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EDITORIAL

rocházel jsem se tuhle se ženou po Sedlecké pouti v Kutné Hoře, když 
rámus z hřímajících reprobeden, lákající na adrenalinové šílenosti 

typu K2, kdy se kyvadlo zběsile překlápí v obrovské výšce hlava 
nehlava, na chvilku přehlušil zvuk o poznání jemnější. Linul se 

z blízké katedrály Nanebevzetí panny Marie a svatého Jana Křtitele, 
která je vůbec nejstarší katedrálou ve střední Evropě. Už nás z toho řevu bolela 

hlava, a tak jsme proklouzli dovnitř. Velikonoční mše byla v plném proudu 
a kostelník nás zprvu na čumendu nechtěl pustit dovnitř, ale když jsme řekli, že 

zůstaneme na mši, upokojil se. Dobře udělal a my taky.

Chrám má překrásnou energii, ostatně jako většina podobných staveb, neboť byly 
díky tehdejším znalostem neomylně stavěny na energeticky nejlepších místech. 

Kde jinde by také měl stát chrám Páně? Stačila půlhodinka libých tónů místního 
sboru a konejšivého slova farářova o smyslu Velikonoc, a ač jsem se toho dne cítil 
nervózní a unavený, vyšel jsem ven jako z lázní. Navíc tam byl osvěžující chládek. 

Nejsem fanouškem jakýchkoli shora organizovaných činností, včetně náboženství, 
neboť zastávám názor, že je lepší zůstat nezávislý, a tudíž nemanipulovatelný, 

ale kostely miluju. A podle počtu účastníků bohoslužby, z nichž ne všechny bych 
tipoval na vzorné katolíky, to vypadalo, že lidí, kteří ocení majestátnost takového 

místa, existuje stále spousta. Navíc jsem se tak dlouho nenasmál. „Přijde k nebeské 
bráně, která nedávno zmodernizovala, a tak na ní byly nainstalovány bzučáky, 

farář. ,Co chceš?‘ zeptá se Ježíš. ,A Ježíše Krista znáš?‘ – ,Ano, celý život jsem o něm 
kázal v kostele.‘ – ,Bzzzz… No tak pojď.‘ Zazvoní teolog. ,Ježíše znáš?‘ – ,Jistě, 
celý život jsem o Ježíšovi přednášel na vysoké škole.‘ – ,No tak pojď.‘ Nakonec 

zazvoní zbožná babička ze Sedlce a dostane stejnou otázku. ,Samozřejmě, Ježíši, 
poznala jsem tě hned po hlase,‘“ zaznělo z úst kazatelových bezchybnou češtinou. 

Kdyby bylo takových farářů, jako je Dmytro Romanovský, víc, určitě by se to na 
návštěvnosti výrazně projevilo. Bez ohledu na mše je ale kostel důležité místo 

i pro nevěřící, patří k našemu kulturnímu dědictví a je součástí naší DNA.

Moje zastávka v kostele přišla jen týden po požáru katedrály Notre-Dame, 
kterou jsem navštívil naposledy jako puberťák. Kromě Notre-Dame jsou ve 

Francii těžce zkoušeny stovky dalších kostelů. Jen za poslední rok, bez ohledu na 
to, co bylo příčinou požáru chrámu Matky Boží, došlo v zemi galského kohouta 

k více než tisícovce útoků na křesťanské svatostánky. Poničené sochy, okna, 
či dokonce zdi pomazané výkaly… Představa, že by takhle hořela 

kutnohorská katedrála, buď tato, nebo svaté Barbory, nebo 
třeba chrám svatého Víta v Praze, je skutečně bolestná.

Písničkář Tomáš Klus tíhne spíše k buddhismu, 
doma má i malý oltář, ale v pozoruhodném 

rozhovoru pro Šifru mluví o tom, že bychom spolu 
měli mluvit bez ohledu na to, čemu a komu věříme, 

a že každý fanatismus škodí: „Musíme najít střed, 
abychom se vyhnuli střetům.“ Ještě není pozdě. 

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Stín katedrál
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ŠIFRA  
UPŘÍMNÉHO  
MISTRA

J e to zvláštní a  asi mě nebude-
te mít rádi za to, co teď povím, 
ale stejně si myslím, že by bylo 
dobré, abyste to věděli. Jak s tou 

informací naložíte, jestli se naštvete, 
nebo zamyslíte, je jenom na vás. Stá-
le více lidí dnes hloubá nad tím, proč 
svět funguje tak, jak funguje, nebo 
spíš nefunguje, proč jde všechno od 
desíti k pěti a nic nejde, jak by mělo 
nebo mohlo; a hledají různá vysvětle-
ní. Jedni se domnívají, že za to mohou 
temné figury v pozadí, které řídí svět 
a zotročují lidstvo, či obecně systém, 
jenž lidi drtí jako olivy, aby je vyždí-
mal a  zahodil. Druzí – hlavně ti, 
co jsou na systém přisátí a dojí 
ho nebo z něj jinak tyjí – říka-
jí, že funguje výborně, a když 
už, tak že ho kazí jen ti chu-
dí, nevzdělaní a neschopní 
(tedy ti, bez kterých by si 
oni nekoupili ani rohlík). 
Jiní tvrdí, že za to může 
přelidnění, globalizace, 
kapitalismus, sociali-
smus, komunisti, Bílá 
hora, politici, banké-
ři, rodiče… No prostě 
všichni. Samozřejmě 
kromě nás. Protože my 
jsme ti veskrze kladní hr-
dinové, my máme pod čepi-
cí a  jediný, kdo nám brání 
v rozletu, jsou ti druzí. Váž-
ně je to ale tak?

Tak jako je každé vězení 
plné nevinných odsouzených, 
i celý svět je zaplaven dokona-
lými, milujícími, fungujícími 
bytostmi, které by mouše 
neublížily, a dělají jen samé 
dobré věci. Občas se sice 
dopustí nějaké nepodstatné 
chybičky, která nestojí za řeč, 
ale jinak jsou to Mirkové Dušínové, kteří 
by se obětovali pro dobro světa. V  tom 
případě jde o  fascinující záhadu, která 
na světlo vynáší jednu důležitou otázku: 
Proč po dobu, co svět světem stojí, je re-

alita s těmito představami v tak příkrém 
rozporu?

Málokdo ve svých úvahách o  stavu 
společnosti zohledňuje to nejjednodušší 
vysvětlení podle principu takzvané Occa-
movy břitvy, který říká, že pokud pro ně-
jaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe 
upřednostňovat to nejméně komplikova-
né. To je v tomto případě fakt, že drtivá 
většina lidí tak dobrá, jak si o sobě myslí, 
není; či přinejmenším nedokáže udělat 
téměř nic tak, jak se to dělat má – tedy 
pořádně. Nemluvím teď o darech shůry, 
jako je literární, hudební, sportovní či stu-
dijní talent, které byly lidem propůjčeny, 

a o jejich vášních, ale o rutinních vě-
cech běžného fungování, kdy jim 
unikají základní věci jako čištění 
zubů nebo řízení auta.
Skoro každý si sice zuby čistí 

a  řídí, ale špatně. A  tak je to 
téměř se vším. Věci ale mají 
smysl pouze tehdy, když 
se dělají dobře. Když totiž 
dělám něco špatně, dříve 
nebo později to nedopad-
ne dobře. Buď sto procent, 
nebo nic. Pokud chci zlep-
šit svět, zlepším ho jenom 
tím, že všechno, co dělám, 

začnu dělat pořádně. A toho 
docílím tím, že budu otevřený 

a  nadšený jako dítě, které se 
chce učit novým věcem. Ne líný 
otrávený tvor, který dělá vše 
jen tak, jak je zvyklý, a odmí-
tá se zlepšovat. Vše se dá totiž 
změnit, ale v první řadě je dů-
ležité pochopit, proč je důleži-
té dělat věci líp. A soustředit se 
na to, co vše můžu zdokonalit.

Správné čištění zubů trvá 
plus minus pět minut. Dů-
ležité je mít měkký a kvalit-

ní kartáček (švýcarský Curaprox 
ultra soft). Ráno používám jedinou do-
stupnou pastu, která obsahuje proteoly-
tické enzymy (i v názvu) a antiseptikum 
chlorhexidin, jež nejenom pozitivně ovliv-
ňují záněty dásní a sliznice a čistí pusu od 

bakterií, ale skvěle působí i jako prevence. 
Večer pak medicinálně vyvinutou pastu 
určenou přímo k ochraně proti parodon-
tóze, která dásně stahuje, hojí a zamezuje 
jejich krvácení.

Plochou kartáčku namířím proti dás-
ním tak, aby půlka zasáhla dásně a půlka 
plochu zubu. A  masíruji jemnými krou-
živými pohyby delší dobu na jednom 
místě. Posléze zakroužím z druhé strany 
a  plochou přečistím zuby shora. Takhle 
se posouvám z jedné strany na druhou, 
nejprve nahoře, potom dole. Za pět minut 
jsou zuby dokonale čisté a hladké a hlav-
ně, protizánětlivé pasty zamezí usazování 
povlaku a bakterií, z čehož vzniká zubní 
kámen. Kvůli němu pak z člověka tahají 
nesmyslné peníze u  zubaře pod hlavič-
kou takzvané dentální hygieny. Jakmile 
ale zubní kámen máte, je jisté, že si čistíte 
zuby špatně. 

Je zázrak, že na silnicích umírá tak 
málo řidičů, uvážíme-li, že půlka lidí je 
úplně mimo – nejsou v přítomnosti a jez-
dí na takzvaného autopilota. Jakmile by 
museli rychle reagovat na překážku v pro-
vozu, neměli by šanci. Naprostá většina 
řidičů pak zásadně nepředvídá – nedodr-
žují bezpečné vzdálenosti, protože je ani 
nenapadne, že nemají v případě nutnosti 
šanci dobrzdit. Nedávno jsem učil jezdit 
jednu kočku s  novým sporťákem; nor-
málně bych ji poslal znovu do autoškoly, 
ať si přikoupí jízdy, ale obávám se, že by 
jí rovnou sebrali řidičák. Vyprávěl jsem to 
tuhle schválně před skupinkou asi pěti 
známých, kteří se smáli, až se za břicha 
popadali, a vůbec jim nedošlo, že to vy-
právím proto, že jsou na tom úplně stej-
ně a naživu je při jejich nesoustředěnosti 
a špatných jízdních návycích drží jenom 
zástupy andělů strážných.

Velké věci vznikají z těch malých, říká-
val Francis Drake. Problém není jen v tom, 
že něco děláme stále dokola špatně, ale 
že se domníváme, že to děláme dobře. 
Schválně, proč si myslíte, že vás tak rozči-
luje, když druzí dělají věci špatně? Protože 
vy je děláte dobře? Anebo proto, že se dí-
váte jenom do zrcadla? vid 

VELKÉ a malé VĚCI
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Z jiného světa
SOLIDNÍ BYZNYSMEN. Bývalý radní 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
Petr Štěpánek napsal na Facebooku vtipný 
dopis Marku Zuckerbergovi. „Milý Marku, 
píšu Tobě a Tvým cenzorským pacholkům 
a elfím práskačům u příležitosti svého 
návratu z nesmyslného banu, 30denní 
blokace za obyčejný sarkasmus. Promiň, ale 
chováš se jako idiot. Nestačí Ti, že v Česku 
vyděláváš miliardy, ale daně tu neplatíš, 
ještě se v trojjediné roli prokurátora, soudce 
a kata povyšuješ nad naše zákony. Tím, 
že ve službách nové totality lidem bereš 
to nejcennější, totiž svobodu slova, ale 
nedosáhneš ničeho. Stejně jako noví totalitáři, 
kterým posluhuješ. Stane se pravý opak. Lidé 
se ještě víc naštvou. Tohle nemůže dopadnout 
dobře. Také Tvojí vinou. (…) Polepši se. Ahoj! 
Petr.“ A přidal: „PS: Víš vůbec, Marku, jak 
idiotským způsobem Tvůj Facebook funguje? 
Když mi napaříš ban, nejen že nemůžu psát na 
svůj osobní profil, ale nemůžu obsluhovat ani 
své další stránky, ty byznysové. Fajn. Proč mě 
ale pak celý měsíc, ty popleto, bombarduješ 
upomínkami a maily, že už jsem dlouho nic 
nepostoval a nezadal reklamu? Nejsi Ty trochu 
na palici? Když mě blokuješ, ono to opravdu 
nejde. Vzhledem k tomu, že u Tebe občas 
inzeruju, jsem vlastně Tvůj obchodní partner. 
Měl bys proto vědět, že solidní byznysmen se 
takhle hloupě a prasácky ke svým obchodním 
partnerům nechová. PPS: Twl, Marku, teď mě 
to trklo. Jsi Ty vůbec solidní byznysmen?“

PORNOAPRÍL. Na apríla začala ve Velké Británii zcela vážně platit regulace 
internetového porna. Už žádné odkliknutí prohlášení, že mi bylo osmnáct, jako v době, 
kdy mi bylo jedenáct… Kdepak, lidé budou muset prokázat věk pomocí platební 
karty, občanského průkazu, pasu či esemesky. Zdůvodnění? Potřeba chránit mládež 
před obscénnostmi. Důsledek? Gigantická databáze s nejintimnějšími informacemi 
o sexuálních preferencích milionů lidí. Vláda sice slibuje, že se informace z databází 
nedostanou na veřejnost, ale sama hodlá nechat spravovat tato data korporace 
– a to i ty, jež provozují největší pornoweby; například firma MindGeek vlastní 
nejznámější PornHub. Ano, provozovatelé dětí budou chránit děti před pornem… 
Kritici se též bojí, že se bude blokace používat k cenzuře webu. To už se ale děje. 
V lednu Britovi Harrymu Millerovi zatelefonovala policie, aby ho informovala, že jeho 
tweet obsahující větu „transgenderové ženy nejsou pravé ženy“ je problematický. 
Pořád lepší, než kdyby mu zavolali, že to, jak sledoval včera na webu tu nahatou 
mulatku, pro ni bylo velmi ponižující a sexistické. A když se koukne místo ní na bělošku, 
zavolají mu, že je rasista. Pak už zbývá jen běloch. Pro jistotu s černochem…

NÁŠ, NEBO JEJICH? Marně jsem si lámal hlavu tím, jak mohla česká Bezpečnostní 
informační služba (BIS) předvést tak bizarní úlet, jaký se jí povedl v poslední výroční 
zprávě, kde se pustila do kritiky českého vzdělávání. Je to podobné, jako by ministerstvo 
školství plánovalo vojenskou strategii či nákup Gripenů. Jde o prohlášení BIS, že je podle 
nich ve školních osnovách 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 stěžovali, že se v učebnici o Romech nepíše (...)“ vzpomínal v Mladé frontě Dnes 
historik Milan Hlavačka z FF UK, který sepsal jednu z nejoblíbenějších učebnic dějepisu 
s názvem Novověk. Ale aby si někdo stěžoval, že je proruská? To autor jednoznačně 
odmítá. A v anketě, kterou deník udělal pro 30 učitelů a ředitelů základních a středních 
škol po celém Česku, s tímto tvrzením nesouhlasí ani jeden z nich. Možnou odpověď na 
otázku, odkud vítr fouká, či spíš větry foukají, nabídl dubnový článek v Lidových novinách. 
Informoval o tom, že ředitel BIS Michal Koudelka na počátku března při společné návštěvě 
USA s premiérem Andrejem Babišem obdržel v sídle americké Ústřední zpravodajské 
služby (CIA) v Langley „ocenění za zahraniční spolupráci“. Bez kamer a v utajení. Naštěstí 
nám to teď prozradil sám premiér, jemuž Lidovky patří. Oni se tím snad ještě chlubí…

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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BUDDHA, NEBO VÁLEČNÍK? Novak Djokovič pohovořil o svých 
problémech se sebekontrolou. V rozhovoru s moderátorem 
Jayem Shettym přiznal, že ho jeho vlastní chování mrzí, ale ve 
vypjatých chvílích není schopen udržet emoce na uzdě. „Pořád 
mám ty výbuchy. Rozbiju třeba raketu a vteřinu po tom, co se 
to stane, toho hned lituju a říkám si: Proč? Co jsem to udělal?“ 
popsal své rozpoložení patnáctinásobný grandslamový vítěz 
a jeden z nejlepších tenistů všech dob. Myslí prý na děti, které ho 
sledují, a tak se jedenatřicetiletý horkokrevný Srb snaží chovat „co 
nejlépe, stylově a důstojně“, čas od času ale pořádně vypění. Při 
vší úctě, je to jižan a k tomu vrcholový sportovec, ne žák nedělní 
školy. Když v minulých letech spolupracoval se španělským 
mentálním koučem Pepe Imazem, který jej vedl duchovní cestou 
vnitřního (i vnějšího) klidu, líp se sice choval a meditoval, ale 
jako tenista byl příšerný. A tak když se v minulé sezoně zoufalý 
Djokovič znovu spojil s bývalým koučem Mariánem Vajdou, jediná 
jeho podmínka byla, ať vyhodí „muže míru a lásky“. „Nepřál jsem 
si, aby Novaka ovlivňovali lidé, kteří možná vědí, co je tenis, ale 
nechápou psychiku vrcholového sportovce,“ vysvětloval tehdy 
slovenský trenér. „Když chce být šampion, cesta vede jen přes 
tréninkovou rutinu, zápasy a silnou psychiku. Když vidíte soupeře 
na druhé straně, musíte se soustředit na to, jak mu ublížit, jak 
ho dostat z výhodné pozice, a nepřemýšlet o Buddhovi a míru.“

ŠPATNÝ MUSLIM? To, že někdo někde maže výlevy agresivních 
bláznů urážejících ostatní, dejme tomu, ale když někdo cíleně 
potlačuje vyjádření jiného názoru, a to zcela jednostranně 
a účelově, je to obyčejná cenzura a pokrytectví. Ukázkový 
příklad předvedl server iDnes.cz. Jejich bloger Hatem Berrezouga 
s obrovskou čteností neměl žádný problém, dokud coby muslim 
v Česku nezkritizoval některé muslimské manýry; dříve byl 
přitom sám radikální muslim. Pokud by psal o tom, jací jsou 
Češi rasisti a hovada, mohl psát vesele bez omezení dál, tak, 
jako to dělají média běžně, ale jakmile si dovolil poznamenat, 
že by se muslimové měli přizpůsobit kultuře, ve které žijí, 
a o nefunkčnosti integrace, dostal se se správci blogu do křížku. 
Například za vyjádření názoru, že se „muslimové bratříčkují“, 
byl jeho článek stažen z hlavní stránky. A tak podobně. Na to 
adminům Berrezouga napsal: „Já nebloguju proto, abych ztrácel 
svůj čas, v sázce je váš národ do p*dele.“ A svůj blog raději zrušil.

FÉROVÝ BYZNYS. Kdo si počká, ten se dočká, dalo by se říct 
s trochou ironie u případu, jenž právě skončil u Okresního soudu 
v Plzni. Truhlář Josef Procházka (jméno si přál v médiích upravit) 
v roce 1998 dlužil dodavateli 314 tisíc korun a podepsal potvrzení, 
že neuhradí-li dluh včas, bude se mu účtovat penále 1300 korun 
denně. Dlužník nakonec nebyl schopen splácet, zkrachoval a skončil 
v exekuci. Začal pracovat jako řidič autobusu, a ač neměl vysoký 
příjem, podařilo se mu peníze splatit. Celkem zaplatil 400 000 
korun. Jenže kvůli nesmyslným penále a justičně-exekutorské mafii, 
jejímž cílem je lidi s posvěcením úřadů odrbat až na kost, se dluh 
vyšplhal na 8,4 milionu korun. Takové příběhy jsou běžné; tento 
je ale výjimečný tím, že se soud pana Procházky zastal, exekuci 
zastavil a označil řízení za nespravedlivé. A celé to trvalo „jen 20 let“. 
„Skvěle“ dopadla i čtenářka, jež serveru Aktuálně.cz popsala, co jí 
provedla Lichvářská, pardon Česká spořitelna. Paní Michaela chtěla 
poslat 4000 liber synovi do Anglie. Ten ji ale varoval, že bankovní 
převod bývá nevýhodný, a platbu se tak pokusila stornovat. To se 
jí sice podařilo, rázem však byla o osm tisíc chudší, tedy o čtvrtinu 
výplaty. Prý kvůli kurzu. Z něčeho banky ty paláce stavět musí...

POŘÁDNÝ UNDERGROUND. Týdeník Reflex přinesl 
pozoruhodný rozhovor se známým „protidrogovým“ 
psychologem Ivanem Doudou, který především v 90. letech 
na svých školních debatách o návykových látkách odnaučoval 
či učil fetovat nejednoho středoškoláka (podle nátury). 
Kamarád Romana Janouška a Pavla Béma, se kterými rozjel 
protidrogový byznys hned v roce 1991, se rozpovídal, jako 
kdyby sám něco užíval. Povyprávěl například o tom, jak se 
poznal v 80. letech, kdy pracoval v protialkoholní léčebně 
U Apolináře, s Václavem Havlem, který tam docházel za svou 
milenkou, psychoanalytičkou Jitkou Vodňanskou. Na konci roku 
1989 díky tomu, že se znali, prý Douda dostával budoucího 
prezidenta z psychického rozkladu. „V době revoluce začátkem 
prosince 1989 Václav Havel na pár dní zmizel a někde se 
skrýval. Jeho poradci mi jednou zatelefonovali, že je psychicky 
v p*deli, jestli bych s ním nepromluvil. Pak mě zavedli do nějaké 
podzemní místnosti v pražském metru, kde jsme vedli jakousi 
improvizovanou terapii,“ vylíčil psycholog v Reflexu s tím, že se 
kolem motali třeba lidé jako Joska Skalník, později usvědčený 
agent StB. Pomineme-li, že je ten Douda trochu jouda, když 
vypráví o psychice svých pacientů do novin, zajímavá je 
především informace, která evokuje představu, že se převrat 
připravoval konspirativně kdesi v podzemí metra pod dohledem 
StB. Nebo máme uvěřit, že by někdo do zázemí metra pustil 
jen tak disidenty? Aspoň už víme, co je pořádný underground. 
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Mladý písničkář je jednou z mála veřejně činných osobností, 
které se nebojí říkat veřejně pravdu a smiřovat (virtuálně) 

rozdělenou společnost. „Musíme najít střed, abychom 
předešli střetům,“ říká ve velkém rozhovoru pro Šifru.

TOMÁŠ KLUS: 
MUSÍME spolu MLUVIT

Foto Šifra 
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S Tomášem Klusem (33) jsem se 
poprvé potkal na záchodě v Klu-
bu Lávka, kde byl spolu se svou 
ženou Tamarou hostem Léčivé-

ho divadla Gabriely Filippi. Jelikož to byl 
již druhý známý písničkář, se kterým 
jsem se seznámil u pisoáru, jak Tomáš 
poznamenal „v pissu“, nevyvedlo mě to 
z  míry víc, než by odpovídalo intimitě 
okamžiku. S Jindrou Polákem ze skupi-
ny Jelen jsem takto čůrával několikrát 
týdně v  budově vydavatelství Mladá 
fronta v  Modřanech, kde dělal grafika 
a  já redaktora, ještě v  době, kdy Jelen 
teprve začínal a  já o  jeho muzicírování 
neměl tušení.

Slovo dalo slovo – ruku jsme si podali 
až u umyvadla – a domluvili jsme se, že 
spolu uděláme rozhovor. A ne tak ledaja-
ký. Tomáš Klus je totiž jeden z mála lidí 
v téhle zemi, kteří dovedou mluvit s dru-
hými. Neuzavírá se ve své sociální bubli-
ně, ale naopak si cíleně povídá i s těmi, 
kdo mají úplně opačný názor. Zatímco se 
většina lidí utvrzuje v tom, co si myslí, 
a poslouchají jen to, co chtějí slyšet, mla-
dý písničkář pochopil, že je třeba se sna-
žit dívat na věci ze všech různých úhlů 
a  nic není černobílé. Přesto, že jeden 

pohled zůstane vždy náš, pravdu o čem-
koli můžeme poznat teprve tehdy, jsme-
-li ochotni přijmout všechny pohledy na 
danou věc. 

Tomáš Klus je sám živým důkazem, že 
věta „co tě nezabije, to tě posílí“, nemu-
sí být jen prázdnou frází. Když mu bylo 
osm let, zemřela mu mladší sestřička, 
o  dva roky později ji následoval Tomá-
šův táta. „Mám v kštici první vlas šedý, 
patrně konečně zmoudřím. Jsem muž, 

co už mohl být v nebi, přesto se vyléčil 
z modřin; a zjistil, že má život cenu, že 
majetky jsou bezcenné. Chtěl bych do 
světa zpívat změnu a dovést ho k promě-
ně! (…) Nebudu vám lhát, mým hrdinou 
je Kristus,“ pěl ve své První písni na zá-
sadní desce Proměnamě z roku 2014. 

V době, kdy dospěl do Kristových let, 
nehledá jako jeho hrdina to, co lidi roz-
děluje, ale to, co je spojuje. V tom je na-

prosto jedinečný. Dělá to navíc velmi las-
kavým a kultivovaným způsobem, takže 
často namíchne obě strany pomyslného 
virtuálního sporu. A tak mu městští li-
berálové spílají, že je příliš smířlivý vůči 
lidem, kterými oni opovrhují, ti druzí 
zase, že je moc sluníčkový. Právě z ne-
schopnosti mluvit spolu podle Tomáše 
pramení většina našich problémů. „To, 
co nejvíc utváří náš pocit spokojenosti 
a štěstí, to, co je nejpodstatnější v životě, 

jsou mezilidské vztahy. A my je zanedbá-
váme tím, že nejdeme do konfrontací 
a že si zvětšujeme sociální bubliny a žije-
me v rámci nich. V momentě, kdy vyjde-
me ze své komfortní zóny, přestáváme 
mluvit a hlavně přestáváme poslouchat 
druhé,“ říká ve velkém rozhovoru pro 
Šifru, který jsme spolu vedli v  Kutné 
Hoře, ve vyhlášené kavárně Kozí plácek, 
den po jeho koncertě v rámci turné s ná-

Informací, které k nám přicházejí, je takové kvantum, že 
jsme z toho zmatení. Nevíme, kde je pravda. Ale dokud ji 
nezačneme hledat v sobě, tak ji nikdy nenajdeme.

Tomáš Klus a jeho rozrůstající se rodina. 
Zleva: dcera Jenovéfa, manželka Tamara, 

dcera Josefína a syn Alfréd...   Foto Profimedia 
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zvem Spolu. Sešlo se na něm velmi pest-
ré publikum – od pětiměsíčního mimin-
ka s plyšovými sluchátky na uších přes 
náctileté slečny po padesátileté chlapíky, 
kteří křepčili do rytmu a  královsky se 
bavili jak tím, co Tomáš zpíval, tak tím, 
co říkal. Jeho nejdůležitější poselství zní: 
„Nebojte se být šťastní.“  

Nemáš, Tomáši, někdy hlad? Po tvém 
bojkotu Agrofertu jsem se díval, kolik 
má Andrej Babiš firem, a jsou jich stovky. 
A to jsou jen ty, které jsou vidět. Můžeš 
vůbec být důsledný, aby ses mu vyhnul?
Beru to jako takovou hru, adventuru, 
že člověk ve své svobodné realitě přijme 
nějaké omezení na základě svého vnitř-
ního přesvědčení a nese za to nějaké ná-
sledky. Ale rozhodně netrpím. Pořád se 
mohu dozvídat něco nového, pak to kon-

zultovat se svými přáteli nebo s  lidmi, 
kteří to mají podobně, anebo to mají tře-
ba úplně jinak. I jakékoli omezení může 
být ve výsledku přínosné. Na tom celém 
je důležité to, že Andreje Babiše vnímám 
jen jako symbol. Primárně vůbec nejde 
o  něj. Dokážu pochopit jeho motivace 
v rámci toho, že přijímám zákon příčiny 
a následku a že to, jaký každý z nás je, 
má nějaké důvody. Měl nějaké dětství, 
dospívání, někdo se k  němu nějak za-
choval a on má teď osobnost, která nějak 
jedná. Já jsem se nepostavil vůči němu 
jako člověku, ale vůči jeho činům a způ-
sobům, které používá…

Proč myslíš, že lidi tak přitahuje, když 
kroky, které dělá, jsou na jejich podpo-
ru jen naoko a výrazně víc než s jejich 
zájmy jsou v souladu se zájmy jeho?

