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EDITORIAL

 

idé se mě často ptali, kam se poděl upřímný mistr, který provázel 
Šifrou od počátku. Loni v létě, kdy se změnil koncept časopisu 

a začal jsem ho psát celý sám, se z ní tak trošku po anglicku 
vypařil. On má na rozdíl od nás obyčejných smrtelníků tu 

výhodu, že může mizet a objevovat se, jak se mu zlíbí.

Jestli si ale někdo v Šifře zaslouží svoje čestné místo, je to právě on. 
Protože není tak úplně člověk a nechybí mu potřebný nadhled, i jeho 

zkušenosti jsou daleko větší než moje, jsem moc rád, že ho mohu přivítat 
zpátky. Chyběl nejenom mně, ale podle ohlasů soudím, že i Vám.

Dokáže totiž říkat věci z jiné perspektivy, a vyslyším tak i hlasy těch, 
kteří si přejí, aby byl v Šifře ještě jiný pohled. Který mě může korigovat, 

umravňovat, doplňovat i inspirovat. Ve dvou se to zkrátka lépe táhne. Velmi 
si upřímného mistra vážím, protože hraje vždycky fér, nespekuluje, nekroutí 

se, neočurává a má vždycky pod kontrolou, na rozdíl ode mě, svoje emoce.

Ostatně proto je taky mistr a může Vám i mně mnoho předat. I kdyby na téhle 
Zemi nikdo takový neexistoval, musel bych si ho vymyslet, neboť trpíme zoufalým 

nedostatkem autorit. Nejvíc se mi líbí jeho krédo, že není důležité to, jestli člověk 
dělá nebo nedělá chyby, ale jestli chce, nebo nechce sám sebe zlepšit. „Pokud 
se snažíš, možné je úplně všechno. Ale pokud na to kašleš, nejde vůbec nic.“

Číslo, které právě držíte v rukou, je věnováno mezilidským vztahům 
a osobnostem, které bourají konvence a nebojí se jít s kůží na trh, ať to stojí, 

co to stojí. Dělají to, co považují za správné, a nenechají si do toho moc mluvit.

S Tondou Baudyšem jsem si například povídal o tom, proč si tak rádi lžeme 
do kapsy, proč tak neradi měníme svoje škodlivé zvyky a proč je tak 

velký rozpor mezi naším očekáváním a realitou. „Je nám vlastní šetřit 
energií, respektive chceme získat co nejvíc energie při co nejmenším 

energetickém výdeji. V tom pak tkví riziko, že budeme očekávat něco, 
co ani nemůže nastat. Případně naopak, vkládáme energii do něčeho 

a nevidíme, že se nám to nevrací a nevrátí,“ říká v rozhovoru na straně 8.

Jsme zkrátka lenoši. Čas nám ale ubíhá a měli 
bychom už konečně vzít rozum do hrsti a začít věci 
dělat jinak a lépe. Tak, abychom přestali sami sebe 
i druhé trápit a o štěstí a lásce si jenom číst a psát. 

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 a šířit důležité 

informace dál. V případě zájmu se ozvěte na mail re-
dakce@casopis-sifra.cz nebo číslo 702 417 540.

Jsme zkrátka lenoši
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ŠIFRA UPŘÍMNÉHO  
MISTRA

N ení snad slovo, které by se 
používalo a  zároveň bylo 
svému původnímu význa-
mu vzdáleno víc než láska. 

Lidé si pod tím pojmem představují 
mnoho pocitů a stavů, až se kolikrát 
divím, jakou mají fantazii. Čím víc se 
o  ní ale mluví, tím je to podezřelej-
ší. Obecně se dá říct, že jsou lidé po-
bytem na Zemi a tím, co tu vyvádějí 
a jak si ubližují, natolik zdevastováni, 
že se pravé lásce vzdálili natolik, 
až začala připomínat paní Co-
lombovou. O  té se taky dost 
mluvilo a nikdo ji neviděl.

Dochází k tomu u mnoha slov, 
že jsou různě pokřivena, zne-
tvořena a upravena k obrazu 
těch, co je vyslovují. A  tak 
se může ve jménu lásky 
klidně zabíjet, využívat, 
zneužívat, podvádět, lhát 
i  manipulovat. Pokud by 
ale lidé věděli, co láska 
znamená, možná by ji 
ani nehledali. Vypadá to-
tiž úplně jinak, než si myslí. 
Není ani vznešená, ani nablýs-
kaná, ani krásná, ani příjem-
ná. Kdybych ji měl definovat 
lidskými slovy, řekl bych, že 
to všechno, co se jí dnes nazý-
vá, je jejím pravým opakem. 
Nepojí se ani s libými pocity, 
ani se vzrušením, ani rozkoší, 
ani příjemnými požitky, ale 
s řádem, disciplínou a pev-
nou vůlí. Pokud projdeme 
postupně všechny podoby 
toho, čemu lidé říkají láska, 
zbyde jen sobectví, ješitnost, 
slabost, pohodlnost, domýšlivost, marni-
vost, pudy, obchod nebo pýcha.

Hůř se ale v tomto případě vysvětluje, 
co láska je, než co není. Asi nejblíže prav-
dě při pokusu o  její zachycení do slov 

a písmenek byl německý spisovatel Oskar 
Ernst Bernhardt, známější pod pseudo-
nymem Abd-ru-shin, který se narodil 
v  saském hornolužickém městečku  Bis-
chofswerda nedaleko českých hranic. 
Psal a  mluvil o  podstatných otázkách 
života v čele s  láskou a  těmi největšími 
ideály tak dlouho, až zemřel na následky 
tělesného a duševního utrpení, způsobe-
ného nepřátelstvím lidí a pronásledová-
ním nacisty – ani jedni, ani druzí na jeho 

lásku zkrátka nebyli zvědavi. Dobře 
nedopadl ostatně ani další pro-
pagátor skutečné lásky – Ježíš, 
který o ní nejen hezky mluvil, ale 

také ji rozdával a šířil, a protože 
věděl, jak je úžasná, snažil se ji 

lidi „naučit“.
O  pravé lásce se mlu-

vit příliš nevyplácí, a  tak 
budu raději stručný. Mám 
tu ještě nějakou rozděla-
nou práci a dávno už jsem 
pochopil, že není moudré 
příliš dráždit hady bosou 
nohou.
„Opravdová láska se neo-

hlíží na to, co se druhému líbí, 
co je mu příjemné a co mu pů-
sobí radost, nýbrž se bude řídit 
jen tím, co druhému prospívá,“ 
napsal Oskar Bernhardt, který 
jako jeden z mála lidí pochopil, 
že láska je služba vyššímu cel-
ku, dobru, chcete-li. A platí to 
nejen pro lásku k druhým, ale 
především k sobě samým.

Pokud se budete mít 
opravdu rádi, budete dělat 
nikoli to, co je vám zrovna 

libé, ale to, co je správné, což 
může být v danou chvíli i dosti nepří-
jemné. Představte si, že byste byli plně 
vědomými bytostmi, které vidí minu-
lost, přítomnost i budoucnost a osudy 
lidí jako nitky, které se sbíhají a rozbíha-

jí, spojují a rozpojují, a míří stále vpřed. 
Cest, kterými mohou vést, je mnoho, 
a  vy jim budete moct dávat znamení 
a napovídat, kudy by měli vykročit. Měli 
byste tu moc plnit lidem všechna přání 
a umožňovat jim dělat vše, po čem tou-
ží a co je pro vývoj jejich duše důležité. 
Co uděláte? Necháte je jít pokaždé tam, 
kam v danou chvíli chtějí, protože ne-
vědí, co činí? I když víte, že to je ta nej-
horší možná varianta a za rohem spad-
nou ze skály? Nebo se jim budete snažit 
pomáhat tak, aby se té nejhorší variantě 
vyhnuli a udělali raději tři kroky dopra-
va, protože když půjdou tudy, nebude 
to v  budoucnu tolik bolet, i  když teď 
by pro ně byla příjemnější první cesta? 
Krásně to ukazuje film Správci osudu, 
kteří dohlížejí a pracují na tom, aby byl 
naplněn lidský osud, ale zároveň nebyla 
znásilněna jejich svobodná vůle. Podí-
vejte se na něj a leccos pochopíte.

Chci tím říct jen to, že pravá láska se 
pozná tak, že se budete snažit druhému 
opravdu pomoct, aby se vyhnul největším 
karambolům, a působit na něj v tom smy-
slu, aby šel tudy, kudy jít má, nikoli kudy 
jít chce. Pokud po vás bude chtít dítě dro-
gu, protože je mu po ní příjemně, nedáte 
mu ji, protože víte, že ho zničí. I když vás 
za to bude v tu chvíli nenávidět.

Neznamená to, že budete dělat něco 
za druhého, každý musí sám, ale budete 
se mu snažit jít příkladem a pomoc tak, 
jak nejlépe dovedete, a doufat, že to tře-
ba i díky vám pochopí. A pokud to nepo-
chopí a nakonec se rozhodne jinak, mu-
síte vědět, že jste udělali maximum a váš 
stůl je čistý. Abyste si potom nevyčítali, 
že jste mohli zkusit ještě to nebo ono. Po-
kud dokážete udělat to samé pro druhé 
i pro sebe, octnete se mnohem blíž lásky, 
než když se budete vodit za ručičku a ří-
kat si sladká slova. A ani o tom nemusíte 
mluvit. Oskar Bernhardt to napsal dob-
ře: Láska je především přísnost. vid 

LÁSKA a PŘÍSNOST
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ZPRÁVY

Z jiného světa
ČERNOBÍLÝ SPROSŤÁK. Jak fanatičtí 
mohou být lidé, kteří mají informovat 
ostatní a působit svou činností na masy, 
tedy mainstreamoví novináři, předvedl na 
sociálních sítích exredaktor časopisu Reflex 
Dušan Šrámek. Tento sice talentovaný, ale 
ideologicky vymletý autor pod můj nekrolog, 
který jsem věnoval známému českému 
rozvědčíkovi Miroslavu Polreichovi, jenž 
zahynul v březnu ve svých 87 letech při 
autonehodě u Čáslavi, napsal: „Chcípla jedna 
estébácká s..ně.“ Obvykle na Facebooku, 
který slušností zrovna neoplývá, nereaguji, 
neb je plný provokatérů, kteří si potřebují 
ulevit ze své zlosti, ale tady jsem se 
v pobouření nechal unést a kontroval: „…
řekla jedna novinářská s..ně“. On mi to vrátil 
postem, že „s..ně jsou ti, kteří podobnou 
s..ni bolševickou a estébáckou adorují“. Tak 
předně, připomenutí smrti známého agenta, 
jenž byl za studené války spojkou mezi 
Washingtonem a Moskvou, po roce 1968 
byl odstaven a nyní o zákulisí špionských her 
erudovaně přednášel, považuji za povinnost, 
i za cenu nadávek. Může mi ale někdo 
vysvětlit, v čem je lepší s..ně demokratická 
a kapitalistická (či novinářská?) než 
s..ně bolševická a socialistická? Nebo je 
dle demokratických s..ní automaticky 
s..ně ten, kdo byl komunista, a oni 
automaticky s..ně nejsou, neboť zrovna 
lezou do řiti systému, jenž je „u válu“, 
a budují jiné zlo, kterému říkají dobro?

NEMYSLIVÝ MYSLIVEC. Tereza Slavotínková šla jako každý večer venčit svoji fenku 
Zulku na louku za dům. Žije v obci Staré Bříště na Pelhřimovsku v Sýkorově mlýně, 
který stojí de facto na samotě. Kde jinde by se mohl pes volně proběhnout? Při návratu 
z únorové procházky ale Zulku již téměř u domu zastřelil kulovnicí místní myslivec. Policie 
ho kontaktovala a on se přiznal. Udělal to ale stylem, že by snad bylo lepší, kdyby mlčel. 
„Říkal, že na něco střílel a něco kňučelo,“ řekla nešťastná Tereza serveru iDnes.cz. Existují 
jen dvě možnosti: 1) věděl, že střílí na psa, a je to takový sadista, že zvíře usmrtil úmyslně, 
nebo 2) nevěděl, na co střílí, a vypálil z kulovnice jen na základě toho, že se něco pohnulo. 
Člověk ani neví, která varianta je horší. Co kdyby vypálil na dítě? To by asi taky kňučelo… 
Policejní mluvčí Jana Kroutilová řekla, že za trestný čin „poškození cizí věci“ lze uložit 
trest odnětí svobody až na rok. Od kdy je pes věc? Pokud to individuum střílelo, aniž by 
vědělo, na co, není to poškozování věci, ale pokus o vraždu, bráno selským rozumem. 
Zajímavý je v tomto kontextu původ slova myslivec. Časopis Naše řeč uvádí, že myslivec je 
substantivní odvozenina z přídavného jména myslivý. „Myslivý je ten, kdo stále, usilovně, 
rád (o něčem, na něco) myslí.“ Tak tenhle myslivec tedy rozhodně myslivý není.

TERORISTKA, ČI BUDDHISTKA? „Část života jsem strávila ve squatech, takže pokud 
řeknu, že nějaké místo je špinavé, musí to být opravdu špinavé. Vyskytuje se tu nějaký 
druh hmyzu; nevím, jak se jmenuje, nikdy jsem nic takového neviděla. Je to velké jako myš, 
ale má to tykadla,“ napsala svým blízkým Markéta Všelichová, kterou spolu s Miroslavem 
Farkasem odsoudil turecký soud k šesti letům vězení za spolupráci s bojovníky milic 
syrských Kurdů, jež Ankara považuje za teroristickou organizaci. Netuším, proč se ti dva 
míchali do geopolitické omáčky a co je vedlo k účasti v konfliktu, jenž nebyl jejich, ale přístup 
slečny Všelichové v nelehké situaci zasluhuje respekt. V dopise, který zveřejnil server Info.
cz, totiž napsala: „Někdy se cítím smutná, ale už nebudu plakat. Když pláču, smějí se mi. (...) 
Ano, přiznávám, když jsem to viděla, byla jsem tak šokovaná, že jsem začala plakat. Všichni 
se smáli a volali i další stráže, aby se na mé neštěstí přišli podívat. Ale věřte mi, na závěr 
jsem jim poděkovala. Takové chování mě posiluje. Dává mi sílu se vyrovnat se situacemi, 
jež přede mě postaví. Nedovolím jim, aby mě zničili. Po prvním šoku jsem se opět vrátila 
ke své filozofii. Ta zní: Nedělej si starosti s tím, co aktuálně nemůžeš mít, ale podnikej to 
nejlepší, co je možné v daných podmínkách. Takže se i na malém prostoru snažím sportovat, 
i ve špinavé koupelně se studenou vodou se denně sprchuji, myji si vlasy, peru oblečení…“

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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ZPRÁVY

SEBEVRAŽDA ODS? Kdysi pravicová ODS se pod vedením 
politologa Petra Fialy stáčí čím dál víc k neoliberálním partajím 
typu TOP 09, jež sbírají městské levicové voliče, pro něž jsou 
ale atraktivnější Piráti. Václav Klaus ml. však ODS vrátil část 
voličů, kteří ji volívali dříve, ale přestali s tím kvůli figurám typu 
Řebíčka, Langera či Vondry, a posléze i kvůli jejímu „fialovění“ 
a ideologickému splynutí s ostatními „eurosojuzovými“ stranami. 
V minulých volbách se syn zakladatele strany stal podle počtu 
preferenčních hlasů druhým nejpopulárnějším politikem v zemi, 
ale vlastní strana jej rychle „zařízla“. Fiala a spol. mají z Klause 
takový vítr, že jej nezvolili do vedení strany a vytěsnili jej i v pražské 
ODS. V březnu Klaus kritizoval skutečnost, že se náš parlament 
mění v pobočku EU a ztrácí kontrolu nad osudem republiky. 
Většina zákonů, které Klaus a spol. přijímají, je totiž povinné přijetí 
eurorozkazů, jež by jinak poslanci neschválili, nyní ale musí. Přirovnal 
toto počínání k židovské komisi, jež rozhoduje o tom, kdo kdy půjde 
do transportu, narážeje tak na skutečnost, že během okupace byla 
v Protektorátu zřízena Ústředna pro židovské vystěhovalectví. 
Ta podléhala Adolfu Eichmannovi a zastrašováním nutila 
Židovskou náboženskou obec v Praze, aby prováděla registrace 
Židů, shromažďovala je k deportacím a zajišťovala jejich majetek, 
a organizačně se tak de facto podílela na vlastním tragickém 
osudu. Klaus připustil, že příměr je přehnaný, ale hujer Fiala toho 
využil a ze strany jej vyloučil. Pěkně občansky a demokraticky.

DĚTI ŠKODÍ SVĚTU. Nejhorší věcí pro životní prostředí nejsou 
uhelné elektrárny, ani auta s dieselovými motory či vatičky do uší, ale 
děti. S touto převratnou ekoterorií přišla německá autorka Verena 
Brunschweigerová, jež o tom dokonce napsala knihu s názvem 
Kinderfrei statt kinderlos (Osvobození od dětí namísto bezdětnosti), 
a tím připravila zbytečně o život mnoho stromů. Hlavním důvodem, 
proč se rozhodla pro život bez dětí, jsou údajně její ohledy na 
životní prostředí. Jedno miminko prý vypustí do světa až 50 tun 
oxidu uhličitého (CO2), který klimatická lobby vyhlásila jako jeden 
z hlavních zdrojů globálního oteplování. Devětatřicetiletá feministka 
se ptá: „Proč by se žena starší třiceti let nemohla svobodně 
rozhodnout, že nebude mít děti?“ Naše kultura je zaměřena na 
to chtít děti, a to je dle ní špatné, jelikož to moc svazuje ženu 
s rolí matky. Brunschweigerová mimo jiné učí němčinu, angličtinu 
a etiku (!) na bavorské střední škole. Ve vymírajícím Německu 
(počítáme-li Němce) ideální vzor pro mládež. Mám ale pocit, že 
zrovna ona rozhodnutím nemít děti planetě opravdu pomohla.

OBYČEJNÁ PENETRACE. Případy zneužívání v církvi, jež se 
dostávají na veřejnost, jsou často otřesné a je stále jasnější, že 
jde o systémový problém uvnitř uzavřených církevních komunit. 
Podobné organizace dokonce devianty a lidi s jinými sexuálními 
preferencemi zřejmě přitahují, neboť se mohou za sutanami lépe 
schovat a za zdmi kostelů a klášterů mají pro podobné aktivity 
ideální podmínky. Čerstvě byl usvědčen australský kardinál George 
Pell. Soud v Melbourne nařídil pro bývalého šéfa vatikánské 
pokladny vazbu a odsoudil 77letého „duchovního“ na šest let odnětí 
svobody. Pell v 90. letech coby arcibiskup zneužil dva chlapce ve 
věku 12 a 13 let. Jde o nejvýše postaveného katolíka, jemuž bylo 
zneužívání prokázáno. Korunu všemu nasadil Pellův advokát Robert 
Richter, jenž se snažil dokázat, že zde neexistují přitěžující okolnosti. 
A přitom prohlásil: „Byla to obyčejná sexuální penetrace, při níž se 
dítě aktivně nezapojuje.“ Nevím, zda ho někdo někdy „obyčejně 
penetroval“, ale dokáže-li vypustit ze svých nevymáchaných 
advokátských úst něco podobného, možná by k pochopení 
pomohlo, kdyby ho na 14 dní zavřeli do kláštera a .... Samozřejmě 
jen kdyby se mu to nelíbilo. Pak bych s ním udělal interview…

IVAN TO VĚDĚL. Poté, co hokejisté extraligového Chomutova 
posrali celou sezonu, a spadli do takzvané baráže, kde budou 
bojovat o záchranu v nejvyšší soutěži, ohlásilo vedení týmu před 
zápasem proti Karlovým Varům, že mají skoro všichni hráči střevní 
potíže, a proto místo nich nastoupí náhradníci a junioři. „Měli 
svačinku jako každý týden. Bohužel v ní zřejmě byla salmonelóza, 
jak ukazuje test jednoho z hráčů. Další je postupně absolvují také. 
(…) Vše řešíme s Krajskou hygienickou stanicí,“ řekl výkonný 
ředitel HC Piráti Chomutov Stanislav Mikšovic. „Bohužel nastalo 
něco, co nikdo z nás nemohl předpokládat,“ uvedl šéf na klubovém 
webu. Opravdu? Když je onou pravidelnou „svačinkou jako každý 
týden“ zrovna tataráček? Jestli přistupuje celý klub k hokeji tak 
jako ke stravě, těžko se divit, že bojuje o udržení soutěže i stolice. 
Kterého blázna napadlo dovolit jíst hráčům hromadně syrové 
maso v podobě tatarského bifteku v čase, kdy se maso vyrábí 
tak, jak se vyrábí? Tedy v obrovských masokombinátech, kde se 
napouští konzervačním plynem, aby vydrželo „léta“, a jen se dle 
potřeby rozváží? Pokud se zataví do fóliových vaniček, můžete 
být v klidu – do doby, než odtud maso vyndáte; pak je třeba jej 
okamžitě sníst, neboť započnou hnilobné procesy. Další várka 
se veze k řezníkům, kde maso vyndané z plynu leží, dokud se 
neprodá. Tady už je třeba víc štěstí než rozumu. Zvlášť když 
většina domácností i restaurací zplynované maso ještě mrazí, 
čímž se z něj stává jed. Když legendární hokejový trenér a hrdina 
z Nagana Ivan Hlinka razil rčení „hlavně se z toho neposerte“, 
netušil, jak prorocká jeho slova mohou být. IIIvan Hlinkaaa…
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Se známým astrologem 
Antonínem Baudyšem 
o mezilidských vztazích, 
o programech a přesvědčeních, 
které řídí náš život, o tom, 
proč tvrdošíjně odmítáme 
své nastavení změnit, i když 
se tím ničíme, proč je rozpor 
mezi obrazem a skutečností 
tak veliký, a proč to, co dřív 
fungovalo, najednou fungovat 
přestává.

PRAVDĚ  
nelze vzdorovat

Foto Šifra 
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V ybrat si vědomě vlastní scénář, 
odmítnout plavbu po široké 
řece točící se dokola. Změnit 
toto nastavení, to je vítěz-

ství. My jsme životem i  astrologickým 
soukolím čím dál více vedeni a  tlačeni 
k mistrovství. Abychom nežili tak, jako 
když se kutálíme z kopce a nevíme, ani 
proč, ani jak dlouho to ještě bude trvat. 
Ale abychom se orientovali v krajině a tu 
cestu si užili,“ vyprávěl v rozhovoru, kte-
rý jsem s ním dělal skoro před pěti lety, 
Antonín Baudyš mladší (46). Stejně jako 
otec, známý astrolog, se věnuje čtení 
z hvězd, a stejně jako otec, bývalý ministr 
obrany, chce vstoupit do vysoké politiky; 
za Hnutí Cesta nyní kandiduje do Evrop-
ského parlamentu.

Byla to tehdy téměř prorocká slova. Jen 
se od té doby tlak ještě zvýšil, lidi i politi-
ci blázní stále víc a z kopce se kutálíme 
ještě rychleji. Tonda, který mnoha lidem 
tyká a mnoho lidí tyká jemu, to vnímá 
podobně, ale na celý proces lidského vý-
voje se dívá i z jiného úhlu: „Mám hodně 
rád přístup, kdy tomu, co se děje, dáváš 
svoji důvěru. Jsme na tom jako civilizace 
čím dál lépe tím, že si toho připouštíme 
a přiznáváme tolik, kolik jsme v minulos-
ti nebyli schopni.“
     
Když jsme se bavili minule o  tom, co 
lidi hledají v  astrologii, udělal jsem si 
poznámku, že nejdůležitějším úkolem 
či poselstvím, které se jim snažíš pře-
dávat, je potřeba změny vnitřního na-
stavení. Říkal jsi, že vnější síly k tomu 
člověka směřují či tlačí a jde jen o to, jak 
moc se tomu člověk brání…
Astrologie je navázána na objektivní 
existenci těles a  jejich měřitelný po-
hyb. A tím v lidech vzbuzuje očekávání 
přesných informací. I  když je pohyb 
nebeských těles měřitelný, tak prostor 
pro interpretaci toho, co to znamená 
a co s  tím člověk může dělat, je stejně 
obrovský. A právě tohle je na tom to za-
jímavé – to, jak lze rozumět obyčejným 
příběhům v  životě, nebo tomu, co se 
děje ve splečnosti. Ohromně chceme žít, 
ale často se nám zdá, že s přibývajícími 
roky se koridor života zužuje. On se ale 

může naopak zvětšovat. A tak hledáme, 
jak se to dělá. Můj tatínek říkal, že strava 
by měla být pestrá. To tak je, ale i život 
by měl být pestrý. Náš emoční projev by 
měl být bohatý, náš život by měl obsaho-
vat zážitky. 

Proč tím, jak stárneme, zjišťujeme, že 
nás výrazně limitují naše přesvědčení 
a že se, jak ty říkáš, naše cesta naopak 
zužuje? A  proč místo abychom byli 
pány svého života a žili, jak si přejeme, 
necháme se jím vláčet?
Jak zrajeme, Milane. Podvědomé pře-
svědčení, podle nichž žijeme, nás postup-
ně tlačí ke zdi. Abychom byli schopní se 
na ně podívat a začít je měnit. Tím, že 
se opakují dokola, jsme schopni je roz-
poznávat. Začít věřit něčemu vibračně 
zajímavějšímu. Nemluvě o tom, že i naše 
okolí nám dává silnější zpětnou vazbu, 
ukazující, že jedeme v programech. Což 
je v našem zájmu.

Podle toho se tedy odvíjí výsledek, který 
je de facto stejně měřitelný jako třeba 
pohyb nebeských těles v astrologii? Jest-
li jsme šťastní, nebo nejsme, zda jsou 
šťastní lidé okolo nás, či nejsou…
Přesně. Výsledky jsou takové, jaké jsou 
programy. Dobré programy, dobré vý-
sledky. Jsme nuceni i k určité informační 
selekci. Internet nás přehlcuje. Nejsme 
schopni to třídit podle rozumu, chodíme 
proto po čichu a po instinktu. Představ 
si, že tvým dominantním přesvědčením 
by byla zodpovědnost. Zodpovědnost je 
úžasná vlastnost, ale ve finále jsi schopen 
se kvůli ní i zničit. Jednoduše proto, že se 
zodpovědně snažíš splnit úplně všechno 
a vyhovět všem, ale nemůžeš. Protože den 
má jen dvacet čtyři hodin, a ty ses narodil 
kvůli sobě. Kvůli tomu, abys žil, a ne kvůli 
tomu, abys všechny uspokojil. Byli jsme 
mnohdy vychováni k tomu, abychom se 

přizpůsobili, a  tak zapomínali sami na 
sebe. Podceňujeme vlastní pocity, které 
nás však jako jediné informují o tom, co 
skutečně potřebujeme. Pokud svoje emo-
ce opomíjíme, jejich hlasitost se stupňuje, 
a nakonec jim čelíme zcela frontálně.

Jako by nám někdo či něco radilo, kudy 
máme jít, a  my děláme, že to neslyší-
me… Máme svoji hlavu. Takže jde v pod-
statě o to, jak daleko vše necháme zajít, 
než se na to budeme ochotni podívat?
Jo. V tomto směru plujeme všichni na stej-
né lodi, akorát holky by měly mít přístup 
k  vlastním pocitům a  emocím trochu 
snazší, než máme my. Kluci mají sklon 
ztotožňovat se víc s rozumem a vůlí.

Zdá se mi, že před takovými 10 lety 
byl problémem nedostatek informací 
o  tom, že povaha reality není taková, 
jak je nám prezentována ve školách, ro-
dinách či v médiích. Nebyla alternativa. 

Teď jsou některé informace dostupněj-
ší. Ale chtějí ty informace lidi vědět?
Milane, není jejich úkolem to vědět. 
V tom hle tu máme dělbu práce. Rozpor 
mezi obrazem a skutečností je tak velký, 
že málokdo si může dovolit ten luxus žít 
s vědomím tohoto rozporu. V psychologii 
se tomu říká kognitivní disonance.

Jenže právě ta neochota vidět realitu 
nás vede do záhuby. Změnily se problé-
my či požadavky, se kterými za tebou 
jako astrologem lidé chodí?
Co se změnilo u mě, je, že jsem získal víc 
zkušeností stran manželství, a  obecně 
fungování, a nefungování, vztahů mužů 
a žen. Je to důvod, proč si lidé za mnou 
přicházejí kvůli tomu povídat. A já jsem 
za to vděčný, protože jsem si přál s lidmi 
mluvit o  jejich vztazích a  teď to mám. 
Dominantním tématem je hledání lásky.

Výsledky jsou takové, jaké jsou programy. Představ si, že 
tvým dominantním programem by byla zodpovědnost. Ve 
finále jsi schopen se kvůli ní i zničit...
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Když jsme u toho manželství, tobě me-
zitím, co jsme se neviděli, jedno skonči-
lo. Co nového jsi zjistil o manželství?
S  Kristinou jsme spolu strávili intenziv-
ních patnáct let. Velkými mezníky byly tři 
roky ve Španělsku, narození syna, návrat 
do Čech a přijetí adoptivní holčičky na pa-
lubu. Postupně jsme ale přestávali vidět, 
kam bychom náš vztah mohli rozvíjet dál. 
Víc se nám ukazovalo, co můžeme rozví-
jet každý individuálně. Jednoho říjnového 
dne jsme byli nuceni si to přiznat.

