ruce 
pochodeň a šplhá na barikády.

Po několika revolucích, červencové 
v roce 1830, která ukončila vládu dynas-
tie Bourbonů, únorové v roce 1848, jež 
vedla k pádu krále Ludvíka Filipa a vzni-
ku druhé republiky, či Pařížské komuně 
v  roce 1871, kde se porvala  buržoazie, 
která si chtěla upevnit moc, se socialisty, 
kteří odmítali snášet neúnosné pracovní 
podmínky a  život na hranici bídy, na-
stoupil v roce 1958 legendární Charles de 
Gaulle, zakladatel páté republiky. Gene-
rál si prosadil výrazné pravomoci a sna-
žil se posílit nezávislost a pozici Francie, 
například vystoupením z NATO a zahá-
jením vlastního jaderného programu.

Po jeho smrti ale nastal pořádný se-
šup a začátek dnešního konce: průšvih 
s nevinně znějícím jménem – Pompidou. 
Georges Pompidou šestnáct let pracoval 
pro bankovní dům Rothschildů a  nej-
prve v premiérském úřadě, kde vydržel 
nejdéle ze všech předsedů vlád, a  poté 
v  Elysejském paláci, sídle prezidentů, 
řádil jako černá ruka. Třetího lednového 
dne roku 1973 podepsal dekret, kterým 
zavedl Francii na pekelnou cestu: refor-
mou zákona zakázal francouzskému 
státu, aby si půjčoval bezúročně peníze 
od Francouzské národní banky jako do-
posud, a  odsoudil zemi k  zadlužování 
u privátních bank – zejména těm patří-
cím Pompidouovu zaměstnavateli, ban-
kovní dynastii Rothschildů.

Šlo o zločin srovnatelný se založením 
Federálního rezervního systému v USA, 
který je nepřesně nazýván jako americ-
ká centrální banka, přičemž jde o  sou-
kromý bankovní kartel. Zákon o  Fede-
rálním rezervním systému, na němž 
je federální jen název, aby vypadal jako 
státní instituce, si na utajované schůzce 
napsali sami přední bankéři z  rodiny 
Rockefellerů, Warburgů, Morganů či 
zmíněných Rothschildů. Dvaadvacátého 
prosince 1913, když už byla většina záko-
nodárců doma na Vánoce, se americký 
Kongres vzdal práva vytvářet peníze 
a  regulovat jejich hodnotu, které mu 
dávala ústava, ve prospěch soukromé 

korporace. Od roku 1914 je tak každý do-
lar, který Fed vytiskne, vládě Spojených 
států půjčován s úrokem. Veřejnosti bylo 
tehdy (jejich) médii vysvětleno, že Fede-
rální rezervní systém bude kontrolovat 
množství peněz v oběhu, a bránit tak in-
flacím a velkým krizím. Což se, jak všich-
ni víme, nestalo. Právě naopak… Jediné, 
co trvale roste, je dluh, který nikdy nelze 
splatit – skoro 22 bilionů dolarů.

Stejná malá domů, obrazně řečeno, 
neboť to byla ve skutečnosti hodně vel-
ká domů, proběhla ve Francii, kde Pom-
pidou přihrál státní finance do rukou  
svého chlebodárce, rodiny Rothschil-
dů. „Dejte mi možnost tisknout a ovlá-

Jean-Pierre Hottinger přišel do České 
republiky v 90. letech jako manažer firmy 
L’Oréal a už tady zůstal. Stal se z něj 
„český lev”.   Foto Šifra
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dat peníze a nebude mne zajímat, kdo 
tvoří zákony,“ říkával údajně baron Ma-
yer Amschel Rothschild, nazývaný též 
jako zakladatel mezinárodního finanč-
nictví. A  tak se i  stalo… Dluh Francie 
po tomto bankéřském „majstrštyku“ 
vyšplhal až na současných více než 100 
procent HDP. 

Bankéři sobě
Právě 3. leden 1973 byl podle Jean-Pierra 
Hottingera zlomový moment, s trochou 
nadsázky by se dal označit jako začátek 
Hnutí žlutých vest. Od té doby už by teo-
reticky mohlo být jedno, kdo je preziden-
tem, směr byl nastaven. Přesto se našli 

další výtečníci v čele země, kteří dál při-
tápěli pod kotlem, například Valéry Gis-
card d’Estaing, který v Elysejském paláci 
Pompidoua vystřídal. Tento politik ote-
vřel dveře první masové migrační vlně 
z Alžírska. François Mitterand zase pro-
sadil zákon o  sjednocení rodiny, který 
znamenal, že jeden legální přistěhovalec 
z Afriky s sebou může přivézt celé roz-
lehlé příbuzenstvo. „Jacques Chirac nic 
výrazně nezhoršil, ale pak přišel Nicolas 
Sarkozy a  další velký problém. Nejprve 
prodal francouzské zlato a pak začal vál-
čit v Libyi. Odstranění Kaddáfího, který 
mu předtím daroval 50 milionů eur na 
kampaň, umožnilo současnou vlnu mig-
race, neboť Libye působila jako pomyslný 
špunt,“ vyjmenovává Jean-Pierre Hottin-
ger „detaily“, které od 70. let zadělávaly 
postupně na současný malér. A připomí-
ná další obrovský milník a problém, kte-
rý Sarkozy „vyrobil“ v roce 2008.

I přesto, že Francouzi v roce 2005 jas-
ně odmítli 55 procenty hlasy v referendu 
přijetí Lisabonské smlouvy, jež z Evropy 
vytvořila současné monstrum, které po-
žírá suverenitu jednotlivých národů, pre-
zident Sarkozy jejich vůli obešel. „Řekl, že 

když to Francouzi odmítli, udělají se v ní 
změny, a  nechal podepsat Lisabonskou 
smlouvu zkorumpovanými poslanci 
v parlamentu večer, když už byla mizivá 
účast.“ K tomu, aby něco takového mohl 
Sarkozy provést, přitom musel změnit 
ústavu. François Hollande pak už „jen“ 
spolufinancoval Islámský stát a  vysílal 
francouzské speciální jednotky zabíjet 
od Sýrie přes Alžírsko po Mali, ale ta nej-
větší katastrofa přišla až po něm. Další 
zaměstnanec Banque  Rothschild  & Cie  
jménem Emmanuel Macron.

Macron namíchl mnoho Francouzů 
tím, že hned po vítězných volbách začal 
dělat pravý opak toho, co sliboval. Na-

štval železničáře chystanou privatizací 
železnic i  osekáním benefitů zaměst-
nanců, podobně rozčílil i  zdravotníky 
a obyvatele venkova. Stěžují si i studenti 
na reformy ve školství a důchodci na vyš-
ší zdanění, respektive odvody na sociální 
pojištění. Prezidentova arogance a  ab-
sence taktu či empatie, kdy uráží obča-
ny svého státu jako lenochy, jen eskaluje 
napětí. „Když mu někdo něco řekne, je 
schopen odpovědět, že nejlepší způsob, 
jak si koupit oblek, je pracovat. Ale jak, 
když není práce? Všechno zrušil a říká 
tomu reformy,“ kroutí hlavou Jean-Pier-
re Hottinger, který má coby zkušený 
manažer s  mezinárodním přehledem 
z vládních statistik legraci. „Oficiálně je 
desetiprocentní nezaměstnanost, ale ve 
skutečnosti je to mnohem víc. Máme 
na to státní orgán INSEE, Francouzský 
národní institut pro statistiku a  eko-
nomické studie, ale už dlouho víme, že 
je všechno falešné. Nemůžeme už věřit 
statistikám, nemůžeme už věřit novi-
nářům, nemůžeme věřit ani odborům 
a politickým stranám. O Macronovi ani 
nemluvím. Jsme sami, pro francouzský 
lid už v letadle není žádný pilot.“

Prezident se coby bývalý investiční 
bankéř chová zkrátka jako… investiční 
bankéř a  zaměstnanec rodiny, jež pat-
ří mezi největší finanční žraloky, které 
tato Země nosila. Tak jak to asi může 
dopadnout? „Všechno, co v politice udě-
lal, i předtím jako ministr hospodářství, 
bylo pro Francouze špatně,“ myslí si pan 
Hottinger, jenž upozorňuje především 
na žalostnou ekonomickou situaci Fran-
couzů, která se neustále zhoršuje.

Minimální mzda je nyní ve Francii 
1201 eur čistého, průměrná mzda pak 
2998 eur hrubého. Francie má ale nej-
větší daně na světě a  je tam draze víc 
než v Praze. „Zaměstnancům jde pade-

I přesto, že Francouzi v roce 2005 odmítli 55 procenty 
hlasy v referendu přijetí Lisabonské smlouvy, prezident 
Nicolas Sarkozy jejich vůli obešel.
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sát procent dolů. Od ledna navíc vláda 
zavedla, že se podobně jako v  Česku 
daně platí přímo přes firmy. Do té doby 
si Francouzi platili daně sami jako v Če-
chách živnostníci. Důvod je jasný: aby 
se jim peníze sebraly hned,“ podotýká 
francouzský manažer s tím, že život ve 
Francii je celkově dražší než třeba v Pra-
ze. Zkrátka a dobře, i když muž i žena 
v rodině pracují, tak tak vyžijí. Ve Francii 
nyní žije zhruba 11 000 000 lidí pod hra-
nicí chudoby!

„Když zaplatím nájemné, elektřinu, 
daně, dopravu a za jídlo, nezůstane vů-
bec nic,“ shrnul to výborně v článku, kte-
rý jsem před časem četl, Gilles z Paříže. 
„Žiju tak, jak jsem žil, když jsem byl ještě 
student: doslova od výplaty k  výplatě. 

Když prý vydělávám více než 1300 eur, 
jsem podle vlády bohatý, tudíž na státní 
podporu nemám nárok. Ale ukazuje se, 
že jsem příliš bohatý, aby mi pomohli, 
a příliš chudý, abych se obešel bez této 
pomoci.“

Kaput
Současné potíže Francouzů ale zdaleka 
nezpůsobili jen zkorumpovaní politici, 
ti jen plnili „vyšší plány“. Nebyl by Pom-
pidou a Macron, přišel by někdo jiný – 
výsledek by byl ale úplně stejný. Ty nej-
důležitější důvody současné mizérie vidí 
Jean-Pierre Hottinger v  Evropské unii 
a  začlenění Francie do mezinárodních 
struktur pod vedením USA. A fakta mu 
dávají za pravdu.

„Co se týká například NATO, o všem 
rozhoduje Washington. Ostatní země 
jen dělají to, co chtějí Američané, protože 
to podepsaly. Francouzi tak válčí v Mali, 
Sýrii, Iráku či Jemenu, nemají tam ale co 
dělat. Všechno to platíme, ale já ani mí 
spoluobčané jsme nedali souhlas k tomu, 
abychom v  cizích zemích zabíjeli lidi. 
Ani parlament nic takového neschválil. 
Média o  tom nemluví, takže se o  tom 
vlastně ani moc neví. Lidi, kteří jsou ve 
vládě, nás mají za idioty. Například je 
v  zákoně napsáno, že války schvaluje 
parlament. A tak tomu neříkáme válka, 
ale operace,“ říká pan Hottinger a dodá-
vá: „A co se týče Evropské unie, tak tu 
u nás prodávali tak, že přinese mír, práci 
a prosperitu. Místo toho jsme v několika 
válkách, máme obrovskou nezaměstna-
nost a Francouzi jsou chudí jako kostelní 
myši. Kaput.“

A jaké jsou tedy konkrétní výsledky? 
„Čtyřicet let zadlužování, desindustriali-
zace a nezaměstnanosti. Tisíc lidí denně 
u nás klesá pod hranici chudoby, každý 
týden zavře nějaká průmyslová firma 
a  každý druhý den nějaký zemědělec 

I když muž i žena v rodině pracují, tak tak vyžijí. 
V zemi jsou nejvyšší daně na světě. V celé Francii 
nyní žije zhruba 11 000 000 lidí pod hranicí chudoby.
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spáchá sebevraždu.“ Francie mimocho-
dem každý rok platí do Evropské unie 10 
miliard eur. Dvacet čtyři dává a zpátky 
dostane čtrnáct. 

Lidé, kteří mají práci, se koncentrují 
ve městech. Nejhorší je podle pana Hot-
tingera situace na venkově, kde si lidé ve 
stále více obcích nekoupí chléb, nedo-
jdou k doktoru ani nedají dítě do školy. 
Tak potřebují auto. „Ale 15. či 16. v měsíci 
už mají lidé prázdné lednice nebo počí-
tají, jestli koupí lepší jídlo, nebo boty pro 
děti.“

Lidé ve městech, například kolegové 
byznysmeni, musejí velmi tvrdě praco-
vat, aby svá místa neztratili a nenahradil 
je někdo jiný. Když si chce někdo udržet 
místo, je rád, že je rád a „nestará se o žlu-
té vesty, ale o přežití“. Ti, co už o práci 
přišli nebo z ní sotva vyžijí, ale postupně 
vyrážejí do ulic. Podle Jean-Pierra Hot-
tingera si my Češi, i vzhledem k nekva-
litní práci médií, vůbec neuvědomujeme, 
jak je situace vážná. V zemi galského ko-
houta se dalo do pohybu soukolí, které 
už půjde zastavit jen stěží. Zdaleka nejde 
o  běžný francouzský protest, ale počá-
tek tradiční revoluce. Tak, jak hnutí žlu-
tých vest stále nabírá na síle, snižuje se 
i šance, že to neskončí velkou vlnou nási-
lí, jak zde bývá zvykem. Nálada obyvatel 
se totiž prudce zhoršuje.

Jean-Pierre Hottinger nechtěl zůstat 
v těžké době stranou, a tak kandidoval 
do francouzského parlamentu za Ná-
rodní stranu. Dnes je rád, že se do par-
lamentu nedostal. „Až začne revoluce, 
přijde zase gilotina. A  Francouzi nebu-
dou rozlišovat, kdo byl kdo. Vezmou to 
kompletně.“ A s vážnou tváří říká: „Fran-
couzi začínají chápat, co se děje. Jsme už 
úplně někde jinde. Mluví se mezi lidmi 
běžně o  Rothschildech, Rockefellerovi, 
Morganech a lidi zuří. O lidi tady nikdy 
nešlo. Jsme už teď v revoluční fázi. Podle 
mě je nejpravděpodobnější převrat nebo 
občanská válka. Žluté vesty totiž pocho-
pily celý systém, který je ožebračuje. Už 
se to nedá zastavit.“ vid 

„Jsme už teď v revoluční fázi. Podle mě 
je nejpravděpodobnější převrat nebo 

občanská válka. Žluté vesty totiž pochopily 
celý systém, který je ožebračuje. Už se 

to nedá zastavit,” říká Jean-Pierre 
Hottinger.   Foto Profimedia a Šifra
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Jak na tom asi bude můj mozek za 
30 či 40 let? Jen při tom pomyšlení 
mě polije studený pot. Vždyť blbnu 
už teď. Poslední lednový den jsem 

se jako velká voda přiřítil do Kulturního 
domu Domovina v  pražských Holešovi-
cích. Ovšem poněkud pozdě. Předsedky-
ně Krajské rady seniorů hlavního města 
Prahy, České společnosti pro trénování 
paměti a mozkového joggingu a spolku 
Aktivní stáří Dana Steinová (69) toho 
sice ví o  lidském mozku hodně, ale ty 
novinářské zřejmě přecenila. „Centrum 
celoživotního vzdělávání pořádá každo-
ročně již tradiční oslavu narozenin svých 
nejstarších studentů. A ta letošní se koná 
31. ledna od 13 do 16.30 hodin. Oslava je 
pravidelně demonstrací mentálního a fy-
zického potenciálu současné seniorské 
populace a oslavenci jsou považováni za 
prototyp úspěšného stárnutí, od kterých 
lze získat návod k tomu, jak se dožít vy-
sokého věku ve skvělé kondici,“ stálo 
v pozvánce. Zaznamenal jsem ještě roč-
ník narození nejstarších účastníků a  to 
mi stačilo. Úplně poslední, nejdůležitější 
větu o tom, že setkání s médii proběhne 
o hodinu dříve, jsem úspěšně zazdil. A jak 
vidno podle ještě mnohem mladší mo-
derátorky rádia Impuls, nebyl jsem sám. 
Naštěstí jsou téměř století studenti Cen-
tra celoživotního vzdělávání pod vede-
ním Dany Steinové v takové kondici, že 
pro ně není o přestávce problém dorazit 
přes celý sál na další kolo rozhovorů.

Pokud s  tím něco neudělám, reálně 
hrozí, že mi jednoho dne, stejně jako mili-
onům dalších, zaklepe na dveře německý 
doktor, jenž mi začne po bytě zlomyslně 
schovávat věci. Alzheimer se jmenuje. 
Tento druh demence již ve světě přeros-
tl v epidemii. Mám pro vás i pro sebe ale 
dobrou zprávu: zjistil jsem, co mají spo-
lečného lidé, kteří ani ve vysokém věku 
dementní nejsou, a  co víc, fungují lépe 
než kdejaký o padesát let mladší junior.

Kolik vám je?
„Přišel redaktor mezi seniory a  ptá se: 
,Dědečku, kolik vám je?‘ – ,Sedmdesát.‘ – 
,A jak jste žil?‘ – Nekouřil jsem, nepil a ne-
užíval života.‘ Zeptá se dalšího a dozví se, 

že je mu osmdesát pět. Taky nekouřil 
a nechlastal a života neužíval, a ještě na-
víc cvičil. Cvičení prý dělá všechno. ,A co 
vy, dědečku, jak jste žil vy?‘ – ,Já kouřil, 
chlastal a života užíval naplno, ničehož 
jsem si neodpíral…‘ – ,A prosím vás, dě-
dečku, kolik vám je roků?‘ – ,Pětatřicet,‘“ 
směje se Maxmilián Šperling, který se 
narodil před 95 lety, v době, kdy se po re-
publice ještě proháněl Masaryk na koni. 
Když ho tak pozoruji, necelé dva měsíce 
před šestatřicátými narozeninami mě 
napadá, že – ač jsem s alkoholem i ciga-
retami skoncoval již v mládí – je na čase 
trochu bilancovat.

Řečeno s Nerudou, vším, čím byl, byl 
pan Šperling rád. Když vyskočil jako jura 
na pódium, svým mladším spolužákům 
vzkázal: „Jako syn důstojníka jsem vyrůs-
tal v kasárnách a v roce 1945 jsem šel do 
vojenské akademie, u vojáků jsem vydržel 
do roku 1950, než mě komunisti vyhodi-
li. V armádě jsem poznal, co je podřízený 
a nadřízený, co je pořádek a co je kázeň. 
Byl jsem skaut a tam jsem se naučil heslo 
buď připraven. Toto heslo se hodí v mém 
věku, ale i ve vašem, abyste byli připrave-
ni na další problémy. Dělal jsem dělníka 
i učitele autoškoly, tam jsem poznal lidi 
různého vzdělání, stáří a  názorů. Také 
jsem dělal u sedláků, kteří na vše šli sel-
ským rozumem, a to mi též dalo hodně 
do života. Při autoškole jsem vystudoval 
vysokou školu strojní a  ekonomickou, 
a  to mě naučilo dívat se na vše ekono-
micky. Pracoval jsem do 85 let u  jedné 
rakouské firmy, kam jsem nastoupil v 70, 
a ředitel mi říkal: ,To je poprvé, co jsem se 
setkal s někým, kdo by v 70 chtěl dělat.‘ 
Můžu říct, že jsem se držel toho, co mě 
naučil vojenský dril – být přísný sám na 
sebe. Vstávám v sedm hodin, myju se ve 
studené vodě, nechci slyšet o odpočinku 
a mám pozitivní přístup k životu. Asi před 
čtyřmi lety jsem začal chodit na přednáš-
ky k paní inženýrce Steinové a dělám psy-
chologii, kterou přednáším i  v  Klubech 
důchodců. Mluvím tam i o tom, s jakými 
problémy se mohou setkat důchodci, jak 
si zachovat nervy, paměť a zdraví.

Ze zkušeností můžu říct asi tolik, že 
důchodce se nepozná podle let, nepozná 

Co mají společného 
lidé, kteří se dožijí 

vysokého věku 
v perfektní psychické 

i fyzické kondici?

Foto Adobe Stock
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se podle vlasů, ale pozná se tím, že je po-
hodlnej. Lidově řečeno je línej. Když bych 
ale někomu řekl, že je línej, tak se bude 
stydět nebo se urazí, ale když mu řeknu, 
že je pohodlnej, tak k  tomu se přizná. 
Když je někdo pohodlný a líný, ztrácí zá-
jem. A to je velký problém.“

Neustále tvořím
I Soňa Rybičková je ve svých čtyřiadeva-
desáti letech čilá jako rybička. „Kromě 
Centra celoživotního vzdělávání chodím 
na Filozofickou fakultu, nedávno jsem 
se pustila do rodokmenů. A nejraději se 
zabývám svým milovaným Seifertem, vý-
tvarně ztvárňuji jeho básně. Také sleduji 
dění doma i ve světě, a protože nemám 
finance a  jsem úplně sama, jelikož ne-
mám ani žádnou rodinu, starám se ještě 
o  dům se zahradou po rodičích, abych 
jej udržela. Tak si to spočtěte. Abych to 
všechno stihla, chodím spát ve dvě v noci 
a v osm už jsem zase na nohou,“ vypráví 
vzděláním právnička, která ale kvůli „po-
stiženým“ 50. letům 20. století, kdy stu-
dovala, zakotvila raději v památkové péči, 

kde se zabývala rekonstrukcí památek, 
neboť umění je její láska. „Neustále něco 
tvořím,“ odpovídá na otázku, co považuje 
pro svou kondici za nejdůležitější, dáma, 
jež vypadá minimálně o 30 let mladší.