Protože dokonale vystihl díru na trhu, 
a to je pozice silného vůdce, kterým po-
dle mě ve skutečnosti není. Ale má ko-
lem sebe spoustu lidí, kteří mu říkají, jak 
jím má být, nebo tak aspoň vypadat. Ve 
své podstatě to jeho jednání není napad-
nutelné. Je na každém člověku, aby si to 
sám přebral, čemu věří a co je schopen 
a  ochoten vyfiltrovat a  přijmout bez 
ohledu na to, jestli bude zkoumat fakta. 
Dítě se taky nejlíp naučí, že kamna jsou 
horká, až když na ně dá ruku.

Tvoje turné se jmenuje Spolu. Zatím to 
vypadá, že lidi stojí spíše proti sobě. Že 
se šikují do dvou nesmiřitelných tábo-
rů a  řinčí pomyslnými zbraněmi. Na 
koncertu jsi řekl, že devadesát procent 
problémů je způsobeno tím, že spolu 
lidi nemluví. Proč to tak podle tebe je?

Na procházce Kutnou Horou. Přede dveřmi 
kostela svatého Jakuba a na vyhlídce 

vedle chrámu svaté Barbory (na protější 
straně). Na pozadí bývalá jezuitská kolej, ve 
které nyní sídlí galerie Středočeského kraje 

(GASK).   Foto Šifra 
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Jednak proto, že jsme získali platformu, 
kterou neumíme zatím pro tu obrov-
skou svobodu používat – a to je internet. 
Dochází na něm k  tisícům virtuálních 
střetů, které by šlo přitom reálně, když 
se ti lidi opravdu potkají, vyřešit dvěma 
větami. A zároveň je to tím, že těch in-
formací, které k nám přicházejí, je takové 
kvantum, že jsme z toho zmatení. Neví-
me, kde je pravda. Ale dokud ji nezačne-
me hledat v sobě, tak ji nikdy nenajdeme.

Budeme přikyvovat buď na jednu, či  
druhou stranu, a necháme se manipu-
lovat...
Přestáváme naslouchat jeden druhé-
mu, protože je bezpečnější, příjemnější 
a  rychlejší odkývat někomu to, s  čím 
taky souhlasím, a ta přímá diskuse bo-
hužel přestává v živém sektoru i z toho 

důvodu, že na to nemáme čas. Protože 
většinou hodně pracujeme a pak si večer 
sedneme k  internetu, kde se zapojíme 
do diskuse, vyventilujeme se a  máme 
pocit, že to stačí. Nemusíme být tak roz-
dělení, jak se říká, že jsme, když spolu 
zase začneme mluvit. Funguje tady ob-
rovská mlha, kterou má na svědomí do 
velké míry právě internet.

Internet je ale jen nástroj. Jako nůž, 
kterým můžeš někoho propíchnout, 
nebo si jím namazat chleba. Je na kaž-
dém, jak s tím naloží.
To, co nejvíc utváří náš pocit spokojenosti 
a štěstí, to, co je nejpodstatnější v životě, 
jsou mezilidské vztahy. A my je zanedbá-
váme tím, že nejdeme do konfrontací a že 
si zvětšujeme sociální bubliny a  žijeme 
v rámci nich. V momentě, kdy vyjdeme ze 

své komfortní zóny, přestáváme mluvit 
a hlavně přestáváme poslouchat druhé.

Mně se na tobě vždycky líbilo, že když 
si něco myslíš, tak to řekneš, bez ohle-
du na to, kdo ti bude nadávat. Hledáš 
smířlivou cestu i k těm, kteří mají úpl-
ně opačný názor nebo nemají žádný ná-
zor, a nesoudíš. Ve veřejném prostoru 
to ale dnes takhle rozhodně nevypadá. 
Je to boj. Jak to, že dokážeš jako jeden 
z mála být nad věcí?
No protože jsem se rozhodl s lidmi mlu-
vit. A tím, že s nimi mluvím, získávám 
nadhled. Jediné, co pomůže, je dialog.

Obě ty znepřátelené skupiny jsou po-
dobně velké, nemluví spolu a zabily by 
se, opovrhují sebou navzájem. Jedni 
i druzí se chovají stejně – jsou agresivní, 
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dělají to, co se jim nelíbí na druhé stra-
ně, ve stylu „jen já jsem na straně dobra 
a jsem ten chytrý“.
To ale probíhá převážně na internetu, ve 
fiktivním prostoru, při osobní konfron-
taci nejsou ty boje tak ostré. Přímá kon-
frontace nedává člověku pocit, že může 
být tak moc útočný, a víc se snaží najít 
kompromis.

Když si něco přečtu na internetu, tak 
si můžu myslet, že je pisatel mnohem 
větší kretén, než když ho potkám živě?
To mi povídej, to já mám s  lidmi dnes 
a denně. Sorry, já jsem si myslel, že jsi 
mnohem větší blbec, než jsi, díky. To je 
věta, kterou slýchám velmi často.
 
Takže se snažíš říct, že ten střet třeba 
ani není tak hluboký, jak se jeví?
Není. Proto si vážím toho, že lidi, kte-
ří se mnou striktně nesouhlasí, jsou 
schopni kolikrát za mnou po koncertě 
přijít. Mám to postavené tak, že po kon-
certě je vždy autogramiáda, která slouží 
jako plénum, kam může přijít kdokoli 
cokoli říct a vyjádřit i ostrý protinázor. 
Nedávno za mnou přišla holčina, začali 
jsme se bavit o  něčem, říkala mi něja-
ké věci, a  ptal jsem se jí, z  čeho čerpá 
to svoje přesvědčení. Ona mi řekla, že 
z Parlamentních listů. OK, a koho třeba 
nejradši čteš? Nevěděla, nebyla schopna 
jmenovat ani jednoho redaktora. Tak 
jsem jí pověděl svůj pohled, že informace 
je plod nějakého stromu, který ty dáváš 
do svého těla a nějakým způsobem ovliv-
ňuje chemii tvého těla, uvažování, mysl. 
Když ochutnáváš, obvykle chceš vědět, 
jestli to náhodou není jedovaté. Tady se 
i  v  rámci školství strašně málo přistu-
puje k prevenci práce s informacemi, je 
důležité, co člověk pouští do sebe.

Protože si lidi myslí, že primárním 
úkolem médií je informovat, a neuvě-
domují si, že tím hlavním úkolem je 
ovlivňovat a  vytvářet veřejné mínění. 
Protože jsem pracoval dříve v mainst-
reamu, vím, že to není černobílé. Kdy-
bys věděl, jak vznikají noviny, dost by 
ses divil… Dokud sám člověk nebude 
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umět informace číst, bude vždy ideál-
ním terčem manipulace, ať už čte Hos-
podářské noviny, nebo Aeronet. Věř mi, 
pohybuji se v  médiích skoro patnáct 
let, a iluze jsem ztratil už dávno… 
Tak, jako lidi hledají vůdce, potřebují svůj 
zdroj, na který se můžou odvolat a který 
je pro ně platný a vlastně té svojí zodpo-
vědnosti se zase zříkají. Já jsem četl, že to 
je pravda…

Tvé koncerty se netýkají jen hudby. Sna-
žíš se na lidi působit i svým povídáním 
a promluvami. Proč?
Já mám to štěstí, že jsem se stal písnič-
kářem, a to je obrovské pole svobody, jak 
v rámci té tvorby, protože nejsem ohra-
ničený žádným žánrem, tak obecně. 
Můžu si dělat, co chci, protože písničkář 
je člověk, který dělá hudbu, kterou cítí, 

a  nejdůležitější na něm je autenticita, 
přirozenost, kompatibilita toho, co pro-
žívá, s tím, co předává. A zjistil jsem, že 
to samé mi nejvíc imponuje na lidech – 
když jsou autentičtí. Můžou být jacíkoli, 
může to být ochlasta, nebo mnich. Když 
je to, tak jak je to, v něm, tak je to pro 
mě naprosto v pořádku. Musí to být on, 
a to cítíš z toho projevu. Já jenom násle-
duju to, co mi přichází. V ohledu k múze 
a tvorbám jsem velice pokorný a písnič-
ky, které mám, vím, že nejsou čistě mým 
dílem, je to duch doby, který skrze mě 
nějak proudí a promlouvá, protože mám 
otevřený kanál, tak, jako ho má někdo 
otevřený pro to, že umí upéct boží buch-
tu. V určitém momentu jsem zjistil, bylo 
to s deskou Proměnamě, že když si to 
pak po sobě přečtu, dost často se mi stá-
vá, že mě ty písně předbíhají.

Že je pochopíš až později?
Že je pochopím až později a teprve po-
tom se je snažím žít. A  funguje to. Re-

spektuji to, co cítím, a to pak pojmeno-
vávám. 

Nakousl jsi proměnu. Člověk o podob-
ných věcech obvykle začne přemýšlet 
až ve chvíli, kdy ho něco donutí. Tys 
v  životě zažil několik nelehkých mo-
mentů. Hrálo to v tom velkou roli, že 
ses na věci musel začít dívat jinak?
Tím, že se to stalo v mém životě poměrně 
brzy, tak to nemám tak zmapované. Ještě 
nejsem v tom věku, kdy vzpomínám na 
to, co jsem dělal jako malý, to se vybavu-
je spíš babičkám a  dědečkům, ale bylo 
to zlomové v tom, že dítě má obrovskou 
schopnost těžké situace zvládat poměrně 
ladně. O dost ladněji než dospělý člověk, 
který v  tom hledá především utrpení. 
Bylo mi osm, když umřela ségra, a de-
set, když táta, a ta naivita a čistota dítěte 

způsobí to, že ty si prostě jen kladeš otáz-
ku, kde ten táta je. Myslím si, že ten střet 
se smrtí je poměrně zásadní a vůbec její 
přijetí jako součásti života je velice důle-
žité v nějakém uvolnění se v prožívání, 
protože to uvědomění pomíjivosti ti dává 
přítomnost. Daleko snáze si ji vychutnáš 
a uvědomíš. To ve mně tím traumatem 
asi ožilo. A pak jsem na to zapomněl tím, 
že jsem hodně sportoval a orientoval se 
na úplně jiné věci a objevilo se to znovu 
v momentě, kdy jsem přestal se sportem 
kvůli zranění kolene a začal jsem dělat 
hudbu. Vrátilo mě to k sobě.

Nebyl ten sport jen útěk od toho vše-
ho? Utíkal jsi dost rychle, jako Forrest 
Gump…
Sport byl můj otec. Dělal mi tátu. Dal 
mi pevnou ruku. Disciplínu. Byl tam 
ten mužský element a sport ze mě dělal 
chlapa. V  jednom momentě jsem začal 
tvořit a zajímat se o nějakou svoji osob-
nost a o to, co si myslím o světě, protože 

Ať se ti stane cokoli, vezmi to do hry, pracuj s tím. Když 
to budeš používat vědomě jako nástroj, můžeš se stát 
lepším člověkem. A v tom já spatřuji smysl života. 

„Lidi si nevěří. V rámci systému jsme se 
nechali lapit do poměrně složité situace, 

že nemáme čas. Nemáme čas na sebe a na 
to pochopit, že jsme stejně velcí jako lidé, 

kteří nám něco kážou.”   Foto Šifra 
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do té doby mě zajímaly hlavně osobní 
rekordy. Najednou jsem hraním po klu-
bech – začal jsem též hrát ochotnické di-
vadlo –, zjistil, že lidi řeší úplně jiné věci. 
Cítil jsem se jako blbec a měl jsem klapky 
na očích. Když jsem si je sundal, tak jsem 
zjistil, že je důležité občas přemýšlet 
o sobě a o tom, co a jak tady chci udělat. 
Nejdřív o tom začne člověk mluvit a pak 
začne mí tendenci to dělat. A v momen-
tě, kdy to začne dělat, tak přistoupí na 
to, že se začne postupně proměňovat ze 
dne na den. Protože nic tady v té realitě 
není stabilní. Vše je v pohybu a já jsem 
v  určitou chvíli svého života pochopil, 
že nejsnazší způsob žití života je neklást 
odpor a  přijímat všechno, co přichází. 
V  tom momentě jsem prožil blaženost 
absolutní autenticity a přestal jsem mít 
strach z toho, co si o tom kdo myslí. Pro-

tože jediné, co nepříjemného se může 
stát, je, že dojde ke konfrontaci, kdy ti 
někdo řekne, že jsi divnej. A ty mu můžeš 
oponovat a buďto se hájit, nebo nějakým 
způsobem ustát sám sebe. A z člověka, 
se kterým máš pocit, že je to tvůj nej-
větší nepřítel, se může stát tvůj nejlepší 
přítel. Během jednoho rozhovoru.

Nevěřím na osud, že by to bylo jasně 
dané, ale věřím na osudové body, což 
jsou lidi, místa, události, které tě někam 
nasměrují, odkud dojdeš zas k dalšímu 
bodu, a to tě formuje. Proto je dobré cho-
vat neustále vědomí otevřenosti a  ne-
přistupovat k žádné situaci a žádnému 
člověku z pozice ega, které staví neustá-
le ochrannou bariéru, aby ti něco neu-
blížilo, a porovnává, soupeří a hodnotí. 
V  momentě, kdy se toho člověk zbaví, 
tak se nejúžasnější nástroj, který člověk 

dostal, mysl, může stát cíleným tvůrčím 
nástrojem.

Vy jste Tomáš Klus, ptá se kurýr? Mohli 
bychom si udělat fotku? „Jasné, milerád. 
Jak to jde dneska?“ Podobný obrázek se 
opakuje během dvou hodin asi deset-
krát…

Někomu se v životě stane stejná věc, ale 
jednoho sundá a druhého nakopne. Ve 
své První písni zpíváš, žes našel pravdu 
v chlastu, ale pak že sis po smrti sest-
řičky a tatínka stvořil vlastní svět. Jak 
to, že jednoho člověka tragédie zlomí, 
a jiného nakopne k lepším výkonům?
To je právě otázka té otevřenosti. V mo-
mentě, kdy jsi schopen se na to podívat 
tak, že život není zlý a nechtěl ti ublížit, 
že pochopíš, že ty věci tak prostě jsou, 
tak se to udělá samo. To je to nekladení 

Cílová skupina Tomáše Kluse. Na baskytaru 
válí Jan Lstibůrek a na kytaru Jiří Kučerovský. 

Vzadu není vidět bubeník Petr Škoda.
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odporu. Kladeš-li odpor, pak tu věc pou-
žíváš jako rukojmí. Takhle to Češi mají 
třeba s  komunismem. Říkají: Čtyřicet 
let komunismu nám zničilo život, a kde 
jsme dnes mohli být. Ale komunismus 
už tady třicet let není a pořád se na to 
někdo vymlouvá a  odvolává. A  takové 
příběhy má ve svém životě každý člo-
věk. Někdo mu řekl, že něco dělá špat-
ně, a tak on to od té doby radši nedělá, 
a může to být třeba prkotina. Někdo ti ve 
školce řekne, že neumíš malovat, a ty po 
zbytek života neumíš malovat. Co když 
je ale pravda taková, že když si dáš svo-
bodu a  budeš to dělat, uděláš nakonec 
obraz, ze kterého si všichni sednou na 
zadek? A to je ta práce s myslí. Současná 
společnost staví hodně kulturu na těle 
a  vnějších věcech, ale nejdůležitější je 
mysl. Protože jak člověk myslí, tak je.

Na koncertě jsi říkal, že nejdůležitější je 
v životě to, čemu věnujeme pozornost. 
To potom rozkvétá. Ale to platí i o  té 
druhé straně. Každý v sobě máme čer-
ného a bílého vlka a záleží na tom, kte-
rého budeme krmit víc…
Ale i špatná věc může být velmi dobrá. 
Nevěřím tomu, že tady jsou špatné věci 
a špatní lidé, ve své podstatě. V tom mě 
baví přístup tantrického buddhismu, 
který vše, co se stane, ať je to dobré, nebo 
zlé, používá jako vozidlo k osvícení. Ať se 
ti stane cokoli v životě, vezmi to do hry, 
pracuj s tím a vždycky ti to jenom pomů-
že, když to budeš používat vědomě jako 
nástroj k tomu, že se můžeš stát lepším 
člověkem. Protože v tom já spatřuji smy-
sl života, stát se dobrým člověkem. A ne-
záleží to na tom, jakým způsobem žiješ 
navenek. Důležité je uchovávat v  sobě 

myšlenku soucitu a  laskavosti a  vnitř-
ní moudrosti, což neznamená, že jsem 
chytrý a studovaný, ale to, že dokážu při-
stupovat k druhým lidem stejně velkory-
sým způsobem jako sám k sobě. A pak 
jseš dobrej, protože cíleně neubližuješ. 
Nejdůležitější ze všeho je vždycky moti-
vace. V momentě, kdy to myslíš s druhý-
mi dobře, nemůže to s tebou dopadnout 
špatně. 

Chtěl bych do světa zpívat změnu, a do-
vést ho k proměně, naj na naj naj… Zají-
má mě i to, jak jsi došel z toho dna, kdys 
hledal pravdu v chlastu, do bodu, kdy 
ses na to podíval z  úplně jiného úhlu 
a „tvým vyznáním se stal optimismus“.
Je nutné si uvědomit, že život je to nej-
vzácnější na světě. Máme obrovské štěs-
tí, že žijeme, to je spousta úsilí našich 

„Tomáši, vy jste ďáběl,” řekla mu den 
po koncertě kutnohorská fanynka, která mu 
dala i výborný koláč...   Foto Profimedia a Šifra 
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minulých životů, to, že můžeme proží-
vat život, který teď máme. A  to je alfa 
a omega, uvědomit si, že to je dar, a ať 
už se v něm děje cokoli, tak jsme tady, 
jupí. Často docházím ke konfrontaci 
s názorem, že mi lidi vyčítají, že věnuju 
pozornost politice a ta je špatná, a tím 
pádem čeřím hladiny na místech, kde 
nemám. Ale já si myslím, že je moc důle-
žité účastnit se i věcí, které jsou z našeho 
úhlu pohledu temné, a snažit se to světlo 
do nich vnést. Vyjasňovat si, vysvětlovat, 
a vysvětlovat znamená mluvit o tom.

Když se tomu budeme vyhýbat, nezmi-
zí to, naopak to poroste…
A samo se nic nezmění. Změní se to jen 
tím, že do toho člověk bude posílat svět-
lo pozornosti. 

Ano, to se děje velmi často, že lidi ne-
chtějí vidět realitu a  zavírají oči před 
některými věcmi. Když odvrátím zrak 
od hory odpadků na dvorku a podívám 
se na kytičku, ty odpadky tam pořád 
budou a neuklidí se… 
Existuje krásná knížka pro děti, možná 
je spíš pro dospělé, jenom je to napsané 
jako pohádka. Jmenuje se Ami, chlapec 
z  hvězd. Mimo tisíce dalších krásných 
příběhů a zážitků je tam to, že tam v ur-
čité realitě dochází k apokalypse. A při-
letí mimozemšťani, kteří vyzobávají lidi, 
kteří mají určité zásluhy a nezaslouží si 
zemřít, a tak je berou s sebou do té své 
dimenze. Kouká se na to Ami s pozem-
ským chlapečkem a v  jedné horské ko-
munitě žijou lidi, kteří jsou šťastní stra-
nou všeho ostatního. A ti mimozemšťani 
je nevyzobli a chlapeček se ptá, proč je 
nevzali s sebou, když jsou dobří. A Ami 
mu říká: No jo, ale odtrhli se od celku 
a přestali být prospěšní tomu, proč tady 
jsme. My máme pracovat v rámci celku, 
pro prospěch všech bytostí. A oni to ne-
pochopili. Moje žena Tamara mi vyprávě-
la krásný zážitek s učitelem na základní 
škole, který jim zahrál hru. Každému 
z dětí ve třídě dal roli nějakého zvířátka. 
Tady je liška, tady nějaká myš, tady orel, 
a každé zvířátko drželo niť, takže mezi 
těmi dětmi-zvířátky vznikla obrovská 

pavučina. A učitel říká: A teď si představ-
te, že zmizí liška. Rozstřihl ten provázek 
a celá pavučina spadla. A tohle vědomí je 
důležité pěstovat. Tak jako moje myšle-
ní teď ovlivňuje tvoje myšlení, a naopak, 
vždycky musíme jednat s vědomím toho, 
že se to nedotýká jenom nás, to, co udě-
láme, co si myslíme, co vytváříme… A to 
je prostě skvělé. Já to tak mám třeba se 
vzduchem. Je mezi námi a je v nás. Sdí-
líme ho, jsme neoddělitelní, i když to tak 
nevypadá.

Včera jsi během koncertu složil asi tři 
nové písničky, kdy jsi rapoval třeba 
o Kutné Hoře. Na jaký vzduch ses na-
pojil?
Je to demonstrace přítomného okamži-
ku, která dost často může dopadnout 
i  špatně a  trapně, ale jsem ochoten to 
podstupovat. Je to takový adrenali-
nový sport, ve kterém člověk nasadí 

jen a pouze své ego a riziko, že to ne-
dopadne dobře. Občas se stane, že to 
nejde a nepovede se to. Ten proud není 
konstantní. Už jsem přestal být nervóz-
ní i z toho, že třeba půl roku nenapíšu 
jedinou písničku. Nepřísluší mi to kon-
trolovat, je to něco, co je nade mnou, 
a  respektuju to. Miluju ty okamžiky 
improvizací, protože v tu chvíli i ti lidi 
jsou tam. Zajímá je to, vtáhne, jsou to ty 
nejsilnější okamžiky.

Na koncertě hodně mluvíš a  říkáš li-
dem velmi důležité věci. Čím se tvoje 
promluvy řídí?
Lidi si nedůvěřují. V rámci systému jsme 
se nechali lapit do poměrně složité si-
tuace, že nemáme čas. Nemáme čas na 
sebe a  na to pochopit, že jsme stejně 
velcí jako lidé, kteří nám něco kážou. Já 
vlastně nevím, co lidem říkat v případě, 
že se mě na to zeptají, protože já mám 
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obrovské štěstí v tom, že moje povolání 
je svobodné a zahrnuje celý osobní roz-
voj. Musím se věnovat sám sobě, abych 
se mohl věnovat druhým lidem, protože 
kdybych se nevěnoval sobě, tak je matu. 
Musím vědět, co říkám a  proč. Chápu 
ale, že člověk, který je osm nebo dvanáct 
hodin zavřený někde v továrně, oprav-
du nemá náladu na to, aby si doma sedl 
a ještě na sobě pracoval. Já jdu nějakou 
cestou, která mně vyhovuje, ale jsem 
kompetentní k  tomu, abych lidi vybí-
zel, aby jí šli taky? Může to pak svádět 
k tomu, že se dostanu do pozice kazate-
le, vůdce, gurua…

Jako guru ale nepůsobíš, ani v  civilu, 
ani na koncertě…
Tu fázi už mám za sebou. (směje se) Je 
to tenká hranice. Cítím velkou zodpo-
vědnost za to, co lidem říkám. Občas 
mám takové ataky, že bych toho úplně 

nechal a  šel dělat normální práci, pro-
tože ta pozice, ve které jsem, neustále 
přifukuje moje ego. Pořád jsem středem 
pozornosti – lidi chodí a říkají, že jsem 
dobrý, nebo naopak že jsem blbej. Proto 
jsem měl období, kdy jsem na koncertě 
neřekl cíleně ani slovo a  nechal jsem 
mluvit jenom písničky. Taky to bylo zají-
mavé, ale nebyl jsem to já. Musím hlídat 
balanc.

Ty už se dnes nikam neschováš. Nemů-
žeš vyjít ven nepoznán. To nemůže být 
úplně snadná pozice na psychiku…
Není, ale nikdy mě nenapadlo si na to 
stěžovat z toho důvodu, že je to výsledek 
mého velkého přání. Já jsem to vždycky 
chtěl a tíhnul k tomu. Už když jsem byl 
v Třinci a dělal jsem atletiku a plaval, tak 
jsem to dělal na takové úrovni, že o mně 
psaly místní plátky. Moc mě to bavilo. 
Nebyl to důvod, proč jsem to dělal, víc 

mě bavilo získávat ty medaile, ale bral 
jsem to jako nedílnou součást toho, že 
jsem v rámci Třince působil jako nějaká 
v uvozovkách osobnost. Určitým způso-
bem mě to uspokojovalo a  naplňovalo. 
Každý tady máme nějaké určení. Své 
minulé životy jsem žil směrem ke svému 
současnému životu a to, co jsem v něm 
dostal a co mi bylo vzato, je na základě 
toho, co jsem dělal kdysi. A teď mám být 
to, co jsem, a snažím se to být co nejlíp. 
To znamená být co nejvíc prospěšný 
všem vnímajícím bytostem. 

Co nejzajímavějšího jsi během této ces-
ty o sobě a o druhých zjistil? 
Pozice člověka, který budí pozornost ji-
ných lidí, mi dává energii k tomu, abych 
něco vytvářel a mohl rozkvést. Tuto po-
zornost se snažím lidem vracet pozor-
ností vůči nim. A oni v  tom momentě, 
kdy jim tu pozornost věnuju, já, ten člo-

věk, o kterém oni si myslí, že je nějakým 
způsobem nedosažitelný, jsou překva-
peni. Jak to, že se o mě zajímáš? Lidi tu 
pozornost dávají, ale taky ji potřebují. To, 
co do té pozornosti člověk dá, to se mu 
také vrátí. A v momentě, kdy do ní dává 
laskavost a soucit, vrátí se mu laskavost 
a soucit. 

Co bys chtěl, aby lidi ještě věděli? 
Je čas zapracovat na cestě k sobě, která 
začíná cestou do vlastního nitra, ale po-
kračuje plynule cestou k druhým lidem. 
To celé by mělo započít upevňováním se-
bedůvěry jednotlivce a ta jde ruku v ruce 
se zodpovědností vůči celku. Buddha 
říkal svému synovi Ráhulovi: Dělej, co 
chceš, tady na tom světě, jenom vždyc-
ky, než to uděláš, přemýšlej nad dopady. 
V  momentě, kdy to nebude prospěšné 
tobě nebo někomu jinému, tak to radši 
nedělej, protože se ti to vždycky nako-

nec vrátí a vždycky tě to sejme. Anebo to 
udělej, ale počítej s následky. To je ta spo-
lečenská rovina. A co se týče mé osobní 
roviny, tak si myslím, že je čas mě pře-
stat řadit do vln mainstreamu. Co já teda 
doopravdy nejsem, tak nejsem mainstre-
amový umělec. (usmívá se)

Jede kolem v  autě paní, která po pár 
vteřinách, když si uvědomí, koho právě vi-
děla, rychle couvá. „Tomáši, to bylo včera 
perfektní. Vy jste ďáběl.“ – „Ale no tak, já 
vždycky myslel, že anděl, a on je to ďábel. 
Vy jste hodná…“ Paní se po chvilce vrací: 
„Já vám dám koláč. Je čokoládový s mand-
lemi a cuketou. My vás strašně milujeme.“

Ale tvůj dosah je už tak velký, že možná 
definuješ nový mainstream. Autentic-
ký, nemainstreamový mainstream… 
Jak vidíš dále budoucnost? 
Musíme najít střed, abychom předešli 
střetům. vid 

Buddha říkal svému synovi Ráhulovi: Dělej, co chceš, 
jenom vždy, než to uděláš, přemýšlej nad dopady. Když to 
nebude prospěšné tobě nebo druhým, tak to radši nedělej.