Bylo to těžké?
Jo, moc. Pro mě to byla ještě rok před 
rozchodem jedna z největších hrůz, totiž 
že bych ztratil domov a pocit rodiny. Ale 
zároveň jsem věděl, že bát se toho není 
správně a  že člověk by měl být vnitřně 
svobodný. I proto, aby moje chování bylo 
autentické a ne řízené strachem ze ztráty. 
Ve finále se nám podařilo nastavit to tak, 
aby o nás děti nepřišly. Prodali jsme dům 
a koupili dva byty v centru Šumperka spo-
jené schodištěm a děti mezi námi lítají, jak 
je napadne. Pořád jsme máma a táta. Kris-
tina má nového partnera, já si našel přítel-
kyni. Zkoušíme žít koncepci velké rodiny. 
Kristinin přítel je s tím srovnán, má přítel-
kyně si možná zvykne, možná nezvykne.

To je dost neobvyklé…
Byl to pro nás jediný způsob, jak neztra-
tit pocit harmonie. Tímhle rozhodnutím 
jsme znevýhodnili sebe, ale zvýhodnili 
děti. Bylo to řešení potřebné i vzhledem 
k tomu, že hodně cestuji a přednáším. 

Jak jste dokázali ukočírovat emoce?
Jeden druhému jsme neublížili. Nebylo 
co si vyčítat nebo odpouštět.

Co když to příště bude stejné?
Jinými slovy, ptáš se, jestli i s těmi další-
mi vztahy to nedopadne stejně?

Ano. Zda, kdyby to člověk pochopil, ne-
dalo by se to vyřešit a zpracovat v tom 
vztahu původním.
Zkoušeli jsme to posledních pět let. Měli 
jsme množství srovnání i skrze naše pro-
fese astrologa a  terapeutky. Nyní jsme 

přátelé, navzájem na sebe neklademe 
požadavky, které v manželství vznikají. 
Za deset patnáct let se dva lidé mohou 
posunout každý svým směrem.

Zajímá mě moment, kdy je člověk scho-
pen si to přiznat. Věci nepřicházejí z čis-
tého nebe, ale často si myslíme, že to 
nějak dopadne. Pak se divíme, když ne.

To je snadné. Pravda je silnější než to, 
co si chceme myslet. Nikdo není scho-
pen pravdě dlouhodobě vzdorovat.

Vzdorujeme už nejmíň stovky let, ale 
jde to stále hůř. Proč se tlak zvětšu-
je? Souvisí to s vesmírem, planetami, 
nebo čím?

To je stále onen rozpor mezi představou 
a skutečností. To, co je únavné a vysilu-
jící, touží zmizet. Letošní rok je v tomto 
směru velmi nekomfortní. To, co dřív 
fungovalo samo, najednou fungovat pře-
stává. Jsme tím nuceni ke korekci. 

Proč tak rádi žijeme v iluzi?
Je nám vlastní šetřit energií, respektive 

chceme získat co nejvíce energie při co 
nejmenším energetickém výdeji. V  tom 
pak tkví riziko, že budeme očekávat 
něco, co ani nemůže nastat. Případně na-
opak, vkládáme energii do něčeho a nevi-
díme, že se nám to nevrací a nevrátí.  

Jsme pohodlní?

Jako děti jsme na novinky reagovali velmi dobře. Postupně 
nás má ale tendenci ovládnout zvyk, protože opakovat 
tutéž činnost dokola nám přijde energeticky výhodnější.

„Z určitého hlediska jsme na tom jako 
civilizace čím dál lépe, protože si toho 
připouštíme a přiznáváme tolik, kolik jsme 
v minulosti nebyli schopni.“   Foto Šifra 
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Přesně tak. Ale v přírodě se travička vždy 
nakonec protlačí přes asfaltový koberec 
a  pupeny se na stromě rodí, i  když je 
zima a sluníčka ještě málo.

Kde se bere nechuť k práci na sobě?
Když jsme byli děti, tak jsme zpravidla na 
novinky reagovali velmi dobře, těšili jsme 
se. Postupně nás má ale tendenci ovlád-
nout zvyk, neboť opakovat dokola tutéž 
činnost nám připadá energeticky výhod-
nější nežli dělat věci nové a jiné. A proto 
jsme tam, kde jsme. Přichází vrchní a při-
náší kávu zdarma, protože nám předtím 
zapomněl donést polévku. Na prostírání 
natiskne razítkem nabídku dezertů, jež 
nejsou nejlevnější. Tonda mu řekne, že jsme 
tlustí dost. „Nechtěl jsem ho ranit, ale bylo 
to pokrytectví, protože my si dáme dort 
někde jinde. Vidíš, mám v tom říkání prav-
dy ještě rezervy.“ Nakonec se jdeme projít 
k řece a je to lepší než dort. Tlustí jsme dost.

Jsi v mnoha věcech podobný svému otci. 
Jsi také astrolog a také míříš do politiky. 

Proč, když jsi měl bezprostřední zkuše-
nost s tím, jak politika funguje?
Dlouho jsem vstupu do politiky vzdoro-
val s  tím, že jsem otec a manžel. Děti 
jsou ale již trochu větší a naše manžel-
ství skončilo. A hlavně se našel subjekt, 
se kterým se mohu ztotožnit – Hnutí 
Cesta (více na straně 18). Původně jsem 
vstupoval k  Pirátům, protože měli 
v  programu takzvaný skleněný stát. 
Transparentnost státních účtů a  inter-
netovou dohledatelnost veškerých stát-
ních a  komunálních smluv, což tehdy 
byla převratná myšlenka.

Byla to jen slova. Piráti zapluli do poli-
tického mainstreamu, a  když napří-
klad začalo Centrum.cz Zdeňka Bakaly 
mazat e-maily od lidí z alternativních 
médií, jim to nevadilo.
Rozešel jsem se s nimi jak esteticky, tak 
zahraničně-politicky. Dodnes tam jsou 
dobří lidé, kteří si například uvědomují  
tu obrovskou  protiruskou hysterii. Třeba 
místopředseda Vašíček, který řekl, že se 

15. březen 1939 nepřipomíná, na rozdíl 
od sovětské okupace. A přišel o funkci.

To je pro dnešní dobu stále typičtější…
Mainstream piráty zarovnal do vzorné 
linie. Když se Jindřich Šídlo ze Seznam 
Zpráv zeptal Ivana Bartoše na vztah 
k  NATO, odpověděl Ivan bezelstně, že 
zde nemá jednoznačný názor. A celý další 
týden se točily v novinách titulky, že Pi-
ráti ohrožují bezpečnost státu, protože 
nemají jasný postoj k NATO. I proto se 
programově přidávám na tu stranu, kte-
rá tvrdí, že bezpečnostním rizikem není 
Rusko, ale dobyvačná válka proti Rusku.

Pořád se mele o svobodě a demokracii, 
a pak stačí říct, že se ve srovnání s ro-
kem 1968 málo mluví o výročí německé 
okupace, a máš po legraci. A funkci. Ty, 
jelikož tvůj otec byl ministr, jsi vždy vě-
děl, že je skoro vše jinak, než se říká?
Ne, vůbec. Ani táta netušil. Byli jsme od-
hodlaní budovatelé kapitalismu, stejně 
jako rodiče mého táty odhodlaně budovali 
komunismus. To kyvadlo takhle létalo zle-
va doprava. Pro mě byl stěžejním okam-
žikem v chápání světa Beslan – teroristic-
ký útok na tamní základní školu v roce 
2004. Když jsem si z podezřelých náhod 
a  indicií dal dohromady, že tu základku 
s dětmi i učiteli vyhodila do vzduchu rus-
ká tajná služba FSB. Ale pak jsem si začal 
být jistý, že FSB stojí i za staršími útoky 
v Moskvě a Vladikavkazu ze srpna 1999. 
A když už jsem si přiznal tohle, byla krát-
ká cesta k tomu, aby mi došlo, že i 11. září 
2001 a zhroucení Světového obchodního 
centra v New Yorku je zinscenované. 

To 11. září chápu, na webu o tom mám 
celý seriál. Spolu jsme navíc o tom dělali 
internetový pořad. Dvě letadla nemo-
hou shodit tři mrakodrapy ani za svaté 
tele. Ale co ten Beslan? 
Podpora války v Čečensku. Ruská vláda 
potřebovala umlčet veřejnost tváří tvář 
drsnosti, s  jakou ničili Rusové Čečence 
v Grozném. Rusové byli v prekérní situ-
aci, protože původně v Čečně příšerným 
způsobem prohrávali. Měli proti sobě 
wahhábistické instruktory ze Saúdské 
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Arábie kryté saúdskými penězi. V Mosk-
vě a Petrohradě Rusům vybuchovali do 
povětří podnikatelé v  autech, obchody, 
autosalony, to vše v  rámci války mafie, 
kde Čečenci tvořili nejnebezpečnější kří-
dlo, které svojí brutalitou úplně vyřadilo 
ruskou mafii ze hry. Čečenská mafie měla 
svého zástupce i v  ruské vládě v osobě 
Borise Berezovského, který s nimi ještě 
před nedávnem obchodoval s auty.

Odkud tyto informace máš? Toto na-
ším tiskem nikdy neproběhlo...
Tyto informace zveřejnil Paul Chlebnikov, 
americký novinář s ruskými kořeny a šéf-
redaktor ruské mutace magazínu Forbes. 
V knize Kmotr z Kremlu. Boris Berezov-
skij, pobývající v britské emigraci, jej nic-
méně za to nechal zastřelit. Putin nevěděl, 
jak v Čečensku zvítězit a porazit teroris-
mus ve svém hlavním městě, veřejnost 
byla po prohrané afghánské válce naladě-
na pacifisticky. Z tohoto titulu je hodnoce-
ní falešné vlajky zase trochu jiné, než když 
USA s  Izraelem domluvily 11. září kvůli 
chystané agresi do sedmi blízkovýchod-
ních zemí, jak prozradil generál Wesley 
Clark… (Clark v březnu 2007 v rozhovoru 
s americkou investigativní novinářkou Amy 
Goodmanovou přiznal, že se pár dní po 
11. září 2001 při návštěvě Pentagonu do-
věděl o  rozhodnutí administrativy George 
W. Bushe provést preventivní útok na Irák 
bez jakýchkoli příčin a důkazů; a pár dní 
poté o rozšíření tohoto plánu, jenž počítal 
s americkou invazí do sedmi zemí během 
následujících pěti let, kromě Iráku třeba do 
Afghánistánu, Libye, Jemenu, Íránu či Sýrie.) 
Mluvil jsem o událostech v Beslanu proto, 
že by mi přišlo pokrytecké, kdybych jed-
nu ze stran obviňoval, ale u strany opačné 
přivíral oči. S Rusy sdílíme společný kul-
turní okruh, ale to i s Němci. A ve finále 
nám nezbývá než říkat pravdu o  všem 
a sledovat, co je náš národní zájem.

Tvůj otec byl ministr obrany. To, jak sys-
tém funguje, ses dozvěděl díky tomu?
Vůbec. To přišlo až později. Táta odmítl 
v  létě 1993 vstoupit do zednářské lóže 
a  několik týdnů nato mu začaly velké 
problémy v  médiích. Dělostřelci v  Dou-
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povských horách přestřelili terč a zasáhli 
prázdnou chalupu o kus dál. Hodilo se 
z  toho udělat velký skandál. Ale když 
potom dalšímu ministrovi Holáňovi pře-
padli neznámí pachatelé ministerstvo 
obrany a  odzbrojili hlídku na vrátnici 
u  vjezdu do ministerstva, tak se mé-
dia tvářila, jako že se takové věci prostě 
mohou stát. Dvojí metr. Jakmile se s tím 
potkáš přímo a týká se to někoho blízké-
ho, je to jiné, než když to jen pozoruješ 
zpovzdálí. Do té doby má člověk tendenci 
nad vším přivírat oči a pomyslet si „však 
jim to patří, neřádům politickým“.

Jak to dopadlo?
KDU-ČSL tátu donutila rezignovat. Sta-
lo se to ve stejném týdnu, kdy se mělo 
jednat o  odvolání Josefa Luxe z  pozice 
ministra zemědělství kvůli obrovským 

finančním nesrovnalostem v  Pozem-
kovém fondu ČR, který měli na starost 
právě lidovci. Václav Klaus ve funkci pre-
miéra věděl, že kdyby mu v jeden týden 
vypadli dva klíčoví ministři klíčového 
koaličního partnera, mohlo by to položit 
celou vládu. Takže ačkoli byl s prací mého 
otce spokojen, kvůli zachování vlády 
s návrhem na jeho odvolání souhlasil.

Tak jsi pochopil, co je politika… A ote-
vřel oči. Začal jsi mluvit i o 11. září 2001. 
Přestal ses bát vidět pravdu?
Z  legrace říkám, že temná strana síly 
nasekala 11. září 2001 příliš mnoho 
chyb. Všechny ty pády letadel měly to-
lik podivných nesrovnalostí, že nám 
muselo dojít, že je to celé fake. Byla to 
pro nás v podstatě blahodárná událost, 
protože jsme se tváří v tvář souvisejícím 
lžím museli pochlapit a začít se spoléhat 
na vlastní oči a úsudek. Kdyby to tehdy 
udělali důkladněji, možná bychom celé-
mu tomu matrixu věřili dodnes.

Spousta lidí tomu ještě věří. Co se teď 
děje se světem? Vždyť je to čím dál horší.
Viděno z výšky, ať se děje cokoli, vždy se 
jedná o nutnou korekci předchozího sta-
vu. Mám rád přístup, kdy tomu, co se děje, 
dáš důvěru. Z určitého hlediska je na tom 
naše civilizace lépe, neboť si toho přizná-
váme tolik, kolik jsme dřív nebyli schopni.

Nezměníme-li se, dopadneme zle. Jak se 
s tím vyrovnat a zvládnout to? 
Otevřený boj málokdy vede k  dobrým 
výsledkům. Nejúspěšnějším člověkem 
20. století byl Mahátmá Gándhí, protože 
pasivní rezistence jeho skupiny vyvolala 
ve finále postupné zhroucení celého ko-
loniálního systému. A domnívám se, že 
i v našem případě bohatě stačí, když náš 
odpor má tu podobu, kdy věci nazývá-
me pravými jmény. Nebojíme se mluvit 

i za cenu odvety druhé strany (Bakalův 
týdeník Respekt, jenž slovně horuje pro 
svobodu, Tondovi vypnul bez upozornění 
jeho úspěšný blog), nebo ztráty funkce, 
protože my v zásadě nepotřebujeme nic 
jiného, než aby lidé věděli, jak se věci mají.

Abychom si přestali lhát do kapsy…
O zbytek už by se mělo postarat kolek-
tivní vědomí.

Proč neděláme to, co máme? 
Žijeme zatím s  tím, že sami pro sebe 
nejsme dost důležití. Někdy klientům ří-
kám: Představte si, že začnete dělat to, co 
je pro vás dobré. Ta otázka v nich obvykle 
vyvolá naprostý zmatek. Naše autode-
struktivní postoje se začnou otřásat.

Co s tím?
Už tím, žes mi položil tyhle otázky a ze 
mne vypadly tyhle odpovědi, tak jsme 
udělali nejvíc, jak jsme s  tímto časem 
mohli naložit.  vid 

Sami pro sebe nejsme dost důležití. Někdy klientům 
říkám: Představte si, že byste dělali to, co je pro vás dobré. 
Ta otázka v nich obvykle vyvolá naprostý zmatek. 

„Málokdy vedou odpor a boj k dobrým 
výsledkům. Nejúspěšnějším člověkem 

20. století byl Mahátmá Gándhí, protože 
pasivní rezistencí vyvolal zhroucení celého 
koloniálního systému. A domnívám se, že 
i v našem případě bohatě stačí, když věci 

nazýváme pravými jmény.“   Foto Šifra 
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M yslel jsem, že se o  mě po-
kusí  regulérní mrtvička. 
Chtěl jsem poslat na poště 
dva doporučené dopisy na 

Slovensko a  jeden obyčejný u  nás. Nej-
těžší psaní vážilo kilo a obsahovalo dvě 
knížky, ve druhém byla kniha a do třetí-
ho jsem zabalil časopis.

Spěchal jsem. Ve frontě čekalo asi osm 
lidí, z  toho pět přede mnou. Se třemi 
okýnky maximálně pětiminutová záleži-
tost, odhadoval jsem. No jo, jenže pravé 
okýnko bylo hlavně na Czech Point a děs-
ně pomalé, prostřední zavřené a slečna, 
která obsluhovala to jediné zbylé otevře-
né, si povídala s tou, co seděla u zavřené 
přepážky, a dvěma dalšími, jež postávaly 
nad ní. V tomto podniku jev nikoli neob-
vyklý. Nejde ale házet všechny do jedno-
ho pytle, vždycky záleží na konkrétních 
lidech. Na pobočce, kam často chodívám, 
pracuje bezvadná paní Šárka, která se 
i ve stresu, když je pošta plná lidí, doká-
že usmát. Práce jí jde příjemně od ruky 
a  přemýšlí u  ní, takže neodběhne (na 
rozdíl od její „samona sírací“ kolegyně, 
která je znechucená, ještě než po ní co-
koli chcete) dozadu pro dopis, aniž by po-
čkala, až domluvím, a tak musela jít ještě 
dvakrát. Na jednom pražském oddělení, 
kde nakládají těžké palety a odbavují vel-
ké zásilky ve dvanáctihodinových smě-
nách, pracují taky fajn lidé.

Obecně se ale Česká pošta či přesně-
ji duch této instituce vyznačuje tím, že 
v mnoha ohledech zamrzl v socialismu. 
„Jedou“ podle něj i  zaměstnanci, včetně 
těch, kteří pravý „socík“ nezažili. Těm 
čtyřem mladým žábám nepřišlo divné, 
že ačkoli jich je stejně jako zákazníků, ne-
měly by si povídat a rovnat obálky teď, ale 
třeba až na konci šichty. Nezájem. Domní-
vají se, že jsou placeny za to, že jsou v prá-
ci, ale to, co udělají, a spokojenost klientů 
nepovažují za svou starost. Musel by jim 
to někdo vysvětlit a nastavit jiná pravidla.

Jiná situace samozřejmě je, když chybí 
lidi, třeba řidiči. Znatelné je to například 
u doručování balíků do ruky. Zákazník 
často česká na balík doma, ale za celý 
den se nikdo neukáže. Jaképak je potom 
jeho překvapení, když najde ve schránce 

oznámení, že nemohla být zásilka do-
ručena, protože nikdo nebyl doma. Ptal 
jsem se nedávno řidiče pošty, kolik tako-
vých balíků musí denně rozvézt. Mini-
málně sto třicet, pověděl mi. Kdyby jez-
dil osm hodin, má necelé čtyři minuty 
na doručení jedné zásilky. Elementární 
počty prozrazují, že to dost dobře nejde. 
A  tak, když nestíhá, hodí do schránky 
papír a pádí dál.

Řidiči některých přepravních společ-
ností pro změnu často fungují tak, že 
balík dovezou primárně těm, kteří si 
ráno na centrále zjistí jejich telefonní čís-
lo a čas doručení si s nimi upřesní. Toho, 
kdo nezavolá, pak nechají až na druhý 
den. Je to šílený stres a těžko se jim divit.

Sedm set dvacet osm
Jak se ale říká, ryba smrdí od hlavy. 
U státního podniku, jako je Česká pošta, 
to platí dvojnásob. O vedoucích funkcích 
nerozhodují výsledky a  schopnosti, ale 
takzvaný „politický klíč“. Management 
pak může mít úplně jiné úkoly a staros-
ti než spokojenost zákazníků. Jen tak je 
možné, že končící šéf – jako loni Martin 
Elkán – dostane zlatého padáka ve výši 
ročního platu 8,5 milionu korun (klasika, 
na management jsou miliony, a zaměst-
nancům je zatěžko přidat tisícovku). Za 
výsledky pošty to být určitě nemohlo… 
Jen doplním, že jej do křesla dosadil pod-
nikatel ve funkci ministra vnitra Milan 
Chovanec, známý to plzeňský šíbr. Ofici-
álním důvodem odvolání šéfa České poš-
ty novým ministrem vnitra za ANO Lu-
bomírem Metnarem byla „neschopnost 
vtisknout jednomu z největších zaměst-
navatelů v zemi jasnou vizi“. Fakticky ale 
jedna byznysová parta vystřídala druhou.

Vizi nového ředitele Romana Knapa 
jsem upřímně řečeno raději nezkoumal, 
a  po čerstvé zkušenosti na pobočce 
v pražském obchodním centru Florenti-
num už na to ani nemám odvahu. Po asi 
patnáctiminutovém čekání, které nebylo 
způsobeno malým počtem lidí, ale, jak by 
řekli moderní manažeři, nedostatkem 
proklientského přístupu, slečna vyhrk-
la: „Sedm set dvacet osm korun.“ Pro-
sím? Za dva dopisy na Slovensko a jeden Foto Profimedia
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Kdybych to psaní 
do Bratislavy vezl 
sám, vyšlo by 
levněji. Česká pošta 
znovu radikálně 
zdražila. Věnovat 
zlomek kreativity 
vynaložené na 
přelstění zákazníků 
kvalitě služeb, byl 
by z ní světový 
gigant.

Poštovní 
HARAKIRI
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do  Čech? To bude zřejmě nějaký omyl. 
Zadala jste dobrou zemi? Já to nechtěl 
poslat na Nový Zéland ani do Afriky, ale 
do Bratislavy. To je to město kousek od 
Brna. „Cena sedí, ten první dopis je těžký, 
váží přes kilo. Stojí 490 korun,“ povídala 
s  takovým klidem, jako kdyby jí vůbec 
nedošlo, co mi právě říká. Ptám se jí, jestli 
to může poslat nějak jinak, třeba jako ba-
lík nebo cenné psaní. Ne, tohle je prý nej-
levnější způsob. Kdybych si dopis hodil 
do baťůžku, udělal si výlet třeba do Vídně 
a cestou se stavěl na bratislavské poště, 
vyšlo by mě to pravděpodobně levněji. 
Nakonec jsem poslal jen ten obyčejný do-
pis a jeden doporučený na Slovensko za 
„pouhých“ 220 korun, samozřejmě napo-
sledy. Ten druhý jsem nechal stornovat, 
nejsem blázen.  

S, M, L, XL
Ještě měsíc předtím jsem přitom na 
Slovensko posílal cca dvacetikilový ex-
presní balík za 484 Kč. A teď knížku za 
pětikilo? Zřejmě nějaká nová vize. A taky 
že ano. Médii proběhla zpráva, že se Čes-
ká pošta rozhodla od března radikálně 
zdražit, ale jelikož jí to bylo trapné při-
znat, ve skutečnosti změnila ceny tak, 
aby „zefektivnila logistickou náročnost“. 
Takhle přímo to samozřejmě nenapsali, 
ale vyplynulo to z toho.

Jako zákazníkovi pošty mi přišel 15. 
února mail, z nějž jsem tak nějak ještě 
úplně nerozpoznal, co se myslí větami 
„velice si vážíme naší vzájemné spolu-
práce“, „Česká pošta zavádí příplatek 
za nestandardní zásilky“ a „pošta mění 
balíkové portfolio: z váhových kategorií 
(cena je určena dle hmotnosti zásilky) na 
rozměrové kategorie – nově S, M, L, XL“. 
Zdůvodnění, že když se bude cenit podle 
rozměrů, tak to lidi motivuje k  efek-
tivnějšímu balení, je taky diskutabilní. 
Pokud něco posílám, balím to většinou 
do obálky nebo krabice, která odpovídá 
rozměru toho, co chci poslat, aby se to 
do krabice vešlo a zbytečně to uvnitř ne-
lítalo. O tom, že bych teď knížku rozstří-
hal a  stránky slisoval do kuličky, jsem 
zatím neuvažoval. Ale i kdyby kritériem 
byla barva lepenky, nemůže stát poslá-

ní obálky A4 pět stovek a nikdo soudný 
tvrdit, že je to nadstandardní zásilka. 
Vrcholem je, že na některých pobočkách 
začali pracovníci pošty rozdávat papíro-
vé metry, aby si mohli zákazníci přemě-
řit, do jaké kategorie jejich balík spadne. 
Jinými slovy, když odešlete malou oce-
lovou krychli, která bude vážit 30 kilo, 
zaplatíte o hodně míň, než když pošlete 
dvougramový plakát v  klasické obálce 
A4. Ten, kdo tohle vymyslel, musel: 1) jet 
na drogách, 2) být cynický zločinec nebo 
3) dostal úkol státní podnik dočista po-
ložit. Kombinace variant není vyloučena. 

Druhý den jsem šel na poštu znovu 
– tentokrát s  dvacetikilovým balíkem, 
který jsem potřeboval nutně dopravit 

co nejrychleji znovu na Slovensko. Nej-
rychlejší způsob je EMS – expresní zá-
silka, která by měla dorazit do druhého 
dne. Jelikož jsem o šokovém a skokovém 
zdražení věděl teprve chvíli, nestihl jsem 
zareagovat a  objednat kurýrní službu, 
která by jej vyzvedla, neboť druhý den 
bych nebyl doma. A  tak jsem s  malou 
dušičkou čekal, jakou cifru na mě vypálí 
tentokrát. U okýnka na mě vyšla zrov-
na moje oblíbená paní Šárka. „Čtyři sta 
sedmdesát dva,“ usmála se. To mi samo-
zřejmě udělalo na jednu stranu radost, 
ale nahrála mi na smeč. „Jak může stát 
poslání kilového dopisu o  ,kilo‘ víc než 
dvacetikilový balík, který je i  o  hodně 
větší?“ ptám se. Kouká na mě nevěříc-

Simona Kijonková rozjela parádní byznys 
orientovaný na spokojenost zákazníků. 
Aspoň někdo...   Foto Profimedia
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ně a přesvědčuje mě, že se musel někdo 
splést, že to není možné. Ale zajímalo ji 
to, a  tak to hned vyzkoušela. Do počí-
tače, jehož obrazovka se zelenými pís-
menky a blikajícím kurzorem nápadně 
připomínala kompjútr, který měl můj 
táta v roce 1990 na stole v kanceláři JZD 
Mezholezy a na kterém jsem hrál hada, 
zadala doporučený dopis na Slovensko 
o  váze jednoho kilogramu, a  skutečně: 
490 korun.

Ač jinak docela upovídaná, nezmohla 
se zprvu paní Šárka na slovo. „Kterej bl-
bec to vymejšlel?“ vypadla z ní nakonec 
věta, když mi běžela dozadu ještě pro do-
pis. To by mě taky zajímalo. Jestli to není 
nějaká sabotáž, tak nevím.

Tohle jednání podniku, který patří stá-
tu, a tudíž je každému jedno, kolik vydělá-
vá nebo prodělává, a který slouží jako ka-
sička pár vyvoleným, mi připomnělo další 
tragickou českou, tentokrát soukromou 
firmu se světáckým názvem – Zoot. Ta 
založila svůj byznys na prodeji předraže-
ných šuntů vydávaných za kvalitní mód-
ní značkové zboží přes internet. Objed-
náte si z pohodlí domova tričko, bundu 
a kalhoty a běžíte si je za pár dní zkusit 
do takzvané Výdejny radosti, tedy vlast-
ně prostoru se zkušebními kabinkami, 
a buď zboží na místě koupíte, nebo vrátíte 
a jdete zase domů. Uživatelsky to byl moc 
příjemný model. Taky jsem si tam kdysi 
něco kupoval, když jsem byl ještě o dost 
mladší a hloupější než teď a naskočil na 
pozérskou pražskou vlnu. Mělo to hned 
několik háčků...

Před pár týdny jsem v médiích zazna-
menal zprávu, že Zoot nasekal dluhy za 
půl miliardy a toho času je v tříměsíčním 
moratoriu, které ho chrání před věřiteli. 
„Krizoví manažeři firmy přesto doufají, 
že se z  ní podaří vybudovat výdělečný 
byznys,“ stálo v  článku Mladé fronty 

Dnes. Zaujal mě především způsob, jak 
toho chtějí dosáhnout: mimo jiné i budo-
váním kamenných prodejen.

Základem je prý osekat náklady. Jed-
ním ze způsobů, jak dostat Zoot do čer-
ných čísel, je zavírání oněch Výdejen 
radosti, kterých měla firma donedávna 
v Česku osmadvacet. Podle Lukáše Uhla, 
generálního ředitele Zootu, neefektiv-
ní provoz výdejen táhl značku do ztrát. 
Není divu, když se takzvané vratky zbo-
ží postupem času vyšplhaly až k 80 pro-
centům. A to je právě ono. Málokdo si asi 
objedná něco, co si nechce koupit. Lidi by 
si to vzali, kdyby to aspoň trochu za něco 
stálo. Šéfové pošty si myslí, že si na zlaté 
padáky vydělají tím, že okradou zákazní-

ky, kteří jim zbyli, tím, že jim za doručení 
miniaturního balíčku do Bratislavy na-
účtují pět stovek, manažeři Zootu si my-
slí, že je spasí kamenné prodejny. Obvyklý 
trik Zootu přitom spočívá v tom, že má 
kvalitnější fotky než samotné zboží. Na 
obrázku pěkné a  veselé módní kousky, 
ze kterých se při zkoušení vyklubou oby-
čejné hadry, které si za ty prachy vezme 
jen cvok. Dnes dodáme, zítra ztratíme. 
Nebo zítra dodáme, ihned vrátíte; jedni 
za osmmnáct a druzí bez dvou za dvacet.