U stolu s námi kromě pana Šperlinga 
sedí ještě další „devadesátka“ – Evža Hra-
níčková, která coby bývalá středoškolská 

učitelka dlouhá léta učila v  pražském 
Centru celoživotního vzdělávání ang-
ličtinu. „Nejhorší pro důchodce je sedět 
doma a nic nedělat. Proto chodím cvičit 
dvakrát týdně do Sokola, scházíme se se 
spolužáky ze střední i vysoké. Nedávno 
mi nebylo dobře, tak jsem zůstala doma, 
abych nešířila bacily, a to vám byla tako-
vá nuda. Nechápu lidi, kteří nikam ne-
chodí a nic nedělají, to je konec. Pak člo-

věk přestane myslet, hýbat se… Jasně že 
se tělo začne ozývat, s tím nic neuděláte, 
ale musíte zatnout zuby a přemoct se.“

Teprve v  den, kdy převzaly z  rukou 
Dany Steinové speciálně upravenou a za-
konzervovanou rudou růži, která vydrží 
730 dní – se slovy, že doufá, že budou 
chodit na přednášky minimálně dalších 

730 dní –, paní Soňa i paní Evža zjistily, že 
jsou spolužačky z gymnázia. „Nejdůleži-
tější není, co se tady lidé naučí, ale že mají 
možnost sociálního kontaktu. Protože 
tady mohou navázat nová přátelství, zají-
mavě si popovídají a je to pro ně psychic-
ká vzpruha,“ doplňuje okolo běžící Dana 
Steinová, která nějakým zázrakem stíhá 
být na všech místech zároveň. Jak jsem 
měl možnost ji poznat, a  nezávisle na 

Ze zkušeností můžu říct, že důchodce se nepozná 
podle let, nepozná se podle vlasů, ale pozná se tím, 
že je pohodlnej. Lidově řečeno je línej. Maxmilián Šperling

Senioři z Centra celoživotního 
vzdělávání se shodují, že nejdůležitější 

je nepolevovat a být stále aktivní. Zleva: 
Soňa Rybičková (94), Helena Pechlátová (97) 

a Maxmilián Šperling (95)...   Foto Profimedia
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sobě to zmínili během rozhovoru nebo 
proslovu na pódiu i oslavenci, právě ona 
je osobou, které všichni připisují velkou 
část zásluh za to, že jsou v tak dobrém 
psychickém stavu. „Já už za paní inže-
nýrkou Steinovou chodím 19 let. Ta má 
na tom úspěchu se starobou veliký podíl. 
V roce 2000 jsem pohřbila svého muže. 
Chtěla jsem se vydat za ním nahoru, ale 
nepodařilo se. Ale pak jsem potkala ji 
a od té doby se můj život úplně změnil,“ 
dojatě vypráví jedenadevadesátiletá Lili 
Bakešová. Studenti CCV mají totiž mož-
nost navštěvovat zdarma dalších asi 30 
doprovodných aktivit, jazykové kurzy, 
malování s akademickou malířkou, dám-
ský klub s  módní návrhářkou, Pilates 

nebo jógu. A to vše zdarma. Doprovodné 
aktivity si totiž vedou sami studenti.

Mám takové podezření, že Dana Stei-
nová, která o  svých klientech zásadně 
mluví jako o děvčatech a  chlapcích, ni-
komu ani zestárnout nedovolí. Ta paní 
je hotový nezmar. Vychovala šest dětí, 
které též zapojuje do organizace senior-
ských akcí, nikdy se neunaví, a  když jí 
pošlete mail, odpoví vám ještě před půl-
nocí poté, co se vrátí z divadla. Připadám 
si vedle ní pokaždé jako důchodce. „Páni 
novináři, vidíte to, žádné roztřesené 
stařenky, které chodí drobit rackům do 
parku, samá mladá děvčata tady máme,“ 
směje se Dana Steinová, která dobře ví, 
jak zaměstnat mozek tak, aby fungoval.

Kulturní a  vzdělávací akce pro seni-
orskou populaci organizuje již od 80. 
let minulého století, iniciovala též vznik 
univerzity třetího věku v Praze. A v roce 
1994 uspořádala první kurz pro trené-
ry paměti v Česku; o čtyři roky později 
vznikla Česká společnost pro trénování 
paměti a mozkový jogging. Pozoruhodné 
je, že kromě Němců, Švýcarů a Rakušanů 
nikde nic takového neexistuje – navzdo-
ry tomu, že populace stárne a  Alzhei-
merova choroba je prudce na vzestupu. 

Právě zásluhou Dany Steinové se Češi 
stali v trénování paměti světovou velmo-
cí. Nejenže vyškolili již dva tisíce trenérů 
u nás, ale také stovky dalších od Singapu-
ru, Nepálu, Indii po Island či USA. Český 
kurz pro certifikované trenéry paměti 
pak byl díky své jedinečnosti zařazen 
v roce 2018 do tréninkového programu 
UN Institute of Ageing na Maltě. Zájem 
o tyto kurzy je, i vzhledem k demografic-
kému vývoji, v zahraničí  obrovský. Letos 
se budou konat kurzy pro Polskou neuro-
psychologickou společnost ve Wroclawi 
a pro Ruský svaz důchodců v Moskvě.

Ale hlavně, staří lidé cítí, že na ně aspoň 
někdo nekašle a něco pro ně dělá. „Lidi si 
totiž myslí, že stáří se nikoho z nich ne-
týká. Nikdo nemyslí na zítřek,“ přikyvuje 
Evža Hraníčková s tím, že kdyby lidi as-
poň trochu mysleli na zadní kolečka, při-
stupovali by nejen ke starým lidem, ale 
i ke svému tělu a obecně k životu úplně 
jinak. Jenže sytý hladovému nikdy nevěří, 
stejně jako mladý starému. Dana Steinová 
to pochopila velmi brzy, již ve svých 45 
letech, a dohlédla až daleko za horizont. 
„Viděla jsem totiž okamžitý efekt a obrov-
ské možnosti tréninků paměti. Lidé, kteří 
v pozdějším věku obvykle házejí flintu do 
žita, si najednou díky tomu uvědomili, že 
mají ještě velký mentální potenciál.“

Podle paní Steinové máme o efektivi-
tě mozku zkreslené představy a je s tím 
třeba pracovat. Tak například je proká-
záno, že si nejsme schopni zapamatovat 
ani deset po sobě jdoucích informací. Bez 
ohledu na to, jestli nám je třeba osmnáct 
nebo devadesát, jestli máme IQ tykve 
nebo 170. Mozek je totiž nástroj, který 
byl vyvinut tak, aby zajistil naše přežití 

Dana Steinová svým studentům nedovolí 
zestárnout.   Foto archiv DŚ
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v okamžiku ohrožení života. A tak se sna-
ží primárně o to. Pokud ho nepřimějeme, 
aby se choval trochu jinak, jede si pořád 
to své „piánko“. Spoustu věcí si upraví, jak 
se mu hodí, další úplně ignoruje, a ještě si 
myslí, bůhvíjak není chytrý. A čím je mo-
zek starší, tím méně je ochoten spolupra-
covat. „Stává se cíleně apatickým. A víte 
proč? On si totiž myslí, že už všechno ví. 
Jeho už nic tak moc nevzruší, všechno už 
tady bylo, on se nebude namáhat,“ vysvět-
luje Dana Steinová, jak nesprávné máme 
o fungování mozku představy.

Jediná výjimka, kdy apatický a  po-
hodlný mozek zapomene na to, že už 
všechno ví, a  chce spolupracovat, na-

stává v  případě, že dostane informaci 
zabalenou v atraktivním obalu. Díky tri-
kům a  mnemotechnickým pomůckám 
dokáže paní Steinová bez problémů, aby 
si senioři zapamatovali to, co ostatní po-
pulace považuje za nezapamatovatelné, 
třeba 100 čísel od Pí nebo 100 českých 
panovníků na přeskáčku.

Zůstaň věren
Vůbec nejstarší účastnicí jejích vzděláva-
cích kurzů je Helena Pechlátová, která to 
„s Danuškou táhne už od roku 1985“. „Teď 
jsem byla po úrazu nohy 14 dní doma, tak 
jsem zhloupla, takže já snad tu nejnověj-
ší básničku neodříkám,“ obává se žena, 

které je neuvěřitelných 97 let. Obavy jsou 
to ale zbytečné – nejenže si básničku za-
pamatovala a  perfektně ji odrecitovala, 
ona ji především sama složila. Před pěti 
lety, když jí bylo 92, vyhrála rozhlasovou 
autorskou soutěž – anonymní, takže ne-
šlo o  žádnou politickou korektnost. Její 
básničky jsou totiž skvělé. Tohle prosím 
téměř stoletá dáma nejprve vytvořila 
a poté odrecitovala. Spatra:

Svět se točí jenom kolem lásky. 
    Ta skutečnost je známá
Je průzračná, čirá, bez zrádné masky
A všem nám je do vínku dána
Dnes ale jiná vzduchem letí verze,    
známá z billboardů a zpod neonů
Zavírat oči před ní nelze. Zaznívá  
v ní tvrdý zvuk dukátů a špína
 (…)
Tak už dost smutku a dekadence
Věřím, že lidstvo časem zmoudří
A bude nám zase do zpěvu a tance
A uzdraví se i ti peněz milci choří
Že srdce opět trochu zjihne, je jisto
A nebudou v tepu cinkat jenom mince
Láska bude mít zase na Zemi svoje místo
A stýskat se všem bude jenom 
po dětech a po mamince

Kromě veršování se paní Pechlátová 
věnuje sociologii, filozofii a psychologii. 
Na jógu a do sokola už ale nechodí, má 
problémy s  nohou. V  jedné básni ale 
radí:

„Když zdá se ti, že jsi na dně
Naplň plíce čirým vzduchem (…)
Také jógu okus, bez náročných asán
Věř mi, stojí to za pokus
Je to osvědčený balzám
Když už skelet zcela zvládneš
Uvidíš, jak rychle mládneš
Z lože vyskoč pěkně čile
A promni si oči
Zatvař se aspoň trochu mile
A dívej se, jak se ten  

    svět usměvavě točí
Točí se tím správným směrem
Já tomu chci věřit
Ty mu také zůstaň věren
Jinak se tu nedá přežít.“

Páni novináři, vidíte to, žádné roztřesené stařenky, 
které chodí drobit rackům do parku, samá mladá 
děvčata tady máme. Dana Steinová

Helena Pechlátová, která se narodila 
v roce 1922, skládá a recituje nádherné 

básničky. Na protější straně: Evža Hraníčková 
a Maxmilián Šperling.   Foto Šifra
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Až budou zas v  televizi vyprávět 
o tom, jak důležité jsou geny, mávněte 
rukou. Jsou to jen výmluvy, abychom 
mohli zůstat pasivní. Když jsem dělal 
před deseti lety v  Lidových novinách 
rozhovor s  tehdy nejstarší občankou 
České republiky, stoosmiletou paní Krá-
slovou z Hluboké nad Vltavou, řekla mi 
úplně to samé jako oslavenci paní Stei-
nové. „Když jsem byla malá, pásla jsem 
husy, chodila na kopřivy, a  když jsem 
vyšla školu v listopadu, v březnu už jsem 
byla na službě. Sloužila jsem u sedláka. 
A takhle se to tlouklo celej život: samá 
práce, služba. A když jsem se vdala, po-
stavili jsme si domek,“ říkala mi žena, 
jíž bylo čtrnáct, když se potopil Titanik. 
Ptal jsem se i na to, kdy byla paní Krás-
lová, jež se narodila o rok dřív než Ernst 
Hemingway, na vlastní oči viděla projíž-
dět vsí Franze Josefa se svou družinou 
a žila ve třech stoletích a dvou tisícile-
tích, v životě nejspokojenější. Co myslíte, 

že mi řekla? „Já jsem byla nejspokojeněj-
ší v práci. Protože jsem nemohla myslet 
na nic jinýho než na práci, co bude zítra.“

Jistěže genetické dispozice jsou také 
důležité. Zjednodušeně řečeno, existují 
tři typy lidí: 1) Je-li někdo geneticky „na-
programován“ krátkověce, třeba na 75 
let, může se mučit v tělocvičně a bůčku 
se vyhýbat jako čert kříži, ale svůj hori-
zont nepřekročí. Jenže když bude aktiv-
ní, dosáhne tohoto potenciálu a nešlehne 
to s ním v pětačtyřiceti; 2) Někdo je na-
programován na 95 roků, čili jeho buňky 
a orgány se opotřebovávají pomaleji, ale 
zároveň má například vysokou hladinu 
cholesterolu, což ho činí náchylným k in-
farktu či mozkové mrtvici. Jestli to bude 
obézní kuřák, může ho klepnout pepka 
už v padesáti; 3) Existuje i určité malé 
procento dlouhověkých lidí, kteří se mo-
hou dožít devadesátky i přes to, že pro to 
nic zvláštního nedělají. Otázka ovšem je, 
v jakém stavu a rozpoložení. Není totiž 

až tak důležité, jestli umřeme v padesáti, 
nebo v devadesáti, ale co z toho života 
máme a jaká je jeho kvalita.

Všichni dlouhověcí senioři, které jsem 
kdy zpovídal, měli rozdílné životní pří-
běhy a každý byl úplně jiný typ. Jednu 
věc měli ale vždycky společnou: nebyli 
líní a milovali život. Pořád se o něco za-
jímali a byli stále aktivní, takže jim ne-
stihl zakrnět mozek ani tělo. A  jestli si 
u  toho dají bůček, červené víno, jointa 
nebo fazolové klíčky, je vedlejší.

Helena Pechlátová, ročník 1922, seni-
orům, ale i všem ostatním radí: „Hlavně 
myslete hlavou a  nenechte se do niče-
ho nahecovat. Ať má každý to svoje. Na 
všechno musí každý přijít sám, nemůže 
se nikdo nutit.“ Svůj fenomenální výstup 
se dvěma odrecitovanými básněmi uza-
vřela slovy: „Můj profesor říkal, že nikdy 
není na nic pozdě. A měl pravdu.“ Až jí 
bude sto, udělám s ní do Šifry velký roz-
hovor. Jestli se toho dožiju… vid 
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Malý ZÁZRAK

V yrazit do kina na český film, to 
je, alespoň v posledních letech, 
podobně riskantní disciplína 
jako ruská ruleta. Ale obrá-

cená, kdy je pět míst v zásobníku revol-
veru plných a  jen jeden prázdný. Šance 
na přežití až do konce projekce tak bývá 
minimální.

Nejde snad ani tolik o to, že nikdo ne-
dokáže natočit „Felliniho“ nebo pořádné 
netrapné drama s přesahem. Natož po-
řádné „háelpéčko“, jak my novináři ozna-
čujeme slangově takzvané hluboké lidské 
příběhy. Tragédie české kinematografie 
spočívá především v tom, že je zde téměř 
neřešitelným problémem natočit oby-
čejný žánrový film, klidně i  oddychový, 
který si na nic nehraje a prostě jen drží 
pohromadě a funguje.

Možná nejhorším filmem poslední 
desetiletky je loňský snímek Teambuil-
ding, kde česká kinematografie klesla 
na dosud netušené dno. Nápad postavit 
zápletku kolem utužování firemního 
kolektivu není nijak zvlášť objevný, to je 
jasné, ale i z neoriginálního námětu se 
dá vykřesat solidní průměr. Pokud by 
tedy scenárista uměl aspoň trochu psát, 
režisér aspoň trochu režírovat a střihač 
aspoň trochu stříhat… Když nikdo nic 
neumí a není co hrát, nezachrání to ani 
slušní herci – pokud tedy podobnou bl-
bost rovnou neodmítnou.

Pokud se někdo rozhodne natočit film 
o tom, jak jede ředitel do horského ho-
telu v době internetu a mobilů objednat 
firemní akci, kde potká jiného, bývalé-
ho ředitele, který mu vypráví, jak něco 
podobného jednou pořádal, nemůže to 
dobře dopadnout. Celý „film“ nebohý di-
vák sleduje exředitelovy vzpomínky pro-
kládané poznámkami typu „Dáte si ještě 
kafe?“ nebo „Vyprávějte dál“ a  zábava 
má mimo jiné spočívat v tom, že se zde 
všichni pozvrací a pak dostanou průjem. 
Škoda že to pan řídící neobjednal on-line, 
mohl všem ušetřit trápení.

Ale i kdyby tato zhůvěřilost nevznikla, 
Jan Novák, který za ní stojí, by jistě natočil 
jinou. Jen v roce 2018 totiž stihl spáchat 
hned tři kulturní zločiny – kromě toho 
popisovaného ještě pseudokomedii Pepa 

nebo pseudopohádku Dukátová skála. 
Věří snad ve svůj skrytý talent, který ještě 
nikdo neobjevil (a  ani nikdy neobjeví?). 
Nebo jaké jiné důvody mohou přimět ně-
koho k činnosti, jejímž výsledkem je čiré 
utrpení? Netuším, co ho k  tomu vedlo. 
Co je však na celé záhadě opravdu nepo-
chopitelné, je skutečnost, že se najde pro-
ducent, který na tento podvod na diváka 
poskytne peníze a vpustí jej do kin. 

Podobný princip – natoč blbost a šup 
s ní do kina – se pomalu, ale jistě stal jed-
ním z pilířů české filmové tvorby, kde mi-
zející kvalita na plné čáře prohrává s pře-
mrštěnou kvantitou. O Zoufalých ženách, 
které dělají zoufalé věci (2018), Mém vysvle-
čeném deníku (2012) nebo Jak se moří re-
vizoři (2018) snad nemá cenu ani mluvit. 

Do marnosti ale padají i pokračování dáv-
né klasiky – od hloupého Dědictví aneb 
Kurva se neříká (2014) přes zbytečný sní-
mek Jak básníci čekají na zázrak (2016) po 
vyčpělou Hřebejkovu trilogii Zahradnictví 
(2017), jež chronologicky předchází v ději 
fenomenálním Pelíškům.

Asi nejvíc v  posledních letech trpí 
právě tradiční a  divácky nejoblíbenější 
komediální žánr, kde mezi marnými po-
kusy o humor či prvoplánovými řachan-
dami kameňákového typu občas pro-
bleskne nějaká naděje, že by to přece jen 
mohlo jít. Třeba Úsměvy smutných mužů 
(2018), Okresní přebor – Poslední zápas 
Pepíka Hnátka (2012) nebo Teorie tygra 
(2016) vyloženě potěší a neurazí ani Ob-
čanský průkaz (2010).

Česká filmová tvorba, obzvláště 
v komediálním žánru, míří 
v posledních letech ke dnu. 
Občas přesto probleskne naděje, 
že by to mohlo jít i líp. Tak jako 
v případě snímku Ženy v běhu.
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Ihned zkraje letošního roku se ale 
stalo něco nečekaného. Vykročili jsme 
pravou nohou a v Česku se podařilo na-
točit skvělou komedii. Bylo těžké tomu 
uvěřit, a než jsem do kina vyrazil, raději 
jsem provedl důkladnější rešerši, ale je 
to tak, tamtamy nelhaly. Ten zázrak se 
jmenuje Ženy v běhu. Abyste mi rozuměli 
a nepodlehli nějaké nemístné euforii, do 
zlatého fondu české kinematografie sní-
mek asi nepronikne. V zahraničí takové 
komedie vznikají běžně. Ten div spočívá 
v něčem jiném. Scenárista a režisér Mar-
tin Horský stvořil čistý žánrový film, 
jenž by se měl dostat do učebnic Filmo-
vé akademie múzických umění (FAMU), 
kterou už dlouho podezřívám z  toho, 
že žádné učebnice nepoužívá; jinak si 
ten počet základní parametry a nároky 
nesplňujících produktů nelze vysvětlit. 
Ženy v běhu hlavně obsahují humor, což 
by mělo být u komedie prvním předpo-
kladem vzniku. Ale vyprávějte to čes-
kým filmařům...

Celý děj je přitom prostý – točí se ko-
lem posledního přání zesnulého Jindři-
cha, kterým je uběhnout maraton. Ráz-
ná matka Věra v podání výborné Zlaty 
Adamovské se rozhodne přání splnit, ale 
tři dcery o  tom, že závod uběhnou na 
štafetu, a tak na každou vyjde 10 kilome-
trů, nechtějí ani slyšet. Každá má svých 
starostí dost. Marcela (Tereza Kostková) 
se stará o čtyři děti, počítáme-li v to i ne-
zodpovědného otce tří jejich divokých 
synů Karla (Ondřej Vetchý), který se ani 
po tolika potomcích neuráčil požádat ji 
o  ruku. Prostřední Báře (Veronika Ku-
bařová) tikají biologické hodiny a  touží 
po dítěti, ale místo života ve třech jí její 
přítel navrhne sex ve třech, když ho při-
stihne in flagranti s nějakou rajdou. No 
a nejmladší Kačka (Jenovéfa Boková) se 
nechává vydržovat šéfem, který slibuje 
rozvod, ale čas si na ni najde leda v přípa-
dě rychlovky mezi dveřmi. Na všechny je 
toho nějak moc, a v tu chvíli se 10 uběh-
nutých kilometrů zdá snesitelnější než 
pokračovat v zaběhnutých kolejích.

Asi nejvtipnější, ale zároveň nejmrazi-
vější je vykreslení rodiny Marcely, Karla 

a tří synů, která ztělesňuje typickou čes-
kou domácnost, v níž se o vše starají, na 
vše myslí a vše zařizují ženy, přičemž se 
muži jen vezou a  dělají chytré. Marcela 
tak hned po návratu z práce vybalí tašky 
a nastupuje druhou směnu, přičemž part-
ner lepí modely lodiček. K autentičnosti 
rodinky přispívá možná i to, že jednoho 
chlapce hraje skutečný syn Terezy Kost-
kové a druhé dítě syn Ondřeje Vetchého.

Nejlepší na tom filmu ale shledávám to, 
že je obyčejný, normální, na nic si nehra-
je, přesně ví, co chce mainstreamovému 
divákovi dodat, a to taky dodá. Pokud by 
měl dostat nějaký přívlastek, byl by anti-
feministický. Neotravuje s novými mód-
ními ideologiemi, vtipně zobrazuje běžné 

vztahy českých mužů a žen a nenutí di-
váka ke zbytečnému přemýšlení. Jedno-
duchý, vkusný a nenáročný výplach hlavy 
nic neruší, nic není vyloženě trapné, sen-
timentální ani kýčovité a děj plyne klidně 
jako řeka do zdárného cíle. Nikdo u toho 
nemoralizuje a běhání a trénování na zá-
vod dokáže snímku dodat lehkost a skvě-
lou pozitivní náladu. Jako antidepresivum 
fungují Ženy v běhu zkrátka spolehlivě.