„V momentě, kdy to myslíš s druhými 
dobře, nemůže to s tebou dopadnout 

špatně.”   Foto Šifra 
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Č eská justice se vůbec netěší 
dobré pověsti a  asi ani nemá 
smysl rozepisovat se o  jejích 
způsobech a  přešlapech. Je 

v ní tolik protichůdných zájmů, úplatků, 
manipulací, mafií a podvodů, že už větši-
na informací po člověku stéká jako voda 
a překvapí ho spíš to, když se dočte o ně-
čem, co nezvrtala, nezfušovala, necinkla 
a  nezmanipulovala. Kauza, která byla 
uzavřena po dlouhých šesti letech na pře-
lomu března a dubna, je ale i na poměry 
českých soudů specifická. Ať už se stalo 
21. února 2013 cokoli, jisté je, že to, co 
následovalo poté, nebyl justiční omyl, ale 
ukázková justiční zvůle.

Ludmila Brantová ve svém kadeřnic-
tví poblíž náměstí v Hořicích na Jičínsku 
před 17. hodinou dostříhala posledního 
hocha, který přišel s  maminkou, pře-
vlékla se a začala zametat vlasy. Poté do 
kadeřnictví, které nikdy před odchodem 
nezamykala, někdo vešel a skoro ji umlá-
til klackem, načež ukradl deset tisíc ko-
run. Jak ukázaly fotografie z místa činu, 
krev byla všude – na zemi i na stěnách – 
a útok byl veden s nebývalou brutalitou. 
Krátce po 18. hodině našel svoji matku, 
která ležela s roztříštěnou hlavou v kalu-
žích krve, její syn z prvního manželství 
Evžen, jenž také zavolal záchranku. A po-
licii, která okamžitě začala hledat vraha.

Paní Brantová byla v kómatu a nebylo 
jisté, zda se ještě někdy probudí, a tudíž 
se policisté vyptávali místních, jestli ne-
spatřili v okolí někoho od krve. Do pár 
minut bylo celé město čítající něco přes 
osm a půl tisíce obyvatel, do té doby zná-
mé hlavně výrobou čokoládových trubi-
ček, na nohou. Pokud jde o fakta, skončil 
by celý příběh právě tady.

To ostatní jsou už jenom teorie, speku-
lace, manipulace a omyly, které vyústily 
v tragédii číslo dvě – buď byl po soudech 
a  vězeních dlouhá léta tahán nesmysl-
ně nevinný člověk, anebo nebyl, jisté ale 
v obou případech je, že po světě běhá další 
neodsouzený vrah. Při vší úctě k parodii 
na spravedlnost, kterou se světské právo 
(nejen) v naší zemi řídí, a při podrobném 
prostudování případu se jeví, že druhá 
z možností není ta nejhorší.

Zdálo by se to jako rutinní případ. Ně-
kdo na maloměstě přizabije kadeřnici 
a  musí být od krve, půjdeme tedy „po 
stopách kriminalistiky“ a  do týdne ho 
máme. Zvlášť když nás navedli samotní 
příbuzní paní Ludmily. Ti hned po činu 
uvedli, že to musel udělat někdo, kdo vě-
děl, že tento den, tedy ve čtvrtek, pro ni 
nepřijede do práce jako každý den man-
žel, neboť měl auto v  servisu. Náhoda? 
Policisté zjistili, že v době útoku byl (další 
náhoda?) v hotelu přímo vedle kadeřnic-
tví ubytován muž, jenž se údajně znal i se 
starším synem paní kadeřnice. Tedy oso-
bou, jež ji našla v tratolišti krve. Oba mla-
díci byli pěkná kvítka. Vítězslav M., který 
přebýval v  hotelu (ubytoval se vždy na 
jeden den a neustále prodlužoval pobyt),  
drogový dealer, Evžen zvaný Žeňa, syn 
kadeřnice, zřejmě jeho zákazník a podle 
místních tamtamů hlavně dlužník.

Zaměstnankyně hotelu, s  níž později 
hovořili reportéři deníku Blesk, uvedla, 
že pár dní po přepadení, poté, co se „ten 
člověk, platící každý den, odstěhoval“, za 
ní přišel zdejší policista: „Ptal se mě, jest-
li jsem už vyměnila ložní prádlo v pokoji 
číslo tři, kde divný platič žil. Řekla jsem, 
že samozřejmě, a policista odešel s tím, že 
je to v pořádku.“ Dodala také, že kdokoliv 
z hotelu může použít zadní vchod, odkud 
je to do kadeřnictví pár kroků a vteřin… 
Blesk je sice bulvár, ale v tomhle případě 
odvedl určitě mnohem lepší práci než po-
licie a soudy, které toto svědectví odmítly 
jako „nadbytečné“. Jelikož se na tuto sto-
pu vědomě a schválně vykašlaly, ve vazbě 
skončil někdo úplně jiný – a to bez jediné-
ho usvědčujícího důkazu.

Cui bono?
Když se po  několika dnech Ludmila 
Brantová v nemocnici probrala, jako prv-
ní u ní strávil několik minut syn Žeňa, 
který ji našel. Nikdo neví, co si řekli nebo 
neřekli. Poté kadeřnici poprvé vyslech-
la i  policie. Paní pochopitelně nebyla 
v dobrém psychickém ani fyzickém roz-
položení a tvář pachatele si nevybavila. 
Když vám nějaký grázl mlátí polenem 
do hlavy, s pamětí to zřejmě dost zamá-
vá… Vzhledem k dalšímu vývoji připadá Foto Profimedia



19

Z DOMOVA

„Nejsme všichni svatí, to se ví, a neplatíme nájem a lžeme si navzájem 
a trochu příliš pijem a někdy se i bijem, nejsme všichni svatí, to se ví, 
když se ráno slunce objeví,“ pěl tuhle v rádiu Ivo Jahelka. Obávám se, 

že i výřečnému advokátovi z Jindřichova Hradce, který od 80. let vtipně 
zhudebňuje různé soudní případy a kuriózní příběhy ze života a proslavil 
se pod značkou „zpívající právník“, by u této kauzy došla slova i humor.

JAK SE NIČÍ 
SPRAVEDLNOST
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ale v úvahu i varianta, že byla paní ka-
deřnice něčím nebo někým ovlivněna. 
Její výpovědi se od sebe liší do té míry, že 
je těžké svádět to jen na ztrátu paměti. 
Ale k tomu se dostaneme.

Podstatné je, že byl z pokusu o vraž-
du kadeřnice obviněn mladý muž s pro 
tuto kauzu skutečně stylovým jménem 
– Lukáš Nečesaný. Jde o  syna „velkého 
zvířete“ – lékaře, byznysmena, politika, 
manažera a bývalého ředitele Karlovar-
ské krajské nemocnice či Krajské nemoc-
nice v Liberci, čímž tato věc získává zcela 
nový rozměr. Luděk Nečesaný, Lukášův 
otec, byl během projednávání případu 
svého syna obviněn z  korupce a  jeho 
manželka Šárka z  toho, že legalizovala 
výnosy z trestné činnosti.

Obvinění souvisí mimo jiné s předra-
žením dvou zakázek na vybavení kar-
diocentra a  traumacentra liberecké 
nemocnice a  manželé byli obžalování 
ještě společně s manažerem společnos-
ti MedicCor. Podle obžaloby dostával 
pan Nečesaný úplatky prostřednictvím 
společnosti SARMED spol. s r.o., kterou 
ovládala jeho manželka Šárka.  Jednou 
z firem, od níž měl pan Nečesaný kasí-
rovat milionové částky za to, aby mohla 
s nemocnicí, ve které pracoval, obchodo-
vat, byla přitom i firma B. Braun Medical, 
v níž Nečesaný předtím pracoval. Pokud 
je to pravda, dělal Luděk Nečesaný to, 
co patří k  českému bontonu. Korupce 
je v Česku součástí naprosto všeho a je 
běžná jako dýchání. Když už je z ní ale 
někdo obviněn, bývá tak obvykle proto, 
že vadí nějaké konkurenční korupčnické 
organizaci a leze jí do rajónu.

Stačí vzpomenout třeba bývalého stře-
dočeského hejtmana Davida Ratha nebo 
expremiéra Stanislava Grosse. Na první-
ho nasadili policisté sledovací techniku 
a  policisty v  bezprecedentním počtu, 
v případě druhého jmenovaného někdo 
taktně upozornil novináře na Grossův 
barrandovský byt, který si z  legálních 
příjmů nemohl dovolit. Stanislav Gross 
zřejmě v duchu „kdo nekrade s námi, kra-
de proti nám“ strkal nos, kam neměl, do 
takové míry, že už dnes není mezi živými. 
On sám si těsně před smrtí nechal udělat 

Lukáš Nečesaný a jeho otec Luděk nejsou 
zrovna žádní andílci. To, co ale předvedla 
česká justice v případě Lukášova obvinění 
z pokusu o vraždy kadeřnice v Hořicích na 
Jičínsku, nemá obdoby...   Foto Profimedia

Lukáš Nečesaný a jeho otec Luděk nejsou 
zrovna žádní andílci. To, co ale předvedla 
česká justice v případě Lukášova obvinění 
z pokusu o vraždy kadeřnice v Hořicích 
na Jičínsku, nemá obdoby...   Foto Profimedia
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testy na přítomnost těžkých kovů a  na 
základě jejich výsledků byl přesvědčen, že 
ho někdo otrávil. Tato informace proběh-
la bez většího povšimnutí tiskem. „Pan 
Gross se touto možností vážně zabýval. 
Poslal proto vzorky vlasů do Německa, 
v České republice se tyto analýzy nepro-
vádějí. Výsledky jej zaskočily. Prokázaly se 
u něj zvýšené hodnoty u arzenu, methyl-
rtuti a kadmia, tedy těžkých kovů,“ svěřil 
se tehdy novinářům jeden z Grossových 
lékařů. O  otravě mluvil Gross i  se zná-
mou vědkyní a političkou Evou Sykovou. 
„Pan Gross se na mě před smrtí obrátil 
kvůli možnosti léčby kmenovými buňka-
mi. Byl u mě tehdy spolu s ošetřovatelem 
a ten se mě výslovně na možnost otravy 
ptal. Zjevně to řešili,“ řekla profesorka Sy-
ková serveru Neovlivní.cz. Ještě před tím 
byl z posedu shozen a nadosmrti zmrza-
čen Grossův dvorní lobbista Pavel Musela, 
který též spravoval jeho finance, legální 

i ty druhé. Oficiálně je dodnes uváděno, 
že expremiér onemocněl vzácnou neuro-
logickou chorobou…

Zajímavé by v tomto ohledu bylo ptát 
se, zda něco provedl a  někomu vadil 
Luděk Nečesaný. Byl proti němu kromě 
obvinění z korupce vytažen i těžký ka-
libr v podobě útoku na rodinu? Nebylo 
by to v  různých mafiózních skupinách 
nic nového. Pro tuto variantu samozřej-
mě nejsou a  ani nikdy nebudou žádné 
důkazy, ale souvislost těchto dvou kauz 
rozhodně nelze podceňovat. Člověka to 
napadnout zkrátka musí a  bylo by na-
ivní se domnívat, že to spolu nesouvisí. 
Zvlášť když se podíváme na to, co sou-
dy a policie v kauze napadené kadeřnice 
předvedly a předvádějí.

Možná je ale samozřejmě i opačná va-
rianta – vliv, peníze a moc Lukášova otce 
mohly zapříčinit ovlivnění tím směrem, 
že soudy nesoudily standardně a  syna 

z toho i přes jisté dílčí újmy vysekaly. Ať 
už ale ovlivňoval ten, nebo onen, právě 
díky známému jménu a velké publicitě 
kauzy nám bylo ukázáno, že zmanipulo-
vat se dá v Česku úplně cokoli a že něco 
tak přežitého jako spravedlnost je pro to 
zcela ideální komoditou.

Vyloučit nelze ani třetí možnost, a sice 
že policie případ zmanipulovala proto, 
aby vykázala lepší statistiky vyřešených 
případů; a  hodila to prostě na někoho, 
když se to zrovna hodilo… Takových 
chudáků už taky bylo dost.

Číslo 5 žije
Syn ředitele liberecké nemocnice, který 
v Hořicích bydlel u prarodičů, nebyl žád-
ný andílek, to opravdu ne. Rozmazlený 
problémový kluk z bohaté, leč nefunkční 
rodiny, vzdoroval tím, že měl vše na salá-
mu. Chlastal, fetoval (dle znaleckého po-
sudku užil pervitin naposledy 1 až 3 měsí-

ce před činem), a dle některých výpovědí 
se motal i kolem výherních automatů.

Vztahy v rodině byly zjevně na bodu 
mrazu a u babičky s dědou podle všeho 
nebyl za odměnu, ale spíš na převýcho-
vu, když si s  ním nevěděli rady rodiče 
v Liberci, od kterých si čas od času „vy-
půjčil“ bez jejich vědomí peníze, aby měl 
na své nákladné koníčky. To, že nebyl 
hodný synek, je věc jedna, ale to, jestli 
umlátil polenem člověka, je věc úplně 
jiná, kterou je potřeba nejdřív dokázat. 
A to se ani v nejmenším nestalo, bude-
me-li vycházet z dostupných informací.

Lukáš Nečesaný vrahem opravdu být 
může. Ale také nemusí. Byl prokazatelně 
jedním z posledních lidí, kteří viděli paní 
Brantovou naživu. Ten den měl Lukáš 
doučování angličtiny, ze kterého odešel 
o něco dřív, aby se stihl dát ještě ostří-
hat. Asi pět minut před pátou dorazil 
ke kadeřnictví, kde už bylo zhasnuto, 

Po důkladném prohlížení všech fotografií paní Brantová 
ukáže na osobu číslo 6. Policajt se ptá: „Osoba číslo 5?“ 
Paní, která neví, že ji právě policajt podvedl, řekne ano...
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ale přesto zkusil vzít za kliku; už dříve 
ho tady prý kadeřnice ostříhala i takto 
na poslední chvíli. Dveře byly otevřené, 
a tak šel dál. Zeptal se paní, zda ho ostří-
há, ta to ale odmítla se slovy, že už zaví-
rá. A tak šel domů. Dveře bytu prarodičů 
otevřel přesně v sedmnáct hodin a poté, 
co ho babička, která myslela, že je tak 
brzy doma proto, že se vykašlal na do-
učování, vypeskovala, zasedl k počítači. 
Když se dozvěděl, co se stalo v kadeřnic-
tví, sám se přihlásil policii jako svědek 
a řekl, že tam ten den byl. Napsal to i na 
Facebooku a to je prostě fakt.

Tohle je jeho verze, časově sedí a má na 
ni svědky. Nic to samo o sobě nezname-
ná, protože se s babičkou mohli domlu-
vit, vypovídat v souladu a upravit časový 
harmonogram. Ale jeho verze docela sedí 
a nebyla nikdy vyvrácena, ani neexistu-
je jiná věrohodná verze, která by dávala 
smysl. Nenašla se krev, vražedná zbraň, 
ukradené peníze, svědci, biologické sto-
py, shoda DNA, prostě nic, nula bodů. Nic 
se ale ani najít nemohlo, protože se poli-
cie zaměřila jenom na Nečesaného, nikoli 
třeba na syna paní kadeřnice nebo jeho 
kumpána. Když něco pořádně nehledám, 
nemůžu to ani najít, to dá rozum.

Co je také dost podstatné, je skuteč-
nost, že Nečesaného nikdy nepoznala ani 
napadená kadeřnice. Tedy alespoň zpo-
čátku. Neidentifikovala jej ani při takzva-
né rekognici, kdy policie ukazuje oběti fo-
tografie podezřelých a ptá se, zda někoho 
z  nich coby pachatele bezpečně pozná. 
Právě rekognice, která byla provedena 
v nemocnici, se zvrhla v naprosto neuvě-
řitelnou frašku, za kterou by měl skončit 
okamžitě v base policista, který ji vedl.

Fotky předkládal ten darebák tako-
vým stylem, že to narafičil tak, aby paní 
označila Lukáše Nečesaného. V prvním 
sešitu o  třech dvoustranách ukazuje 
policista Milan Jušta postupně šest po-
dezřelých. Na poslední dvoustraně je 
s  číslem 5 Lukáš Nečesaný a  pod ním 
s  číslem 6 docela podobný mladík, ale 
drobnější a  bez brýlí. Po důkladném 
prohlížení, kdy policajt ukazuje kadeř-
nici všechny fotografie již podruhé, paní 
Brantová ukáže zřetelně na osobu číslo 

6. Policajt se ptá: „Osoba číslo 5?“ Paní 
Brantová, která neví, že ji právě policajt 
podvedl, řekne ano.

Ve druhém kole, kde jsou fotografie 
stejných lidí promíchány, je Lukáš Neče-
saný pod číslem 2 a mladík, kterého ka-
deřnice označila v prvním kole, se ukrývá 
pod 5, kde byl předtím Lukáš. Policista jí 
vždy po suverénně nejdelší dobu ukazu-
je stránku s Lukášem; až mu paní musí 
říct, ať stránku otočí, i když se jí mluví 
velmi těžko a stojí ji to mnoho sil. „Ne,“ 
řekne nad stránkou s Lukášem. Jakmile 
se objeví stránka s mužem číslo 5, paní 

řekne tiše „to je on“, ale než to dořekne, 
ten policejní zmetek už zase nalistoval 
stránku s Lukášem Nečesaným. „Ten po-
slední?“ volá kriminálník převlečený za 
kriminalistu, „takže číslo 2?“ – „Jaké číslo 
2?“ je již dokonale zmatená paní, která 
označila číslo 5. „To není, hergot, tak to 
otočte.“ Jenže jak jí tam kmitá stránkami, 
paní Brantová už prostě nemůže, čehož 
se policista, který to zavinil, chytí a řek-
ne, že už je paní unavená, a rekognici pře-
ruší. Dvakrát označila Ludmila Brantová 
stejného muže, dvakrát to byl někdo jiný 
než Lukáš Nečesaný, přesto se to policista 

Co se stalo 21. února 2013 v tomto 
hořickém kadeřnictví? To nevíme, ale české 
soudy to zjevně nezajímá...   Foto Profimedia

Co se stalo 21. února 2013 v tomto 
hořickém kadeřnictví? To nevíme, ale české 
soudy to zjevně nezajímá...   Foto Profimedia
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snažil nafixlovat tak, že dvakrát označila 
Nečesaného. I když musel Jušta prohlásit 
rekognici za neukončenou, jeho manipu-
lace je zjevná a donebevolající.

V roce 2017 navíc vyšlo u soudu najevo, 
že měl vyšetřovatel Jušta sexuální poměr 
s ženou, která vystupovala jako svědkyně 
a u soudu vypověděla, že jí prý přiznal, 
že důkazy proti Lukáši Nečesanému byly 
zmanipulované. Jestli to byla její pomsta 
po rozchodu, nebo dostala zaplaceno od 
Nečesaných, samozřejmě můžeme opět 
jen spekulovat… Zmanipulovaný byl ale 
celý proces zcela určitě. Fušeřina policistů 

a soudců byla tak gigantická, že vysvětlit 
pouhou neschopností to zkrátka nelze.

Teprve 27. února dorazili znovu na mís-
to činu policisté v čele s mistrem Juštou, 
kde se jim podařilo po dvou předchozích 
neúspěšných pokusech nabrat Lukášovy 
pachové stopy. Jenže udělali to tak fušer-
sky a zmateně, že byli z pobytu na místě 
činu usvědčeni sami vyšetřující policisté.

Spravedlnost?
Vrchol celé akce přišel 7. března ráno, kdy 
byl Lukáš zatčen před budovou gymná-
zia, kde studoval, způsobem jako z akční-
ho filmu a odvezen do vazby na výslech; 
rozbili mu přitom brýle, odřeli tvář, po-
ranili žebra a zřejmě i použili paralyzér.

Přes naprostý nedostatek důkazů Krá-
lovéhradecký krajský odsoudil Lukáše 
Nečesaného k 16 letům odnětí svobody, 
tím ale fraška nekončila. Hradecký soud 
Lukáše uznal vinným celkem třikrát; 
nejprve dostal 16 let, později 13 let. Po 
zásahu Nejvyššího soudu byl Nečesaný 
propuštěn z  vězení a  poté dvakrát ne-
pravomocně zproštěn viny novým soud-
ním senátem v Hradci.

Jen díky tomu, že je Lukáš Nečesaný 
z  rodiny, která má kontakty a  peníze, 
se podařilo případ dostat až k nyní již 
bývalé ministryni spravedlnosti Hele-
ně Válkové, která uvedla: „Rozhodnutí 
soudů jsou tak v extrémním rozporu se 
skutečně zjištěným stavem, a  byla tak 
učiněna oběma soudy v důkazní nouzi, 
pokud se jedná o prokázání viny obvině-
ného, kdy ani jeden jediný přímý důkaz 
nesvědčí pro závěr, na  jehož podkladě 
by mohlo být rozhodnuto o nepochyb-
né vině obviněného, stejně tak nepřímé 
důkazy netvoří žádný ucelený řetězec, 
aby bylo možné s  největší možnou jis-
totou dospět k závěru, že pachatelem je 
právě obviněný, jak to má na mysli trest-
ní řád.“

Jenže osvobozující rozsudek zase zrušil 
Vrchní soud… Případ nakonec doputoval 
k Ústavnímu soudu, který se Nečesaného 
zastal a zrušil rozhodnutí Vrchního sou-
du, a ten samý Vrchní soud nakonec teď 
v březnu potvrdil zprošťující verdikt Kraj-
ského soudu v Hradci Králové. Mezitím 

došlo k zajímavému posunu i u napadené 
kadeřnice. Ačkoli nikdy předtím Lukáše 
Nečesaného nepoznala a  jako útočníka 
neoznačila, najednou se rozpomněla, že 
to byl vlastně on. Po čtyřech letech! A pa-
radoxně ve chvíli, kdy se Nečesaný dostal 
z vězení na svobodu. „Když jsem v televi-
zi viděla, že ho pouští z věznice, a on se 
usmál přesně tak, jak se usmál tady. On 
se přesně tak tady usmíval na mě,“ říká 
oběť pokusu o vraždu. „Byla jsem si jistá 
a řekla jsem to i u soudu,“ dodává. Před-
tím si zase byla jistá, že to on nebyl. Kdo 
nebo co ovlivnilo její výpověď?

Je nemožné rozklíčovat, který soudce 
byl uplacený kým a proč spolu jednotli-
vé soudy válčily, respektive kdo tahal za 
nitky v pozadí. Vědět to ale nakonec ani 
nepotřebujeme; o tom, jak funguje soud-
ní systém a co všechno je v něm možné, 
to totiž říká naprosto všechno. Vrah teď 
sice zcela určitě běhá po svobodě, ale 
možná by bylo lepší, kdyby už ho česká 
justice snad ani nehledala. 

I kdyby nakrásně Lukáš Nečesaný vy-
vraždil celou vesnici, žádnému byrokra-
tovi to nedává právo chovat se takhle. 
Pokud v  Hořicích útočil on, potrestaný 
už byl dostatečně. A existuje opravdová 
spravedlnost, které se říká boží mlýny. 
Ale pokud neútočil, zničený život už mu 
nikdo nespraví a společenské stigma ne-
smaže. Člověka až jímá hrůza, jak se asi 
u českých soudů zachází s běžnými lid-
mi, kteří nejsou z vlivné rodiny a nemají 
konexe ani peníze. vid 

Právní stát? Co to je? 
Na různých obyčejných soudních 
případech by se nás mohli snažit 

právníci přesvědčit, že se zde 
rozhoduje podle paragrafů, 

ale ty jsou napsány tak, 
aby se každý rozsudek dal 

dobře zdůvotnit tím či oním 
směrem. Viz Nečesaný. A když 
může protizákonně propustit 

žadatele o azyl Nikulina do cizí 
země ministr „spravedlnosti“ 
Pelikán a nic se mu nestane, 

o čem to svědčí?    
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Anna Šperlová pořádá v Plzni konferenci, na níž se schází 
na tři stovky žen různých profesí a zájmů. Je to výjimečný 
den, kdy nic nemusí. Nestarají se ani o vaření, ani o děti, 
ani o práci, jenom se baví, ochutnávají dobroty, vzdělávají 

se a sdílejí. 

Ženský ráj 
TO NA POHLED
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K dy má běžná česká žena čas 
sama pro sebe, nic nemusí a sta-
rá se někdo o ni? Vždyť pracuje, 
po příchodu domů často začí-

ná druhou směnu, stará se o domácnost 
a o děti, mnohdy včetně manžela, a větši-
nu času se nezastaví. Aby ale měla volný 
celý den, něco nového se dozvěděla, jídlo 
bylo připravené, nádobí uklidil někdo 
jiný, ochutnala nejrůznější speciality a vy-
zkoušela nové kosmetické výrobky, po-
bavila se u toho, od srdce zasmála a ještě 
mohla tyto opojné pocity sdílet se stovka-
mi dalších podobně naladěných žen? To je 
představa z říše snů.

Anna Šperlová to dobře ví, a takový sen 
se rozhodla ženám splnit. Kdysi na Pl-
zeňsku rozjížděla řetězec supermarketů 
Delvita, vedla personální agenturu nebo 
se věnovala dovozu potravin fair trade. 
Dávat dohromady ženy a pořádat pro ně 
akce je ale činnost, která ji baví nejvíc. 
Nejen za tento nápad, ale i jeho bezchyb-
nou realizaci si vysloužila před pěti lety 
ocenění Žena Plzeňského regionu. „Konfe-
rence jsou pro ženy všech věkových kate-
gorií, různých zájmů i profesí. Chci, aby se 
ženy setkávaly, vyměňovaly si zkušenos-
ti, poznávaly se navzájem, inspirovat je 
k sebevzdělávání, hledání nových aktivit 
a k posilování sebevědomí. Nikde jinde se 
v Plzeňském kraji nesejde tolik žen jako na 
konferenci Excellentní žena®,“ usmívá se 
sympatická dáma, jež v březnu uspořáda-
la v pořadí již 14. akci. Všechny dosavadní 
konference, jež se konají na jaře a na pod-
zim, byly beznadějně vyprodané; chodí 
na ně podnikatelky, studentky, maminky 
i seniorky a není na nich ani chvíli nuda. 
O tom se ostatně v krásných prostorách 
novorenesanční Měšťanské besedy se se-
cesní výzdobou, jež se nachází v samém 
srdci Plzně, Šifra přesvědčila sama.

„Snažím se nacházet témata, která ženy 
zajímají, a  zvát přednášející, kteří ženy 
motivují, inspirují a nabíjejí pozitivní ener-
gií,“ říká paní Šperlová, jež ráda předsta-
vuje „šikovné Plzeňáky“ a řídí se citátem 
„buď ženou, která narovná jiné ženě ko-
runu, aniž by světu řekla, že byla nakřivo“.

Jedním z šikovných Plzeňanů je napří-
klad významný architekt Jan Soukup, Foto Adobe Stock
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Psycholog Jeroným Klimeš se po své 
přednášce octl v zajetí excelentních žen. 
Vlevo organizátorka konference Anna 
Šperlová. Dole známý plzeňský architekt 
Jan Soukup.   Foto Šifra a Profimedia
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jenž se specializuje na ochranu církevních 
památek, ale podílel se i na rekonstrukci 
hlavního plzeňského náměstí Republiky 
či zmíněné Měšťanské besedy, v  níž se 
zrovna nacházíme. Zvídavým dámám 
erudovaně, a  přitom vtipně povyprávěl 
v  originální přednášce o  tom, jak viděl 
Plzeň slavný skladatel Bedřich Smetana, 
který v  západočeské metropoli v  letech 
1840 až 1843 studoval. Dodnes se v Plzni 
konají aktivity kolem tohoto hudebního 
velikána; vždyť i Měšťanská beseda stojí 
v místě, kde se kříží Kopeckého a Sme-
tanovy sady. Skladatel studoval na plzeň-
ském gymnáziu, v budově, která patřila 
premonstrátům a jako vůbec první stav-
ba ve městě překročila hranice do té doby 
uzavřených plzeňských hradeb a zahájila 
nové rozšiřování města v té době se 600 
domy a 9800 obyvateli. V roce 1836 byla 
tato škola oceněna jako nejlepší gymnázi-
um celé rakousko-uherské monarchie.