„Jsme připraveni,“ hlásila na začátku 
března Simona Kijonková, šéfka Zásilkov-
ny, české přepravní společnosti, která do-
ručuje balíčky z eshopů a nyní se rozhod-
la, že nahradí poštu i v doručování balíků 
mezi občany. To, že bude levnější, je jasné, 
proto zakladatelka Zásilkovny dodala 
i slovo „výrazně“. Ta dáma je neuvěřitelná 
– měla svoji IT firmu, která vyvíjela inter-
netové řešení pro eshopy. A odtud přišla 
myšlenka: Jak se to dá udělat líp? Cítíte 
ten rozdíl? Když si položíte tu správnou 
otázku, přijdou vám nakonec i odpovědi. 
Dnes bude Zásilkovna konkurovat poště, 
balíky doručí pod stovku a  svůj byznys 

rozvíjí v 11 zemích světa. „Losy a pojišťov-
ny prodávat nebudeme,“ smála se Simona 
Kijonková v televizi DVTV.

Třeba se tím pošta trochu probere, 
jako to musely udělat České dráhy, když 
se po kolejích začaly prohánět žluté vla-
ky. A tričko si můžu jít koupit třeba na 
tržnici, stejně to šijou ve stejných čín-
ských továrnách.

Příznačné pro dnešní dobu je, že 
jedni debilně dělí balíky, druzí ruší vý-
dejny radosti, všichni chtějí vydělat víc 
peněz, ale ani jednoho z nich nenapad-
lo, že by úplně stačilo, kdyby přestali li-
dem nabízet zmetky a trapně je podvá-
dět. Někdo by je měl poslat třeba do… 
Zásilkovny. vid 

„Jak může stát poslání kilového dopisu o ,kilo‘ víc než 
dvacetikilový balík?“ – „Kterej blbec tohle vymejšlel?“ 
ulevila si pošťačka. To by mě taky zajímalo...
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Cesta a naděje 
JAROSLAVA KUCHAŘE

Tak takového potenciálního politického lídra Česko ještě 
nemělo. Seznamte se s mužem, který mluví i o věcech, 
na něž se jeho političtí soupeři bojí byť jen pomyslet…

Foto Šifra
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Uvědomil jsem si, jak jsem byl v 90. letech naivní. 
Věřil jsem, že to chlapci myslí dobře, mezitím 
to ale rozkradli.

K dyby neměl tak dobrodružnou 
povahu, učil by zřejmě dodnes 
chemii a matematiku na gym-
náziu a hudroval, jak je systém 

krutý a  nespravedlivý a  on neoceněný 
a nedoceněný. Na to měl ale Jaroslav Ku-
chař až příliš mnoho energie a  ideálů. 
Nejdříve hrál špičkově hokej, kterému 
dal přednost před házenou a volejbalem; 
v dorostenecké lize se v dresu Lovosic, 
odkud pochází, proháněl na ledě proti 
Vladimíru Růžičkovi či Petru Rosolovi. 
Pak ho ale zlákala muzika a po studiu 
chemické průmyslovky a  pedagogické 
fakulty stanul za katedrou, kde strávil 
pět let. Než potkal spolužáka z vysoké, 
který založil firmu a  sháněl obchodní-
ka. Služební auto byl docela dobrý ar-
gument, stejně jako obor a náplň práce 
v grafickém a reklamním studiu v době, 
kdy stál pořádný počítač půl milionu 
a  skener miliony dva. Následně se osa-
mostatnil a učarovaly mu především re-
klamní kampaně.

Jaroslav Kuchař si ale brzy uvědomil, 
že reklama není to, co většina firem po-
třebuje, neboť jde – podobně jako v dneš-
ní medicíně – pouze o  léčbu příznaků 
firemních chorob. Že zkrátka dobrá 
reklama leccos přikryje a vylepší, ale ne 
prázdnotu a vážné obsahové nedostatky. 
„Reklama jenom lakuje, ostatně obsahu-
je slovo klamat. Já jsem chtěl dělat léčbu 
příčin, problémy odstraňovat. A tak se od 
té doby věnuji coby konzultant poraden-
ství,“ vypráví charismatický padesátník 
s širokým srdcem i záběrem, který má 
i  jeden nevšední, praxí vytrénovaný ta-
lent – dokáže během chvíle přečíst situ-
aci a rychlým, částečně intuitivním a mi-
mosmyslovým úsudkem vyhodnotit, co 
podstatného z ní plyne a jaký bude další 
vývoj, zkrátka „na základě relativně ma-
lého množství informací a střípků udělat 
obecné závěry“. Když k tomu připočteme 
jeho zálibu v osobním rozvoji a bohatý 
duchovní život, o kterém se nestydí mlu-
vit, nebude přehnané říct, že takového 
partajního lídra (založil Hnutí Cesta, kte-
ré kandiduje i v následujících volbách do 
Evropského parlamentu)  česká politická 
scéna ještě neměla.

Souvisí to do velké míry s  Jaro sla vo-
vým vnitřním nastavením. Když mu 
zemřel v době studií tatínek, poprvé se 
setkal s něčím, co lze v nejobecnější rovi-
ně označit jako věci mezi nebem a zemí. 
„V jednom z vhledů jsem tátu spatřil. Jako 
kdyby jeho duše vyvinula určité úsilí, aby 
mi něco sdělila. Já jsem se ale tehdy lekl 
a  utekl jsem,“ líčí první „aha“ moment, 
kdy mu sepnulo, že to asi bude celé ješ-
tě jinak, než nám říkají doma i ve škole, 
a  že je zde dosud nepoznaný prostor 
k  objevování. Během onemocnění další 
blízké osoby, které už doktoři nedávali 
šanci na uzdravení, se seznámil s mnoha 
význačnými léčiteli a získal další jasné dů-
kazy o existenci paranormálních schop-
ností. „Přijal jsem myšlenku reinkarna-
ce. A  začal jsem studovat buddhismus 
a mnoho dalších směrů. A dostal jsem se 
k závěru, že všechny ty směry mají společ-
ného jmenovatele. A že toho jmenovatele 

já hledám. Že mě nezajímají ta samotná 
náboženství, ale pravda v nich obsažená. 
Z věřícího jsem se stal hledajícím.“ Později 
se seznámil s mystičkou Ernestinou Ve-
lechovskou a definitivně se na vše kolem 
i uvnitř sebe začal dívat jinak. 

Otevřely se mu oči a s tím i úplně nové 
obzory… „Uvědomil jsem si, jak jsem 
byl v 90. letech naivní. Věřil jsem, že to 
chlapci myslí dobře, mezitím to ale roz-
kradli.“ A tak se dal na politiku, protože 
pochopil, že když chce člověk něco změ-
nit, musí do toho prostoru sám vstoupit. 
Na rozdíl od mnoha spirituálně laděných 
lidí, kteří často od politiky a praktických 
problémů utíkají a  schovávají se za du-
chovno, aby nic nemuseli řešit, je Jaro-
slav praktický člověk, který jednoduše 
chápe, že samo se nic neudělá.

 Spolu s dalšími stál Jaroslav Kuchař 
například za iniciativami Vyměňte poli-
tiky (rok 2010) či Vraťte nám stát (2016), 

které vešly ve všeobecnou známost 
a kterým věnoval obrovské úsilí, i když 
je dnes s  odstupem času rovněž pova-
žuje za dost naivní a  v podstatě směš-
né. „Když jsem byl ve Vyměňte politiky, 
dostali jsme se k  Václavu Havlovi rok 
předtím, než umřel. On nám též položil 
otázku: Neuvažujete o tom, že byste šli 
do politiky? Byl si také vědom, že to ji-
nak nejde.“

Rozum a fyzika
Jak už to tak ale bývá, když člověk vybočí 
z „normy“ a začne něco provádět jinak 
než ostatní, přijde výrazná reakce rodi-
ny, známých a přátel. A proběhne řádná 
selekce. Jedna sorta lidí má mysl otevře-
nou – pokud zjistí nové informace, za-
čnou zvědavě zkoumat, jak to funguje, 
vyvíjet se a  své názory dle nových po-
znání poupravovat či revidovat. Druhá 
parta je lhostejná a lenivá a zajímá ji jen 

to, do kdy je otevřený supermarket a co 
dávají večer v televizi. A pak jsou ti, co 
mají smrtelnou hrůzu z jakékoli změny 
a jsou zvyklí setrvávat v přesvědčeních, 
která získali od učitelů, médií či rodičů, 
i  kdyby byla nakrásně chybná. Jednou 
jim prostě někdo řekl třeba to, že jsou 
žluté dveře modré, a přes to nejede vlak. 
Na ty se obvykle musí pomalu, protože 
úměrně s pocitem ohrožení roste jejich 
agresivita. A  čím blíže jsou nové infor-
mace pravdě, paradoxně tím hůře na ně 
reagují.

„První spory s lidmi, se kterými jsem si 
do té doby rozuměl, byly kolem teroristic-
kých útoků z 11. září 2001. Selský rozum 
říká, že to nemohlo proběhnout tak, jak 
bylo prezentováno veřejnosti,“ říká Jaro-
slav Kuchař a s nadsázkou poznamenává, 
že už má asi „třetí generaci přátel“. Ve věci 
kolem 11. září má samozřejmě stopro-
centní pravdu, ať už si to někdo připustí 
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či nikoli. V tomto tématu si dobře rozumí 
i s lídrem kandidátky Hnutí Cesta Anto-
nínem Baudyšem (rozhovor na straně 8), 
který byl jedním z  prvních odvážlivců, 
jenž veřejně, v živém pořadu České tele-
vize Hyde Park, pronesl, že král je nahý 
a útok na Dvojčata byla „levá“. V ČT už od 
té doby samozřejmě nevystupoval.

Vzpomínám si, jak obrovský emoční 
šok jsem utrpěl, když jsem kolem roku 
2011 v rámci své novinářské práce zjistil, 
že ve zmanipulované oficiální verzi této 
přelomové události nesedí vůbec nic 
a popřeno bylo mimo jiné hned několik 
fyzikálních zákonů najednou. Tři měsíce 
mě bolelo břicho a pak jsem se rozhodl 
vyléčit tím, že jsem o 11. září psal roční 
seriál (zdarma si jej můžete přečíst na 
www.casopis-sifra.cz). Od té doby se ošk-
livých pravd nebojím, ale mám zároveň 
pochopení pro ty, kteří to tak nemají. Pro 

psychiku totiž není přijetí nepříjemných 
skutečností vůbec jednoduché.

Nakonec se Jaroslav Kuchař rozešel 
s  oběma iniciativami. Tito lidé nebyli 
umanutě schopni překročit svůj stín 
a pro Jaroslavův hlavní cíl, kterým je spo-
lečenská změna, se stali nepoužitelnými 
brzdami – ze strachu to, co by měli měnit, 
totiž zuřivě hájí. „Dokud jsem se s nimi 
bavil o  korupci v  českém prostředí, to 
jsme si rozuměli. Ale v  okamžiku, kdy 
jsme začali řešit zahraniční politiku, byl 
konec. Oni byli čistě proameričtí. Říkal 
jsem jim, nedělejte si o  Američanech 
nějaké iluze, jsou to taky gauneři. To oni 
spouštějí všechny ty války. Koukali na mě 
vyjeveně, že prý to jsou naši spojenci. Tak 
jsem pak po čase prásknul dveřmi. Oni 
byli fakt v emocích, nebyla možná žádná 
věcná diskuse. Tito lidé jsou ve strachu 
a jakoukoliv informaci, která se neslučuje 
s jejich světonázorem, od sebe odkopnou, 
nemá šanci projít přes jejich emoční pole, 

přes jejich obavy. Mají obavy ze změny, 
protože mají své jisté a každá změna zna-
mená riziko, že by to mohlo být horší.“

Jenže právě tato nedobrá lidská vlast-
nost měla již mnohokrát v minulosti za 
následek kolaps celé civilizace. Neboť 
skutečná elita a ti, co jí slouží a chtějí se 
mezi ni dostat – Jaroslav této vrstvě říká 
obslužná elita a zahrnuje do ní i střední 
třídu, která je na jejím spodním okraji 
– se dostávají do rozporu s obyčejnými 
lidmi. „Obslužná elita vždycky v historii 
selhala a místo toho, aby se přidala na 
stranu lidu, tak se přidala na stranu elit, 
aby neztratila svoje prebendy. A tím to 
vyšponovala až ke kolapsu. Kdyby ob-
služná elita byla moudrá, kopne do zad-
ku opravdovou elitu a ne lid.“

Obslužná elita žije totiž v naději, že má 
šanci se zavděčit, vyšplhat nahoru a stát 
se členy skutečné elity, kterou sociolog 

Petr Hampl nazývá novou aristokracií. 
Toto téma jsem shodou okolností rozebí-
ral v minulé Šifře. Občas se skutečně ně-
kdo vypracuje v rámci systému relativně 
vysoko. Tím vzniká dojem, že je šance se 
mezi kluky, co spolu mluví, dostat, což je 
ale iluze, neboť jde o uzavřenou vrstvu. 
Tato iluze rovnosti mezi lidmi způsobu-
je onu slepou poslušnost, pročež tisíce 
a tisíce dalších lidí přejímají stejné poli-
ticky korektní názory, hloupé ideologie 
a  celkově požadované vzorce chování 
v naději, že jim to zajistí skvělou kariéru, 
uznání, společenský status a jiné výhody 
a především vstup mezi privilegovanou 
vrstvu „nadlidí“.

I když jim to Jaroslav nevyčítá a chá-
pe, že to (alespoň ti nezaplacení) nemyslí 
zle, dodává, že to nikoho před důsledky 
selektivní slepoty neuchrání. „Vždycky 
v dějinách to tak bylo, nikdy to nebylo 
jinak, stačí si přečíst knihu egyptologa 
Miroslava Bárty o kolapsu civilizací. Je to 

Ekonomika a produktivita práce jsou na takové 
úrovni, že by se všichni mohli mít dobře. Elity ale 
dělají vše proto, aby se tak nestalo.

Moc má vždy tvar pyramidy... Aby byla 
možná změna, důležité je pochopit 
souvislosti.   Foto archiv JK
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jeden z nástrojů moci. Ti, co vládnou, to 
vědí a mohou se na to spolehnout. Střed-
ní vrstva a obslužná elita se snaží dostat 
výše, a tak nevidí a neslyší. Ať už je to zu-
bař nebo drobný podnikatel, jehož firma 
má obrat 20 milionů a odnese si 1,5 mi-
lionu zisku každý rok. Můžou jet na do-
volenou, koupit si auto, jít do restaurace 
na oběd… Ti všichni jsou k elitě loajální 
a nechtějí vidět, co se děje.“

Hra o moc
Co se tedy děje? „Vykazujeme všechny 
znaky civilizace před kolapsem. Cíleně 
jsou nabourávány základní pokrevní 
pilíře států jako rodina a národ, které jsou 
přitom esencí loajality a  sounáležitosti 
mezi lidmi. Elita chce vytvořit sobecké 
individuality, které proti sobě budou bojo-
vat, protože takoví lidé budou ještě snad-
něji ovladatelní. Ekonomika a  produkti-
vita práce jsou na takové úrovni, že by se 
všichni mohli mít dobře. Oni dělají ale vše 
proto, aby se tak nestalo – snaží se držet 
lidi v chudobě a mají na to miliardy ná-
strojů.“ A využívají dovedně mnoha špat-
ných lidských vlastností, například poho-
dlnosti a neochoty nést odpovědnost.

Oproti minulosti to ale Jaroslav Ku-
chař tak černě nevidí, protože je dnešní 
doba specifická tím, že lidé mají dostatek 
informací, možností a zkušeností pro to, 
aby to poprvé v dějinách mohli udělat ji-
nak. Osvěta je prvním krokem. „Snažím 
se to lidem vysvětlit. Používám méně tvr-
dou rétoriku, protože není třeba nikoho 
strašit. Lidé jsou ale ti, kteří rozhodnou.“ 
Strategií Hnutí Cesta je pojmenovávat 
věci do hloubky a jít až k podstatě věci 
– lékařskou terminologií řečeno neléčit 
příznaky, ale příčiny. Je to taková psycho-
somatická politika… „Lidé musejí nejpr-
ve pochopit, že když budou nadnárodní 
korporace platit politiky a úředníky v EU, 
tak ti politici a úředníci těžko budou roz-
hodovat ve prospěch občanů.“ A když to 
pochopí? „Tak se můžeme ptát, jak se to 
dá udělat jinak. My máme řešení.“

Pojďme si tedy Cestu krátce předsta-
vit. Jak Jaroslav zmiňuje, jde o to přede-
vším prohlédnout pravidla hry o  moc, 
která se na této planetě od začátku hra-



22

KDO JE

je. Převezmeme sami moc nad svými 
životy, nebo se jí kompletně vzdáme ve 
prospěch nadnárodních mocenských 
struktur? Dnes je sice módní ohánět 
se všelijakými právy a  svobodami, ale 
nikdo za nic nenese zodpovědnost. „Na 
historii se dá dívat i tak, že je to nepře-
tržitý boj o to, kdo bude mít maximální 
svobodu bez odpovědnosti. A práva bez 
povinností. My dle ideologických škatu-
lek usilujeme o návrat k idejím klasické-
ho britského liberalismu, což je osobní, 
ekonomická, politická a náboženská svo-
boda. To neznamená, že si každý může 
dělat, co je mu libo bez ohledu na ostat-
ní, ale naopak: společenství (stát) má po-
vinnost vytvářet podmínky pro chování 
směřující k respektu k druhým a chrá-
nit před sobectvím a zvůlí.“

Dnes ve volbách volíme lidi, kteří ná-
sledně zastupují někoho úplně jiného než 

občany – především vlivové, lobbistické 
či korporátní skupiny všeho druhu, Ev-
ropskou unii nevyjímaje. Řešením Cesty 
je především decentralizace. „V současné 
politice chybí úplně zpětná vazba a kon-
trolní mechanismy. Naše řešením napří-
klad v oblasti zastupitelské demokracie 
je místo dnešního ideologického modelu 
soutěže politických stran využít geogra-

fický princip. Příklad: 100 lidí si mezi 
sebou vybere člověka, který bude zastu-
povat jejich zájmy. Je odvolatelný lidmi, 
kteří ho zvolili, a tento člověk odpovídá 
i za pyramidu nad ním. Pokud tedy on 
řeší politiku v rámci obce jako zastupi-
tel, někdo jiný, jím vybraný, ji bude řešit 
na krajské úrovni. A takhle to půjde až 
nahoru. Když se někomu něco nebude 
líbit v kterékoli úrovni rozhodování, ne-
jdou za nějakým cizím poslancem, ale za 
svým člověkem, kterého si vybrali, a ten 
je odpovědný za nápravu, pokud se na-
jde dostatek souhlasných hlasů.“

Pokud ve stávajícím systému zabloudí 
omylem do politiky slušný člověk, poté, 
co zjistí, jak vše funguje, jej to semele 
a stane se neslušným, nebo pochopí, že 
nic neovlivní a stranické sekretariáty ho 
tam ani nevpustí, nepřijme-li jejich pra-
vidla hry. „Moje poučení z  minula tkví 

v tom, že vyměnit politiky nestačí. Pro-
blémem je celý systém, který je potřeba 
změnit, protože ten stávající i  ze sluš-
ných lidí dělá gaunery. Je neopravitelný 
a je nutné jej změnit na úrovni principů 
a  hodnot,“ vysvětluje Jaroslav Kuchař, 
jenž vidí Cestu a naději v tom, že dnes po-
prvé je opravdu šance něco změnit. A to 
jak na hmotné, tak na duchovní úrovni.

Jaroslav se chtěl v  článku tak trochu 
této stránce věci vyhnout, přece jen je již 
politik, ale podařilo se mi jej přesvědčit, 
že bez toho to nebude ono. Jako novinář 
zkrátka nemohu připustit, aby mi z tex-
tu zmizela nejdůležitější a nejzajímavější 
pasáž. Co čtenáři a voliči ocení nejvíc, je 
otevřenost, přímost a autenticita, takže 
klid, Jardo. „Většina politických rozhod-
nutí a koncepcí pracuje maximálně v ho-
rizontu čtyř let. To, co říkáme my, pra-
cuje podle měřítek minulosti se zhruba 
dvousetletým cyklem. Jde o  nastavení 
nového systému. Nad tím vším jsou pak 
duchovní cykly, například Platónský rok.“

Někteří citlivější jedinci si zprvu méně 
nápadných změn všímali už kolem roku 
2012, ale teď už i ti skeptičtější opatrně 
připouštějí, že to není jenom tak. Otázka 
již není, zda se něco děje, ale co vlastně. 
Ač rok 2012 pronikl i do mainstreamo-
vých médií a  mluvilo se o  něm inten-

Jsme v situaci, která tu dlouho nebyla. Čím dál tím více 
lidí se probouzí duchovně a úroveň vědomí, které je nebo 
bude k dispozici, kolapsu civilizace může zabránit.
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zivně všude od televize Nova po deník 
Blesk, většinou bylo poselství starých 
Mayů, ať už úmyslně, nebo neúmyslně, 
pokrouceno v  tom smyslu, že mayský 
kalendář v tento rok předpovídal konec 
světa. 21. 12. 2012 končil kalendář ne-
jen u Mayů, ale i u Egypťanů a dalších 
dávných civilizací, které tvrdily, že vše 
živé jedno jest a čas se pohybuje cyklic-
ky přesně podle kosmického plánu. Bě-
hem zimního slunovratu před šesti lety 
ležely Země, Slunce a 26 000 světelných 
let vzdálený střed naší Galaxie v přesné 
linii. Toho dne došlo k završení takzva-
ného precesního pohybu – tedy doby, za 
kterou opíše kruh zemská osa. Platón 
mu říkal Velký rok a trvá 26 000 let. Byli 
jsme tedy svědky výjimečné události.

Podle starých legend jsme završením 
této etapy došli ze začátku na konec. 
Během této doby se střídaly zlaté věky 
s dobou temna. Dobře jsou tyto změny 

ale vidět i na mnoha menších cyklech – 
například úplně jinak uvažovali lidé v go-
tice a pak třeba v renesanci. Stejně jako 
my jsme jinak uvažovali před dvaceti 
lety a jinak přemýšlíme dnes.

O co tady jde
Velmi zjednodušeně jde o to, kolik sem 
proudí z jádra galaxie „kosmické“ ener-
gie s vysokými vibracemi. Řeč je o ener-
gii, kterou třeba Albert Einstein nazýval 
éterem – neviditelném energetickém 
poli, jež staří Řekové popisovali jako 
„vzduch, který dýchají Bohové“; zaklada-
tel kvantové teorie Max Planck hovořil 
pro změnu o „vědomé a inteligentní my-
sli, která je zdrojem všeho“.

Jaroslav Kuchař, který se těmito věcmi 
zabývá poměrně do hloubky, říká: „Je 
otázka, jak to uchopit. Lidstvo nebylo 
možná nikdy v  takové situaci, že by se 
uzavíralo tolik cyklů najednou. V  pod-

statě se hraje o  to, zda nastane nebo 
nenastane duchovní vzestup, jestli na 
něj nějaká část lidstva bude připravena. 
Podle mě je to nezákladnější, o co tady 
jde. Elity, které by tím ztratily nad lidmi 
moc, se snaží tomu zabránit a dělají pro 
to všechno možné i nemožné, rozeštvá-
vají lidi, bojují proti rodině, organizují 
masovou migraci, narušují základní prv-
ky států… Kdyby člověk neměl ekono-
mické problémy, byl by zdravý a měl čas 
věnovat se politice a svému okolí, měl by 
tendenci dělat ve věcech pořádek a sna-
žil se je měnit. A aby se ten pořádek neu-
dělal, musíte toho člověka držet zkrátka. 
Proto je výhodnější, když je nemocný, 
má rozpadlé vztahy, ekonomické problé-
my a pak nemá čas starat o své okolí. Je 
to začarovaný kruh. Z hlediska normální 
psychologie to nemá řešení. Stalo se to 
stokrát, tisíckrát za vývoj lidstva, stej-
ným mechanismem. Vždycky to skonči-
lo nějakým průšvihem.“

Dnes to ale poprvé může dopadnout 
jinak. „Ta naděje je právě v té duchovní 
úrovni. Jsme v  situaci, která tu dlouho 
nebyla, čím dál tím více lidí se probouzí 
duchovně a možná úroveň vědomí, kte-
ré je k dispozici nebo bude k dispozici, 
tomu kolapsu může zabránit. Neříkám, 
že to nebude nikoho bolet. Ale umím 
si představit, že se hraje o  budoucnost 
lidstva. A o  to, jak dlouho ještě ,temná 
strana síly‘ bude čerpat energii z lidské-
ho strachu, bolesti a blbosti.“ Naší úlohou 
je podle Jaroslava Kuchaře udělat maxi-
mum pro to, aby změna proběhla co nej-
méně bolestivě.

Na setkáních s  voliči a  v  politických 
debatách členové a kandidáti v čele s líd-
rem Antonínem Baudyšem akcentují sa-
mozřejmě především tu praktickou část 
v  čele se změnou politického systému 
a  riziky kolapsu naší civilizace, protože, 
jak říká Jaroslav, „do politického hnutí 
tyto duchovní věci nepřísluší, i  když se 
o ně opíráme“. Ale čtenáři Šifry vědí, že to, 
co se děje dole, se děje i nahoře. A že je dů-
ležité chápat všechny souvislosti. Protože 
teprve když budeme opravdu rozumět 
tomu, co se děje, může nastoupit tolik po-
třebná změna. Cesta vpřed… vid 

Jde o to, jak dlouho ještě ,temná strana 
síly‘ bude čerpat energii z lidského strachu, 

bolesti a blbosti. Na protější straně Jaros-
lav Kuchař se svými kolegy z Hnutí Cesta.   

Foto Šifra
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T oužil jsem už dlouho napsat 
článek o  vztazích a  o  tom, 
proč si děláme ze života na 
Zemi peklo, ačkoli by to určitě 

šlo všechno mnohem radostněji a lehče-
ji. Když tu mi do cesty vstoupila krásná 
Anastasia. Laskavý čtenář či laskavá 
čtenářka, kteří by snad očekávali líčení 
divokého milostného dobrodružství či 
wertherovskou smyčku kolem mého 
nešťastně zamilovaného krku, nechť se 
zase hodí do klidu a pohodlně se usadí. 
Anastasia je divadelní představení.

Pokud by se však snad někdo cítil zkla-
mán, měl by vědět, že je to představení 
neobyčejné. Obsahuje hluboké, průzrač-
né a  krásné poselství, které namísto 
povrchních emocí odhaluje a  ukazuje 
skutečné city, o nichž všichni tak sníme, 
ale prožívat je příliš nedovedeme. Dočis-
ta jsme totiž zapomněli, jak takové city 
vypadají…

Moje vyprávění vás zavede až k jedno-
mu starému, moudrému a zvonícímu ce-
dru. Však už je nejvyšší čas vyrazit. „Pojď 
se mnou do tajgy. Ukážu ti svůj domov 
a to, po čem toužíš. Je třeba ujít dvacet 
pět kilometrů, nemáš strach?“ ptá se Ana-
stasia, která potká svého Vladimíra. Dnes 
se zvou lidé na rande na různá místa, ale 
sibiřská tajga mezi nimi obvykle nebý-
vá. Ona se také Anastasia vymyká všem 
možným i nemožným standardům. Zato 
Vladimír je pyšný floutek, jenž si přes ego 
nevidí ani na špičku nosu. Takový, jakých 
po světě běhá deset do tuctu.

Střet hodnot jako z učebnice. Vladimír 
se v knihách dočetl o léčivých účincích 
cedru, o tom, že obnovuje mužskou sílu 
a vrací člověku mládí, a rád by s ním ob-
chodoval. „Bůh stvořil cedr jako shroma-
žďovač vesmírné energie. Miliony svých 
jehlic ve dne i  v noci v  sobě zachycuje 
světlé síly, chrání je a vrací, když v člově-
ku chybí… Po 500 letech svého života za-
číná zvonit, a tím říká, aby byl pokácen. 
Aby se jeho nashromážděná síla dostala 
zpět mezi lidi,“ vypráví Anastasia.

„Ty nosíš na krku cedr?“ všimne si Vla-
dimír a  trochu se ušklíbne. „Ve velkých 
městech, aby se ženy zalíbily, nosí šperky 
ze zlata.“ Nosí, protože nevědí, vysvětluje 

Pod dalekými zvonícími 
cedry rozkvetl jeden 

z nejkrásnějších 
milostných příběhů, který 
inspiruje všechny ty, kdož 

hledají lásku čistou jako 
sibiřský vánek.

Po čem
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mu trpělivě Anastasia, která ví, že zlato 
je prach ve srovnání s jedním kousíčkem 
tohoto léčivého biblického stromu. „Lidé, 
kteří ho nosí, se stávají lepšími a citlivěj-
šími. Cedry tě vyléčí ze všech nemocí 
a  hloupostí.“ Ale pořádně se u  toho asi 
zapotí…

Vladimír, kterému se veškeré myšlení 
sune dolů k pytlíku, podobně jako větši-
ně mužů, vydrží jen chvíli, než se pokusí 
na dívku vrhnout. Když ta jej navzdory 
své váhové nevýhodě překvapivě silně 
odhodí, ještě se rozčílí, že za to může 
vlastně ona. „Děláte všechno jen pro to, 
abyste nás vzrušily. Odhalujete nohy, vy-
stavujete prsa…“ pustí se do ní. Kdyby 
nebyl na Sibiři, ale třeba v Hollywoodu, 
kdo ví, jak by skončil. Možná by ho vy-
mazali z  obalu knihy jako Kevina Spa-
ceyho z již hotového filmu.