Kromě toho ale obsahuje hlubší linii, 
kterou bych v komedii pro masy vůbec 
nečekal. Věra se mohla na netradiční 
manželovo přání vykašlat, mohla si najít 
tisíc důvodů, proč ho nevyslyšet, mohla 
se ponořit do role zlomené a  truchlící 
vdovy, ale ona udělala pravý opak. Pro-
tože měla manžela ráda a bylo jí s ním 
v  životě hezky, což není samo o  sobě 
málo, pustila se do nelehkého úkolu, 
strhla svým odhodláním ostatní a toto 
rozhodnutí ve výsledku všem zmenilo 
život k  lepšímu. Přesto, že pro ni bě-
hání bylo spíše utrpením a v závodě se 
sotva dobelhala do cíle, ten cíl si Věra 
dala a překonala sama sebe. Tuhle pozi-
tivní energii a radost z postupu vpřed 

směrem k vysněnému cíli navíc tvůrci 
zabalili do poselství „když nemůžeš, tak 
přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že 
slovo ,nejde‘ neexistuje…“ a refrénu stá-
le populárnější skupiny Mirai. Film uka-
zuje, že věci jsou zkrátka jednodušší, 
než se zdají, a nic nemusí být problém, 
když je snaha.

Sice dopředu víte, jak to dopadne, část 
vtipů je vyloženě pubertálních (zápletka 
se psem Kolíkem a fenkou Fanynkou či 
narážky na bobra), ale pokud přijmete 
pravidla žánru filmu, který nepředstírá, 
že je něčím, čím není, pak se můžete od 
srdce zasmát a dobře se pobavit. A od 
toho komedie je. Problémů máme každý 
přece dost doma.  vid  

Rodina Marcely ztělesňuje typickou českou domácnost, 
v níž se o vše starají, na vše myslí a vše zařizují ženy, 
přičemž se muži jen vezou a dělají chytré. 

Foto Profimedia
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HLAVA 22:  
Válka 

o pacienta

S tále velký počet lidí si spojuje 
slovo léčení výhradně se situ-
ací, kdy dorazí do nemocnice 
nebo na polikliniku, zaklapnou 

se dveře ordinace a tam se jim pověnuje 
osoba s  bílým pláštěm. Návyk na uctí-
vání autorit máme zafixován od útlého 
věku a pro některé je poslušnost tou nej-

vyšší metou, které by podřídili v případě 
nutnosti i logiku a zdravý rozum. Ve své 
pěstované loajalitě se pak snaží setrvat 
i v momentě, kdy nic moc z toho, co jim 
bylo celý život vštěpováno, neodpoví-
dá realitě či nefunguje. Pan doktor má 
zkrátka pravdu, a v případě, že pravdu 
nemá, platí bod číslo jedna.

Jiní lidé tuto podřízenost moci nema-
jí tak absolutní a  fantazii mají bohatší, 
takže pro ně v  tomto směru splňuje 
představu léčení i čaj s citronem, odvar 
z heřmánku, odpočinek nebo třeba při-
kládání rukou či, nedejbože, siderické 
kyvadélko.

Třetí skupina pak z nějakého důvodu – 
nejčastěji kvůli nedobrým zkušenostem 
– na zdravotnictví zanevřela a v extrém-
ních případech si myslí, že zlomenou 
nohu vykurýrují přikládáním jitrocelu 
a zánět slepého střeva třeba vymeditují, 
dokud je neodveze záchranka.

Zatímco se hádají doktoři s léčiteli, kdo z nich 
má pravdu, pacienti jsou stále nemocnější. 

Co takhle zkusit jednotnou medicínu?
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Pokud by si každý věřil tomu svému 
a uchoval si vlastní představu o  léčení, 
bylo by vše v  pořádku; ostatně zodpo-
vědnost za své zdraví nese každý jedinec 
sám, nebo by alespoň měl. Věnuješ se za-
hálce, nezřízenému pití a kouříš? Nediv 
se, že ti ztvrdnou játra. Jsi líný si udělat 
vajíčka nebo připravit svačinu a chodíš 
radši na blafy do hospody? Nediv se, že 
máš zažívací problémy. Cpeš se prášky 
na cholesterol a vysoký tlak, místo aby 
sis zacvičil? Nediv se ničemu… Říká se 
tomu svobodná volba. Jenže tak jedno-
duché to s léčením a některými dalšími 

termíny (nejen) v oblasti lidského zdraví 
naneštěstí není – jedna věc je totiž ro-
zum a druhá zákony. Pokud totiž nejste 
součástí medicínsko-farmaceutického 
byznysu, ale třeba nějakého jiného, může 
se vám dost dobře stát, že vám jistá slova 
bude v  rámci konkurenčního boje za-
kázáno používat. Tak, jako se dá ukrást 
čepice, miliarda nebo lze zprivatizovat 
vodu a brzy možná již i vzduch, možné je 
„zcizit“ i slovo. A dokonce legálně.

Profesor Ivo Telec je přední český ex-
pert přes autorské právo, duševní vlast-
nictví, osobnostní právo a  též právo 
zdravotnické. V  prosinci loňského roku 
vydal vůbec první českou monografii za-
bývající se právními aspekty přírodního 
léčitelství, část práce je pak zaměřena 
na podrobný rozbor právního postavení 
přírodních léčitelů a způsobů jejich půso-
bení na zdraví. V této souvislosti se pak 
věnuje i přípravě vládního návrhu zákona 
o léčitelských službách. Je to skutečně fas-
cinující téma – jako kdyby se sešli v hos-
podě britští Monty Python s českým Jose-
fem Švejkem a kapitánem Yossarianem, 
hlavním hrdinou amerického románu 
Hlava 22, opili se do němoty a při té pří-
ležitosti napsali českou legislativu. Až tak 
absurdní čtení to je. Ale nepředbíhejme.

Chytrá horákyně
Na toto téma jsem narazil při rozhovoru 
s doktorkou Jarmilou Klímovou, která je, 
společně s doktorem Janem Hnízdilem, 
hlavní tváří takzvané psychosomatiky 
v České republice. Neboli medicíny, která 
řeší vztah mezi tělesným stavem a psy-
chikou. V širším slova smyslu jde o kom-
plexní pohled na člověka a jeho zdraví, 
kde tělesné obtíže souvisejí s duševním 
či sociálním rozpoložením i vnějším pro-
středím, ve kterém žijeme. Právě díky 
osvětové činnosti doktorky Klímové, 
která o  psychosomatice napsala best-
seller a se svými semináři projela zemi 
křížem krážem, a doktora Hnízdila, jenž 
pomocí článků v médiích a četných te-
levizních vystoupeních začal oprašovat 
lidová přísloví našich moudrých předků, 
mnoho lidí začalo o  zdraví přemýšlet 
jinak. To je však to úplně poslední, co 

by lobbisté farmaceutického  průmyslu 
a  lékaři, kteří jsou odměňovaní za pře-
depisování prášků a co nejvíce vyšetření, 
potřebovali. Zdravý pacient je přece ten 
nejhorší klient. A měnit něco, co skvěle 
vydělává, to by tak ještě scházelo…

A  tak se psychosomatiky ujali byro-
krati. V duchu hesla „když tě něco ohro-
žuje, dostaň to pod kontrolu a znič to“ 
byla v roce 2013 psychosomatická medi-
cína uznána jako oficiální lékařský obor.

Výsledek? Ten, kdo psychosomatiku 
praktikoval, s ní musel skončit, protože 
se dostal na pomezí ilegality. Ani chyt-
rá horákyně by to lépe nevymyslela. 
„Zatímco poslech alternativní hudby či 
investice do  bitcoinu jsou soukromým 
rozhodnutím, k  němuž nepotřebujeme 
svolení, v případě zdravotní péče existují 
přísné pohledy na to, co se smí a nesmí. 
Síla odborného úsudku je zde výraznější. 
Moderní medicína totiž nejenže získa-
la oprávnění k  tomu, pečovat o  zdraví 
populace ,správným‘, legitimním způ-
sobem, ale toto oprávnění je exkluzivní 
výsadou,“ vysvětloval v článku v časopisu 
Vesmír profesor Telec.

Slovo léčení, o kterém jsem mluvil na 
začátku, je naštěstí natolik obecné, že jej 
podle experta „legislativně nelze uzur-
povat pro nějakou uzavřenou společnost, 
a to ani odbornou“. Stejné je to s poměrně 
obecným slovem medicína. (Pokud se již 
řekne třeba chirurgie, jde o terminologii 
pro určitý postup léčení, který musí být 
v  rukou konkrétních odborníků. To je 
celkem jasné a dá se pochopit, že kdyby 
chirurgii mohl praktikovat třeba řezník 
nebo kovář, komfort pacientů by to zřej-
mě příliš nezvýšilo.) A do doby, než byla 
psychosomatika uznána jako oficiální lé-
kařský obor, to platilo i pro ni. Dnes by za 
ni ale prababička dostala pokutu – mluvit 
by o ní mohla, ale jakmile by vám uvařila 
čaj a naordinovala třeba odpočinek, bylo 
by zle. Oproti takové chirurgii je zde je-
den podstatný rozdíl. „Legislativně platné 
to je od chvíle, kdy se Česká psychoso-
matická společnost stala členkou České 
lékařské společnosti Jana Evangelisty Pur-
kyně. Nikdo se tím zpočátku nijak zvlášť 
nezabýval a  v ordinacích se to neřešilo. 

Foto Adobe Stock
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Je o velký paradox, ale: přemýšlet psycho-
somaticky můžete, praktikovat se to však 
nesmí,“ vysvětluje Jarmila Klímová, která, 
ač s psychosomatikou začínala jako jedna 
z prvních, ji podle zákona skutečně ne-
smí provádět. Přesto, že tak dlouho činit 
mohla, a přesto, že je lékařka.

Na jejím příkladu lze absurditu celé-
ho systému ukázat nejlépe, protože je a) 
známá a b) jako viditelná představitelka 
jiného směru v  léčení se stala hlavním 
terčem známé kauzy, kdy naběhla do 
jejího institutu AKTIP najatá herečka se 
skrytou kamerou, kterou pořídila 30 ho-
din materiálu a sestříhala z toho výbušný, 
ale poněkud manipulativní film Infiltrace: 
Obchod se zdravím. Více jsem o tom psal 
v Šifře č. 6/2018 a na www.casopis-sifra.cz 
v článku s názvem Kladivo na alternativu.

Že šlo o  „politickou kauzu“, která má 
zadupat do země alternativu ke zkost-
natělému zdravotnickému systému, je 
jasné mimo jiné i  z  načasování dalších 
událostí. Už pár dní po odvysílání filmu 
in formovalo ministerstvo zdravotnictví 
o tom, že chystá zákon, který bude regu-
lovat léčitelství. K tomu se ale ještě dosta-
neme. Nemluvě pak o tom, že film ležel 
jako skrytá zbraň přes rok v archivu a vy-
tažen byl až v časové koordinaci s kroky 
ministerstva zdravotnictví.

A to není vše. „Před třemi dny jsem se 
dozvěděla, že se několik hodin skrytě na-
táčelo i v mé pracovně, tedy moje osoba 
při práci. Ale protože nenašli nic, čím by 
mne mohli očernit, tak nic z toho nepou-
žili. Takže o natáčení mé práce zcela ticho 
po pěšině,“ říká – ve své pracovně – Jarmi-
la Klímová. Tak snad nás nikdo neslyšel...

Chybí orgán
Nyní, když je psychosomatika oficiálním 
medicínským oborem, lze si na ni udělat 
atestaci. Ptám se tedy doktorky Klímo-
vé, proč si ji coby lékařským vzděláním 
psychiatrička nedodělá, aby obor moh-
la praktikovat jako dřív. „Protože smíte 
psychosomatický princip praktikovat 
pouze v rámci svého původního oboru. 
A v psychiatrii to nejde, neboť tam ofici-
álně nefiguruje žádný tělesný orgán, na 
který se lze zaměřit,“ odpovídá. Tak mo-

ment… Psychosomatika je přece založe-
na na tom, že psychický stav či problém 
se projevuje na tělesné rovině, nebo ne?

„Gynekolog může dělat gynekologic-
kou psychosomatiku, urolog psycho-
somatickou urologii, alergolog psycho-
somatickou alergologii. Pokud přijde 
k  psychosomatickému gynekologovi 
paní s gynekologickými obtížemi, tak se 
s ní smí pracovat na psychosomatickém 
principu, ale nesmí ji třeba kromě dané-
ho orgánu bolet ještě třeba hlava. To by 
musel lékař okamžitě přestat léčit a po-
slat ji k neurologovi. Protože by ji bolel 

jiný orgán, než je povoleno,“ vysvětluje 
lékařka, která dráždí systém mimo jiné 
právě i  tím, že upozorňuje na jeho ab-
surdity a snaží se dělat věci po svém tak, 
jak pro ni dávají smysl. Je to rebel…

Oficiální psychosomatika tedy není 
žádná psychosomatika, která řeší zdraví 
v souvislostech, jak napovídá i její název, 
ale funguje podle úplně stejného prin-
cipu jako moderní medicína, která… 
nefunguje. Teď nemám samozřejmě na 
mysli chirurgii či léčbu akutních stavů, 
kdy je i vzhledem k technické vyspělosti 
a zručnosti operatérů na špici, ale přístup 
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k  léčení chronických či autoimunitních 
onemocnění, kde se pacient neřeší kom-
plexně, nýbrž je třeba jej rozkouskovat na 
jednotlivé orgány à la Jack Rozparovač.

Pamatuji si, jak fotbalistu Tomáše Ro-
sického trápila celou kariéru všechna 
možná i nemožná svalová zranění, načež 
jeden specialista usoudil, bohužel pro něj 
již zřejmě pozdě, že by fotbalistovy potí-
že mohly souviset se zuby. Podle české le-
gislativy by místo odměny dostal pokutu 
– v koleně by se rýpat mohl, dokud neu-
padne, ale do zubů mu nic není. To je logi-
ka! Další absurditou je, že ten, kdo nemá 

atestaci v psychosomatické gynekologii, 
alergologii, ortopedii, dermatologii a po-
dobně, nemůže psychosomatiku prová-
dět, ale může v tomto oboru vzdělávat. 
Kurzy, které pořádá, tedy například dok-
torka Klímová může normálně provádět, 
ale psychosomatiku, které se věnuje přes 
dvacet let, dle zákona provádět nesmí. 

Svobodná země
V rámci zvyšujícího se tlaku na ty, které 
by byť jen napadlo ke zdraví přistupovat 
jinak, to ale není vše. Právě na zmíněném 
zákonu, který připravuje ministerstvo 
zdravotnictví a  který má regulovat lé-
čitelství, je snaha o  likvidaci všech, kdo 
chtějí dělat věci jinak,  patrná. Přiznal to 
ostatně i ministr zdravotnictví a bývalý 
zpěvák Adam Vojtěch, známý z  pořadu 
Česko hledá SuperStar, kde získal přezdív-
ku Ken. „Léčitelství musí být pod kontro-
lou, aby si pacienti uměli vybrat správně, 
kam mají dávat své zdraví, protože jinak 

by si tady lidi začali dělat, co chtějí,“ řekl 
v České televizi. To by tak  scházelo, aby 
si ve svobodné zemi lidi dělali, co chtějí…

Alternativní medicína je dnes v České 
republice v  podstatě undergroundová 
disidentská činnost, která nemá oporu 
v zákoně. V rámci živnostenského záko-
na se tak všechny podobné aktivity scho-
vávají do škatulky poradenství a  osob-
ní rozvoj. „V  dubnu 2011 byl v  tichosti 
schválen dodatek zákona o  zdraví lidu 
z roku 1966 – to je vidět, jak jsme ohrom-
ně moderní –, kde se píše, že i  jakékoli 
poradenství, které se týká oblasti zdraví, 
musí být zdravotním úkonem, jinak to 
je nelegálně provozovaná služba. Pokud 
tedy budeme opět po švejkovsku dodr-
žovat literu zákona, nebudu se s  vámi 
bavit ani o tom, když uvidím, že kulháte, 
že vás bolí noha. Teď si vezměte, že fyzio-
terapie je součástí péče o  zdraví. Když 

půjdete do posilovny a máte tam trenéra, 
který vám řekne, jaké cviky máte cvičit, 
je to otázka zdraví? Je. Je trenér ve stát-
ním zdravotnickém zařízení? Není. Tak 
stojí mimo zákon. Když vám kadeřnice 
poradí dobrý šampon na vlasy, aby vám 
zmizely lupy, je to úplně stejný případ. 
A co taková fyzioterapie či nehtové stu-
dio?“ upozorňuje Jarmila Klímová.

Stejnou snahu, tedy jak zlikvidovat 
konkurenci, řeší i  celá Evropská unie, 
neboť lidé se neodvracejí od doktorů jen 
u nás – podle eurounijní legislativy se ne-
smí říct ani to, že nějaká bylinka, napří-
klad třezalka, pomáhá na náladu. Zdra-
votnický systém, jenž nechce dopustit, 
aby jim ze stamiliardového koláče někdo 
uloupl perníček, se zpočátku snažil vy-
těsnit konkurenční způsoby přístupu ke 
zdraví mimo zákon. To se mu sice částeč-
ně podařilo, jenže zřejmě nepočítal s tím, 
že si lidi cestičku najdou, a když jim bude 
špatně, nastane postupný úprk z farma-

ceuticko-medicínského systému. Napří-
klad právě těch s psychosomatickými ob-
tížemi, jež moderní medicína nedokáže 
a nechce řešit. A podle toho to vypadá.

Za normálních okolností by šli lidi 
k lékaři a neměli by důvod hledat léčitele 
nebo lékaře, kteří nesmějí léčit, ale pro-
vádějí poradenství. Jenže copak je něco 
v tomto systému normální? Pokud lidem 
zkrátka doktoři nepomohou, je logické, 
že zkusí něco jiného.  Přístup „tady máte 
prášek a na shledanou“ zkrátka a dobře 
naráží na své limity. Namísto toho, aby 
se ministerstvo zdravotnictví zabývalo 
tím, jak svůj přístup k léčbě přehodnotit 
a  změnit tak, aby byl konečně ku pro-
spěchu pacientů, nikoli farmaceutických 
firem, panikaří a pod rouškou ochrany 
zdraví pacientů vyrazilo do boje proti al-
ternativě. Pokud by mu ale šlo o zdraví 
pacientů, proč jim konečně nezačne po-

Dnes by za psychosomatiku prababička dostala 
pokutu – mluvit by o ní mohla, ale jakmile by vám 
uvařila čaj a naordinovala odpočinek, bylo by zle.

Ministr zdravotnictví se obává, že si lidi 
začnou dělat, co chtějí...   Foto Profimedia
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máhat s uzdravením, a když už si neví 
rady, nenechá je si vybrat jiný způsob?

Zdravotnický systém zřejmě spoléhá 
na to, že když zneškodní konkurenci, lidé 
se vrátí zase k nim. Zpočátku a krátkodo-
bě možná ano, pokud nebudou mít jinou 
možnost. Jestli ovšem ještě budou živí…

Dobří a špatní
Vytěsnit alternativu mimo oficiální 
struktury se zprvu lobbistům, minis-
trům, senátorům a  jiným myslitelům 
možná zdálo jako skvělý nápad. Teď, když 
jim ale teče do bot a pochopili, že nejenže 
za léčiteli a jinými alternativci lidé chodí 
stále víc, ale ke všemu to jde zcela mimo 
jejich dohled, jsme svědky snahy dostat 
konkurenci pod kontrolu tak, jako se to 
„podařilo“ s psychosomatikou. Jak podo-
týká doktorka Klímová, jež tím, že vždy 
stála v čele opozičního pelotonu a dělala 
věci jinak, naráží na samé absurdity: „Jen 
se snažím poukázat na tu zvrácenost. Co 
se totiž týče chystaného zákona o léčitel-
ství, tento bordel teprve vyleze na povrch. 
Už to, že připravuje zákon ministerstvo 
zdravotnictví, je protiústavní, protože 
ministerstvo deklaruje, že se stará jen 
o  zdravotnické služby. Jenže léčitelství 
pod zdravotnické služby nespadá, takže 
je v gesci ministerstva práce.“

Je to tak – ministerstvo zdravotnic-
tví, které řeší zdravotnictví, vytěsnilo 
alternativní medicínu a léčitelství mimo 
zdravotnictví, a když zjistilo, že ji potře-
buje dostat zpátky, aby ji mohlo kontro-
lovat, nemůže to udělat, protože už tento 
obor nespadá do zdravotnictví. Jak se 
toto ministerstvu podaří vyřešit, nechme 
na právnících. Oni si nějak poradí. Jak je 
u nás dobrým zvykem, právo je ohebné 
a používá se obvykle jako nástroj podle 
toho, jak se to zrovna té které straně 
hodí. Otázkou ale je, jak by měl chystaný 
zákon vlastně vypadat. Podle dosavad-
ních návrhů to vypadá, že by mělo být 
hlavním bičem na alternativce vedení 
zdravotnické dokumentace a  klasické 
české bonzování. Jak asi povede senzibil 
dokumentaci? A kdo ji bude kontrolovat? 
Doktor, jenž předepisuje antibiotika a ji-
nak netuší, která bije? Nebo úředník?
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Jarmila Klímová.   Foto Profimedia Ti pragmatičtější s  léčením skončí, 
protože jim to za to riziko nebude stát. 
Kdo ale pomůže nemocným, kterých 
dramaticky přibývá? Tak, jako jsou dobří 
a špatní doktoři, existují i dobří a špatní 
léčitelé. Mělo by být jen na lidech, koho 
si vyberou. Pamatuji si, jak jsem hledal 
zubaře. Jeden ještě ani nerozsvítil a  už 
chtěl řezat (10  000 Kč), druhá chtěla 
montovat implantát (20–30 000 Kč), třetí 
měla prázdnou ordinaci, ale nechtělo se 
jí makat, tak mě vyhodila, a až na osmý 
pokus jsem našel jednu stomatoložku, 
která mi zub normálně opravila tak, jak 
bylo potřeba (300 Kč). Stejné je to i u lé-
čitelů. Když to bude podvodník a šarla-
tán, který říká nesmysly a nemá žádné 
schopnosti, pouze vytahat z lidí peníze, 
vezmu nohy na ramena a vyzkouším dal-
ší, dokud nenajdu někoho, kdo ví, co dělá. 