Oč věhlasnější byl ale Smetana skla-
datel, o to tragičtěji si vedl jako student. 
„Bedřich Smetana pocházel z velice dobře 
situované rodiny a byl to v mládí tak tro-
chu vejlupek. Studovat začal v 10 letech 
v gymnáziu v  Jindřichově Hradci, o  rok 

později byl vyhozen se samými pětkami. 
A tak přešel do gymnázia v Jihlavě. Tam 
studoval necelý rok, protože měl samé 
pětky, a přešel na popud svého bratrance 
Josefa Františka Smetany, který byl o 23 
let starší, takže mu říkal strýčku, do gym-
názia premonstrátů v Německém Brodě. 
Seznámil se tam s Havlíčkem Borovským. 
Celkem mu to tam šlo, ale gymnázium za-
čalo mít problémy, takže přešel do Prahy, 
a tam už mu to zase nešlo,“ popsal lakonic-
ky Smetanova studijní léta pan Soukup. 
„Josef František Smetana mu proto v roce 
1840 řekl: Tak, Fritzi, takhle to nejde, pů-
jdeš do Plzně. Zřejmě mu trošku klekl na 
prsa, takže Bedřich dokonce dostudoval. 
Nejlepší jeho známka byla čtyřka.“ Podle 
Jana Soukupa byl Smetana „neposedný, 
pořád chodil do společnosti, se všemi se 
kamarádil a psal si o tom, co všechno vy-
váděl, deníček“. Jisté ale je, že skládat hud-
bu vás stejně žádná škola nenaučí…

To „strýček“ Josef František Smetana se 
studiem rozhodně problémy neměl. Na-
psal první astronomickou knihu v češtině. 
Byl fotograf a taky profesor fyziky, kterou 
nazval silozpytem. A v učebnici, jejímž je 
autorem, popisoval, jak se má fotografo-
vat. Ve zbytku přednášky architekt přiblí-
žil některé důležité budovy ze Smetano-
vých dob a taky odpověděl na otázku paní 
Šperlové, čemu by se dnes divil Smetana 
v Plzni nejvíc. „Úplně všemu,“ glosoval. „To, 

co tu zůstalo, by ho ale potěšilo. Nejvíc asi 
to, co se postavilo až kolem roku 1900, 
stavby, které tvoří dnešní tvář. Západočes-
ké muzeum, divadlo,  Měšťanská beseda.“

Málokdo dnes ví, že v Plzni stály v 19. 
století lázně. Karlovy Vary to sice neby-
ly, ale i tak stály za to – než zkrachovaly 
a  koupil je slavný plzeňský pivovar. Jan 
Soukup, kterému je dvaasedmdesát let, je 
jedním z těch, kteří se bývalé lázně, které 

potřebují renovaci jako sůl, snaží opravit. 
A  říká: „Lázně připravujeme na opravu 
už 11 let. Poprvé jsem to začal plánovat 
v roce 1984 jako černovlasý mladík a ještě 
nejsme hotoví. To stavebnictví je takové. 
Jako když se stavěly katedrály. Při polože-
ní prvního kamene věděli, že se nedožijí 
dokončení. Já to beru taky tak.“ Jenže dřív 
to bylo kvůli náročnosti stavby a finan-
cím, dnes spíše kvůli byrokracii…

Kdyby chyby
Hostů 14. konference Excellentní žena® 
bylo více – herečka a propagátorka zdra-
vé výživy Kateřina Winterová, propa-
gátorka fair trade Lenka Dobiáš Černá, 
mladý šéf plzeňské opery Tomáš Pilař či 
módní návrhářka Táňa Havlíčková. Ze 
všech přednášejících, plzeňských i  nepl-
zeňských, mě ale nejvíc zaujal psycholog 
Jeroným Klimeš, který se věnuje rodinné 
a partnerské psychologii. Jeho přednáška, 
jež sklidila obrovský aplaus, by měla být 
povinná pro všechny romantiky a věčné 
hledače lásky a  slova z  ní zarámována 
a opakována až do úplného pochopení.

Doktor Klimeš totiž neholduje často 
nereálným osobně rozvojovým řečem 
o realizaci, lásce a štěstí za každou cenu, 
ale stojí nohama pevně na zemi a vychá-
zí z reality. Říká možná to, co mnozí ne-
chtějí slyšet, neb jim to boří bábovičky, ale 
o to je to důležitější. Nechápu, proč se to 

všechno dozvídám až v dospělém věku. 
Proč se tohle neučí ve školách? Vždyť ne-
existuje žádná jiná oblast, která by ovliv-
ňovala naše životní štěstí tak jako právě 
vztah s naším životním partnerem.

„Muž a žena mají partnerské potřeby, 
ve kterých se potkávají. To jsou ty potře-
by, které nemůžete uspokojit se souse-
dem. Tyto potřeby mají jednu nepříjem-
nou vlastnost: něco sice máme se ženou 

Bedřich Smetana byl v mládí tak trochu vejlupek. 
Studovat začal v 10 letech v gymnáziu v Jindřichově 
Hradci, o rok později byl vyhozen se samými pětkami. 
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společného, a to společně uspokojujeme, 
ale pak máme řadu oblastí, pro které 
partnera také potřebujeme, avšak bohu-
žel z druhé strany se ozve: O to já nemám 
zájem,“ říká Jeroným Klimeš. Vzniká zde 
tedy zjevný rozpor: jde o potřeby, které 
se nutně musí uspokojovat ve vztahu, ale 
partner nechce. Co z toho vyplývá? „Na 
jedné straně máme neuspokojené potře-
by ženy, na druhé neuspokojené potřeby 
muže, a tím pádem vznikají třecí plochy. 
Ty jsou navíc umocněny tím, že jsou dnes 
lidé vedeni k egoismu. To znamená tako-
vé to ,když já tu potřebu nemám a ty ji 
máš, je to tvůj problém a udělej si to, jak 
chceš‘.“

Z toho vyplývá jediné: aby vztah fun-
goval, oba partneři musejí uspokojovat 
nejen ty potřeby, na kterých se shodnou, 
ale muž musí ženě uspokojovat potřeby, 
i když se mu do toho nechce, stejně jako 
žena muži. Oba tedy musejí dělat víc, než 
je jim příjemné. Samozřejmě jde o to na-
jít nějaké rozumné hranice. „V oblastech, 
kde vzniká ta frustrace, jsou zahrnuty tři 
věci: 1) to, čím si ubližujeme; 2) ani když 
se budeme hodně snažit, tyto věci uspo-
kojené nebudou a 3) věci, které musíme 
vydržet až do smrti. Ale pak jsou věci, 
které, když se lidé snaží, uspokojeny být 
mohou. My máme dnes problém v tom, 
že se z principu lidi nesnaží. Tady je třeba 
lidi přesvědčovat, že můžou pro ten vztah 
něco udělat, aby se trochu obětovali pro 
toho druhého. Oběť je ale dnes sprosté 
slovo,“ poznamenává konzervativní psy-
cholog, zasloužilý otec tří dětí.

Odpovídají tomu i statistiky – rozvádí 
se každé druhé manželství a průměrná 
doba trvání svazku je 13 let. Z grafů se 
dají vyčíst skutečně překvapivé věci. Tře-
ba to, že kdyby neměli lidé nerealistické 
představy, nemuselo by docházet k mno-
ha zbytečným a nesmyslným rozvodům.

„Proč odešel tento muž z prvního man-
želství do druhého? Protože byl nespoko-
jený. Proč z druhého do třetího? No pro-
tože byl nespokojený. Proč do čtvrtého? 
Ze stejného důvodu. Kterej vůl mu řekl, 
že manželství je generátor nekončícího 
štěstí?“ ilustruje to doktor Klimeš vtipem 
o tom, proč se lidem nedaří udržet dlou-
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hodobé vztahy. Ten problém se nazývá 
přehnaná očekávání. Psycholog přidává 
i další povedený žertík na toto téma. Nebo 
to není vtip? „Teď po čtvrtém manželství 
bych si už uměl vybrat ideální partnerku. 
Myslíš, že taková vůbec existuje? Samo-
zřejmě, moje první žena… Podle výzku-
mu se ptali po druhé a po třetí vdaných 
žen a ty často říkaly: Kdybych já v prvním 
manželství věděla to, co vím dneska, tak 
jsem se vůbec nemusela rozvádět.“

Nepřechoďte to
Pokud nechceme skončit zahořklí a sami, 
měli bychom pochopit jednu nutnost, kte-
rá je pro udržení vztahu klíčová – kompro-
mis. A to i přesto, že grafy ukazují, že i po 
něm často zůstane náš pocit štěstí v mi-
nusu. „Jsou věci, kde si vycházejí partneři 
vstříc, a tam je kompromis v plusu. On by 
jezdil osmdesátkou, ona dvacítkou, udě-
lají kompromis na pětadvaceti a oba jsou 
spokojení. Oba dva jsou v plusu. Bohužel 
pro každého z nás platí, že ve vztahu jsou 
potřeby, jejichž optimum je v minusu. Ilu-
struji to často na sexu. Kdyby bylo po jeho, 
chtěl by mít sex každý den, třicetkrát za 
měsíc. Ale co nám bude dělat ona, když 
bude sex každý den? Bude nám chodit do 
sprchy a tam nám bude zvracet. To není 
ideální řešení. Kdyby bylo podle ní, stači-
lo by to jednou za měsíc…“ – „To je moc,“ 
šeptá paní v letech vedle mě a celé přilehlé 
okolí, které tuto poznámku zaslechlo, se 
řeže smíchy. „Co z toho vyplývá v praxi?“ 
ptá se Jeroným Klimeš a vzápětí si odpo-
vídá: „On má pocit, že je vdovec. Jde po uli-
ci, každá se mu líbí, neustále má fantazie 
o nevěře a startuje po každé, kterou vidí. 
To také není dobré řešení. To znamená, že 
udělají kompromis jednou za týden. Je on 
spokojený? Ne, je to zoufale málo. Je ona 
spokojená? Ne, je to zoufale často. Udělají 
kompromis k oboustranné nespokojenos-
ti. To má jen jednu pozitivní vlastnost – 
jde to překodrcat. On má hemzy, ona má 
hemzy, ale nerozvedou se.“

A  o  to právě jde. Pokud tohle nepo-
chopíme, ztroskotá nám po nějaké době 
úplně každý vztah. I kdyby na sobě oba 
partneři pracovali a  změnili své špatné 
návyky, vyvíjeli se a  měnili k  lepšímu 

(teoreticky, v  praxi se do toho nikomu 
moc nechce), vždycky se budou v něčem 
lišit. „V každém vztahu je něco v minusu. 
Proto pak lidé hledají holuby na střeše. 
Dopadne to ale pokaždé stejně. Lidi si po-
řád představují, že existuje nějaká láska, 
nejsilnější lano, které drží vztah. Ale to je 
spíš provázek. Aby vztah vydržel, je třeba 
splést celou pavučinu, každá nitka to drží 
trochu. Ta pavučina to udrží, ale ne jen 
jeden provázek. Nic samo o sobě neudr-
ží vztah do smrti. Když za mnou přijdou 
manželé v  krizi, zachraňujeme každou 
nitku a  navazujeme ostatní,“ vysvětluje 
psycholog, který, aby ukázal, že nemluví 
do větru, vytahuje další grafy.

Pan Klimeš rád pracuje s takzvanými 
Kaplan-Meierovými křivkami, které po-
užívají onkologové pro výpočet, jaké jsou 
výsledky léčby, a kolik pacientů jak dlou-
ho po ní přežije. Stejné je to s umírajícími 
vztahy. „Tyto grafy říkají, které vlastnosti 
jsou pro vztah důležité. Důležité je číslo 

50 %, kdy se křivka protne. Je to kolem 
doby trvání tří let. Zajímá nás, že jedno 
dítě zvyšuje trvanlivost vztahu o  de-
set let. Dvě o 20 let… Náboženství dává 
vztahu dalších 10 let. Samotná svatba má 
trvanlivost sedm let. No není to moc, ale 
jsou dobří,“ směje se expert. „Společné by-
dlení přidává dva roky a pak je důležitý 
počet předchozích vztahů. Čím víc máte 
rozchodů za sebou, tím větší pravděpo-
dobnost je, že další vztah taky nebude 
stát za nic. Každý rozchod sebere 4 roky. 
Nezískáváte zkušenosti, ale skepsi. A čím 
víc delších vztahů než jeden rok za sebou 
žena má, tím méně má dětí. Největší chy-
ba, kterou lidé ve jménu lásky dělají, se 
jmenuje přechozené vztahy.“

Přechozený vztah je fáze, kdy ztrácíme 
subjektivní jistoty. To je stav, kdy si jste jis-
tí, že je pro vás něco správně. Nevíte proč, 
ale máte prostě raději Frantu než Pepu 

a vanilkovou zmrzlinu než čokoládovou. 
Přechozený vztah tuto jistotu ničí. „Když 
jsme zamilovaní, tak je Máňa nejlepší. Po 
šesti letech si říkáme: A co když chodí po 
světě nějaká Móňa, která je lepší? To je 
strašný mor, pak chybí síla a motivace na 
reprodukci a na manželství.“

A  právě manželství a  založení rodiny 
je důležitější, než se v dnešní relativizující 
době může zdát. Když po pěti šesti letech 
ztratí vztah své kouzlo a vás začnou na-
padat slovy Jeronýma Klimeše „tyhle blbé 
nápady“ – jestli je vaše Maruška ta pravá 
a proč já si raději nevzala Pištu Hufnágla –, 
jde o znamení přechozeného vztahu. Zbý-
vají dvě možnosti: buď se rychle vezmete 
a založíte rodinu, nebo se rozejdete.

Jak ale poznat, která varianta je lepší? 
„Jen fakt, že to je přechozené, není důvo-
dem k rozchodu. Pokud o vztah nechtějí 
přijít, mají poslední příležitost, jak ho 
zachránit. Je to jako když jde polárník 
mrazem, sedne si na jiného zmrzlého 

polárníka a říká si: Já bych si tak dáchnul. 
Zmrzne. Má posledních pár vteřin na to, 
aby se přemohl, vstal a šel dál.“ Pokud se 
ale partneři hádají od začátku a nějakým 
zázrakem spolu vydrželi tak dlouho, ať se 
prý radši neberou, nepomůže to… Mohli 
by dopadnout jako hollywoodský herec 
Nicolas Cage, jenž se v  dubnu počtvrté 
oženil. A rozvedl. O anulování svatby po-
žádal už po čtyřech dnech s tím, že byl 
opilý.

Samotná svatba ale také nestačí. Po-
dle grafů v  nějaké rozumné době po 
sňatku musejí přijít i děti, jinak se doba 
trvání manželství dramaticky sníží. 
Jeroným Klimeš varuje: „Pozor na ty 
zbytečné průšvihy. Když spolu vydrželi 
lidé tolik let, tak to není pár, který by 
se k  sobě nehodil. Je zbytečné se roz-
cházet, když se lidé k sobě hodí.“ Jen je 
třeba vědět, jak na to.  vid 

Teď po čtvrtém manželství bych si už uměl vybrat ideální 
partnerku. – Myslíš, že taková vůbec existuje? 
– Samozřejmě, moje první žena…
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Občas se ve veřejném prostoru objeví diamant zahrabaný 
v hlušině. Tedy někdo, kdo dokáže o tom, co se kolem 
nás děje, hovořit erudovaně, věcně, klidně, stručně, 

srozumitelně, nekřičí u toho, nikomu nenadává, inspiruje 
a ještě se dozvíte kupu důležitých informací, se kterými 

můžete souhlasit, ale taky nemusíte…
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K aždý týden na webu shrnuji ak-
tuální díl rozhlasového pořadu 
Na prahu změn, který vysílá 
slovenský Slobodný vysielač. 

V  roce 2013, poté, co byl cenzurován 
v běžných médiích, ve kterých pracoval, 
stál u  jeho zrodu novinář Boris Koróni 
společně s Peterem Kršiakem a Norber-
tem Lichtnerem. Název odkazuje na Slo-
bodný slovenský vysielač, používaný 
partyzány v době Slovenského národní-
ho povstání, jenž rovněž sídlil v Banské 
Bystrici. Rádio si získalo velkou oblibu 
posluchačů, kteří už měli po krk jedno-
stranné propagandy, jež se do nich valí 
z  veřejnoprávních a obecně mainstrea-
mových médií.

A  právě tito lidé jej svými dobro-
volnými příspěvky drží nad vodou už 
šestým rokem. Boris Koróni a jeho ko-
legové Norbert Lichtner a Peter Kršiak 
vypadali jako snílci, když s touto ideou 

přišli. Dnes se tento způsob financová-
ní, jenž de facto supluje ne zcela ideálně 
fungující Českou televizi a rozhlas a je-
jich „koncesionářské poplatky“ v Česku 
i na Slovensku, jak se eufemisticky říká 
skryté dani, stal vzorem pro všechna 
„alternativní“ média, která chtějí infor-
movat svobodně a  mluvit i  o  věcech, 
o  nichž se v  běžných médiích mluvit 
nesmí. (Pokud někdo stále věří tomu, že 
smí, namítnu mu, že kdyby to byla prav-
da, nikdy by nevznikla Šifra, protože 
bych mohl poklidně pokračovat v běž-
ných médiích, kde jsem působil skoro 
deset let.)

Pořad Na prahu změn je na Slobodném 
vysielači výjimečný jak tím, že vzniká 
v česko-slovenské spolupráci, tak osobou 
Stanislava Novotného, který jej mode-
ruje. Bývalý disident sice vystudoval za 
komunismu práva, ale raději šel dělat 
topiče, knihovníka nebo sanitáře na 

ubytovně pro „osoby bez přístřeší“, pro-
tože chtěl dělat něco užitečného. A v 90. 
letech, kdy byla poptávka po lidech kva-
lifikovaných, ale nespojených s minulým 
režimem, pak zastával rok a půl pozici 
policejního prezidenta, než byl kvůli 
tomu, že se až příliš zajímal o zákulisí 
listopadového převratu a o jeho utajova-
né souvislosti, odvolán. A to paradoxně 
i přesto (nebo proto?), že se mu podařilo 
poprvé od roku 1989 snížit kriminalitu. 
„Dostal jsem od ministra úkol, abych za-
stavil nárůst trestné činnosti. Když jsme 
se potom loučili, neboli když mě vyhazo-
val, tak jsem mu předložil všechny ty pa-
píry, ze kterých vyplývá, že v roce 1994 
kriminalita poprvé od roku 1989 dokon-
ce výrazně klesla a  zvýšila se objasně-
nost trestné činnosti. V dalších letech až 
do roku 2000 kriminalita opět stoupala. 
Jan Ruml seděl proti mně, nedokázal se 
mi podívat ani do očí, koukal někam do 

horního rohu místnosti a povídá: Musíš 
si uvědomit, že politika je iracionální.“

Ano, tak to v politice chodí. Podstatné 
ale je, že si z té doby Stanislav Novotný 
odnesl nejen mnoho informací a  zna-
lostí o  fungování naší potěmkinovské 
demokracie, ale také kontaktů na zají-
mavé lidi. Obě tyto přednosti plně vyu-
žívá nejen v rádiu, ale i ve své publikační 
činnosti, přednáškách, pořádá též různá 
zajímavá setkání a  propojuje lidi, kteří 
by se jinak nepotkali.

Velmi mě proto potěšilo, když si do 
jednoho z nedávných dílů svého pořadu, 
jenž vychází z toho, že „povaha a podoba 
euroatlantické civilizace se mění takřka 
před očima a celý svět se dostává do no-
vého pohybu“, pozval Jana Campbella.

Navzdory svému skotskému příjmení, 
jež získal díky „části rodinného stromu“, 
mluví tento dvaasedmdesátiletý němec-
ký občan české národnosti, analytik, 

Když člověk umí balancovat, vyrovnat své síly, může dojet 
daleko i bez motoru a stává se zajímavým objektem pro 
mnohé pozorovatele na pobřeží...

Foto Adobe Stock
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teritoriální odborník na státy střední 
Asie a státy bývalého SSSR a bývalý šéf 
pomocného programu Evropské unie 
na podporu technického rozvoje států 
bývalého SSSR a  Mongolska s  názvem 
Tacis či poradce premiérů Kyrgyzstánu, 
jenž působil i v Itálii, Velké Británii, Ka-
zachstánu, Švýcarsku, Rusku, Německu, 
Malajsii či Číně, perfektně česky.

Život pana Campbella byl tak dobro-
družný a  pestrý, že mu připadal jako 
„surfing na velkých mořských vlnách“. 
„Když člověk umí balancovat, vyrovnat 
své síly, může dojet daleko i bez motoru 
a stává se zajímavým objektem pro mno-
hé pozorovatele na pobřeží,“ poznamenal 
ke svým nevšedním profesím muž, který 
vystudoval architekturu, stavební inže-
nýrství, filozofii, kybernetiku a  věnoval 
se i islámskému bankovnictví a pojištění.

„Všem vždycky říkám, čtěte Jana 
Campbella, protože vždycky naleznete, 
i když nebudete souhlasit, zajímavé spo-
jení, novou informaci, nový zdroj, inspi-
ruje vás k jinému pohledu na problémy 
tohoto světa…“ radí moderátor Stanislav 
Novotný. A skutečně, jeho analýza dneš-
ní geopolitické situace je pozoruhodná, 
neotřelá i  erudovaná. Zároveň ale také 
odpovídá na otázku, proč Jana Campbe-
lla ignorují média hlavního proudu. Kdy-
by tento expert s rozhledem promluvil 
třeba v České televizi, musel by se dát 
takový Tomáš Halík na modlení… A Jiří 
Pehe by utekl s ostudou a brekem a na 
Kavčích horách by se už nikdy neukázal. 
Ale teď zase zpátky do reality…

„Můj vztah k  médiím je velice prag-
matický. Moje příspěvky jsou i  podle 
hodnocení čtenářů a odezvy založeny na 
faktech, pojednání je konceptuální, tedy 
v souvislostech, a tudíž to není pro běž-
ného čtenáře úplně snadné, klade to ná-
roky na koncentraci a vidění věcí v sou-
vislostech. Nejde mi ani tak o kvantitu, 
jako o kvalitu příspěvků a obsahu, který 
má čtenáře obohatit,“ okomentoval ten-
to fakt diplomaticky pan Campbell.

Je zřejmé, proč o takové experty vel-
ká média nestojí; svými argumenty by 
jim celou tu šaškarádu, kterou v posled-
ních minimálně dvaceti letech předvá-
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dějí, zcela rozložili. Blábolit můžete od 
rána do večera a kývat si a plácat se po 
ramenou s lidmi ze stejného tábora do 
aleluja, ale nesmíte připustit, aby s vámi 
diskutoval někdo chytřejší nebo  pocti-
vější. Pan Campbell se sice názorové kon-
frontace nebojí, ale oponent bez názoru, 
opakující stále dokola za přikyvování 
moderátorů jen prázdné fráze by neměl 
sebemenší šanci; a protože to mediální 
kluci a děvčata vědí, cenzurují, ignorují, 
nálepkují, pomlouvají a kličkují, co to dá 
a dokud to dá…

Slepá ulička
Nejzajímavější bylo, když se rozhovor 
stočil na geopolitickou situaci v  Ev-
ropě i ve světě a panující napětí mezi 
mocnostmi – Spojenými státy (a jejich 
dlouholetou pobočkou s  názvem Ev-
ropská unie) na straně jedné a Ruskem 
a Čínou (a jejich více či méně rovnocen-

nými spojenci) na straně druhé. „Ame-
ričané se považují za vyvolené a  dá-
vají to každému znát. Protože je však 
jejich vyvolenost omezená, neuškodí 
se zeptat: Mohou USA zůstat globální 
velmocí do konce transformačního 
procesu od monopolarity k multipola-
ritě? Odpověď zní: Ano, mohou. To do-
kazuje historie 20. století. Druhá otáz-
ka: Budou a mohou USA být schopny 
si uchovat roli hegemona a  současně 
roli globální velmoci? Tady již odpověď 
není jednoznačná. Teoreticky mohou, 
ve skutečnosti, v  pravděpodobnosti 
hraničící s jistotou, však ne, především 
v  současných realitách světa. Podívá-
me-li se na USA, je možno říci, že před 
několika roky měly možnost kvalitní-
ho kompromisu. Ten by představovala 
role globální velmoci a odchod z jedno-
polarity. Kvalitu tohoto kompromisu 
by demonstrovalo rozdělení planety 

na různé sféry vlivu se svými potenci-
álními partnery.“

Tuto možnost však dle Jana Campbe-
lla USA ignorovaly a rozhodly se vyvíjet 
tlak na celý svět. A to jak na své konku-
renty, tak na své „asymetrické spojence, 
jako jsou země Evropské unie a  státy 
NATO včetně toho našeho“. Asymetričtí 
spojenci znamená spíše „vazalové“, tedy 
„partneři“ v  nerovnovážném postavení. 
„Tlak je prováděn s cílem udržet za kaž-
dou cenu jednopolární svět. Proto nikdo 
nezohledňoval a  nezohledňuje metody 
vyvíjení tlaku a potírání nepřátel. Proto 
se setkáváme s  nehumánními procesy 
a jejich následky,“ říká Jan Campbell, po-
dle nějž se USA dostaly v roce 2016 do sle-
pé uličky – jejich boj o udržení role hege-
mona sice neztratil na síle, ale očekávané 
výsledky se nedostavují.

Jaký je však důvod skutečnosti, že se 
přestává „dařit“ jako dřív? „Způsobilo 

to znovuobrození Ruska, zvýšení vlivu 
a váhy Číny a vznik vnitřního boje elit. 
Tímto způsobem se USA dostaly do situ-
ace, která je nutí se buď přizpůsobit no-
vým realitám, nebo se ještě tvrdšími me-
todami pokusit zachránit jednopolaritu. 
Pokud by se USA rozhodly přizpůsobit, 
mohly by zůstat globální velmocí a pů-
sobit v rámci svých hranic a národních 
zájmů. Protože se ale rozhodly jinak, vy-
stavily se nebezpečí, které představuje 
hospodářský úpadek, riziko dedolari-
zace a rostoucí vojenské výdaje a vznik 
nových konfliktů.“

Tím, kdo za tímto nešťastným roz-
hodnutím stojí, není podle pana Camp-
bella prezident Donald Trump, který 
v  rámci svých možností tyto hrany  
dokonce otupuje – ale schytává to jak 
ze strany hlavního proudu, tak alterna-
tivců všech odstínů –, nýbrž mocnější 
struktury v pozadí. Tedy nikdo jiný než 

USA se dostaly do situace, která je nutí se buď 
přizpůsobit novým realitám, nebo se ještě tvrdšími 
metodami pokusit zachránit jednopolaritu. 

Donald Trump mrká na Vladimira 
Putina. Dole potutelně se usmívající 

čínský prezident Si Ťchin-ping, aktivně 
gestikulující francouzský prezident 

Emmanuel Macron a nepříliš bystře hledící 
německá kancléřka Angela Merkelová. 
Kdo zvítězí ve velké geopolitické hře?

Foto Profimedia
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mýty opředený deep state. Ten bývá po-
pisován jako jakási globální stínová vlá-
da složená z  různých mocných zájmo-
vých skupin, které se celé tohle divadlo 
z pozadí snaží manipulovat a řídit.

Součástí řízení nadnárodní stínové 
vlády jsou kromě vyvolávání převratů 
a revolucí po celém světě i jiné kluzké 
taktiky – například „taktické a opera-
tivní prostředky, ke kterým se řadí ne-
výhodné obchodní dohody, nepokoje 
včetně terorismu v  místech s  nerost-
nými surovinami, korupce zabalená 
v  umělé sleposti orgánů a  udržovaná 

vědomě pomocí Mezinárodního mě-
nového fondu a  podobných institucí“. 
„Elity, včetně vnitroamerických, do-
posud mohly být spokojeny, ale žád-
ný strom neroste do nebe. Konec této 
spokojenosti přineslo angažmá Ruské 
federace v  Sýrii. Války nebývají jen 
horké, ale i  studené, a obě jsou velmi 
nepříjemné,“ myslí si Jan Camp bell, 
který hovoří klidně, věcně, výstižně 
a  stručně, a  tudíž je mnohem stravi-
telnější než ti, kteří se snaží říct totéž, 
ale nemají pro to zkušenosti, kvalifika-
ci ani argumenty. A tak tito často jen 

hystericky křičí, jak je vše špatně, ale 
otevřené lidi toužící po kvalitních in-
formacích a se snahou porozumět tím 
spolehlivě vyděsí a odradí.