Kdepak, tahle love story nemá naději 
na úspěch, pomyslí si nezaujatý pozoro-
vatel. A přece – tento příběh se zřejmě 
takhle nějak skutečně stal a muž, který 
jej prožil, o něm napsal knihu a jezdí po 
celém světě vyprávět o tom, co je to lás-
ka. Nezáleží totiž na tom, kým byl, dů-
ležité je, že se chtěl změnit poté, co mu 
někdo ukázal jinou cestu.

Vladimír Megre byl bohatý ruský 
podnikatel, který se narodil na Ukraji-
ně, v  šestnácti letech odešel z domova 
a odstěhoval se do Novosibirsku, kde se 
na konci 80. let stal předsedou Asociace 
sibiřských podnikatelů. V  divokých 90. 
letech si pronajal flotilu parníků, kte-
ré se plavily po řece Ob. Jeho největším 
úlovkem byla série deseti veleúspěšných 
knih s názvem Zvonící cedry Ruska, kte-
rých se po světě prodaly miliony kusů. 
Ale to nejdůležitější bylo setkání s pros-
tou sibiřskou dívkou Anastázií v Bělgo-
rodské oblasti, jež knihám předcházelo. 
Vzala si jej totiž do parády a udělala z něj 
Člověka. Ne nadarmo se říká, že když je 
žák připraven, učitel se vždycky najde.

Anastasia pochází ze starého slovan-
ského kmene Vedrussů, který ještě neza-
pomněl, co je láska, a který nesemlela ci-
vilizace. „Má pramaminka byla pohanka. 
Milovala a chápala přírodu. Znala vesmír 
a  význam vycházejícího slunce, a  spo-

LIDÉ TOUŽÍ

   Foto Adobe Stock
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lu se svým mužem rozuměla božským 
myšlenkám,“ říká hrdinka úvodní knihy 
z „cedrové“ série, kterou si jako základ své 
stejnojmenné hry vybrala autorka a  za-
kladatelka Léčivého divadla Gabriela Filip-
pi, jež Anastasii též ztvárnila. Herečka, 
která se dlouhodobě zajímá o  mystiku, 
spiritualitu a věci mezi nebem a zemí, se 
rozhodla i přes mnoho nabídek na různá 
angažmá svobodně tvořit na volné noze 
a svými léčivými představeními léčí plné 
sály po celé republice už sedm let. Vla-
dimíra jí pak hraje charismatický Mario 
Kubec, herec a dabér, který prošel po ná-
vštěvě Peru v životě podobnou proměnou 
jako pan Megre.

Aby ji poznal
Setkání starého zhýralého proutníka 
a ironika a nezkažené čisté duše přináší 
samozřejmě mnoho humorných situací. 
Gabriela Filippi má dar nesklouzávat ke 
zbytečnému  patosu a  věci, které by se 
nám těžko přijímaly, podat s  takovou 
lehkostí, že se neurazí ani ti, kteří se ve 
hře poznají. Což by měla být velká část 
dnešních mužů, pokud mají aspoň tro-
chu sebereflexe.

Ale mluví se tu i o holkách a ty mají 
zase jiné věci… Anastasia třeba vyprá-
ví o  ženě, která velice touží po dětech 
a  kaž dý den potkává muže duchovně 
velmi blízkého, s  nímž by mohla být 
skutečně šťastná, ale nějak se ne a ne dát 
dohromady. „Každé ráno, když ho potká, 
tak se mu zadívá do očí a poznají se je-
jich duše. Jenže ona tak, jak je naučená, 
začne vypínat svoji hruď, nabízet svou 
sexualitu, a  protože u  muže tím pro-
budí tělesnou touhu, tak jde nakonec 
za tou, která je přístupnější. Místo aby 
se radovala každé ráno z  nadcházející-
ho dne, hned myslí na jídlo. A po jídle 
na oblečení. Nadává, že má všeho málo, 
a předstírá, že je šťastná, když kouká na 
televizi a  na něco vzácného. Pro začá-
tek by stačily šaty bez velkého výstřihu, 
málo kosmetiky, aby ji poznal takovou, 
jaká ve skutečnosti je, a ne tak, jak ji nau-
čily časopisy a televize.“

Je to onen po generace známý vzorec, 
který ovládá lidské soužití už hezkých 
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pár (set) let. A možná hlavní důvod, proč 
my lidé nedokážeme být šťastní, i když 
bychom si to tolik přáli, a  naše rodin-
né a partnerské vztahy končí v  lepším 
případě v slzách. Typický muž je ovládán 
svou sexualitou a  ve vztazích, protože 
nikdy nedospěl ve skutečného muže, se 
chová jako rozmazlené neukojené dě-
ťátko. Částečně i proto, že k chlapcům 
jejich maminky, nespokojené se svými 
manžely, přilnuly a  do synáčků promí-
taly nenaplněné ambice ze svých vztahů, 
ve kterých plnily roli hospodyň a říkaly 
si se svými protějšky mámo a táto. Ot-
cové nefungují jako vzory a pevné body 
v rodině, a matky, které jsou s nimi ne-
spokojené, si v náhradní roli rozmazlují 
a hýčkají syny, místo aby je naučily po 
sobě uklízet, rozhodovat se a  fungovat 
a vedly je k zodpovědnosti a disciplíně.

S  takto (ne)vychovaným (ne)mužem, 
který neodrostl cecíku, pak dokáže 
nová generace žen skvěle manipulovat. 

Nemužní muži touží po tom, aby byli 
opečováváni a  ženy za ně rozhodova-
ly, a když vidí vzdouvající se ňadérko či 
sukýnku, startují jako ohaři za laňkou. 
Ženy pro změnu touží po tom, aby se 
mohly o muže opřít, postupně se však 

tato přirozená touha po zajištění poně-
kud zvrhla, když šikovné dámy zjistily, 
že dokážou se zaslepenými muži hýbat 
jako s pěšáky na šachovnici. Jako v tom 
starém vtipu o nové Barbie na trhu. Je 
to Barbie rozvedená a v krabici najdete 
i Kenovo auto, Kenův dům a Kenův člun.

A  teď, Anastasie, raď… Dívka klidně 
a radostně Vladimírovi vysvětluje, jak se 

dá řídit vlastní život. „Představ si tu nád-
hernou hvězdnou oblohu, pod kterou jsi 
dnes v noci spal. A každá hvězda je jako 
tvůj dokonalý superpočítač, ve kterém 
jsou uloženy veškeré informace celé-
ho lidstva. Veškeré informace o  tobě, 

o všech tvých myšlenkách, o všem, co jsi 
kdy udělal.“ Mluví o paprsku, jímž se na 
superpočítače může napojit. Paprsku, 
který je stvořen z vědomí a dobrých my-
šlenek člověka.

Onen Paprsek, jímž je člověk spojen 
s  Bohem (pro ateisty třeba Vesmírem), 
dokáže i vyléčit choroby. Když Anastasia 
začne s paprskem pracovat, Vladimírovi, 

Vladimír Megre, autor příběhu o svém 
setkání s krásnou a moudrou dívkou 

jménem Anastasia, kterou hraje ve 
stejnojmenném představení (na protější 
straně) Gabriela Filippi, byl v roce 2017 

dokonce hostem jejího Léčivého divadla. 
Oba byli nadšeni.   Foto Gnosis Snop

Pro začátek by stačily šaty bez velkého výstřihu, málo 
kosmetiky, aby ji poznal takovou, jaká ve skutečnosti 
je, a ne tak, jak ji naučily časopisy a televize.
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jenž si svým stresujícím způsobem života 
vyrobil žaludeční vředy, se udělá najed-
nou mnohem lépe. A  chce víc. „Já už ti 
teď víc pomoct nemohu, nebylo by to pro 
tebe dobré. Nemoc je závažný rozhovor 
Boha s člověkem. Prostřednictvím bolesti 
ti sděluje nepřijatelnost způsobu tvého ži-
vota. Když ho změníš, bolest odejde sama 
a nemoc zmizí,“ vysvětluje dívka s paprs-
kem, že ani léčení není žádný holubník.

Vladimír by od ní paprsek nejraději 
koupil, ale pod vlivem Anastáziiny čistoty 
se pomalu začíná otevírat a měnit. Nejde 
to však nikterak snadno, protože špatné 
návyky jsou až příliš silné a  pere se to 
v něm. Každý v sobě máme obě strany, 
světlo i stín, a v životě jde jen o to, kterou 
necháme zvítězit. Svůj paprsek ale může-
me nechat zasvítit teprve tehdy, když se 
zbavíme shnilých nánosů. Jak říká Ana-
stasia: „Ty paprsek máš, Vladimíre, jenom 
jsi o něm doposud nevěděl. K tomu, aby 
fungoval, je potřeba čistota úmyslů a síla 
čistých skutků, tvé myšlenky musí být 
laskavé, vnímavé…“

Sibiřský čas plyne pomaleji, ale Vla-
dimír, který se od Anastasie učí, začíná 
mnoho věcí chápat. Jeho ego je však na-

tolik silné, že při leckteré překážce či díl-
čím neúspěchu se hněvá a nezaslouženě 
obviňuje svoji jedinou spřízněnou duši. 
Je naštvaný sám na sebe, ale vybíjí si to 
na té, která si to vůbec nezaslouží. Jako 
raněné zvíře kope kolem sebe a nechce 
se vzdát. Každá opravdová změna bolí 
a ve Vladimírovi to vře. Z pocitů euforie 
se propadá do melancholie. Jakmile je 
v proudu okamžiku a nepřemýšlí, je to 
docela fajn chlapík. Když začne myslet, 
lezou z něj občas solidní ohavnosti.

Neposlouchej ho
Po první společně strávené noci se ra-
dostí hýkající muž své partnerky ptá, 
zda nepovažuje sex za něco hříšného. 
„Podle tebe to byl sex?“ sklopí dívka 
smutně oči. Gabriela Filippi namíchala 
společně s Vladimírem Megrem a Mari-
em Kubcem do pouhé hodiny a půl na-
prosto ďábelský koktejl, kde se dotýkají 
nejdůležitějších otázek lidského bytí ne-
jen obrazně, ale i fyzicky. Nevím, jak to 
popsat, ale jejich Anastasia je zcela určitě 
napojena na onen paprsek a  prochází 
skrze něj odkudsi shora odpovědi na to, 
co musíme udělat, abychom zachránili 

své duše a byli zase lidmi, ne naprogra-
movanými bioroboty, kteří netuší, kdo 
jsou a  co tady hledají a  podléhají jen 
svým pudům a  potřebám. Jak se nám 
tohle mohlo stát? Kdy a kde jsme ztratili 
to nejdůležitější, (sebe)úctu a lásku?

Potkal jsem nedávno jednoho milého 
přítele, který je sečtělý a moudrý, a pře-
li jsme se o  významu slov sex a  láska. 
„O  tom, s  kým se dohromady hodíme 
hodně nebo málo, s  kým bychom měli 

Od druhého většinou čekáme, 
že nám dá lásku. Jak ale mů-
žeme chtít od někoho něco, 

co neumíme sami dát, sobě 
ani druhým? Navíc partner 
je na tom většinou podob-

ně. Když se opírá chromý 
o chromého, hrad, který se 

snaží dohromady posta-
vit, nemá pevné základy 

a spadne. Aby to fungovalo, 
každý musí postavit nejdřív 

svoji věž a teprve pak 
se obě spojí. 
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nebo neměli být víc, nás do velké míry 
informuje tělo. Integrovaná bytost nedo-
káže mezi jedním i druhým oddělovat,“ 
vyprávěl. Ač s ním v mnoha věcech sou-
hlasím, směšování těchto dvou slov po-
važuji za jeden z největších omylů dnešní 
doby. Pokaždé, když jsem poslouchal svůj 
penis, skončilo to zle. A tak, když mi něco 
radí, snažím se raději udělat opak, což ve 
většině případů znamená neudělat nic.

Sex je jenom sex, ač se to tváří sebe-
vznešeněji. Chemie, hormony, nic jiného. 
Láska, to je úplně jiná liga. Mám pocit, že 
jsem nedávno pocítil její lehký dotyk. Vy-
držel jen chvilku a pak zase zmizel. Bylo 
to něco podobného, jako když jsem sle-
doval Gabrielu v momentě, kdy zazpívala 
nádhernou písničku o spojení dvou lidí 
s tvořivým čistým a krásným záměrem.

Už vím, že takový pocit existuje. 
Budu s ním poměřovat veškeré své ko-
nání a  smýšlení – a  jako lze posilovat 
svoje tělo cvičením, musí jít i prodlužo-
vat onen nepopsatelný pocit toho, že je 
všechno se vším spojené a už se nemu-
síme dál trápit. Stačí jen pochopit, čeho 
jsme součástí, a  odhodit strachy, viny, 
pochyby a minulá selhání. A začít prostě 

znovu a lépe a zrušit tím ono peklíčko, 
které jsme si tady na Zemi vytvořili. 

Všichni lidé na Zemi
„Tak velký pocit blaženosti a spokojenosti 
jsem nikdy předtím necítil. Kvůli tomu 
pocitu stojí za to žít. Měl jsem různé ženy, 
krásné, zkušené v lásce, ale tohle jsem ne-
zažil,“ trvá Vladimír na svém, že šlo o sex. 
„Protože to, cos dnes prožil, Vladimíre, je 
skutečné blaho darované Bohem,“ říká 

mu Anastasia a ptá se: „Chtěl bys přijít na 
svět jako důsledek tělesného uspokojení, 
nebo touhy dvou lidí po děťátku?“ Vladi-
mír nevidí rozdíl a ptá se: „Takže sex bez 
lásky je podle tebe špatný?“

Ano, protože odvádí člověka od pravdy 
a ničí rodiny. „Ne, to sotva, Anastasie. Nor-
málního muže budou vždycky vzrušovat 
ženské nohy a prsa a nikdo na tom nic ne-

změní a neudělá jinak,“ trvá na svém zku-
šený svůdník, načež mu zmrzne úsměv 
na rtech.

To když mu krásná Vedrussa oznámí, 
že už to „jinak udělala“. Vladimíra již prý 
nebude lákat sex bez lásky. „Stal ses nyní 
skutečným mužem, obyčejný sex ti bude 
protivný,“ říká Anastasia. „Sex a protivný? 
Mně? To neeee. Miluju sex, všechny ženy 
byly víc než spokojené. I ty, podívej se na 
sebe, ty celá záříš… O můj sex se nesta-
rej,“ běsní raněný hřebec. „Jak myslíš, ale 
už ti to nepůjde jako dřív… Nedá ti to to, 
co jsi zažil, víš? Když se muž a žena spojí 
jako my dva, už netouží po tom, co zaží-
vali kdysi,“ mile odpovídá Anastasia a na 
létající obvinění a nadávky reaguje slovy: 
„Udělala jsem jen to, co sis přál. Chtěla 
bych, abys byl šťastný, a  všichni lidi na 
Zemi.“ Co myslíte, nestálo by za to zkusit 
to taky a přestat si plést pojmy s dojmy?

Aby se to podařilo, je třeba se zbavit 
ještě jednoho hříchu. Pýchy. Viď, Vladi-
míre? Vladimírova duše nakonec volání 
uslyší. „Sama sebou zavěnčena, nyní jsem 
už tvoje žena. Mužem tys mým jediným. 
Naše tužby se nám plní, na Zemi sad, 
modřín voní. Našim dětem štěstí zvoní. 
Zpět je domov našich vnuků, s  dávnou 
hvězdou, přenádhernou,“ zpívá Gabrieli-
na Anastasia a mně se dere slza do oka.

V té písničce je vše, běžte si ji poslech-
nout. Je to tak, jak říká Anastasia: „Stvo-
řitel naplnil štěstím každý okamžik 
a v jeho úmyslech není místo pro trápení 

blízkého člověka.“ Tak nějak asi vypadá 
ta láska… Na Sibiři to nakonec dopad-
lo (možná; nikdo vlastně neví, do jaké 
míry jde o skutečnost a do jaké o fikci, 
ale to je fuk) jako ve slavném českém 
večerníčku: Každá voda nakonec steče 
dolů a  Stázina se dostane Vláďovi za 
ženu. Jak to ale dopadne v našem pří-
běhu, to záleží už jen na nás. vid 

Ty paprsek máš, jenom jsi o něm doposud nevěděl. 
K tomu, aby fungoval, je potřeba čistota úmyslů a síla 
čistých skutků, tvé myšlenky musí být laskavé, vnímavé...

A pak, koně klus promění v cval... Hostem 
Léčivého divadla byli 4. 3. Tomáš a Tamara 
Klusovi, se kterými si po skončení Anastasie 
povídala Gabriela Filippi jak jinak než o lásce 
a vztazích.   Foto Gnosis Snop
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G ábina, 41 let, tři děti. Katka, 
40 let, jedno dítě. Jak si poradí 
činorodá Kateřina z  Ostravy 
s malým venkovským hospo-

dářstvím? Dokáže se Gábina přizpůsobit 
městskému životu v  paneláku? Uvidíte 
v  dnešním díle…“ zaslechl jsem mezi 
dveřmi a  na chvíli se zastavil. Neměl 
jsem v plánu se dívat na televizi a běžel 
dál, ale po chvíli na mě zavolala manžel-
ka se slovy „to musíš vidět“.

Nikdy bych nevěřil tomu, že může 
být Výměna manželek tak inspirativní 
pořad. I  když jím většina intelektuálů 
opovrhuje coby voyerskou zábavou bez 
přidané hodnoty, opak je pravdou. Sa-
mozřejmě pominu-li ten prostý fakt, že 
si někdo nechá kvůli padesáti tisícům 
korun nechat domů na necelé dva týd-
ny nastěhovat cizí manželku a televizní 
štáb a národu ukazovat svůj neuklizený 
sporák a sklep plný špatných vlastností 
a  nezpracovaných emocí. Kvůli peně-
zům a  jisté míře exhibicionismu jsou 
lidé ochotni udělat leccos, ale to, že se 
najde někdo, kdo je ochoten něco tako-
vého před kamerami podstoupit, ať už 
ho k tomu vedou jakékoli důvody, může 
být skvělým a  hodnotným osobně-roz-
vojovým darem pro ostatní.

Zatímco se totiž většina lidí ze všech 
sil snaží navenek předstírat, jak jsou je-
jich rodiny šťastné, spořádané a funkční, 
účastníci Výměny manželek jsou nuceni 
se této iluze velice rychle vzdát. Obzvláš-
tě když dramaturgie dokáže vybrat rodi-
ny, které jsou naprostými povahovými, 
sociálními či hodnotovými protipóly. Jak 
jinak bychom mohli vidět, jak druzí lidé 
žijí, a poučit se z toho? Je to masakr, jenž 
nekompromisně odhalí a naruby převrá-
tí to, co by v zajetých kolejích a stereoty-
pu dojíždělo ke svému hořkému konci. 
V podstatě se snažím říct to, že pokud 
chcete řešit svoji životní nespokojenost 
a rodinné trable a trochu se poučit, může 
vám v tom pomoci i tenhle pořad, pokud 
budete ochotni se na něj podívat jinak 
než jako na zábavný. Tak jako Zdeněk 
Pohlreich odhalil zákulisí restauračních 
kuchyní, zde je možné nahlédnout do 
způsobu, jakým žijí běžné české rodiny.  

Nedělám si samozřejmě iluze a  vím 
o  tom, že mnoho situací v  původně 
britském pořadu je dramaturgicky při-
aranžovaných, uměle vyhrocených či 
narafičených. Vzpomínám, jak exkole-
gův známý, který působil přímo ve štá-
bu Výměny manželek, v hospodě líčil, co 
se děje za vypnutými kamerami a kolik 
vyměněných manželek na svých ces-
tách obšťastnil a jak jednou dostal kvůli 
tomu do huby. To základní se ale očurat 
nedá. Co se podařilo produkci televize 
Nova v díle odvysílaném 13. března, byl 
mistrovský kousek a  jeho zhlédnutí by 
mělo být povinné.

Na polorozpadlý statek v obci Korou-
hev v Pardubickém kraji, k jedenačtyři-
cetiletému dobrákovi od kosti Robertovi 
a třem dětem poslali na necelé dva týdny 
ráznou čtyřicetiletou Kateřinu z Ostra-
vy. A  do útulného panelákového bytu 
v Ostravě k pětadvacetiletému Michalo-

vi, otci tříletého Míši, jedenačtyřicetile-
tou Gábinu. Kdo by čekal, že paní z Ost-
ravy bude na statku se zvířaty ztracená, 
a paní ze statku, která je zvyklá na péči 
o zvířata i děti, zvládne ostravskou mini-
domácnost levou zadní, zmýlil by se.

Robert jezdí už 15 let kamionem 
a domů se dostane jen o víkendu. Proto 
si Gábina, která je ženou v domácnosti, 
pořídila pár slepic, psů, koz a ovcí, aby 
jí přes týden nebylo smutno. „Můj man-
žel je prostě super,“ pochvaluje si hned 
v  úvodu. „Neměnila bych.“ Asi po pěti 
minutách je jasné, že se paní, která je tak 
líná, že je pro ni obtížné i mluvit, oprav-
du nespletla. Jestli někdo našel prince 
na bílém koni, je to toto rozkydlé mno-
hatunové stvoření, které celý týden, kdy 
manžel brázdí v  kamionu silnice, leží 
a nic nedělá, a o víkendu, kdy by měl od-
počívat, dělá práci, kterou ona neudělala 
přes týden, a vždycky ještě něco navíc.

Genialita Gábiny spočívá v  tom, že 
její manžel absolutně netuší, která bije. 
„Jeden druhému zkrátka věříme,“ říká 
hodný a  pracovitý Robert, kterému se 
Gábina směje „za zády do tváře“; daří se jí 
totiž vzbuzovat dojem, že se přes týden 
nezastaví a je na všechno sama. A takhle 
to hraje se všemi. Když přijde třinácti-
letý Matěj ze školy, musí umýt nádobí, 
malá Anežka je také zapojena do proce-
su, a jediný, kdo nedělá vůbec nic, je Gá-
bina, která se tváří nejzaměstnaněji.

Jak žijou jinde
Jenže v Ostravě narazí kosa na kámen 
hned první den. To, co její skutečný man-
žel Robert vzhledem ke své zaslepené 
oddanosti a  její manipulativnosti není 
schopen a ochoten vidět, odhalí Michal 
asi za tři minuty.

Ač je mu teprve pětadvacet, má Mi-
chal s  o  patnáct let starší manželkou 

Kateřinou, která je na mateřské a přitom 
podniká, tříletého syna. Chodí do prá-
ce, stará se o syna a, jak sám říká, musí 
fungovat. A funguje. Přesto, že vypadají 
věkově nesourodě, ve vztahu jim to kla-
pe. Pár do Výměny přihlásila manželka 
Katka, „aby Michal viděl, jak žijou jin-
de“. Michal je totiž tak trochu cholerik 
ve znamení Berana a  Katce, pedantce 
na pořádek, přijde, že by po sobě „mohl 
taky uklízet, zouvat se v předsíni a ne-
musí prý pokaždé zvyšovat hlas“.

„O  syna se postarám, o  domácnost 
taky, ale uvidíme, co nám přijede, no…“ 
odtuší prorocky Michal. Je fascinující 
sledovat, co se začne v jednotlivých do-
mácnostech dít. „Ty vole, to je smrad,“ 
vyhrkne pořádkumilovná Katka poté, co 
vejde do zanedbaného domku, který je 
v dlouhodobé rekonstrukci a padá rodi-
ně skoro na hlavu. Bodejť by ne, když Ro-
bert po svém příjezdu musí dělat běžné 

Po noční se ptá Michal Gábiny, jak se postarala 
o synka. „A rybičkám jsi dala?“ – „Nakrm si to sám.“ 
Musí je tedy nakrmit sám, jinak by zvířátka chcípla.
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Intelektuály opovrhovaná reality 
show na Nově, kdy se v rodinách 

na necelé dva týdny mění 
manželky, se může ukázat jako 
neocenitelná osobně-rozvojová 

pomůcka. Stačí se jen dobře 
dívat a najít v sobě ochotu učit 

se z cizích chyb.

Ilustrační foto Profimedia

VÝMĚNA 
k nezaplacení
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věci, které přes týden nestihla jeho žena, 
a tak se nikdy nemá šanci dostat třeba 
k opravě plotu nebo chlívku.

Katka se po vypravení dětí do školy 
vrhne okamžitě na hospodářství – ne-
bojí se ani kozla a  jde krmit kozy, což 
zvládne k Robertově překvapení napros-
to bravurně. „Nebojím se zvířat a určitě 
mi to nepřijde jako celodenní práce,“ je 
v pohodě Katka, holka z města, jež napo-
prvé zvládne i dojení. Robert kouří a říká 
jí, že tu není na závodech. „Ale já to tak 
mám, se mnou moc lidí soupeřit nechce 
v rychlosti.“

To je pravda. To v Ostravě se o rych-
losti hovořit nedá. Dítě je probuzené, Mi-
chal je probuzený, pejsek je probuzený, 
rybičky jsou taky probuzené, a dokonce 
i ještěr agama je probuzený. Jen Gábina 
spí… A tak se musí Michal, který půjde 
na dvě noční směny za sebou, postarat 
o  všechno sám. Je trochu překvapený, 
ale řekne si, že první den nechá náhrad-
ní manželce volnější a uvidí se. Přesto se 
jí taktně ptá, v kolik doma běžně vstává. 
Prý v šest. Snídat Gábina nebude, hlásí, 
že je pro ni ještě brzy. Ručičky ukazují tři 
čtvrtě na devět…

V té době už má Katka skoro zrekon-
struovaný statek. Vypravila děti, po-
starala se o zvířata a už má i uklizeno 
a začíná přerovnávat a nastavovat nový 
systém. Michal v Ostravě už vyrazil na 
noční a Gábina se odhodlala k první akci 
– jde v pyžamu nebo v teplákách, co vy-
padají jako pyžamo, případně v pyžamu, 
co vypadá jako tepláky, vyvenčit psa. Je 
tak drzá a blbá, že říká, že na nicnedě-
lání by si nezvykla, že je tu na práci jen 
chození ven se psem. „Budu se tu nudit,“ 
říká, zatímco Michal, který chodí na 
noční, stará se o dítě, uklízí, pere, suší 
prádlo a  vaří, se celý týden nezastaví 
a padá doslova na hubu. Ten, kdo nic ne-
dělal, totiž neví, jaké to je, když někdo 
dělá. Z gauče vypadá všechno mnohem 
jednodušeji, dokud to člověk sám nezku-
sí nebo k tomu není donucen. 

Katka v  Korouhvi na druhý den ne-
může ani dospat; neudělanou práci totiž 
vidí úplně všude. Oznamuje Robertovi, 
že tempo bude vražedné. Pavučiny, pro-

rostlá koryta, rozházený písek, haram-
pádí, zaneřádění špajz s myšinci… „Bylo 
potřeba to udělat, ale měla by trochu 
zvolnit…“ říká Robert, který se svou ni-
čemnou manželkou roky neodpočíval 
a po své kamioňácké šichtě vždycky dělal 
o víkendu ještě na hospodářství, takže – 
i když je to pracant – je bez jiskry a una-
vený a tempu Katky má problém stačit. 
Jak je navíc zvyklý vše dělat sám, plete se 
i do věcí, které ona zvládne levou zadní.