Často to ale vypadá, že tu o zdraví stej-
ně ani tolik nejde. Doktoři nadávají na lé-

čitele, léčitele na doktory. A zatímco jsou 
všichni přesvědčeni o  svých pravdách 
a o  tom, že oni vědí všechno nejlíp, ne-
mocných v této zákopové válce přibývá.

I  proto se Jarmila Klímová, která na 
vlastní kůži poznala, do jakých může tato 
válka zajít krajností, rozhodla uspořádat 
první mezioborovou konferenci, kde se 
potkají jak lékaři, tak alternativci. „Mys-
lím, že lékaři i alternativci pozapomněli 
na to, že všechny obory jsou rovnocen-
né a  důležité. Gynekolog, chirurg, ájur-
védský lékař i  homeopat. Všichni, kdo 
svůj obor umí, mají mít stejný respekt 
a stejnou váhu. Je jedno, jestli drží virgu-
li, nebo skalpel, ale je vždy nebezpečné, 
když si myslí, že jedině jeho metoda je je-
diná správná. Máte konference alergolo-
gů, pak gynekologů, pak radiologů, a na 
druhé straně zase homeopatů a  prout-
kařů, ale všichni jsou uzavřeni ve svých 
bublinách. Dokud se budou vést žabomy-

ší války, zda je lepší východní, či západ-
ní medicína, nikam to nepovede. Pokud 
chceme vrcholné dobro pro pacienta, 
tak jiným způsobem než transoborovou 
spoluprací to není možné. Tragédií je, že 
dodnes například na onkologických od-
děleních není ani výživový poradce. Mís-
to toho se řeší nesmysly,“ upozorňuje Jar-
mila Klímová a dodává: „Ti lidé, myšleno 
především lékaři, to nejprve musejí sly-
šet.  Ale z kongresů placených farma fir-
mami se to nedozvědí. Internista by měl 
přijet na kongres, kde se dozví novinky 
o hypertenzní léčbě, přijede tam někdo 
z IKEMu, pak homeopat, výživový porad-
ce a někdo z ájurvédy a budou si vyměňo-
vat zkušenosti z léčení hypertenze.“

Podle Jarmily Klímové by bylo ideální, 
kdyby „jednotlivé strany postupně pře-
staly válčit. A lidi pochopili, že zodpověd-
nost za své zdraví mají především sami“. 
„Každý musí sám. Hledat smysl svého 

bytí, vyčistit si vztahy, starat se o jídlo, 
a nečekat, že mi bude dobře, když budu 
dělat práci, která mě nebaví, žít v man-
želství, které mě ničí, spát čtyři hodiny 
denně a v rámci diety sním dvě tatranky 
a vypiju šest kafí či osm piv.“

První takovéto multioborové setkání 
se uskuteční na konci března v Brati-
slavě a Jarmila Klímová na něm před-
staví nástupkyni psychosomatické 
medicíny (ta je podle ní kvůli legisla-
tivnímu paskvilu de facto mrtvá) – 
takzvanou jednotnou medicínu. Šifra 
bude u toho. Konference se jmenuje Ve-
domé zdravie (Vědomé zdraví) a  jste 
na ni všichni srdečně zváni. Sejdou se 
tam kromě návštěvníků především lé-
kaři, homeopati, terapeuti informační 
medicíny či kliničtí psychologové, kteří 
se tak budou moct dozvědět i jiné úhly 
pohledu na stejnou nemoc. Tak snad se 
nepoperou. vid 

Za normálních okolností by šli lidi k lékaři a neměli 
by důvod hledat léčitele. Jenže copak je něco v tomto 
systému normální?
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Hudba sice ještě hraje, ale do 
děravé lodi proudí voda. Situ-
ace na Západě mi tak trochu 
připomíná moji nedávnou ná-

vštěvu gigantického nákupního centra. 
Z reproduktorů se linuly uklidňující tóny 
smyčců, vše se okázale blýskalo a z dál-
ky vypadalo v  nejlepším pořádku. Jak 
se ale za pár minut ukázalo, byly to jen 
tuny naleštěného šrotu; najít v té kupě 
zbytečných věcí kvalitní výrobek, který 
jsem shánel, byl skoro nadlidský výkon.

Někteří občané se stále ještě nechají 
libými tóny a blikajícími světly kolébat. 
Uvědomění reality totiž poněkud ztě-
žuje skutečnost, že na současnou situ-
aci nejsme psychicky připraveni. Jelikož 
jsme nic podobného nezažili my, naše 
babičky ani prababičky, náš mozek ně-
která rizika nebere příliš vážně. „Jsou 
nebezpečí, rizika a  nepříjemnosti, na 
které se dokážeme připravit a reagovat. 
Děje se tak proto, že jsme je už zažili 
několikrát a víme, co s nimi. Pak jsou 
události, se kterými počítáme méně, 
protože se nám ještě nestaly. Umíme 
si je do značné míry představit, proto-
že se stávají lidem kolem nás nebo as-
poň lidem, o kterých čteme v novinách 
a kteří nám jsou hodně podobní. I když 
jsme se například ještě nestali obětí lou-
pežného přepadení, dokážeme snadno 
pochopit, že nemáme v noci procházet 
určitými oblastmi nebo se máme zamy-
kat. (…) Jenže pokud narazíme na fak-
ta, která by ukazovala k něčemu hodně 
neobvyklému, náš mozek je prostě vy-
gumuje. Nebudou pro nás existovat,“ 
vysvětluje v  úvodu svého bestselleru 
Prolomení hradeb sociolog Petr Ham-
pl, proč v minulosti lidé nevěřili napří-
klad tomu, že bude válka, dokonce ani 
v době, kdy už probíhala. 

I přes tento handicap stále větší skupi-
na chápe, že žijeme ve velké Potěmkino-
vě vesnici, jejíž kulisy začínají oprýskávat 
a odhalovat, že iluze naší světlé budouc-
nosti stojí na vodě. To, že se náš konti-
nent, potažmo celá západní společnost 
potápí, je vidět víc a víc. A to i přes to, že 
jsme v médiích cíleně manipulováni tak, 
abychom tato fakta ignorovali a soustře-

Kniha sociologa Petra Hampla s názvem 
Prolomení hradeb přináší zásadní výpověď 
o stavu naší civilizace. Nejenže brilantně 
analyzuje situaci, ale do hloubky zkoumá 

příčiny našeho úpadku. Abychom totiž mohli 
něco změnit, musíme nejdříve porozumět.

TENKRÁT 
na Západě
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Je islamizace Evropy nevyhnutelná?   Foto Adobe Stock
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dili se nikoli na zatékání do podpalubí, 
ale na vyhrávající muzikanty.

V historii to není nic výjimečného – po 
každém velkém mejdanu přichází bole-
hlav a vystřízlivění. Potkalo to Řím, po-
tkalo to Egypt a teď se drolí i naše euro-
atlantická parta. My však máme výhodu 
v  tom, že pokud přestaneme ignorovat 
mokré boty, stále s  tím – na rozdíl od 
svých předchůdců – ještě můžeme leccos 
provést. Do karet nám hraje i to, že se zá-
niky říší vzájemně dost podobají a vždy 
mají základní znaky společné. Můžeme 
se tedy poučit, budeme-li o to stát.

Přesto je zde jedna věc pro naši dobu 
zcela unikátní. Ať se totiž v  minulos-
ti stalo cokoli a  společnosti řešily ja-
kékoli problémy, které oslabily jejich 
akceschopnost, ostražitost a  stabilitu, 
nakonec byly vždy dobyty vnějšími si-

lami a  podlehly vojenské přesile, násilí 
nebo  „barbarským“ nájezdům. Nikdy 
nikdo se ale podle dostupných informací 
nechoval tak podivně sebevražedně jako 
my. Nejen že totiž z důvodů, jež jsme si 
nastínili, nebezpečí ignorujeme, my jej 
dokonce sami vytváříme. 

Šestého února přinesl francouzský 
týdeník Le Point výsledky nové studie, 
podle níž jeden ze čtyř Francouzů věří, 
že elity používají masovou migraci jako 
nástroj, který má v jejich státech nahra-
dit Evropany. Francouzi zároveň vyrazi-
li houfně do ulic a jsou naladěni natolik 
revolučně, že v  zemi, která má obrov-
ské ekonomické a  sociální problémy, 
hrozí občanská válka. (Více o tématu se 
dočtete na straně 14.) Pochopili totiž – 
a vůbec ne pouze na případu podpory 
stěhování Afriky a Blízkého východu do 

Evropy, to je jen jedna součást mozaiky 
–, že jejich politici, místo aby reprezen-
tovali jejich zájmy, hájí zájmy někoho 
úplně jiného.  

Odpověď na otázku, proč se hroutí 
západní civilizace, tak, jak ji ve své kni-
ze pokládá Petr Hampl, ale může být 
překvapivá. Autor totiž nerozepisuje 
nějak obšírně, že jsme v háji, to ostatně 
každý, kdo chce, může vidět na vlastní 
oči, ale do hloubky zkoumá příčinu to-
hoto stavu. V tomto ohledu jde o přelo-
mové dílo vhodné je nejen pro všechny 
rasisty, xenofoby, konspirační teoretiky, 
blázny, extremisty, proruské propagan-
disty a jiné potížisty, jak jsou označováni 
všichni lidé bez rozdílu, kteří si problé-
my Západu uvědomují a chtěli by je ře-
šit; ale unikátnost knihy spočívá právě 
v tom, že je důležitá i pro takzvané slu-
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níčkáře. Tedy pro lidi, pro něž je pravda 
o současné euroamerické realitě natolik 
nepříjemná či nepohodlná, že se uzavře-
li v bublině, z níž kopou kolem a útočí 
na všechny strany ve snaze oddálit mo-
ment, kdy se jim jejich pracně budovaný 
světonázor humanismu, multikulturali-
smu a liberalismu sesype jako domeček 
z karet. Mám teď na mysli samozřejmě 
ty, kteří jsou sluníčkáři z  přesvědčení 
a nejsou za to placeni politickými nezis-
kovkami, norskými fondy, granty a  ji-
nými dotacemi. Těm tato kniha může 
hodně pomoct, i když se jim nebude číst 
zrovna lehce, stejně jako všem, kteří se 
o tuto problematiku zajímají již nějaký 
ten pátek.

Prolomení hradeb ale není kniha o is-
lámu, i když o něm také hovoří a v podti-
tulu má Proč západní civilizace podléhá 

islámu a jaká je naděje na její záchranu. 
Je to kniha o systému. A o nás. A proto 
je tak zásadní.

Kavárna a hospoda
Navzdory propagandě Česká republi-
ka, Evropa ani Spojené státy americké 

nevzkvétají, když to řekneme slušně. 
Konkrétně u nás je nezaměstnanost sice 
nízká, ale už teď většina lidí sotva vyžije 
z platů a na obzoru je, jak opatrně při-
pouštějí ekonomové, ekonomická krize. 

To v kombinaci s obrovskými dluhy do-
mácností a  hypoteční krizí nevěstí nic 
dobrého. Zjednodušeně řečeno – bohatí 
bohatnou a všichni ostatní chudnou. 

Společnost se separuje i třídně. „Toto 
rozdělení, které je v českých poměrech 
někdy popisováno jako konflikt mezi ka-
várnou a hospodou a které je naivně při-
pisováno Miloši Zemanovi, se ve skuteč-
nosti projevuje ve všech zemích Západu.“ 

Média místo informací šíří propagan-
du a prosazují cizí či nadnárodní zájmy, 
rapidně klesá úroveň vzdělání, lidé ne-
mají důvěru v politický systém a ládují se 
psychofarmaky, aby se nezbláznili. A ne-
ziskové organizace, které měly původně 
lidem pomáhat, šíří genderové a multi-
kulturní ideologie a zasazují se o cenzu-
ru, v čemž jim ochotně sekundují média. 
Svoboda slova je potlačována podobným 
způsobem, jaký známe z totalitních sys-
témů, mažou se příspěvky z Facebooku, 
lidé se vyhazují z práce a šikana názoro-
vých oponentů je stále nesnesitelnější.

Ale proč? „Intuitivně tušíme, že vět-
šina těchto jevů je nějak propojených. 
Některé jsou příčinami a  jiné následky. 
To znamená, že vyřešení nebo výrazné 
zmírnění jednoho problému by přineslo 
úlevu i v dalších oblastech. A naopak to 
také znamená, že téměř žádný problém 
není možné vyřešit, aniž bychom si po-
radili s problémy v pozadí. V této chvíli 
se ještě nepokoušíme cokoliv řešit. Stači-
lo by nám porozumět,“ píše Petr Hampl. 
A o to právě jde. Porozumět.

Kdybych měl tipovat, co je vlastně 
příčinou stavu, ve kterém se nachází-
me, zmínil bych třeba bankovní systém. 

Nebo korporace. Kdyby to nestačilo, při-
dal bych zednáře, ilumináty či lidskou 
blbost. Petr Hampl má jinou odpověď, 
která přitom nic z předchozího nevylu-
čuje – byrokracii. Obzvláště ta s přívlast-

Kdo se naučil přežít v byrokratickém aparátu, má 
jistou židli do konce života, vysvětluje Petr Hampl, 
sám bývalý korporátní manažer.

Prolomení hradeb Petra Hampla 
(na snímku) není primárně kniha o islámu, 

ale o systému, ve kterém žijeme.    
Foto Profimedia
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kem korporátní. Byrokracie totiž válcuje 
všechno, co se jí postaví do cesty. Je jako 
krakatice – pokud jí useknete jedno 
chapadlo, doroste nové. „Někdy se mů-
žeme setkat s  tvrzením, že korporátní 
byrokracie je jaksi méně byrokratická, 
protože korporace musí předvést nějaký 
výkon, jinak by zkrachovala. Vážně? Víte 
o  jediném případu, kdy by korporace 
opravdu zkrachovala tak, že se vyklízely 
prostory a  dražil nábytek? Zpravidla je 
tomu tak, že neúspěšná korporace je pře-
vzata jinou korporací, takže titíž mana-
žeři sedí dál na svých židlích ve stejné bu-
dově a realizují další programy interního 
zvyšování kompetencí. Kdo se naučil 
přežít v byrokratickém aparátu, má jis-
tou židli do konce života,“ vysvětluje Petr 
Hampl, sám bývalý korporátní manažer.

Nová aristokracie
Klasická firma se snaží o  zisk a  blaho 
zákazníků, a tak neustále něco vymýšlí, 
inovuje či vylepšuje a pokouší se udržet 
krok s konkurencí. Byrokraté a manažeři 

v korporacích a na úřadech také vymýšlí, 
plánují a jsou kreativní a výkonní, liší se 
ale jejich motivace. Zatímco podnikatelé 
usilují o zisk a úspěch, byrokrati o zvýše-
ní rozpočtu a pravomocí svého oddělení. 
Dynamika, snaha, energie a  výkonnost 
jsou srovnatelné, ale vedou k rozdílnému 
výsledku – v tomto případě k předpisům 

a  nařízením. „Byrokratická kreativita 
má oproti té firemní jednu podstatnou 
výhodu. Nový podnikatelský produkt si 
můžete jednoduše nekoupit, nové naří-
zení ale odmítnout nemůžete. Když tedy 
státní či neziskový byrokrat přijde s nápa-
dem na nový produkt (rozuměj předpis), 
velké korporace se nebrání. Proč také, 
když v nich panují stejné byrokratické po-

měry? Každá nová vládní regulace bude 
záminkou zavést další podnikové progra-
my, přijmout složitější interní směrnice 
a požadovat vyšší rozpočty a víc podříze-
ných. Malé podniky a lidé nemají dost síly, 
aby mohli klást odpor.“

 Veškerá energie v  korporaci či na 
úřadě padne na to, aby si oddělení udr-

želo či zvýšilo pravomoci a  rozpočet, 
a  lidé si zde kladou úplně jiné otázky 
– třeba jak posílit svůj vliv v rámci or-
ganizace, kdo by je mohl ohrozit nebo 
jak to udělat, aby je povýšili. Bojují tak 
o své pozice a vlastní prospěch, aby je 
nevytlačila dravá a  mladší konkuren-
ce. Korporátní hydra dosáhla obřích 
rozměrů a bere si vše, co se jí postaví 

Členství v superbyrokratické elitě se často dědí. Dětem 
z těchto rodin se dostává lepších zvyků, informací 
i vzdělání a naučí se v systému díky rodičům chodit.
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do cesty. „Vznikl tak také gigantický 
výběrový stroj, který identifikuje lidi 
schopné uspět v  byrokratické organi-
zaci. Lidé jsou tříděni podle schopnosti 
intrikovat, potlačit svědomí, přizpůso-
bit své názory ostatním, a dalších po-
třebných vlastností. Ti, kdo je nemají, 
putují do výroby nebo skončí v nejniž-
ších patrech. Na vyšších úrovních se 
tak motivace kombinuje s povahovými 
rysy,“ všímá si Petr Hampl fenoménu, 
jenž je též znám například díky knize 
personalisty Paula Babiaka a  psycho-
loga Roberta D. Harea Hadi v oblecích 
aneb Psychopat jde do práce.

Autor o  této třídě superbyrokratic-
kých elit mluví jako o nové aristokracii – 
a to především kvůli schopnosti udržet 
se u moci a nadále ji rozšiřovat. „Kdyby-
chom se na ně podívali podrobněji, viděli 
bychom, že tato elita se skládá z  jakési 
elitnější elity a  obyčejných příslušníků 
elity. A kdybychom se podívali na elitněj-
ší elitu podrobněji, viděli bychom opět 
podobné rozdělení. A  mohli bychom 

postupovat dál a dál, až k několika tisí-
covkám lidí, kteří ovládají světové banky, 
korporace, ministerstva a redakce.“

Podle autora má mnoho lidí předsta-
vu, že svět ovládá hierarchicky uzavřená 
skupina několika rodin, vůči níž jsou 
superbyrokraté v  otrockém postavení. 
Je velmi jednoduchá a  lákavá, ale také 
naivní a  nerealistická – vlastníci by se 
totiž velmi brzy dostali do pozice před-
sedy vlády Jima Hackera z legendárního 
britského seriálu Jistě, pane premiére, 
kde jeho plány úspěšně sabotovali členo-
vé jeho úřednického aparátu, kteří měli 
vlastní zájmy a dovolili mu realizovat jen 
to, co bylo dobré také pro ně. „To zname-
ná, že i ti, kdo stojí na úplném vrcholku 
majetkové pyramidy, jsou nuceni zo-
hledňovat zájmy těch pod sebou a uchá-
zet se o jejich podporu.“

Druhý důvod je ten, že kdyby se ženili 
a vdávali jen mezi sebou, zdegenerovali 
by ještě víc než staré šlechtické rodiny. 
Jak ale jistě tušíte, dělníkům a  zaměst-
nancům své dcery a  prodavačkám své 

syny nedávají. Lepší partie jsou třeba 
šéfové korporací a  vrcholoví manažeři 
největších nadnárodních firem, které jim 
beztak zřejmě patří. Obě skupiny tak po-
stupně splývají. „Superboháči podporují 
sňatky svých dětí s  dětmi supermana-
žerů, zvou je na večírky, chodí na stejná 
divadelní představení a  pochopitelně 
mají stejné názory.“ A taky dávají děti do 
jiných škol – zatímco v těch běžných se 
studenti učí, jak být dobrými služebníky, 
ve výběrových školách nových aristokra-
tů si osvojují řídicí schopnosti. Díky jiné-
mu vzdělání a rodinnému zázemí tak již 
ve velmi útlém věku vědí, jak systém fun-
guje a jak jej využívat ve svůj prospěch. 
Mají zkrátka informace, kterých se pro-
stému lidu nikdy nedostane. Členství 
v  této superbyrokratické elitě se velmi 
často dědí, už proto, že se dětem z těchto 
rodin dostává lepších předpokladů, zvy-
ků, informací, vzdělání a naučí se v systé-
mu díky rodičům snadno chodit. 

Tím se postupně oddělují dvě kasty 
občanů – příslušníků nové aristokracie 

Nejenže problémům neumíme čelit, 
my si je ještě sami vytváříme (vlevo). 
Kdopak asi tahá za nitky? Ve francouzské 
národní knihovně se návštěvnice kochá 
obrazem vlivné bankéřské dynastie na výstavě 
Rothschildové ve Francii.   Foto Profimedia
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a obyčejných lidí, kteří pomalu, ale jistě 
míří do postavení jejich otroků, jimiž 
oni nekonečně pohrdají. Jejich „poddaní“ 
sice pracují a snaží se, ale vydělají sotva 
na přežití. Petr Hampl to přirovnává 
k  rozdělení na příslušníky královského 
dvoru a ty ostatní.

Celé řemeslo vrcholového manažera 
stojí podle Petra Hampla na dvou pilířích 
– perfektním odhadu rozložení moci 
a schopnosti vlichotit se těm správným 
lidem. Udržet si postavení je velmi slo-
žité a vyžaduje kromě výkonného moz-
ku i názorovou přizpůsobivost, dravost 
a umění intrik – přesně jako na králov-
ském dveře, kde jedna chyba mohla zna-
menat nemilost.

Stěhování národů
Někde uprostřed pak stojí vrstva, která 
se běžně označuje jako vyšší střední tří-
da. Ta žije v iluzi, že má šanci stát se čle-
ny nové aristokracie. Občas se skutečně 
někdo propracuje z obyčejných poměrů 
poměrně vysoko. A tak vzniká dojem, že 
každý má šanci, i když to není pravda, 
neboť jde o víceméně uzavřenou vrstvu. 
Zdáním, že mají všichni stejné šance, ale 
vzniká poslušnost a  tisíce a  tisíce dal-
ších lidí přejímají stejné vzorce chová-
ní, politicky korektní názory, dementní 
ideologie a  celkově požadované vzorce 
chování v naději, že jim to zajistí skvělou 
kariéru. Jaké pak je jejich překvapení, 
když na kariérním vrcholu s hypotékou 
a  autem na leasing na krku dostanou 
jako nepotřební padáka. Protože korpo-
race na jejich místo najme mladého vlka 
s  větším tahem na bránu, který totéž 
udělá za méně peněz právě v naději, že 
to dotáhne daleko. Jakmile se ale i  on 
dostane na vrchol, je příliš drahý, a tak 
vyhodí zase jeho. A  tak to pokračuje 
stále dokola. Skutečnému členovi nové 
aristokracie nic takového samozřejmě 
nehrozí. 