To, že se svět nachází uprostřed lítého 
boje o moc, víme; důležité je ale pocho-
pit především „co, proč a jak“. Srozumi-
telně popisuje Jan Campbell i  konflikt 
mezi jednotlivými skupinami, jež se 
rvou o moc a peníze a každá chce svých 
cílů dosáhnout jiným způsobem – ana-
lytik to zjednodušeně popisuje jako „boj 
mezi elitami nadnárodními a  národní-
mi“. „Transnacionální elity nemají zájem 

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

Deep state (skrytý či hluboký stát) bývá 
popisován jako jakási globální stínová vláda 
složená z různých mocných zájmových 
skupin, které z pozadí tahají za nitky celého 
loutkového divadla.   Foto Adobe Stock
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o budoucnost jakéhokoli státu, a to platí 
i pro USA,“ říká Jan Campbell a jejich řá-
dění popisuje slovy „homeopatická men-
šina bohatla, ostatní chudli“. To je ona 
skutečnost, kterou popisuje například 
studie organizace Oxfam – podle ní 26 
lidí vlastní tolik jako půlka planety. Již 
v roce 2011 po rozmotání vlastnických 
vztahů doložili a spočítali vědci ze Švý-
carského  federálního institutu tech-
nologií, kde svoji dráhu začínal i Albert 
Einstein, že celou světovou ekonomiku 
ovládá 147 nadnárodních společností, 
především bankovních.

V  další části pořadu Jan Campbell 
nastínil rozdíl mezi vnímáním jednot-
livých skupin. „Třeba Čínu nadnárodní 
elity chápaly celou dobu jako korporaci 
světa. Národní elity ji ale hodnotí jako 
konkurenci, a  to i  v  kontextu budouc-
nosti USA.“ Národní elity mají logicky zá-
jem o udržení státu, který jim umožňuje 
být u moci a bohatnout. Globální elity 
ale míří k  jednomu globálnímu super-
státu, kde nebudou národní elity třeba 
– všechno si chtějí řídit a ovládat samy.

Kdo za to může
Analytik se pozastavil hlavně u rozhod-
nutí Spojených států o snahu udržet svoji 
vedoucí úlohu za každou cenu, i  cenu 
sebezničení. Čína a  Rusko se podle něj 
budou Američany snažit dotlačit k něja-
ké „trojdohodě“. „Než dojde k dohodě, na-
cionální elity USA se budou snažit držet 
Rusko v neutrální pozici; transnacionál-

ní elity a jejich slouhové včetně českých 
a  evropských to ale budou sabotovat, 
včetně dohod mezi USA a Čínou. Že si tím 
kopou sami pro sebe hrob, je jiná věc.“

Karty jsou podle pana Campbella roz-
dány jasně a čas nejde zastavit, ale stále 
lze věci urovnat bez velké války. „Čína 
a Rusko teď pokračují v realizaci svých 
rozhodnutí bez USA, ale s ohledem na 
ně,“ odpověděl muž, jenž v  závěrečné 
části výborného pořadu vyprášil po-
řádně, ale věcně kožich i Evropské unii. 
„Vést válku proti nacionalismu, kterou 
zmiňuje francouzský prezident Emma-
nuel Macron, je mnohem pohodlnější 
pro současné pokrytecké vůdce než vést 
válku proti chudobě a  sociální nespra-
vedlnosti, která je v  podstatě příčinou 
nepokojů žlutých vest a podobně. Recept 
je přitom jednoduchý: boj s  chudobou 
a  sociální nespravedlností, kterou trpí 
většina lidí. Je třeba mít fungující hos-

podářství, takové EU ani my nemáme. 
Proto se koncentrují na hrozby, strašení 
a pokrytecké tvrzení, že válku nechtějí. 
Přitom kdyby si ji EU a NATO mohly do-
volit, dávno už by ji vedly.“

Úměrně s naštvaností lidí, patrné je to 
třeba ve zmiňované Francii, se bohužel 
zvětšuje nebezpečí války občanské. Po-
dle Jana Campbella je obrovský problém 
i  to, že nikdy nebyly vyřešeny příčiny 
finanční a  ekonomické krize. Namísto 
toho se utahují šrouby svobody a zvyšuje 
se zde snaha problémy řešit, nebo spíše 
neřešit silou. Pan Campbell sám pracoval 
uvnitř struktur Evropské unie, a tak ví 
o  jejím fungování, navenek blyštivém 
a uvnitř erodujícím a zahnívajícím, své: 
„Evropské unii věří jenom ti, kteří ji ne-
znají. EU se stává nehumánní, protože 
se vytrácí měkká síla jako dříve, a nabírá 
na intenzitě tvrdá síla. Snaží se aplikovat 
různé věci, i když pro to nemá mandát 

ani demokratickou způsobilost.“ Bezrad-
ní evropští lídři se místo snahy o řešení 
problémů ve prospěch Evropy, tedy ob-
čanů žijících v  jednotlivých evropských 
státech, snaží zodpovědnost přehazovat 
jako horký brambor na vlády jednotli-
vých zemí, i  když jim Brusel postupně 
ukrajuje a polyká stále více kompetencí 
a  suverenity. „Evropská unie je vedena 
sebeklamem, že za úspěch může ona 
a za neúspěch národní vlády.“

A takhle my si v té Evropě žijeme. Je 
skvělé, že ještě existují lidé, kteří doká-
žou mluvením pořád ještě něco říct. 
Slušně, bez emocí a  s  velkou inspirací 
k přemýšlení. Jsem přesvědčen o tom, že 
jich mezi námi žije mnohem víc, jen ne-
dostávají příliš prostoru. Malý test demo-
kracie na závěr: Dovedete si představit, 
že by podobný názor se stejnou slušností 
a rozvahou, jakou byl vysloven, mohl za-
znít třeba v České televizi? vid 

Čínu nadnárodní elity chápaly celou dobu jako 
korporaci světa. Národní elity ji ale hodnotí jako 
konkurenci, a to i v kontextu budoucnosti USA.



36

ŠEL JSEM 
prostě dál
Spartan Race, nejslavnější překážkový závod 
světa, se stává globálním fenoménem. Trasa 

plná vody, bahna, potu a krve přitahuje 
statisíce závodníků, kteří překonávají akční 
překážky i sami sebe a dokazují, že nic není 

nemožné. Tak jako Maroš Kudlík, který 
závod zvládá i s jednou nohou a o berlích.
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Z ima byla a  pršelo. Vpředvečer 
kutnohorského Spartan Race, 
populárního a nejrychleji se roz-
víjejícího skupinového sportu na 

světě, který je kombinací běhu a zdolávání 
nejrůznějších překážek, se po městě zača-
ly objevovat dřevěné stěny, ostnaté drá-
ty,  balvany, pytle na lanech, sítě jako pro 
Spidermana či šplhací lana. Okruh vedl 
skrz historické centrum pod chrámem 
svaté Barbory, přes louky a údolí mlýnů 
podél říčky Vrchlice až k Velkému rybní-
ku – malý pro kategorii Sprint čítal přes 
pět kilometrů a větší Super více než 13 ki-
lometrů plných vody, bahna, potu a krve. 
Dobrodružství, dřiny, bolesti a zábavy.

Tuhle na první pohled „šílenost“ založil 
Američan Joe de Sena, který se odmalička 
vyznačoval obdivuhodnou podnikavostí. 
Už v osmi letech prodával ohňostroje, jako 
teenager rozjel prodej triček a na vysoké 
měl milionový byznys s čištěním bazénů. 
Firmu po škole prodal a vydal se na Wall 
Street. Dokázal sice vydělat hodně peněz, 
ale to mu po čase přestalo stačit. „Chtěl 
jsem dělat něco, co má smysl, a měnit li-
dem životy,“ řekl v jednom rozhovoru.

Protože jako obchodník s akciemi, kte-
rý věčně dřepěl u  počítače, stále tloust-
nul, snažil se tento neblahý trend zastavit 
tím, že přestal používat výtah v bytovém 
domě, kde bydlel, a vybíhal schody. Nako-
nec se z New Yorku přestěhoval do Ver-
montu, odkud nadále řídil obchod s ak-
ciemi a nově taky farmu s ubytováním 
a obchod pro turisty, které koupil.

Na čerstvém vzduchu se chtěl konečně 
trochu proběhnout, ale protože zřejmě 
neumí dělat nic obyčejně, napůl a  bez 
soutěžení, střihl si… ultramaraton. Ultra-
maratony běhají ti jedinci, kterým se zdá 
maraton o délce 42,195 kilometru krátký; 
běží se buď na zdolání co největší vzdá-
lenosti, nebo na čas, během kterého je 
třeba uběhnout trasu delší než maraton. 
Během jediného roku zvládl De Sena 50 
ultramaratonů a čtrnáct Ironmanů, kde 
je třeba kromě uběhnutého maratonu 
ještě uplavat 3,86 kilometru a 180,25 kilo-
metru ujet na kole.

V roce 2000, kdy si tak jednou Joe De 
Sena běžel se svým týmem závod na 350 

mil (!) v Kanadě, v tuhé zimě, kdy se mu-
sel prohrabávat sněhem, aby vůbec přežil, 
si prý uvědomil rozdíl mezi „obtížnou“ 
a  „zoufalou“ situací; a  to ho inspirovalo 
k  založení vlastních vytrvalostních zá-
vodů. „V životě kohokoli z nás převládají 
překážky. V  práci, ve vztazích, ve škole 
nebo v rodině, může to být kdekoli. Tyto 
překážky se často mohou zdát nekonečné 
a nemožné,“ vyprávěl pro server todayon-
line.com muž, jenž považuje překážkové 
závody za důležitý nástroj pozitivní změ-
ny osobnosti. „Uvědomil jsem si, že ten 
stejný přístup potřebný k  překonávání 
fyzických překážek v překážkovém závo-
dě je možné aplikovat i při překonávání 
překážek v  běžném životě. Síla mysli je 
obrovský faktor, který překonávání pře-
kážek umožní, ale je třeba se to naučit 
a trénovat to.“

A tak se dvěma kamarády založil Death 
Race, Závod smrti. Bylo to takové nema-
sové maso – první závod v roce 2007 do-
končili jen tři závodníci z osmi, kteří našli 
odvahu postavit se na start. O sedm let 
později se cíle dočkalo pouhých čtyřicet 
masochistů ze tří stovek účastníků. Sku-
pina účastníků plnila různé úkoly do té 
doby, dokud nebylo 90 % lidí vyřazeno. 
Jedná se o velmi náročnou akci určenou 
pro ty nejodolnější jedince.

Poptávka však přicházela i od lidí, které 
by něco podobného bavilo, ale nezvládli 
by to. A tak vznikl v roce 2009 méně ex-
trémní bratříček Spartan Race, jenž se 
rychle stal globálním fenoménem.

Joe De Sena dnes řídí podnik, který po-
řádá 200 závodů ve 40 zemích, a další kva-
pem přibývají. Vynalézavý Američan pro-
to usiluje o to, aby se Spartan, při němž 
lidé de facto platí za to, že budou trpět, ale 
budou šťastní, protože zvítězí sami nad 
sebou, stal olympijským sportem. Byl by 
to skvělý zážitek pro diváky i byznys pro 
organizátory, a tak by vyhrály obě strany.

Ten je hustej 
V České republice se Spartan Race popr-
vé konal v roce 2013 v Monínci na Pří-
bramsku. A probíhá rovněž na Ještědu, 
na Lipně, v Koutech či Kutné Hoře; pra-
vidlo však je, že se závod koná na stej-

Kdo někdy nebyl v bahně, neví, co je 
skutečný život...   Foto Profimedia
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ném místě maximálně třikrát za sebou. 
Například bývalá česká reprezentantka 
v běhu na lyžích Zuzana Kocumová je ve 
Spartanu mistryní světa a skvěle si ve-
dou i další Češi. Mě ale nejvíc zaujal jiný 
hrdina.

Sledoval jsem muže a  ženy běhající 
s vědry plnými štěrku a hned vzápětí ta-
hající do výšky na laně padesátikilové pyt-
le a hlavou mi zrovna proběhlo, že bych 
tohle vážně nedal. Vtom mi zavolala man-
želka, která pobíhala kdesi kolem spodní 
části trati. Nemohli jsme tomu stejně jako 
další diváci uvěřit, ale na rozbahněné trati 
si to svižným tempem štrádoval chlapík, 
který se na první pohled od ostatních 
lišil. A to nejen tím, že zvládal svou spe-
cifickou technikou všechny překážky, ale 
i tím, že míjel strojovým tempem na trati 
nejednoho soupeře – a  to prosím s  jed-
nou nohou a o berlích! 

„To si děláš srandu. Ty jsi fakt hustej. 
Ty krááávo,“ nechápal zablácený pořízek, 
když viděl jedinečného závodníka táh-
nout padesátikilový balvan v náručí, při-
čemž se nějakým zázrakem stíhal posu-
novat ještě na berlích. Maroš Kudlík (31) 
bravurně zvládl i tuto disciplínu. Stejně si 
počínal i s vědrem plným štěrku. A když 
netrefil terč při hodu oštěpem, ladně pro-
vedl v  bahně třicet trestných angličáků 
(dřep, klik, výskok a tlesknutí). Pak jako 
Tarzan přeručkoval na houpajících se kru-
zích. A pádil dál.

Během víkendu 13. a 14. dubna 2019, 
kteréžto datum nikdy nezapomenu, 
zvládl Maroš Kudlík následující: v sobotu 
kromě klasického Sprintu, tedy trasy, jež 
ukrývá minimálně 20 překážek a měří 
aspoň 6 kilometrů (v  tomto případě 
6,6), zvládl ještě stejnou trasu v  rámci 
charitativního běhu. Časem 1 hodina 
40 minut (cíl byl pod 2 hodiny) se nav-
nadil na neděli, kdy si střihl závod kate-
gorie Super, jenž měřil přes 13 kilometrů 
s jedenadvaceti překážkami (oproti své-
mu prvnímu závodu Super dokončil kut-
nohorskou trať jako 1898. závodník v po-
řadí z celkového počtu 2019 účastníků). 
Ale v jednom roce již dokázal absolvovat 
kromě Sprintu a Super i kategorii Beast, 
tedy před dvacet kilometrů a třicet pře-

Maroš Kudlík je prostě borec. S jednou 
nohou unesl padesátikilový kámen. Medaile 

jsou sice fajn, ale Spartan Race pro něj 
znamená mnohem víc...   Foto Šifra
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kážek, čímž si vysloužil speciální medaili 
Trifecta.

Maroš, který žije v  jihoslovenském 
Komárnu, vždycky rád sportoval, ale ve 
čtrnácti letech prodělal rakovinu, kvůli 
které přišel o celou pravou nohu. Pohyb 
mu chyběl, dle svých slov pořád seděl 
a  trochu zlenivěl. Co by udělala většina 
lidí? Správně, nic. Ne tak on.

Celá jeho spartanská kariéra začala te-
prve před třemi lety. „Seděli jsme s kama-
rádem v hospodě jako dneska my a uka-
zoval mi videa ze Spartan Race. Najednou 
povídá: ,Ty na to půjdeš a hotovo.‘ Myslel 
jsem si, že si dělá srandu. Jenže mi to při-
pomínal stále častěji, až mě nakonec vzal 
do jedné posilovny. O pět měsíců později 
jsem šel svého prvního Spartana,“ vyprá-
ví u večeře v  jedné z kutnohorských re-
staurací již suchý a čistý borec, který po 
dvou Sprintech v noze a rukou vypadá, že 
by běžel ještě dnes. V rohu místnosti má 
opřené speciální karbonové berle na míru, 
které si pořídil místo těžších dřevěných, 
a sní o tom, že si jednou bude moct koupit 
titanové. „Začal jsem prostě cvičit, protože 
Spartan pro mě byl výzva. Nedíval jsem 
se na to negativně, že bych se toho nějak 
bál nebo něco podobného. Měl jsem re-
spekt, ale strach jsem necítil. Vždy se totiž 
snažím dívat na věci z  toho pozitivního 
hlediska.“ A právě díky tomuto postoji ke 
Spartanu a k životu se stal překážkovým 
šampionem a vzorem pro všechny.

A jaká je jeho taktika na překonávání 
překážek a vlastních limitů? „Nejlepší je 

nezastavovat. Když se zastavím, tak si 
sice oddychnu, ale naruším své tempo 
a není to ono. Platí to i při dělání angli-
čáků. Udělám jich třicet najednou, nikoli 
s přestávkami. Někdy si v duchu zpívám 
písničku, která mi pomáhá udržet tempo 
a přelstít mozek, kterému by se mohlo 
zdát, že je čas přestat.“

Na kondici pracuje závodník prů-
běžně, nejčastěji v  komárenském fitku 
Black CrossGym, a  samozřejmě ven-
ku. V  tréninku spojuje silové, kondiční 
a  gymnastické prvky. Zabrat dostávají 
v  Marošově případě hlavně ruce, na 

které je kladena obrovská zátěž, a cvičit 
musí neustále i nohu, jež nese celé tělo. 
Tempo si určuje podle toho, jak vychází 
s dechem. „Když cítím, ze srdce začne 
hodně bít, tak vím, že musím zpoma-
lit,“ popisuje. No, zpomalit… To, čemu 
on říká vycházkové tempo, je na běžné 
lidi, kteří by s ním chtěli držet krok, stá-
le dost rychlé, stejně jako pro některé 
dvounohé závodníky…   

Tři dny před prvním Spartanem v Ni-
tře, který mu definitivně změnil život, 
zjistil, že kamarád, který ho do toho na-
hecoval a měl jej doprovázet, nepoběží. 

Maroš váhal, zda tam vůbec půjde, navíc 
neměl ani tolik peněz na startovné, které 
dělá v přepočtu kolem 1500 Kč. Nakonec 
vyrazil 4. června 2016 na start a zeptal 
se, jestli by mohl závodit. Po pár telefo-
nech přišlo povolení zřejmě od samot-
ného ředitele českého Spartanu Michala 
Kúkoly, na startovné 40 eur se složili 
kamarádi a slovenský hrdina se vydal na 
trať. „Nedal jsem dvě překážky z jedena-
dvaceti – šplh na laně a oštěp. Lano bylo 
kluzké a šplhalo se z vody a hned za tím 
byl oštěp. Takže jsem musel dělat dva-
krát za sebou 30 trestných angličáků. 

Tehdy jsem neměl tak dobrou kondici 
a hodně mi klesl cukr, začalo mi hučet 
v hlavě a bylo mi na omdlení. Ale šel jsem 
dál a nějak to rozdýchal,“ ilustruje Maroš 
Kudlík svůj přístup.

Při přelézání jedné z překážek navíc 
Maroš dostal obrovskou křeč do lýtka, 
kterou mu kamarád, jenž hraje fotbal, 
a tak o tom leccos ví, rozmasírovával de-
set minut. Dnes s sebou nosí hořčíkové 
tablety, sušené maso a vak s iontovým 
nápojem, vymoženosti, o  nichž tehdy 
neměl tušení. „Dal jsem se do kupy a šel 
dál. Ani tehdy jsem nezapochyboval, že 

Stejný přístup potřebný k překonávání fyzických 
překážek v závodě je možné aplikovat i při překonávání 
překážek v běžném životě. Síla mysli je klíčový faktor...
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bych měl skončit. I s křečí se dá jít dále.“ 
Maroš měl obrovskou radost, že to celé 
zvládl, za 2 hodiny 11 minut, přičemž 
předběhl dvacet zdravých závodníků. 
Tehdy ale ještě neuvažoval o tom, že by 
si chtěl něco takového zopakovat. Až 
mu zavolal a gratuloval ředitel Sparta-
nu Michal Kúkola, který jej pozval na 
další akci v Košicích. „Na ten závod jsem 
nešel, vymluvil jsem se na to, že je krát-
ká doba na rekonvalescenci a  oddych, 
bylo to za dva měsíce, ale necítil jsem se 
na to.“

Na další akci do Vechce na východě 
Slovenska už ale vyrazil, a to s poměrně 
velkým očekáváním. Cílem bylo dosáh-
nout času pod dvě hodiny. Jenže nepo-
čítal s  velkým převýšením. Na jednom 
příkrém svahu se doslova zasekl a naho-
ru lezl hodinu, a tak mu celý závod trval 
více než tři hodiny. Normální člověk by 
byl rád, že přežil, ne tak Maroš. Ten už si 
v duchu plánoval kategorii Super a Beast 
a byl ze svého výkonu tak zklamaný, že 
se skoro rozplakal. „Říkal jsem si, jak 
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můžu chtít na Super a Beast, když ne-
zvládnu ani Sprint. Že to není dobré a že 
potřebuju něco změnit, tvrdě makat, 
a ten další rok to prostě zvládnu mno-
hem lépe.“

Že to jde 
Náladu si chtěl spravit na dalším závodě 
v Dolní Moravě, ale byla zima, sníh a těž-

ký terén, což mu vůbec nesvědčí, a tak na 
prvním a celkově druhém Spartanu v ži-
votě (ten druhý byl v Rumunsku) doběhl 
poslední. Přesto byl Maroš nakonec na 
rozdíl od předchozí akce spokojen, že zá-
vod ve sněhu dokončil alespoň za pět ho-
din. Od té doby ale závodí vždy od března 
do října a akce v zimě, kterou nemá rád, 

vynechává; sedí prý smutný doma, cvičí 
v tělocvičně a čeká na jaro.

Poté se přihlásil také na svůj první 
Super, na legendární kopcovitou Valču 
na úpatí Malé Fatry, kde zaznamenal 
obrovský výkonnostní posun, a  hned 
na to se vydal na svůj první Beast 
v Kubínské hoľe. Další Beast absolvoval 
v Rumunsku, kde v horách s převýše-

ním 1600 metrů pořadatelé doporu-
čovali i  píšťalku na medvědy. Maroš 
zmiňuje, že je vždy rád a nesmírně si 
cení lidí a  organizací, které mu zpří-
stupňují a pomáhají účastnit se Spar-
tan Race jak na Slovensku, tak v  za-
hraničí, a zbývají mu tak i prostředky 
na ochutnávání specialit v  místních 

restauracích. Teď už se třese na zářijo-
vý Spartan na Lipně, kde se přihlásí na 
bestiální Beast.

A  jaké má Maroš, kterého na závo-
dech doprovází bratr Adrián, další cíle? 
Kromě dalších závodů by si přál někdy 
v  budoucnu (v  rámci Human Health 
Institute mají rozpracované projekty 
na vzdělávání a motivaci formou před-
nášek o jeho silném životním příběhu) 
přednášet lidem o tom, že není třeba 
hledat výmluvy, ale cestu. Protože 
„kde je vůle, tam je cesta“. „Moje zná-
má, která dělala číšnici v jedné vinár-
ně, říkala, že zná hodně lidí, kterým se 
staly různé věci. Zůstali pak zatrpklí, 
uzavření. Mně ale povídala, že jsem 
úplně jiný. Nejsem zatrpklý, protože je 
to blbost.“ 

Od té doby, co cvičí, se cítí moc dobře 
a  i problémy se zdravím odezněly. Kaž-
dému by proto doporučil hlavně pohyb. 
A pevnou vůli a ochotu vystoupit z kom-
fortní zóny, neboť jen tak se dají v životě 
překonávat překážky a výzvy. „Když jsem 
procházel pod katedrálou svaté Barbory, 
tam je takové stoupání. Stálá tam paní 
a šla mi gratulovat a říkala, že by to ani 
s  těma dvěma nohama nedala. To říká 
kaž dý druhý člověk, ale já nesouhlasím. 
Lidé se bojí neexistujících věcí. Já jsem se 
třeba taky bál počasí, jaké je dnes, déšť 
a zima. Ale když jsem vyběhl na trať, zjis-
til jsem, že to není tak strašné a dal jsem 
to dvakrát. Strach je úplně zbytečný. Chci 
všem jenom ukázat, že to jde.“   vid 

Seděli jsme s kamarádem v hospodě jako a ukazoval 
mi videa ze Spartan Race. Najednou povídá: ,Ty na to 
půjdeš a hotovo.‘ Myslel jsem si, že si dělá srandu. 

Bylo jen pár stupňů nad nulou. Podplavání  
překážky v rybníku patřilo na Spartan Race 
v Kutné Hoře k velkým výzvám. Na protější 

straně: Maroš Kudlík v cíli.   Foto Šifra

Jo, kdyby lidé jen zlomek času toho, 
kolik věnují výmluvám a hledání 

důvodů, proč něco nejde, věnovali 
samotné činnosti, o které to tvr-
dí, to by se na tomhle světě žilo 

hned veseleji... Jde jen o zby-
tečné bloky v hlavách. O tom, 

jestli někdo něco zvládne, nebo 
nezvládne, rozhoduje přitom 

jen jediné kritérium: jestli chce. 
Když chceš, jde všechno. Když 
nechceš, nejde nic. Kdo chce, 
hledá způsob, kdo ne, hledá 
důvod. Tak jednoduché to je.   
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T ento projekt je kompletně fi-
nancován mimo zdroje EU. 
Díky Bohu!“ běží na obrazov-
ce, která graficky připomíná 

pamětníkům dobře známý monoskop. 
Do toho hraje závěrečná věta Beetho-
venovy Deváté symfonie, známá i  jako 
zhudebněná Schillerova báseň Óda na 
radost. A  v  posledních letech také ne-
oficiální hymna Evropské unie. Tóny 
kontrabasu však naznačují, že spíš než 
na radost se v následujících třiapadesá-
ti minutách bude brnkat na poněkud 
temnější struny. Ty, které je dnes mo-
derní a  žádoucí umlčovat, ignorovat, 
blokovat či alespoň hanět. Řeč je o filmu 
s výbušným názvem Pryč z EU, který jen 
pár týdnů po zveřejnění získává punc 
nebezpečného undergroundového díl-
ka, jež budí v ně kte rých kruzích doslova 
paniku.

Dnešní disidenti neboli lidé kritičtí ke 
stávajícímu společenskému zřízení, kte-
ří nesdílejí budovatelské nadšení z pře-
vládajícího liberálně-demokratického 

fu riantství, jež není ani demokratické, 
ani liberální, se dělí na dvě hlavní sku-
piny. Ti první křičí jako o život, a pro-
tože mnohdy nemají žádnou záklopku, 
připomínají bulimiky, kterým je odpí-
rána jejich pochoutka. A  pak, jakmile 
dostanou příležitost a někdo je pustí na 
internet, splácají páté přes deváté a vy-
pouštějí do veřejného prostoru kromě 
rozumných argumentů či zamlčova-
ných faktů často úplné hovadiny, hoaxy, 
polopravdy, žlučovité výkřiky či na vodě 
postavené domněnky a  senzace. Ti se 
pro dominantní názorový proud, který 
nám z  televizních obrazovek, stránek 
novin a časopisů, ale i od tabule ve ško-
lách říká, co si máme myslet a jak je to 
správně, stali poměrně lehkým terčem.

A protože se v očích novodobých in-
kvizitorů snadno zesměšňují a  znevě-
rohodňují, objevují se neustále na špici 
seznamů obskurních projektů typu 
Evropské hodnoty nebo v článcích mé-
dií hlavního proudu, která svou energii 
místo na kvalitní informování soustředí 

na očerňování a zesměšňování oponen-
tů, kteří slepě nedrží ústa a krok.   

Představitelé této části informační-
ho spektra, kam může patřit zuřivý 
bloger, vydavatel alternativního maga-
zínu plného přejatých článků s  tunou 
hrubek, důchodce přeposílající maily 
s  pochybným obsahem nebo výstřed-
ní osoba s  pestrou minulostí (co je to 
tady za hnusnou máničku!), jsou proto 
ostatním předkládáni jako blázni a po-
divínové, kteří hlásají bludy a  zaslouží 
si minimálně opovržení, vyobcování ze 
„slušné“ společnosti či blokaci na sociál-
ních sítích. A to aniž by se vůbec připus-
tila diskuse a řešila podstata toho, co se 
– často možná neobratně – snaží vyjá-
dřit a  jestli náhodou v  lecčems nemají 
pravdu. Vždy se něco vypíchne a to se 
omílá stále dokola. Jako kdyby se v 70. 
letech starý komunista posmíval tvůr-
cům samizdatového věstníku, že ne-
mají ve svém plátku barevné fotky ani 
křídový papír a Svět socialismu vypadá 
mnohem, ale mnohem líp... 

