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EDITORIAL

yrazil jsem si v sobotu odpoledne na procházku. Z krásného 
jarního odpoledne jsem se radoval jen do momentu, kdy mi 

nosem projel ostrý zápach. Začaly mi slzet oči a vmžiku 
jsem se dávil, div se mi neobrátil žaludek.  

Jakmile jsem se vzpamatoval z prvotního šoku, zhruba 
čtyři sta metrů ode mě si to po obilném poli šinul traktor s postřikovačem 

a vesele rozprašoval po poli chemii. Nedaleko mě běžela paní se psem, 
o kus dál jela maminka s kočárkem. Otočil jsem se a prchaje pryč jsem obě  

upozornil na vetřelce. Když mě viděli zhnuseně lapat po dechu, jako argument 
jim to stačilo. Nikde žádná cedule nebo oznámení, takhle se dnes „zemědělčí“ 
zcela běžně. Miminka nemiminka, včely nevčely, půda nepůda a voda nevoda. 

Jdi s tou chemií do hajzlu, vzpomněl jsem si na slova moudrého doktora 
z Vesničky mé střediskové.

Dnešní chemici, kteří si pořád ještě z nějakého důvodau říkají zemědělci či sed
láci, se s tím skutečně nepářou. A ještě mají někteří tu drzost vyprávět, že rost
liny hnojiva a pesticidy vstřebají a „spotřebují“, a tak jejich rezidua nezůstanou 

v půdě ani v podzemních vodách. Jak se dočtete v článku Žlutá je barva naše 
o tom, co provádíme s českou půdou, na straně 30, není to pravda. Promořená 

je jak půda, tak voda. Nejenže to potvrzují čerstvá měření, ale na pochope
ní faktu, že chemie skončí ve vodě i půdě, stačí i obyčejný „selský“ rozum.

Úřady tuto genocidu všeho živého kryjí a hlásají, že je vše v normě. Jak by ne, když 
se tomu normy přizpůsobují. A vědci, kteří čekají na granty, bez uzardění tvrdí, 
že studie nic škodlivého neprokázaly. Ale už jaksi neřeknou, že se studie, které 

by to prokázat mohly, raději ani nedělají. Všichni si pěkně lebedí ve vzájemné 
symbióze, a aby toho nebylo málo, celý stát nám řídí největší z chemiků.

Šel jsem tedy na opačnou stranu, kde jsem to tolik neznal, a úzká cestič
ka mě zavedla z lesa přímo… na pole. Nevěřil jsem vlastním očím, ale jediný 

východ z této části lesa byl buď přes obrovské pole řepky, nebo obilí. Zvolil 
jsem druhou možnost doufaje, že na tomhle dnes nestříkali. I když jsem 

kolem řepky jen procházel, musel jsem vyprat všechny věci 
včetně batohu, neboť jsem vypadal jako žluťásek.

Asi po dvaceti minutách jsem, ani nevím jak, sestoupil 
přes louku na rozcestí, odkud už to bylo jen pár metrů 

ke krásnému mlýnu. Tekla u něj studánka, ze které jsem 
pil čtrnáct dní předtím. Jelikož jsem přišel tenkrát z jiné 
strany, vypadalo vše přímo panensky a idylicky. To jsem 
ještě nevěděl, že je studánka přímo pod řepkou. Nechci 

sýčkovat, ale mám pocit, že tudy cesta opravdu nevede…

      Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Cesta z města
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ŠIFRA  
UPŘÍMNÉHO  
MISTRA

V šichni děláme chyby, říká se, 
a je to pravda. A těmi chyba
mi bychom se měli učit. Když 
se to řekne nebo napíše, zní 

to docela rozumně a jednoduše. Ostatně 
třeba Milan, šéfredaktor Šifry, o tom ví 
své. Teorie mu jde dobře, v praxi už je to 
ale o dost horší. Snažím se mu pomoct 
a poradit, ale musí na to přijít sám. Tak 
jako každý z nás, bez výjimky.

Malé děti se učí rychle, protože jsou 
zvědavé a nadšené a hlavy mají otevřené. 
Pak ale nastoupí do soukolí systému, kte
ré začíná školou, a ještě než zazvoní na 
chodbě zvonec, učení je konec. Všechno 
nasávají jako houby, to dobré, i to špatné, 
potíž je ale v tom, že v době, kdy jim to 
jde nejlíp, se naučí většinu věcí špatně. Od 
čištění zubů po historii druhé, první či 
jakékoli jiné války.

Pak vyrostou a  to, co se lidé naučili 
špatně, zase naučí špatně své děti. Je to 
jako v začarovaném kruhu. A když pak 
dospějí do věku, kdy už získají nějaké 
zkušenosti, je pro lidi ohromně těžké své 
špatné návyky a přesvědčení změnit. Za 
ta léta se totiž v mozku vypálily a vy
běhaly neuronové dráhy,  podle 
nichž pak mozek funguje. Jsme 
pohodlní, duševně líní, a  jdeme 
cestou nejmenšího odporu. Něco 
jsme se kdysi naučili a na něco 
si zvykli, a podle toho jedná
me bez ohledu na následky.

Roli v tom, jací jsme a jak 
se chováme, hraje výchova, 
povaha, podstata i prostře
dí, které formují nastavení 
člověka. Jestliže se ale říká, 
že se děti rodí jako nepo
psaný list papíru, není to 
tak úplně pravda. To, jací jsme, 
je už dopředu dané. Ostatně 
nejsme tady poprvé, viz článek 
na straně 24 o paralelních živo
tech. Podstatu člověka nezmě
níte. Každý jsme jiný. Pokud je 
někdo darebák, dobrou výcho
vou v  něm jeho sklony maxi
málně potlačíte a  zabráníte 

například tomu, aby se z něj stal masový 
vrah. A naopak, pokud je někdo hodný, 
hajzla z něj neuděláte ani týráním. Zlo
meného člověka možná, ale ne krev milu
jícího psychopata.

Jsme prostě takoví, jací jsme. Problém 
je, že kvůli těm všem společenským sys
témům, normám chování, výchovám 
a manipulacím většina lidí vůbec netu
ší, kým doopravdy jsou, a  místo toho 
hrají neustále nějaké role. A  postupně 
se vzdalují od své podstaty a propadají 
se hlouběji a hlouběji do nevědomí. Ne
záleží přitom na tom, jestli jsme takoví, 
nebo makoví. Musíme to ale nejdřív vě
dět, a jedině pak se s tím dá něco dělat. 
Podívat se do zrcadla. Ne si pořád něco 
namlouvat a předstírat, to nikam neve
de. Jste zlí? Tak buďte, ale nesnažte se 
tvářit sami před sebou, že nejste. Ško
dí to zdraví. Teprve když přijmete svoji 
podstatu, můžete se rozhodnout, zda 
chcete takto pokračovat, nebo už vám 
to nevyhovuje a chcete se změnit.

Až donedávna, konkrétně do 21. 12. 
2012, kdy končil starý Platónský rok a za

vršil se určitý cyklus, jsme to ni
jak neřešili. Fungovali jsme, jak 
jsme fungovali, a nějak to vždyc
ky dopadlo. V  novém věku se 
ale změnila pravidla hry, neboť 

jsme vstoupili do hluboce 
transformačního období. 
Někdo se tomu pomy
šlení, že se něco mění, 
usilovně brání a  popí
rá realitu, ale to je jen 
obrana a na skutečnosti 
to nic nemění. Změnu 
cítí už i popírači – všíma

jí si, že to, co jim fungovalo 
a procházelo dříve, fungovat 
a  procházet přestává, a  ne
chápou proč. Někdo napří
klad kradl, podváděl a škodil 
a byl v tom mistr. Teď, ač se 
snaží dělat vše stejně jako 
dřív, výsledky nejsou takové, 
jaké by si představoval. Pro
to bude donucen své fungo

vání dříve či později změnit. Týká se to 
ale každého z nás, ať už jsou naše slabiny 
a potíže jakékoli. Když ti něco nejde, pře
mýšlej proč, a snaž se to zlepšit. 

Na Zemi teď proudí jiná energie, čas 
se zrychluje a díky tomu se lidé postup
ně probouzejí. Uvědomují si, co předtím 
netušili, všímají si věcí, kterých si nevší
mali… Kdybych takhle mluvil před 15 
lety, pověsí mě za pásek do průvanu, teď, 
i když se mnozí budou vztekat a má slova 
odmítat, stejně uvnitř cítí, že to tak nějak 
opravdu je. Jsme tlačeni do kouta. Staré 
už jenom dojíždí, aby mohlo vyrůst nové. 
Základním stavebním kamenem nového 
věku je změna a smyslem není nic jiného 
než být konečně sami sebou a vzpome
nout si na to, kdo doopravdy jsme.

Proto je tak důležité změnit svoje na
stavení, na tuto dobu se adaptovat a sna
žit se být lepšími lidmi. Všechno ve ves
míru se hýbe a točí a ani my nemůžeme 
zůstat stát na místě. Změna a pochopení 
je ten nejdůležitější, ale také nejtěžší úkol, 
který nás v nejbližší budoucnosti čeká.

Proč je ale tak těžké změnit své staré 
návyky, které nás zavedly až tam, kde 
jsme nyní? Jednak proto, že máme rádi 
svoji komfortní zónu a nic měnit nechce
me, i  když nám daný stav nevyhovuje. 
Už jsme si zvykli. Navíc když se ocitáme 
v nových a neznámých situacích, ve kte
rých si mozek neví rady, udělá to podle 
vzorce, který je mu důvěrně známý. Tedy 
tak jako vždycky, po staru. 

I když nevíte jak, zkuste to udělat hlav
ně JINAK. Podívat se na to z jiného úhlu, 
než by vás obvykle napadlo. Získat nad
hled, vynořit se ze svého zasmrádlého 
rybníčku a začít znovu. Krůček za krůč
kem. Jako malé děti. Pokud se budete 
snažit, tak i když padesátkrát zakopne
te, zase se zvednete a nakonec to půjde. 
Pokud se vám zase něco nepovede, třeba 
dokončit časopis s dostatečným předsti
hem, a jste ve stresu a zničení, víte, že je 
to špatně. A že musíte věci udělat jinak 
a ne o tom jenom mluvit. A když už to 
víte, tak se uklidněte, nadechněte a pro
stě to udělejte líp. Viď, Milane?  vid 

JAKO malé DĚTI
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Z jiného světa
S KŘÍŽKEM PO FUNUSE? Premiér Andrej 
Babiš vystoupil proti tomu, že nadnárodní 
řetězce dodávají ve stejných obalech místo 
originálních výrobků ošizené náhražky. „Já 
jsem tomu nechtěl věřit, ale když jsem se o to 
začal zajímat, tak my jsme skutečně popelnice 
Evropy,“ řekl při startu kampaně před 
eurovolbami Babiš a pohoršil se nad tím, proč 
by naše děti měly mít jinou Milku než děti na 
Západě. A dodal, že české řetězce nemohou 
objednat originální zboží určené pro západní 
trhy, ani kdyby chtěly. Pokud by tak učinily, 
příště nedostanou už ani druhou jakost. To 
vše s posvěcením „bratrské“ EU. Premiér 
to řekl dobře. Jenže nejmíň o měsíc pozdě… 
Europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová, 
jež se tématu věnuje dlouhodobě, kroutila 
hlavou nad Babišovým cynismem. „Pan 
premiér předvádí pokrytectví nejhrubšího 
zrna. Protože on a ministři za hnutí ANO měli 
šanci něco změnit, když se o tom rozhodovalo. 
Místo aby konali, tak nekonali, a nyní přichází 
s křížkem po funuse,“ tvrdí europoslankyně 
v narážce na dubnovou směrnici Evropského 
parlamentu, kde neprošel pozměňovací 
návrh, jenž by dvojí kvalitu zařadil mezi nekalé 
praktiky. Tím byl tento zločin zlegalizován. Na 
druhou stranu, v Česku není většího experta, 
který by toho o nekvalitních potravinách 
věděl tolik jako Andrej Babiš. Premiér ještě 
dodal, že bude bojovat proti tomu, aby nám 
zahraniční koncerny dodávaly „shity“, česky 
s*ačky. Asi chce mít i na ně monopol jen on.

ŠKOLA HROU. Ředitel základní a mateřské školy na Kroměřížsku byl 
obviněn ze zpronevěry. Prostřednictvím svěřené služební platební karty 
provedl bezmála tři desítky výběrů z bankovních účtů školy sloužících pro 
účely fondu kulturních a sociálních potřeb, a získal tak přes 364 tisíc korun. 
A to nebylo vše. Dále od žáků školy přijal 57 tisíc korun na úhradu školy 
v přírodě. Z této částky si ponechal bezmála 49 tisíc korun,“ uvedla policejní 
mluvčí Simona Kyšnerová s tím, že od rodičů dále přijal 12 tisíc korun na kurz 
plavání. Z těchto peněz si vzal tisíc korun. „Kromě toho si ponechal i necelých 
patnáct set korun na stravné od zaměstnanců školy. Veškeré tyto finanční 
prostředky použil pro vlastní potřebu,“ dodala mluvčí. Celkem to hodilo 
416 000 korun. Peníze, které byly určeny do fondu kulturních a sociálních 
potřeb, na kurzy plavání či na úhradu školy v přírodě, uplatnil na svoji silnou 
potřebu – prohrál je v kasinu. Vzhledem k tomu, že nešlo o nijak sofistikovanou, 
ale velmi snadno dohledatelnou kriminální činnost, zřejmě věřil, že vyhraje. 
Takhle doslova tu školu a školku hrou Komenský asi úplně nemyslel…

FINANČÁK. Na Facebooku se objevila přesvědčivá analýza přístupu státu, Evropy 
a celého globalizovaného světa k občanům: „Do lesa přijede Finanční úřad a mezi 
zvířátky zavládne panika. Šnek i s celou rodinou uhání z lesa, když ho potká čáp a ptá 
se: ,Kam běžíš šneku?‘ – ,Ale, do lesa přijel finančák vybírat daně a teď – já mám 
barák, moje žena má barák, všechny děti mají barák, no to bych se nedoplatil!‘ Čáp se 
zamyslí a začne taky utíkat. A narazí na medvěda. ,Kam běžíš, čápe?‘ – ,Ale, do lesa 
přijel finanční úřad vybírat daně, a to víš – já si žiju na vysoký noze, moje stará si žije na 
vysoký noze, všechny děti si žijou na vysoký noze, no to bych se nedoplatil!‘ Medvěd se 
zamyslí, začne taky utíkat, když škobrtne o krtka. ,Kam pelášíš, medvěde?‘ – ,Ale, do 
lesa přijel finančák vybírat daně a teď – já mám kožich, moje stará má kožich, všechny 
naše děti mají taky kožichy, to bych se nedoplatil.‘ Krtek se zamyslí a rychle se taky 
hrabe z lesa pryč. Vyhrabe se až v zoo, přímo v kleci paviánů. Starý pavián na něj kouká 
a ptá se: ,Co tady děláš, krtku?‘ – ,Ale, do lesa přijel finančák vybírat daně a teď – já 
mám nahrabáno, manželka má nahrabáno, děti, ty mají taky nahrabáno, no to bych 
se nedoplatil!‘ Pavián na to: ,Krtku, co blbneš. Podívej se na mě – já mám holou prdel, 
stará má holou prdel, naše děti mají taky holou prdel, a stejně nás všechny zavřeli!‘“