V Ostravě se po tříhodinovém spán-
ku po noční jal Michal kontrolovat, jak 
se Gábina postarala o  synka během 
jeho nepřítomnosti. „A  rybičkám jsi 
dala včera?“ – „Nakrm si tohle všech-
no sám, to dělat nebudu.“ Musí je tedy 
nakrmit sám, jinak by zvířátka chcípla. 
„Dvě minuty času,“ shrne to Michal, za-
kroutí hlavou a udělá, co je třeba.. „Za 
prvé nevím, kolik toho, a za druhé mám 
strach,“ vymlouvá se Gábina, ztělesněné 
utrpení, kterou ale ani nenapadne se ze-

ptat, jak to má udělat, protože to dělat 
nechce. „To si myslím, že není takový 
problém, aby si to nakrmil… Vždyť toho 
nemá tolik.“ Nemá? Byl na noční dva-
náctce, ty huso, víš, co to je? Ani zuby 
synkovi nepomohla vyčistit. „Nechce. 
To budu nechávat na Michalovi. S tím se 
musí poprat.“ A tak je to se vším…

Táto, vzpamatuj se
Mezitím, co v  Korouhvi čistí Katka 
s  Robertem zaneřáděný a  roky neuklí-
zený chlívek kozlovi Pavlíkovi, přejede 
jim auto psa Bena, který přeskočí neo-
pravený plot. Robert jej nemohl opravit, 
neboť neměl čas, protože dělal všechny 
věci za svoji ženu a den má jen dvacet 
čtyři hodin. Nicméně organizace se ujme 
Katka a plot je za chvíli opravený. Je to 
ale možné jen díky tomu, že zvládla udě-
lat spoustu práce a Robertovi se značně 
uvolnily ruce. Tak moc je důležité, aby 
oba partneři v rodině fungovali.
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Nejhorší je, že už je Robert tak zpra-
covaný, že se u  něj vyvinul takzvaný 
stockholmský syndrom, neboli „speci-
fická pozitivní emoční  i afektivní vazba 
a závislost oběti na pachateli“. Katka mu 
nabídla jedinečnou možnost prohlédnutí, 
protože nebýt Výměny, nikdy by uvnitř 
své bubliny a  emoční zainteresovanosti 
nemohl na tohle v životě přijít. Je v šoku, 
kolik práce s Katkou udělali, ale své růžo-
vé brýle, kterými se dívá na svou ženu, 
ne a ne sundat. „Ona se od rána do veče-
ra nezastaví,“ blekotá a Katka se směje, 
protože ví své. Snaží se mu marně radit 
a vysvětlit, že nemají vyřešené základní 
věci života a vše jim padá na hlavu. „Táto, 
vzpamatuj se. Jsi pořád v práci, nemůžeš 
dělat všechno,“ promlouvá mu do duše, 
když si vyčítá, že nestihl spravit plot, a tu-
díž je jeho vina, že do psa narazilo auto… 
„Když je doma sama, musí se postarat 
úplně o všechno – o domácnost, o zvířa-
ta… A tak ji o víkendu nechávám odpoči-

nout,“ hájí neobhajitelné Robert. „A ty od-
počíváš kdy, když jsi celý týden v práci?“ 
ptá se ho Katka. Neodpočívá… Podle Kat-
ky se manželky bojí, a kdyby si vzájemně 
pomáhali, vše by zvládali. Její slova Gábi-
na bezelstně do kamery potvrzuje tím, že 
říká, že kdyby si chtěl manžel vyskakovat, 
tak ho hned klepne přes prsty…

Michal v Ostravě marně čeká, až se to-
hle monstrum vzpamatuje. Stará se stále 
o všechno on, a i když je zase po noční, 
neudělá mu ani svačinu. On dělá brambo-
ráky, ona kyne na balkoně. „Nejde to. Při-
padám si tady jako parazit rodiny,“ pláče 
Gábina a nepřipouští si, že tím parazitem 
opravdu je – a  nejen náhradní rodiny, 
ale hlavně té své. „Ptala jsem se ho, jest-
li nechce s něčím pomoct, říkal, že ne, 
tak jsem rezignovala úplně na všechno. 
Nevím, co si o tom mám myslet, třeba je 
to ve mně,“ říká ukřivděně, ale svá slova 

samozřejmě nemyslí vážně, protože je 
v typické pozici oběti. Každý jsme nějaký 
a všichni máme spoustu chyb, ale hodně 
věcí se dá zlepšit, pokud nám někdo nebo 
něco otevře oči. Ze všeho nejhorší a nej-
nebezpečnější je totiž sebeklam.

Proto bychom měli být vděční za všech-
ny lekce a za lidi, kteří člověku ukazují, jak 
se to má dělat, ale i jak se to dělat nemá. 
Není nad to dívat se kolem sebe a učit se 
z chyb druhých. Ze sociologického a psy-
chologického hlediska mi na tom hle 
díle Výměny manželek přišla fascinující 
skutečnost, že jediný, kdo si z toho něco 
odnesl, byl právě ten pár, který fungoval, 
nikoli ten, který nefungoval. Ten, který 
fungoval, teď bude fungovat ještě lépe. 
A  ten, který nefungoval? Zřejmě ještě 
hůře… Záleží totiž pouze na přístupu.

I  když Katka Robertovi ukázala, jak 
by to mohlo jít, a taktně mu naznačila, 
kde je žába na prameni, ukázal se jako 
slaboch, který jako slepý a hluchý pořád 

opakoval, že jeho manželka se nezasta-
ví a ohromně mu se vším pomáhá. „Jak 
je na tom Gabka s úklidem?“ zeptala se 
napřímo Katka Roberta na konci pořa-
du, kdy se oba páry setkaly při takzvané 
konfrontaci. „Ráno začne, večer končí,“ 
hájil ji Robert. „Tak proč je tam bordel?“ 
Katka míří až na dřeň a obrací se na Gá-
binu: „Nepracuješ. Padá vám to tam na 
hlavu. Měla by sis zkusit jít do práce, abys 
mu pomohla vydělat, a ne se válet celé 
dny doma.“ To ale nechce ani jeden z nich 
slyšet. „Ona neví, co v tobě má, Roberte,“ 
pokračuje Katka. „Ale vím,“ odsekne Gá-
bina. Ano, otroka a vola…

Zatímco Michal a Katka si uvědomili, 
co jeden pro druhého znamenají – hlavně 
on pochopil, že má doma skvělou ženu, 
ona si zase uvědomila, že musí ubrat tro-
chu na tempu a zvolnit –, Robert si svou 
zbabělostí pod sebou podřízl větev. Ze 

strachu z toho, že by musel problém řešit, 
se utvrdil v tom, že na tom není tak špat-
ně a doma má vlastně poklad. Ta absence 
jakéhokoli smyslu pro realitu a soudnos-
ti, jak v případě Roberta, tak Gábiny, je 
prostě neuvěřitelná. Obávám se ale, že to 
není výjimka. Po zhlédnutí několika dílů 
se mi zdá, že lidí, které pořad nakopne 
ke změně, ačkoli jim zřetelně odkryje, co 
vše dělají špatně, je minimum hraničící 
se statistickou chybou. 

Nakonec to rozlouskla Gábina, která 
se ukázala nejen jako nesnesitelně líná 
a hašteřivá, ale také zákeřná a zlá oso-
ba, když zaútočila na Michala a Katku 
kvůli věkovému rozdílu a  všechno se 
tradičně snažila otočit ve svůj prospěch. 
Její závěr zněl: „Myslím si, že u nás žád-
ná změna nebude a bude lepší, když to 
zůstane tak, jak to bylo.“ No pro ni urči-
tě… Akorát prý protřídí trochu zvířata. 
No jasně, aby neměla tolik práce. Chtělo 
by to třeba rybičky… vid 

Každý jsme nějaký a všichni máme spoustu chyb, ale 
hodně věcí se dá zlepšit, pokud nám někdo nebo něco 
otevře oči. Ze všeho nejnebezpečnější je totiž sebeklam.Já se ti, člověče, od rána nezastavím...   

Ilustrační foto Adobe Stock
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Šifra se zúčastnila 1. československé 
psychosomatické konference Vědomé zdraví. 

Setkali se tu lékaři, homeopati, terapeuti, léčitelé či 
psychologové pod jednou střechou a došli k velmi 

zajímavým závěrům.

(N)emoce 
a vědomé zdraví
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K dyby na tuhle akci dorazily čes-
ké a slovenské špičky klasické 
medicíny, možná by potře-
bovaly akutní zdravotní péči. 

Nebo aspoň srazit vysoký tlak. V Brati-
slavě se totiž uskutečnilo setkání otevře-
ných hlav a srdcí, které našly odvahu po-
dívat se na lidské zdraví z pohledu, jenž 
je v ordinacích stále výjimkou a kterému 
se staré struktury brání jako tygr broko-
lici, neboť zvyk je železná košile.

Psychosomatickou konferenci s  ná-
zvem Vědomé zdraví (Vedomé zdravie), 
jíž se stala Šifra mediálním partnerem, 
uspořádaly česká propagátorka psycho-
somatické medicíny Jarmila Klímová 
a slovenská ředitelka společnosti Farmi-
-Profi Katarína Bilá. Právě jejich spolu-
práce symbolizovala celého ducha kon-
ference – propojení obvykle oddělených 
a nekooperujících odvětví péče o lidské 
zdraví. Zatímco doktorka Klímová, jak 
jsme již informovali v předchozích vydá-
ních Šifry, byla českou legislativou šitou 
na míru medicínsko-farmaceutickému 
komplexu coby vystudovaná lékařka, 
používající alternativní přístupy, vytěs-
něna de facto do pololegality, Katarína 
Bilá pořádá odborné a  vzdělávací akce, 
kongresy a jiné projekty pro lékaře a far-
maceuty hlavního proudu. Nyní se však 
obě dámy setkaly, aby demonstrovaly 
směr, kterým by se mohla a měla medi-
cína ubírat v budoucnosti – cestou k tak-
zvané jednotné medicíně, kdy spolu 
kluci a holky z ordinací a poraden, mezi 
kterými je nyní velká čínská zeď, začnou 
normálně komunikovat, nebo se aspoň 
budou respektovat.

„Myslím si, že lékaři i  alternativci 
pozapomněli na to, že všechny obory 
jsou rovnocenné a důležité. Gynekolog, 
chirurg, ájurvédský lékař i  homeopat. 
Všichni, kdo svůj obor umí, mají mít stej-
ný respekt a stejnou váhu. Je jedno, jestli 
drží virguli, nebo skalpel, ale je vždy ne-
bezpečné, když si myslí, že jedině jejich 
metoda je ta správná. Máte konference 
alergologů, pak gynekologů, pak radiolo-
gů, a na druhé straně zase homeopatů 
a proutkařů, ale všichni jsou uzavřeni ve 
svých bublinách. Dokud se budou vést Foto Adobe Stock
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žabomyší války, zda je lepší východní, či 
západní medicína, nikam to nepovede,“ 
vysvětluje Jarmila Klímová, co ji vedlo 
k uspořádání této netradiční sešlosti.

Že vůbec nešlo o  špatný nápad, do-
kazují jak přednášky, které v Bratislavě 
proběhly, tak lidé, kteří se tam potkali. 
Kromě klasických alternativců, kteří 
v  psychosomatice a  jiných přístupech, 
reflektujících kromě těla i duši, jedou již 
nějaký ten pátek, dorazilo i dost normál-
ních doktorů. Asi už mají omezení tvr-
dohlavé a  arogantní západní medicíny 
také dost. „Za to vám děkuji a  klaním 
se tomu,“ obrátila se na ně v úvodní řeči 
doktorka Klímová. A pro jistotu dodala: 
„Naši konferenci nesponzoruje žádná 
farmaceutická firma.“

„Kdyby viděl náš program nezasvěce-
ný vnější pozorovatel, na první pohled si 
možná řekne, co to je za blázinec, že to 
spolu nijak nesouvisí. Je to právě naopak. 
Je to jen otevřené spektrum všech mož-
ných přístupů. Před více než 25 lety jsme 
byli poprvé osloveni pojmem psychoso-
matika,“ říká Jarmila Klímová a  ukazu-
je na nakreslený pentagram,  zvaný též 
kdysi jako „planoucí hvězda mágů“, který 
symbolizuje propojení čtyř základních 
živlů s  vesmírnou energií. To je jeden, 
spirituální význam. „Tenkrát, když vešla 
filozofie léčení těla ruku v ruce s duší ve 

známost, byla psychosomatika předsta-
vována jen v rámci tří aspektů, kterými 
jde vymezovat nemoc – aspekt biolo-
gický, co se děje v našem těle, psychická 
nadstavba, že bereme v potaz i psychické 
rozpoložení, a pak je tady sociální kom-
ponenta – vztahy, ve kterých člověk žije, 
mají dost podstatný vliv na to, jestli se 
bude nebo nebude uzdravovat, či zda tam 
náhodou neleží kořeny jeho onemocnění. 
Tento trojlístek zůstal jako východisko 

na poli akademické psychosomatiky, ale 
není již dostatečný. Proto postupně vzni-
kl pentagram, který je obohacen ještě 
o složku energetickou a spirituální.“

Moderní západní medicína se zamě-
řuje převážně na první, tedy biologický 
aspekt, a  ostatní buď ignoruje, nebo 
nebere dostatečně v  potaz. Vyniká tak 
v  chirurgii či akutní péči, ale selhává 
v diagnostice i nacházení příčin nemocí. 
A protože to nechce moc ochotně měnit, 
pacienti hledají jiné možnosti. A  to se 
medicínsko-farmaceutické lobby nelíbí, 

a tak proti alternativě vyrazila do boje. 
„Akademický svět je sice již ochoten 
přiznat, že tam jsou jakési další vstupy, 
které je možné zohlednit, ale považuje je 
za vedlejší. A to je velký omyl, nelze ani 
jednu komponentu upřednostnit. Proto-
že bychom šli vstříc něčemu, co je nerov-
nováha, a  z podstaty a principu života 
a zdraví víme jen to, že zdravé a dlou-
hodobě udržitelné je pouze to, co je rov-
novážné,“ pronesla v úvodu bratislavské 

konference její organizátorka. A  doda-
la: „Nejfunkčnější prevencí je udržovat 
v  rovnováze těchto pět složek a v kaž-
dém dnu našeho života si na ni nějakým 
způsobem vzpomenout a  popřemýšlet, 
zda jsem něco náhodou nezanedbal, 
neupozadil… Mohlo by to vypadat, že 
bychom takto mohli promeditovat půl-
ku dne, zatímco je třeba platit složenky 
a dělat jiné chvályhodné věci, ale ono to 
nezabere mnoho. Jakmile se na ten prin-
cip naladíte, začnete ho žít, aniž by vás 
zdržoval.“

K mistrovi se hlásí dva žáci do učení. Když máte 
důvěru a vytrvalost, tak vás vezmu. Když ne, nejste 
připravení. 

Katarína Bilá (vlevo) a Jarmila Klímová 
uspořádaly v Bratislavě psychosomatickou 

konferenci Vedomé zdravie. Vpravo 
psycholožka Michaela Fialová.   Foto Šifra
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Pro mě jeden z nejzajímavějších pří-
spěvků hned v úvodu přednesl sloven-
ský etikoterapeut a  bývalý manažer 
Vladimír Červenák, který poukázal na 
to, jak ohromně jsou pro zdraví i nemo-
ci důležité emoce. Emoce mohou být 
pozitivní, nebo negativní – nikoli však 
ve smyslu toho, zda jsou dobré, či špat-
né, ale jak působí na naše zdraví. Jestli 
ho podporují, nebo poškozují.

Léčba mravností
Poměrně důsledný byl v tomto přístu-
pu zakladatel takzvané etikoterapie 
Ctibor Hugo Bezděk. „Podivný“ lékař 
z  moravského Podivína byl takovým 
předchůdcem psychosomatiky, který 
uhodil hřebíček na hlavičku už na pře-
lomu 19. a 20. století. Nový obor, etiko-

terapii, definoval coby hluboce věřící 
člověk jako léčbu mravností – uzdravo-
vání nemocných vztahů.

Ve svých jednadvaceti letech odjel 
Hugo Bezděk (jméno Ctibor získal při 
biřmování) studovat medicínu do Víd-
ně, kde působil ve slovenském akade-
mickém spolku Tatran a podílel se na 
založení časopisu  Hlas. Ve Vídni též 
potkal v roce 1896 svoji femme fatale 
Varvaru Dimitrijevnu Rudněvovou, 
dceru ruského generálmajora a  jednu 
z mála tehdejších studentek medicíny. 
Fanynka Lva Nikolajeviče Tolstého, kte-
rý byl stejně jako ona vegetariánem, 
spolu s českým lékařem vytvořila první 
lékařský manželský pár v  českých ze-
mích. Pod vlivem paní Varvary přestal 
pít doktor Bezděk alkohol a stal se též 

vegetariánem. Kromě klasických me-
dicínských postupů léčil i vlídným slo-
vem a jako příčinu onemocnění člověka 
definoval narušené vztahy. Léčba byla 
v podání Huga Bezděka poměrně radi-
kální, pětistupňová (asi znal taky pen-
tagram): 1) pomoct nezištně jiným li-
dem: tím se léčilo sobectví, 2) štědrost: 
léčení chamtivosti a hromadění, 3) lé-
čení smíchem a radostí: každý den se 
aspoň jednou zasmát a zaradovat, tím 
se zvyšují vibrace, 4) zpívání: u Bezdě-
ků se zpívalo pořád, i před smrtí; když 
doktor Bezděk umíral, zpíval duchovní 
píseň Světlo je v duši mé a 5) modlitba 
a meditace. Být lepšími lidmi, nejen pa-
cienty, možná bychom byli zdraví jako 
rybičky…

Podle Vladimíra Červenáka jsou důle-
žité především naše myšlenky. „Pozitiv-
ní myšlenky přinášejí pozitivní emoce, 
a to přináší na fyzické úrovni schopnost 
být užitečný pro tento svět a těšit se na 
život. Když to člověk takto nemá a mys-
lí negativně a je v zajetí škodlivých emo-
cí, tak ráno vstane a říká: Musím vstát. 
Musím jít do práce. Musím žít…“

Rozdíl v  přístupu je zřejmý. Recep-
tem je podle něj více důvěřovat životu 
a méně se bát. „Když mám strach, tak 
se na energetické úrovni vytvářejí men-
tální bariéry obrany. Tím nedovolím ji-
nému člověku se přiblížit. Do jisté úrov-
ně to je možné ještě ovládat, ale čím víc 
nedůvěry, tím více se to prohlubuje. Za-
mkneme pomyslné dveře a nakonec za-
pomeneme, že se ty dveře dají otevřít, 
a  zahodíme klíč. Pak potlačujeme ne-
gativní emoce, chceme se toho zbavit, 
a  to nefunguje, protože jsou součástí 
signálu, že něco není v pořádku. Je pět 
základních strachů – strach z opuštění, 
odmítnutí, selhání, nedostatku a smr-
ti.“ Ať počítám, jak počítám, asi je mám 
všechny. Jak jste na tom vy?

Během svého povídání přidává ma-
gistr Červenák k  dobru příběh, jenž 
řečené krásně ilustruje: „K mistrovi se 
hlásí dva žáci do učení. Když máš dů-
věru a vytrvalost, tak vás vezmu. Když 
ne, nejste připravení. Kopejte na kopci 
studni – když budete mít do večera 
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vodu, máte na to sedm hodin, za ho-
dinu vykopete tak metr, vezmu vás. 
Kopali sedm hodin – jeden měl vodu, 
druhý ne. Tebe beru a ty ještě nejsi při-
praven. Jaký byl rozdíl mezi těmi dvě-
ma? Jeden měl důvěru a po sedmi hodi-
nách narazil na vodu. Druhý měl sedm 
metrových jam.“

Vždycky existují dvě základní mož-
nosti, postoje, ze kterých lze vybírat. 
To, jak se na situace, které zažíváme, 
a vůbec na celý svět díváme, rozhoduje 
nejen o našem pocitu spokojenosti, ale 
do velké míry i zdraví. Je to jako v onom 
známém verši „hleděli dva vězni z okna 
cely ven, jeden viděl hvězdy, druhý blá-
to jen“. Pozor, nezaměňovat s  jednou 
častou „ezoterickou“ chybou, kterou je 
popírání reality a cílené potlačování ne-
gativního v naději, že vše špatné zmizí 
a  nás zahalí sluníčkové štěstí. To spíš 
dřív dostaneme infarkt…

Doba se mění
À propos, o srdci a infarktu na konfe-
renci krásně mluvila slovenská lékař-
ka Erika Zelníková, která pracuje jako 
internistka v  Nemocnici Milosrdných 
bratří v  Brně. Pokud někomu napří-
klad tvrdnou tepny, obvykle má i tvrdé 
srdce. A pokud se zužují, znamená to 
na psychosomatické úrovni, že je srd-
ce zavřené. Co z  toho vyplývá? „Co je 
tvrdé, potřebuje změkčit. Co je zavřené 
(zúžené), potřebuje otevřít. Co je zavře-
né, nedokáže přijímat, ani sebe sama, 
ani ostatní. Takový jedinec si málo uvě-
domuje, že zavřel svoje srdce. Pokud 
dosud nápovědy ignoroval, dává mu to 
srdce různě najevo. Srdce potřebuje po-
zornost, aby bylo vyslechnuto a  moh-
lo odevzdat všechny ty nahromaděné 
emoce, na to potřebuje prostor. A když 
to nejde, tak si ho vynucuje.“

Srdce je symbolicky i  fakticky stře-
dem našeho středu. „Cesta k nalezení 
vlastního středu je nekomfortní, ale 
chce to odvahu. Je to úžasný proces. 
Je třeba střed najít. Es jako sebeláska, 
sebeúcta, sebeodpuštění, sebepocho-
pení, sebeuznání. Nevyžadujte to od 

Srdce potřebuje pozornost, 
vysvětlovala Erika Zelníková 
návštěvníkům konference. 
Na snímku se spisovatelem 
a badatelem Milošem 
Matulou. Na prostřední 
fotce etikoterapeut Vladimír 
Červenák a dole lektor 
Heřman Čadil.   Foto Šifra
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druhých a  nehledejte to jinde, zkuste 
se zastavit a darovat to sami sobě.“

Zajímavý postřeh přinesla i psycholož-
ka Michaela Fialová, která si všimla, že se 
doba pomalu, ale jistě mění, a pokud se 
budeme chtít cítit lépe, budeme muset 
přejít od slov a terapie k praxi a činům. 
„Dvacet let si povídám s  lidmi. Dvacet 
let hledáme souvislosti a pohybujeme se 
převážně v teoretickém světě. To, k čemu 
nyní docházím, je odklon od teorií. Ty 
sice hezky věci vysvětlují, ale nic neřeší. 
Je to paralelní teoretický svět, který není 
slučitelný s tím reálným.“

Podle jejích zkušeností oddělujeme 
světy namísto toho, abychom je spojovali. 
„Používáme stereotypy, které jsou ener-
geticky úsporné. Jsme rigidní. Nesmíme 
si ty stereotypy dělat ve chvíli, kdy nám 
neprospívají a  jsou naprosto nefunkční, 
ale my na nich lpíme, a doufáme, že se 
změní situace okolo nás.“ Jak přesné. Na 
konci terapie, uvědomění, poznání by 
zkrátka mělo stát něco, co uděláme my 
sami, ne co si přečteme nebo nám ně-
kdo řekne. Změna... „Používáme rozum 
tam, kde nemůže uspět. Místo prožitků 
a vlastní zkušenosti. Na jedné přednášce 
kdosi pronesl: Jaký rozdíl je mezi Ježíšem 
a křesťany? Křesťani věří a Ježíš věděl… 
Ano, pokud něco opravdu vím, spojí se 
můj pocit a rozum a není to jen teorie. 
Pochopení by tudíž mělo vést k nějaké 
cestě,“ říká Michaela Fialová a  přidává 
jednu typickou lidskou chybu, kvůli kte-
ré je pro nás všechno složitější, než by 
mohlo a mělo být: „Věnujeme pozornost 
tomu, co nejde, ale ne tomu, co jde.“ Tak 
to pak logicky nejde.

Další komplikací v naší cestě za štěs-
tím a  zdravím jsou rodinné zátěže 
a dědictví, která bychom s chutí oželeli. 
„Jsme děti opic a replikujeme. To, co opa-
kujeme, poté myslíme a nakonec žijeme. 
Největší vliv na rodová traumata má ne-
dokončená separace. Separujeme se od 
svých původních rodin, separujeme se 
postupně z  rolí dětí do rolí dospělých 
jedinců, posléze do rolí rodičovského 
páru a při tom správném procesu men-
tálně opouštíme staré rodiny. Kdo z nás 
to umí? Ještě jsem nepotkala člověka, 

který by měl perfektně dokončenou se-
paraci,“ podotýká v pátek odpoledne Jar-
mila Klímová, která konferenci otevírala 
i uzavírala. „Je tady někdo takový? (nikdo 
se nehlásí) Není, statistika nelže. Když 
separace není dokončena a my uvízne-
me na přechodu a neumíme se vyvázat 
z rodinných schémat, říkáme stejné 40 
let staré věty a vaříme to co maminka,“ 
říká s nadsázkou.

Jakmile někde v  minulosti vznikla 
v rodině křivda, utrpení, tragická událost 
nebo jen neštěstí, táhne se to do dalších 
generací, dokud někdo nesebere odvahu 
a „nevyčistí to“. Hezky o tom mluví téměř 
pětadevadesátiletý Bert Hellinger, zakla-
datel takzvaných rodinných konstelací, 
které ukazují, jak v rodině proudí nebo 
neproudí energie. „Základní dynamika 
v rodinných systémech, to, že všichni čle-
nové mají stejné právo náležet, netoleruje 
žádné bezpráví. Kdykoli je v  rodinném 
systému někdo vyloučen, vznikne v sys-

tému potřeba kompenzace. Tahle vyrov-
návací dynamika přivádí vyloučeného 
nebo opovrženého člena nazpět tím, že 
je zastoupen mladším členem rodiny, 
který si to neuvědomuje a je proti tomu-
to ztotožnění bezmocný. Později, někdy 
o několik generací později, se najednou 
dítě chová jako člověk, který byl předtím 
vyloučen, přitom ale neví nic o tom, co 
se kdysi stalo. Tak se ukazuje, že členové 
rodiny jsou součástí čehosi většího, větší 
duše, která je spojuje, či kolektivního vě-
domí, které je všechny vede jedním smě-
rem,“ vysvětluje Hellinger.

V konstelačních terapiích se navíc po-
dle Berta Hellingera neustále ukazuje 
jeden paradox – je mnohem lehčí udr-
žovat problém a  pokračovat v  trápení 
než přijmout řešení: „Štěstí zažíváme 
jako nebezpečné, protože činí člověka 
osamoceným. Totéž platí i o řešení. Na-

opak v problémech a neštěstí má člověk 
společnost.“ Souvisí to podle něj s  tím, 
že problém a neštěstí se spojují s poci-
ty nevinnosti a věrnosti, řešení a štěstí 
naopak s pocitem zrady a viny. A proto 
jsou štěstí a řešení možná jen tehdy, když 
se člověk té vině postaví. A přestane být 

obětí. „To, s čím operujeme v současných 
životech, není mnohdy naše,“ upozorňu-
je doktorka Klímová s tím, že se většinou 
z generace na generaci přenáší to, co je 
třeba vyléčit a vyčistit. Důležité je podle 
ní dělat spoustu věcí jinak, než bylo v ro-
dině zvykem.

To, jak jsme zvyklí kopírovat to, co 
nám rodiče, učitelé či doktoři vštěpují, 
aniž bychom se řídili sami sebou a tím, 
co doopravdy jsme a chceme, dokazuje 
i následující příběh, který Jarmila Klímo-
vá s trochou ironie zmiňuje: „Na onkolo-
gii přišel pán, diagnostikovali mu nemoc 
a řekli mu, že do tří měsíců zemře. Pán 
odjel domů, vyřídil si pozůstalost a do tří 
měsíců zemřel. No slušný občan, ví, jak 
se má zařídit. V posmrtném vyšetření se 
ukázalo, že pán byl zdráv a onkologické 
onemocnění nemá. Zařídil se ale podle 
předpovědi.“ vid 

Cesta k nalezení vlastního středu je nekomfortní, ale 
chce to odvahu. Je třeba najít střed. Es jako sebeláska, 
sebeúcta, sebeodpuštění, sebepochopení, sebeuznání...

Vnější vlivy ve světě, kde se nás výrob-
ci všeho možného snaží v rámci 

byznysplánu svými výrob ky přio-
trávit a jinak rafinovaně zabíjet, 

samozřejmě hrají v celkové 
zdravotní kondici nezanedba-

telnou roli. Lidské tělo je ale 
tak úžasný nástroj, že bychom 
mohli být zdraví i v době jedové. 

Ovšem pouze pokud máme 
zdravou duši. Když to přeženu, 

budete-li v dokonalé rovnováze, 
vaše imunita si poradí s jakou-

koli nemocí...



MOZEKjako Ferrari

Ke své řídicí jednotce se chováme dost macešsky. 
Zanedbáváme prevenci, údržbu i techniku řízení 

a podceňujeme trénink. 
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Ž e jsme zase ztloustli, zaregis-
trujeme obvykle v  momentě, 
kdy se nám náhle „srazí“ kal-
hoty. Že jsme nemocní, pozná-

me v lepším případě podle kašle a rýmy 
a vyležíme to. V horším případě, pokud 
jsou příznaky vážnější, běžíme k lékaři či 
léčiteli. Toho, že něco není v pořádku, si 
většinou ale všimneme ve chvíli, kdy se 
s tím dá stále ještě něco dělat.

Pokud nás ale navštíví pan Alzheimer, 
zaregistruje to zřejmě jako první naše 
okolí. Cvičení mozku má sice smysl v ja-
kékoli situaci, ale čím dříve začneme, 
tím méně devastující a pomalejší dopady 
ztráty paměti budou. Přesně to jsem si 
uvědomil, když jsem pozoroval sedma-
devadesátiletou Helenu Pechlátovou, jak 
recitovala vlastní básničky na nedávné 
oslavě pořádané Centrem celoživotního 
vzdělávání, odkud jsem přinesl reportáž 
v předchozím vydání Šifry.

Představa, že jednoho krásného dne 
najednou nebudeme schopni trefit 
domů, zapomeneme jména svých blíz-
kých a přestaneme tušit, kdo jsme a co 
tu vlastně děláme, není zrovna dvakrát 
lákavá. A to přesto, že nám to v krajním 
případě nemusí ani moc vadit. Hodně 
těžké to je ale i pro rodinné příslušníky. 
Demence se dnes stává podobným stra-
šákem jako třeba rakovina.