Po internetu se šíří tichou poštou 
„undergroundový“ film, ze kterého mají současné 

probruselské elity osypky. Zamýšlí se totiž nad 
bilancí našeho členství v Evropské unii a otevírá 
diskusi, která v Česku nikdy neproběhla, ačkoli 
měla. I proto snímek s „nebezpečným“ názvem 

„nezapadá do dramaturgických plánů“… 
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Cílem této manipulační techniky je je-
diné – aby lidé, kteří mají potenciál zastá-
vat podobné názory a naslouchat, téma 
již dále neřešili a spokojili se s odpovědí, 
že je to tak, jak to je, a jinak to být nemů-
že, protože s Bruselem (dříve s Moskvou) 
na věčné časy a nikdy jinak. Kdo by byl 
snad na pochybách, nechť se „podívá na 
ty magory, kteří to hlásají; to přece musí 
být nějaká blbost“. 

Pak je tady ještě ale i jiná skupina. Lidé, 
kteří dokážou dobře argumentovat, jsou 
sečtělí, mají přehled, zkušenosti a vystu-
pování, znají míru a jsou zkrátka docela 
„normální“. „Provinili“ se jen tím, že si 
myslí něco jiného. Nebo prostě jen mys-
lí. Pokud bychom k nim počítali i osoby, 
které se bojí svůj názor na veřejnosti pro-
jevit kvůli obavám ze ztráty zaměstnání, 
z posměchu či kritiky známých i nezná-
mých, že mají na něco jiný názor, tvoří 
velmi pestrou a početnou část obyvatel-
stva. Patří mezi ně třeba doktoři, učitelé 
nebo podnikatelé, kteří vědí, že císař je 
nahý, ale navenek velebí jeho krásné nové 

šaty či mlčí výhradně ze společenských 
a ekonomických důvodů – aby nebyli po-
škozeni například profesně a  ostatní je 
nešikanovali. Ostatně taková hypotéka je 
mocná čarodějka.

Jak vyplývá z logiky věci, ze všech nej-
méně je těch, kteří dokážou samostatně 
myslet, argumentovat, hovořit neagre-
sivní, srozumitelnou formou pro masy, 
a hlavně – nebojí se jít s kůží na trh a říct 
svůj názor veřejně. Ti jsou ale zároveň 
„nejnebezpečnější“.

Otázky a odpovědi
Pozorný divák si všimne hned v  úvod-
ní sekvenci filmu, že za projektem stojí 
Centrum nezávislosti ČR a  František 
Matějka. Právě on mezi takové „rebe-
ly“ patří. Mluví spisovně, slušně, klidně, 
nekřičí, nenechá se vytočit a i poměrně 
komplikované věci dokáže přednést bez 
jediného zaškobrtnutí. Zkrátka řečník 
k pohledání.

Tenhle chlapík se stal čtyřnásobným 
blogerem roku na serveru iDnes.cz a do 

širšího povědomí veřejnosti se zapsal 
také jako místopředseda Strany svobod-
ných občanů a  zakladatel hnutí Refe-
rendum o Evropské unii, které vzbudilo 
pozornost jednak tím, že nebylo jasné, 
kdo za takovou „provokací“ stojí, a po-
sléze i skutečností, že se do sněmovních 
voleb před dvěma lety pustilo s návrhem 
ústavního zákona, který si dalo do ná-
zvu. Ve volbách sice hnutí získalo pou-
hých 0,08 % hlasů, ale téma se dostalo 
díky názvu hnutí do všech médií – prá-
vě proto, že zpočátku ostatní politické 
strany netušily, odkud vítr fouká, byly 
nuceny zaujmout „preventivně“ nějaké 
stanovisko.

Za největší úspěch této iniciativy po-
važuje František Matějka skutečnost, že 
byl referendu o  Evropské unii věnován 
celý díl českotelevizního pořadu Otázky 
Václava Moravce, čímž byla de facto ote-
vřena řádná debata o  tématu, kterému 
se politické elity v Česku, ale i v celé Evro-
pě vyhýbají jako muslim vepřovému. Své 
hnutí loni pan Matějka transformoval na 

JAKO za starých 
ČASŮ?

Foto Adobe Stock
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Stranu nezávislosti České republiky, ale 
hlavní téma nezměnil – naopak.

Dokument Pryč z  EU natočil bývalý 
moderátor televize Nova Stanislav Brunc-
lík, kterého si mnoho diváků pamatuje 
coby sympatického průvodce publicistic-
kým pořadem Střepiny na televizi Nova. 
Jeho profesionální zkušenost je na filmu 
dost znát, ze všeho nejzajímavější je ale 
odvaha, že se do toho vzhledem k napja-
té situaci ve společnosti vůbec pustil.

Každý, kdo dnes nečurá stejným smě-
rem jako proslulý bruselský chlapeček, 
to mezi hlavním proudem kolegů nemá 
vůbec lehké, a to v žádném oboru. Když 
ale František Matějka Stanislava Brunc-
líka oslovil, ten po chvíli rozmýšlení 
řekl: „Já ten film natočím, mně je to jed-
no.“ Ve skutečnosti to řekl ještě trochu 
jadrněji…

A nemaže se s tím ani ve filmu: kul-
tivovaně, klidně a  srozumitelně míří 
přímo na komoru. „Klademe si otázky. 
Otázky nás formují. A samozřejmě odpo-
vědi. Zdá se mi, že v dnešní informační 
době dostáváme spousty odpovědí, ale 

Národ, ať je malý nebo velký, nesmí nikdy 
ztratit svoji původnost, jinak by přestal 

být národem, říkal Jan Masaryk. Jak 
je to v dnešní EU? František Matějka, 

předseda Strany nezávislosti, a někdejší 
hvězda TV Nova Stanislav Brunclík, natočili 

“výbušný” dokumentární film Pryč z EU.    
Foto archiv a Profimedia
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tak nějak bez otázek. Dostáváme odpo-
vědi ,je to tak a tak‘ a ,tak je to správně‘. 
A hlavně už se dál neptejte. Lidé, kteří 
se ptají, jestli to tak opravdu je správně, 
místo odpovědí dostávají nálepky – ex-
tremista, populista nebo i nácek. V řadě 
případů jde přitom o lidi, kteří mají do 
extrému opravdu daleko. Pracují, dáva-
jí práci, tvoří hodnoty a kladou otázky. 
A chtějí na ně znát odpovědi. Pár tako-
vých lidí bych vám teď rád představil,“ 
začíná úvodním proslovem někdejší te-
levizní hvězda, čímž zahajuje pořádnou 
„kacířskou“ jízdu.

Taktika tvůrců je jasná. Žádné silné, 
emotivní a  agresivní národovecko-kon-
spirační řeči, které odradí každého umír-
něného skeptika, ale názory „obyčejných“ 
lidí. Kromě Františka Matějky ve filmu 
vystupuje Otto Černý, emigrant, signa-
tář Charty 77, bývalý postkomunistický 
odbojář a vězeň, který seděl za zapálení 
sovětského tanku; Jakub Janda, spoluma-
jitel výrobního podniku (nemá nic spo-
lečného ani s šéfem politické neziskovky 

Evropské hodnoty, ani s bývalým skoka-
nem na lyžích a poslancem za ODS); Ven-
dula Dosedlová, maminka na mateřské 
dovolené; Benjamin Kuras, spisovatel, 
který žil dlouho ve Velké Británii a pra-
coval jako redaktor BBC; a herec a hudeb-
ník Martin Simandl, příznivec svobody. 

No řekněte, kdo by proti takovémuto 
vzorku společnosti mohl chtít protesto-
vat? Úplně normální lidé. Jen nemají rádi 
EU. Ovšem právě to je dnes zdá se největ-
ší hřích.

Výbornou strategii ale zvolila i druhá 
strana. Pokud by byl film špatný, ukřiče-
ný a v kvalitě odpovídající produkci ně-
kterých alternativních médií, která jsou 
často stejně agresivní a  demagogická 
jako mainstream, jejž kritizují, už by ho 
asi cupovali v Newsroomu na ČT a propí-
rali ze všech stran ve snaze o znemožně-
ní. Jelikož je ale umírněný, média raději 
mlčí a předstírají, že neexistuje. A tak se 
– kromě třeba zmínky na hojně navště-
vovaných Parlamentních listech – zatím 
šíří mezi lidmi spontánně, na doporučení 
a v undergroundu. I tak už jej prozatím 
na internetu vidělo zhruba 300 000 lidí. 
Na druhou stranu, i  přívlastek under-
groundového či „zakázaného“ díla filmu 
může rovněž dost prospět.

Malý a velký národ
„Národ, ať je malý nebo velký, nesmí ni-
kdy ztratit svou původnost, jinak by pře-
stal být národem,“ pronesl Jan Werich 
v  roce 1968, pouhé tři týdny před vpá-
dem sovětských vojsk do Českosloven-
ska. Jako kdyby něco tušil. Právě tímto 
výrokem, který vyslovil původně Jan Ma-
saryk, začíná i film Pryč z EU. Bez ohledu 
na to, že nic takového jako před 50 lety 
s  největší pravděpodobností nehrozí. 
Dnes se státy zabírají mnohem jemnější 
formou.

Celé Masarykovo vyjádření bylo ješ-
tě mnohem zajímavější a  nadčasovější: 
„S tátou (Tomáš Garrigue Masaryk) jsme 
často mluvili o malých národech. Já byl 
ovšem skeptik ve famílii. Starý pán ni-
kdy nepřestal věřit, že mrňouskové mají 
na světě zrovna tak své poslání, jako ti 

velcí. A  když někdo zahodil flintu do 
žita jenom proto, že se narodil jako Čech 
nebo Slovák, ne jako Rus nebo Američan, 
táta se vždycky rozčílil. Takovým lidem 
říkal vul. On rozlišoval mezi vůl s krouž-
kem a vul bez kroužku. Ti bez kroužku 
byli podle něj nebezpečnější. Ale v jedné 
věci jsme se neshodli. On věřil, že malé 
národy, třeba jako my Češi, by měly být 
mosty mezi těmi velkými. Mně se tahle 
myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po 
mostech se šlape. Ale v  tom jsem sou-
hlasil se starým pánem, že člověk může 
být zrovna tak hrdý na to, že se narodil 
v  Praze anebo v  Bratislavě, stejně jako 
kdyby se byl narodil v Moskvě nebo Wa-
shingtonu.

A taky jsem souhlasil s tím, že máme 
ve světě na trh nosit výsledky našeho 
politického myšlení a  vyložit je pěkně 
vedle zboží z  Washingtonu. Z  Paříže, 
z  Londýna, z  Moskvy, a  že se sice mr-
ňouskové mohou moc věcem naučit od 
těch velkých, ale taky je můžou lecčemu 
naučit. No to se ví, že se máme učit od 
těch velkých, ale ne se po nich opičit a pa-
pouškovat.

Národ, ať je malý anebo velký, nesmí 
nikdy ztratit svou původnost. Jinak by 
přestal být národem. S Karlem Čapkem 
jsme si taky mockrát povídali o malých 
národech a o těch velkých. Karel Čapek. 
Jednou, když jsme zase takhle mluvili, 
von povídá: ,Podívej se tamhle na ten 
strom. Jsou na něm veliké větve a malé 
větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde 
z nich míza do těch malých. A neberou 

Dostáváme odpovědi ,je to tak a tak‘ a ,tak je to správně‘. 
A hlavně už se dál neptejte. Lidé, kteří se ptají, zda to je 
opravdu správně, místo odpovědí dostávají nálepky...
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těm malým větvím mízu. Takhle by se 
měly chovat velmoci k malým národům,‘ 
povídal ještě Čapek.“

Hezká představa, ale zpět do reality. 
Evropská unie vznikla jako reakce na 
hrůzy druhé světové války; užší spolu-
práce mezi národy se jevila jako nanej-
výš logická. Spíš než na ideách vzniklo 
původně Evropské hospodářské spole-
čenství jako obchodní projekt, což se ale 
nijak nevylučuje. Naopak. Jednotný ev-
ropský trh, ke kterému se zpočátku 
připojily Německo, Francie, Belgie, Itálie, 
Lucembursko a Nizozemsko, byl založen 
na čtyřech svobodách – volném pohybu 
zboží, služeb, osob a  peněz. Postupně 
přistoupily další státy a od roku 1979 se 
volí v jednotlivých členských státech zá-
stupci do společného evropského parla-
mentu.

Od těch dob ale společenství, jež se 
během poválečných desetiletí postupně 
transformovalo v Evropskou unii, dozna-
lo výrazných změn. K referendu o vstu-
pu České republiky došlo v roce 2003. Po 
kampani za veřejné peníze, která neroz-
poutala diskusi o  výhodách a  nevýho-
dách tohoto kroku, ale reklamně vyzdvi-

hovala jen klady a světlé zítřky, se 77 % 
občanů vyslovilo pro vstup.

V  zákulisí se ale děly jiné, důležitější 
věci, o kterých občané neměli ani tušení. 
V rozhovoru pro Lidové noviny to v roce 
2016 přiznal i  profesor Arsene Verny, 
který řídil tým byrokratů z Evropské ko-
mise při jednáních o přistoupení Česka 
a  dalších „východních“ států. „Šlo o  to, 
jakým tempem měla být ta která část ev-
ropského práva včleněna do národních 
právních systémů přistupujících států. 
Velmi jasně jsme lobbistické tlaky cítili 
v  oblasti farmaceutického, potravinář-
ského, těžkého průmyslu či petroche-
mie. Německo a Francie tlačily na to, aby 
byly některé normy včleněny do českého 
práva co nejdříve, aby z toho jejich firmy 
mohly profitovat.“ A to se „povedlo“ pře-
devším z německého pohledu na výbor-
nou.

Důkazem budiž třeba dubnové roz-
hodnutí EU, že se smí i nadále Čechům, 
Slovákům, Polákům, Maďarům či Bulha-
rům a Rumunům ve stejných obalech za 
stejné nebo větší peníze prodávat šizené 
a mnohem méně kvalitní zboží (více na 
straně 48). Nebo fakt, že zhruba 60 % zá-

konů a norem schvalovaných v českém 
parlamentu je jen povinná implementa-
ce evropských nařízení z  dílny nikým 
nevolené Evropské komise, která má 
téměř absolutní moc. Jak říká František 
Matějka: „Ve skutečnosti to rozšíření 
bylo primárně přínosem pro ty velké 
státy, které potřebovaly najít nový odbyt 
svých služeb a výrobků. To nemá nic spo-
lečného s nějakým přátelstvím a nadše-
ním.“ Zvláště po schválení kontroverzní 

Evropská unie je v takovém stavu, 
že se hraje jen o nějaký ten pátek 

navíc. Jde de facto o mrtvý projekt. 
O tom svědčí i tanečky kolem 

takzvaného Brexitu. Termín se 
bude stále prodlužovat, až bude 

EU „připravena“ na roz pad, 
neboť stav je neudržitelný. 

Jinými slovy – je otázka, zda 
Británie odejde a pak se to 

sesype definitivně, nebo se to 
naopak položí a k odchodu ani 
nedojde. Čechům každopádně 

postačí jen vyčkávat a sledovat. 
Jako vždycky. 

Najdi deset rozdílů... Vlevo žertující britská 
premiérka Theresa Mayová a německá kancléřka 
Angela Merkelová. Na protější straně na kresbě 
pokrývající Berlínskou zeď líbající se Leonid 
Brežněv a Erich Honecker.   Foto Profimedia 
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Lisabonské smlouvy, po jejímž podpisu 
přechází stále více pravomocí z jednotli-
vých států do rukou, které nikdo nevolil 
a nezná a které hlasují za „nadnárodní“ 
zájmy. 

O  tom, co vstup České republiky 
a ostatních postsovětských zemí do EU 
přinesl Západu, se téměř nemluví. O to 
víc se skloňuje, jak bychom měli být vděč-
ní za dotace, které směrem k nám z Bru-
selu putují. „Je to téměř v každém prdu, 
který se objeví v médiích,“ zmiňuje Sta-
nislav Brunclík a otevírá toto velké téma. 
„Jeden člověk, patřičně pyšný na své 
vzdělání, mi v nedávné diskusi řekl, že 
bez Evropské unie a jejích dotací bychom 
byli už úplně v p*deli. Na otázku proč mi 
bylo odpovězeno, že už by se tady nepo-
stavilo vůbec nic.“

Propaganda dotací je velmi propraco-
vaná. Prakticky každý dotovaný projekt 
má totiž v rozpočtu vyhrazenou poměr-

ně štědrou kapitolu na propagaci dotace 
samotné. Což je geniální… Daňoví po-
platníci v Evropě si zkrátka platí reklamu 
toho, jak skvěle se jim díky EU žije. Jenže 
je to stejné, jako kdyby vám někdo sebral 
z  peněženky dvoutisícovku, a  pak vám 
obřadně půjčil dvě stovky; a  za dalších 
pár (vašich) stovek se za to pochválil. 

Celý rozpočet EU v  roce 2019 činí 
v  přepočtu 4,3 bilionu korun. „Domní-
vám se, že tak, jak je EU dlouhodobě 
vedena, podporuje velké koncerny, kte-
ré od ní dostávají nahrávky. Já už jsem 
se ve škole učil, že ekonomiku každého 
státu tvoří drobní a  střední podnikate-
lé, ale zase pro ty velké hráče ti drobní 
a  střední, z  nichž může velký vyrůst, 
jsou absolutně nevhodní. Z mého pohle-
du je to tak, že ten malý je tomu velkému 
schopen tak uškodit, že je toho malého 
lepší nemít. To je současný koncept řízení 
Evropské unie. Pro ty malé a střední se 

nevytváří žádný prostor,“ je přesvědčen 
majitel strojírenské firmy Jakub Janda.

A takhle obyčejně neobyčejně ve filmu 
jeho protagonisté promlouvají a  mluví 
o tématech, o kterých se dnes ve veřej-
ném prostoru nediskutuje. Chodíme ko-
lem současných problémů po špičkách, 
protože je vytvářena společenská atmo-
sféra, v níž je povoleno jen chválit nebo 
mlčet. Jako kdyby se jen vyměnila modrá 
barva za rudou... 

Malý a velký národ
V  tomto dílku primárně vůbec nejde 
o to, co si jeho tvůrci myslí a jestli s nimi 
ve většině věcí souhlasíte, nebo nesouhla-
síte. Ani nejde o to, jestli má, nebo nemá 
Česko odněkud vystupovat. Na to by si 
měl každý udělat názor sám. Otázka je 
ale jak, když se o tom ani nesmí mluvit. 
Nejenže film Pryč z EU odmítly vysílat 
všechny televize, jeho březnovou premi-
éru ze strachu odřekla i  oslovená kina 
či divadla – podle stejného scénáře. Jak-
mile se dozvěděli název filmu, pokládali 
vyděšeně telefon. Případně neoficiálně 
přiznali, že film je v pořádku (některým 
se i líbil), ale vysílat ho nemohou, protože 
by měli problémy. Oficiálně „nezapadá do 
dramaturgického plánu“. 

Nejdále pokročilo vyjednávání s praž-
ským kinem Ponrepo, kde došlo do-
konce i na jakousi „generální“ zkoušku. 
Jenže nějaký uvědomělý technik, když 
slyšel, o čem se ve filmu mluví, ustara-
ně zvedl telefon, načež bylo vysílání pár 
dní před premiérou zastaveno, protože 
se „nehodí do dramaturgického plánu“. 
Narychlo muselo být promítání přesu-
nuto, ale kvůli zmatkům a změně místa 
na poslední chvíli skoro nikdo nedorazil. 
„Smutné na tom je, že je to kino provo-
zované příspěvkovou organizací státu, 
že si ho platíme ze svých daní, že v něm 
vysílají z veřejných peněz dotovaná díla. 
Ovšem když ho chceme využít ve vol-
ném čase my a zaplatit za to, nevejdeme 
se do záměrů kina. Má to pro nás jistou 
vypovídající hodnotu o tom, co a proč se 
za veřejné peníze vysílat může a co ne,“ 
konstatuje František Matějka. Jako za 
starých časů? vid 

Propaganda dotací je velmi propracovaná. Prakticky 
každý dotovaný projekt má totiž v rozpočtu vyhrazenou 
štědrou kapitolu na propagaci dotace samotné.
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Vyhráli JSME, 
NEBO prohráli?

Blíží se doba, kdy se čtení knih George Orwella po postupném přerodu 
z varování v návod změní v nostalgickou vzpomínku? Válka je mír. 
Svoboda je otroctví. Nevědomost je síla. Ústřední hesla románu 

živě líčícího nikoli totalitu komunistickou či nacistickou, ale skrytou, 
jež se tak netváří, a proto ji spousta lidí nedokáže včas rozpoznat.

Foto CC 2.0, Wikimedia Commons
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D nešní doba má sklon k hyste-
rickému přehánění a  do  ro-
mánového roku 1984 máme 
v  jistém ohledu stále ještě 

dost daleko – k milování Velkého bratra 
v našich končinách lidi nikdo nenutí mu-
čením a vězněním a ke změně vyznání 
systém nedrtí jednotlivce zlomením a po-
kořením, nýbrž tak činí „pouze“ mani-
pulací, vymýváním mozků, otravováním 
a  při neposlušnosti nálepkováním, vy-
hazovem z práce a poštváváním většiny 
proti vzpurným jedincům, kteří budo-
vatelské nadšení nesdílejí a  společenské 
zřízení si dovolí kritizovat. Pokud tedy 
někdo hovoří o Orwellovi, činí tak spíše 
v popisu té „soft“ totalitní verze, charak-
terizované podobnými principy, jako jsou 
doublethink, ideozločin, udržovací válka, 
newspeak, a jejich libovolná kombinace.

Jen tak je možné mluvit o svobodě, 
cenzurovat přitom a  nevidět v  tom 
rozpor, jen tak je možné být umlčován 
a napadán za nesouhlas s liberální ide-
ologií a nápady Evropské unie, jen tak 
je možné okupovat dvacet let Afghá-
nistán a nevyhrát válku ani neprohrát, 
jen tak je možné říkat vládě korporací 
a  nikým nevolených elit demokracie 
a  svoboda. Nebo prohře výhra, jako 
se to povedlo nedávno české euroko-
misařce pro spravedlnost, ochranu 
spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví 
Věře Jourové.

Na začátku dubna příslušný výbor Ev-
ropského parlamentu schválil „nová pra-
vidla ochrany spotřebitele“, která mimo 
jiné upravují prodej stejně označených 
potravin či výrobků s neodůvodněným 
různým složením v  různých zemích 
EU. Neboli dvojí kvalitu potravin, kdy 
se občanům východních států prodáva-
jí oproti státům západním ve stejných 
krabičkách pod stejnou značkou za stej-
nou nebo vyšší cenu odpadky. O tom už 
se nějaký ten pátek mluví a je to dobře. 
Někteří politici z Rumunska, Bulharska 
či Česka se proti tomu začali ohrazovat, 
a  i  přes ostrý nesouhlas Rakouska či 
Německa, které na tomto legálním pod-
vodu celou dobu neskutečně vydělávají, 
udělali z  problému velké téma. A  díky 

Rumunsku, které nyní Unii předsedá, se 
podařilo i navzdory sabotáži některých 
států vrátit toto téma na stůl.

Česká eurokomisařka Jourová nyní 
zajásala, jak to zařídila: „Poprvé v  his-
torii stanovujeme jasná a vymahatelná 
pravidla proti dvojí kvalitě. Je to velký 
úspěch pro politiky z České republiky 
a  sousedních zemí – ukázali jsme, že 
můžeme ovlivnit agendu EU a stanovit 
pravidla, která zakazují koncept spotře-
bitele druhé kategorie.“ Radost mohla 
uvědomělému spotřebiteli z Česka, Slo-
venska, Polska, Maďarska, Bulharska či 
Rumunska, kde se za prvojakostní cenu 
prodává něco, co by Němci, Rakušané 
či Francouzi hodili výrobcům na hlavu, 
vydržet jen do momentu, kdy si našel, 
jak ona nová eurosměrnice vypadá.

Paní Jourová z Čechů, kterým ozna-
movala velké vítězství, udělala hlupáky. 
Zapomněla totiž dodat, že to, co měla 

směrnice zakázat, ve skutečnosti povo-
lila, a  to velmi důmyslným způsobem. 
„Obchodník může přizpůsobovat vý-
robky stejné značky různým geografic-
kým trhům s ohledem na odůvodněné 
faktory, jako je získávání místních pří-
sad, požadavky vnitrostátních právních 
předpisů, cíle změny složení nebo pro-
kazatelné preference spotřebitelů,“ stojí 
v  „nové“ směrnici. Jediný rozdíl je tak 
v  tom, že „pokud daný produkt bude 
mít odlišné složení kvůli danému zá-
konu v  příslušném státu, který určuje 
technickou normou složení a  v  jiném 
státě to tak není, spotřebitelé budou 
o  jiném složení informovaní“. Nekva-
litní zboží nám oproti Západu obchody 
tedy budou prodávat dál, ale na rozdíl 
od dřívějška, kdy ve stejném obalu pod-
vodně měnili obsah „západní“ za „vý-
chodní“, nám o tom na lrabičce napíšou. 
Jak šlechetné! 

Europoslankyně Olga Sehnalová 
(ČSSD), která problematiku shodně 
vypadajících, ale nekvalitních vý-
robků prodávaných ve východních 
členských zemí unie vlastně vynesla 
na světlo a  zadala několik testování 
potravin, která podezření prokáza-
la, je z  hlasování rozčarovaná. „Je to 
zklamání a  de facto legalizace dvo-
jí kvality. Já se s  tím textem určitě 
smířit nehodlám,“ řekla europoslan-
kyně.  „Pasáž ohledně dvojí kvality 
dopadla tak, že je prakticky legalizo-
vaná. Členské státy prosadily v  pod-
statě nekonečný seznam výjimek 
a bylo přijato bezzubé řešení.“

Věra Jourová argumentuje tím, že jde 
o nutný kompromis, a že „jsme čelili ob-
rovskému protitlaku, takže pro mě je to 
úspěch“. A také dodává, že na směrnici 
prý navážou zákony daných států, které 
mohou být „ještě přísnější“. Ještě přís-

nější? Třeba že nám to napíšou většími 
písmeny?

Dá se pochopit, že ve zlobbované 
a  nadnárodním korporacím a  Němec-
ku sloužící Evropské unii je těžké cokoli 
prosadit, myšleno cokoli ve prospěch 
občanů. A těžko to jedna Jourová může 
změnit. Přiznat pravý stav věci, tedy že 
je kvůli všem výjimkám, připomínkám 
a úpravám směrnice k ničemu, by ale pů-
sobilo daleko lépe než vydávat tento de-
bakl za vítězství. Tohle je akorát trapná 
provokace. Když fotbalový trenér po po-
rážce řekne, že ho to mrzí a že hrál jeho 
tým tužku, divák porážku skousne mno-
hem lépe, než když bude tvrdit, jaký to 
byl vyrovnaný zápas a že jsme sice nezís-
kali tři body a dali si dva vlastní góly, ale 
vlastně to prohra nebyla, protože soupeř 
byl silnější a líp jsme prostě hrát nemoh-
li. Takže sice jsme prohráli, ale chci vám 
slavnostně říct, že jsme vyhráli.

Když fotbalový trenér po porážce řekne, že hrál jeho 
tým tužku, divák porážku skousne lépe, než když 
bude tvrdit, že to vlastně prohra nebyla...
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Nebyla to ale jediná podobná jobovka 
orwellovského střihu. V  neuvěřitelnou 
taškařici se proměnil i pokus o konferen-
ci Rodina a její práva ve 21. století, která 
se měla uskutečnit v pátek 5. dubna na 
půdě Poslanecké sněmovny. Ještě ve 
čtvrtek odpoledne jsem dostal instrukce 
a organizační pokyny, večer pak přišel od 
asistenta poslance Milana Poura (ANO), 
který akci organizoval, bez jediného 
slova vysvětlení mail, že se dlouhodobě 
plánovaná akce ruší. A to jen proto, že si 
pan poslanec s největší pravděpodobnos-
tí cvrnknul do gatí.