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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POMÁHAT A VÁLČIT. Česká vláda poslala v uplynulých dvou 
letech ukrajinským nestátním organizacím a nadacím 35 milionů 
korun. Peníze prý mají pomáhat obnově země a podporovat její 
„demokratickou transformaci“; určeny jsou na boj s korupcí, na 
podporu kvalitních médií či na ochranu lidských práv ve východních 
regionech nekontrolovaných ukrajinskou vládou či na Krymu. Skoro 
16 milionů rozdělila v rámci veřejných grantových výzev česká 
ambasáda v Kyjevě na 19 projektů místních nevládních organizací. 
„Podpora těchto projektů přinesla nejen konkrétní výstupy, ale 
rovněž přispěla ke značnému zviditelnění ČR jak v přijímající zemi, 
tak mezi ostatními dárci,“ uvádí se ve zprávě ministerstva zahraničí, 
kterou dostanou ministři na stůl. Česko se tak podle ministerstva 
zařadilo mezi demokratické země, které se také podílejí na 
obnově Ukrajiny, jako jsou Německo, Kanada či USA. Milion a tři 
sta tisíc se našlo i na projekt Kritické myšlení proti populismu. 
Ministerstvo ve zprávě dále „vyhrožuje“, že pomoc Česka 
Ukrajině, která začala již v roce 2014 (státním převratem), tímto 
nekončí a desítky milionů poputují na Ukrajinu i v dalších letech. 
Zařadili jsme se tak po bok v pomáhání a ve vývozu demokracie 
nejaktivnějších zemí, hlavně Spojených států, které již desítky let 
drží stále stejnou linii zahraniční politiky: tam, kde pomáhají, je to 
čím dál horší a sto let tam tráva neroste. Co se takhle soustředit 
na sebe? Ostatním zemím by to mohlo opravdu pomoct…

VESMÍRNĚ ŠEDÝ. Zastupitel Prahy 6 Vladimír Šraier (Piráti) 
rezignoval na svůj post v dozorčí radě společnosti Trade 
Centre Praha (TCP), která se stará o správu a obchodní 
využití nemovitostí, kvůli tomu, že chtěl pro svou funkci 
služební mobil. Na začátku dubna požádal o „iPhone XS Max 
v provedení vesmírně šedý s větším displejem (6,5“) a střední 
pamětí, tj. 256 GB“. A strhlo se absurdní drama. „Členové 
dozorčí rady sice mají na služební telefon nárok, ale nikdo 
jiný o něj nežádal. Šraier si navíc nadiktoval požadavky na 
telefon, který vyjde na 37 490 korun,“ napsala, zcela jistě 
jen náhodou, politicky konkurenční MF Dnes. Poté, co byl 
případ účelově zmedializován, pan Šraier uvedl: „Na telefon 
mají nárok všichni členové dozorčí rady. Tato objednávka ale 
byla chyba a omlouvám se za to.“ A požádal o odkup. „Příliš 
dlouho jsem podnikal, abych si uvědomil, jak citlivou 
záležitostí služební manažerský telefon je. Nárok nenárok, 
měl jsem si ho pořídit sám,“ seznal – na českého politika 
velmi nezvykle – s tím, že se rozhodl převzít politickou 
odpovědnost a na pozici člena rady rezignovat. Jasně, na 
první pohled vypadá telefon za 40 000 Kč jako výstřelek, 
ale vzhledem ke kvalitě a praktičnosti používají výrobky od 
Applu manažeři standardně, protože se na nich lépe a rychleji 
pracuje a podstatně víc vydrží. V Česku se stává pomalu již 
tradicí, že to máme vše tak trochu pomotané. Když někdo 
odstoupit má, tak neodstoupí, a naopak. A místo aby se řešily 
rozkrádačky a dotace za miliardy, zabýváme se mobilem.

NEJVĚTŠÍ JULI. Třináctiletá Julie Moravcová spáchala v roce 2014 
sebevraždu, k níž přispěla kromě zvýšené dívčiny citlivosti tvrdá 
šikana na liberecké základce. Její matka Dana se rozhodla tragédii 
zveřejnit jako varování. Spolužáci Julii nadávali do štětek, šered, krav 
a blbek a často ji kopali, mlátili polštářem nebo hráli hru na největší 
Juli, kde ona představovala největšího ztroskotance. Chlapci i dívky 
ve třídě se jí smáli a ponižovali ji i kvůli černému baretu lemovanému 
řetízkem či matčině Škodě Favorit. Škola prý měla snahu situaci 
řešit, ale nevěděla jak; podle matky měla špatně nastavený celý 
systém. V den smrti si Julie zapsala do deníčku: „Klesla jsem na 
úplné dno. Každý den, hlavně večer, potichu brečím… S každou 
urážkou kousek ve mně uvnitř umře.“ Nakonec umřela celá. Nyní, 
po pěti letech, město Liberec zahájilo na základních školách kampaň 
proti dětské šikaně. Juliino jméno se stalo symbolem projektu, za 
nímž stojí náměstek primátora a bývalý učitel Ivan Langr. Součástí 
je i divadelní představení. Výsledek? Odborníci sepsali stížnost na 
kraj, že to je „neprofesionální a nesystémové“. Hlavně že jim ten 
systém tak skvěle funguje. Na dotaz novinářů kritici přiznali, že 
o kampani nic bližšího nevědí a představení neviděli. Jak příznačné…  

PANE BOŽE… Strážníci Městské policie zadrželi v květnu 
čtyřiadvacetiletého cizince, který si chtěl zajít na toaletu v jedné 
restauraci v centru Prahy. Muž, jemuž strážníci naměřili tři 
promile alkoholu v krvi, se po příchodu do podniku domáhal 
vstupu na toaletu, která byla pouze pro hosty. Objednal si tedy 
nápoj, což je na ožralu dost racionální chování, jenže pak neodolal 
a – zřejmě silou zvyku – zvolal něco jako „alou na bar“. Hosté 
však rozuměli alláhu akbar, jídlo nechali jídlem a pití pitím a vzali 
nohy na ramena. O tom, jestli stihli zaplatit, agentury nehovoří, 
avšak v panice, kterou v Evropě stále známější a důvěrnější 
islámský pokřik Bůh je veliký vyvolal, o tom lze s úspěchem 
pochybovat. Nakonec vše dobře dopadlo a nic nevybuchlo. Bůh 
se zřejmě vůbec nedíval, když do sebe jeho obdivovatel dokázal 
nasoukat tři promile alkoholu i přesto, že ten je v islámu přísně 
zakázaný a Alláh ho nerad vidí. Zatím se – i podle pražského 
incidentu – zdá, že mají z Alláha největší vítr původní Evropané…
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Když jako devatenáctiletá 
nadějná sportovkyně 

vyrazila na mistrovství 
světa do Austrálie, druhý 

den jí u dveří zazvonil 
Zdeněk Pohlreich. 

Zamilovali se do sebe, 
pak se jeden druhému 
ztratili, ale nakonec se 
po 25 letech zase našli. 

Trenérka koní a lidí 
Zdeňka Pohlreichová 
toho prožila dost na 
to, aby o tom mohla 

vyprávět.

STARÁ  
LÁSKA 
NEREZAVÍ
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Miluju i vás,“ říká mi dobře na
laděná sympatická dáma a já 
se vyplašeně otáčím. Je totiž 
vdaná. A ne jen tak za něko

ho. Už osm let totiž nosí jméno slavného 
šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha, který 
nejde pro nějaké to ostřejší slovo daleko. 
A kdyby viděl, jak upíjím ranní čaj přímo 
z jeho hrníčku s nápisem Zdeněk – jméno 
slovanského původu s významem tajemný, 
přímočarý neústupný a  stát se slavným, 
možná by ho v televizi vypípali nebo mě 
vezli nohama napřed.

„Dneska už je mírnější, hotový berá
nek. Mám na něj dobrý vliv,“ směje se 
Zdeňka Pohlreichová na svém krás
ném ranči nedaleko Prahy. Když se vy
motáte z  ranní zácpy hlavního města 
nebo ho objedete po okruhu, je to sem 
zhruba 20 minut směrem na Příbram. 
Ve vesničce Líšnice si paní Pohlreicho
vá od místní farnosti pronajala zchát

ralé prostory s rozsáhlým pozemkem, 
na kterém chová deset koní. Do jejího 
mini horse clubu jezdí nejen adepti 
jezdectví a  milovníci zvířat, ale i  zá
jemci o dobrou radu a všichni ti, kteří 
nevědí, co se sebou, nebo mají v životě 
problémy, jež sami nedovedou vyřešit. 
Dva dny přede mnou ale v  příjemné 
„zasedačce“ trávila víkend například 
dvacítka veterinářů, kteří tu uspořádali 
homeopatický seminář.

„Pojďte za mnou, něco vám ukážu,“ 
vede mě do ohrady ke kobylce jménem 
Divine neboli Božská. „Když na nás po
hlédne, zastavíme se a podíváme se jí do 
očí. Když se otočí, půjdeme směrem k ní, 
ano?“ Uděláme, co řekne, asi třikrát. „Sta
čí, už je to,“ řekne majitelka ranče a od 
tohoto okamžiku chodí Divine všude za 
námi jako pejsek. To samé provedeme 
i s Lucky Star, Šťastnou hvězdou. Funguje 
to úplně stejně. „Napojily se na nás. Koně 

žijí v přítomném okamžiku a jsou napo
jeni na univerzální vědomí. A protože je 
vše propojeno, cítí, jak jsme na tom s na
pojením my,“ vysvětluje.

Jeden z koníků si to namíří přímo ke 
mně, a tak instinktivně o krok ucouvnu. 
„Tak a teď cítí, že si nejste jistý, a nebude 
vás respektovat. Potřebuje silného lídra, 
který mu určí hranice. Koně poznají naši 
nejistotu, psychické problémy i momen
tální náladu. A  protože jsou citliví na 
stres, když se nezklidníte, nespolupracu
jí.“ Proto jsou koně pro Zdeňku Pohlrei
chovou ideální parťáci a pomocníci.

Pokud má někdo problémy zrovna 
s nastavováním vlastních hranic, koníci 
ho mohou pěkně pozlobit; dorážejí na něj 
nebo mu třeba ožvýkají svetr. Aby si člo
věk uvědomil, že s tím musí něco dělat. 
Ptám se, jak jsem měl tu situaci vyřešit 
správně. „Necouvat, naopak jej lehce za
tlačit od sebe, aby věděl, že to je váš pro

stor. Pak vás začne respektovat a bude 
šťastný,“ říká Zdeňka, která koně hojně 
využívá při práci s  lidmi, protože jsou 
skvělí učitelé. Spokojeně vypadá i ona, ale 
nebylo to tak rozhodně vždy.

Co je to život
Před čtyřmi lety prožila trenérka koní 
a  lidí něco, co jí doslova zachránilo 
a změnilo život od základu. A teď svoji 
životní zkušenost předává druhým. Byla 
to rakovina.

Do té doby žila jako většina žen 
a  mužů. Věčně nespokojená se sebou 
i druhými, honila se za penězi, nevychá
zela dobře se svými dětmi ani s okolím, 
a dle vlastních slov byla také „pyšná, pro
tivná a nesnesitelná“. A protože se sama 
sobě nelíbila, podstoupila rovněž pár kos
metických vylepšovacích zákroků. Snaži
la se sice být ve všem dokonalá, ale moc 
jí to nešlo. Cítila, že ji něco „žere“ zevnitř. Foto Profimedia 

Řekli mi, že mi zbývají dva měsíce. Tak já budu za dva 
měsíce mrtvá, říkala jsem si. A začala jsem poprvé 
přemýšlet o tom, co je to vlastně život.
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„Když nemáš sebelásku, tak se to snažíš 
zaplácnout nějakou berličkou v materiál
ním světě. Kupuješ si věci, honíš chlapy, 
rozdáváš se, až jakoby prodáváš by se 
dalo říct. To znamená, že je vše zamě
řené na výkon a tu materiální stránku, 
tedy věci, věci, věci. A to je právě to, proč 
jsi unavená – dáváš tam tu lež a masku. 
Takže jsi neustále unavená z  toho, jak 
něco předstíráš. A to tě nesmírně vyčer
pává, ta přetvářka, to neustálé snažení 
vypadat dobře a ukazovat navenek, jak 
jsi perfektní, když jsi vevnitř totálně na 
s*ačky,“ vyprávěla Zdeňka Pohlreichová 
před dvěma let v pořadu Třináctá kom
nata na České televizi.  

Až přišla drsná diagnóza. „Když vám 
oznámí, že máte smrtelnou nemoc, 
všechno se vám najednou zhroutí. Řek
li mi, že mám dva měsíce života, těžký 

a velký nádor. A jak se to stalo, tak jsem si 
říkala: Tak já budu za dva měsíce mrtvá. 
A začala jsem přemýšlet o tom, co je to 
vlastně život.“ Poprvé ve svém životě si 
kladla ty nezákladnější otázky. Ne kolik 
a kdy, ale proč a jak. Okolnosti ji k tomu 
donutily.