Německý lékař Aloysius Alzheimer 
přitom popsal průběh této nemoci 
u svojí pacientky Augusty Detterové až 
v roce 1907. Nemoc, nazývaná též jako 
Alzheimerova demence, byla ještě v 60. 
letech minulého století téměř neznámá. 
Ale dnes? V současné době trpí demencí 
kolem 36 milionů lidí a odhaduje se, že 
do roku 2030 se počet nemocných zdvoj-
násobí. Útěchou nám nemůže být ani 
fakt, že cambridgeský profesor Michel 
Goedert v  roce 2009 pro vědecký svět 
objevil zapomenutou práci pražského 
psychiatra a  neuropatologa židovského 
původu a  německé národnosti Oskara 
Fischera, podle níž je jasné, že by se ne-
moc měla jmenovat minimálně Alzhei-
mer-Fischerova.

Oskar Fischer ale není zdaleka jedi-
ným odborníkem, kterému se stalo, 
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že byl jeho „vynález“ připsán někomu 
jinému. Ve školách se dodnes učí na-
příklad to, že první radiové spojení 
objevil Marconi nebo žárovku Edison. 
V  prvním případě to byl Nikola Tesla 
a  ve druhém Heinrich Göbel. Ačkoli 
má Edison pověst velkého vynálezce, 
byl to spíš šikovný obchodník, který 
uměl žít z  práce druhých a  měl dost 
peněz na patentování jejich vynálezů. 
Někdy zvítězili dravější, jindy promlu-
vila politika, jako právě v  případě ži-
dovského lékaře Oskara Fischera. Pro 
důsledky degenerativních změn moz-
ku, které jsou charakteristické přítom-
ností zvláštních struktur, plaků (žlutá 
barva) s  bílkovinou zvanou amyloid, 
nehraje fakt, kdo nemoc popsal jako 
první, samozřejmě žádnou roli, ale za 
zmínku určitě stojí.

Ačkoli příčiny demence nejsou stále 
přesně známy, podobně, jako může-
me ovlivnit své celkové zdraví, je tomu 
i s kondicí našeho mozku. Je to jako s au-
tem – možná se jednou rozbije, ale po-
kud se o něj nebudeme starat a udržovat 
jej, dobu, po kterou může dobře sloužit, 
výrazně zkrátíme. A naopak. Jenže má-
lokoho něco takového napadne. Mozek? 
To je přece samozřejmost, že funguje. Ne 
tak docela…

Senioři si zahráli pantomimu. Kurz zaměřený 
na trénování paměti na Univerzitě třetího 
věku při Vysoké škole ekonomické v Praze 
vede certifikovaná trenérka paměti Ivana 
Schmidtová (dole).   Foto Šifra
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„Lidi se domnívají, že stáří se nikoho 
z nich netýká. A nikdo nemyslí na zítřek,“ 
řekla mi na oslavě nejstarších studentů 
Centra celoživotního vzdělávání devade-
sátiletá Evža Hraníčková. A  to je právě 
odvrácená strana moderního života v pří-
tomném okamžiku – neschopnost před-
stavit si, co bude dál. Dana Steinová, která 
pražské Centrum celoživotního vzdělá-
vání založila a kulturní a vzdělávací akce 
pro seniorskou populaci organizuje již od 
80. let minulého století, pochopila již ve 
svých 45 letech, že jde o  téma budouc-
nosti. Nejenže se začala starým lidem 
věnovat, ale v roce 1994 uspořádala první 
kurz pro trenéry paměti v Česku a o čty-
ři roky později vznikla Česká společnost 
pro trénování paměti a mozkový jog ging. 
„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.“

Společnost u  nás vyškolila již dva ti-
síce trenérů, ale také stovky dalších od 
Singapuru, Nepálu, Indii po Island či 
USA. Navzdory tomu, že populace stár-
ne a  Alzheimerova demence je prudce 
na vzestupu, ve světě trénování paměti 
není zdaleka tak rozvinuté jako u  nás. 
Důležité je totiž začít včas… 

Proto když jako každý rok, tentokrát 
mezi 11. a 17. březnem, vyhlásila Česká 
společnost pro trénování paměti a moz-
kový jogging Národní týden trénování 
paměti, neváhal jsem a vyrazil se podí-
vat, jak takový trénink vypadá. Letošní 
ročník, jenž se konal jako součást celo-
světové akce s názvem Týden uvědomě-
ní (si) mozku (Brain Awareness Week), 
byl rekordní – po celé republice se usku-
tečnilo 408 osvětových přednášek, což je 
nejvíc od roku 2005.

Aby se informace neztratily
„Možná se vám zdá, že když potřebuje-
te, nevzpomenete si na něco důležitého. 
Při správné technice se toho dá v hlavě 
mnoho udržet – efektivně a  trvale. Jde 
o to zabránit tomu, aby se informace ne-
ztratily,“ vysvětluje Petra Hirtlová, certi-
fikovaná trenérka paměti třetího, tedy 

nejvyššího stupně, v  úvodu přednášky 
pro veřejnost na Vysoké škole politických 
a  společenských věd, která sídlí v  nád-
herném prostředí bývalé jezuitské koleje 
v Kutné Hoře. Rodačka ze slovenské Ilavy 
se ptá, zda chodíme nakupovat s lístkem. 
Pokud ho nezapomenu doma, tak ano. 
Když lístek nemám, trvá mi návštěva ob-
chodu minimálně o půl hodiny déle, a to 
i přesto, že mě žena „dálkově ovládá“ přes 
telefon. Paní Hirtlová nabízí praktičtější 
řešení – kupované položky si předem za-
pamatovat. I kdyby jich mělo být padesát.

Moment, jak si mám zapamatovat 
padesát věcí, když jsem schopen zapo-
menout i  lísteček? Myslí to fakt vážně? 
Vypadá, že ano, a tak jdeme na to. Ještě 
předtím si ale osvětleme základní princi-
py fungování mozku a informace, které 
nám v tréninku pomohou.

Mozek má při narození asi 120  mili-
ard neuronů, které jsou spojeny výběžky 

a  tvoří jakési nervové silnice a  dálnice. 
Asi nikoho nepřekvapí, že postupem 
let ubývají. Mozek je úžasný v tom, že je 
neuroplastický – tato vlastnost se kromě 
jiného projeví například v tom, že dojde-li 
k poškození, třeba k mozkové příhodě, je 
schopen poškození kompenzovat. Dok-
torka Hirtlová uvádí příklad Václava Ne-
ckáře, který po mrtvici nechodil, téměř 
nemluvil a  zapomněl texty svých písní, 
ale později se znovu vrátil na pódium.

Často se říká, že mozek využíváme na 
pouhých deset procent jeho kapacity. Je 
to sice neprokázaný mýtus, ale to, že vyu-
žíváme pouze malou část našich mentál-
ních zdrojů, může být, rozhlédneme-li se 
někdy okolo, docela optimistický odhad. 
Že nejedeme na maximální výkon, do-
kazují i vzepětí v momentech ohrožení, 
kdy se dokážeme zmobilizovat a  podat 
netušené výkony. Záleží jen na našem 
přístupu. Mozek je jako ferrari, se kterým 

se umíme sotva rozjet. Nedokážeme jeho 
potenciál a výkon zkrátka přenést do pra-
xe. A protože jsme od přírody leniví, nera-
di se namáháme a děláme nejraději věci 
rutinně a co nejúsporněji a nechceme se 
nic nového učit, tak buď rezne a chátrá 
v garáži, nebo ho ničíme svojí mizernou 
technikou jízdy.

Když doktorka Hirtlová zmiňuje roz-
díl mezi informačním dnem v  dobách 
Karla IV., jednoho z  největších intelek-
tuálů a  vzdělanců, a  dnešní (dez)infor-
mační dobou, nechá nás tipovat, kolik 
tehdejších dní odpovídá co do četnosti 
informací jednomu dni dnešnímu. Ně-
kdo odhaduje 30 dní, jiný 90. Málo. Při-
dávám smělejší tip – celý rok. Samá voda 
– správná odpověď je celý jeden lidský ži-
vot. Vždyť si to vezměme – tehdy nebyly 
noviny ani knihy, natož internet. Deset 
a půl tisíce slov v průměru za den přečte-
me, třináct a půl tisíce slov uslyšíme… 

A k tomu ještě 14 850 slov zaslechneme 
v televizi a rozhlasu, pokud tedy máme 
nervy na to to poslouchat.

K tomu je třeba připočítat další vje-
my. „Kolik smyslových vjemů musí váš 
mozek každou sekundu zpracovat?“ 
ptá se trenérka paměti. Radši už ani 
netipuji. Je to deset milionů… Ostatně 
tipli byste si, když kolem dvacátého 
roku pracují naše smysly na 100 pro-
cent výkonu, jak jsme na tom okolo še-
desátky? Ani se neptejte – 25 procent.

Napadá mě, že problém nemusí být 
v  nedostatečně využívané kapacitě 
mozku, ale v  nedostatku údržby, tré-
ninku a hygieny. Že svoje ferrari prostě 
utavíme tím, že ho špatně řídíme a ne-
jezdíme plynule. Další věc je, že neumí-
me odpočívat, a tím jej také přetěžuje-
me. Pořád jenom o něčem přemýšlíme 
a  děláme si starosti. Nedokážeme vy-
pnout ani v noci, jede prostě nonstop… 

Kdyby vám někdo začal při lezení na skále nařezávat 
lano, nahoře jste natotata, ani nevíte jak. Vše je jen 
v hlavě. Náš mozek nejede běžně ani na třetinu výkonu.
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Jestli to může vést až k  Alzheimerovi 
nebo Fischerovi, nevím, ale určitě si tím 
nepomáháme.

Zkušenost nade vše
Informací k  nám proudí velmi mnoho, 
přestože hodnotu jich má jen zlomek. 
Petra Hirtlová upozorňuje, že jsme schop-
ni si zapamatovat pouze 10 % toho, co 
přečteme, 20 % toho, co slyšíme a 30 %, 
když to máme s  praktickou ukázkou. 
Pokud se spojí prezentace s přednáškou, 
jsme schopni v ideálním případě pochytit 
50 %. Na 75 % to můžeme dotáhnout za 
předpokladu, že si to, co jsme viděli, nebo 
slyšeli, převyprávíme vlastními slovy. Ze 
všeho nejefektnější – 90 procent – je ale si-
tuace, kdy něco proměníme ve své vlastní 
činy a vycházíme ze zkušenosti a toho, co 
jsme sami zažili.

Naši momentální paměť ovlivňuje celá 
řada faktorů. Co jí rozhodně neprospívá, 
je například stres. „Přišla za mnou paní 
krátce po šedesátce, jež se vylekala, že 
se nemůže spolehnout na svou paměť 
a zapomíná i  jména lidí, co má koupit, 
bála se demence. Z osobního rozhovoru 
vyplynulo, že její dcera se momentálně 
rozvádí a  situace je emočně vyhroce-
ná… Jakmile se rodinná situace upravila, 
problémy s pamětí odezněly,“ vzpomíná 

trenérka. Pokud si dáte k obědu kachnu 
se zelím, žádný zázračný výkon taky ne-
čekejte. A v neposlední řadě je důležitá 
koncentrace. Kolikrát se mi už stalo, že 
jsem četl třikrát stejný odstavec a nic…

Důležité pro zapamatování čehokoli 
jsou především tři věci: 1) jestli si tu in-
formaci dokážeme vštípit, 2) následně ji 

v hlavě podržet a 3) zda ji v případě po-
třeby budeme umět vyvolat a neztratí se 
nám někde v hlavě. A pak je důležité opa-
kování a „posilování“ – mozek se ostatně 
chová jako každý jiný sval.

„Mozek je ideální zaznamenávač infor-
mací, jako hard disk, jen se nám někdy 
může zdát, že nám k němu nikdo nepři-

Hudba a bylinky
Trénování paměti se liší i podle cílové skupiny. 
Jinak se pracuje se seniory, jinak se studenty 
a třeba handicapovanými
Ivana Schmidtová vede „mozkový“ kurz na 
pražské Vysoké škole ekonomické v rámci 
Univerzity třetího věku. Oproti přednášce 
paní Hirtlové se její hodina docela liší. V rámci 
hodiny a půl cvičí se svými studenty, kteří 
na rozdíl od mladých již vědí, že mozek není 
automat a potřebuje vzpruhu, nejen paměť, 
ale i tělo. Psychomotorické hry jsou zajímavé 
tím, že rozvíjejí sociální vztahy, vzájemnou 
interakci i rovnováhu. „Důležité je odhadnout, 
co jsou schopni dělat, aby se nestyděli,“ říká 
paní Schmidtová.
Na pondělní přednášce během týdne trénování 
paměti zrovna předvádí studentka pantomimu 
a rozhodně se nestydí. Ač se snaží a používá 
celou škálu gest jako v soutěži Kufr, hádající 

družstvo nemůže uhodnout. Váhavá. Moudrá. 
Zapomnětlivá. Chytrá. Přemýšlivá. Je to 
zamyšlená…
Poté přicházejí na řadu asociace. Lektorka 
řekne přídavné jméno a my máme napsat 
slova, která nás ve spojení s adjektivem 
napadnou. Žhavý – popel, tanec; neomezené 
– volání, hranice, možnosti… Hry nejsou nijak 
komplikované, ale co chvíli zní třídou smích 
a veselé štěbetání. Osazenstvo se dobře baví. 
Na chvíli si dokonce připadám zase jako na 
základce. To když mě při odepisování na e-mail 
pod lavicí paní v legraci pokárá: „Zandejte ten 
mobil, tady jste ve škole.“
Kromě svých studentů pokročilejšího věku 
pořádá Ivana Schmidtová i seznamovací 
adaptační kurzy pro studenty středních škol, 
zaměřené na psychomotoriku, kde se rozvíjí 
komunikace a spolupráce na různých úkolech 
a scénkách. Srovnání středoškoláků a seniorů 
je ale překvapivé. „Senioři jsou mnohem 

hravější, přístupnější a vděčnější. Jednoduše si 
to užívají.”
Dagmar Strbíková z hudebního oddělení 
Městské knihovny v Kutné Hoře se věnuje 
coby trenérka paměti druhého stupně kromě 
široké veřejnosti a seniorů ještě handicapo-
vaným z nedalekého Domova Barbora a za-
pojuje do kurzů i hudbu. V případě „kámošů“, 
jak říká mentálně postiženým účastníkům 
kurzu, o paměť vlastně vůbec nejde. „Učím je 
poznávat třeba bylinky, ke kterým si mohou 
přivonět, ochutnat například bezový sirup. 
Nebo jim připravím křížovku. Jsem spokojená, 
že se jim to líbí a že jsem je zabavila. Vždycky 
odcházejí nadšeni.“ Nedávno „kámoši“ zase 
poznávali stromy a dělali si večerníčkovskou 
čepici. „Měli poznávat šišky, které patří k jed-
notlivým stromům. To nevědí mimochodem 
ani dnešní děti,“ směje se lektorka, která říká: 
„Všichni, kteří ke mně chodí, vědí, že se tady 
nebude zkoušet, že se pobaví, něco nového 
dozvědí a těší se, že se zase setkají a uvidí.“
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balil návod na použití. Někdo řekne, že je 
přirozené, že se mu zhoršuje paměť, ale 
tak by to být nemělo a nemuselo. Když 
začnete hůř vidět, taky půjdete k očnímu. 
Se zlomenou nohou též nebudete běhat 
po městě,“ vysvětluje trenérka, když začí-
ná praktickou ukázku trénování paměti.

Začínáme čísly. Pozorujeme deset cifer 
po dobu patnácti vteřin a pak je máme 
napsat. Tohle nikdy nebyla moje parke-
ta. Čtyři. Demence se blíží. U slov je to 
o dost lepší, měst a států si zapamatuji 
sedm a  jmen osm. Klasickým biflova-
cím způsobem. Jde to ale i  jinak; hlava 
má totiž ráda systém. Jelikož je číslo 
abstraktní, těžko se pamatuje, a  tak je 
třeba zapojit víc okruhů. Například: 18 – 
plnoletost, 99 – Wayne Gretzky, 21 – oko 
bere, 247 – dvacet čtyři hodin, sedm dní 
v týdnu…

„Při zapamatovávání pomáhají tři věci 
– asociace, vizualizace a  kategorizace. 
Když řeknu jablko, představíte si plod. 
Někdo celý, někdo rozkrojený. To je vi-
zualizace. Mozek pracuje se symbolem. 
Asociace – když do našeho mozkového 
vyhledávače zadáme jablko, vypadne 
třeba štrúdl, a když řeknu Paříž, asociace 
u 90 % lidí je Eiffelova věž,“ říká trenérka, 

jež pořádá kurzy trénování poměti pro ši-
rokou veřejnost všech věkových kategorií.

V novém seznamu položek k zapama-
tování už Skotsko spojuji se sukní, Finsko 
s vodkou, Soči s olympiádou – výsledek 
mám stejný jako předtím, ale pamatuje se 
mi to mnohem snáze. Třetí technikou je 
kategorizace, kdy se třídí položky k zapa-
matování do kategorií.

Po rozehřívacích kolech přichází sku-
tečná výzva – nákup s  padesáti druhy 

zboží. Nejprve si vyčleníme deset katego-
rií a do každé vybereme pět položek dle 
našeho výběru. Pět se dobře pamatuje. 
A jedeme: „Mléčné výrobky – mléko plno-
tučné, když ho necháte odstát, zhoustne 
a bude z něj dobrý polotučný tvaroh, když 
ho odtučníte, bude z  něj dobrý jogurt 
Skyr, když si chcete pochutnat, vezmete 
si dva italské sýry, mozzarellu a  parma-
zán. Alkohol – party začneme červenou 

Bohemia Sekt, pak přejdeme na červené 
suché víno nebo na červený merlot. Piva-
ři si dají vychlazenou plzeň ze sedmého 
schodu, a ti, co rádi pijí tvrdý alkohol, si 
dají rum Božkov. Ovoce – pomůžeme si 
i  gesty – z  jednoho stromu odtrhneme 
české jablíčko, z druhého sladkou hrušku, 
domácí bude i jahůdka ze země, ze země 
bude i veliký červený meloun a pak podle 
EU správně zakřivený banán…“ Takto 
přidáme ještě pečivo, zeleninu, sladkosti, 

drogerii, slané pochutiny, papírnické a ry-
bářské potřeby a… opravdu to funguje.

Jen se trochu bojím, abych teď poka-
ždé nekupoval to samé – pamatuji si 
tenhle nákup, který jsme vytvořili s paní 
Hirtlovou, totiž i po 14 dnech. Jakmile si 
ale vytvořím podobné asociace a katego-
rie u jiných položek, budu si pamatovat 
každý nákup. Moment… kam jsem si to 
jenom napsal? vid 

Zapamatujeme si 10 % toho, co přečteme, 20 % 
toho, co slyšíme, a 30 %, když to máme s praktickou 
ukázkou. Nejefektnější – 90 % – je vlastní zkušenost.

V Kutné Hoře je snad víc trenérů paměti 
než památek. Vlevo Petra Hirtlová z tamější 

Vysoké školy politických a společenských 
věd, vpravo Dagmar Strbíková z Městské 

knihovny.   Foto Šifra

Jak říkal Emil Zátopek: Když nemůžeš, 
tak přidej. Lidi jsou ohromně leniví 
učit se novým věcem a vyvíjet se. 
Často říkají, že už nemůžou, ale 

je to jenom představa a blok 
v jejich hlavě. Mozek nejede 

ani na třetinu výkonu, a jeho 
potenciál tak zůstává nevyužit. 
Kdyby vám někdo začal při lezení 
na skále nařezávat lano, nahoře 

jste natotata, ani nevíte jak. 
Chce to jen změnit myšlení 
a dokážete vše, co bu dete 

chtít. Když budete chtít...



46

MÉDIA A MY

Mladí 
SVAZÁCI 

staří 
MAZÁCI

S mediálním analytikem Petrem Žantovským 
o Evropském akčním plánu, který má zatočit 

s odlišnými názory a alternativními médii, 
tajné službě, která už není tajná, a politických 

školeních v mateřských školkách.
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Na mediálně-manipulačně-cen-
zor   sko-byrokratické frontě je 
v poslední době natolik rušno 
a čilo, že je někdy až nečekaně 

obtížné pokrýt a  zaznamenat všechny 
prohřešky proti demokracii a  svobodě; 
zejména pak svobodě slova a  vyznání. 
Hranice se totiž neustále posouvají. „Mám 
jednu čerstvou věc, kterou považuji za 
naprosto zdrcující a příšernou – a to, že 
se nám jednoznačně vrací politická cen-
zura,“ hlásil publicista, mediální analytik 
a vysokoškolský pedagog Petr Žantovský 
do telefonu, když jsme se domlouvali na 
aktuálních tématech, která by neměla 
zapadnout a projít veřejným prostorem 
bez povšimnutí. Přesně k  tomu totiž 
tato nová kauza směřovala. „Jde o zprávu  
o tom, že se nám sešla Bezpečnostní rada 
státu na téma fake news před volbami do 
Evropského parlamentu. Právě to pova-
žuji za naprosto dramatický zlom v  ce-
lém trendu, který už tady sice pozoruje-
me dlouho, ale to, že se ,informovaností‘ 
občana musí zabývat na nejvyšší úrovni 
stát, to je nová kvalita tohoto jevu.“ Ač jde 
o  informaci s explozivním potenciálem, 
jak česká média hlavního proudu, tak ta 
alternativní to až na dvě tři výjimky pře-
šla s ledovým klidem.

Co se má na mysli pod pojmem fake 
news a dezinformace, není dnes již tak 
těžké uhodnout. Do tohoto ranku spa-
dají jak 1) skutečné bláboly a hloupé či 
zbytečně emotivní výkřiky některých 
alternativních blogerů či mnohdy bul-
vární a zkreslené články provozovate-
lů clickbaitových webů (těch, jejichž 
hlavním a  možná jediným účelem je 
donutit čtenáře kliknout na nějaký ten 
reklamní banner), kde se objevují pře-
vážně neumělé překlady zahraničních 
textů kombinujících politiku, mimo-
zemšťany a  zázračné přírodní recep-
ty na vyléčení všeho od rakoviny přes 
prostatu a  planetu Zemi po celý širý 
vesmír, tak 2) i kdekoli jinde zveřejněné 
JAKÉKOLI názory a neprůstřelná fakta, 
jež nezapadají do budovatelského nad-
šení světlých eurounijních zítřků. 

Naopak tam určitě nespadá třeba ne-
dávný twitter Jean-Claude Junckera při Foto Adobe Stock
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příležitosti dvacetiletého výročí vzniku 
společné evropské měny: „Euro slaví na-
rozeniny a evropským občanům přineslo 
prosperitu, stabilitu a  integraci a chudší 
země dotahují vyspělejší.“ Ač jde o proka-
zatelný nonsens, česky řečeno nesmysl, 
a tedy fake news v pravém významu toho-
to slova, předseda Evropské komise samo-
zřejmě dezinformace šířit může. Jinými 
slovy: sebepitomější eurounijní propagan-
da je povolena, vítána a  podporována, 
a naopak vše, co ji naruší, je dezinformace 
a fake news – a to bez ohledu na to, zda 
je to pravda, či jen podobně „vybroušená“ 
propaganda z opačného tábora.

Inkriminovaný článek, o kterém Petr 
Žantovský hovořil, vyšel 24. února na 
Seznam Zprávy pod výmluvným ná-
zvem Kdo bude Čechy chránit před fake 
news? To zatím není jasné, ale řeší se to 
na nejvyšší úrovni. Autorka Zuzana Čer-
ná v něm zcela bezelstně popisuje, že do 

voleb do Evropského parlamentu zbývá 
méně než 90 dní a aktuálně 73 procent 
uživatelů internetu znepokojují on-line 
dezinformace právě v předvolebním ob-
dobí. Zdroj tohoto na první pohled pode-
zřelého numera autorka neuvádí. Již po 
desetivteřinovém googlování jsem po-
chopil proč. Průzkum totiž vypracovala 
sama Evropská komise, která přitom 
zavádí programy, jež mají dlouhodobě 
omezit svobodu informací, především 
těch, které jsou kritické k  Evropské 
unii. Takový výzkum má asi podobnou 
váhu, jako kdyby komunistické politby-
ro v roce 1970 oznámilo, že s politikou 
strany je spokojeno 105 % občanů.

Reportáž ale pokračuje, když redaktor-
ka uvědoměle informuje: „Kdo bude před 
fake news společnost chránit a  hlídat 
dodržování pravidel, zatím není v Česku 
docela jasné.“ To, že jí nepřijde divné vů-
bec mluvit o existenci někoho, kdo bude 

občany chránit před informacemi, slova 
Petra Žantovského jen výmluvně ilustru-
je. A to, že v reportáži jako autorita vystu-
puje i postavička Jakuba Jandy, známého 
šéfa zahraničními ambasádami, vládami, 
Evropskou unií a Nadací otevřené společ-
nosti George Sorose placené neziskovky 
Evropské hodnoty, je jen takový žurnalis-
tický bonbonek.

Všeho moc škodí
Základ agitačně zabarveného textu na Se-
znam Zprávy je ale pravdivý. „Před pár 
týdny strategické komunikace a také dez-
informace dle informací Seznamu politici 
řešili na uzavřeném jednání Bezpečnostní 
rady státu,“ stojí v něm. „Ano, bezpečnost-
ní rada českého státu se skutečně zabý-
vala ,ochranou občanů před dezinforma-
cemi a fake news‘.“ Ještě děsivější je ale to, 
proč se tím zabývá. „Evropský akční plán 
musí dále schválit senátoři i poslanci.“

To už tady (pár desítek let) bylo, že? Petr 
Žantovský, který se narodil v roce 1962, si 
ještě pamatuje cenzorskou praxi za ko-
munismu a diví se dnešní garnituře, že 
se nepoučila. „Všichni víme, že to nefun-
govalo. Když zakázali nějakého zpěváka, 
vylezl jiný. Nebo natočil doma v kuchyni 
jako Vladimír Merta v 70. letech písničky, 
které kolovaly mezi lidmi. Rušili vysílání 
Svobodné Evropy, ale stejně jsme na to 
měli ucho nalepené. Indoktrinací, zakazo-
váním některých témat a připouštěním 
jediných správných názorů se ještě žádný 
režim nezachránil; naopak ztrácí víc a víc 
v očích lidí kredibilitu a půdu pod noha-
ma. To, co tady páchá bezpečnostní rada 
a Evropská unie, tak to není pro záchranu 
lidstva, Evropy, občanů, to je sebevražda 
systému. (…) Ale oni si neuvědomují jed-
nu podstatnou věc: ani sebetotalitnější re-
žim nemůže dlouhodobě přežít bez pod-
pory a důvěry občanů. Můžete si leccos 

Na jedné straně se stupňují snahy informace 
zakazovat, mazat či upozaďovat, na straně druhé je 
informací tolik, že je velmi snadné se v nich ztratit.

Cenzorka z Bradavic. Dolores Umbridgeová 
z Harryho Pottera by z fleku mohla řídit 

třeba Evropskou komisi. „Co je dobré, 
nechť je zachováno, co je špatné či 

zastaralé, rázně zlikvidujme.“   Foto Profimedia
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vynutit, můžete zavést cenzurní úřady, 
můžete zakázat nějaké autory, můžete je 
vyházet z Českého rozhlasu a České tele-
vize, ale každým takovým aktem zákazu 
jen vybudíte odpor v občanech.“

Jako když ředitel v Obecné škole upo-
zornil žáky, aby v  mrazu neolizovali 
zábradlí, olízli ho jen proto, že to dělat 
neměli. Podle Petra Žantovského souvisí 
poslední represivní kroky se strachem 
liberálně-demokratických politiků, že 
přijdou ke slovu alternativní strany jako 
německá AfD, francouzská Národní 
fronta (nově Národní sdružení) nebo 
Geert Wilders v Holandsku. Na moji zá-
měrně naivní poznámku, že o sobě tito 
politici tvrdí, že nedělají cenzuru, ale 
zachraňují svobodu a  demokracii proti 
nesvobodě a  nenávisti, mediální analy-
tik odpovídá: „Na to je jednoduchá ná-
mitka: ,Kdo posoudí, co je pravda a co 
je lež? Antičtí filozofové si s tím lámali 
hlavu a  nikdo na to nepřišel. Kdo určí 
v politické a mediální komunikaci, co je 
pravda? Informací je spousta, navzájem 
se často vyvracejí, a když chce někdo být 
gramotný, tak musí mít přístup ke všem, 
aby se v nich mohl vyznat, a ne že se jim 
někde vnutí z úředního zdroje, co si má 
myslet, a budou mu odepřeny informace 
z některých zdrojů, aby jimi nebyl rušen. 
Cílem tohoto přístupu je hloupý občan, 
který nemůže rozumět světu, když 
nemá všechny informace.“ Stejně tak je 
občanovi řečeno, koho má v eurovolbách 
či jiných hlasováních volit.

Odhadovat mezi všemi těmi z  prstů 
vycucanými průzkumy a  statistikami, 
co si skutečně lidé myslí a čemu věří, je 
samozřejmě obtížné. Lze ale předpoklá-
dat, že většina lidí se o politiku nechce 
zajímat, a dokud jim nestojí na zahradě 
tank nebo nezavřou supermarket, jsou 
v klidu. V podstatě očekávají hlavně to, že 
jim politika nebude překážet a klást na 
ně větší nároky, aby zachovala základní 
fungující věci. Dokud to tak je, nebudou 
se radikalizovat ani aktivizovat. Pokud 
by tedy systém normálně fungoval, ne-
vozil do Evropy miliony migrantů z Af-
riky, neválčil po celém světě a nedotoval 
nesmysly a jinak „nevyčníval“, případně 

se snažil své fungování průběžně zlep-
šovat, nikoli zhoršovat, nic by se nedělo 
a byl by klid. Například Německo muselo 
zavést cenzuru (donutilo Facebook, aby 
ve velkém mazal nesouhlasné příspěvky 
s politikou vlády a masovou imigrací) až 
ve chvíli, kdy začal stát selhávat.