I  když to nebylo vyřčeno, důvod byl 
od první chvíle jasný. Organizátor se 
zalekl hysterie lidí, kteří se v duchu or-
wellovského newspeaku nazývají „libe-
rálními demokraty“, přičemž se chovají 
jako kovaní bolševici, neboť vše, co se jim 
nelíbí, napadají nebo zakazují. Poslanec 

Pour  přiznal, že se rozhodl konferenci 
zrušit v reakci na „vlnu kritiky, která se 
dnes zvedla v  souvislosti s  plánovanou 
konferencí a především účastí Tommyho 
Robinsona“.

Tento svérázný Angličan měl na kon-
ferenci přednést svůj čtyřicetiminu-
tový příspěvek s  názvem Skandál hro-
madného zneužívání dětí ve Spojeném 
království. Z  velké části se právě díky 
Robinsonovi britská a světová veřejnost 
dozvěděla o  tom, jak dochází k  syste-
matickému zneužívání britských škola-
ček. Velká média o tomto skandálu zá-
měrně neinformovala a úřady dělaly, že 
nevidí. Loni v létě byl pak Robinson, bý-
valý fotbalový chuligán s  problematic-
kou povahou, nesmyslně odsouzen  na 
13 měsíců vězení kvůli tomu, že natá-
čel před soudem během probíhajícího 
procesu s muslimskými gangy, které ve 

velkém znásilňují britské školačky, a to 
již desítky let.

Britská média systematicky neinfor-
movala o muslimských ganzích dlouhá 
léta, tak jako se to dělá s většinou dů-
ležitých věcí, a  tak veřejnost neměla 
tušení, co se v  Anglii děje. Jediný Ro-
binson se nebál informovat i o věcech, 
na které je v  médiích uvalena tvrdá 
cenzura, a (nejen) v této kauze byl je-
diným relevantním zdrojem klíčových 
informací.

Pozoruhodné je, že skoro nikomu – ani 
v Anglii, ani v Česku – nevadí znásilňová-
ní britských školaček. Místo toho se řeší, 
kdo je Tommy Robinson. To, jak s ním 
britská justice loni vymetla, je zcela pří-
značné. Stál před budovou soudu a vysí-
lal na internetu záběry z  ulice, dovnitř 
se ani vstoupit nepokusil, a přesto ho za-
tkla policie a během jediné hodiny byl ve 

Mohu něco říct? Chopte se ho, pochopové...    
Tommy Robinson je persona non grata. Ve 

Velké Británii a teď už i v Česku...

Foto CC SA 4.0, Shayan Barjesteh van Waalwijk 
van Doorn, Wikimedia Commons
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zkráceném řízení bez přítomnosti svého 
právníka odsouzen na 13 měsíců nepod-
míněně. Soudce navíc vyhlásil předběžný 
zákaz o jeho případu informovat, proto-
že by to prý mohlo ovlivnit probíhající 
líčení s násilníky. Jinými slovy, dozvědělo 
by se o tom příliš mnoho lidí…

Šestatřicetiletý Robinson se ve sku-
tečnosti jmenuje  Stephen Christopher 
Yaxley-Lennon a  svůj pseudonym si 
zvolil podle známého fotbalového chuli-
gána; právě z prostředí takzvaných row-
dies Yaxley-Lennon vyšel. Je to bad boy, 
který nejde pro nějaké to ostřejší slovo 
daleko a občas ani pro ránu, paradoxně 
ale vykonal tímto způsobem i  mnoho 
dobrého, neboť člověk bez této průpra-
vy by na podobné akce neměl odvahu.

Ultrapravicový kriminálník?
Když se v roce 2009 vraceli britští vojáci 
z  Afghánistánu, v  londýnských ulicích 
je kromě příbuzných „vítali“ i  islámští 
extremisté ze skupiny Al Mudžahirun 
s  černými vlajkami. Skupina je dnes 
již zakázána, ale vlajka se později stala 
znakem Islámského státu. Policie dělala, 
že nevidí, a zatkla příbuzné vojáků, kte-
rým se to nelíbilo. Jak typické pro dnešní 
dobu. Jediný člověk z přihlížejícího davu 
přeskočil zábradlí a  snažil se extremis-
tům vlajku vytrhnout. Tím člověkem byl 
Robinson. Výsledek? Obvinění z napade-
ní policisty, které proti němu dnes libe-
rálové používají jako argument „nepřija-
telnosti“ a nadávají mu do kriminálníků.

To je podobné, jako když dnes někteří 
komunisti argumentují proti Miladě Ho-
rákové slovy, že byla kriminálnice. Ono 
ostatně mezi dnešními liberály a  dří-
vějšími komunisty není příliš rozdílů… 
Pravda je, že se Robinson do potyčky 
s policistou dostal i při noční hádce s pří-
telkyní a do USA se pokusil vstoupit na 
cizí pas, porval se též na fotbalovém zá-
pase v rámci boje znepřátelených fanouš-
kovských táborů, o to tady ale teď nejde. 
V české sněmovně se ostatně denně bez-
trestně pohybují mnohem horší případy.

Když islámští fanatici ve Velké Bri-
tánii  pálili symboly červených máků, 
připomínající v  Británii padlé první 

světové války a  dalších konfliktů, po-
licisté opět dělali, že nevidí. Museli. 
Všichni jen koukali; jediný, kdo se proti 
této drzosti postavil, byl Tommy Ro-
binson.

Stejně tak jeho zásluhou je, že dnes 
víme o  tom, co prováděly muslimské 
gangy britským školačkám. Dělo se to 
v  Londýně, Birminghamu, Blackburnu, 
Blackpoolu, Bradfordu, Bristolu, Chesha-
mu, Leedsu, Leicesteru, Manchesteru, 
Oxfordu, Rotherhamu, Sheffieldu či Tel-
fordu – tam všude řádily  skupiny vět-
šinou pákistánských a  bangladéšských 
muslimů znásilňujících a  k  prostituci 
nutících anglické dívky, od jedenácti let 
výš. Nejen sexuální zneužívání a bití, ale 
i  polévání benzinem, vyhrožování upá-
lením, vydírání, skupinová znásilnění 
a jiné libůstky byly (nejen) v těchto měs-
tech na denním pořádku, a to desítky let. 
V daných místech to museli vědět úplně 

všichni, ale úřady a policie dělaly, že se 
nic neděje. A média tyto hanebné zločiny 
kryla a cenzurovala.

Tommy Robinson, který pochází z an-
glického Lutonu, jenž prošel jako řada 
míst v Anglii proměnou v přistěhovalec-
ké město, se do boje pustil s opravdovou 
vervou a hlavně díky jeho odvaze a na-
sazení se hodně věcí provalilo. A celý by-
rokratický aparát se obrátil proti němu 
– vyšťourali na něj, že při žádosti o hy-
potéku přifoukl své příjmy, aby ji dostal, 
a šel „sedět“. A britský stát ohrozil jeho 
život úmyslně tím, že jej dával do věze-
ní a cel s velkým počtem muslimů, kde 
se bránil nejrůznějším útokům; a  kdy-
by jej nevaroval jeden poctivý dozorce, 
muslimové by Tommyho polili vařící vo-
dou. Taky mu zde vymlátili přední zuby 
a musí nosit umělé. Od té doby je úřady 
šikanován a  kriminalizován neustále; 
obzvláště když chce říct o něčem pravdu.

A  teď se toho chytají i  čeští noviná-
ři a politici a v čele s Pirátskou stranou 
a dalšími. Jak pokrytecké... Bouři rozpou-
tal dehonestační, dezinformační a mani-
pulační článek v Deníku N, který je spří-
zněn se slovenským Denníkem N, jenž 
vznikl odtržením od deníku SME, který 
je napojen na nadace George Sorose. Ne-
napsali zde vůbec nic o tom, co Tommy 
Robinson opravdu dělal, ale označili jej 
jako extremistu, který vystoupí v  čes-
kém parlamentu s přednáškou „o údajně 
hromadném znásilňování nezletilých 
v Británii“. Toto „údajné“ (!) znásilňování 
trvá desítky let a projednává se u soudu, 
prosím pěkně…

Korunu všemu nasadil předseda Pi-
rátské strany Ivan Bartoš, který varoval 
před tím, že na posvátné půdě Poslanec-
ké sněmovny má promluvit „ultrapra-
vicový kriminálník“. To má asi stejnou 
logiku, jako by někdo nazýval zločincem 

Mahátmu Gándhího za to, že ho režim 
zavřel do vězení, nebo by kvůli pobytu 
v kriminále útočil na Václava Havla.

Je vážně smutné, že kvůli tendenčním 
článkům v Deníku N a dalších médiích, 
která jako by Rudému právu z  oku vy-
padla, a  následnému tlaku některých 
politiků, dostane poslanec v demokratic-
ké zemi strach a raději si uřízne ostudu 
tím, že zruší konferenci, než by si stál za 
svým a  nechal promluvit muže, který 
toho udělal pro svobodu víc než celý český 
parlament dohromady. A ještě s trapnou 
výmluvou, že nevěděl, kdo Tommy Robin-
son je. Tommy Robinson byl mimo jiné jen 
jedním z řady účastníků akce, kde se mělo 
mluvit i  o  problematice zneužívání dětí 
v Česku, o Barnevernetu a kradení dětí 
norským rodinám či o Istanbulské úmlu-
vě. Po zrušení akce Robinson utrousil, že 
česká média jsou úplně stejná jako britská. 
I čeští poslanci… vid 

Pozoruhodné je, že skoro nikomu – ani v Anglii, ani 
v Česku – nevadí znásilňování britských školaček. 
Místo toho se řeší, kdo je Tommy Robinson...
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Podnikatelka, herečka a kostýmní návrhářka Ha Thanh Špetlíková 
se narodila v Hanoji, ale od pěti let žije v Česku. Nebojí se 

otevřeně mluvit o tom, co pozitivního si vzala z obou kultur, 
i o tom, co moc dobré není…



53

KDO JE

Chodila jsem s Vietnamci, ale pak po jednom vztahu 
jsem si řekla, že už nikdy víc. Ne kvůli vietnamským 
mužům, ale rodinným vazbám. Rodiče mluví do všeho. 

H a Thanh Špetlíkovou jsem za-
stihl uprostřed perného týd-
ne. V neděli a pondělí byla na 
velkém nákupu v Makru, aby 

doplnila zboží do svých dvou praž-
ských kaváren, které provozuje spo-
lečně s manželem, a pořídila suroviny 
na úterní raut, na kterém vařila třeba 
mangový salát s thajskou bazalkou, ara-
šídy a rýží nebo bůček v teriyaki omáč-
ce a  polévku miso. Ve středu natáčela 
dokumentární film o  mladé generaci 
Vietnamců v Čechách. Ve čtvrtek kro-
mě rozhovoru pro Šifru pádila na foce-
ní pro jeden gastronomický magazín, 
přičemž ráno se ještě fotografovala pro 
další projekt v kostýmu Marilyn Mon-
roe, a do večerní schůzky s  režisérem 
musí nastudovat ještě Rusalku, neboť 
k této slavné české opeře vytváří v Ná-
rodním divadle v  Ostravě coby vystu-
dovaná oděvní návrhářka návrhy kos-

týmů. V pátek měla dabovat sama sebe 
z  vietnamštiny do češtiny v  televizní 
verzi filmu Miss Hanoj, protože Češi ne-
chtějí číst titulky, večer vyráží tancovat 
a jde na filmovou zkoušku kostýmů jed-
né Thajky; požadavek byl, aby thajské 
masérky uměly česky, takové herečky 
ale bylo těžké sehnat a český divák pří-
liš nepozná rozdíl.

O  víkendu se bude připravovat na 
natáčení seriálu o  vaření Atlas chutí 
s kuchařem Markem Fichtnerem, který 
točil minulou řadu pořadu Master Chef. 
„Vařit bude hlavně on, někdy i já. Já tam 
budu hlavně od toho, abych dělala opič-
ky,“ směje se podnikatelka, designérka 
a herečka, která se proslavila především 
rolí sestřičky Tien v  seriálu Ordinace 
v  růžové zahradě, kde hraje dodnes; 
své herecké umění shazuje slovy, že její 
hlavní hereckou devizou je vypadat jako 
Vietnamka.

Ha Thanh je vůbec dost vtipná, až sar-
kastická, a boří jedno klišé za druhým. 
Díky svému nadhledu dokáže jedineč-
ným způsobem popsat své zkušenosti 
z  vietnamské i  české společnosti z po-
hledu člověka, který stojí někde upro-
střed. A nebojí se říct i to, co jedni nebo 
druzí nechtějí vidět, natož říkat.

Narodila se v Hanoji, kde žila do svých 
pěti let. Pak se její rodiče rozhodli vydat 
stejně jako mnozí další krajané za svým 
českým snem. A přišla zkouška těžší, než 
si vůbec uměli představit. „Obecně pla-
tí u generace mých rodičů, že kdo měl 
větší ambice, tím hůř... Většinou to bylo 
tak, že někteří si chtěli tady v 90. letech 
přivydělat nějaký kapitál a pak si otevřít 
něco doma. To se většině už ale z  růz- 
ných důvodů nepodařilo. Lidi, co měli 
ve Vietnamu nějaké postavení, tady byli 
najednou opovrhovaní stánkaři, a s tím 
se velmi špatně vyrovnávali. Moje máma 

třeba dělala ve farmacii, chodila do labo-
ratoří, kde ji oblékali lidi do plášťů, a vy-
víjela léky. Můj otec byl policajt a  jeho 
táta dělal mluvčího na ministerstvu. 
A najednou přijel sem a byl nikdo. Byla 
to pro ně velká facka,“ vypráví Ha Thanh 
s tím, že původní plán byl jasný: vydělat 
peníze a vrátit se domů.

Jenže v oněch 90. letech se Vietnam-
cům dařilo do té míry, že jim přišlo líto 
vracet se, když si to spočítali... Podle Ha 
Thanh tehdy vydělal dobré peníze kaž-
dý, kdo byl jen trochu pilný a „nebyl línej 
hnout zadkem“. „Samozřejmě se děly ta-
kové věci, že se jim narodilo dítě, které 
začalo chodit do školy, a než se rozkouka-
li, už ho tam chtěli nechat. Nebo se děly 
věci, že druhá polovina rodiny zůstala 
ve Vietnamu a  tady si s  někým udělali 
jiné dítě, toho byla také spousta. Důvo-
dů, proč neodjet, bylo zkrátka hodně,“ 
vysvětluje čerstvá třicátnice s tím, že šlo Foto Profimedia



54

KDO JE

o „standardní model“. A tak i Nguyeno-
vi – tak zní rodné příjmení Ha Thanh – 
pobyt stále prodlužovali, až propásli ten 
správný moment a  už tady zůstali. To 
s sebou přineslo celou řadu pozitivních, 
ale také negativních důsledků – a to z po-
hledu obou generací. Druhá část rodiny, 
která zůstala v  Hanoji, se dnes přitom 
má „setsakramentsky dobře“.

Co bude k večeři?
Aby bylo otevřeno v obchodě či na stán-
ku od brzkého rána do pozdních ve-
černích hodin, to viděli do té doby Češi 
možná někde ve filmu, ale naživo poprvé 
u vietnamských obchodníků. Vietnam je 
sice oficiálně socialistický, ale stejně jako 
Čína nebo Rusko je mnohem víc kapita-
listický než Evropa, která je oficiálně ka-
pitalistická.

Takový život klade obrovské nároky na 
celou rodinu včetně dětí. „Starala jsem 
se již ve 12 letech o  celou domácnost, 
rozhodovala jsem, co se bude kupovat, 
vařit, hlídala jsem o osm let mladší se-
stru, a když rodiče přišli domů, museli 
mít na stole připravenou čtyřchodovou 
večeři. Takovou menší hostinku – maso, 
rýži, zeleninu, polévku,“ vzpomíná dce- 
ra na to, jak doma po škole kmitala. Do 
toho v každé volné chvilce a celé prázd-
niny pomáhala spolu se sestrou rodičům 
v obchodě, a to i v případě, že to nebylo 
tak úplně potřeba. „Nesměly jsme mít 
žádnou brigádu, ani na střední škole, 
kdy jsem jezdila domů na víkendy, mu-
sela jsem si to v létě odmakat. Nemohla 
jsem si přivydělat, přitom to nedávalo 
smysl. Ušetřila bych jim, vydělala bych 
si svoje peníze, a ještě bych měla novou 
zkušenost. Matka měla pocit, že nám 
dává lekci a  učí nás zodpovědnosti za 
chod ekonomiky rodiny. Což já jsem pro, 
ale ne tímto způsobem,“ dodává dcera, 
která s  oblibou říká, že měla u  rodičů 
v obchodě brigádu „za 60 minut na ho-

dinu“... A je kritická i k dalším maminči-
ným a otcovým nápadům.

Nguyenovi se například pořád stě- 
hovali, což s  sebou přinášelo neustálé 
dohánění látky ve škole, nové začátky, 
hledání kamarádů a celou rodinu to stá-
lo spoustu úsilí, energie, nervů a peněz, 
a to s nikterak valným efektem. Bydleli 
nejprve v  Chomutově, pak v  Hřensku, 
ve Františkových Lázních, v Zábřehu na 
Moravě, v Českých Velenicích, v Třeboni, 
v Suchdole nad Lužnicí, v Prostějově či 
Praze... Nakonec rodiče zakotvili v jiho-
české Nové Bystřici poblíž hranic s Ra-
kouskem.

Moje sestra měla nejlepší průměr z celého ročníku, 
ale měla z testu jednu dvojku. A za tu jednu dvojku ji 
doma seřvali, co si o sobě myslí.
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Ptám se Ha Thanh, proč tolik kočovali 
a čím se to řídilo. „Tím, že si má matka 
vždycky myslela, že je vedle zelenější trá-
va, a nikdy nepochybovala o tom, jestli 
v podnikání není problém u ní,“ vysvět-
luje dcera, která už uvažuje úplně jinak. 
„Moje máma si o sobě pořád myslí, že je 
bůhvíjaká podnikatelka. Není, je houby 
podnikatelka, jenom byla pilná. Kdyby 
byla dobrá podnikatelka, tak jde s  do-
bou, posouvá se, je otevřená nápadům... 
Oni si ale do toho s tátou nenechají mlu-
vit, a já když vidím, jak to dělají, tak radši 
dělám, že to nevidím. Pořád prodávají 
oblečení, nějaký alkohol, cigarety, do 
toho ani nepijou, tak neví, co je trend, 
nemají dobrý vkus. Říkám jí, že s každou 
novou sezonou musí udělat slevy na star-
ší oblečení, aby se toho zbavila. A ona mi 
řekne, že má všechno levné plošně a nic 
zlevňovat nebude. Pak se stane, že tam 
má hadry z roku 2003 a říkám jí, že jí 
to dělá hnusnej obchod. A to ona pořád 
nechce pochopit. To platí ale obecně pro 
celou tuto generaci.“

Co se týče výchovy, Ha Thanh tvrdí, že 
její rodiče jsou extrém i na vietnamské 
poměry. Tlak a očekávání byly obrovské. 
„Vyrůstaly jsme v něčem, kdy nám rodi-
če neustále tlučou něco do hlavy... Moje 

sestra měla nejlepší průměr z  celého 
ročníku, ale měla z testu jednu dvojku. 
A za tu jednu dvojku ji doma seřvali, co 
si o  sobě myslí.“ Na vysvědčení nikdy 
dvojku neměla. „Moje ségra je člověk, 
který vyhrál každou olympiádu, u všech 
přijímaček byla první, a  je nesmírně 
schopná. Trang studuje ekonomii na 
Karlově univerzitě, do toho má matema-
tiku s matfyzáky, pracuje a ještě studu-
je v Anglii. A to je jí teprve dvaadvacet. 
Přesto mají rodiče pořád pocit, že jsme 
nedostatečné děti.“ A co teprve když se 
Ha Thanh rozhodla jít studovat střední 
oděvní školu a  scénografii na Katedře 
alternativního a  loutkového divadla na 
DAMU a domů si přivedla Čecha.

Ve vzduchu se u Nguyenových zkrátka 
pořád vznáší pocit, že jsou rodiče chudá-
ci, kteří se obětovali a – kvůli dcerám – 
přišli o své životy, a ty jsou tudíž jejich 
dlužnicemi a  jejich povinností je „být 
úspěšné“. A  poslušné. Minimálně jejich 
starší dcera už ale tuhle hru hrát nechce 
a slušně, ale důrazně se proti těmto kon-
vencím bouří. Protože „v nějakou chvíli 
si musí člověk uvědomit, že to nedělá pro 
ně; a že i to, jak oni tvrdí, že obětovali 
a zkazili si své životy, je nakonec jen je-
jich rozhodnutí.“

Sladký citron
Přes různé těžkosti patří Ha Thanh Špet-
líková již ke generaci, která je na tom po 
všech stránkách lépe než rodiče a které 
se otevřely netušené možnosti. A  svoji 
zkušenost bere jako velkou přednost, 
kterou komentuje s břitkostí sobě vlast-
ní. „Ty roky už bych vrátit nechtěla zpát-
ky, to ne, ale to, jak si pořád někdo na 
něco stěžuje a fňuká, že jeho rodiče tady 
to a tam hle to, tak mu říkám: Tady plá-
češ na úplně špatném hrobě, nezájem...“ 
směje se.

Vzápětí ale zase zvážní: „Jsem svým 
rodičům vděčná, i když to bylo za vyso-
kou cenu. Myslím si, že jsem z toho vy-
šla celkem jako zdravý jedinec. Čtu teď 
velmi zajímavou knihu, je to obrovský 
bestseller. Jmenuje se to Důmyslné umě-
ní, jak mít všechno u prdele,“ pokračuje 
v  kanonádě. Pětatřicetiletý autor Mark 

Třicetiny oslavila Ha Thanh stylově – letem 
v balonu nad měsíční krajinou turecké 

Kappadokie.   Foto Šifra a archiv
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Manson se ve zmiňované knížce opírá 
o reálný vědecký výzkum, který tvrdí, že 
šťastnější život nespočívá ve schopnosti 
proměnit hromadu citronů ve sladkou 
limonádu, ale naučit se s tou kyselou pří-
chutí na jazyku žít. „Popisuje tam, že to, 
co odlišuje úspěšné od méně úspěšných, 
je nikoli to, co v životě chceme, ale otáz-
ka, jak moc dokážeme obětovat a jakou 
bolest dokážeme snést. Ten vliv rodičů, 
ať už to bylo jakkoli, je ve výsledku můj 
největší osobnostní kapitál. Přežila jsem 
to a zocelilo mě to.“

To, že nejsou mladí Vietnamci alespoň 
prozatím tak rozmazlení a  zpovykaní 
jako Češi a  stejná generace na Západě, 
je jedním z důvodů, proč mají tak dob-
ře našlápnuto a často patří mezi nejlepší 
studenty a  jedince s  velkým tahem na 
branku. A na rozdíl od generace rodičů – 
které Ha Thanh považuje za vykořeněné 
a nešťastné, protože nejsou doma ani ve 
Vietnamu, ani v Česku, nerozumí si se 
svými dětmi a jsou mnohdy velmi osa-
mělí a frustrovaní – mají dost sebevědo-
mí, zkušeností a informací, aby se poku-
sili žít jinak. A najít odvahu, jak být sami 
sebou, tak jako právě Ha Thanh, která 
je tak trochu rebelkou, jež se dokázala 
vzepřít zvyklostem. A to i tím, že si vzala 
za manžela Čecha, světelného designéra 
Martina Špetlíka.

„Spousta Vietnamek říká, že mají čes-
kého přítele, a kdyby to zjistila rodina, 
byl by to největší průšvih světa. Záleží 
ale přece na nich, co budou považovat za 
průšvih,“ myslí si Ha Thanh Špetlíková. 
„Byla jsem v  podobné situaci. Chodila 

jsem s  Vietnamci, ale pak po jednom 
vztahu jsem si řekla, že už nikdy v životě 
více. Ne snad kvůli vietnamským mu-
žům, ale kvůli rodinným vazbám. Ste-
reotypy typu tchyně–snacha jsou všude, 
ale u Vietnamců je to extrém – rodiče se 
montují do všeho. Řekla jsem si, že mám 
dost problémů se svou rodinou, a  ještě 
abych si vzala celou jeho rodinu, no tak 
to ne.“

Byla samozřejmě vedena k tomu, aby 
si našla vietnamského muže (část rodi-
ny v Hanoji jí zase doporučovala Čecha), 
ale nakonec to udělala – jako vždy – po 
svém. „Řekla jsem si, že je to můj život 
a co by mi jako mohli... Je to postupný 
vývoj. Oni pořád argumentují, jak bych 
měla žít, ale já je postavím před to, že oni 
žili hrozně. Rodiče už nemají nástroj, jak 
mě vydírat, když jsem se osamostatni-
la. Vysvětlila jsem jim všechny důvody, 
a i kdyby to nepochopili, i kdyby mě vy-
dědili, tak je to jedno. Já si ho brala, ne 
oni. A jestli si do toho nějaká Vietnamka 
nechá mluvit, tak je to její problém.“ Uvá-
žíme-li, jak jsou vietnamské rodiny roz-
větvené a drží pospolu, určitě není nic 
snadného zůstat pevný v kramflecích.

Volná výchova
Opačným extrémem jsou ale naopak 
čeští rodiče, jejichž výchova je často nu-
lová a až příliš benevolentní. I zde doká-
že díky tomu, že nevyrůstala v jednotli-
vých bublinách, ale mezi nimi, Ha Thanh 
Špetlíková uhodit hřebíček na hlavičku. 
K dobru dává třeba historku, jak u  její 
české kamarádky, které bylo šestnáct, 

přespával kluk a ráno se sešli u koupelny 
i s tátou; jeho dcera visela klukovi kolem 
krku pomalu v kalhotkách a noční košil-
ce... „V české výchově často není kde ubí-
rat, tam je třeba jen přidávat,“ culí se a ve 
zjevné narážce na české muže pozname-
nává, že ne vše se dá řešit „otevřeným 
lahváčem“. Pořád je to ale podle ní o něco 
lepší než v západní Evropě, kde zmizely 
hranice úplně. Přeneseně i doslova. „Bylo 
někde krásné video, reálné, žádný vtip, 
jak má malé dítě košík a ve frontě u kasy 
vráží chlapovi před ním do kotníků. On 
se otočí a řekne chlapcově matce, jestli 
by nemohla tomu dítěti něco říct. Máma 
pokrčí rameny a odpoví: No my máme 
takovou volnější výchovu. Kluk pokraču-
je dál a ten chlap se pak naštve. Vyndá jo-
gurt, vyleje ho klukovi na hlavu a řekne: 
Já mám taky volnou výchovu.“
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A jaké jsou podle Ha Thanh Špetlíkové 
největší rozdíly mezi českými a vietnam-
skými rodinami? „Češi jsou docela sobci, 
nejsou vychováváni k tomu, že by měli 
mít za něco zodpovědnost. Je obrovský 
roz díl mezi vietnamskými sourozenci 
a českými, v tom, jaký mezi sebou mají 
vztah. Češi nejsou příliš vedeni k tomu, 
že starší má zodpovědnost za mladšího, 
že se o něj musí postarat, a ten mladší 
není veden k respektu k autoritám. Bo-
jují jen o to, kdo si u rodičů šplhne, kdo 
dostane větší pozornost a víc peněz.“ Za 
největší „bizár“, který u Vietnamců ne-
padá v  úvahu, považuje skutečnost, že 
„když dítě umyje nádobí, dostane za to 
peníze“. Tím si rodič zadělá leda na po-
řádného sobce.

Docela ji též překvapuje, že si její češ-
tí vrstevníci kontinuálně nic nebudují 

a některé kamarádky dělají i po mnoha 
letech stále au-pairky.