Po první chemoterapii, kdy jí bylo hod
ně špatně, vyrazila se psy do lesa. A zni
čehonic se začala omlouvat. Omlouvat? 
„Ano, omluvila jsem se. Vůbec jsem nevě
děla komu. Pořád jsem se jen omlouvala. 
Asi životu, všem, kterým jsem ubližovala, 
nejvíc sobě. A pak to přišlo. Dostala jsem 
jakousi milost. Jako kdybych pozřela ně
jakou drogu, ale bylo to skutečné. Pocítila 
jsem obrovskou lásku.“ Byla to ale úplně 
jiná láska, než to, co za ni obvykle po
važujeme. Láska s velkým L. „Tak, jak je 
láska prezentována, co si lidi myslí, že to 

je, tak to láska vůbec není. Z toho potom 
pramení frustrace, že oni nemůžou najít 
naplnění. Hledají dokonalého partnera, 
tenhle nevyhovuje, ten taky ne… Je to 
nepopsatelný pocit. Propadla jsem se do 
zvláštního stavu úplného vědomí, kdy 
jsem viděla, že nejsem oddělena od vše
ho ostatního, jak jsem si dosud myslela, 
a uviděla jsem, co je za tím,“ snaží se najít 
slova pro moment, kdy byla tak na dně 
a  zlomená, že se vzdala svého silného 
ega, a tím dovolila, aby se TO stalo. Aby 
se to vůbec mohlo stát. „Všechno je v háji, 
umíráte, ego už nemůže nic, jste na dně. 
Tak co vám zbyde? Jedině to odevzdat.“

Chvíle osvícení, kdy nahlédla za hra
nice toho, o čem si myslíme, že je jediná 
realita, brzy zmizela. Ale tím, že Zdeňka 
uviděla, že je tady něco víc a to, co po
važujeme za skutečné my, je sice věrná, 

„Koně žijí v přítomném okamžiku a jsou 
napojeni na univerzální vědomí. A protože 

je vše propojeno, cítí, jak jsme na tom 
s napojením my.“   Foto Šifra 
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ale pořád jen iluze, přestala se bát. Je to 
jako když ochutnáte poctivou zmrzlinu, 
taky už se nebudete chtít vracet k  té 
staré práškové… Jako kdyby jí dal život 
„ochutnat“, aby viděla, že nic není ztrace
no a že se může uzdravit a žít jinak. A tak 
se uzdravila a žije jinak.  

Baseballová láska
Po tomto „kosmickém“ zážitku si Zdeň
ka vzpomněla, že jako malá holka tohle 
kdysi tušila. Věděla, kdo je a co je správné, 
a měla svůj bohatý vnitřní svět. Narážela 
ale na hrany systému, který ji postupně 
semlel podobně jako většinu ostatních 
lidí. „Moc ráda jsem třeba malovala. Při
hlásila jsem se v  sedmnácti na střední 
škole do celostátní soutěže, kterou jsem 
se svým obrazem vyhrála. Výhra byla 
1000 korun. Když mě vyhlásili a předali 
mi trofej a tu peněžní cenu, tu tisícovku 
mi po odchodu z pódia zase vzali a řekli: 
Děkujeme, že to věnujete na Socialistický 
svaz mládeže. Naštvala jsem se a od té 
doby jsem nenamalovala ani čárku, až 
zase po té své nemoci,“ vzpomíná žena, 
která se narodila do velmi chudé rodiny 
na severu Čech a její život se vyvíjel všeli
jak jinak než podle jejích představ.

Tatínek jí umřel, když jí bylo deset, 
a jako nejstarší ze čtyř sester se měla co 

ohánět. „Maminka se snažila nás uživit 
a jako děti jsme měly hodně starostí. Mu
sela jsem vygruntovat celý byt, starat se 
o deset let mladší sestru, které byl rok. 
Vodila jsem ji do školky a měla tolik po
vinností, že jsem si připadala jako druhá 
matka.“ Maminka se dcerám nestíhala 
věnovat, protože neměla kapacitu a hla
vou byla úplně někde jinde. „Chyběla 
mi ta láska a moc těžce jsem to nesla,“ 
vzpomíná na své dětství Zdeňka, která 

odmala intenzivně sportovala. V  soft
balle, což je ženská obdoba baseballu, to 
dotáhla až do reprezentace a v 19 letech 
vyrazila na „osudové“ mistrovství světa 
do Austrálie.

Hned druhý den u dveří domku, kde se 
spoluhráčkami bydlela, zazvonil mladý 
baseballista, jenž do Austrálie emigro
val. Psal se rok 1989, a zrovna když utekl 
z  Československa do Holandska, přišla 
u  nás listopadová revoluce. Načasování 
nic moc, on se ale vracet nechtěl. Holand

sko mu oznámilo, že ho v zemi nenechá, 
protože už není emigrant a není důvod, 
odmítla jej Amerika i Kanada. Jediný, kdo 
ho přijal, byli Australané. „Holky z týmu, 
které ho znaly, mu vezly z Čech věci, kte
ré tady nechtěl nechat a měl je schované 
u maminky, když utíkal. Třeba boty na 
kolo,“ vzpomíná na setkání se svou vel
kou láskou.

Ten mladý sportovec se jmenoval Zde
něk Pohlreich. „Byl tam týden, když si 

přišel pro ty věci. Byl úplně chudý a ne
měl vůbec nic. Byla to láska na první po
hled. Strávili jsme tam spolu měsíc a moc 
jsme se do sebe zamilovali.“ Zdeňka byla 
u  toho, když vyučený kuchař obchá
zel desítky restaurací, kde sháněl práci. 
„Nebyl naštvanej, měl v  sobě obrovský 
potenciál makat, chtěl dělat. Pamatuju, 
že pracoval na začátku v nějaké čínské 
restauraci, kde myl nádobí. Měl do krve 
rozežrané ruce od saponátů, pořád jen 
myl, myl a myl.“

Kůň cítí, že si nejste jistý, a nebude vás respektovat. 
Potřebuje silného lídra, který mu určí hranice. Koně 
poznají naši nejistotu, psychické problémy i náladu.
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Zatímco kuchař v Austrálii rozjel slib
nou kariéru a už po třech letech se stal 
šéfkuchařem ve francouzské restauraci 
La Guillotine, kde s ním byl majitel na
tolik spokojený, že mu nabídl v podniku 
partnerství, Zdeňka se po mistrovství 
světa a krátkém románku vrátila do Čes
koslovenska. Těhotná. Dítě se ale nena
rodilo. „Měla jsem celý život před sebou, 
otec někde na druhém konci světa…“ 
A  tak skončila velká baseballová láska. 
Nebo ne?

Když se po dvou letech přijel Zdeněk 
Pohlreich podívat domů, okamžitě Zde
nu vyhledal. Poslal jí do školy, kde učila 
tělocvik, pugét růží se vzkazem „Od klo
kanů“. „Sešli jsme se a dal mi telefon, na 
který mám ten den zavolat. Tak jsem na 
něj zavolala a zvedla to jeho manželka. 
Nestálo mi to za to, a tak jsem ho odpál
kovala.“ Za další dva roky se šéfkuchař 
z  Austrálie vrátil nadobro. On tam byl 
sice šťastný, ale po dohodě s tehdejší že
nou se vrátili. Dodnes to považuje za svoji 
životní chybu. Jenže nebýt této chyby, ne
potkal by znovu Zdenu.

Vyléčit duši
Jestli totiž někdy platilo rčení o staré lás
ce, která nerezaví, pak u Zdeňka a Zdeň
ky. Ona se vdala, on se nerozvedl, a tak si 
tak (ne)spokojeně žili, když před deseti 
lety Zdeňčina sestra vařila bramborovou 
kaši. „Hodila tam nejdřív máslo a já s di
vila, proč tam nedá mlíko. A ona na mě: 
Tys neviděla, jak to dělá ten plešoun, kte
rý chodí po hospodách? Pojď sem, já ti 
ho ukážu. A tam na mě vyskočil Zdeně
ček,“ směje se Zdeňka, jíž sestra nechtěla 
věřit, že zrovna on byl sestřinou první 
velkou láskou před dlouhými pětadvace
ti lety. Sestře to nedalo a napsala o tom 
šéfkuchaři, který odpověděl: „Některé 
věci v  životě se nezapomínají, okamži
tě mi na ni pošlete číslo.“ Věci nabraly 
rychlý spád. „Já jsem byla se svým man
želem v té době 17 let a bylo to už takové 
vlažné. Žili jsme jako brácha a ségra a já 
nechtěla žít s bráchou. Ta naše láska se 
Zdeněčkem přesně v místě, kde v Aus
trálii skončila, v tu vteřinu začala znovu.“ 
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A nezastavila ji ani Zdeňčina nemoc. 
Naopak. Nejprve si ale Zdeňka „vyrobila 
rakovinu“, která je podle ní daň za to, 
že nechápala principy života, a musela 
najít i lásku sama k sobě, neboť „nemů
žete pochopit opravdovou lásku, když 
se nemáte rád a nevíte, kým doopravdy 
jste“. Podstoupila jak konvenční léčbu, 
tak alternativní, neboť věděla, že běžná 
léčba možná může pomoci tělu, ale „ne
vyléčí duši“.

Jak se dá vyléčit duše a pochopit prin
cipy života? Kde děláme největší chybu? 
„Lidi hledají štěstí a snaží se pořád něče
mu přijít na kloub. Ale tohle, co vidíme 
kolem sebe, není realita,“ usmívá se. A co 
to teda je, když to vidím? „Iluze,“ odpo
vídá Zdeňka. „My pořád hledáme štěstí 
v  objektech. Hudba, hmota, předměty, 
myšlení, cítění, pořád jsme v  objektech 

vnímání. Ale naprosto nám uniká to 
NĚCO, co toto cítění, vnímání a myšlen
ky vytváří. Musíme jít za ty objekty, které 
nás vytahují z toho, kým opravdu jsme.“

Důležité podle ní nejsou vnímané 
předměty, ale otázka, kdo nebo co vytvá
ří toto vnímání. „NĚCO vytváří vnímání. 
A to vytváří pocit toho těla. A v tom těle 
jsme odděleni od toho NĚČEHO, co to 
vnímání vytváří. Ale to je jenom mentál
ní záležitost, iluze. Prostě máme v hlavě 
kompjůtr, který vytváří dojem hmoty 
a těla, ale ten kompjůtr řídí VĚDOMÍ,“ vy
světluje a pokračuje: „Předměty jsou v re
alitě jen proto, abychom si mohli uvědo
mit sami sebe, svoji podstatu. Ty objekty 
ale nejsou ten klíč, nemají nás pohltit 
a vytáhnout z proudu života. To hlavní je 
vědomí v nás. Kdybyste tu byl vy a nebyl 
tu žádný předmět, tak byste se nemohl 
vidět a uvědomit si sám sebe,“ říká Zdeň
ka, která uvádí příklad obyčejného oka. 
„Oko také nemůže vidět samo sebe. Jeho 
existence má smysl pouze v případě, že 

mu dáte předmět, na který se podívá. 
Tehdy si uvědomí, že je oko.“

Pokud přestaneme podléhat této iluzi, 
umožní nám to podle Zdeňky oprostit 
se i od jedné podstatné věci, která nám 
brání v rozletu – emocí. „Protože nechá
peme principy této reality a jak to vlastně 
všechno funguje, máme pocit, že jsme 
samostatné, oddělené jednotky. A proto 
zažíváme strach, který v  nás podporují 
média, politici a celý tento systém. Je to 
boj. Když ale povahu této reality pochopí
me, boj zmizí.“

Jak? „Na každé čakře máme jednu žlázu 
s  vnitřní sekrecí. Skrze hormonální sys
tém Bůh řídí naše vědomí. Čakry jsou totiž 
brány k vědomí a celý proces řídí šišinka 
skrze hormony. A to jsou právě ty emoce. 
Na každé žláze je nějaká emoce. A pokud 
je neovládáte a  něco děláte stále dokola 

špatně, tak si vytvoříte blok a z toho pak 
vznikne nemoc. Proto je třeba čistit ener
getické dráhy od všech potlačených a usa
zených nánosů emocí a dalšího balastu,“ 
vysvětluje Zdeňka Pohlreichová a  uvádí 
příklad svého slavného manžela. „Zdeněk 
má velké ego, od přírody, přirozeně. On to 
ale umí i s tím egem udělat správně. Když 
má nějaký problém a zjistí, že ho nedove
de vyřešit, ať už s politikou nebo něčím 
jiným, tak to umí zmuchlat a  zahodit 
a vůbec se tím nezabývá. Já to taky dělám, 
ale já jsem na to přišla až nemocí a prací 
na sobě. Nebo mi říká: Ve mně se všechno 
ty zloby usazují, a nezlob se, lásko, dneska 
to musím vyndat. Takže jede: Tenhle je ta
kovej, tenhle mě nas*al v práci… Vyndá ze 
sebe všechny ty emoce a pak mě začne ob
jímat a to je dneska krásnej den. Udělá to 
vlastně egoisticky, ale pro sebe správně.“

I  Šéf má ale ještě drobné rezervy: 
„Když mi manžel říkal, že se to v něm 
usazuje, povídám mu: Ano, proto tě bolí 
klouby.“ vid 

Hledáme štěstí v objektech. Hudba, hmota, předměty, 
myšlení, cítění, pořád jsme v objektech vnímání. 
Ale uniká to NĚCO, co toto vnímání a myšlenky vytváří.

„Dneska už je mírnější, hotový beránek. 
Mám na něj dobrý vliv,“ říká o „drsném” 

šéfkuchaři Zdeňku Pohlreichovi jeho žena.    
Foto Profimedia 
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TENHLE 
JO A TAMTEN 

NE
V Česku se nebezpečně rozmáhá kádrování jako za minulého 

režimu. Nejnověji rozdělování lidí podpořilo i přelomové 
rozhodnutí Ústavního soudu. Budeme jednou vyplňovat 

před nákupem nebo návštěvou holiče dotazníky?

Foto Profimedia
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T ady už vážně přestává veške
rá legrace. Bolševici se vrátili 
v  plné zbroji, ale rafinovaně 
změnili dresy tak, že si půlka 

jejich tábora myslí, že nejsou bolševici, 
ale liberální demokrati. Bizarnost celého 
fenoménu zašla již dokonce tak daleko, 
že tito novodobí komunisti, kteří neví, 
že jsou komunisti, bojují proti komunis
tům a křičí přitom cosi o svobodě. Tento 
virus proniká do všech vrstev systému. 
U postižených napadá šedou kůru moz
kovou a snižuje orientační schopnosti; vý
sledkem jeho řádění je definitivní ztráta 
soudnosti.

Jen tak si lze vysvětlit čerstvé rozhod
nutí Ústavního soudu, které staví na hla
vu vše, co si člověk až dosud mohl o smy
slu práva a spravedlnosti myslet. Zvlášť 
paradoxně vyznívá ve srovnání se spole
čenskou náladou a ideologií, jež se šíří po 
Evropě a jež velí zastávat se menšin bez 
ohledu na situaci a míru. Jak se ale nyní 
ukazuje, tato tolerance se zřejmě týká 
jen některých skupin obyvatelstva, ty 
jiné si naopak musejí nechat leccos líbit. 
Říká se tomu také dvojí metr…

Když ostravská firma Golden Gas
tro Service vyvěsila ve svém hotelu 
Brioni ve známé Stodolní ulici na jaře 
roku 2014 oznámení, že občané Ruska 
se s platností od 24. března nemohou 
ubytovat, pokud nepodepíšou prohlá
šení odsuzující okupaci Krymu, netr
valo dlouho a  provozovnu navštívila 
Česká obchodní inspekce, jež celkem 
nepřekvapivě firmě udělila padesátiti
sícovou pokutu za „porušení zákazu 
diskriminace spotřebitelů“. Majitel 
hotelu, jenž měl určitý politický ná
zor, což je naprosto v  pořádku, pod 
vlivem emocí otevřeně diskriminoval 
část svých potenciálních zákazníků, 
kteří s tímto názorem nemají nic spo
lečného, což už v pořádku není. Úřady 
proti tomu zakročily, opět v pořádku, 
jede se dál.