Na jedné straně tedy máme internet, 
kde se stupňují snahy některé informace 
na něm zakazovat, mazat či upozaďovat, 
na straně druhé je informací tolik, že je 
velmi snadné se v nich ztratit. Některé in-
formace se tedy mažou nebo jinak cenzu-
rují, jiné, především ty nepodstatné, jsou 
pak vypouštěny po tunách s ohromující 
kadencí. Obzvláště zpravodajská média 
s rytmem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
jsou mistry v tom, jak neustále mluvit, ale 
nic důležitého neříct. „To je jedna z nejty-

pičtějších manipulačních metod, že vás 
někdo zahltí nepodstatnými informace-
mi tak, aby překryl informace podstatné 
a odvedl vás od nich. Výsledkem je, že člo-
věk začne být vůči informacím rezistent-
ní,“ říká Petr Žantovský.

Jeden svět
Evropský akční plán není jediný cenzor-
ský počin, který má ovlivnit, co si mají lidi 
myslet. Další výstřel však přišel ze strany, 
odkud by to asi nikdo nečekal. Ve své vý-
roční zprávě se Bezpečnostní informační 
služba pustila do kritiky českého vzdělá-
vání. V době, kdy je pro státy NATO včet-
ně Česka hlavním geopolitickým nepří-
telem Rusko, takže se na nás denně valí 
protiruská propaganda, si přisadili i agen-
ti BIS. Podle nich je ve školních osnovách 
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patrný silný vliv Ruska a Číny. „Z židovské 
obce žádali, aby bylo u jména Sigmunda 
Freuda připomenuto, že byl židovského 
původu. Z Muzea romské kultury si stě-
žovali, že se v učebnici o Romech nepíše, 
spory byly i s evangelíky o to, kolik lidí 
se přihlásilo po vyhlášení tolerančního 
patentu k protestantské církvi,“ vzpomí-
nal v  Mladé frontě Dnes historik Milan 
Hlavačka z Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy, který sepsal jednu z  nejoblíbe-
nějších učebnic dějepisu na dnešních ško-
lách s názvem Novověk.

Ale aby si někdo stěžoval, že je prorus-
ká? To autor učebnice jednoznačně od-
mítá. A v anketě, kterou deník udělal pro 
30 učitelů a ředitelů základních a střed-
ních škol po celém Česku, s  tvrzením 
nesouhlasí ani jeden z nich. „Tajné služ-

by už nejsou tajné. V normální zemi se 
zpravodajská služba nevyjadřuje k tomu, 
co se učí děti ve školách,“ kroutí hlavou 
Petr Žantovský.

Zřejmě jsou i  naši agenti pod vlivem 
Evropského akčního plánu nebo cizích 
zahraničních služeb. Stejně jako naše 
nejznámější a největší nezisková organi-
zace Člověk v tísni, která najala nejoblíbe-
nějšího youtubera Kovyho, aby mladým 
pomocí videí vysvětlil, co (ne)mají číst 
a čemu (ne)mají věřit. Petr Žantovský při-
pomíná i projekt Jeden svět na školách, 
což je vlastně indoktrinační školicí aktivi-
ta, se kterou společně se známými osob-
nostmi objíždí Člověk v tísni, organizace 
financovaná z velké části Evropskou unií 
a cizími státy, základní a střední školy po 
celém Česku a  vysvětluje dětem, jak se 
mají správně dívat na svět. „A nedělá to 
jenom Člověk v tísni, dělá to třeba i Inte-
grační centrum Praha, neziskovka, kte-
rá pečuje o migranty. Tohleto ICP, které 
pořádá například volejbalový zápas pro 

migranty – podotýkám, že 15 000 000 
korun mají pouze na mzdy –, objíždí 
mimo jiné také mateřské školy a vysvět-
luje dětičkám otázky migrace a xenofo-
bie. Od půlky roku 2017 do půlky roku 
2018 objeli s těmito indoktrinačními ško-
leními 38 takových školek. To už jsme dál 
než komunisti. Ti sice do jiskřiček a pio-
nýrů hustili lásku k  Sovětskému svazu 
a  správné salutování, ale aby jezdily do 
mateřských školek agitační úderky, to 
tady naposledy bylo možná v 50. letech, 
a to kdoví jestli.“

Aby byl návrat k  bolševickým prak-
tikám úplný a  stylový, nesmí ve výčtu 
chybět ani Česká televize. Při lednových 
oslavách Jana Palacha a  jeho zoufalého 
činu z  ledna 1969 byla ČT dokonce tak 
důsledná, že  upravila dobový rozhla-

sový záznam ze srpna 1968, kdy  Český 
rozhlas oznamoval okupaci země vojsky 
Varšavské smlouvy. Televize, aby mohla 
efektivněji navléci srpen 68 na svou oblí-
benou protiruskou propagandu, vystřihla 
z oznámení vojska Polské lidové republi-
ky, Německé demokratické republiky, Ma-
ďarské lidové republiky a Bulharské lidové 
republiky a nechala jen ta ze SSSR. 

Silné období pak v boji proti svobodě 
slova a vyznání podtrhl ještě třeboňský 
pořadatel kulturních akcí Jan Lukavský, 
který pozval písničkáře Pepu Nose, aby 
přijel na koncert do jeho hospody. Do-
mluvili se na podmínkách i na termínu, 
načež po čtyřech dnech přišel e-mail 
se strohým zněním, že pan pořadatel 
zjistil, že Pepa Nos kandidoval v komu-
nálních volbách jako nestraník za SPD 
Tomia Okamury, a to je „problém, přes 
který nejde vlak“. A  tak koncert zrušil. 
Sám pan Lukavský mimochodem kan-
didoval do třeboňského zastupitelstva 
za Piráty, kteří celou dobu šermují svo-

bodou a demokracií. Inu, mladí svazáci 
budou brzy staří mazáci. A tohle všech-
no se událo již v prvním kvartálu. Co asi 
přijde dál?

„Viděl jste filmy o Harrym Potterovi? Já 
to mám docela rád, protože moje dcera 
vyrůstala a stárla společně s ním. Je tam 
postava profesorky Dolores Umbridge-
ové, největší cenzorky a  kariéristky, jež 
má při příchodu do Bradavic v úvodním 
proslovu krásnou větu, která zní zhruba 
takhle: Co je dobré, nechť je zachováno, 
co je špatné či zastaralé, rázně zlikviduj-
me. A to je přesná metafora toho, v čem 
dnes žijeme. Co je dobré, myšleno nám 
u těch koryt, to posilme a podpořme, a co 
nám překáží či zpochybňuje naši neomyl-
nost, zavřeme a zlikvidujme. To je pravá 
podstata cenzury.“ vid 

Centrum, které má 15 000 000 jen na mzdy, objíždí 
mimo jiné také mateřské školy a vysvětluje dětičkám 
otázky migrace a xenofobie.   Petr Žantovský

Co říkáš? Není to fake news?   Foto Adobe Stock
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Existují dva účinné způsoby, jak 
ušetřit na vytápění. Dobrá izola-
ce, nebo kvalitní topný systém. 
Pakliže dům dobře zaizoluje-

te, jste schopni srazit spotřebu energie 
o hezkých pár desítek procent; a pokud 
si pořídíte tepelné čerpadlo, které stojí 
zhruba stejně jako kvalitní izolace, „po-
jede“ váš dům oproti normálu na mini-
mum energie.

Většina Čechů na to jde však třetí ces-
tou – místo moderní izolace si pořídí 
lacinější minerální a skelnou vatu nebo 
polystyren. Myslí si sice, jak na to vyzrá-

li, ale prostá matematika je usvědčuje 
z omylu.

U čerpadla je potřeba počítat s větší 
vstupní investicí, tudíž o něm většina 
lidí ani neuvažuje – a  to i  přesto, že 
nejlépe odpovídá zdravému, šetrné-
mu a ekologickému přístupu k životu 
a kondici domu. Za třetinovou energii 
vytopíte celý dům a  vzduch proudí 
skrz, takže stavba nemá šanci zples-
nivět či se jinak nezdravě zapařit; jak 
se poeticky říká, volně dýchá. V  létě 
čerpadlo dům pro změnu krásně 
ochladí.

Odhadem v  95 až 97 procentech se 
investoři rozhodnou pro vatu, která je 
relativně nejlevnější. Relativně proto, 
že náklady na její výrobu jsou mizivé. 
V porovnání s prodejní cenou a maržemi 
je ale tento byznys pro výrobce zlatý důl. 
S  jejími izolačními vlastnostmi už to 
mnohdy tak slavné být nemusí.

Podobně ale uvažuje drtivá většina 
populace ve všech aspektech života. Ne 
nadarmo je Česko rájem pro prodejce 
všeho šuntu světa – Češi, odkojeni ko-
munismem, totiž patří mezi finančně 
nepříliš gramotné národy, a tak si z nich 

Z vesmíru 
až do Zábřehu
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obchodníci mohou dělat dobrý den. Zá-
kazníci počítají, počítají, až se přepočí-
tají. Tento handicap se projevuje mnoha 
způsoby – od počtu exekucí po nákup 
značkového zboží, které je značkové je-
nom u nás; zatímco na Západě jde o nej-
lacinější kusy pro nejchudší obyvatel-
stvo, u nás za něj dámy a páni vyhazují 
desetitisíce a myslí si, bůhvíco nekoupili. 
Tam, kde nemáme, rozhazujeme, a tam, 
kde je rozumné investovat, šetříme.

Přistihl jsem se při jedné z podobných 
monetárních demencí nedávno sám. Po-
třebuji si koupit počítač – pro novináře 

jedna ze základních potřeb. Většinou to 
řeším tak, že se snažím najít nějaký ne-
příliš výkonný model, aby moc nestál, 
v duchu „na to moje psaní to musí stačit“. 
Chvilku to běží, ale za pár let notebook 
přemlouváte, aby se po nástupu do vla-
ku rozeběhl ze spícího režimu dřív, než 
budete zase vystupovat. A  při zapnutí 
náročnějšího programu stihnete ještě 
svačinu a  západ Slunce. Nadávám, ale 
používám ho, dokud aspoň trochu běží. 
A když nedej bože zapomenu zdrojový 
kabel, stihnu napsat sotva dva maily 
a baterka je v háji. A pak zase nanovo.

Místo abych si koupil MacBook, který 
stojí sice třikrát či čtyřikrát víc, ale je tak 
kvalitní, že na něm jde psát bez nabíječ-
ky dvanáct hodin a s minimálními ka-
pacitními a výkonovými ztrátami jej lze 
bez problémů používat třeba patnáct let. 
Za tu dobu si pořídíte tři normální note-
booky, a to do toho nepočítám ty nervy. 

Pokud si spočítáte, co je výhodnější a co 
vyjde levněji, můžete dojít k  překvapi-
vým závěrům. Podobné je to i v případě 
izolací.

„Když jsem izoloval svůj dům, pořídil 
jsem si jako většina Čechů vatu. Nevěděl 
jsem, že by to šlo jinak. Zaizoloval jsem 
vše podle doporučení a v podkroví se mi 
začaly objevovat mokré fleky. Pomocí la-
serového teploměru jsem zjistil, že se li-
šila teplota na jednotlivých místech stro-
pu. Někde vata sesedla a zvlhla. Vzduch 
totiž vatou proudí a ten je většinou vlh-
ký,“ popisuje zábřežský podnikatel Petr 

Melcher, proč se rozhodl při budování 
svého statku starou chybu neopakovat. 
„Je to jako se svetrem po babičce. Svetr 
profoukne, zvlhne, zpotíte se a zmrzne-
te.“ Existuje ale i další možnost, o které 
přitom z  různých důvodů, o  kterých 
bude řeč, lidi ještě tolik nevědí – mís-
to zpoceného svetru si oblečete tričko 
s membránou, které je sice slabé, ale pro-
pustí páry a zůstane suché.

Doma je doma
Psal se rok 2009 a Petru Melcherovi se 
ozval dávný známý. Jan Černý odešel 
v 18 letech do Spojených států americ-
kých, kde podnikal ve stavebnictví. Sle-
doval trendy a viděl, že stavební postupy 
za oceánem se od těch našich dost pod-
statně liší. Souvisí to jak s jiným přístu-
pem zákazníků, tak obchodníků. Zatím-
co v Americe jdou byznysmeni v tomto 
oboru s dobou, monitorují trh a neustále 

inovují a  dumají nad novinkami a  vy-
lepšováním výrobních postupů i služeb 
zákazníkům, u  nás jako by tak trochu 
zamrzl čas.

Ve Státech se již v 70. letech minulé-
ho století objevila novinka v  podobě 
takzvaných polyuretanových pěn. Jako 
každý špičkový materiál či technologie, 
například GPS, i  tento byl vyvinut pro 
armádu. Ve vojenském průmyslu a  ve 
vesmírné agentuře NASA pěny sloužily 
k izolaci nádrží raket, které létaly do ves-
míru. Později byl tento izolační materiál 
uvolněn i do civilního sektoru a začal se 

V osmnácti letech odjel do Ameriky, kde založil 
stavební firmu. Po návratu se Jan Černý nestačil 
divit. Jeho firma Honter dnes izoluje Čechům 
domy materiálem, který začala původně používat 
americká NASA.

Špatně izolovaný či neizolovaný dům 
se může nepěkně prodražit. Na malém 

snímku Jan Černý, šéf firmy Honter, která 
vyrábí moderní pěnové izolace. 

lustrační foto Pixabay

Ve vojenském průmyslu a ve vesmírné agentuře NASA 
pěny sloužily k izolaci nádrží raket, které létaly do vesmíru. 
Později byl tento materiál uvolněn i pro civilní sektor.



54

HEZKY ČESKY

používat na střešních krytinách. Tehdy 
se pěny míchaly v kýblích a smetákem 
se roztíraly na střechy. Krom toho se 
v tenkých vrstvách začaly pěnové izola-
ce přidávat do bojlerů, myček, sušiček či 
ledniček. Dnes se vyrábějí samozřejmě 
strojově, alespoň ty kvalitní.

Jan Černý se usadil v  Chicagu a  jako 
kaž dý, kdo začínal za velkou louží od 
nuly a bez znalosti jazyka, se propracová-
val nahoru postupně. „Bylo mi osmnáct 
a moje představa byla zkreslená, jako ve 
filmech to tedy není. Začátky byly bru-
tální, bez peněz, trvalo to, než se člověk 
vypracoval nahoru a někde na trhu našel 
skulinu, aby se dokázal zviditelnit a vydo-
být si své místo na slunci,“ vzpomíná na 
dobrodružná léta, kdy dělal vše od uklíze-
ní po čištění aut zubním kartáčkem.

Později se dostal do jedné irské firmy 
jako elektrikář a časem se osamostatnil 
a otevřel si vlastní podnik. „Raději pracov-
ní místa vytvářím, než obsazuji,“ směje se 
muž, jenž si stále častěji na stavbách, kde 
pracoval, všímal i zvláštní pěnové hmoty, 
kterou aplikovala „komanda“ ve speciál-
ních oblecích s moderní technikou.

Odtud byl už jen krůček ke společnos-
ti Honter Corporation. Zatímco jako za-
městnanec začínal v sedm ráno a končil 
v šest večer, ale s čistou hlavou, aby uspěl 
v  byznyse, musel výrazně přidat, pro-
tože „Amerika nezná víkendy“. „Makal 
jsem jako čert sedm dní v týdnu dvanáct 
až patnáct hodin. Tam mají lidi běžně 
dvě práce. Já jsem dělal jednu poctivě 
a naplno,“ říká pan Černý, který si všímá 
i toho, jak se svět poslední dobou mění 
– a nejen Spojené státy. „Ta zlatá doba, 
kdy se tam daly vydělat velké peníze, je 
pryč. Když si to přepočítáte, podobně 
si vyděláte i doma. A hlavně jste doma. 
Když jsem se vrátil, málem jsem to tady 
ani nepoznal,“ dodává s tím, že dnes už 
by asi za moře nejel.

Uplynulo 17 let a pana Černého napad-
lo dovézt polyuretanové pěny do Česka. 
Od té doby mezi oběma zeměmi pend-
luje. „Kontaktoval jsem pana Melchera, 
protože jsme se trošku znali už z dřívějš-
ka. Je to jeden z mála lidí, kterým můžu 
věřit, kdo je úspěšný obchodník. Dovezl 

U izolačních pěn záleží nejen na kvalitě 
směsi a technologii, kterou se aplikují, 
ale i na způsobu, jakým se to provede.   

Foto archiv 
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jsem mu to ukázat a první reakce byla 
taková, že to nedává smysl a že do toho 
nejde.“ Nebyl to totiž vůbec snadný úkol. 
Jen získání souhlasu k převozu chemic-
kých látek přes oceán, certifikace sudů, 
pojištění a  povolení v  Čechách zabralo 
několik měsíců a bezesných nocí. 

Ještě těžší ale bylo přesvědčit americ-
ké výrobce PUR pěny, aby něčemu tako-
vému dali vůbec zelenou. Dva ze tří nej-
větších výrobců se s ním odmítli bavit 
a třetí se mu vysmál: „Když jsem se tam 
dovolal, podařilo se mi vyškemrat mobil 
na šéfa. Řekl mi, že jsem blázen, jestli 
vím, kolik stojí certifikace a  podobně, 
jaký to je multimilionový byznys a  jak 
já, obyčejný člověk, bych to dělal, i když 
mám dobrý nápad… Moc tomu nedával, 
ale přesvědčil jsem ho na schůzku, sedl 
jsem na letadlo a letěl za nimi do Miami. 
Pořád se sice smáli, ale dali mi tu mož-
nost.“ A dobře udělali.

 Po zmíněných peripetiích Honter Cor-
poration dovezl do Evropy několik palet. 
Aby bylo možné pěny aplikovat, musel 
koupit technologii a poskládat nový stroj 
na aplikaci PUR pěn. „To se sem dovézt 
nedá, je tam jiný proud, jiná energie, a ji-
nak se to vyrábí pro Evropu a jinak pro 

USA,“ vysvětluje byznysmen. Přesvědčit 
se nechal i  Petr Melcher a  v  roce 2009 
založili českou pobočku Honter Com-
pany. Pěny už dávno nedováží z  USA, 
ale na základě vlastního laboratorního 
výzkumu je vyrábí dceřiná firma Honter 
GmbH v Německu. Produkt se skládá ze 
dvou chemických složek, jež se plní do 
dvou typů dvousetlitrových sudů, při 
smíchání reagují a vytvářejí pěnu.

Honter tedy produkt vyrábí, stejně 
jako technologie na aplikaci, a  k  tomu 
provádí zaškolování. Tím, kdo ale pěnu 
nakonec aplikuje, jsou partnerské sta-
vební firmy.

Jakmile měla pěna potřebné paramet-
ry, vyvstal další úkol – jak vcelku nezná-
mou novinku prodat a přiblížit ji laické 
a  odborné veřejnosti. Zprvu obešli Jan 
Černý a  Petr Melcher různé architekty 
a projektanty, třeba na výstavách a veletr-

zích, ale narazili na takzvané „specifikum 
českého trhu“. „Architekti a vatařské fir-
my mají trh tak obšancovaný, že přes ně 
cesta nevede. Investor věří architektovi, 
ale ten architekt je takový pacholek, že 
dostává provize. Vždycky řeknou, to je 
perfektní, to je perfektní, a  nenamalují 
to ani do jednoho baráku,“ všiml si Petr 
Melcher, který už od začátku věděl, že 
stavební trh v  České republice pro ně 

nebude procházkou růžovým sadem. 
Není to tak dlouho, kdy mizeli podnika-
telé kvůli stavebním zakázkám neznámo 
kde. V té době měl už ale pan Melcher na 
svém statku PUR izolaci a viděl, že úspo-
ra tepla je opravdu značná. A pokud to 
funguje u něj na statku, mělo by to fun-
govat i obchodně. Lidé se o tom ale musejí 
dozvědět, uvažovali oba partneři.

Jenže jak se ukázalo, ani to nemu-
sí stačit… „Investoři se o  tom dozvědí 

Společností, jež tento druh izolace poskytují, je na 
českém trhu zhruba osm desítek, ale kvalita je velmi 
kolísavá, jemně řečeno. 
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a  jdou se zeptat architekta. A ti jim to 
buď z lenosti, nebo kvůli jiným motiva-
cím rozmluví a neřeknou jim, jak to fun-
guje. Teď je doba trochu dál a lidi už se 
o tom dozvídají naštěstí sami. Když totiž 
lidi staví domy sami, bez architekta, tak 
se o to zajímají a dělají si nezávislý prů-
zkum,“ vysvětluje Petr Melcher. Jan Čer-
ný doplňuje: „Pochopili jsme, že musíme 
jít jiným směrem. Rozhodli jsme se dělat 
osvětu, vysvětlit to lidem, aby si o tom 
udělali sami úsudek. Ale na druhou stra-
nu najít i firmy a ukázat jim to, aby to 
pochopily a dostaly do povědomí lidí.“

Zákon džungle
Složitá je však i situace co se týče samot-
ných polyuretanových pěn. Společností, 
jež tento druh izolace poskytují, je na čes-
kém trhu zhruba osm desítek, ale kvalita 
je velmi kolísavá, jemně řečeno. Jak ale 
tedy může zákazník poznat, jestli dosta-
ne materiál, který používá NASA, nebo 
slátaninu z kýble, která se jako pořádná 
izolace jenom tváří? „Ten to právě nepo-
zná. Na první pohled to vypadá stejně. 

Uvidí až za pět let, jestli se mu to v  té 
sprše rozsype. Důležitá je stálost tvaru, 
smrštitelnost, protože jestli se to smrsk-
ne a oddělí od trámů, a naruší se tepelné 
mosty a začne to vlhnout, bude to stejné 
jako vata. Takže záleží na kvalitě samotné 
směsi,“ vysvětluje Jan Černý, kde je zako-
paný pes. A záleží nejen na kvalitě směsi 
a technologii, kterou se pěny aplikují, ale 
i na způsobu, jakým se to provede.

Jediné, dle čeho může zákazník teore-
ticky poznat, zda jde o kvalitní materiál, 
je certifikace kvality. Ovšem česká legisla-
tiva je v tomto směru zcela tragikomická 
a certifikát může udělit kdokoli komuko-
li, v podstatě i sám sobě! „Dneska je situ-
ace taková, že si může každý prohlásit, co 
chce, stačí prohlášení o shodě. Může to 
dát nějaký respektovaný úřad, anebo si 
ho dá sama firma, která to aplikuje. Pro-
hlašuji, že to má takovou a takovou vo-
divost, a tím to hasne,“ nechápe Jan Čer-
ný, který má certifikáty od Technického 
a zkušebního ústavu stavebního v Praze.

Jako kdyby vám někdo v  garáži vy-
robil motorku a  na vratech podepsal 

Polyuretanová pěna, nebo skelná vata? 
(Pěna vlevo a dole, vata na snímku vpravo.)

Aby se mohl zákazník dobře rozhodnout, 
potřebuje především všechny potřebné 

informace.   Foto archiv a Adobe Stock
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osvědčení, že opravdu brzdí. „Ale to ti lidi 
neví, jaký je tu bordel,“ vysvětluje Petr 
Melcher, jaký zákon džungle zde panuje 
a v čem spočívají ona další místní „spe-
cifika“. 

I  když je Amerika jako velmoc na 
ústupu, topí se v bilionových dluzích, in-
frastruktura chátrá, lidem se daří stále 
hůře a  celkově má svých problémů víc 
než dost, podnikatelská kultura je zde 
na zcela jiné úrovni. „Tam lidi opravdu 
věří, když něco řeknete a něco nabídne-
te. Ať je to podnikání nebo melouch na-
černo, slovo platí. Je tam tvrdý, ale férový 
byznys. Musíte si jít za svým a prosadit 
se,“ říká Jan Černý. „Tady někde pojedu, 
koupím pěnu od překupníka, zfalšuji 
dokumenty a  je to. Tam by si to nikdo 
nedovolil. V Americe firma, která nedá 
servis, se neudrží na trhu. Tady je to 
víc v duchu ber, nebo neber, nikdo vám 
o  tom výrobku pořádně nic neřekne 

a ještě se diví, že se dovolíte na něco ze-
ptat. Člověk si nekupuje jen produkt, ale 
i podporu a servis.“

Firma, která nemá know-how, pro-
středky a  hlavně čas zdokonalovat své 
produkty, na tamějším trhu prostě ne-
obstojí. „Pěna se musí vyladit, aby se s ní 
krásně dělalo, aby fungovala, byla rychlá, 
rovná…“ říká pan Černý. Zatímco ve Spo-
jených státech jsou polyuretanové pěny 
hitem a na stavbách převažují, u nás je 
největší boom teprve čeká. A právě svých 
zkušeností s  tím, jak se to dělá jinde, 
chce Honter plně využít. Plány má veliké. 
„Chceme rozjet novou linku na stříkané 
izolace, začneme vyrábět i  pro světové 
výrobce. Budujeme již nový areál,“ říká 
Jan Černý, který odhaduje, že PUR pěny 
v  tuto chvíli ukrajují nějaká dvě až tři 
procenta trhu.

Už to se ale vatařům moc nelíbí, a tak 
založili Asociaci výrobců minerální izo-

lace. A náhodou otevřeli svou kancelář 
ve stejné budově v Praze, kde má sídlo 
firma Honter, a  ještě k tomu ve vedlej-
ších dveřích. Asociace dala v roce 2016 
Honter k  soudu za to, že řekl, že jsou 
pěny lepší než vata. Podle soudního 
usnesení z  loňského roku došlo ke 
smíru, podle kterého nesmí Honter 
tyto dvě izolace srovnávat způsobem, 
jakým tak činil doposud – bez ohledu na 
správnost či nesprávnost uvedených in-
formací. Nesmí například říkat, že vata 
vydrží se stejnými vlastnostmi jen deset 
až patnáct let a pěna po celou životnost 
budovy…

Pokud se vlastnosti pěn porovna-
jí s  izolačními schopnostmi vat, které 
drží na českém trhu stále monopol – jak 
vzhledem k neinformovanosti a konzer-
vativismu zákazníků, tak kvůli dlouhým 
prstům vatařské lobby –, vyjdou zají-
mavé výsledky. Narazil jsem například 

na studii, kterou v  roce 2006 provedly 
Národní laboratoře Oak Ridge, jež spa-
dají pod americké ministerstvo energe-
tiky. Výzkumníci porovnávali tepelný 
odpor u skelné vaty, stříkané polyureta-
nové pěny s nízkou hustotou a stříkané 
polyuretanové pěny s vysokou hustotou. 
Výsledek? Vata vykazovala 50 % tepel-
ného odporu proti pronikání tepla skrz 
izolaci, měřeného přístrojem na měření 
tepelného toku, pěna s nízkou hustotou 
a otevřenými buňkami instalovaná pod 
střešní opláštění okolo 64 % a  pěna 
s vysokou hustotou okolo 70 %.

Jestli život v  Americe Janu Černému 
něco dal, pak je to snaha posouvat se ne-
ustále dopředu a překonávat staré zaje-
té myšlení. To se někdy ukazuje možná 
jako těžší cesta, než byla cesta izolačních 
pěn, které kdysi začala používat americ-
ká NASA a kterými on dnes izoluje domy 
v Česku, do vesmíru. vid 

Česká legislativa je zcela tragikomická. Certifikát 
totiž v této oblasti může udělit kdokoli komukoli. 
Firma ho může udělit v podstatě i sama sobě... 



FOTO MĚSÍCE

NEJLEPŠÍ LÉK. Aby se člověk z těch vztahů a všeho, co se v téhle bláznivé 
době děje kolem nás, dočista nezbláznil, musí občas změnit prostředí 
a  vypnout hlavu. Nejlepším prostředkem k  utišení a  duševní hygieně 
je  samozřejmě příroda. Tahle nádherná fotka se povedla Peteru Svobodovi 
na Islandu. „Našel jsem tyhle speciální ledové formy a zajímavou kompozici 
hluboko uvnitř jeskyně v ledovci Vatnajökull,“ říká oceňovaný slovenský 
fotograf. Pokochat jeho uměním se můžete zprostředkovaně i vy. Pokud 
nebudete moct vyrazit zrovna na Island, jsem si jist, že mnoho nádherných 
výjevů spatříte třeba i v obyčejném českém lese.   Foto Profimedia
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SVĚT 
naštvané 
MATKY
Eva Hrindová psala úspěšný blog a spustila 
na Facebooku kontroverzní a velmi vlivnou 

stránku s týdenním dosahem kolem milionu 
lidí, která nasbírala 42 000 fanoušků. 

Obojí jí bylo zrušeno. Její příběh podává 
neblahé svědectví o svobodě a cenzuře 
a ukazuje několik zvláštních paradoxů.