„Chválit děti za každou cenu není 
dobré, ani na ně vyvíjet příliš velký tlak, 
chce to najít střed. Taková pochybnost 
o  sobě, nespokojenost, která vás vede 
ke zlepšování, má svoje opodstatnění. 
Jak se píše v té knize, štěstí přijde jen po 
nějaké bolesti, po nějakém úsilí. Jinak je 
to jen takové opojení,“ říká inspirativní 
mladá dáma, která hodlá všechny zkuše-
nosti zúročit a být na své děti – pokud 
Pánbůh dá – přiměřeně přísná. Bude po 
nich vyžadovat, aby se účastnily chodu 
domácnosti a měly řád a disciplínu, ale 
chce s nimi zároveň jezdit na výlety, mít 
na ně čas a nechat jim prostor, aby měly 
čas na sebe. A zvolily si vlastní cestu.

Náš rozhovor uzavírá stylově: „Zaráží 
mě, kolik je dnes takzvaných mamaho-
telů. Viděla jsem na Facebooku billboard, 
na kterém byl mladík se sloganem: Kou-
pil jsem si byt a  už nejsem mamánek. 
A u toho byl post mé kamarádky blogerky: 
,Jsem na to koukala a říkala jsem si: Když 
jsi idiot, žádný byt ti nepomůže.‘“  vid 

Chválit děti za každou cenu 
není dobré, ani na ně vyvíjet 
příliš velký tlak, chce to najít 

střed.   Foto Šifra
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SLZY MATKY BOŽÍ. Pár dní před Velikonoci zasáhla Evropu nedobrá zpráva – 
francouzský národní poklad, 850 let stará katedrála Notre Dame, málem lehl 
popelem. Pařížským hasičům se nakonec podařilo zachránit od úplného zničení 
alespoň konstrukci. Jedna z nejkrásnějších gotických budov v Evropě stojí na 
východní polovině ostrova Île de la Cité na řece Seině a její stavba trvala 182 let. 
Ještě než oheň dohořel, média začala psát o  tom, že požár nebyl zcela jistě 
založen úmyslně a že se nejedná o teroristický útok. V době, kdy to ještě nikdo 
nemohl vědět (a  neví nebo nepoví dodnes), šlo o  ukázkové šíření fake news 
a dezinformací. Dnes se tomu říká seriózní zpravodajství… Dodnes víme jen to, 
že hořelo.    Foto Profimedia



FOTO MĚSÍCE
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Silvie Kovářová je trochu jako z po-
hádky. Žije na malebném statku 
větším než letištní hala, a  když 
přeskočí rozbořenou zídku za 

humny, „čarovat“ chodí do pralesa. „Když 
jsem na tuhle zámeckou oboru narazila, 
nevěřila jsem vlastním očím. Bez přehá-
nění totiž připomíná Amazonskou džun-
gli, kus divoké přírody. Je to neskutečné 
silové místo. Jsou tam skály a také tunely 
a cesty, které vedou až do Brandýsa nad 
Labem. I pod statkem jsou úžasná skle-
pení. A skrze jeskyně a skály přes oboru 
vedly cesty pro kočáry. Nechává se tam 

vše, jak má být. Od té doby, co tam takhle 
chodím, si přeji, aby se o tom lidé dozvě-
děli,“ vypráví nadšeně v  klidnější míst-
nosti tříhektarového Hoffmanova dvora 
ve Vinoři, kam „zabloudila“ před pěti lety 
a už tady zůstala. Těžko se jí divit.

Líbilo se tady jak starým Slovanům, 
kteří v oboře postavili na cestě z Prahy 
do Staré Boleslavi hradiště, tak Czerni-
nům, největším velkostatkářům v  Če-
chách, kteří pár minut odtud vybudovali 
jeden ze svých zámků i  se zmíněnou 
oborou a parkem o rozloze 34 hektarů. 
Místo je to impozantní jak po stránce ma-

teriální, tak spirituální. Kromě koncertů, 
konferencí či festivalů se na statku, jehož 
část tvoří budovy z 16. století, konají sva-
tební obřady, osobně rozvojové semináře 
v rámci Somavedic centra, a nachází se tu 
rovněž psí hotel. A taky spousta nájem-
ních bytů. Na zahradě pak stojí stoletý 
dub, který chodil objímat třeba i nedáv-
no zesnulý král rozkoší Dan Nekonečný. 
A  jen kilometr odtud končí Praha – do 
jejího centra je to slabá půlhodinka. 

To bylo tak. V  centru Prahy bydlela 
i  Silvie. Jenže coby dívce z  valašských 
kopců se jí stále hůře dýchalo, a  tělo 

U vykotlaného 
DUBU

Na překrásném starobylém Hoffmanově dvoře žije 
netradiční žena, kterou zajímá fyzika i šamanismus 

a vidí věci, jež jiní vidět zapomněli. Objímá tu 
stromy, harmonizuje prostor pro svatební obřady, 
provozuje psí hotel a do prostoru vysílá vděčnost.
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začalo protestovat. A  tak toužila najít 
bydlení, kde by byla spokojená, její tělo 
se mělo dobře a ona mohla dojíždět do 
Prahy.  

Silvie už jako malá holčička viděla 
různé „divné“ věci, podobně jako třeba 
chlapeček ze slavného thrilleru Micha-
ela Nighta Shyamalana Šestý smysl. Ne 
snad přímo lidi, kteří už nežijí, ale třeba 
aury osob a věci ze světů, které v této 
realitě většina lidí nevidí, a  tudíž mají 
za to, že ani neexistují – například ener-
getická pole kolem živých organismů 
a obecně jemnohomotné energie v po-

zadí toho, co se ode-
hrává v  hmotném 
světě. Malé děti vidí 
různé duchy a  barvičky 
běžně, výchova a přístup do-
spělých tuto schopnost ale již v útlém 
věku spolehlivě „zazdí“ a dítě, aby bylo 
přijato, se raději přizpůsobí „normální-
mu“ světu. Maminko, já něco vidím. Ne-
vidíš, Pepíčku, nic takového neexistuje. 
A je po legraci…

Silvie ale měla to štěstí, že se jí kanály 
mimosmyslového vnímání nezavřely ani 
například při nástupu do školy. Možná 
i  proto, že její tatínek, filozof, měl pro 
metafyzické zážitky a úvahy své dcery 
pochopení a spíše je svými výklady světa 
podporoval. Jelikož hodně četl, nebylo to 
pro něj nic nového a při četbě na takové 
věci čas od času narazil. Nejdůležitější 
ale bylo, že se na svou dceru nedíval jako 
na cvoka a nepřesvědčoval ji o tom, že 
neexistuje něco, co existuje. 

„Měla jsem to otevřené a spíš jsem se 
rozčilovala nad tím, proč to ostatní ne-
mají, nedovedla jsem to dlouho pocho-
pit. Pro mě třeba taková hláška do pěti 
let byla, že normální je sprosté slovo. To, 
jak lidi fungují, co povídají, jak vnímají, 

že říkají něco jiného, než cítí a myslí… 
Když jsem viděla v auře, že často lžou, 
a to i učitelé, usoudila jsem, že normální 
je téměř sprosté slovo. A že z toho důvo-
du být normální nechci,“ vzpomíná.

Pokud vy jste normální, tak já budu… 
třeba mimozemšťan. „Já jsem si nechala 
svůj prostor, kde jsem se věnovala sama 
sobě a tomu vnitřnímu světu. Tím mís-
tem byla paradoxně popelnice. Oprav-
du,“ směje se. „Byla to vesmírná loď, kam 
jsem nastoupila a zavřela se. Dopadlo to 
ale velmi komicky. Byl nějaký rok 1980, 
a já kvůli tomu, že jsem do té popelni-

ce vlítla třeba v kraťa-
sech, jsem dostala po 

celém těle vyrážku.“
V  té době zrovna v  so-

cialistickém Československu 
frčely fialové hlavy a ženy si tak hromad-
ně barvily hlavy. A vodičkou s názvem 
genciánová violeť se shodou okolností 
léčily infekce kůže. Výsledek? Čtyřletou 
Silvii doktorka namazala fialovou vo-
dičkou od hlavy až k  patě, včetně vla-
sů, a  tak vypadala stejně jako správná 
pokroková socialistická žena. Případ 
měl nakonec dohru až u sociálky, neboť 
nějaká všímavá soudružská duše Silviinu 
maminku udala za to, že barví své dceři 
hlavu na fialovo už ve školce…

Cesta kolem světa
Fialové dítě, které vidí duchy, to není 
zrovna dobrá průprava, jak obstát v rov-
nostářské komunistické společnosti. 
Vlastně v  jakékoli společnosti. Žijeme 
totiž vážně ve světě plném rolí, kde aby 
mohl být člověk svobodný a sám sebou, 
musí se zavřít… třeba do popelnice.

A tak dcerce rodiče v momentě, kdy 
ve škole řekla, o čem se doma bavila s ro-
diči a byl z toho průšvih, vysvětlili i to, že 

je třeba jistá opatrnost. A že jsou zkrátka 
světy dva, mezi nimiž je třeba přepínat 
– vnitřní a vnější, ve kterém musí člověk 
dávat velký pozor na to, co říká, aby ho 
třeba nezavřeli, do vězení nebo blázince.

Rozpor mezi viditelným a  neviditel-
ným světem Silvii Kovářovou fascino-
val natolik, že se tím nikdy nepřestala 
zabývat. A  mosty mezi nimi nenechala 
zbořit. Naopak. Takovýmto způsobem 
komunikuje běžně i  s  lidmi. „Jde o  to, 
co si s každým dovolím povídat, na jaké 
úrovni. Poznám, zda něco pochopí nebo 
ne, a o něčem vůbec nemluvím. Koukám, 

Foto Šifra

Fascinovala mě fyzika. Když učitel začal něco popisovat, 
spouštěly se mi v hlavě filmy – vše, co povídal, jsem 
viděla jako síly, které proti sobě nebo spolu působí.
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kdo jakým mluví jazykem, a podle toho 
se přizpůsobím.“

Protože toto našim vjemům ukryté 
dění Silvii fascinovalo víc než co jiného, 
hledala odpovědi třeba na otázky, proč je 
vše jinak, než to vypadá navenek. „Fasci-
novala mě fyzika. Měla jsem zvláštní dar, 
že jsem viděla, co je za tím. Když učitel za-
čal něco popisovat, spouštěly se mi v hla-
vě filmy – vše, co povídal, jsem viděla jako 
síly, které proti sobě nebo spolu působí. 
Jako 3D film. To mě fascinovalo. Bylo to 
obrovské dobrodružství,“ vypráví. Přesto 
ale nakonec ke své lítosti fyziku studovat 
nešla. „Chtěla jsem, ale tam už jsem tu 

podporu od rodiny neměla. Přesvědčovali 
mě, že to pro holku není, a tak jsem na-
konec podlehla a dělala obchodní školu.“ 
Pracovala jako moderátorka v rádiu, po-
tom jako produkční ve Zlínském rádiu, 
organizátorka akcí... Nejlépe se cítila mezi 
lidmi a při komunikaci s nimi, na cestách, 
neboť při těchto aktivitách měla pocit, že 
se „netrápí“. Fyzika ji ale nepustila a stále 
sleduje nové objevy v oboru.

Do hloubky se zabývala Silvie také 
šamanismem, a  aby se dozvěděla co 
nejvíc, projela prakticky celý svět. „Hle-
dala jsem odpovědi na přibývající otáz-
ky, myslela jsem si, že lidé venku jsou dál, 

protože jsme tady měli komunismus. Ale 
dnes zpětně to hodnotím tak, že to byl 
spíše hon za informacemi. Někam mě to 
posunulo, ale když jsem potom před pár 
lety zjistila, že to byl jen útěk za sebou 
sama, uklidnila jsem se. To, co jsem chtě-
la vědět, jak to funguje, jsem zjistila, že 
mám stejně uvnitř sebe, a že jsem kvůli 
tomu nemusela třikrát objet celý svět. 
V té chvíli se mi velmi ulevilo.“

Nejzajímavější a nejinspirativnější pro 
ni byly „z  výzkumného hlediska“ vždy 
krajní momenty, kdy si člověk myslí, 
že je vše ztracené a že už je konec, a že 
třeba nemá možnost ani přežít. Tam to-
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tiž přicházejí důkazy o tom, jak to v naší 
realitě doopravdy funguje. „Na Tenerife 
nám místní v  oblasti říkali, ať se tam 
nechodíme potápět, že tam jsou silné 
proudy. Nedělejte to, není to sranda, 
kladli nám na srdce. Ale my si říkali, že 
když nejedeme s lodí, že se nic nestane. 
Asi po 20 minutách jsme se vynořili, 
ale z  žádné strany jsme neviděli břeh. 
Nevěděli jsme, kterým směrem plavat. 
S výstrojí a bez vzduchu bylo těžké zů-
stat na hladině. Přesto jsme plavali, ale 
nic se nedělo. A přesně v tu chvíli, kdy 
jsme to už vzdali a mysleli, že je konec, 
přišla velká vlna, která nás obrovským 

tlakem posunula tak, 
že jsme asi po dvou 
dalších minutách 
viděli pevninu, kam 
jsme už nějak byli 
schopni doplavat.“

I když to vypadá, že je člo-
věk vyčerpaný a už nemůže, není 
to pravda, protože máme obrovské re-
zervy, které nevyužíváme. Nejhorší je to-
tiž psychika, která sílu ještě ubírá. Nebo 
naopak přidává.

Na tomto zážitku ale Silvii zaujalo ješ-
tě něco jiného. „Ten moment, kdy se člo-
věk odevzdá. Vzdá se jakéhokoli odporu. 
Kdyby tam byly nějaké emoce, že by-
chom se třeba hádali, něco jako ,já jsem 
ti to říkal, nechoďme tam‘, a kdo za to 
může, tak by to dopadlo špatně. Ale když 
je odevzdání a důvěra, věci se mohou dít 
doslova zázračně.“

Postupně se v našem povídání dostává-
me k principům fungování tohoto světa, 
které kvůli přílišnému zaměření na hmo-
tu tolik nevnímáme. Jsou jako gravitace – 
také ji nevidíme, a přesto působí. „Pokud 
je člověk trošičku napojen na vyšší světy, 
začne vidět nějaké souvislosti, které ta 
mysl hledá, ale mohou jí unikat. Vždycky 
se mi například osvědčilo to, že pokud 
jsem každým dnem schopna do prosto-

ru vysílat poděkování a vděčnost, a tento 
druh emocí a vibrací, tak přicházejí ob-
rovské odměny a potvrzení; důkazy, že 
to tak opravdu funguje. Je to motor, kte-
rý otevírá dveře a ukazuje cesty. To je to 
vesmírné platidlo, měna, kterou si s uni-
versem můžeme měnit,“ vysvětluje Silvie 
s tím, že princip je opravdu jednoduchý.

Zatímco my se obvykle domníváme, 
že se nám nedaří nebo nám něco chy-
bí, a proto se cítíme špatně, je to přesně 
naopak. Teprve pokud změníme přístup 
a vnitřní nastavení, začneme vyzařovat 

jinou energii, která 
umožní, že se změní 
i  okolnosti, jež utvá-
řejí náš pozemský 

život.
Jinými slovy – pokud 

budu naštvaný a  nevděč-
ný, můj život bude vypadat úplně 

jinak, než když budu vděčný a  pokor-
ný. „Každý hrajeme jinou hru a  každý 
máme svůj vesmír. Jsou určité úrovně 
vědomí, frekvencí, vibrací, které urču-
jí, v  jaké formě bude tělo, v  jaké formě 
budou emoce, vědomí. A  na základě 
toho rozdílu jsme každý z nás schopni 
žít úplně jiný vesmír. Samozřejmě že se 
snažíme jít všichni k jednomu cíli, aby-
chom byli šťastní a  v  harmonii, ale je 
třeba vědět, jak na to. Moje zkušenost je 
například taková, že pokud člověk pocítí 
vděčnost, věci se automaticky zlepší,“ po-
kračuje Silvie a dodává: „Často mi třeba 
někdo řekne, že je u něj vše špatně a žád-
nou vděčnost necítí, protože nemá za 
co. Ale je to přesně opačně. Protože cítí 
tyto emoce, celý energetický systém se 
rozvibruje do takové úrovně, kdy stejné 
přitahuje stejné. Já jim říkám: Zkuste ale 
ocenit to, že máte židli a nemusíte stát. 
Buďte za to vděčni, že na ní můžete se-
dět. Jde o to prožít tuto vibraci, která vás 

nasměruje do jiného světa a  k  jinému 
přístupu. A právě pokud se nám vědomě 
nedaří věci měnit, protože vzorce cho-
vání a myšlení jsou v nás velmi hlubo-
ko, můžou nám pomoci i harmonizační 
přístroje, které nám do našeho prostoru 
vysílají potřebné frekvence a  naše tělo 
a mysl se na ně automatický ladí, a tak 
může docházet k rychlejším změnám.“

To je fakt. Jak bychom mohli být šťast-
ní, když se pořád trápíme tím, co nemá-
me, ale vůbec nemáme radost z toho, co 
už máme, neboť to ve své aroganci pova-

Vždycky se mi osvědčilo, že jsem schopna do prostoru 
vysílat poděkování a vděčnost. Je to motor, který 
otevírá dveře a ukazuje cesty. 

Na Hoffmanově dvoře se líbí lidem 
i psům...   Foto Šifra
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žujeme za automatické a  samozřejmé? 
„Jsme zaměřeni jen materiálně. Na hmo-
tu. Systém to podporuje. Říkají nám, 
že jsme na světě jen proto, abychom 
utráceli,“ přikyvuje netradiční statkářka.

Kobalt a Rubín
Okolo dvacátého roku života začala 
Silvie Kolářová pociťovat zvláštní ener-
gii kolem rukou a začali ji navštěvovat 
lidé, kteří to cítili a kterým přikládán 
rukou pomáhalo. Toto období ale ne-
trvalo příliš dlouho. „Začalo mě štvát, 
že těm lidem můžu pomoct, na určitou 

dobu, ale pak se energie jejich těla vrá-
tí zpět, pokud nedodrží alespoň jednu 
dvě základní zásady. Například někdo 
měl alergii na určitou potravinu, viděla 
jsem třeba na kterou. A  ti lidé děko-
vali, že se jim ulevilo, jak se cítí jinak, 
ale po třech měsících přišli ve stejném 
stavu. A když jsem se jich zeptala, jestli 
dodrželi tu jednu jedinou věc, kterou 
měli udělat, tak z 95 procent řekli, že 
ne. Měla jsem pocit, že je to zbytečné. 
Dnes mi přijde smysluplnější lidi učit 
než léčit. Podstata je, že učím lidi pou-
žívat svůj instinkt a svoji intuici. Dnes 

už lidi tuší, že to tak dál nejde a musí 
něco změnit. Sami.“

Uvědomit si to je prvním předpokla-
dem úspěchu, ale, ruku na srdce, jako 
těžko překonatelný problém se ukazuje 
stále zřetelněji skutečnost, že lidi ne-
chtějí nic dělat a měnit, i když to vědí, 
protože jsou prostě pohodlní… Jak by 
se ostatně mohlo něco změnit a zlepšit, 
když děláme stejné věci stále dokola, ale 
očekáváme jiný výsledek?

Vzhledem ke své „energetické“ citli-
vosti měla Silvie Kovářová dlouhodobé 
zdravotní problémy s  geopatogenními 
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zónami a  také elektromagnetickým 
zářením z  mobilních telefonů a  Wi-Fi. 
Když se octla na místě, kde má naše 
planeta narušené magnetické pole, tak-
zvané geopatogenní zóny, dostávala až 
jakési „infarktové stavy“ a  omdlévala; 
a  pokud okamžitě nestihla odejít, tak 
i omdlela. Pomáhaly jí na to pyramidy 
různých materiálů a velikostí, které na 
planetě vždy plnily roli jakýchsi „převi-
brovávačů“ a  harmonizátorů okolního 
prostředí.

S přibývajícím počtem vysílačů a dru-
hů záření, kterými jsme si zamořili ži-

votní prostor, ale přestávaly pyramidky 
a  jiné slabší „odstiňovače“ stíhat, a  tak 
hledala něco, co by škodlivé vlivy 3G, 4G 
a brzy i 5G záření a podobných „radostí“, 
jež nám postupně z mozků dělají mícha-
ná vajíčka, dokázalo neutralizovat. Až 
narazila na léčitele Ivana Rybjanského 
z Lovosic a jeho unikátní přístroj Somave-
dic, jenž připomíná kosmickou loď. Je to 
jakási destička s připevněnými drahými 
kameny – do tvaru pyramidy –, jež jsou 
zalité ve skle. Přístroj je připojen do elek-
třiny kvůli uzemnění a odvádění škodli-
vin – proto je v něm ještě špetka mědi, 
palladia a zlata. „Kosmický“ tvar přístroje 
je zase důležitý kvůli rotaci energie. 

Každý konkrétní minerál pak „vibru-
je“ na určité frekvenci a má schopnost 
tuto vibraci vyzařovat do okolního pro-
středí, a  tím ho ovlivňovat. Somavedic 
v  sobě ukrývá podle typu dvanáct až 
devatenáct drahých kamenů a je sestro-
jen na principu řízeného uvolnění jejich 
energie. Pokud totiž konkrétní minerály 
v určitém přesném rozestavení necháme 
působit ve společné korelaci, dokážou 
tyto vzájemně se podporující vibrace 
pozitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať 
už se jedná o geopatogenní zóny nebo 
elektrosmog, které taktéž vibrují v  ur-

čitém frekvenčním rozmezí. Somavedic 
působí jako jakási čistička „neviditelné-
ho“ jemnohmotného nepořádku, který 
je kolem nás i v nás.

To bylo něco pro Silvii Kovářovou, 
která dokáže tyto energie nejen vní-
mat, ale i měřit. I proto si nejprve po-
řídila nejsilnější Somavedic Medic Uran, 
jenž pro ni byl jasnou volbou. „Cítila“ jej, 
už když byl zabalený v krabici. A co te-
prve po zapojení. „Měla jsem velmi bla-
žené pocity. Ženy to většinou cítí hned,“ 
říká a za chvilku začínám omdlívat pro 
změnu já. V místnosti, kde sedíme, má 

totiž kromě Uranu – jako jedna z prv-
ních – zapojené i  nové typy přístroje 
– Kobalt a Rubín. První temně modrý 
a druhý krvavě červený. Celkem má Sil-
vie zapojených šest Somavediků včetně 
„podpultového“ Goldu a já si připadám 
malinko omámen. Není to vůbec ne-
příjemné, ovšem pro rozhovor ne zcela 
ideální. Přesně ve chvíli, kdy mluvíme 
o  Rubínu a  jeho vlivu na srdeční čak-
ru, se začnu zvláštně rozplývat. Soma-
vedicy totiž fungují a  harmonizují na 
mnoha úrovních, čistí například i lidské 
energetické pole… 

„První týden s  Kobaltem byl úžasný. 
Samozřejmě, člověk si potom na všech-
no zvykne a může pak už jenom v tom 
módu, kdy může vzpomínat na to, jak 
vnímal tu změnu. Na začátku mě zpo-
malil tak, kdy jsem stíhala pozorovat své 
myšlenky, jak reaguji, a  ještě stihnout 
zhodnotit, jestli je to správně. Pak přišlo 
uzemnění a lepší napojení na okolí. Je to 
velmi zvláštní a příjemná energie,“ popi-
suje Silvie a dodává, že Somavedic půso-
bí i na zapřisáhlé materialisty. Její přítel  
je prý díky Rubínu větší gentleman; po 
připojení modrého Kobaltu zase začal 
používat slova jako vibrace a  frekven-
ce. „Fakt jsem koukala,“ směje se Silvie, 

která přirovnává účinky Somavedicu ke 
starým vykotlaným dubům v oboře za 
domem, kam ráda vodí návštěvy a klien-
ty. „I lidé, kteří byli na pokraji zhroucení, 
se tu mají velmi dobře. Postavila jsem je 
do třísetletého vykotlaného dubu, který 
má obrovskou energii. Takových je tam 
víc. Vlezli si dovnitř a za chvilku vychá-
zejí usměvaví, s větším nadhledem a údi-
vem, jak je mohla jedna situace dostat 
na kolena nebo rozhodit.“ Jako když si 
u auta umyjete přední sklo… Abychom 
dojeli do cíle, potřebujeme dobrý pře-
hled. A taky nadhled. vid 

I lidé na pokraji zhroucení se tu mají dobře. Postavila 
jsem je do třísetletého vykotlaného dubu, který má 
obrovskou energii. Za chvilku vycházeli usměvaví...Somavedic Kobalt prý působí blahodárně 

na psychiku, Rubín zase na srdeční čakru 
a vztahy...   Foto Šifra



TIPY

MEDVĚDÍ ČESNEK. V květnu máte poslední možnost natr-
hat tuhle léčivou bylinu, kterou si můžete zamrazit na zbytek 
roku. Je účinná a zdarma. Stačí se poohlédnout někde u vody 
a nasbírat jí co nejvíc, protože se dá použít do polévky, do po-
mazánek, dá se z něj udělat také pesto. A výhoda je, že není 
tak silný a člověk pak není cítit.

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

POLARIZAČNÍ BRÝLE. Optiky nabízejí sluneční brýle, které 
označují za značkové, za drahé peníze, mají ale jednu podstat-
nou vadu – moc přes ně neuvidíte. Za předpokladu, že nejsou 
označeny nenápadným nápisem „polarized“, polarizační. Po-
kud jsou totiž sluneční brýle polarizační, nevidíte všechno slitě 
a tmavě, ale jste schopni rozlišit i terénní nerovnosti, krajinu 
a všechno ostatní. Z nějakého mně neznámého důvodu se 
v optikách téměř nevyskytují, a když si o ně výslovně neřek-
nete, ani vám je nenabídnou. Asi byznys. Tak jsem se naštval 
a pořídil jsem si jedny parádní za pár stovek v rybářských po-
třebách. K čemu by taky rybářům byly nějaké přiblblé tmavé 
značkové sluneční brýle, kdyby neviděli na splávek?

HOLISTIC EUROPE. Kamila Roberts byla korporátní mana-
žerka, ale jako spoustu dalších lidí ji to časem začalo štvát. 
A tak založila společnost Holistic Europe, jež spojuje lidi, kte-
ří mají co říci a jejichž posláním je inspirovat druhé. A kromě 
toho dokážou své zajímavé názory, výzkumy a informace vložit 
do širšího kontextu a zjednodušit je natolik, aby byly pro ve-
řejnost srozumitelné a prakticky aplikovatelné. Výsledkem je 
třeba konference, která se uskuteční 18. a 19. května v praž-
ské Betlémské kapli. Vystoupí zde mimo jiné americká koučka 
Tracey Birdsell, která pomáhá klientům v náročných životních 
situacích, Jeremie Mercier, francouzský kouč a specialista na 
výživu, Tsewang Norbu Vivek, učitel buddhismu a meditace, či 
cestovatel a spisovatel Mnislav Zelený Atapana.

DOBRÉ RÁNO. Jeden z nejlepších způsobů, jak začít nový den, 
je pustit si písničku Tomáše Kluse s názvem Dobré ráno. Nejen-
že má nakažlivou energii a chytlavou melodii, ale hlavně vynika-
jící text o tom, jak jsme po ránu většinou naštvaní. „Šéf se po 
mně svezl kvůli vlastní blbosti, polykám to znova a ten důvod je 
prostý, jsem uvnitř dost poničen, jsem uvnitř dost poničen, ooo. 
A co když to takhle nechci, co když se opravdu snažím najít klid, 
proč končím po první lekci, kterou život mě obdaří...“
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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
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 Příběh českého Tesly

  O Rasputinovi, spícím princi a Hitlerovi

 Těla v ohrožení

 Klinika špinavých iluzí

 Léčivé divadlo

 20 000 akrobatů

Pokud vám někdo slibuje rychlé uzdravení, 

nevěřte mu. Ať je doktor, nebo léčitel. Bez pochopení 

a zásadní životní změny to prostě nepůjde.
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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

04 2019 
59 Kč | 2,40 €

 Rozhovor s Antonínem Baudyšem
  Mozek jako Ferrari
 Poštovní harakiri

 Po čem lidé touží
 Svět naštvané matky
 (N)emoce a vědomé zdraví

Proč se nám ji pořád 
nedaří najít? A jak 
vlastně vypadá? 

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
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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
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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?

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...

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?

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.