Po odvolání hotelu krajský soud 
rozhodoval znovu a  pokutu za dis
kriminaci snížil na 5000 korun. To 
je fér a  tím to mohlo celé skončit, 
zvlášť když Nejvyšší správní soud 

poté verdikt včetně pokuty potvrdil. 
Firma prý byla připravená zacházet 
s  občany Ruska jinak než s  cizinci 
z  jiných zemí. Soud nezpochybnil 
právo firmy vyjádřit veřejně a  ote
vřeně politický názor, kritizoval 
ale zvolený způsob. Uvedl, že není 
přiměřené, aby provozovatel hotelu 
žádal po zájemci o „navýsost všední 
službu“ hodnotové vymezení vůči 
zahraniční politice jeho domovské
ho státu. Dále také vyjádřil obavu 
z  „prorůstání nevraživosti až nená
visti“ ve společnosti. Protože kdyby 
na to soud přistoupil a vytvořil pre
cedens, příště bychom také mohli 
před zakoupením chleba nebo ces
tou v taxíku vyplňovat třístránkový 
formulář a běhat po městě a  v  „ne
přátelském“ území hledat marně ob
chod, kde můžeme nakoupit. 

Jenže přesně tímto směrem se to 
celé nějak zvrtlo, když do sporu po 
stížnosti hotelu vstoupil Ústavní 
soud, který by měl být jakousi po
jistkou spravedlnosti pro případ, že 
je pošlapána, a  uvádět excesy týka
jící se porušení ústavních práv na 
pravou míru; ústava je přitom zákon 
nad zákony. Ovšem aby Ústavní soud 
spravedlnost ohýbal v duchu politic
ké poplatnosti a „opravoval“ správná 
rozhodnutí ostatních soudů, to je 
novinka, která namíchala v  českém 
právním nepořádku pořádně hustou 
bramboračku. Nebo je to jinak?

Host jako host? 
Zatímco Nejvyšší správní soud argumen
toval slovy hostinského Palivce z Osudů 
dobrého vojáka Švejka „host jako host, 
třebas Turek“, Ústavní soud  si vypůjčil 
pro své zdůvodnění příklad doktora 
Galéna z knihy Karla Čapka Bílá nemoc, 

který odmítal poskytnout svůj lék li
dem, kteří mohou zastavit válku. Co 
ale mají Rusové, kteří se chtěli ubyto
vat v ostravském hotelu, společného se 
zastavením či rozpoutáním války nebo 
tím, komu patří Krymský poloostrov, už 
soud neprozradil.

V  nálezu naopak s  odkazem na me
zinárodní organizace, odborníky i  mi
nisterstvo zahraničí uvedl: „Anexe 
Krymu odporuje základním pravidlům 
mezinárodního práva. Šlo o  bezpro
střední reakci na jednoznačné porušení 
mezinárodního práva. To, co udělal daný 
stěžovatel, koneckonců bylo v  souladu 
s českou zahraniční politikou i politikou 
mezinárodních organizací.“ Forma vyjá
dření názoru na připojení Krymu k Rus
ké federaci sice podle Ústavního soudu 
mohla být jiná, to ale nebylo podstatou 
sporu. Soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček 

zdůraznil, že „svobodné podnikání není 
jen cestou k  zisku, ale také prostorem 
k seberealizaci, a stát by do něj měl zasa
hovat jen výjimečně“.

To je pravda, ale vzápětí připojil Ústav
ní soud nejbizarnější argument, který 
by jednou měl vejít do dějin soudnictví, 
když prohlásil, že státní příslušnost je 
něčím jiným než národnost nebo rasa. 
Odmítnutí zákazníka pro etnickou pří
slušnost nebo náboženství by totiž po
dle soudu diskriminací bylo. Aha, takže 
když chce hospodský povolit hostům 
kouření, tak nemůže, tam svoboda pod
nikání nehrozí. Když chce vyhodit mus
lima nebo Roma, tak nemůže, protože 
by jej diskriminoval kvůli vyznání a rase. 
Ale Rusa vyhodit může jen proto, že je 
Rus a přijde mu ponižující být kýmsi ká
drován? Dobrá logika.

Nabízí se samozřejmě otázka, co by 
se stalo a  jak velká pokuta by přistála 
někomu, kdo by chtěl neubytovat třeba 

Euroideologie velí zastávat se menšin bez ohledu na 
situaci a míru. Tato tolerance se ale týká jen některých 
skupin obyvatel. Říká se tomu též dvojí metr… 
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Faul na Jágra
Nejslavnější český hokejista se má stát tváří zim-
ních olympijských her v Číně. Místo poděkování se 
mu dostalo sprostých urážek…   
Potřeba soudit, kádrovat a ostouzet ostatní lidi 
v Česku dosahuje úrovní, které se objevují obvykle 
před třídními střety, válkami, revolucemi a jinými 
nesmysly. Bolševizace a fanatismus novodobých 
komunistů se dotkl už i po Karlu Gottovi největšího 
národního pokladu, hokejové legendy Jaromíra Jágra. 
Jeho cesta do Číny s prezidentskou delegací strhla 
doslova bouři ve sklenici vody.
Jeden z nejlepších světových hokejistů všech dob se 
stal v Pekingu ambasadorem čínského hokeje a má 
se stát tváří zimních olympijských her, jež se v říši 
středu budou konat v roce 2022. To je velká pocta 
pro Českou republiku, kterou v cizině znají právě 
jen díky lidem, jako je Jaromír Jágr, fotbalista Pavel 
Nedvěd, který tam byl taky, nebo již nežijící Václav 
Havel. Málokdy si cizinci vzpomenou na někoho 
jiného.
Jágr se stal ale terčem takové vlny nenávisti, která 
jej překvapila víc než tvrdý náraz u mantinelu. Hoke
jista není včerejší, a tak položil kritikům zásadní 
otázku: „Vadí vám, že jsem jel do Číny, nebo to, že 
jsem jel se Zemanem?“
„Já prostě jel do Číny propagovat popularitu 
hokeje, protože si myslím, že si to zaslouží. Byl tam 
několikrát Gretzky, což je nejlepší hokejista všech 
dob. Jezdí tam hrát týmy NHL. To samé dělají další 
sporty. Dělá to fotbal, dělá to basketbal. Tam je 

ohromný potenciál. Protože ta země má přes miliar
du lidí,“ argumentovala žijící legenda v rozhovoru 
pro deník Blesk, který má největší čtenářský dosah. 
„Je zajímavé, že když tam byl Gretzky, tak je to 
všechno pozitivní a skvělé, že tam jel. A u nás je to 
naopak.“ Hokejista se též pozastavil nad tím, kolik 
je mezi lidmi zla, a posteskl si, že nechápe, proč 
jej ostatní soudí. „Já to nesnáším, snažím se toho 
vyvarovat a nikoho nesoudím. Když člověk někoho 
soudí, tak pak bude daleko větší mírou souzený. Lidi 
si dělají domněnky, aniž by měli nějaké relevantní 
informace,“ přiznal Jágr.
Když na Jágra zaútočila i redaktorka liberálního 
Deníku N Barbora Janáková, stále trpělivě, avšak 
zřejmě opět zbytečně vysvětloval: „Kdyby přijel 
nějaký Jágr z České republiky bez toho, aby přijel 

s prezidentem, myslím si, že si toho nikdo nevšimne. 
Ale musí přijet s prezidentem, pak vás lidi berou 
daleko víc. Co si budeme namlouvat, prostě tak to 
je. Máte otevřené dveře k různým setkáním, ať se to 
týká třeba ministra sportu, a máte možnost hokej 
zpopularizovat.“
Následovala kritika fotky s hradním kancléřem 
Mynářem, který nemá, kulantně řečeno, zrovna 
nejlepší pověst. „Tak promiňte, jestli jsem se vyfotil 
s někým. Fotím se s miliardou lidí. Snažím se nikoho 
neodmítnout a snažím se mít všechny rád. Můj 
pohled na život je asi jiný než u většiny lidí, ale 
dělám věci tak, jak je cítím, a dělám je s láskou,“ 
poznamenal Jágr s tím, že se od doby, kdy byl jako 
dítě odmítnut svým idolem, fotí v rámci možností se 
všemi, kteří jej o to požádají. „Že to oni tak berou, to 
jsou jejich domněnky a já je nemůžu ovlivnit. Potom 
bych někam jel a všichni lidi na světě by mohli napsat 
seznam, s kým se můžu fotit a s kým nemůžu, s kým 
můžu jet a s kým jet nemůžu, abych všechny uspoko
jil. Ale tohle na tomto světě nejde,“ sdělil sportovec, 
načež redaktorka pronesla, že ona by se osobně fotila 
jen s lidmi, s nimiž názorově souhlasí. Je totiž stejná 
jako fanatický hoteliér v Ostravě, jenž ubytovává jen 
lidi, kteří mu podepíšou, že si myslí to co on.
Jaromír Jágr se rozjel a zaskóroval jako v dobách 
své největší slávy: „Jo? Tak to jste teda dobrá. Takže 
když za vámi někdo přijde a požádá vás o fotku, vy 
se ho budete ptát na to, jaký má názor? A teprve 
až potom, když bude mít stejný názor na věci jako 
vy, se s ním vyfotíte? Tak to berete? To vám přeju 
hodně štěstí. Jestli budete slavná a budete se takhle 
fotit, moc toho nevyfotíte.“

Skutečně švejkovsky rozhodl brněnský 
Ústavní soud...   Foto Profimedia
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muslima ze Saúdské Arábie. Kdyby jej 
nutil podepsat papír, že odsuzuje terori
stické útoky a ničení kostelů po Evropě, 
bylo by to v pořádku? Nebo by soud ar
gumentoval, že nelze všechny muslimy 
házet do jednoho pytle a tihle s teroris
mem neměli nic společného? Případně by 
musel host podepsat papír, že odsuzuje 
financování teroristů a vraždění v Jeme
nu ze strany Saúdů, a když ne, hoteliér by 
jej mohl odmítnout ubytovat nikoli kvůli 
náboženství, ale kvůli státní příslušnosti?

Běžte jinam
Aby bylo jasno: pokud by Ústavní soud 
řekl, že si podnikatelé mohou naprosto 
svobodně rozhodnout o tom, koho pus
tí do svého podniku, stejně jako jestli se 
tam bude kouřit, nebo hrát piškvorky, 
byla by to naprosto odlišná situace než 
tohle kličkování, kdy jednoho vyhodit 
může, protože je Rus, a druhého nemů
že, protože je černoch. To nedává smy
sl: buď tak, nebo tak. Nejde tady tedy 
o podstatu sporu, ale o to, zda se všem 
měří stejně.

Zajímavý je také fakt, jak Ústavní 
soud v rozhodnutí oddělil ve svém roz

hodnutí hranici mezi tím, co je státní 
či veřejné a co soukromé. Podnikatelé, 
kteří nemají ve svém oboru, ve městě 
nebo kraji monopol nebo dominantní 
postavení, nemusejí podle soudu ob
sloužit hosta, s jehož názory nesouhla
sí, pokud to prý nebudou dělat formou, 
jež by byla nenávistná, svévolná nebo 

zasahující do důstojnosti zákazníka. 
Tohle se v  tomto případě podle nich 
nestalo. Což je docela diskutabilní; mně 
by třeba přišlo dost nedůstojné, kdyby 
mě někdo v  hotelu otravoval s  politi
kou a  pak posuzoval moji vhodnost 
k přespání či k večeři.

Naopak veřejný subjekt nebo firma 
s  monopolem toto dělat nesmí. Poš
ta vám tedy nesmí odmítnout poslat 
dopis jen proto, že se jí nelíbíte, ČEZ 
vás nesmí odstřihnout od elektřiny 

a Facebook vám nesmí mazat příspěv
ky jen proto, že vyjadřují jiný názor, 
než má nařízeno projevovat Facebook. 
To, že to stejně dělá, je věc jiná. Podle 
stejného výkladu Česká televize nesmí 
odmítat zvát hosty, kteří mají vlastní 
názor a nechtějí papouškovat ideologii, 
kterou ČT zastává. Teoreticky, protože 
v  praxi to televize samozřejmě dělá. 
A  teoreticky vám nemůže nenalít ani 
hospoda, která je jediná v obci, zatím
co v Praze vás vyhnat mohou, protože 
můžete jít jinam.

Vyvstává zde ovšem skutečný para
dox, že nejen v  institucích, které jsou 
určeny ke svobodnému vyjadřování 

názorů, jako je veřejnoprávní televize 
nebo rozhlas, nemohou hosté vyjadřo
vat vlastní názory (jenom souhlasit), ale 
dnes už vám ani neuvaří čaj v hospodě 
a  nenechají vás přenocovat v  hotelu, 
pokud nepodepíšete papír, že s  nimi 
ve všem souhlasíte. Tak mě napadá, že 
takhle hloupě to snad nedělali ani ti pů
vodní komunisti a kádrovači. Když už je 
majitel tak zaťatý a není schopen oddělit 
kšeft od politiky, to je takový problém 
říct, že mají prostě plno? vid 

Podnikatelé, kteří nemají ve svém oboru, městě či 
kraji monopol nebo dominantní postavení, nemusejí 
dle soudu obsloužit hosta, s jehož názory nesouhlasí.

Být soudcem, to chce silný žaludek 
i zvláštní náturu. Tohle povolání, 

soudit ostatní, nemůže dělat 
každý. Vždyť ani Bůh nikoho 

nesoudí. České paragrafy jsou 
však šikovně napsány tak, že 

se dají vyložit tak, jak je zrovna 
potřeba. Taky to podle toho 

vypadá. Některá rozhodnutí jsou 
tak do očí bijící, že si člověk říká, 

co je ta „spravedlnost“ vlastně 
za disciplínu, čím se řídí a komu 

asi tak slouží. A hlavně za 
jakých podmínek a okolností...
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J sme čím dál smutnější. Loni bylo 
dosaženo rekordu v  počtu smut
ných lidí na planetě. Smutných 
a  naštvaných. Nálada není dobrá, 

letos by měl být rekord překonán. V pří
padě smutných lidí o celé jedno procento, 
ve směru naštvaných procento a půl. Mů
žeme očekávat, že příští rok to budou ješ
tě zajímavější čísla,“ šibalsky se pousmál 
Pjér la Šé’z a já věděl, že se zase dotkne 
některých bolavých míst s  grácií sobě 
vlastní. Jelikož je tento šestapadesátník 
vystudovaným psychologem a praktiku
jícím terapeutem a do hloubky se zabývá 
Karlem Gustavem Jungem, Petra Knot
ka aka Pjéra jsem si oblíbil právě pro tu 
schopnost říkat pravdu s citem a humo
rem a přitom neklouzat po povrchu.