Foto archiv EH
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SVĚT 
naštvané 
MATKY

Č ekal jsem fakt ostrou bábu. 
Žumpu nenávisti, jak jsem 
opakovaně četl na internetu. 
Místo toho přišla kultivovaná, 

sečtělá a argumentačně zdatná stavební 
inženýrka s vytříbenou slovní zásobou. 
S Evou Hrindovou jsem se poprvé potkal 
na festivalu Svět knihy; kolem knih se 
točí celý její život. To mě ale ani ve snu 
nenapadlo, že právě ona je zakladatel-
kou spolku a kontroverzní facebookové 
stránky Naštvané matky, která hýba-
la republikou. Na svém vrcholu měla 
42  000 fanoušků a  týdně zasáhla přes 
milion lidí. Pak ji Facebook kvůli „šíření 
nenávisti“ zrušil.

Právě kvůli tomu kontrastu mezi me-
diálním obrazem na straně jedné, který 
Evu Hrindovou častoval nesrovnatel-
ně drsnějšími nálepkami, nadávkami 
a  invektivami, než se kdy objevily na 
její „nenávistné“ stránce, a  skutečností 
a principy svobody projevu, jsem se roz-
hodl zveřejnit její příběh. Pohled z dru-
hé strany, který ukazuje, jak se v dnešní 
demokratické a svobodné době zachází 
s nepohodlnými lidmi.

Než se strhne zbytečný povyk a  při-
stane mi na hlavě lejno nadávek, nechť 
jasně zazní: smyslem tohoto článku není 
hodnotit či kádrovat názory publikova-
né Naštvanými matkami, ale ukázat, jak 
to vypadá, když ducha společnosti začne 
bez velkého povšimnutí rozežírat cenzu-
ra tak hustá, že by se dala krájet, a která 
připomíná režimy, s nimiž nebylo až do-
nedávna vkusné se vůbec srovnávat.

Všechno to začalo v  roce 2015. Na 
svém blogu na iDnes.cz, který psala od 
roku 2008, Eva Hrindová oznámila, že je 
naštvaná. Jako důvod uvedla šest hlav-
ních bodů: 1) Odebírání dětí rodičům na 
základě kauzy Češky Evy Michalákové, 
2) jíž ukradl norský stát syny za přihlí-
žení státu českého a už je nikdy nevrá-
til. Později se navíc ukázalo, že o  jejich 
odebrání rozhodoval mimochodem 
brutální pedofilní psycholog; 3) Domácí 
porody a očkování, kdy se automaticky 
odsuzuje každý rodič, který má na věc 
jiný názor, aniž by měl právo se ptát, 
co se jeho dítěti píchá do těla; 4) Válka 

na Ukrajině, která vypukla po násilném 
převratu v Kyjevě, kde byl za asistence 
Západu svržen prezident Viktor Januko-
vyč, a následné reakci ruského souseda, 
který uzmul Ukrajině Krym, aby nepadl 
do rukou konkurenční velmoci, která 
už vypisovala výběrové řízení na re-
konstrukci budov na vojenské základně 
v Sevastopolu. „Je mi z těch arogantních 
řečí nanic. Je třeba to násilí na nevin-
ných zastavit – za každou cenu. I kdyby 
tisíc politiků a milion novinářů muselo 
uznat, že se mýlili,“ napsala blogerka; 5) 
Islám, který podle ní není mírumilovné 
náboženství, nýbrž zvrácené například 
tím, jak se chová k ženám; 6) Média, kte-
rá lžou, manipulují a ovlivňují a ztratila 
úctu k pravdě.

„Zdálo se mi, že se ve společnosti dějí 
absurdní věci. A tak jsem tu svoji frustra-
ci z toho všeho vypsala do blogu, který 
jsem ze zoufalství nazvala Naštvané mat-

ky – spojme se. Říkala jsem si, že aspoň 
ty matky by na to měly nějak reagovat, že 
jsou citlivější vůči dění ve společnosti. Ne-
mělo to hlubší záměr, byl to frustrovaný 
výkřik. Moje frustrace pramenila hlavně 
z toho, jak se o těch věcech diskutovalo. 
Nebo spíš nediskutovalo,“ vzpomíná na 
okamžik, který jí změnil život. Pátého 
února byl blog zveřejněn, o tři týdny poz-
ději už fungovala stejnojmenná faceboo-
ková stránka, které přibývali fanoušci 
tryskovým tempem.

Není tak těžké uhodnout proč – mlu-
vilo se na ní totiž otevřeně o tématech, 
o  kterých se buď mluvit nesmí, anebo 
se o nich mluví stylem, u kterého divák, 
čtenáři či posluchač netuší, zda se smát, 
či plakat. Pamětníci Rudého práva vědí, 
na co narážím…

Nesouhlasné reakce, kterých rovněž 
nebylo málo, však byly až nečekaně 
prudké. „Bylo to neuvěřitelné. Hlavně ta 

agresivita a nepochopení situace. Spous-
ta lidí považovala některé věci, o kterých 
jsem chtěla otevřeně mluvit, za nepřija-
telné. Aniž by to zkoumali, útočili na nás, 
že jsme rasisti, netolerantní a podobně,“ 
říká paní Hrindová. „Když si člověk do-
volil něco říct, většinové reakce byly… 
dneska se tomu směju. Lea Vojteková 
měla též velmi úspěšný blog na iDnes. 
Byla ale tak znechucená, že s tím skon-
čila. Jakmile napsala první článek, který 
kritizoval islám, chodily jí nechutné vý-
hrůžky a skončila v nemocnici.“

To je jeden z  největších paradoxů 
dnešních intelektuálů a  liberálů hlavní-
ho proudu – proti tomu, co považují za 
nenávistný projev, bojují ještě větší ne-
návistí a touhou umlčovat a zakazovat. 
Stejně jako to, že ve značně ateistické 
zemi dokážou být obhájci islámu často 
víc fanatičtí než jeho odpůrci. Smysl to 
sice nedává, ale kde vládnou emoce, lo-

gika nemá místo. „Spousta těch reakcí 
byla z nevědomosti. Nic o tom nevěděli. 
Potom začala velká migrace a hodně těch 
věcí se teprve vyvalilo na povrch. V roce 
2015 situace byla jiná a nebylo to ještě tak 
otevřené,“ myslí si Eva Hrindová.

Čím déle s  ní mluvím, tím víc pova-
žuji její skupinu jako skvělý marketin-
gový tah. Že moc dobře věděla, co dělá 
a kam cílí, je mi jasné již v momentě, kdy 
se dozvídám, že se právě marketingem 
(na volné noze) živí. A že působila v po-
litice; studovala liberálně-konzervativní 
akademii CEVRO, kde dostala základy 
ekonomie, politologie a  také politic-
kého marketingu a  později to dotáhla 
až na šéfku místního sdružení ODS 
v Olomouci. Ten název Naštvané matky 
je prostě dílem profíka. „Frustrace na 
začátku byla silná i proto, že já nejsem 
nepolíbená veřejným životem a zkoušela 
jsem ovlivňovat veřejné dění mnoho let 

Bylo to neuvěřitelné. Hlavně to nepochopení situace. 
Spousta lidí považovala  věci, o nichž jsem chtěla mluvit, 
za nepřijatelné. Aniž by to zkoumali, útočili na nás...
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mnoha různými způsoby, a nic nefungo-
valo,“ přiznává.

Zafungovaly až Naštvané matky. 
„Spousta lidí mi říkala, že název je špat-
ný, ale dnes už je to značka a tu měnit je 
nesmysl. Je třeba se k tomuto naštvání 
přihlásit. Škoda že nám zrušili tu strán-
ku, která měla obrovský dosah,“ lituje 
svého zmařeného projektu. Ale nepřed-
bíhejme.

Motor změn
Jak skvělý název to je, lze snadno vysle-
dovat na blogu Evy Hrindové na iDnes.
cz. Zatímco běžné články mají čtenost 
kolem dvou tisíc, první blog, který obsa-
hoval Naštvané matky v  titulku, dosá-
hl na čtyřnásobek. A druhý, ve kterém 
Naštvané matky píší ministrovi, už ata-
kuje dvanáct tisíc. Hlavně Facebook si 
ale Naštvané matky doslova zamiloval, 

neboť jejich příspěvky patřily k nejsdí-
lenějším.

Velkým tématem Naštvaných matek 
se stal především islám a protiislámské 
články, ale i očkování nebo feminismus. 
Kdo by ale čekal nadávky či přímé úto-
ky, jakých je na sociálních sítích spous-
ta, musel by být zklamán. Eva Hrindo-
vá zvolila jinou taktiku. Píše na rovinu, 
co si myslí, a přesně i kontroverzně cílí 
a  kritizuje, ale není sprostá a  neuráží. 
„Souvisí to i  s  tím, že jsem se několik 
let živila jako obchodní zástupce. Když 
chcete někoho získat na svou stranu 
a  komunikovat s  ním, eventuálně mu 
něco prodat, nemůžete s ním vést kon-
frontační rozhovor. O to je absurdnější, 
když na vás někdo plive, že jste fašista 
a nenávistný. Svádí k tomu možná i ten 
název, Naštvané matky, ale motorem 
změn ve společnosti je právě nespokoje-
nost. A já jsem vždycky prezentovala, že 
to není naštvanost ve smyslu nenávisti, 

ale snaha změnit věci. To naštvání na to, 
jak věci fungují, je motor, který nutí lidi 
říkat věci nahlas.“

Na islámu jí vadí především vztah 
k  ženám. Když se jí ptám, zda příliš 
nezobecňuje a nezjednodušuje, že dru-
hů islámu existuje vícero, odpovídá: 
„Spousta lidí říkala, že tomu nerozu-
míme, že to náboženství je složité. Já 
říkám, čemu na tom chcete rozumět, 
když vidíte, že ženy chodí v islámu za-
halené? Co tam chcete studovat? Od za-
čátku vidíte, že je to špatně. Je to nenor-
mální a můj občanský postoj je takový, 
že to odmítám.“

Proti tomu nelze nic namítat. Tak, 
jako někdo islám obhajuje, někomu se 
nepozdává. Ptám se, jak moc jí vadí, že je 
někdo zahalený, a co by s tím chtěla dě-
lat. „Když to tak někde chtějí mít, tak je 
třeba je nechat. Ať si ty problémy vyřeší 

sami. Jenomže fór je v tom, že oni nemají 
šanci si to vyřešit sami, protože furt jim 
do toho někdo zasahuje. Ten dává zbraně 
jedné skupině, ten zase druhé. Vezměte 
si ty barevné revoluce a arabské jaro. Je 
to podporované zvenčí, ze Západu. Ale 
přesto říkám, že my máme zodpověd-
nost uchránit naši zem, aby tady byla 
svoboda, svoboda slova, rovnoprávnost, 
a aby platila pravidla pro všechny. Islám 
není s  naší ústavou kompatibilní, ať si 
v něj lidé věří, ale není možné to podpo-
rovat. Tolerovat ano.“

Jako jehovisti
Jaký je v tom přesně rozdíl? „To je prá-
vě to, co lidi nechápou. Já se nedívám na 
islám z  hlediska víry, jestli se zahalují 
a čemu věří a jak žijí doma, to je každého 
soukromá věc. Ale nechci připustit, aby 
tady byly veřejné islámské školy, aby se 
přestalo jíst vepřové jako v rakouských 
školách, aby tady mohly veřejně půso-

 Já se nedívám na islám z hlediska víry, to je každého 
soukromá věc. Já bych chtěla, aby byli ve stejné pozici 
jako jehovisti. Těm taky nikdo nic nezakazuje.
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bit jejich politické neziskovky… Já bych 
chtěla, aby byli ve stejné pozici jako jeho-
visti. Těm taky nikdo nic nezakazuje.“

Předtím, než vůbec začala blogovat 
a  vstoupila do politiky, na přelomu 80. 
a 90. let minulého století, pobývala Eva 
Hrindová na Slovensku, odkud pochází 
její manžel. Tehdy byla mimo jiné femi-
nistka. Což zní vtipně od někoho, kdo 
dnes provozuje facebookovou stránku 
Antifeministická úderka. „Tam ta role 
ženy byla ještě horší než u nás, necítila 
jsem se tam dobře. Jsem zvyklá říkat 
svoje názory a být aktivní, a to mě troš-
ku hodilo k těm feministkám. Ale jak se 
začaly vymýšlet kvóty a podobné nesmy-
sly, tak mě to hodilo od feminismu zpát-
ky. Dneska bych řekla, že je správné bu-
dovat rovnoprávné vztahy a pomáhat si, 
ale ctít role. Genderově i sociálně,“ říká 
s  tím, že pozitivní diskriminace stejně 
nikde nefunguje.

Coby čerstvá stavební inženýrka pra-
covala v  projekční firmě, ale souběžně 
spoluzaložila knihkupectví Artforum, 
kde se pořádaly různé akce, happeningy 
a vydával se též kulturně-politický časo-
pis. K literatuře má žena, která pochází 
z  moravské vísky, velmi blízko a  je to 
znát i na jejím vyjadřování. „Čtu od čtyř 
let svého věku. Četla jsem jako kombajn 
všechno, co mi přišlo pod ruku. Všechny 
vesnické knihovny v okolí jsem přečetla.“

I  to byl důvod, proč po přestěhová-
ní ze Slovenska zpátky na Moravu a po 
mateřské začala pracovat v  tehdy začí-
najícím nakladatelství Votobia. „Předtím 
jsem dělala ve stavebninách, a to mě tak 
zoufale nebavilo, tak jsem si říkala, že 
do té Votobie musím jít, i kdybych tam 
měla uklízet. Nakonec jsem ve skladu 
řešila výprodej levných knih. Po nějaké 
době jsem řekla šéfovi, že chci dělat něco 
jiného, tak jsem začala dělat reklamu. 
Začala jsem komunikovat s recenzenty, 
zavedla systém na posílání knih, řešila 
jsem inzerci, dávala dohromady ediční 
plány, katalogy, jezdila jsem na veletrhy. 
V tu dobu nebyly peníze na nic, takže já 
jsem všechny věci řešila z jednoho telefo-
nu, vše jsem vytelefonovala. Tak dlouho 
jsem ty lidi otravovala, až jsem se k nim 

„Máme zodpovědnost uchránit naši zem, aby 
tady byla svoboda, svoboda slova, rovno-

právnost, a aby platila pravidla pro všechny...“ 
Otázka je, jak toho docílit...   Foto archiv EH
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probojovala. Byli jsme ve všech pořadech 
o  knížkách, v  médiích,“ vzpomíná na 
dobu, kdy se z Votobie stalo největší na-
kladatelství v zemi.

Dnes má Eva Hrindová malé naklada-
telství sama a knihy ji, zdá se, jen tak ne-
opustí. Aktuálním bestsellerem je knížka 
Prolomení hradeb sociologa Petra Hampla, 
které jsem věnoval téma březnového čísla.

Se vstupem do veřejného prostoru 
pomocí blogu, sociálních sítí a antiislám-
ské rétoriky přišlo sice kýžené zviditel-
nění a  možnost ovlivňovat názory lidí, 
ale jen na chvíli. „Nejprve to bylo jen ve 
formě útoků a hejtů. Jsem na to zvyklá 
a  nemám s  tím problém,“ hodnotí ob-
dobí, kdy začalo jít do tuhého. Pak se ale 
stalo něco, „co přesáhlo všechny meze“. 
„Věc, která mě vyděsila nejvíc, bylo, když 
mi hackeři shodili můj web. Protože se 
živím jako marketingová konzultant-
ka, měla jsem profil na LinkedIn a  FB 
stránku o marketingu… Shodili ho ně-
jací arabští hackeři a já jsem z toho byla 
v šoku. Byly tam spoutané ruce v řetě-
zech, bylo tam napsáno, že jsem děvka, 
a hrála k  tomu nějaká arabská hudba.“ 
O pracovní stránky přišla.

Následně, jakmile začaly mít Na-
štvané matky vliv, udeřila jako ocelová 
pěst stará dobrá cenzura, doprovázená 
tradičním bonzáctvím a  stalkingem. 
„Druhá věc, která mě totálně vyděsila, 
bylo zrušení mého blogu na iDnes.cz. 
Ten blog měl dobrou čtenost a  velký 
dosah,“ dodnes nechápe někdejší členka 
ODS, která vždy prosazovala svobodu 
a rovná pravidla pro všechny. „S nesou-
hlasem musí člověk počítat, ale nějaký 
Karel Dopil mi neustále všude psal, 
urážel mě, nadával mi, a  vyvrcholilo 
to tím, že začal telefonovat do firem, 
které jsem měla v referencích. A oni mi 
potom volali z  jedné firmy, ať vymažu 

všechny zmínky o  naší spolupráci, že 
jim tam volají nějací pitomci a je to obtě-
žuje.“ Kvůli stalkingu šla paní Hrindová 
i na policii, ale tam jí bylo vysvětleno, že 
když působí ve veřejném prostoru, musí 
s tím počítat. Tak to prostě je.

Největší ohlas vzbudily na zrušeném 
blogu (články nezmizely, ale autorce od-
řízli na web přístup, a tak nemůže psát 
další texty) dva články – první o  tom, 
kterak paní Evu napadli muslimští stu-
denti Palackého univerzity u  petičního 
stánku v  Olomouci, kterým se nelíbil 
symbol přeškrtnuté mešity; a  druhý 
nešťastnou formou kritizující známou 
kampaň Lucie Bittalové proti rakovině 
děložního čípku. Vše je jen otázkou úhlu 
pohledu a vkusu a o nic cenzuryhodné-
ho se zcela určitě nejednalo.

Pak přišlo i blokování na Facebooku, 
nejdříve několikadenní, pak úplné. 
„Když už jsem si zvykla na blokace 
a přizpůsobila jsem se tomu, začali nám 
vypínat stránku. Pokaždé nám ji vrá-
tili, ale pak ji definitivně zrušili. Nikdy 
neřeknou proč,“ popisuje své peripe-
tie s  (ne)svobodou slova Eva Hrindo-
vá, která pochopila, proč byla stránka 

se 42 000 fanoušky jednoduše vypnuta 
jako za nejhlubší totality. „Když nekři-
číte, neurážíte, nejste vulgární, máte 
šanci oslovit běžné lidi, nevyhraněné. 
To je mnohem nebezpečnější pro ně. 
Nikdy neútočím na lidi. Jsem si jistá, že 
stránka pravidla neporušila, ani zákony, 
jediné, čím jsme se provinili, je, že se ne-
bojíme kritizovat. Kritika je dnes brána 
jako nenávistný útok. Kritika se může 
někoho dotknout, ale není to nenávist-
ný projev.“ Jinými slovy, pokud někdo 
křičí jako na lesy, je daleko větší prav-
děpodobnost, že mu to projde, protože 
normálním lidem je takový křikloun 
protivný, a  ti radikální už jsou stejně 

přesvědčeni. Největší boj se vede o ne-
rozhodnutou masu, na kterou mimo 
jiné cílily i Naštvané matky. 

Cenzura udeřila nelítostně jako oce-
lová pěst. Vrchní naštvaná matka totiž 
zvolila takové prostředky, které se uká-
zaly pro establishment jako nejnebez-
pečnější. „Mluvím pořád stejně. To je na 
tom to nejhorší. Všechny moje články 
jsou dohledatelné, tak se o tom může 
každý přesvědčit. Ve veřejném prosto-
ru působím od roku 2006. Takže kdo si 
o mně chce zjistit, jaké názory a posto-
je zastávám, zjistí, že se nemění.“ Dává 
si záležet, aby nebyla příliš vulgární 
a útočná; často se nevyhne zjednodu-

Kritika je dnes brána jako nenávistný útok. Kritika se 
může někoho dotknout, ale není to nenávistný projev. 
Cenzura udeřila nelítostně jako ocelová pěst... Knihy budu vydávat do té doby, 

dokud je nezačnou pálit.   Foto Šifra
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šování či demagogii a argumentačním 
faulům, ale to dělá každý politik.

Podle Evy Hrindové se dnešní doba od 
té totalitní přesto v tomto ohledu výraz-
ně liší: „Věci dnes nejsou tak zřejmé, není 
světlo, nebo tma, je mlha. Je těžké lidem 
vysvětlit, proč je něco špatně. Propa-
ganda za komunistů byla mnohem lépe 
prohlédnutelná. Dnes to tak ostře není 
poznat. Spousta lidí věří nesmyslům a tu 
propagandu ani nepoznají.“ Nebo možná 
poznat nechtějí?

Od zrušení Naštvaných matek mažou 
Evě Hrindové všechno, na co sáhne. Bez-
důvodně zrušili i novou stránku Angry 
Mothers, s blokacemi se potýká i Anti-

feministická úderka. „Sdílela jsem fotku 
s pletenými kuklami, které měly jen ot-
vor na oči a na pusu. Je to upletené tak, 
že ty ženy vypadají jako strašidla. U toho 
byl vtipný popisek, že jde o  speciální 
kukly pro ženy, které chtějí v noci samy 
chodit parkem. Tak jsem to okomentova-
la v tom duchu, že se nám to tady možná 
bude hodit. A lup, dostala jsem blok na 
30 dní. Ani legraci si už nemůžete udě-
lat,“ kroutí hlavou naštvaná matka. „Ale 
myslím, že jsme už s touto stránkou pře-
konali určitý kulminační bod (asi 4000 
fanoušků, tedy zlomek původního počtu). 
Ted jsem v situaci, že mám zablokovaný 
jen jeden profil ze šesti, což je nezvyklé.“ 

Možná k tomu přispěla i neobvyklá tak-
tika jí a jejích kolegů a příznivců – zve-
řejňování těch, kteří stránku nahlašují 
správcům Facebooku, aby byla zrušena. 
„Mají z ostudy kabát a nelíbí se jim to. 
Je to taková galerie bonzáků. Bonzáky 
nemá nikdo rád,“ vysvětluje.

Asi nejpříznačněji vystihuje úroveň 
veřejné debaty zážitek Evy Hrindové na 
Mezinárodním filmovém festivalu do-
kumentárních filmů v  Jihlavě. Pozvána 
tam byla coby hlavní protagonistka filmu 
Český Alláh. „Na základě mých blogů mě 
oslovila Zuzana Piussi, že přes můj příběh 
zmapuje antiislámské hnutí v ČR. Lidi mě 
varovali, ať do toho nejdu, že je sluníčkář-
ka. Šla jsem do toho a brala to jako příleži-
tost dostat ta témata na veřejnost. Přece 
si nemůžu stěžovat, že se nedostanu do 
médií, a pak, když mi chce někdo dát pro-
stor, to odmítnout.“ A jak to dopadlo? Prý 
to mohlo být zmanipulované mnohem 
víc, směje se. To důležité tam údajně reži-
sérka vůbec nedala. „Migranty ukazovala 
v lidských situacích a mě jen na schůzích.“

Poprvé viděla Eva Hrindová film, který 
opravdu není dobrý, a to z mnoha důvo-
dů, až právě v Jihlavě. „Byla jsem šoková-
na vyzněním filmu, a teď jsem tam měla 
diskutovat s  těmi lidmi. Ale naštěstí 
jsem měla tolik rozumu, že jsem si vzala 
kamarádky a dceru.“

Na pódiu s ní stály ještě dvě aktivistky, 
které pomáhají uprchlíkům. „Ta jedna 
na mě, že vedle takové fašistky nebude 
stát. Všichni se na mě tak pohrdavě dí-
vali. To bylo tak nepříjemné. Byla jsem 
z toho špatná. Ti lidi byli vůči mně hod-
ně nepřátelsky naladění, měla jsem slzy 
na krajíčku. Kdyby pohledy zabíjely, byla 
bych na místě mrtvá. Ale OK, já se jich 
nebojím. Když se mě začali ptát, odpoví-
dala jsem tak, jak jsem zvyklá. Kamarád-
ka mi pak řekla, že pochopila naprosto 
přesně, proč mě nikam nezvou a zavírají 
mi stránky: Protože si to umíš obhájit. 
Věřím, že jsem díky té besedě nasadila 
mnoha lidem brouka do hlavy,“ říká Eva 
Hrindová, která chce nadále rozvíjet svo-
je knižní nakladatelství, pojmenované 
též Naštvané matky. „Budu to dělat, do-
kud nezačnou pálit knihy.“  vid 



TIPY

ALL FESTIVAL. Velkou oblibu si získal v posledních letech 
festival s jedinečnou atmosférou, kde se setkávají všichni pří-
znivci alternativních životních stylů, technik, přístupů a pohle-
dů. Tématem letošních Alchymistických Litoměřic, které se 
konají 17.–19. května, je Láska, vzájemnost a empatie. Přije-
de sem opět spousta zajímavých hostů, uskuteční se mnoho 
workshopů a vystoupení a ze všech stran se budou zkoumat 
a probírat mezilidské vztahy, tedy to nejdůležitější, co máme.   
www.allfest.cz

RADOST až na KOST
Nechte se inspirovat tím, co vám stejně jako mně může rozšířit obzory, 

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

Chcete, abychom zveřejnili tip na to, co děláte? Pište na redakce@casopis-sifra.cz

HENTAI CORPORATION. Opravdu zvláštní skupina, jen co je 
pravda. Upozornil mě na ni písničkář Tomáš Klus, který ji po-
važuje za nejprogresivnější kapelu u nás. Vůbec jsem nevěděl, 
co čekat, ale takový nářez jsem tedy nečekal. Ona kombina-
ce thrash metalu a rock'n'rollu je skutečně originální a líbí se 
mi jejich hravost a živočišnost. Co je ovšem na produkci téhle 
pražské party nejfantastičtější, je zpěv Radka Škarohlída. Mám 
radši měkčí a písničkovější věci, ale jsem moc rád, že stále ještě 
existují umělci, kteří dělají věci úplně jinak, po svém a tak, jak to 
cítí, ne jak jim diktují trendy a YouTube. 

SVĚT KNIHY. Ve dnech 9. až 12. května se uskuteční i Mezi-
národní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Letošní již 
pětadvacátý ročník je věnován Latinské Americe, ale pozor-
nost bude samozřejmě zaměřena na literaturu celého světa. 
Pozvání přijali například hvězdný nobelista Mario Vargas Llosa 
a také významná představitelka německé literatury, proza-
ička, básnířka a nositelka Nobelovy ceny za literaturu Herta 
Müllerová. Na Světě knihy nebude tradičně chybět ani Šifra.
sk2019.svetknihy.cz

DUHOVÝ KONÍK. Tak trochu jinou cestovní kancelář založila 
Irena Dutková z Mělníka. Označuje ji jako cestovku, která vám 
zachutná. Ať už vyrazíte na hory, na rodinný tábor nebo k moři 
do Chorvatska, můžete se pokaždé těšit na bohatý doprovod-
ný program a hlavně pestrou a zdravou stravu, inspirovanou 
vegetariánstvím, veganstvím a makrobiotikou, kterou vaří její 
vlastní kuchaři. Irena Dutková klade důraz jak na zajímavá a in-
spirativní místa v krásné přírodě, tak na všestranný rozvoj celé 
rodiny. Zajištěn je jak společný program, tak hlídání dětí, když 
si budou chtít rodiče na chvilku odpočinout. duhovykonik.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; 
Potraviny, U Kostelíčka 138, Kolín; Trafika 
u Jindřicha, Legerova 29, Kolín; 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, Zdravá kavárna Pokoj, Husovo nám. 
961/4, Tábor

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

02 2019

59 Kč | 2,40 €

 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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05 2015
59 Kč | 2,40 €

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

Šifra mistra
       Williama

02 2019
59 Kč | 2,40 €

 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.

06 2015

59 Kč | 2,40 €
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Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri

obalka_SIFRA_06_15.indd   1

24.07.15   9:50

09 2018 59 Kč | 2,40 €

Sorosova pravda
Zde staví H-System
Máte se rádi?

Rebelská Itálie?
Lesk a bída českých seriálů

Jak se kradou státy

Proč patří země bohaté na nerostné suroviny k těm 

nejchudším? Jak funguje globální impérium?

02 2016

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

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

08 2016

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

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 

jak fungují nadnárodní řetězce, 

naivitě spotřebitelů i nadbytečné 

spotřebě.

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

Kde hledat pravdu? A jak se nechytit 

do pasti všudypřítomných manipulací?

Exkluzivní rozhovor 
s Evou Herman, 

slavnou moderátorkou 
nejsledovanějšího německého 

zpravodajského pořadu, 
která dostala výpověď, 

protože nechtěla 
polykat „politicky 

korektní ropuchy“.

10 2017 

59 Kč | 2,40 €

Vzpoura strojů?

Blíží s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i 

spolehlivější a
 dnešní 

umělá inteligence se již d
okáže učit i

 věcem tvůrčím
 

a vyžadujícím
 intuici č

i kreativní myšlení.

09 2015

59 Kč | 2,40 €
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Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

Supervulkán pod Yellowstonským 

Naplní se 

proroctví?

obalka_SIFRA_09_15_kor.indd   1

10.12.15   14:10

08 2018 
59 Kč | 2,40 €Škola života

Za zvuku svobody

Proč média lžou?

Nové triky šmejdů

Víme, co jíme?

Francie se bouří

12 2017

59 Kč | 2,40 €

KARDINÁL KARDINÁL KARDINÁL 

Rozhovor s Dominikem Dukou o stromu 

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

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

11 2018 
59 Kč | 2,40 €

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

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

02 2017

59 Kč | 2,40 €

Pláže na celém světě vyplavují po tisících uhynulé 

mořské živočichy, kteří už nedokážou odolávat tunám 

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

05 201759 Kč | 2,40 €

FARMAGEDON
Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

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

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

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.