„Mezinárodní povaha manažerské 
superelity vytváří globální hierarchii, 
které kralují ti ve vedení globálních 
organizací (EU, OSN, korporace, nezis-
kovky). Menší elity na národní úrovni 
se hrbí pod touto globální elitou a ka-

Otcem myšlenky Evropské unie v podobě, 
do které míří, se stal již ve 20. letech 
20. století Richard Coudenhove-Kalergi.   
Foto Profimedia



41

TÉMA

ždý doufá, že právě on bude povýšen 
do mezinárodního prostředí. A  pak 
jsou zase nižší vrstvy, které doufají, že 
se dostanou mezi členy představenstev 
a náměstky v  jednotlivých zemích. To 
představuje spontánně fungující sys-
tém ovládání pevnější než jakékoliv for-
mální velení,“ píše Petr Hampl.

To je sice možné a vysvětluje to mno-
hé, třeba proč jsou lidé chudí jako kos-
telní myši a trávení stále většího množ-
ství času v práci jim nestačí pomalu ani 
na živobytí. Ale jak to u všech rohatých 
souvisí s masovou migrací, která ze vše-
ho nejvíc připomíná stěhování národů? 
To, že miliony lidí z chudých zemí chtějí 
do Evropy, kde je štědrý sociální sys-
tém, se dá pochopit. Co se ale přihodilo 
v hlavách našim byrokratům, že otevřeli 
evropské hranice nekontrolované přistě-
hovalecké invazi?

Jedním z  průvodních rysů společen-
ského střetu mezi superelitou a plebejci 
je rostoucí vzájemná nenávist. Čím více 
občané chápou, že se s nimi hraje faleš-
ná hra, například žluté vesty ve Francii, 
tím jsou byrokrati nervóznější. Svobod-
ný občan, hrdý na svůj národ, s  fun-
gující rodinou a  vlastním názorem je 
byrokratovou noční můrou. Společnost, 
která se octla v chaosu a je vyděšená, se 
daleko lépe ovládá. A hlavně, umožňuje 
zavádění stále početnějších sociálních 
programů, nařízení a směrnic. Ochrana 
menšin, integrace, mezikulturní dialog 
– čím větší problémy, tím víc peněz je na 
to potřeba… „S formováním superelity 
a  rýsováním konfliktu s  lidovými vrst-
vami se tedy docela přirozeně objevila 
myšlenka zlikvidovat evropské národy, 
jejich zvyky, kulturu a  ideálně také ja-
zyky. Toho lze dosáhnout i  tak, že lidé 
budou promícháni s lidmi z jiných kul-
turních okruhů, vznikne chaos a  noví 
aristokraté z  něj vytvoří nový správný 
lid s  novými myšlenkami a  kulturou 
vedoucí k dokonalé poddajnosti,“ myslí 
si Petr Hampl. Zní to skoro jako nějaká 
bláznivá konspirační teorie – až na to, že 
se stává praxí.

Málem mi vypadly oči z důlků, když 
jsem se dozvěděl, co zase vyvedla Česká 

televize, instituce, která představuje do-
konalý nástroj na ovládání mas v rukou 
nové aristokracie. Dvanáctého února 
večer odvysílala ČT na druhém progra-
mu koprodukční dokument s  názvem 
Evropská rodina Coudenhove-Kalergi. 
Kdo neviděl, neuvěří. Film představuje 
členy šlechtického rodu, jehož hlavní 
představitel Richard Coudenhove-Ka-
lergi je zde vykreslován jako hlavní vi-
zionář Evropské unie. Což o  to, to on 
opravdu byl. Prorokoval vznik jakéhosi 
eurosoustátí s  jedinou spolkovou vlá-
dou, čímž už v roce 1972 předpověděl 
Evropskou federaci a její dnešní podobu 
vyvěrající z Lisabonské smlouvy. Akorát 
se to nejmenovalo Evropská unie, ale 
Panevropská.

To podstatné, co film vysílaný Českou 
televizí zamlčel, což je na tomto kanálu 
standardní manipulační metodou, je 
skutečnost, že právě Richard Coudenho-
ve-Kalergi napsal již ve 20. letech minu-
lého století kontroverzní dílo Praktischer 
Idealismus (Praktický idealismus). Tento 
člověk, který měl mimochodem česko-
slovenské občanství a bydlel v Poběžovi-
cích, městečku poblíž německých hranic 
na mém rodném Domažlicku, zašel tak 
daleko, že v knize nastínil, jak budou vy-
padat občané budoucí Evropy: jednotlivé 
národy by se podle tohoto sociálního in-
ženýra měly spojit s nebílými rasami, aby 
vytvořily multikulturní obyvatelstvo bez 
kořenů a národního cítění, které podle 
něj bylo příčinou konfliktů a válek. Zně-
lo by to jako fantazírování psychopata, 
kdyby se tím dnešní psychopati neřídili. 
A kdyby to vrstva, která se snaží svým 
konformismem a  poslušností dostat 
v  kariéře výš, nepodporovala. Nejenže 
jsme vůbec nečekali, až budou hradby 
prolomeny, ale otevřeli jsme vrata doko-
řán a naše cestovní kancelář ještě zajistí 
zdarma cestu a ubytování. Zaslouží si tak 
pitomá civilizace vůbec lepší osud? vid 

Knihu Prolomení hradeb, kterou 
vydalo nakladatelství Naštvané matky, 
si můžete objednat i na eshop.casopis-
-sifra.cz/kategorie/knihy/, na telefonu 
702 417 540 či mailu redakce@casopis-

-sifra.cz. Cena 180 Kč + poštovné
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Záplava zboží kolem nás 
ještě neznamená, že 
máme z čeho vybírat. 
Člověk by například 

nevěřil, jak těžké je koupit 
si dobré boty a k jakým 

rozhodnutím bude 
donucen.

Boj o nohu
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Není to tak dlouho, co jsem psal v Ši-
fře o své anabázi s botami, na kte-
rých mi praskla podrážka vejpůl. 
Nebyla to žádná laciná neposlušná 

teniska, ale mělo jít o kvalitní goretexovou 
botu, kde kvalita odpovídá ceně. A naopak. 
Přestože byly ještě v záruce, reklamace byla 
zamítnuta, a to stylem, který ve mně vyvo-
lal podezření hraničící s jistotou, že celé re-
klamační řízení bylo stejně levé jako prasklá 
bota. Excelentní byla především věta pana 
znalce, že prasklina v průměru 8 centimet-
rů „nevznikla při chození, ale při ohybu“.

Moc jsem šroubovaným větám pana F. 
nerozuměl, jen jsem tušil, že svou hatmatil-
kou se snaží obhájit neobhajitelné. Razítko 
na reklamačním posudku bylo navíc pouze 
o den čerstvější než moje podání reklamace, 
a když jsem si na otevřené náznaky, že to je 
vlastně moje chyba, že bota praskla, stěžo-
val vedení firmy, na stížnost mi odpověděl 
sám znalec, na kterého jsem si stěžoval. No 

komedie. Pan F., místo aby řešil nízkou kva-
litu obuvi, se zřejmě domnívá, že zákazníci 
jsou úplní hlupáci, a tak se snažil skandál-
ní postup zahladit slovy, že jsem jej urazil, 
když jsem napsal, že je najat a placen firmou 
za to, aby neuznával reklamace. Nejsem žád-
ný detektiv, abych pochopil, že pokud by to, 
co říká, byla pravda, mohl by asi těžko v oné 
firmě vyřizovat stížnosti, navíc sám na sebe.

V normálním světě bych po této zkuše-
nosti práskl pomyslnými dveřmi a šel si kou-
pit boty jinam. No jo, ale kam? Moje obuvnic-
ké anabáze touto nepříjemnou zkušeností 
zdaleka neskončily. Je to jako s potravinami 
– to, že jich je hodně, ještě neznamená, že 
se dají jíst. Nákupy čehokoli připomína-
jí mnohdy spíš hledání jehly v kupce sena. 
I přes záplavu všehomožného zboží a tisíců 
nejrůznějších značek (které pravděpodobně 
objednávají zboží ze stejných čínských to-
váren) jsme se octli v něčem, čemu se říká 
iluze volby.

Po botách, jež praskly, jsem hledal něja-
ké, které budou bytelnější. Při povánočních 
výprodejích jsem jedny takové objevil. Kot-
níčkové, zdály se pevné i pohodlné, s mojí 
oblíbenou membránou, jež se vyznačuje 
tím, že udrží nohu za každých okolností 
v  suchu a  teple, a  padesátiprocentní sle-
vou. Moje radost však vydržela jen pár dní, 
protože jednu věc jsem přece jen podcenil. 
Podrážka má sice hluboký vzor, takže ne-
kloužou, ale když jdu chvíli po betoně, bolí 
v nich nohy. Zkouším to vylepšit vložkami, 
ale ty původní, které praskly, byly mnohem 
pohodlnější.

Kdo s koho
Jako sedlák u Chlumce dopadla i moje žena 
Dáša. V obchodě se jí zdály kozačky dobré 
a pohodlné, ale k tvrdé podrážce se přidala 
i příliš vysoká hmotnost bot, takže ji po pár 
dnech rozbolelo koleno. U bot za dva tisíce 
(zlevněných ze 3500) to fakt potěší. Tvrdé 

podrážky se u bot rozmohly jako mor. Jak to 
vůbec může někdo schválit a nechat prodá-
vat, když to ničí lidem nohy? Příbuzný Pepa 
v padesáti trpí ostruhami na patách, že ně-
kdy sotva chodí. Jsem přesvědčený o tom, že 
to má z bot.

Manželka teď shání rychle boty nové, aby 
v  jediných pohodlných polobotkách, které 
má, neumrzla a před příští zimou neřešila 
stejný problém. I já jsem došel k překvapivé-
mu závěru. Kdyby mi někdo ještě před pár 
měsíci řekl, že budu uvažovat o koupi stej-
ných bot, které jsem reklamoval, i přesto, že 
se mnou firma lidově řečeno vyběhla, nevě-
řil bych mu. Ale pochopil jsem, že bude lep-
ší si vybrat jedny pohodlné boty s měkkou 
podrážkou, ve kterých bude noha jako v ba-
vlnce, a vždycky když, dejme tomu po roce, 
prasknou, objednat si je třeba přes internet 
znovu, dokud je nepřestanou vyrábět. Budu 
totiž mnohem radši, když odejdou boty, než 
abych si nadobro zničil nohy.  vid 

V normálním světě bych po této zkušenosti práskl 
pomyslnými dveřmi a šel si koupit boty jinam. No jo, ale 
kam? Octli jsme se v něčem, čemu se říká iluze volby. 

Boj o nohu
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Jak DOKTOŘI 
přicházejí o iluze

Ikdyž se domnívala, že už ji nic moc 
nezaskočí, na konci února Alici Tom-
kovou (45) čekalo pořádné překvape-
ní. Její synové Kristián a Gabriel, kteří 

navštěvují Arcibiskupské gymnázium 
v Praze, se mamince doma svěřili s tím, 
že vedení školy zorganizovalo besedu 
s německým europoslancem, předsedou 
Evropské lidové strany a kandidátem na 
předsedu Evropské komise Manfredem 
Weberem a  jeho kolegyní, českou eu-
roposlankyní Michaelou Šojdrovou. To 
je ta paní, která už od loňského léta po 
Evropě hledá a  stále nenachází syrské 

Alice Tomková se jako mladá 
lékařka po škole rozhodla pomáhat 

dětem. Při té příležitosti nakoukla 
pod pokličku velkých charitativních 

organizací a nestačila se divit. O svůj 
životní příběh a zkušenosti (nejen) 

s dobročinností se rozhodla podělit i se 
čtenáři Šifry. „Chcete pomáhat? Tak 

napřímo,“ radí… 
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sirotky, které by mohla přivézt do České 
republiky. 

Že tím vedení školy porušilo paragraf 
32 školského zákona, který zakazuje 
činnost a  propagaci politických stran 
na půdě vzdělávacích zařízení, obzvláš-
tě před volbami, je nabíledni. Tím spíše, 
že beseda byla určena jen pro studenty 
ve věku 18 a 19 let, tedy ty, kteří mohou 
v květnových volbách do Evropského par-
lamentu volit. To by Alice Tomková se skří-
pěním zubů možná ještě skousla, sama se 
ostatně v  životě několikrát přesvědčila, 
že je právo v Česku pojímáno spíše jako 

volná disciplína podle toho, jak se to zrov-
na komu hodí. Co ji ale dostalo téměř do 
kolen, byl e-mail, jejž vedení Arcibiskup-
ského gymnázia rozeslalo učitelům, kteří 
jej následně dále přeposlali svým žákům. 
Kromě organizačních pokynů v něm byla 
žádost, aby učitelé předem zajistili od 
žáků dotazy, a instrukce, jak mají otázky 
vypadat. Jinými slovy, učitelům a žákům 
bylo dopředu řečeno, na co se mají ptát, 
s tím, že vybrané dotazy budou použity 
v debatě s politiky, čímž se eliminuje to, 
že se eurobyrokratů při setkání na nic ne-
zeptají, nebo se zeptají na něco, co by se 
jim nemuselo líbit. „Tohle přece nemůžou, 
vždyť je to jako za komunismu,“ špitne 
a lehce zakroutí hlavou lékařka, jež se jen 
těžko smiřuje s tím, že hodnoty, o které 
celý život usiluje, byly v posledních letech 
doslova knokautovány.

Krátce po studiu medicíny, kterou chtě-
la dělat odmalička, nastoupila Alice na 
Dermatovenerologickou kliniku Všeobec-
né fakultní nemocnice v Praze. V té době 
byla dle svých slov naprosto konformní 
občan, plný nadějí, elánu a větru v zádech, 
který ji nesl od 16 let, kdy se zúčastnila lis-
topadových událostí na Národní třídě. To 
se zdál svět ještě v pořádku. „Tehdy jsem 
si myslela, že šlo o opravdovou revoluci, 

že je všechno správně a  konečně jsme 
ukotveni na Západě,“ vzpomíná na konec 
sladkých devadesátek ve vinohradském 
bistru nad skleničkou limonády.

Převlečené dobro
Na jednom výletu do německé Mohuče, 
krátce po promoci v  roce 1998, viděla, 
kterak tamější radní s manželkami pro-
dávali v  rámci charitativní akce na ná-
městí pečivo a nápad se jí tak zalíbil, že 
se rozhodla jej přenést do Prahy a dodat 
mu trochu víc svěžesti. Na svoji vlastní na-
daci se necítila, a tak s projektem oslovila 

respektovanou mezinárodní organizaci 
– Dětský fond UNICEF, jenž pomáhá dě-
tem po celém světě a jevil se jí jako nej-
serióznější. Tak rozjela jedinečný projekt 
s  názvem Pečení dětem. Alice sháněla 
sponzorské pečivo z  českých pekáren 
a každý první pátek v měsíci s nadšením 
sobě vlastním osm hodin doma pekla nej-
různější slané i sladké dobroty, které pak 
v sobotu prodávala za libovolný příspěvek 
kolemjdoucím v  pasáži Myslbek; pokaž-
dé za asistence nějaké známé osobnosti. 
Jako první se připojila herečka a ředitelka 
Vinohradského divadla Jiřina Jirásková, 
postupně se v Myslbeku vystřídala polo-
vina Vinohradského divadla a objevili se 
tu lidé jako Vlastimil Harapes, sourozenci 
Gondíkovi nebo Dominik Hašek. Jeden 
měsíc šly podle dohody peníze na podpo-
ru dětí v Česku, další měsíc v cizině.

Celá akce měla obrovský úspěch a za 15 
let Alice Tomková a její pomocníci vypekli 
pro děti více než 4,5 milionu korun. Jak 
se ale později ukázalo, koncept měl trhli-
ny větší než prasklá vánočka. První, kdo 
začal „remcat“, byl Alicin tatínek. Možná 
proto, že pracoval jako soudní lékař, pa-
tolog, věděl, že není důležité pouze to, 
jak se něco jeví zvenku, ale především 
věci, které se ukrývají uvnitř. Tatínek své 

dceři sice vždycky pomohl naložit dvě 
auta s pečivem, ale neodpustil si poznám-
ky o  pochybnosti instituce přidružené 
k OSN a její netransparentnosti a nehos-
podárnosti. „Tvrdil, že je to příšerná orga-
nizace. Něco už tušil a kladl mi na srdce, 
že mám pomáhat konkrétně tady a pří-
mo a  ne přes nadnárodní organizaci,“ 
říká Alice. „Já jsem jim ale věřila.“

Druhý, kdo zpochybnil její nadšení, 
byl Václav Klaus. „Klausovi tehdy pod-
porovali šumavský Domov pro osoby se 
zdravotním postižením v  Bystřici nad 
Úhlavou pro osoby s těžkým mentálním 

Když Alice hledala, kam by s Pečením pro děti přešla, 
vybrala si jinou známou a respektovanou organizaci – 
Konto Bariéry. Vůbec si tím ale nepomohla. „Byla jsem naivní, ale už nechci,” říká Alice 

Tomková.   Foto Šifra
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postižením v kombinaci s tělesným posti-
žením. Jedno pečení jsme tedy věnovali 
jim a přijely i děti, které tancovaly. Klaus 
tehdy Jiřině Jiráskové, která zastřešovala 
náš projekt coby vyslankyně dobré vůle 
UNICEF a tehdy zároveň kandidovala za 
ODS do Senátu, říkal: Jediná chyba na vás, 
Jiřinko, je, že pracujete pro ten UNICEF.“

Po každém pečení se Alice Tomková 
s  kasičkou, kterou zapečetila, musela 
zastavit na Úřadu městské části Praha 1, 
neboť se akce konala na jejich katastru; 
tam ji úředníci rozpečetili a po sečtení 
ji pak odnesla do UNICEFu. Dokud jen 
pekla a poslušně nosila kasičku, vše bylo 
v  pořádku. Jakmile ale po organizaci 
něco chtěla, třeba aby se na akci alespoň 
částečně podílela a lépe fungovala, tvrdě 
narazila. Když se začala o některé věci za-
jímat jen trochu víc do hloubky, nestačila 
se divit, jak rychle došlo na tatínkova slo-
va. „Když jsem se začala ptát, třeba proč 
někdo nepracuje nebo proč jsou některé 
věci tak a ne jinak, odvolali mě z Poradní 
komise. Celé jsem to vymyslela a dělala, 
ale normálně mě vykopli. To, že to udělali, 
je jedna věc. Ale před zasedáním komise 
mi zavolali někteří pracovníci UNICEFu, 
že je vše dopředu připravené a že nebudu 
znovu zvolena. To se bohužel potvrdilo.“

Jakmile Alice v  e-mailu oznámila za-
městnancům, že s  projektem odchází, 
protože nemůže nadále setrvávat v pro-
středí, kde ji nechtějí, ozvali se jí někteří 
kolegové s  poděkováním, že se ozvala, 
protože se v  organizaci dějí mnohem 
horší věci, než paní doktorka vůbec tuší. 
Jelikož už byla do té doby bezproblémo-
vá „pečící pokladnička“ stejně na černé 
listině, dohodla se Alice Tomková s  ne-
spokojenými kolegy, že pod svým jmé-
nem napíše dopis do centrál v New Yorku 
a v Ženevě. Ten způsobil poprask. 

Do Prahy nejprve spěšně přiletěl gene-
rální ředitel dánského výboru UNICEF 
Steen Andersen. Působil jako „milý stařík, 
který přijel vše napravit“, ale jeho role byla 
ve skutečnosti jiná – zjistit, kdo vynáší in-
formace. „Snažili se to zahladit. Oznámil, 
kde večer bude, a že za ním může kdokoli 
přijít. Do luxusní restaurace na Starém 
Městě – tihle lidé z neziskovek se zásadně 

ubytovávají jen ve vícehvězdičkových ho-
telích – jsem šla z opatrnosti jen já, o mně 
už stejně věděli,“ popisuje lékařka, která 
má dnes vlastní kožní ambulanci v Praze.

Za další měsíc dorazila návštěva z Že-
nevy. A tady Aliciny bývalé kolegyně udě-
laly zásadní chybu. „Špatně to vyhodno-
tily, myslely si, že když přijeli i z centrály 
ze Švýcarska, že by bylo dobré vyjít ven 
a říct pravdu. Začala šikana na pracovišti 
a okamžitě je vyhodili.“ Přesto byl ale na-
řízen audit, který prováděla renomovaná 
americká poradenská společnost. Nikdy 
ale nebyl zveřejněn…

Po nějaké době získala Alice důkazy 
o tom, že na valnou hromadu, která roz-
hodla o jejím odvolání, respektive nezvo-
lení do Poradní komise, byli pozváni jen 
někteří členové a  bylo manipulováno 
s  hlasovací listinou, takže by mělo být 
celé hlasování neplatné. A  tak dala zdr-
cená zakladatelka úspěšného projektu 
Pečení pro děti UNICEF k soudu. Chtěla, 
aby se lidé dozvěděli, co všechno je pod 
rouškou dobročinnosti možné.

Souběžně s podáním žaloby v organi-
zaci ukončila své členství. Rozhodnutí 
soudu, které obdržela v prosinci, bylo ale 

velmi šalamounské. Soud se totiž vůbec 
platností valné hromady nezabýval a ulo-
žil zaplatit doktorce Tomkové soudní vý-
lohy ve výši 80 000 Kč – s odůvodněním, 
že jelikož ukončila v organizaci členství 
a nemá platnou členskou legitimaci, ne-
mohla jí vzniknout újma, a není tedy co 
řešit. Jak to souvisí s valnou hromadou? 
Nijak. Ale pravidla jsou pravidla a forma 
opět jednou zvítězila nad obsahem.