Ne náhodou padl jeho křest spojený 
s přednáškou a koncertem na magickou 
noc ze 30. dubna na 1. května, kterou 
uspořádali Dan a Jana Čadovi ze zvuko

vých lázní Dajána v pražském Salesián
ském divadle.

Tuto noc dnes máme spojenou s pá
lením čarodějnic. Od doby, co jsem na 
gymnáziu četl román Václava Kaplické
ho Kladivo na čarodějnice, kde se upalo
valy ve vykonstruovaných středověkých 
procesech nevinní lidé, mi tento druh 
zábavy nedělá dobře, i  když význam 
tohoto důležitého dne je samozřejmě 
jiný. Původně keltský svátek Beltain byl 
spojený s vyháněním dobytka na pastvu 
a  zapalováním ohňů; slovo  beltaine  se 
obvykle vykládá jako „jasný oheň“, 
přičemž keltský bůh slunce se jmeno
val Belen. Později byl pohanský svátek 
pokřesťanštěn a  pogermánštěn, takže 
se zrodila Valpuržina noc.

Když Kelti oslavovali slunečního Boha, 
zapalovali vatry, kolem nichž se tančily 
ceremoniální tance. Beltinská noc byla 
rovněž nocí milenců, ale i  ukončování 

nefunkčních vztahů. Během noci se mohl 
pár dát i  rozvést. Někde zde zakořenilo 
prvomájové líbání pod rozkvetlou třešní.

S  převahou Germánů zesílil význam 
zapálených ohňů, které plnily především 
očistnou funkci, ale postupně zde naby
la významu ochrana před zlými silami 
a den byl zasvěcen staré Valpurze, bojov
nici proti temným silám. Což se násled
ně hodilo katolické církvi, která se roz
hodla trochu pročistit genofond a svátek 
se – nejprve jen symbolicky – proměnil 
v  obranu proti čarodějnicím, které se 
v tuto noc měly slétávat a radovat ze vše
ho zlého, co napáchaly.  

Na ochranu příbytků se musely na 
dveře domu, který byl vykropen svěce
nou vodou, opatřit kříže, před vrata se 
pokládaly například vyrýpnuté drny. 
Než čarodějnice vstoupila dovnitř, muse
la přepočítat všechna stébla, což obvykle 
nestihla do rána, kdy její moc pominula. 

Na zahnání čarodějnic muži práskali na 
návsi bičem, stříleli z pušek a hlídali vel
ký oheň. K pálení čarodějnic, obraznému 
i doslovnému, byl už jen kousek.

V průběhu středověku byla pohanská 
symbolika boje dobra se zlem překryta 
větším důrazem na křesťanství a den byl 
zasvěcen apoštolům Filipu a  Jakubovi, 
takže se noci říká také filipojakubská.

Co ale mají všechna pojetí společné
ho, je pálení staré, mrtvé, zimní energie, 
oslava konce zimy a příchodu života, jara 
a nové svěží energie, předznamenané již 
Velikonocemi a  očekáváním znovuzro
zení či rovnou zmrtvýchvstání.

Anebo Zmrdztvýchvstání, jak se jmenu
je nový la Šé'zův román, který byl v tento 
den v Salesiánském divadle, kam dorazilo 
několik set lidí, pokřtěn. „Já když jsem to 
sledoval, tak se mi to v titulu mé knihy 
proměnilo ve Zmrdztvýchvstání, a  uve
du jeden příklad. Nevím, jak jste vníma

V novém románu 
s přiléhavým názvem 

Zmrdztvýchvstání 
známý psycholog, 

umělec a spoluhráč 
Jaroslava Duška 

z představení Čtyři 
dohody Pjér la Š'éz 

klade zásadní otázku: 
Spěje lidstvo k zániku, 
nebo má ještě šanci?

Foto Adobe Stock

Blíží se střet dobra se zlem v duchu trháku Avengers: 
Endgame, kde hrdinové po vyhlazení poloviny lidstva 
svádějí svou finální bitvu? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Belenus
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li letošní Velikonoce, ale mám dojem, že 
to stojí za pozornost. Protože pokud by
chom se řídili pohybem nebeských těles, 
tak, jak to primitivové vždycky dělali, 
neboť oni ještě nevěděli, že by si o tom 
mohli něco myslet, Velikonoce jsou tra
dičně s  prvním úplňkem po dosažení 
jarní rovnodennosti. Astronomická jarní 
rovnodennost je 20. března a tři hodiny 
nato je úplněk. Tak jak to, že nejsou Veli
konoce?“ začal zhurta Pjér la Šé’z. „Jak to, 
že jsou o měsíc později? Fakt mi to vrtalo 
hlavou. Mám kamaráda, on umí dobře 
googlit, a ten zjistil, že katolická církev ne
uznává rovnodennost 20. března. Podle 
výnosu katolické církve je rovnodennost 
21. března, ačkoli Slunce do ní vstoupi
lo 20. března. Co se děje na nebi, už nás 
nezajímá. Myslíme si asi, že se nebe bude 
řídit podle nás. Nadnárodní koncern z Va
tikánu rozhoduje i o tom, kdy může být 
rovnodennost,“ pokračoval s tím, že jsme 
jako lidstvo v  „čarodějnickém“ období, 
kdy se na jedné straně otvírají energie 
a lidé se probouzejí k životu a kreativitě, 
ale k zemi nás na druhé straně stahuje 

temná Moréna. Jako jednotlivci i  jako 
celek v  sobě máme obě strany, světlou 
i temnou, a v době, do které jsme s vy
pětím všech sil a  klopotně doklopýtali, 
přijde rozhřešení. Cítíme, že se něco musí 
stát a pokračovat ve stejném duchu dál už 
nemůžeme, neboť je to fyzicky i psychic
ky nemožné. Blíží se střet dobra se zlem 

v duchu současného trháku Avengers: En
dgame, kde hrdinové po vyhlazení polo
viny lidstva svádějí svou finální bitvu?

„Jeden umělec na sjezdu komunistické 
strany Československa řekl: My umělci 
jsme jen zrnkem písku v dokonale fun
gujícím soukolí systému,“ směje se Pjér: 
„Buď to zrnko bude rozdrcené, nebo jich 
začne přibývat a soukolí se bude obtíž
ně pohybovat dál. V jistém slova smyslu 

způsob, jak se zbavovat neortodoxních 
a nebezpečných lidí, je pestrý. Co s nimi? 
Anebo se ztotožnit s tím soukolím?“

Hned v  úvodu přednášky nastoluje 
jedno z  nejdůležitějších témat, která 
v současné době jako jedinci i celek ře
šíme: jak přežít v tomto bláznivém svě
tě. Systém je nefunkční, ale drtí jedince, 

aby se do něj začlenil. Pokud to zvládne, 
je nešťastný, a pokud ne, systém se ho 
snaží „exkomunikovat, vaporizovat, eli
minovat, vyřadit či zničit“. Anebo upá
lit… Jako psycholog, který osvobozuje 
z tenat nesvobody sebe i své klienty, Petr 
Knotek říká: „Největším ohrožením duše 
člověka je zmasovění, zprůměrnění, 
zglajchšaltování. To všechno je ale z hle
diska systému žádoucí – jet v mainstrea

Kontroly nad vývojem událostí se Majitelé nevzdali 
nikdy. Jen ustoupili do pozadí a nevolníkům umožnili, 
aby začali věřit, že teď už jsou skutečnými občany.

„Primitivové na Jamajce, kteří mají vyhulenou 
hlavu marihuanou, říkají: Jediné, co pro tebe 
mohu udělat, je, že na sobě budu pracovat.“   

Foto Šifra
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mu. Znám lidi, a já sám mezi ně patřím, 
kteří nemají větší touhu než splynout se 
středním proudem. Akorát když pak do 
něj vstoupí, udělá se jim nevolno.“

Blud bludů
Román Zmrdztvýchvstání napsal Petr 
Knotek proto, že jej nepřestával trápit 
stav tohoto našeho společného světa. Po
ložil si následující otázku: „Jak je možné, 
že lidská bytost, jíž je dána samotným 
Stvořitelem vznešenost, pramenící z pří
mého podílu na božství, vytváří svět, 
který jeví veškeré známky ubohosti?“ 
Taky mě zajímá, proč je člověk člověku 
vlkem, a tak jsem se pustil do čtení.

„Primitivové na Jamajce, kteří mají vy
hulenou hlavu marihuanou, říkají: Jediné, 
co pro tebe mohu udělat, je, že na sobě 
budu pracovat. To říkají ubozí zfetovaní 
černoši. Ano, jsou zfetovaní, černí a pro
hulení skrz naskrz, ale zdá se, že vědí, co 
říkají. Zatímco zcela střízlivý, racionálně 
uvažující člověk zaměstnává svoji mysl 
tím, že přemýšlí, jak nenápadně zlikvido

vat několik miliard lidí,“ nadnáší autor na 
přednášce téma Zmrdztvýchvstání.

Román se odehrává v ponuré součas
nosti počátku jedenadvacátého století, 
„ve vývojové fázi, která hrozila lidstvo při
vést na samotný pokraj zkázy“. „Respekti
ve zdálo se, že na pokraji zkázy se ocitá je
den z nejvíce zakořeněných bludů, jemuž 
lidstvo již tisíce let tak zaníceně slouží. 
(…) Prostě řečeno, nebylo jisté, zda zkáza 
tohoto bludu nebude zároveň zkázou lid
stva, nebo alespoň té jeho většinové čás
ti, jež byla tímto bludem posedlá přímo, 
neboť onen blud považovala za samozřej
mé a pravdivé vyjádření Skutečnosti. (…) 
V době, o které si zde hodláme vyprávět, 
bylo lidstvo ovládnuto již téměř zcela do
konale bludem o vlastní nadřazenosti.“

Jednak nadřazenosti lidstva nad vším 
ostatním, jednak nadřazenosti v  rámci 
hierarchie lidské společnosti, kde každý 
bojuje s každým a každý má vědět, kde je 
jeho místo. Zjednodušeně řečeno – nad
řazenost a s ní nutně spojená a všudypří
tomná podřízenost – tvořily majoritní 

část toho, čemu se – taktéž z nepochopi
telných příčin – říkalo život. „Takto chá
paný život se stal de facto synonymem 
pro utrpení. Život se stal pouhým živo
řením,“ píše vypravěč. Jenže lidé, zvlášt
ní to tvorové, časem této formě utrpení 
přivykli, a  co víc, vyloženě na ní lpějí. 
Jsou více či méně ochotni snášet téměř 
jakékoli útrapy, jen aby si udrželi své po
hodlí, domnělé jistoty a vyhlídku, že by 
ještě mohli nějak zlepšit své společenské 
postavení a  předstihnout třeba souse
da. „Díky tomu a  také díky obecnému 
strachu z jakéhosi hypotetického nepo
hodlí – což je zvláště absurdní vzhledem 
k tomu, že skutečné nepohodlí se stalo 
prakticky všudypřítomnou a  perma
nentní situací – byli lidé čím dál snadněji 
ovladatelní, takže se postupně mohlo 
dojít až k tomu, že vlastní pouhý zlomek 
jediného procenta lidstva téměř veškeré 
bohatství, jež lidstvo během posledních 
tisíciletí vytvořilo a nashromáždilo.“

Majitelé a ti druzí
Tomuto zlomku autor říká Majitelé. Je 
to úzká vrstva takzvané elity, která se 
postupně začínala vydělovat z  ostatní 
společnosti. Zatímco ale dříve byly tyto 
vrstvy viditelné, například feudálové 
či králové, později vyvstaly Majitelům 
drobné potíže ruku v ruce s tím, jak se 
nižší vrstvy obyvatel emancipovaly, stě
hovaly do měst a  jak se jim postupně 
zlepšovaly životní podmínky. Problém 
nastal, když se to lidem zalíbilo a chtěli 
se mít ještě lépe. Tyto potíže však Ma
jitelé překlenuli tím, že mají lidi docela 
dobře přečtené. Pochopili, že vzhledem 
k lidské pohodlnosti stačí málo – nechat 
lidem malý podíl na narůstajícím pohod
lí, pocit určité moci a dát jim uspokoji
vou ideologii, která jim poví, co si mají 
myslet a čím se řídit, a vysvětlí jim, proč 
je nespravedlnost a náročnost života ne
vyhnutelná. Připomíná vám to něco?

Majitelům nezbylo než se konečně začít 
také trochu snažit a kočírovat masy tak, 
aby jim nepřerostly přes hlavu, ale záro
veň jim dali trochu „čuchnout“ a pocítit 
naději, že se mohou do elitních řad také 
dostat a všichni jsou si rovni. „Kontroly 

Amor, nebo Roma? Dopadneme jako starý 
Řím, nebo vykročíme cestou lásky?
Foto Profimedia
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nad vývojem událostí se ovšem Majitelé 
nevzdali nikdy. Pouze ustoupili do pozadí 
a nevolníkům umožnili, aby začali věřit, 
že teď už jsou skutečnými občany. Dokon
ce v nich podporovali iluzi, že si mohou 
vládnout sami. Tu iluzi nazvali demokra
cií.“ Tím se prostor Majitelům paradoxně 
ještě rozšířil a začali ještě víc prospívat. 
Jinými slovy, lidi se dobrovolně vzdali 
zodpovědnosti za vlastní životy a nechali 
se levně koupit. Stačí, když má otevřeno 
do večera místní supermarket. Majitelé se 
octli v pozici, kdy si mohli dovolit prak
ticky cokoli, a tak společně se svými ple
bejskými poddanými doklopýtali až na 
pokraj kolapsu, jedněch i druhých.

Román tuto zápletku a  cesty a  plá
ny páně a pánů rozvíjí až do samotných 
hlubin, já bych se však zastavil na tomto 
místě. Podstatné je, jak říkal Boris Vian 
a s oblibou to často připomíná Pjér la Šé’z, 
že „skutečnost je taková, že masy se mýlí, 
zatímco jednotlivci mají vždycky pravdu“.

Jak může v tomto systému přežít jed
notlivec, který si uvědomuje jeho ome
zenost a zvyšující se nefunkčnost, aniž 
by šel hlavou proti zdi? Vypravěč, jehož 
intimní pasáže a  úvahy mám z  celého 
Zmrdztvýchvstání nejraději, při jednom 
zamyšlení naráží na skutečnost, že se 
s  tím vším v  honbě za ziskem a  mocí 
Majitelé příliš nemažou a ve výsledku – 
z příčin, jež jsou v knize podrobně roze
psány – vědomě či nevědomě provádějí 
genocidu lidstva. Vzduch, voda, jídlo, 
půda, léky, téměř všechno je dnes otrá
vené a život na této planetě přestává být 
pro hmyz, zvířata, rostliny i lidi k žití.

„Nahlížím do svého srdce, abych uviděl 
něco zajímavějšího než jen své názory na 
matoucí informace, a také abych čelil roz
hořčení, které ve mně vyvolává vědomí 
toho, že jsem zajatcem v neviditelném vy
hlazovacím táboře. Už dávno vím, že roz
hořčení je jen formou strachu, který do
káže opanovat celé tělo od mozku až ke 

svěrači. A dávno jsem také už postřehl, že 
právě řitní svěrač je místem, které skrytě 
ovládá jednání mnoha lidí. Někde mezi 
mozkem a zadkem je ovšem také srdce, 
do něhož se nyní pokouším přesunout 
svou pozornost. Všiml jsem si už mno
hokrát sám na sobě, jak strach zužuje – 
sužuje – pole mého vědomí. Sám potom 
myslím svěračem a  nemám pak vůbec 
dobrý pocit z činů, k nimž mne můj svě
rač přiměl…“ Ano, je to doslova k pos*ání, 
co jsme z této planety vyrobili a nechali 
vyrobit. Srdce se však chová jinak…

Svobodná vůle
To, že jsme podlehli bludu o své nadřa
zenosti a  začali soutěžit a  porovnávat 
se, kdo je lepší, místo abychom spolu
pracovali a chovali se k sobě slušně, nás 
dovedlo až tam, kde jsme dnes. Tedy ni
koli k srdci, ale přímo k řitnímu otvoru. 
Blud totiž prostupuje hierarchicky celou 
společností. Majitelé planety spřádají své 
plány a vládnou těm, kterými opovrhují 
a kteří jim mají jen sloužit, mrtvoly ne
mrtvoly; ti, kteří jim slouží a snaží se vy
šplhat co nejvýš, zase opovrhují těmi pod 
nimi… V zápalu boje jsme pak při tom 
všem vzájemném škodění a  podrážení 
nohou ale jaksi zapomněli, že tahle hra 
nemá vítěze, protože všichni, kteří ji hra
jí, budou nakonec zákonitě zničeni.

Na otázku, zda naše neochota pochopit 
principy života může ohrozit existenci 
celého Univerza, pak hrdina dostává od
pověď, která je zároveň jednou z nejpro
nikavějších myšlenek la Šé’zovy knihy. 
„Blud ohrožuje jen svého nositele. Díky 
své nevývratnosti vyvrací existenci toho, 
kdo mu propadl. Kdo se neřídí zákony 
života, neohrožuje život samotný. Ohro
žuje svou vlastní existenci. Časem proto 
zaniknou oba – blud i jeho nositel. Ztratí 
se v šedi nebytí jako vše ostatní, co se ne
dokázalo realizovat. S jejich zánikem Uni
verzum nic neztrácí, protože Univerzum 
disponuje všemi potenciály a existence je 
otevřenou nabídkou k jejich realizaci, což 
je potenciální zisk pro obě strany. (…) Aby 
se mohlo cokoli realizovat, je nezbytné 
udržovat a prohlubovat dialog s Univer
zem. Řídit se zákony života.“

Existuje pevný zákon – každý jednotlivec ovlivňuje 
Lidstvo jako celek. Ovšem Lidstvo ovlivňuje 
jednotlivce pouze v té míře, v níž to jednotlivec dovolí.

Proč jsme stále smutnější?   Foto AdobeStock
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Nikoli s ním bojovat, ale spolupraco
vat… „Takže pokud vše půjde tak jako 
dosud, zanikne Lidstvo v šedi nebytí?“ 
ptá se hlavní hrdina, přičemž odpověď, 
záměrně neříkám od koho, zní: „Už se 
to děje. Průměrnost pohlcuje obrovské 
množství lidských bytostí den co den. 
Existuje však zcela pevný zákon – každý 
jednotlivec v  míře, v  níž je toho scho
pen, nutně ovlivňuje Lidstvo jako celek. 
Ovšem Lidstvo jako celek ovlivňuje jed
notlivce pouze v  té míře, v níž to jed
notlivec dovolí. Uznej, že kdyby to bylo 
jinak, neměla by svobodná vůle žádný 
smysl. Jinými slovy – je docela dobře 
možné, že Lidstvo jako celek zanikne 
v šedi nebytí jako každá nerealizovaná 
možnost, avšak jestli se totéž stane jed
notlivci, to má každý jednotlivec zcela 
ve svých rukou.“ Ano, ani Ďábel nám 
nemůže nic dát nebo vzít, pokud s tím 
nesouhlasíme.

Za tenhle dialog by si Pjér zasloužil 
Nobelovku, neboť skvěle naformuloval 
převratnou myšlenku, kterou je důleži
té pochopit, abychom se mohli pohnout 
dál. I mnoho lidí, kteří si dávno přestali 
nalhávat, že se svět hýbe dobrým smě
rem, a dokázali si přiznat, že tu nic ne
funguje a  řítíme se tam, odkud není 
návratu, vynakládá velkou energii na 
záchranu ovzduší, zvířat, oceánů a všeho 
možného, ale nestíhají zachraňovat sebe 
sama. Je to jako kdyby se na Titaniku 
snažili zachránit vyléváním kyblíků vody 
z podpalubí, místo aby sedli na člun a od
jeli pryč.

V  jedné pasáži knihy hrdina spatří 
neobvyklý výjev. Začíná mít velmi silný 
vjem, že světlo zapadajícího slunce, vítr ve 
větvích, stíny a veškeré pohyby – dokonce 
i pohyby lesních ptáků – jsou synchroni
zovány právě tak, že tvoří jakousi bránu 
s docela zřetelným nápisem – Amor.

„Moc tomu nerozumím, vždyť náš svět 
je něco jako hroutící se Římská říše, tak 
jaký Amor?“ uvažuje. Prochází branou 
a  užasle vnímá zvláštní změnu. Spatří 
všudypřítomné světlo. Stromy mu připa
dají jako ruce Matky Země vztažené smě
rem vzhůru v nikdy nekončící povznášejí
cí meditaci. Otočí se zpět a za branou vidí 
hroutící se svět mrtvé (naší) civilizace. 
Podívá se užasle na nápis a  tam stojí… 
Roma. Řím. Takže Amor, nebo Roma? 
Světlo, nebo tma? Nový začátek, či konec? 
Zmrdztvýchvstání, nebo zmrtvýchstání? 
Pořád ještě máme šanci se rozhodnout. 
Nezapomeňte: masy se mýlí, zatímco jed
notlivec má vždy pravdu…  vid 

Román Zmrdztvýchvstání si mů-
žete objednat objednat na eshop.

casopis-sifra.cz/kategorie/knihy, na 
e-mailu redakce@casopis-sifra.cz nebo 

na tel. 702 417 540. Cena 385 Kč.

Román Zmrdztvýchvstání napsal Petr 
Knotek proto, že jej nepřestával trápit stav 
tohoto našeho společného světa. Položil si 
následující otázku: „Jak je možné, že lidská 
bytost, jíž je dána samotným Stvořitelem 

vznešenost, pramenící z přímého podílu 
na božství, vytváří svět, který jeví veškeré 

známky ubohosti?“   Foto Profimedia
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Je to přesně ten okamžik, který udělá 
rozdíl mezi dobrým a špatným ro
zhodnutím. Půjdu v  sobotu večer 
se ženou do kina na francouzskou 

vztahovou komedii, i když teplota klesla 
těsně nad nulu, z nebe crčí husté proudy 
vody a ještě tolik věcí udělat je třeba, jak 
zpívá Jarek Nohavica?

Nevýhoda je, že lidský mozek si 
dokáže obhájit a  vyargumentovat kaž
dé rozhodnutí, i  to nejblbější nebo nej
zločinnější. Záleží tedy vždy na tom, 
z jakého úhlu se na danou věc podíváme 
– jestli budeme poslouchat my mozek, 
nebo on nás, a  čemu dáme větší váhu. 
V tomto případě šlo jen o to, zda upřed

nostním svůj sobecký zájem (lenost 
a  práce) nad zájmem celku, tedy har
monického partnerského vztahu (slíbil 
jsem to a manželka vážně moc chtěla jít, 
i když naoko říkala, že nikam jít nemu
síme).

Tentokrát jsem se rozhodl naštěstí 
správně. Láska na druhý pohled (ne

Naše osudy a cesty ovlivňují zdánlivě 
malá rozhodnutí, která ale mohou mít 

dalekosáhlé důsledky. 

Paralelní 
ŽIVOTY
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plést s  hollywoodskou blbostí z  roku 
2009 s Aaronem Eckhartem a  Jennifer 
Anistonovou) vypráví právě o takových 
„detailech“, jako jsou dobrá rozhodnu
tí ve  správný čas, chyby, které děláme 
a které se dají i nedají napravit.

Pozoruhodné je, že se mi to vrátilo 
i s úroky: a) šlo překvapivě o jeden z nej

lepších filmů, které jsem v posledních le
tech viděl; b) žena byla šťastná a c) mohu 
vám poradit, ať do kina vyrazíte taky. A to 
přesto, že recenze v českých médiích jsou 
často mimo mísu (podob ně jako třeba 
zpravodajství) a  naprosto se roz cházejí 
s  hodnocením filmových fanoušků na 
portále Československé filmové databá
ze. Podobně tomu bylo třeba i v případě 
Bohemian Rhapsody, kde byli diváci nad
šení a kritici bůhvíproč ohrnovali nos.

Nevím, zda otrávení kritiků může 
pramenit z  podstaty jejich práce, tedy 
že musejí sedět v kině a koukat zadarmo 
na filmy a  vůbec si toho neváží (týden 
v  továrně by možná prospěl); nebo se 
nikdy nezbavili frustrace z toho, že snili 
o natočení vlastního trháku, ale nemají 
na to buňky; anebo jim provozovatelé ki
nosálů, kteří získávají krajské i státní do
tace či peníze z fondů Evropské unie, pla
tí za to, aby odradili návštěvníky, kteří 
jim ošoupávají sedačky, a ušetřili jim tím 
náklady na provoz kina. Ať už je důvod 
znechucených článků jakýkoli, jisté je 
jedno: kdybych se řídil jejich názorem, 
zůstal bych povětšinou doma. 

Takový vůl
Když Raphäel, který zrovna píše svůj 
scifi román, protože psaní je to jediné, 
co mu dává smysl, zaslechne na chodbě 
gymnázia ve večerních hodinách krás
nou hudbu, okouzlen se vydá po jejích 
stopách. Libé tóny jej zavedou až do ka

binetu, kde tajně cvičí studentka Olivia. 
Protože mladík omylem spustí alarm, 
oba spolu utečou a  „omdlí láskou“ na 
lavičce kousek od gymplu. Tomuhle se 
říká láska na první pohled. Mladí milen
ci se vezmou a nadšeně se podporují ve 
svých uměleckých vášních. Olivia vyhrá
vá jednu soutěž za druhou, Raphäel ne

chybí na žádném koncertě; ona čte před 
vydáním jeho texty a pozorně je připo
mínkuje, on dopíše román o Zoltánovi 
a Shadow, do kterých vkládá sebe a svou 
milou, a stane se slavným spisovatelem. 
Olivia postupně svou kariéru upozadí 
a zůstane „jen“ učitelkou hudby, pan spi
sovatel se ale natolik zahledí do sebe, své 
slávy a svých povinností, že pro něj jeho 
žena přestává být důležitou a má na ni 
stále méně času.

Režisér Hugo Gélin ukáže vtipně 
průřez jejich desetiletým vztahem už 
během úvodních titulků. Protože Ra
phäela semele sláva a nezvládnuté ego, 
stane se z  něj „takový vůl“, jak trefně 
poznamená Olivia. Ta obětovala vztahu 
svou slibnou kariéru a cítí se nenaplněná 
a osamělá, zatímco on si jí nevšímá ani 
neváží, a  tak jde celý vztah po deseti 
letech do kopru. Spisovatel svoji ženu 
„zabije“, a to jak obrazně, tak doslova – 
v posledním díle svého románu.

Když se ráno po velké hádce v koco
vině probudí, Olivia je pryč a  dějí se 
samé divné věci. Žáci na základce, kam 
jde debatovat o  svých románech, jeho 
knihy vůbec neznají a  ptají se na ně
jakého Hamleta, nehlásí se k němu ani 
šéf a  jeho pracovníci ve vydavatelství. 
„Ty mě neznáš? Ale já tebe jo. Nechal sis 
odsát podbradek a každou středu š**áš 
svoji sekretářku v hotelu Merkur,“ volá 
na celou zasedačku, ale docílí jen toho, 
že je vyveden ochrankou.

Během několika dalších vtipných scén 
Raph s hrůzou zjistí, že se probudil v pa
ralelním životě a jeho starý život je ten 
tam. V této realitě svou ženu vůbec ne
potkal, i  když chodili na stejný gympl, 
nestal se spisovatelem, protože knihu 
o  Zoltánovi a  Shadow nikdy nedopsal 
(ostatně dokopala jej k tomu jen Oliviina 

Foto Adobe Stock

Během několika dalších vtipných scén Raph s hrůzou zjistí, 
že se probudil v paralelním životě a jeho starý život je ten 
tam. V této realitě svou ženu vůbec nepotkal...



26

TÉMA

zvědavost a  její láska a  povzbuzování). 
Naopak Olivia, která, protože ho nikdy 
nepotkala a  nedala tudíž přednost vz
tahu před hudbou, je světoznámá pianis
tka, jíž to ale na rozdíl od něj, když byl 
spisovatel, nevlezlo na mozek. Raphäel 
vysloveně trpí, když zjistí, že místo slá
vy učí literaturu na základce, na těle má 
vytetované slovo ping (jeho nejlepší ka
marád, se kterým hraje stolní tenis a učí 
ve škole, tam má pong), a v jeho garson
ce se střídají ženy na jednu noc.

Zápletka s  časovými hrátkami není 
zcela originální. Ve filmu Na Hromnice 
o den více má arogantní a otrávený mo
derátor počasí Bill Murray natočit repor
táž o  každoročních oslavách Hromnic, 
jenže na cestě z  města se dostane do 
ohromné bouře, která přeruší dopravu, 
a on se ocitne v časové smyčce, díky kte
ré se stále opakuje jeden den, a tak má 
hrdina spoustu času na to, aby se po
lepšil.