Jako dřív
Když Alice hledala, kam by s  Pečením 
pro děti přešla, vybrala si jinou známou 
a  respektovanou organizaci. Vůbec si 
tím ale nepomohla. Už se na věci dívala 
jinýma očima a nenechala si věšet bulíky 
na nos. Potvrdilo se jí, že o děti tady ni-
kdy nešlo. Ježdění taxíky po Praze a obě-
dy v nejdražších podnicích jsou pro ve-
doucí pracovníky velkých charitativních 
organizací zdá se standardem, všimla si 
například Alice, a vůbec neznají hodno-
tu (cizích) peněz. Jakmile zjistila, že je to 
totéž v bledě modrém jako v UNICEFu, 
rychle vycouvala. Konto Bariéry se toho 
ale, jak se říká, nebálo, a  projekt jaksi 
dobročinně uloupilo pro sebe.

Pečení pro děti pořádala Alice Tomková 
(druhá zprava) pro děti 15 let. 
Než pochopila, že velkým charitativním 
organizacím o žádnou charitu nejde. 
Teď místo toho opravuje starý barokní 
zámeček s překrásnou kaplí.   Foto archiv A. T.
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Na stránkách Pečení pro děti.cz tak 
dnes stojí výmluvný vzkaz: „Milí naši věr-
ní příznivci! Rádi bychom jen vysvětlili 
a oznámili, že s akcí Dobro + Ty pro cha-
ritu Konta Bariéry nemá Pečení pro děti 
nic společného, je to projekt jejich a pa-
sáže Myslbek, je to uloupená myšlenka. 
Tým Pečení pro děti měl za poslední roky 
možnost nahlédnout pod pokličku dvou 
velkých nadačních fondů – a to se stalo 
osudným pro naše další pomáhání. Je 
bohužel pravda, co se o nevládních a ne-
ziskových organizacích povídá – častá 
neprofesionalita, dobré bydlo pro někoho, 
netransparentnost financování... Proto 
se, prosím, dívejte nejdříve kolem sebe – 
a pokud chcete pomoci někomu, dělejte 
to přímo, ne přes nadace. Existuje tolik 
potřebných, jednotlivců i sdružení... Hod-
ně konkrétním lidem snad pomohlo i Pe-
čení pro děti. Nebuďte pohodlní, namísto 
anonymní DMS raději udělejte něco kon-
krétního pro někoho ve vašem okolí.“

Kdyby někdo před dvaceti lety Alici 
Tomkové řekl, jak se její pohled na svět po 
konfrontaci s realitou změní, nevěřila by 
mu. Jako zlomový označuje rok 1999, kdy 
vojska NATO začala bombardovat Srbsko. 
„V patnácti jsem poslouchala Hlas Ame-
riky, Svobodnou Evropu a  Volá Londýn 

a byla jsem štěstím bez sebe, že jsme ko-
nečně součástí svobodného světa, ale po 
válce v Jugoslávii se moje představy o svo-
bodě začaly poněkud rozpadat. Podle mě 
jsme se nechali po listopadu ukolébat 
a tohle byl první moment, který nás vrá-
til do reality a mnohé z nás vedl k tomu, 
abychom se zase začali víc do hloubky za-

jímat o politiku. První půlku svého života 
jsem byla naivní, ale už nechci.“

Před pěti lety definitivně vyhodila tele-
vizor, aby mohla odhlásit Českou televizi. 
„Je to stejné jako dřív. Prvních 30 let své-
ho života jsem věřila něčemu a upínala se 
k demokracii, a následně to, co jsem dě-

lala a čemu jsem věřila, jsem musela začít 
zpochybňovat. Západ je dnes v mnohém 
jako dřív Východ. Dřív jsme adorovali vše 
sovětské, teď adorujeme zase vše, co je na 
Západě. A  to mi přijde hrozné. Největší 
paradox mého života je ale v tom, že mi 
přijde rozumnější, jak se dnes chová Rus-
ko než Západ. Mně, která poslouchala 
Hlas Ameriky, mně, která byla důsledně 
protisovětská a upínala se k demokratic-
kému Západu…“ hořce se usmívá žena, 
jež dnes po večerech poslouchá „štvavá“ 
alternativní rádia – jako kdysi...

Flintu do žita ale rozhodně nehází. Ali-
ce Tomková se ve své zklamané fázi roz-
hodla, že si pořídí útočiště mimo Prahu. 
Prarodiče pocházeli z kraje kolem Sedl-
čan a rodina, která zde v restituci získala 
zpět nějaké polnosti, dostala nápad, že 
by zde mohla něco konkrétního obno-
vit. A tak má Alice jako římská katolička 
dnes místo pečení pro děti starý barok-
ní zámeček. „Když jsem poprvé viděla tu 
krásnou barokní kapli, tak jsem to kou-
pila. Stálo to jako byt na pražském sídli-
šti.“ Předloni vysvětil zdejší sochy na Za-
hradní slavnosti kardinál Dominik Duka 
a  po úspěchu setkání, kam dorazilo na 
200 lidí, Alici Tomkovou napadlo, že za-
čne pořádat pravidelné setkání českých 
vlastenců. V srpnu dorazí do příčovského 
zámečku zcela jistě i Šifra a všichni jste 
srdečně zváni. Podrobnosti včas zveřejní-
me. „Bude to takový disidentský projekt,“ 
směje se Alice Tomková, která věří, že boj 
o  vlastní svobodu a  demokracii jednou 
přece jen vyhrajeme.   vid 

Nahlédli jsme pod pokličku dvou velkých nadačních 
fondů – a to se stalo osudným pro naše další pomáhání. 
Je pravda, co se o nevládních organizacích povídá... 

Na zámku v Příčovech bývá živo. 
V srpnu se tu uskuteční i setkání 
českých vlastenců, kde nebude chybět 
ani Šifra. Všichni jste srdečně zváni.   
Foto archiv A. T.
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Neslavné 
výročí

Před 20 lety byla zavedena společná evropská měna, 
ke které se postupně připojilo devatenáct států. 
Jak se jim daří? Jaký mělo zavedení eura vůbec 

smysl? A co důležitého v debatě o něm nezaznělo?

Společná evropská měna přispě-
je ke zmírnění hospodářských 
i  sociálních rozdílů mezi země-
mi,“ slibovali na konci 90. let ev-

ropští politici. Částečně se ta předpověď 
splnila; bohužel však úplně jinak, než by 
si většina Evropanů přála. Rozdíly mezi 
zeměmi opravdu nejsou tak velké, ale až 
na výjimky jsou státy eurozóny totálně 
zadlužené a  na pokraji hospodářského 
kolapsu.

Na začátku ledna si Evropa připo-
mněla dvacetileté výročí zavedení eura, 
ale byly to oslavy bez fanfár. „Euro slaví 
narozeniny a evropským občanům při-

neslo prosperitu, stabilitu a  integraci 
a chudší země dotahují vyspělejší,“ twee-
toval sice předseda Evropské komise 
Jean-Claude Juncker, ale politik, který 
byl na několika akcích přistižen opilý na 
mol, zřejmě jen znovu neodhadl správ-
nou hladinku. Je to totiž přesně naopak 
a každý den se o tom přesvědčují Italové, 
Španělé, Řekové i  Francouzi, kteří na-
vlékli žluté vesty.

Ačkoli Češi eurem (naštěstí) vůbec 
neplatí, 4. února nebylo v Grégrově sále 
Obecního domu, kde se konal seminář 
s názvem 20 let eura, k hnutí. V sále se tís-
nilo pár set osob a desítky lidí stály. Mezi 

Evropany patří Češi tradičně k největším 
skeptikům vůči euru a  dlouhodobě jej 
odmítá zhruba 70 procent obyvatel. A to 
i přes velkou mediální masáž, jež ani na-
vzdory ekonomickým výsledkům projek-
tu nepolevuje. Podle argumentů a skuteč-
ností, které na semináři zazněly a které 
se běžně občan nemá šanci ve veřejném 
prostoru dozvědět, dlužno dodat, že v to-
mhle je český postoj veskrze rozumný.

Na rozdíl mezi postojem odborníků 
a politiků a médií poukázal hned v úvo-
du Václav Klaus, jehož institut akci po-
řádal. Bývalý český prezident vzpomněl 
svoji návštěvu univerzity v  německém 

Foto Profimedia
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Pasově v roce 1996. „Věnoval jsem se tam 
kritice příprav eura a měl jsem pocit, že 
moje vystoupení bylo na německé pomě-
ry až příliš ostré. K mému naprostému 
šoku mi ale děkan ekonomické fakulty 
děkoval a říkal, že se mnou v kritice eura 
souhlasí 100 procent profesorů a docen-
tů jeho fakulty a 80 procent profesorů 
a docentů z ekonomických fakult celého 
Německa. Řekl to dokonce před televiz-
ními kamerami a myslím, že něco tako-
vého lidé v Německu vůbec nevědí,“ řekl 
Václav Klaus, podle nějž bylo odpůrců 
eura před jeho zavedením i po něm víc 
než dost, ale „jejich hlas nebyl dostatečně 
slyšet“. „Politici ekonomy vůbec nepo-
slouchali.“

Euro totiž nebylo projektem ekono-
mickým, ale politickým, jak se shodli 
i  další řečníci únorového semináře – 
ekonomka z  Masarykovy univerzity 
Hana Lipovská či poslanec za ODS Jan 
Skopeček. Zajímavý by byl i názor býva-
lého viceguvernéra Slovenské národní 
banky Juraje Tótha, který však nečeka-
ně ochořel a nedorazil. „Celá myšlenka 
eurozóny měla jediný smysl: donutit lidi 
ve zdecimovaném poválečném světě re-
spektovat zřeknutí se národní suvere-
nity, vznik Evropské federace a zničení 
národních států,“ říká Hana Lipovská 
s odkazem na slova jednoho ze zaklada-
telů EU Jeana Monneta, který kdysi řekl: 
„V  Evropě vznikly světové války proto, 
že existuje mnoho evropských států. 
Pokud by se jejich množství nahradilo je-
diným, centralisticky řízeným útvarem 
byrokraticko-superstátního typu, v  Ev-
ropě zavládne místo válečných katastrof 
trvalý mír.“ Tak určitě...

„Všichni ekonomové vědí, že to ne-
může fungovat,“ argumentuje Hana Li-
povská. „Je to, jako když jedete vozem 
z  Prahy do Vídně a  o  přestávkách na 
cestě bude rozhodovat řidič. Pokud ne-
máte dokonale sladěný metabolismus 
a neumíte se perfektně ovládat, hrozí, 
že dojde během cesty k nějaké mikro-
tragédii, a následně, když sedíte v tako-
vé situaci ve voze dlouho, tak i k mak-
rotragédii. A  tady potřebujete sladit 
metabolismy 19 ekonomik.“ Řidičem 

v onom příkladě je Německo, které na 
euru vydělalo nejvíc.

Když jsem v roce 2015 dělal do Šifry 
rozhovor s  Václavem Klausem, bylo to 
poprvé, kdy někdo, kdo do problému 
vidí, jasně a  srozumitelně dokázal vy-
světlit, proč to s eurem muselo dopad-
nout tak, jak to dopadlo. „Systémem 
eura se vytvořil jakýsi zprůměrovaný 

měnový kurz. Ukázalo se, že nevyho-
vuje žádné evropské ekonomice. Pro 
některé země je strašlivě vysoký, což 
jsou země evropského jihu, a pro někte-
ré země je strašlivě nízký, to jsou země 
evropského severu, včetně Německa. 
Kvůli tomu ve všech těchto zemích vzni-
ká ekonomická nerovnováha, jenomže 
jednou má znaménko plusové, jednou 

Je to, jako když jedete vozem z Prahy do Vídně a o pauzách 
na cestě bude rozhodovat řidič. Nemáte-li sladěný 
metabolismus, hrozí, že dojde po cestě k mikrotragédii.

Foto Šifra
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minusové. Kritizovány jsou ale jenom 
země, které mají znaménko minusové. 
Země, kterým tento kurz vede k  defi-
citu platební bilance, obchodní bilan-
ce, vývozu a  dovozu, jsou kritizovány 
a chce se, aby se ony přizpůsobovaly. Ale 
ty země, které jsou přebytkové a které 
tyjí z toho pro ně neuvěřitelně výhodné-
ho kurzu, od těch nikdo nic nechce. Ně-
mecko na euru nesmírně vydělalo, což 
vůbec není zmiňováno, a  lidi si pořád 
myslí, že Německo doplácí na Řecko 
a spol. Nesmysl. Německo na euru ne-
smírně vydělalo, a to, co dává do Řecka, 
je zanedbatelná věc,“ vyprávěl tehdy 
a dodal: „Německo se stalo nejmocněj-
ší světovou exportní ekonomikou díky 
tomu, že žije dlouhodobě ve světě ra-
dikálně podceněného, podhodnocené-
ho měnového kurzu. Celý svět nadává 
Číně, že se jí pohodlně exportuje, pro-

tože má podhodnocený měnový kurz. 
Vede se o tom velká debata, ale je to po-
važováno za defekt a je viněna Čína, že 
něco takového umožňuje. Nikdo neviní 
Německo, že žije ve výrazně podceně-
ném, podhodnoceném měnovém kur-
zu o 30 až 40 %. Pro Německo je euro 
ten nejlepší z možných světů. Výrobci 
ekonomické nerovnováhy v  Evropě 
jsou Řecko i Německo. Je mystifikace si 
myslet, že jsou vinny jen deficitní země. 
Já jsem o tom v minulosti ve svých tex-
tech psával a každému říkám, že čtvrt 
století před vznikem eura se Německo 
opakovaně dostalo do výrazné ekono-
mické nerovnováhy (opačného typu 
než Řecko) a jediné řešení bylo, že Ně-
mecko revalvovalo, zvýšilo kurz ně-
mecké marky. To se stalo za posledních 
25 let do vzniku eura čtyřikrát! Něm-
ci čtyřikrát revalvovali marku, čímž 

„To, že Německo doplácí na Řecko, je nesmysl. 
Německo na euru nesmírně vydělalo,“ říká 
Václav Klaus. Na rozdíl od ostatních států.   

Foto Profimedia
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nastolili na čas jistou rovnováhu, ale 
zase se začala prosazovat jejich výkon-
nost, efektivnost, úspornost atd. Na-
stal znova tento proces, v průměru se 
to tedy dělo jednou za šest let. Takhle 
ten proces nastolování rovnováhy fun-
goval. Od momentu, kdy vzniklo euro, 
je tento proces znemožněn – Německo 
nemůže revalvovat, a tím pádem vytvá-
ří nepřetržitou nerovnováhu. Tisíckrát 
říkám, nenadávejte Řecku.“

Ku příležitosti dvacetiletého výročí 
eura tato slova bývalý český prezident 
v menší obměně zopakoval znovu. Ať je 
Václav Klaus někomu sympatický, nebo 
nesympatický, jeho největší výhodou je, 
že si můžete jeho (geo)politické a  jiné 
názory dohledat na časové ose a pak je 
porovnat s výsledkem. Ať už se to týká 
Lisabonské smlouvy, neziskových orga-
nizací nebo právě eura. Před deseti lety 
v  jednom svém článku napsal: „Euro 
v praxi prokázalo, že učinit ekonomicky 
nehomogenní Evropu homogenním cel-
kem politickým rozhodnutím je politic-
ké inženýrství par excellence a zdaleka 
všem zemím neprospívá.“ Tehdy to mož-
ná ještě nebylo tak viditelné, ale když 
stejný výrok zopakoval za dalších deset 
let, nemusel na něm nic měnit a museli 

mu dát za pravdu i ti, kteří tehdy pochy-
bovali.

Najdou se samozřejmě i  ekonomo-
vé, kteří euro obhajují. Ti to ale dělají 
z politických důvodů. „Jedním z věčně 
nechápajících je europoslanec a  bý-
valý guvernér České národní banky 
Luděk Niedermayer. Jeho nedávný vý-
rok k  narozeninám eura publikovaný 
v  Hospodářských novinách stojí za 

ocitování: ,K 20 letům eura si dovoluji 
proti převažující logice «euro přijme-
me, až zbohatneme» postavit návrh 
jiný: zbohatneme, až euro přijmeme. 
Mezi eurem a námi stojí hlavně málo 
odvahy politiků korigovat mystifikace 
a lidem správnost tohoto kroku vysvět-
lovat. Změňme to.‘ʻ Myslím, že dát tolik 
nesmyslů do jedné věty je téměř umě-
lecký čin,“ zmínil názor jednoho z nej-
významnějších zastánců eura v Česku 
exprezident Klaus. „Nejnebezpečnější 

je Niedermayerova neodůvodněná víra, 
že díky euru zbohatneme. Víme dob-
ře, že uplynulých 20 let více než jasně 
prokázalo, že řadu zemí naopak euro 
nesmírně ochudilo. To je přece tak tri-
viální teze, že snad ani nemá cenu o ní 
diskutovat.“

Poslanec a ekonomický expert ODS 
Jan Skopeček říká: „Všichni věděli, že 
to nebude fungovat, a  přesto to udě-
lali.“ Místo měnové unie by se eurozó-
na dala nazvat spíše dluhovou unií. 
Ztráta naší vlastní měny prý podle něj 
byla velkým krokem k  likvidaci ná-
rodních států a  diví se, že se přes to 
přese všechno najdou lidi, kteří by do 
eurozóny chtěli vstoupit. Nejzoufalejší 
a nejnesmyslnější argument podle něj 
je, že se staneme „pevnější součástí Zá-
padu“. Podle Václava Klause je to přede-
vším proto, že dochází k „neuvěřitelné 
manipulaci veřejnosti, která dosahuje 
úrovně toho, co jsme zažívali v pozd-
ním komunismu“.

Bývalý viceguvernér České národní 
banky Mojmír Hampl ve svém vystou-
pení na rozdíl od svého kolegy Nie-
dermayera přiznal, že euro „není eko-
nomický úspěch“. V  následné diskusi 
s občany pak zmínil svůj zážitek z Itá-
lie: „Můj přítel, významný profesor Al-
berto Bagnai, mě vzal na některé akce 

ve střední Itálii. Viděl jsem tam něco, 
co diskurzem Německa nikdy nepocho-
píte. Žádní profesoři, žluté vesty, nebo 
experti na euro, ale normální střední 
třída, doktoři, právníci, obchodníci 
hodiny a  hodiny sedí a  permanentně 
nenávidí projekt eura a tvrdí, že je při-
pravil o živobytí, o budoucnost a silné 
ekonomické základy. A špatná měnová 
politika jejich krajana Maria Draghiho 
v čele Evropské centrální banky jim to 
dělá celé dragé.“ vid 

Myšlenka eurozóny měla jediný smysl: donutit lidi 
respektovat zřeknutí se národní suverenity, vznik 
Evropské federace a zničení národních států...
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JIN, JANG 
A HOŘÍCÍ 
SVÍČKA

Co dělat, když 
ztrácíme energii 

a trápí nás různé 
chronické neduhy? 

Medicinální houby na 
to jdou pěkně od lesa. 

V případě potřeby 
imunitu posilují, jindy 

zase potlačují. Příroda 
zkrátka ví, jak zachovat 

rovnováhu…
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M ilana Schirla bych vydržel 
poslouchat hodiny. Jako 
bývalý učitel češtiny a  ob-
čanské nauky vypráví rád 

a je to na něm znát. Své edukativní po-
třeby naplňuje nejen ve svých dvou or-
dinacích praktika tradiční čínské medi-
cíny v Náchodě a Polici nad Metují, kde 
s  lidmi rozmlouvá nad jejich neduhy 
a trápeními, ale nově tak učiní i na tur-
né MycoTour. České, slovenské a polské 
veřejnosti tam přednášet nejen o čínské 
medicíně a filozofii zdraví, ale především 
o malém zázraku jménem medicinální 
houby a bylinných tinkturách. „Baví mě 
na tom, že mohu pomáhat lidem, ale ze 
všeho nejúžasnější na tradiční čínské 
medicíně je teorie, podle níž dokáže 
vysvětlovat a  vykládat nejen zdravotní 
neduhy, ale i celý svět. Člověk pak dale-
ko lépe chápe věci, které se dějí v něm 
i okolo něj,“ vypráví ve svém království, 
v  opravené budově bývalé keramičky 
v  sídle společnosti MycoMedica, neda-
leko polického náměstí, kde to voní po 
houbách a bylinkách.

Do tajů východní filozofie a medicíny 
se Milan Schirlo ponořil již před 20 lety, 
kdy se přihlásil do úplně první „čínské“ 
školy u nás a začal pronikat do její sym-
boliky a  poetických obrazů. Právě po-
dle nich složité jevy týkající se lidského 
zdraví tradiční čínská medicína vykládá 
– jednoduše, tak, aby jim mohl porozu-
mět úplně každý. Vzpomínám si, jak 
jednou odvezli dědu do nemocnice a pak 
mi ukazoval lékařskou zprávu, ze které 
jsem, i když jsem chodil na gymnáziu na 
latinu, rozuměl stěží každé třetí slovo.

To v  tradiční čínské medicíně na-
štěstí nehrozí. „Když to hodně zjedno-
duším, nemoc je podle tradiční čínské 
medicíny nerovnováha mezi jin a jang,“ 
říká Milan Schirlo. Tedy mezi dvěma 
protichůdnými silami, dvěma částmi 
jednoho celku, jež se nacházejí v každé 
živé i neživé části vesmíru. Mezi dvěma 
póly jedné síly, které se vzájemně dopl-
ňují. Ženský a  mužský. Temná strana 
síly na jedné straně a světlá, tvořivá síla 
na straně druhé. Pasivita a  pomalost 
versus aktivita a rychlost. Dostane-li se Foto archiv Milana Sc hirla
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jeden pól do popředí, druhý ustoupí. 
A naopak. Neznamená to ale, jak si ně-
kdy lidé na Západě myslí, že jedna část 
je lepší a druhá horší. Nikoli, vzájemně 
se potřebují, a  jak naznačují i  tečky ve 
známém symbolu jin a  jang, který se 
jmenuje monáda, v  každé ze sil se na-
chází i opačná síla. „Číňané rozdělují svět 
do pěti systémů – oheň, země, voda, kov 
a dřevo. Celý svět i naše tělo. Každému 
systému vévodí jeden prvek a  mezi 
nimi jsou různé vztahy. Nemoc je buď 
nerovnováha přímo v  systému, nebo 
mezi jednotlivými systémy,“ říká Milan 
Schirlo. Kritici, obvykle z  řad konku-
rence nebo doktorů, často namítají, že 
východní medicína se nemusí hodit pro 
západní neduhy, ale není to tak úplně 
pravda. Obrazy a symboly jsou sice jiné, 
ale principy se nemění. Jde o to nejprve 
pochopit, jak a proč nemoc vzniká, jen 
tak se můžeme uzdravit. To, jestli to po-

chopíme čínsky, česky nebo indicky, je 
vedlejší.