Ve výborném britském filmu Lásky 
čas, jejž natočil režisér Lásky nebeské 

Richard Curtis, se hlavní hrdina Tim od 
tatínka dozví v  den svých jedenadva
cátých narozenin tajemství, že mužští 
členové rodu se mohou vracet do minu
losti, k událostem, které oni sami prožili. 
Stačí zajít do nějakého tmavého koutu, 
zavřít oči, sevřít pěsti a jste tam, kde jste 
chtěli.

Ve snímku Charlieho Kaufmana a Mi
chela Gondryho Věčný svit neposkvrněné 
mysli potká osamělý a nesmělý Joel v po
dání Jima Carreyho výstřední a  tem
peramentní Clementine, kterou hraje 
Kate Winsletová. Jenže je spontánní 
a nepředvídatelná až moc, takže jí jed
noho dne trochu přeskočí a  rozhodne 
se Joela zbavit a začít znovu. Aby to pro 
ni bylo snazší, na experimentální klinice 
se podrobí vymazání paměti. Když se to 
dozví nešťastný Joel, rozhodne se pro 
stejné řešení. Jenže zákrok se tak úplně 
nepovede a mazání paměti se promění 
v  dobrodružné prolínání a  záchranu 
vzpomínek, vztahu a citu, který je silněj
ší než výkon přístroje, jenž maže paměť.

No a legendární francouzské Návštěv-
níky z roku 1993, kde se Jean Reno a jeho 
rytíř Godefroy po vypití lektvaru namí
chaného nepřátelským kouzelníkem 
octne spolu se svým sluhou ve 20. století, 
asi není třeba představovat.

Přesto, že tematika cestování časem 
není filmařům cizí, neboť jim nabízí 
obrovský potenciál ve stavbě příběhu 
i humorných scén, Láska na druhý po
hled je i  díky tomu, že to možná ani 
tak není komedie, jako spíš romantická 
„vzta hovka“, ze všech podobných filmů 
nejcivilnější a nejrealističtější.

A  taky nejinspirativnější. Jelikož 
v ostatních zmíněných filmech si hrdi
nové vypomáhají kouzly – jeden se pro 
cestování časem musí zavřít do skříně, 
druhý vypít kouzelný lektvar a  třetí 
využívá jakéhosi fantastického přístro
je –, působí víc jako komedie, ale míň 
jako skutečný příběh, který může vzít 
divák za vlastní. Pro velké množství 
lidí do této „scifi“ kategorie spadne asi 
i Láska na druhý pohled, protože para

Atlas mraků je film, který nejlépe popisuje 
princip karmy a minulých, přítomných 

a budoucích životů. Na protější straně Raphäel 
a Olivia z filmu Láska na druhý pohled... 

Foto Profimedia
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lelní život žít nemůžeme, to dá přece 
rozum, ne?

A právě tady to začíná být zajímavé. 
Pozvolně rostoucí, i když pořád menši
nová skupina občanů již totiž začíná 
tušit, že čas není lineární, a lidský ži
vot tudíž neplyne z bodu A (narození) 
do bodu B (smrt), jak se nám mohlo 
na základě dosavadních přesvědčení 
jevit.

Hovoří o tom třeba již i prudce se ro
zvíjející obor jménem kvantová fyzika. 
Před pár lety jsem v  Šifře zveřejňoval 
článek o kvantové fyzice a Schrödinge
rově kočce, která je zároveň živá a mrt
vá. Jde o nejznámější model jevu, jemuž 
se říká kvantová superpozice a při němž 
se, zjednodušeně řečeno, pozorovaný 
objekt nachází v několika stavech záro
veň. I když text mluvil de facto o tom, 
jak je všechno propojené, nebyl zrovna 
dvakrát srozumitelný a dostalo se mi za 
něj oprávněné kritiky. Pokusím se na to 
tedy jít tentokrát trochu od lesa.

Když známý kvantový biolog Vladi
mir Poponin s kolegou Peterem Garjaje

vem z Ruské akademie věd na přelomu 
tisíciletí testovali chování DNA vůči čás
ticím světla, takzvaným fotonům, zjis
tili něco, co jim vyrazilo dech. Do válce, 
v  němž vytvořili vakuum a  kde byly 
pouze neuspořádaně rozmístěné foto
ny, vložili DNA. Neobvyklé bylo již to, 
že oproti předpokladům na přítomnost 
živého materiálu fotony zareagovaly – 
a to tak, že se uspořádaly jinak. To ale 
nebylo ještě to nejpodivnější – jakmile 
totiž vědci DNA vyndali, fotony se ne
vrátily k  původnímu uspořádání, ale 
chovaly se, jako kdyby tam živá hmota 
pořád byla.

Jiná studie, která proběhla již v  roce 
1993 v rámci americké armády, zkouma
la něco podobného – snažila se zjistit, jak 
emoce ovlivňují DNA. A posléze také to, 
zda spojení mezi emocemi a DNA přetr

vá i poté, co dojde k jejich oddělení. Vědci 
odebrali z úst dobrovolníka vzorek DNA, 
který uložili do jiné místnosti v téže bu
dově. Poté dotyčnému pustili záznamy 
z války a porno, aby v něm vyvolali výra
zné emoce. A výsledek? DNA reagovala 
stejně, jako by byla s jeho tělem stále spo
jena. A to i když následně odvezli vzorek 
šest set kilometrů daleko, přičemž emo
ce i  reakce buňky proběhla ve stejném 
okamžiku!

Vše je jedno
O existenci všepropojujícího Vyššího Já, 
jakési vědomé a inteligentní mysli, která 
je zdrojem všeho, či neviditelného ener
getického pole, jímž je vše živé i neživé 
propojeno, hovořily nejen největší vědec
ké kapacity, například nositel Nobelovy 
ceny Max Planck nebo Albert Einstein, 
ale chápaly to už dávné civilizace. Vždyť 
starověké texty i nástěnné malby zdůra
zňují, že „vše existuje v jedné velké mysli, 
vše je jedno, jedno je vše“.

S  trochou nadsázky lze říct, že přís
lušníci takřečené moderní civilizace, 
mezi něž se počítáme i my, jsou jediní, 
kdo tyto základní principy nechápou. 
A proto jsme dokázali zničit téměř celou 
planetu a  „propracovali“ jsme se až do 
mrtvého bodu, kdy už nemáme na výběr 
– buď to rychle pochopíme a změníme 
se, nebo je s námi amen.

Výborně metaforicky to popsal 
Američan Neale Donald Walsh v  glo
bálním bestselleru Hovory s  Bohem. 
„Kdysi dávno existovala duše, která 
o sobě věděla, že je světlem. Ve sféře, ze 
které tato duše přišla, nebylo nic než 
světlo. A tak tato malá dušička byla jen 
svíčkou na slunci. Uprostřed největšího 
světla – jehož byla částí – nebyla schop
na vidět ani zakusit, čím skutečně je. 
A po tomto poznání začala toužit. A její 
touha byla tak velká, že jsem jí jednoho 
dne řekl: ,Dušičko, víš, co musíš udělat, 

V jedné „pavoučí noze“ žije Raphäel jako slavný spisovatel, 
v jiné jako učitel, ale pořád je to jedna bytost, která se má 
něco naučit a pochopit, zlepšit se. 
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abys uspokojila svou touhu? Musíš se 
oddělit od nás ostatních a pak se mu
síš obklopit temnotou.‘ – ,Co je temno
ta?‘ zeptala se dušička. ,To, co ty nejsi,‘ 
odpověděl jsem a dušička to pochopila. 
A  tak se oddělila od všech ostatních, 
a dokonce odešla do jiné sféry. A v této 
sféře měla možnost zakusit všechny 
druhy temnoty. A také to dělala. Z této 
temnoty však volala: ,Otče, Otče, proč 
jsi mě opustil?‘“ Tak se podle Walshe 
dostala duše do našeho fyzického Ves
míru, který vznikl prý jen pro to, aby 
lidé (a všechny jiné bytosti na planetě 
Zemi i v jiných světech) mohli zakoušet 
všechna možná dobrodružství.

Aby tak mohli plně prožít sami sebe. 
Vtip je v tom, že lidé zapomněli na to, 
že život je vlastně hra, v  níž jde jen 
o  to rozpomenout se a  svoji dušičku 
volající po návratu domů zase začít 
poslouchat. My místo toho s  vervou 
ničíme hřiště, na kterém se hraje, 
a snažíme se zlikvidovat i spoluhráče 
a protihráče a ještě sprostě křičíme na 
rozhodčího.

Jestli se někdy vrátíme domů, sami 
k sobě, nebo budeme pokračovat v niče
ní všeho živého, dokud svoji duši defi
nitivně neutopíme v  temnotě a hněvu, 
zlosti, nenávisti, závisti a jiných běsech, 
kdy už nepůjde „opravit“, nakonec určí
me svými rozhodnutími a činy výhrad
ně sami.

Pavoučí síť
Jak Walshův Bůh, tak obdobně i Egypťa
ni, Mayové i jiné dávné civilizace tvrdily, 
že vše živé jedno jest a čas se pohybuje 
cyklicky přesně podle kosmického plá
nu. Po celou dobu se střídaly zlaté věky 
s dobou temna.

„Uvědom si, že čas, tak, jak ho chá
pou lidi, neexistuje. Není to linie, kde 
narození je začátek a  smrt konec. Čas 
vypadá úplně jinak – spíš jako listy papí
ru naskládané jeden na druhém. Každý 
okamžik je oddělený od ostatních, ale 
přitom ty okamžiky existují všechny zá
roveň. A ty se mezi nimi pohybuješ. To 
ty se totiž pohybuješ, ne čas. Ten existu
je jen jako jedno velké TEĎ,“ pověděl mi 

jednou jeden učenec, zasvěcený do my
stérií a principů života a pravděpodob
ně jediná plně vědomá bytost, kterou 
jsem ve svém (současném) životě potkal. 
A skoro bych si tipnul, že nikoho podob
ného už ani nepotkám. Kdybych jej měl 
stručně charakterizovat, popsal bych jej 
asi jako křížence Ježíše Krista s Leonar
dem Da Vincim.  

Například o lidech se schizofrenií se říká, 
že mají bludy či slyší hlasy a vidí věci, 

jež nejsou skutečné. Zároveň 
lékaři uvádějí, že schizofrenik trpí 

narušenou selektivitou vnímání. 
Na rozdíl od běžného mozku, 
který je schopen vyhodnotit 

důležité podněty a ostatní igno-
rovat, ten jejich vnímá úplně vše.  

To, že přílišné množství podnětů 
nedokáže zpracovat, ale nezna-

mená, že to, co vidí či vnímá, není 
skutečné. Naopak, skutečné je 
to až až. Zvlášť, když vidí třeba 

útržky ze svého paralelní života...

Clementine se ve filmu Věčný svit 
neposkvrněné mysli na experimentální klinice 

podrobí vymazání paměti. Když se to dozví 
nešťastný Joel, rozhodne se pro stejné řešení. 
Jenže zákrok se tak úplně nepovede a mazání 

paměti se promění v dobrodružné prolínání 
a záchranu vzpomínek, vztahu a citu, který je 
silnější než výkon přístroje, jenž maže paměť. 

Na protější straně: Tom Hanks v Atlasu 
mraků...  Foto Profimedia
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Vždycky jsem si představoval sou
časné a minulé životy tak, že se pros
tě narodíme, pak umřeme, duše si vy
hodnotí, co pochopila a co ne a co se 
potřebuje naučit v další inkarnaci, vy
bere si rodinu, projde nějakou bránou 
zapomnění a  znovu se narodíme. Na
čež to zase celé zvrtáme a pochopíme 
jen zlomek toho, co jsme chtěli a měli, 

a  takto se suneme pomalu krůček za 
krůčkem vstříc poznání a  pochopení. 
Jinými slovy, takto se naše duše vyvíjí. 
Něco už známe a umíme, a to nám jde 
lehce, protože jsme to dělali ve svých 
životech stokrát ( já třeba psaní), někde 
jsme naopak mimo a  musíme přidat, 
protože jsme tuto stránku zanedbávali 
a vyhýbali se jí.

Onen učenec, který mi vysvětloval, jak 
to funguje s časem, mi dal nahlédnout 
do vesmírné kuchyně z  trochu jiného 
úhlu. Jelikož je moje vědomí ve srovná
ní s ním na úrovni automatické pračky 
(vypnuté), převyprávím to tak, jak jsem 
dokázal v danou chvíli pochopit. Pro ilu
straci to myslím bude stačit. Podle něj 
neexistují minulé, přítomné ani budoucí 

životy v přímce, tedy že nějaký byl, jiný 
je a další bude, ale všechny existují pa
ralelně, vedle sebe, jako ve filmu Láska 
na druhý pohled, kde jeden Raphäel byl 
spisovatel a druhý učitel literatury. Když 
jsem nechápavě kroutil hlavou, onen 
dobrý muž, připomínající světce, poví
dal: „Představ si duši jako tělo pavouka 
a  všechny životy jako jednotlivé nohy. 

Duše sbírá zkušenosti z  jednotlivých 
životů, ty jsou zdánlivě odděleny tím, že 
osoby, které je s touto jedinou duší žijí, 
o  sobě nevědí.“ Sice o  sobě nevědí, ale 
vzájemně se ovlivňují. Pochopíteli něco 
v jedné noze, projeví se to i v jiné. A do 
toho si ještě připočtěte pavučinu, ve kte
ré jsou jednotlivé duše propojeny tenký
mi nitkami.

V jedné pavoučí noze prostě žije Ra
phäel jako slavný spisovatel, v jiné jako 
učitel, ale pořád je to jedna bytost, kte
rá se má něco naučit a pochopit, zlepšit 
se. Když si uvědomí, že je v paralelním 
světě a že ztratil svoji kariéru i ženu, 
má šanci to napravit ve druhé noze. 
Zpočátku vítězí sobectví, protože víc 
než získat srdce ženy, o kterou přišel, 
se snaží dostat zpátky svůj celebritní 
život, ale postupně si začne uvědomo
vat a poznávat, jak fantastickou ženu 
vlastně měl, jaký byl a jak to celé poka
zil, a snaží se to napravit. A o to právě 
jde. Jsme lidi a  děláme chyby, ale ni
kdy není pozdě se změnit a poučit se 
z nich.  

Někdo na minulé či paralelní životy 
nevěří, to je jeho volba. I  tomu, kdo to 
tak má, bych Lásku na druhý pohled 
doporučil, protože funguje sama o sobě 
i bez kosmických souvislostí. Stejně jako 
další fantastický film, který se touto te
matikou zabývá ještě mnohem monu
mentálněji.