Pokud bychom nebyli extremisté 
a dokázali udržet rovnováhu, dařilo by 
se nám dobře. K  ideálnímu stavu však 
máme kvůli našemu životnímu stylu 
i vnějším okolnostem typu znečištěného 

životního prostředí obvykle dost dale-
ko. Jedno ale souvisí s druhým. „Člověk 
většinou žije víc jinově, nebo jangově. Ob-
čas děláme excesy, třeba jezdíme rychle 
autem a sledujeme akční filmy a celkově 
se tlačíme k  jangu. Někdy naopak hod-
ně jíme, žijeme pomalu, jsme neaktivní 

a tlačíme se k jinu. Tělo to neustále vy-
rovnává, ale excesy jsou časem buď příliš 
velké, nebo je tělo příliš slabé, a překročí 
to určitou hranici, kdy není cesty zpět 
a tělo to samo nezvládne.“

V tomto případě musí nastoupit lékař, 
léčitel či nějaký jiný pomocník z vnějš-

ku. Každý na to jde jinak, ale snaží se 
o  totéž. Nejprve lidé obvykle míří ke 
klasickým doktorům, stále častěji se ale 
stává, že si západní medicína neví s je-
jich obtížemi rady, obzvláště těmi dlou-
hodobými a  chronickými. „Západní 
léky to mnohdy rovnají až příliš razant-

Medicinální houby jsou schopny imunitu nejen 
stimulovat, ale i potlačovat. A co mají dělat, 
poznají samy. Příroda zkrátka ví. 

Cordyceps, jedna z nejoblíbenějších 
medicinálních hub, je největší dobíječ 

energie. A působí taky na plodnost. Však má 
Milan Schirlo (na snímku vpravo drží reishi) 

tři syny. Vpravo nahoře houba coriolus, 
vybíječ skrytých patogenů.   Foto archiv M. S.
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ně. Zaměří se na jednu věc, ale poškodí 
a  rozhodí přitom jiné věci,“ vysvětluje 
jeden z historicky prvních praktiků tra-
diční čínské medicíny u nás a statistika 
mu dává za pravdu. I podle oficiálních 
údajů patří nežádoucí účinky léků na 
špici žebříčků uvádějících příčiny úmr-
tí, stejně jako chyby v  medikaci. Dále 
platí, že čím víc prášků najednou, tím 
se riziko poškození zdraví v  důsledku 
vedlejších účinků znásobuje. Pamatuji 
se, jak děda na sklonku života užíval asi 
osm druhů prášků. Jeden pomohl na 
tlak, ale způsobil problémy s krví. Ten 
na krev zase nechutenství. A tak by se 
dalo pokračovat.

Podezřívám mnohé doktory, že to 
u starých lidí zase tolik neřeší, a moti-
vováni provizemi a  vykázáním co nej-
většího počtu výkonů předepisují o sto 
šest. Pokud pacient nepřežije, nikomu 
to není podezřelé, vždyť byl přece starý. 
Tak proč mu ještě pár zbytečných pilulí 
nepřidat. „Lékaři vědí, že chemie udělá 
jednu konkrétní malou věc. Ale už netu-
ší, co to v organismu způsobí dál. A teď 
si vemte, že babička nebo dědeček berou 
dvanáct takových léků, to je cesta do 
pekla,“ myslí si Milan Schirlo, jenž ale 
jinak západní medicínu uznává – třeba 
chirurgii, ortopedii nebo jiné způsoby 
léčby akutních stavů, které už jinak než 
mechanicky řešit nejde, ovšem nikoli její 
přístup k chronickým či autoimunitním 
onemocněním, kde je většinou zcela 
bezradná. To je také hlavní důvod, proč 
se stále víc lidí přiklání k  alternativě 
a  zkouší jiné přístupy. (O  tom, jaké to 
s sebou přináší důsledky, se dočtete více na 
straně 28.)

Oheň a voda
I proto, že nikdo neví, co chemie v těle 
přesně způsobuje, si pan Schirlo oblíbil 
takzvané medicinální houby, které pou-
žívá ve své praxi a jeho společnost My-
coMedica je vyrábí a zasílá tisícům lidí 
po celé Evropě.

Kromě toho, že jsou medicinální 
houby po tisíce let známy svými léčivý-
mi účinky a mají nezastupitelné místo 
v  čínské medicíně či domorodém léči-
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telství, ať už v  oblasti pralesů či dálné 
Sibiře, kde těžko někdo poběží pro re-
cept do lékárny, umějí jednu zcela jedi-
nečnou věc. Představíte-li si třeba takové 
kortikoidy, které doktoři předepisují na 
různé kožní nebo autoimunitní onemoc-
nění, aby zkrotily poblázněnou imunitu, 
působí to mnohdy podobně, jako byste 
naběhli s kanónem na vrabce. Deklaro-
vané účinky sice mají, vrabčáka zničí, 
ale s ním i půlku vesnice. Vedlejší účinky 
u mnohých chemických léků bývají tak 
pestré a rozsáhlé, že je lepší snad ani ne-
číst návod. Jinak vám hrozí to, co se to 
stalo u jednoho dryáku mně – coby ne-
žádoucí účinek na letáku jsem zazname-
nal dokonce smrt.

Houbičky na to jdou mnohem so-
fistikovaněji. Samostatné organismy, 
které nepatří ani do rostlinné, ani do 
živočišné říše, jsou totiž schopny imu-
nitu nejen stimulovat, ale i potlačovat. 
A  co mají dělat, poznají samy. Příroda 

zkrátka ví. Zhruba desítka známých 
medicinálních hub, které působí na ši-
roké spektrum potíží, má společnou 
jednu klíčovou věc – velký zdroj ener-
gie, který organismu dodávají důležité 
minerály, stopové prvky či aminoky-
seliny v nich obsažené. Zatímco v Číně 
lékaři využívají léčebné účinky medici-
nálních hub již několik tisíciletí, na Zá-
padě je teprve objevujeme. Na Cornel-
lově univerzitě v  USA vědci například 
zjistili, že betaglukan obsažený v medi-
cinální houbě maitake podporuje přijetí 
transplantovaných kmenových buněk 
hostitelskou tkání. Výzkumníci společ-
nosti GLH Nutrition LLC zase zazname-
nali, že houba významně pomáhá při 
alergii, v tomto případě na alergickou či 
sennou rýmu, a snižuje projevy o 28 % 
a závažnost symptomů o 52 %.

Staří Číňané používali pro znázorně-
ní kříž, kde na krajích byly oheň, voda, 
dřevo a kov a ve středu prvek země. Ten 

symbolizuje slezinu, která je podle zná-
mého čínského lidového lékaře jménem 
Li Tung Jüan nedůležitější, a právě medi-
cinální houby směřují organismus k rov-
nováze, ke středu. Dnes se pro totéž zná-
zorňuje známý pentagram…

Jednou z  nejoblíbenějších medici-
nálních hub je cordyceps, který využí-
vá i  západní medicína. Jenže opět tak 
nějak po svém, bez respektu. „Když se 
na západě provádějí studie s houbami, 
vezme se jedna účinná látka a zjišťuje 
se, jak na nějakou věc bude působit. Pak 
z toho vyrobí nějaký lék, který případně 
ještě chemicky ,obohatí‘. Ale čínská me-
dicína je celostní, ta houba působí jako 
celek, ne jen ta jedna látka,“ popisuje 
Milan Schirlo rozdíl v přístupech. Cor-
dyceps patří mezi vůbec nejsilnější toni-
ka. „Je to největší dobíječ energie, hlav-
ně té jangové v ledvinách. Ledviny jsou 
kamínka organismu. Když je například 
žena zimomřivá, většinou má oslabený 

Se svým dodavatelem reishi, symbolem 
zdraví a bohatství, a dalších medicinálních 
hub, panem Devlinem Chao.   Foto archiv M. S.
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Když se na Západě provádějí studie s houbami, vezme 
se jedna účinná látka a zjišťuje se, jak bude působit. Pak 
se z ní vyrobí lék. Ale ta houba působí celá...

jang ledvin. Souvisí to i  s  plodností. 
Pány bude určitě zajímat, že cordyceps 
zlepšuje kvalitu spermií.“ Jelikož tato 
houba pochází z  Tibetu, musela si vy-
budovat pořádnou odolnost a  adaptiv-
ní schopnosti, aby v drsném prostředí 
obstála. A tu pak předává dál. „Existuje 
legenda, že když vyhnali na jaře pastev-
ci jaky do hor, ti spolu s trávou spásali 
právě cordyceps a byli neobyčejně silní, 
plodní a odolní.“

Tím ale houba nekončí. Kromě jangu 
ledvin posiluje i takzvanou esenci, jakou-
si životní sílu, energii. „To je to, co dědí-
me po předcích, to je zdrojem naší vita-
lity a imunity. Představte si ji jako hořící 
svíčku. Postupně ubývá, a když dohoří, 
zemřeme,“ vypráví zaujatě pan Schirlo. 
„Někdo ji zdědí silnou, jiný slabou. Cordy-
ceps esenci posiluje. Energii získáváme 
z jídla nebo z dýchání. Člověk tu esenci 
často ale zbytečně plýtvá například tím, 
že vlivem nesprávného životního stylu 
žije z rezerv, a tak odebírá z ledvin, z oné 
esence.“

Muži též podle zkušeného praktika 
tradiční čínské medicíny esenci ztrácejí 
sexem, odchází z těla s každou ejakula-
cí. „Proto po tom vždycky usnu?“ směju 
se. „To je fakt pravda,“ odpovídá s téměř 
vážnou tváří Milan Schirlo. „Já mám 
někde tabulku, jak často by měl chlap 
provozovat sex, aby si ji moc nevybíjel. 
V  mém věku, v  padesáti letech, by to 
mělo být zhruba jednou týdně, je-li člo-
věk zdravý. Pokud je nemocný, tak třeba 
jen jednou za měsíc.“

Vzpomněl jsem si, jak se několikrát 
na festivalu Evolution zastavil u stánku 
Šifry Robert Rosenberg, nejslavnější čes-
ký pornoherec. Ač je v perfektní fyzické 
kondici, neboť se kromě postelového tě-
locviku věnuje na vysoké úrovni boxu, 
působil více staře, než by jeho věku od-
povídalo. Hektolitry vyplýtvané esence 
zřejmě udělaly své.

Před pár lety jsem se v  Praze setkal 
pro změnu s Bašárem, slavným americ-
kým mimozemšťanem, respektive chla-
píkem jménem Darryl Anka, bývalým 
tvůrcem speciálních efektů u Star Trek. 
Ten tvrdí, že skrze něj Bašár promlouvá 

a on jej takzvaně „channeluje“. Tedy mi-
mosmyslově získává informace formou 
spojení s  vědomím bytosti či entity, 
která se mu představila jako Bašár. 
Velmi mě tenkrát zaujala jedna ufo-
nova rada.

Nějaký mladík s literárními ambice-
mi si tehdy Bašárovi postěžoval, že je 
pořád „nadržený“, přítelkyně nestíhá 
a  on musí několikrát denně mastur-
bovat; tak  co má s  tou přebytečnou 
sexuální energií dělat, a  jestli ji lze 
transformovat v něco pozitivního. Mi-
mozemšťan s  odpovědí neváhal: „Po-
užij tu ruku na psaní a napiš knihu.“ 
Nevím, jestli něco napsal, ale já začal 
psát celou Šifru sám…

Království v ohrožení
„Připadám si jako detektiv. Snažím se 
zjistit co nejvíc informací. Nejdůležitější 
je určit správný obraz. Lidé mi řeknou, 
co je trápí, a já se ptám – podle takzva-

ného systému deseti otázek. Na každé-
ho mám minimálně hodinu. Nejdůleži-
tější je určit správný obraz podle čínské 
medicíny, chce to najít hlavní příčinu 
obtíží. Za ta léta už to není tak těžké,“ 
odpovídá Milan Schirlo na otázku, jak 
vlastně pozná, co člověku je a jakou zvo-
lit taktiku.

Ve své praxi, kam za ním dojíždějí 
lidé z  celého Královéhradeckého kraje, 
používá fytoterapii neboli bylinky, hou-
by, tinktury či třeba akupunkturu, aby 
mohla energie dobře proudit. Některé 
problémy se po celou dobu opakují, ale 
postupem doby si Milan Schirlo všiml 
něčeho docela zvláštního – rozmáhá se 
škodlivé působení takzvaných skrytých 
patogenů. Během života proděláme 
různé virózy, nakazíme se chlamydiemi, 
borreliemi, herpes viry a dalšími lahůd-
kami. Nějak to zaléčíme nebo přecho-

díme, ale část patogenu vždy zůstane 
v těle a mohou způsobit různou neple-
chu. „Pokud je imunita silná, patogeny 
tam žijí deset let a nic se nestane. Pak 
se ale oslabíte, vystresujete a  začnou 
se hlásit o energii. Je to de facto jen boj 
o energii, stejně jako u rakoviny. Ta chce 
taky žít. Celé se to tedy zužuje na souboj: 
Budu žít já, nebo patogen? Já, nebo rako-
vina?“ vysvětluje Milan Schirlo.

Působení skrytého patogenu se 
může projevovat různě – vyčerpaností, 
únavou, častým pobolíváním v  krku, 
bolestí kloubů nebo cítíte, jako by na 
vás lezla chřipka, ale chřipka to není. 
„Když jsem před dvanácti lety začí-
nal, tak mi s  tím skoro nikdo necho-
dil. Dnes je to jako epidemie. Tehdy 
to ta těla ještě zvládala,“ říká zkušený 
praktik, jenž na to má krásnou teorii, 
kterou vysvětluje pomocí energie čeng 
čchi a sie čchi. Ta první je energie, kte-
rá organismus chrání, ta druhá zase 

představuje vše, co se jej snaží narušit. 
„Máte-li silnou čeng čchi, tělo vše zvlád-
ne. Ale pokud ji oslabíte, neustále je ko-
lem někdo, kdo se chce dostat dovnitř. 
Všemožné detoxikace jsou často úplně 
zbytečné, ty patogeny stejně nezmizí. 
Pořád budou v nás i kolem nás. Jedinou 
cestou je držet silné království, silnou 
armádu, vojáky dobře živit a udržovat 
silnou morálku. Když to neudělám, oni 
dezertují. A na území se objeví prázdná 
místa, kde nikdo nehlídá, kterými ne-
přítel vnikne dovnitř.“

Pak už je pozdě bycha (a patogen) ho-
niti, navíc často za použití chemických 
zbraní, kterými sice pár nepřátel zamor-
dujeme, ale zároveň si otrávíme celé krá-
lovství, přesně jak to dělá západní medi-
cína. Není náhodou rozumnější postavit 
silné opevnění a  království, kterým je 
naše tělo, prostě ubránit? vid 



FOTO MĚSÍCE



OSPALÉ NEBE. Tak zní v překladu název městečka Moeraki na Novém Zélandu, 
kde se u pláže Koekohe nacházejí desítky tajemných kulatých balvanů. Vypadají, 
jako by si místní obři odskočili od pétanque a už se nevrátili. Vědci se domnívají, 
že každou vrstvu několikatunových kolosů s průměrem až tří metrů milimetr po 
milimetru slepila sedimentace před zhruba 65 miliony lety; a protože usazování 
probíhalo pod vodou ze všech stran rovnoměrně, Mouraki Boulders vypadají 
jako téměř dokonalé koule. Je to ale jen jedna z hypotéz, která je na podobné 
úrovni jako vysvětlení domorodých Maorů, že jde o  skořápky vajec v  moři 
zrozených draků nebo že po ztroskotání velké kánoe Āraiteuru, která přivážela 
předky kmene Ngai Tahu k Jižním ostrovu a ztroskotala v bouři poblíž Matakea 
(Shag Point), její náklad vyplavilo moře na břeh a kulaté koše na úhoře, vodní 
dýně a  sladké brambory se proměnily v  kameny. Ať už se tu octly balvany 
jakkoli a za jakýmkoli účelem, jsou prostě krásné.   Foto Profimedia

FOTO MĚSÍCE
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Od malého šroubku to Jakub Krofián dotáhl až 
k plně automatickým výrobním linkám, které 

jeho firma vyváží do celého světa.   Foto Šifra
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Už jako malý kluk si Jakub Kro-
fián vystřihoval články o Karlu 
Lopraisovi. Neprožíval zrovna 
klidné dětství a  dobrodruž-

né výpravy legendárního vítěze Rallye 
Paříž-Dakar pro něj znamenaly vítaný 
únik. A  taky sen, který si chtěl jednou 
splnit – vyrazit autem přes Afriku.

V roce 2013 se mu tento sen částeč-
ně splnil, když se vydal s  kamarády 
terénními auty na expedici do Maro-
ka. „Seděli jsme uprostřed pouště, ka-
meny, písek, sem tam keř, a ráno jsme 
si rozdělali oheň. Je to zvláštní, nám 
Evropanům se zdá, že tam nikde ni-
kdo není, ale pokaždé, když se někde 
zastavíte a myslíte si, že tam nikdo ani 
být nemůže, do půl hodiny se odnikud 
někdo vynoří a zeptá se vás, jestli něco 
nepotřebujete. A  takhle se objevil je-
den místní chlapík, který šel odnikud 

nikam, sedl si k  ohni a  začal do něj 
přikládat. A  ta parta lidí, se kterými 
jsem tam byl, se začala ošívat: Co to 
dělá, to je přece náš oheň. Jak by mohl 
být oheň náš? Vždyť to byla jeho země. 
On jen seděl, koukal, přikládal, ohříval 
se a pak se zase sebral a šel dál. To na 
mě udělalo velký dojem. A  tam jsem 
si uvědomil, že musím něco změnit 
a udělat to jinak. Několik dní nato jsme 
projížděli Marokem a potkali jsme zá-
vod, rallye, kterých se tam ročně jezdí 
desítky. Jel jsem v té expediční koloně, 
kde se každou chvíli stavělo a  fotilo, 
a  pomyslel jsem si: Co tady proboha 
dělám? Já mám přece smrdět prachem 
a naftou a pelášit do cíle. A tam se to 
všechno upeklo,“ vypráví usměvavý 
čtyřicátník v kanceláři své společnosti. 
Shodou okolností jen pár dní poté, co 
se vrátil z další africké výpravy.

Neuplynuly ani dva roky a  Jakub 
Krofián (43) stál s  kamarádem Jaku-
bem Rücklem na startu Interconti-
nental Rally. Ta má po prodeji licence 
Rallye Paříž–Dakar Francouzům, kteří 
z  ní ponechali jen název a  z  obchod-
ních důvodů ji přestěhovali kamsi do 
Jižní Ameriky, podtitul „opravdová 
cesta do Dakaru“. I  když neměli žád-
né velké ambice, pouze dorazit do cíle 
u Růžového jezera v Senegalu a nic ne-
rozbít, hned při premiérové účasti duo 
Kuba a Kuba, Jacob and Jacob, jak jim 
začali přezdívat organizátoři i soupeři, 
dojelo mezi nejlepšími. „Jakmile začne 
jít o výsledek, je to špatné. Úspěch se 
toho chtíče bojí a utíká před vámi, ne-
smíte to chtít moc. My jsme to nechtě-
li vůbec a stala se taková zvláštní věc. 
Vypadlo hodně vozů a posádek, takže 
jsme ve finále skončili třetí.“ Při své 
třetí účasti už celý podnik motoristic-
kých nadšenců z celého světa vyhráli.

Ač vůni prachu a pouště Jakub Krofi-
án miluje a jako závodník si vede velmi 
zdatně, každý rok bere tuto akci pře-
devším jako odměnu a odreagování od 
celoroční dřiny. Svůj skutečný závod prý 
totiž jede úplně někde jinde – v Dobra-
nově u České Lípy, kde vybudoval úspěš-
nou firmu, jež vyrábí plně automatické 

DOBRÉ MÍSTO 
v Dobranově

V malé vesnici u České 
Lípy vznikají plně 

automatické montážní 
linky za desítky milionů 

korun, které míří do 
celého světa. „Mojí 

touhou je dělat věci lépe 
a pokud možno dokonale. 

Jde o energii, kterou do 
toho vložíte. Ta se vám 

potom vrátí zpátky,“ říká 
majitel unikátní české 

firmy Jakub Krofián.
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a robotické montážní linky, které šetří 
a zefektivňují lidskou práci.

Složité systémy za desítky milionů ko-
run odtud míří do celého světa, od auto-
mobilek přes farmaceutické společnosti 
po elektrotechnický průmysl. „Podívejte 
se kolem sebe, všechno je závod. Tady ve 
firmě jedu svůj hlavní šampionát, tady 
chci být nejlepší. Mojí touhou je dělat 
věci lépe a pokud možno dokonale,“ vy-
světluje muž, který letos do cíle africké-
ho závodu nedojel, i když měl s kolegou 
ze všech čtyř ročníků nejlepší auto.

Vůbec ho to prý ale nepřekvapilo. „Jde 
o energii, kterou do toho vložíte. Ta se 
vám potom vrátí zpátky. Když se ohléd-
nu, kolik energie jsem dal v  loňském 
roce do firmy a kolik do rallye a příprav, 
nemohlo to dopadnout jinak. Loňský rok 
byl pro naši firmu velmi náročný, proto-
že hodně rosteme a zavádíme spoustu 
novinek. Když chcete být první, musíte. 
Jsme jedničky v Čechách a chceme stejně 
tak uspět v Evropě a ve světě. Nebaví mě 
být uprostřed. V rámci Vize 2023 pracu-
jeme na tom, abychom byli světová tří-
da se vším, co k tomu patří,“ vysvětluje 
pan Krofián s tím, že rallye a podnikání 
mají mnoho společného a principy jsou 
v obou „závodech“ úplně stejné – abyste 
někam dojeli, musíte nejprve vědět, kde 
je cíl a jak se k němu dostanete.

Ačkoli si přál být Jakub odmala auto-
mechanikem, příbuzenstvo chtělo, aby 
šel na vysokou. Nakonec poslechl radu 
dědečka, který měl pro něj coby kutil 
a vynálezce největší pochopení, a vyučil 
se nástrojařem, tedy výrobcem nástrojů 
pro další řemeslníky a průmyslové pod-
niky. Zbytek rodiny chlapcovo nadšení 
příliš nesdílel, ale ten si i za cenu „mra-
zivého ticha“ prosadil svou. A nikdy toho 
nelitoval. „Tam někde se možná zrodila 
ta moje houževnatost, že jim dokážu, že 
se dá uživit i rukama.“

Jako zaměstnanci v 90. letech se mu to 
ale příliš nedařilo a realita byla drsnější, 
než si představoval. Když mu mistr v to-
várně, kde pracoval, po třech měsících 
přidal 20 halířů za hodinu se slovy, že 
na větší zvýšení si musí počkat jako pan 
Kozák, který tady dělá 30 let, rozloučil 

xxx xxxxx   Foto Šifra

Aby mohla vzniknout složitá automatická 
montážní linka, musí vše konstrukční tým 

v čele se Stanislavem Koutným (na protější 
straně) nejprve vymyslet a nakreslit.   Foto Šifra
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se a odešel. Chvíli jezdil kamionem, poté 
distribuoval zmrzlinu, montoval rozvody 
pro Telecom nebo prodával nářadí. Příliš 
ho to ale nenaplňovalo a  nikam nepo-
souvalo. Až jednoho dne narazil v jedné 
společnosti na automatizační tým, který 
vyráběl stroje ke zjednodušení práce. Za-
sáhlo jej to jako „Amorův šíp“ a pochopil, 
že právě to ho bude ohromně bavit.

Dny a noci
A tak se pustil do práce. Pořídil si sou-
struh, postavil jej do garáže, následně 
přikoupil frézu, z druhé garáže se stala 
zámečna. Přibral dva kolegy, pak dal-
ších pět a postupně se ze zámečnictví 
Jakub Krofián stalo „eseróčko“, jež za-
městnává přes 130 lidí z celého kraje.

Tak jednoduché to ale zdaleka nebylo. 
Přes den Jakub Krofián objížděl firmy 
a  sháněl zakázky, odpoledne si oblé-
kl montérky a postavil se k  soustruhu 
a fréze. Ráno měl výrobky hotové, roz-
vezl je, vypsal faktury… A tak to šlo celé 
dny, volno měl jen v neděli odpoledne. 
„Byly doby, kdy jsem vstával ve tři ráno 
do práce a přicházel jsem v osm večer 
domů,“ vzpomíná na své začátky a dobu, 
kdy si zadělal na problémy s nespavostí, 
kterou se snaží zahánět na čundru nebo 
cyklovýletech s rodinou.  

Nejprve vyrobil jednoduché šroube-
ní s  matkou, později přístroj s  pístem. 
Dnes jsou to stroje za miliony. Protože 
se k  velké montážní lince propracoval 
doslova od prvního šroubku, ani si to ne-

uvědomuje. „Pro mě to jsou stejné šroub-
ky jako předtím. Nic na tom není, je to 
velice jednoduché – máte výrobek, který 
musíte nějak poskládat. Znáte proces, 
postup, jak ho skládat, a jednotlivé pohy-
by jako zakládání, upínání, lisování nebo 
manipulace, to všechno děláme strojně. 
Je ale pravda, že když se podívám, jak 
vypadal náš stroj například před třemi 
roky a jak vypadá teď, tak ten posun je 
obrovský. A to jsou jen tři roky.“

Když mě provádí šéf konstrukčního 
týmu Stanislav Koutný, který s Jakubem 
Krofiánem pracuje už patnáct let, mon-
tážní halou, celou ji zabírají dvě velké 
linky a  jedna malá. No, malá; na to, že 
je jejím úkolem zapojit do sebe dva díly 
malého konektoru, je velká až až. Dalším 
dílem, na kterém Krofian CZ spol. s r. o. 
v době mé návštěvy zrovna pracoval, je 
montáž linky na měniče do elektromobi-

lů, doposud největší zakázka firmy za 75 
milionů korun. „Jde o měnič napětí z 230 
na 48 V, který se skládá z 50 součástí. Je 
to de facto krabice zabudovaná v autě, 
nutná pro rychlé nabíjení, a  tato linka 
je bude dávat dohromady a montovat,“ 
vysvětluje Stanislav Koutný a  ukazuje 

mi i pec, kterou pro linku ve firmě celou 
vyrobili. Teploty, za nichž zařízení pracu-
je, jsou totiž obrovské. Druhou polovinu 
haly pak zabere výrobní linka na mon-
tování mlhových světel – jedna na světlo 
levé a druhá na světlo pravé.

,,Přijde-li do firmy poptávka na výro-
bu jakéhokoli stroje, rozjede se obvyklá 
mašinerie. Nejprve si nakreslím v ruce, 
jak by měl stroj vypadat. Má to být tře-
ba karuselové pracoviště s osmi opera-
cemi. (Karusel je speciální stroj, kde se 
jeho stůl otáčí kolem své osy; říká se mu 
také kolotoč.) Tak si nakreslím jednot-
livé díly. Vím, že k tomu bude vibrační 
podavač, tak ho tam zakomponuji. Musí 
tam být manipulátor pick and place, 
tedy uchopovací a upínací stroj, znače-
ní, takže nějaký laser. U linky pak bude 
stát člověk, operátor, a bude do stroje 
něco vkládat. Na další stanici může být 

další podavač s  dalšími díly, tukování 
a mazání dílu, a na konci bude výstup 
dílu na pásovém dopravníku ven ze 
stroje,“ vysvětluje Stanislav Koutný, 
který následně na základě tohoto roz-
vržení odhadne, kolik času na tom strá-
ví konstruktéři, kolik bude stát výroba 

Postupně se ve výrobě nahrazují automatikou i věci, 
které kdysi dělal člověk rychle a dobře. Dnes je ale 
problém sehnat kvalitní a spolehlivé pracovníky.
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jednotlivých dílů a  podobně, a  udělá 
rozpočet, do kterého započte například 
i dopravu kamionem či manipulaci s je-
řábem; z  toho se pak odvine celková 
cena stroje.

Rozpočet a  detailní popis rozložení 
stroje pak zároveň slouží i jako podklad 
pro realizaci. Pro potenciálního zájem-
ce se pak vytvoří digitální obrázek stro-
je, bez detailů, aby nikdo nemohl kopí-
rovat, a pokud je klient spokojen, zapojí 
se do příprav kromě konstruktérů další 
členové týmu. „Jakmile jsou kompletní 
výkresy, rozjíždí se výroba. Zároveň se 
nakupují komponenty, dělají se objed-
návky a  za nějakých 6 až 8 týdnů se 
všechno sejde na montážní hale. Kon-
struktér mezitím dělá na jiných projek-
tech. Mechanik, který to má skládat, si 
po výrobě všech dílů vše připomene na 
,schůzce týmu před montáží‘ a začne to 
skládat a  montovat stroj. Postupně to 
roste. Dodělává se elektrika, pak přijde 
programátor, který dovnitř stroje na-
hraje program. Největší radost máme 
z toho, když to potom pustíme a fungu-

„Když se podívám, jak vypadal náš stroj 
například před třemi roky a jak vypadá teď, 

tak ten posun je obrovský.”    Foto Šifra
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je to,“ popisuje šéf konstrukčního týmu, 
který nedávno řešil i jednu velmi netra-
diční zakázku.

Jedna slovinská firma, jež vyrábí svět-
la do automobilů, chtěla co nejvíce zau-
tomatizovat výrobu. Požadavek zněl: 
zapojit do výroby takzvaného kolabo-
rativního robota, tedy robota, který 
má spolupracovat s  lidmi. „Zapracova-
li jsme jej do stroje, ale i když vypadá 
pěkně a  funguje, je příliš pomalý. On 
totiž nesmí ublížit člověku, a tak je ve-
lice opatrný. Nakonec ve stroji po zralé 
úvaze skončil klasický šestiosý robot. Je 
to však jen otázka myšlení. Postupně se 
ve výrobě nahrazují i věci, které kdysi 
dělal člověk rychle a dobře. A dnes, kdy 
je problém sehnat kvalitní a spolehlivé 
pracovníky, se uvažuje o zavedení těch-
to robotů. Najde si to svého zákazníka, 
ale ještě chvilku to bude trvat,“ vysvět-
luje Stanislav Koutný, který zmiňuje 
i další trend – v oblasti výroby automa-
tických a robotických strojů se nehledí 
už jen na výkon, ale též na kulturu pro-
středí. Myslí se zkrátka i na lidi, kteří 

stroje obsluhují. „Po čtyřech hodinách 
se lidi u strojů mění, aby se nezblázni-
li. A my se snažíme jim tu dobu celou 
nějak zpříjemnit. Chceme, aby jim stroj 
třeba hrál hudbu, aby měl držák na pití 
s  chlazením nebo skříňku na osobní 
věci, když se zaměstnanci střídají.“

Místo pro talenty
Když vidí ruch v  montážní či výrobní 
hale majitel společnosti Jakub Krofián, 
jehož naplňuje především práce v týmu 
a  vyrábění věcí s  přidanou hodnotou, 
které lidem usnadní a zlepší život, nej-
radši by se vrátil do dílny: „Moc mi to 
chybí. Tak si aspoň doma dělám na mo-
torce nebo připravuju auto na rallye. 
Když udělám šroubek, vidím to hned. 
Když udělám rozhodnutí v  kanceláři, 
v lepším případě je to vidět za půl roku.“

Dobře ale ví, kde je nyní jeho místo. 
„Já jsem tu od toho, abych podal výkon. 
Jestli budu mít v ruce kladivo, tak s kla-
divem, jestli v obleku na jednáních, tak 
na jednáních. Jsem odpovědný kolegům 
za to, že budou mít zajímavou práci, že 
tu mohou naplnit svůj talent, že ho bu-
dou moct rozvíjet a že budou mít dobré 
pracovní prostředí. To je moje zodpověd-
nost a  taková je dohoda, kterou spolu 
máme. A oni za to, že jim tohle všechno 
zajistím a zaručím, jdou a tráví tady svůj 

čas,“ vysvětluje svoji filozofii netradiční 
šéf, který svoji největší výhodu spatřuje 
v  tom, že zná firmu doslova od první-
ho do posledního šroubku. Ostatně ten 
první šroubek taky sám vyrobil, a  tak 
může být pro své zaměstnance autori-
tou i partnerem. Ale zároveň jej nikdo 
nemůže oblafnout třeba oblíbenými čes-
kými slovy „tohle nejde“.

Důležité podle něj je, aby se nevytra-
tila z týmu „herní pohoda“, řečeno spor-
tovní terminologií. „Na druhou stranu 

jsou okamžiky, kdy prostě nelze jinak 
než důsledně a vytrvale vyžadovat. Aby 
se překonalo období změn, aby člověk 
neměl jinou možnost než vytrvat. Díval 
jste se někdy na 3D obrázek? Když jsem 
to viděl poprvé, strašně mi to nešlo. Podí-
váme-li se na to totiž stejným způsobem, 
jako jsme zvyklí, vidíme jen chaotické 
skupenství puntíků. Ale když se podívá-
te za to, postupně se vám odkryje třetí 
rozměr. Je to o té disciplíně a snaze chtít 
to vidět nějak jinak,“ popisuje důležitou 
roli lídra. „Nejdůležitější je ale pořád vě-
dět, že jdeme na ten kopec. Lídr musí 
mít víru a mít to v hlavě porovnáno. To 
je ta vize a cílevědomost. V životě nejde 
v podstatě o nic jiného než to udržet.“

Důležité ovšem rovněž je, aby šéf ne-
podlehl představě o vlastní neomylnosti 
a neuvízl v bublině. Dobré je tak konfron-
tovat vlastní pohled s ostatními a neu-
jišťovat se jen o svých pravdách. „Proto 
je důležité vyrazit na vandr, na Dakar, 
na kolo. Člověk si poskládá co nejpest-
řejší obraz a pak to sestaví dohromady, 
konfrontuje to se svým egem a svým já, 
jestli to dává smysl. Protože když to není 
schopen člověk odfiltrovat, myslí si, že 
to dělá dobře, i když to tak není. Naopak 
čím hůř to dělá, tím má větší potřebu si 
říkat, že to dělá dobře. Od toho jsou pak 
ale čísla a  stopky,“ říká Jakub Krofián, 

v jehož společnosti mohou zaměstnanci 
neustále růst tak, jako roste on.

V  rámci firemního „talent manage-
mentu“ každý zaměstnanec může v rám-
ci podniku přejít na jinou pozici, která 
ho bude víc bavit a kde se bude moci re-
alizovat dle svých představ. Není divu, že 
sem houfně odcházejí pracovat třeba lidi 
z nadnárodních korporací. Jak říká Jakub 
Krofián: „My jsme místo pro talenty. Dob-
ré místo, kde stojí za to pracovat a žít.“ 
Dobré místo v Dobranově… vid 

Když udělám šroubek, vidím to hned. Když udělám 
rozhodnutí v kanceláři, v lepším případě je to vidět 
za půl roku.



VEDOMÉ ZDRAVIE. Živo a zdravo bude i v Bratislavě. Ve 
dnech 21. a 22. března 2019 se tu v Dome kultury Zrkadlový 
háj uskuteční unikátní konference plná zajímavých přednášek, 
workshopů a setkání, jejichž společným jmenovatelem je har-
monie těla a duše a princpy, které využívá psychosomatická 
medicína.   www.vedomezdravie2019.sk

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

FESTIVAL EVOLUTION. Je březen, a tak při plánování akcí 
nesmí chybět holešovické Výstaviště a vše, co souvisí se zdra-
vým životním stylem, od nákupů přes ochutnávky a poradny 
až po festivalové programy pro celou rodinu. Až dosud nasazo-
val Evolution návštěvníkům brouka do hlavy, letos nese poprvé 
podtitul festival pro všechny, kteří to vidí prostě jinak; a změnil 
také logo. www.festivalevolution.cz

DANĚ? My víme, jak na ně. A protože se blíží konec března, 
mnoho nezaměstnanců čeká opět velmi oblíbená sportov-
ní disciplína zvaná vyplňování daňového přiznání na poslední 
chvíli. Jste-li ze středních Čech či Prahy a potřebujete pomoct 
s účetnictvím, daňovou evidencí, vedením mezd nebo vyplně-
ním daňového přiznání, ozvěte se na tel. 775 139 059 nebo 
napište na ucto.dane.pohodove@gmail.com. 

EXCELLENTNÍ ŽENA. O týden později, 30. března, se v Měš-
ťanské besedě v Plzni již po 14. uskuteční vzdělávací a zážitko-
vá konference Excellentní žena. „Snažím se nacházet témata, 
která ženy zajímají, a zvát přednášející, kteří ženy motivují, in-
spirují a nabíjejí pozitivní energií,“ říká organizátorka Anna Šper-
lová. Všechny aktivní a excelentní ženy se mohou tentokrát 
těšit na zpěvačku, herečku a moderátorku magazínu o bylin-
kách a zdravém životním stylu Herbář Kateřinu Winterovou, 
psychologa Jeronýma Klimeše či módní návrhářku Táňu Ha-
vlíčkovou, která poradí, jak oblékat svoji duši. www.explzen.cz
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Mystéria 

vědomí

Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

pomocníky, kteří lidi 

přivádějí k božským stavům. 

Je to dobrý nápad?

Nehledejte nás 
v trafikách, časopis 
Vám pošleme až domů

Poštovné a balné 
zdarma 

Předplatné 
i jednotlivá čísla

ŠIFRA PRO VÁS
www.casopis-sifra.cz

Objednávejte na 
eshop.casopis-sifra.cz 
či na 702 417 540
Koupit si nás můžete i na těchto 
místech: U Džoudyho, Jugoslávská 7/670, 
Praha 2; Dobrá čajovna, Václavské náměstí 14, 
Praha; World Vegan –Černá labuť, 
Na Poříčí 1067/25, Praha 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; Trafika u Jindřicha, Legerova 29, 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
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 Příběh českého Tesly

  O Rasputinovi, spícím princi a Hitlerovi

 Těla v ohrožení

 Klinika špinavých iluzí

 Léčivé divadlo

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

Šifra mistra
       Williama
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 Příběh českého Tesly
  O Rasputinovi, spícím princi a Hitlerovi
 Těla v ohrožení
 Klinika špinavých iluzí
 Léčivé divadlo
 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.
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Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri
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Sorosova pravda
Zde staví H-System
Máte se rádi?

Rebelská Itálie?
Lesk a bída českých seriálů

Jak se kradou státy

Proč patří země bohaté na nerostné suroviny k těm 

nejchudším? Jak funguje globální impérium?
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Tajemství života
O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

08 2016

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

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 

jak fungují nadnárodní řetězce, 

naivitě spotřebitelů i nadbytečné 

spotřebě.

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

Kde hledat pravdu? A jak se nechytit 

do pasti všudypřítomných manipulací?

Exkluzivní rozhovor 
s Evou Herman, 

slavnou moderátorkou 
nejsledovanějšího německého 

zpravodajského pořadu, 
která dostala výpověď, 

protože nechtěla 
polykat „politicky 

korektní ropuchy“.

10 2017 

59 Kč | 2,40 €

Vzpoura strojů?

Blíží s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i 

spolehlivější a
 dnešní 

umělá inteligence se již d
okáže učit i

 věcem tvůrčím
 

a vyžadujícím
 intuici č

i kreativní myšlení.

09 2015

59 Kč | 2,40 €
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Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

Supervulkán pod Yellowstonským 

Naplní se 

proroctví?

obalka_SIFRA_09_15_kor.indd   1

10.12.15   14:10

08 2018 
59 Kč | 2,40 €Škola života

Za zvuku svobody

Proč média lžou?

Nové triky šmejdů

Víme, co jíme?

Francie se bouří

12 2017

59 Kč | 2,40 €

KARDINÁL KARDINÁL KARDINÁL 

Rozhovor s Dominikem Dukou o stromu 

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

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

11 2018 
59 Kč | 2,40 €

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

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

02 2017

59 Kč | 2,40 €

Pláže na celém světě vyplavují po tisících uhynulé 

mořské živočichy, kteří už nedokážou odolávat tunám 

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

05 201759 Kč | 2,40 €

FARMAGEDON
Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

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

12 2018 

59 Kč | 2,40 €

 Přelet nad Čapím hnízdem 

 Muž, který nechtěl dluhy 

 Nejkrásnější dárek 

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

Jak 
překo

nat 

STRACH

Slavný autor Cesty pokojného 

bojovníka Dan Millm
an v Praze 

mluvil o tom, jak získ
at odvahu 

udělat v živ
otě opravdovou 

změnu a jaký je rozdíl m
ezi 

hrdiny a zbabělci.

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

06 2017

59 Kč | 2,40 €

Chvála matek
Jak souvisí vztah maminky 

a dítěte s návratem do ráje? 

A proč je tak těžké být 

dobrým rodičem?

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

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

Letošek ale přeje velké transformaci...

08 2017
59 Kč | 2,40 €

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

propaganda globálního oteplování? 

Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

07 2017

59 Kč | 2,40 €

Tisíc tváří slunce

Od počátku věků bylo lidstvem uctíváno jako 

božstvo a obrazně i doslova se kolem něj točí svět. 

Hvězda nejbližší Zemi umí totiž zázraky.  

05 2018 59 Kč | 2,40 €

Zázraky přírody
Superpotravina jménem třešně. 

Vzájemná komunikace stromů 

pomocí „lesního internetu“. 

Taje skutečných zákonů přitažlivosti 

a fungování tohoto světa...

06 2018 59 Kč | 2,40 €

Zakázané technologieLétající talíře, paprsek smrti, volná 

energie... Co všechno už je vynalezeno, 

aniž bychom o tom věděli?

01 2018 

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

počtu rekordů v Guinessově knize. 

V rozhovoru pro Šifru vypráví o tom, 

jak důležité je být sám sebou a šťastný.

Rok  
změny?
Kvůli programům, 

návykům či mediálním 

manipulacím lidé přijali 

jakousi šablonu života, 

kterou kopírují, místo 

aby žili svůj život. 

Letošek ale přeje velké 

transformaci...

08 201759 Kč | 2,40 €

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

propaganda globálního oteplování? 
Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

03 2016

59 Kč | 2,40 €
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Hon na děti

Bezdůvodné odebírání dětí rodičům v Evropě 

systémem sociální péče je na vzestupu. A kam 

mizí statisíce dětí, které už nikdo nenajde?

07 2018 

59 Kč | 2,40 €

Bitcoin nebo Shitcoin

Steve Bannon  

za Ameriku:  

Co se děje v USA?

Konec zubařů  
v Čechách?

Nejlepší příběh 

všech dob

Údolí bílých 

cikánů

Válka proti 
turistům

07 2017

59 Kč | 2,40 €

Tisíc tváří slunce

Od počátku věků bylo lidstvem uctíváno jako 

božstvo a obrazně i doslova se kolem něj točí svět. 

Hvězda nejbližší Zemi umí totiž zázraky.  

03 2018
59 Kč | 2,40 €

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

05 2018 
59 Kč | 2,40 €

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

01 2019 59 Kč | 2,40 €
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 Velká hypotéková loupež Rozhovor s Jarmilou Klímovou Což takhle dát si xenon

 Kdo platil Hitlera? Pohádka o všudebilovi Král čínských hub

Kterak životopisný film o kapele 

Queen a jejím nenapodobitelném 

zpěvákovi, který rychle žil i umřel, 
zboural česká i světová kina 

a stal se globálním fenoménem.