Karmu a  to, jaké zátěže si neseme 
s sebou do dalších životů, nejlépe popsal 
film sourozenců Wachovských s  ná
zvem Atlas mraků. Minulé životy jsou 
tam propojeny jako pavoučí síť, kterou 
mi popisoval Učenec, a  každé rozhod
nutí v jednom životě ovlivňuje i průběh 
dalších životů. Jedna z hrdinek zde říká: 
„Věřím, že smrt jsou jen dveře. Když se 
jedny dveře zavřou, další se otevřou. 
Kdybych si měla představit nebe, před
stavila bych si otevírající se dveře a za 
nimi bych jej našla. (…) Naše životy ne
jsou naše, nepatří nám. Od lůna po hrob 
jsme spojeni s  druhými. V  minulosti 
i  současnosti, s  každým zločinem či 
každou laskavostí tvoříme svoji budouc
nost.“ vid 

Naše životy nejsou naše, nepatří nám. Od lůna po hrob 
jsme spojeni s druhými. V minulosti i současnosti, s každým 
zločinem a každou laskavostí tvoříme svou budoucnost...
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A ť jedete autem nebo vlakem, 
ať se podíváte na jakoukoli 
světovou stranu, nic jiného 
kolem sebe v dubnu a květnu 

neuvidíte. Žlutá přede mnou, žlutá za 
mnou. I kvůli její výrazné barvě to vy
padá, že v Česku už nic jiného než řepka 
snad ani neroste.

Musí to být pro pana premiéra těžké, 
když jeho marketingovému kouzelníko
vi Marku Prchalovi a  desítkám dalších 
expertů, kteří budují pozitivní mediální 
obraz silného vůdce myslícího na blaho 
národa, těsně před volbami do Evrop
ského parlamentu zkomplikuje kampaň 
příroda. Ta příroda, kterou Andrej Babiš 
spolu s dalšími „velkostatkohnojaři“ bere 
dlouhodobě útokem.

Příliš procent politikovi – který do
káže slíbit všechno všem a dle potřeby 
zvládne být levicový i pravicový, klidně 
v jeden den, inkasovat z Evropské unie 
miliardové dotace a  zároveň proti EU 
tvrdě vystupovat, či volat po kvalitním 
jídle pro naše děti a zároveň produkovat 
párky bez masa – programová destruk
ce české krajiny asi neubere, přesto jeho 
PR poradci přešli raději do ofenzivy. Mě
síc poté, co Česká republika společně 
s dalšími postkomunistickými zeměmi 
v  Bruselu prohrála další bitvu o  dvojí 
kvalitu potravin, kdy se pod stejnými 
značkami ve stejných obalech na Vý
chodě prodávají šizené výrobky a nová 
směrnice to pod různými fígly a  vý
jimkami umožní i nadále, Andrej Babiš 
vyhlásil, že se chystá bojovat proti dvojí 
kvalitě potravin… Tuto marketingovou 
taktiku popsala výstižně europoslanky
ně za ČSSD Olga Sehnalová, která se dvo
jí kvalitou potravin zabývá dlouhodobě 
a doopravdy: „Pan premiér předvádí po
krytectví nejhrubšího zrna. Protože on 
a ministři za hnutí ANO měli šanci něco 
změnit nedávno, když se o tom rozho
dovalo. Místo aby konali, tak nekonali, 
a nyní přicházejí s křížkem po funuse.“

Pokrytectví nepokrytectví, podobný 
přístup je pro politiku člověka, jenž je 
v největším střetu zájmů, v jakém se kdy 
český politik octl, a který za dobu svého 
účinkování v  politice, kam prý ani ne

chtěl, zdvojnásobil svůj majetek, typický. 
Jeho řepkový byznys se přitom pro čes
kou zemi stal doslova pohromou.

V  roce 1990 se brukve řepky pěsto
valy na 64 tisících hektarech půdy. Loni 
plodina zabrala již rekordních 412 000 
hektarů, což představuje nárůst v  řá
dech stovek procent, a skoro pětinu orné 
půdy. To je troj až čtyřnásobné množ
ství oproti jiným evropským zemím 
a  činí z  nás řepkařskou velmoc. Jaký 
rozdíl třeba oproti bramborám, kde je 
trend naprosto opačný. Zatímco v roce 
1920 brambory na českých polích zaují
maly plochu přes 391 tisíc hektarů, loni 
to bylo jen směšných 23  tisíc hektarů. 
A tak kupujeme drahé brambory třeba 
z Egypta, Francie či Nizozemska a z bý
valé bramborové velmoci se stal trpas
lík velikosti mandelinky bramborové. 
„Tuzemští pěstitelé už mají v  podstatě 
vyprodáno, většina brambor se dováží,“ 
potvrdil ČTK na začátku dubna předse
da Českého bramborářského svazu Jo
sef Králíček, podle nějž by první letošní 
brambory z tuzemské produkce mohly 
být koncem května. Jak dlouho zásoby 
vydrží, radši netipovat.

Bez obalu to nedávno přiznal bývalý 
předseda Agrární komory Jan Veleba. 
„Míra naší potravinové soběstačnosti je 
alarmující. Kdyby se teoreticky zavře
ly hranice, tak budeme hladovět,“ řekl 
v  jednom z  rozhovorů s  tím, že napří
klad vyprodukujeme pouze 36 až 38 
procent vepřového masa, které se u nás 
spotřebuje. „Mimo obilí a řepky nejsme 
soběstační v ničem, saldo agrárního za
hraničního obchodu je rok co rok desít
ky miliard korun v minusu.“ Jan Veleba 
též řekl: „Stát dlouhá léta pohlížel na 
zemědělství jako na nepříliš důležitý 
obor, který ekonomicky a politicky ne
hraje velkou roli. (…) Často jsem slyšel, 
že co bude potřeba, tak dovezeme. (…) 
V roce 1990 jsme pěstovali brambory na 
ploše 109 tisíc hektarů, poslední statis
ticky uzavřený rok 2017 říká, že je to už 
necelá čtvrtina. Proč takový strmý pád? 
Protože je zde velká cenová nestabilita 
na straně jedné a klimatické extrémy na 
straně druhé, čili velká nejistota pro pěs

Ještě že i letos v květnu hodně pršelo. 
Nejenže totiž všudypřítomná řepka ničí 
půdu, ale je náročná pro alergiky a taky 
jedovatá, hlavně pro zvěř. Na jaře se hnojí 
dusíkatými hnojivy a nově rostoucí listy 
jsou plné dusičnanů. Nahnilé spodní listy, 
které po zimě odumírají, zase mohou 
obsahovat mykotoxiny. Rostlina má nízký 
obsah vlákniny a obsahuje jedovaté 
glukosinoláty. Zvířatům pak přestávají 
správně fungovat ledviny, plíce i játra, 
ztrácejí pud plachosti, dochází k poruše 
nervové soustavy, přicházejí trávicí 
problémy, dehydratace, některé kusy 
oslepnou a dochází k hromadnému úhynu.

Foto Profimedia
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To, že se z České republiky, někdejší bramborářské 
velmoci, stala velmoc řepková, s sebou nese celou 
řadu neblahých důsledků s nedozírnými následky. 

Ekonomickými, zemědělskými i ekologickými. 
Všechno totiž souvisí se vším.

ŽLUTÁ  
je barva naše
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Kdysi bylo Česko bramborářskou velmocí, 
teď tato zásadní plodina z našich polí 
téměř vymizela. Místo brambor pěstujeme 
řepku, cukrovou třtinu a kukuřici, tedy 
plodiny, které se přidávají za tučné dotace 
do benzinu a nafty.   Foto Profimedia

titele. Mám na mysli nejistotu ekonomic
kou, která přináší bramborářům v dlou
hodobém časovém horizontu ztrátu 
a  médiím téma psát senzace. Není to 
o náročnosti na práci, ale o výkyvech na 
trhu a o klimatických změnách. Podob
ný proces snižování ploch pěstovaných 
plodin proběhl u cukrovky, u pícnin na 
orné půdě, ve výměrách chmelnic, sadů, 
u zeleniny a v dalších polních plodinách. 
Třeba len zmizel úplně a  s ním i  tírny 
lnu a  textilní fabriky! Úplně stejné to 
bylo s bramborovými lihovary, s cukro
vary. Právě to jsou ty složité návaznosti 
a přediva, která naši předci budovali po 
mnoho generací a na jejichž pokračování 
v  nových podmínkách jsme po revolu
ci nebyli připraveni a  náš hospodářský 
prostor jsme bezdůvodně předali, často 
i vnutili, cizímu kapitálu.“

A  to, co jsme nepředali cizímu kapi
tálu, vlastní třeba Agrofert, jehož ma
jitel Andrej Babiš, jenž v současné době 
formálně „parkuje“ tento holding v tak
zvaném svěřenském fondu, do velké 
míry ovlivňuje a  vytváří zemědělskou 
politiku. Kdysi dávno, když měli lidi ještě 
aspoň trochu rozum, sloužila půda jako 
zdroj obživy a nikoho by ani nenapad
lo na ní ve velkém pěstovat něco, co se 
nedá jíst a ještě to půdu zničí. 

České Monsanto
Jediná oblast zemědělské produkce, ve 
které jsme zatím soběstační, je, jak zmí
nil bývalý předseda Agrární komory, pěs
tování obilí a právě řepky. Z obilí se dělá 
jídlo, ale řepka? To je docela jiný příběh. 
Její pěstování je dobré jen pro zeměděl
ce. Kromě skutečnosti, že za ni sedláci 
dostanou dvakrát víc než za jiné plodiny, 
totiž inkasují dotace na hektar obdělá
vané půdy; a proto je pro ně jednodušší 
osázet obrovské lány něčím, co jen sklidí 
a prodají, než pěstovat třeba brambory. 
Velmi zajímavé je i to, komu úrodu pro
dají. Obojí spolu totiž velmi úzce souvisí.

Řepka olejná je velmi náročná plodi
na na přísun živin. Vytváří olejnatá se
mena a aby pořádně vyrostla, vyžaduje 
velké množství hnojiv. A  aby byl výnos 
co největší a náchylnost k chorobám co 

nejmenší, také řádné chemické ošetření 
herbicidy, fungicidy a  jinými pesticidy. 
A  jelikož většina produkce řepky není 
potravinářská, jakékoli zábrany v použí
vání chemie padají a rve se do ní horem 
dolem, co se vejde. Když jedete po nějaké 
okresní silnici, obklopeni žlutým mořem 
s odérem, jenž mi v  teplém počasí při
pomíná psí moč, kýchající či smrkající, 
často potkáte vozidlo s obrovskými koly 
a dlouhými rameny, které svým až tro
chu strašidelným vzhledem připomíná 
pavouka, jak míří vystříkat do řepkového 
pole chemický postřikový koktejl. Řepka 
se stříká vůbec nejčastěji ze všech plodin, 
klidně až desetkrát ročně. Dříve bylo 
běžné, že se na stejném poli pěstovala po 
osmi letech, dnes se střídá již po třech či 
čtyřech, v lepším případě. Půda se tímto 
intenzivním přístupem velmi vyčerpává 
a „zmrtvuje“. Ubývá v ní fosforu, draslíku 
a jiných základních živin a chemickou ge
nocidu nepřežije mnoho důležitých půd
ních a lesních živočichů. A včel.

Právě tady, u hnojiv a postřiků, začíná 
první obrovský byznys holdingu Agro

fert. Ale prodej pesticidů je jen malý roz
jezd. Babišovy firmy totiž ovládají řepko
vý byznys od A do Z a profitují ze všech 
kroků cyklu. Výborně tuto část agroche
mického impéria popsal Deník Referen
dum: „Díky propracované výrobkové 
vertikále má Agrofert výdělek prakticky 
na všech úrovních: od semínka řepky po 
bionaftu. Vlastní podniky zemědělské 
prvovýroby, které vytvářejí zisk tím, že 
pěstují řepku. Má firmy, které zeměděl
cům prodávají chemii a osiva – a sám je 
také vyrábí. Patří mu sila, kde se řepka 
suší, čistí a skladuje. Bionaftu musí naku
povat firmy v rámci holdingu…“ Takové 
české Monsanto…

Andrej Babiš se sice hájí tím, že jeho 
firma pěstuje jen 5 % řepky v České re
publice, ovšem zapomněl dodat – ví dob
ře, že si to lidi stejně budou líní ověřovat 
–, že většina zbylých podniků ji pěstuje 
pro něj. Agrofert, jehož název se skládá 
ze zkratek slov zemědělství a hnojit, je 
totiž největším zpracovatelem řepky.

Ačkoli se dá z řepky vyrábět i potra
vinářský olej, většina produkce této 
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technické plodiny nemá s  potravinář
stvím vůbec nic společného. Navíc jak 
asi může být takový olej dobrý, když je 
pole kompletně promořené chemií? To 
samozřejmě není problém jenom řepky. 
Zajímavé je, že třeba v Rakousku nebo 
v Německu se pěstuje řepka zcela jinak, 
nezřídka dokonce v režimu bio, což zna
mená, že se může hnojit, ale ne stříkat 
těmi největšími dryáky. Šlo by to, kdyby 
se chtělo. Ale nejde to, pokud jediné, co 
vás zajímá, jsou peníze – bez ohledu na 
následky.

Hlavní využití řepky pohříchu spočí
vá ve výrobě biosložky přimíchávané do 
nafty. Na takzvaný metylester řepkové
ho oleje (MEŘO) se využívá téměř po
lovina české produkce řepky! Evropská 
unie je studnicí mnoha hloupých nápa
dů, ale tenhle, kdy před dvanácti lety 
zavedla „ekologické“ opatření na sní
žení emisí CO2 podporou takzvaných 
biopaliv první generace, hraje prim. 
Nejstrašnější na tom všem je, že když 
se prolobbuje nějaký nový velký byznys, 
činí se tak vždy pod rouškou ekologie. 

Jak člověk slyší slovo zelená politika, 
měl by zpozornět.

Nejvíce MEŘO vyrobí lovosická firma 
z  holdingu Agrofert, která se jmenuje 
Preol. A další velký byznys dělá Preol se 
státem, neboť největším odběratelem 
bionafty je státní podnik Čepro. Kruh se 
uzavírá.

Zatímco ale i EU již seznala, že biopa
liva první generace nesplnila očekávání, 
tedy že napáchala víc škod než užitku, 
pan premiér se dalších miliard vzdát ne
chce. Česká vláda vedená největším pro
dejcem MEŘO se shodla na tom, že bude 
nadále podporovat přimíchávání biopaliv 
první generace do pohonných hmot, ať to 
stojí, co to stojí. Jinými slovy, místo jídla 
se u nás bude pěstovat i nadále ve velkém 

plodina, jejímž primárním účelem je skli
dit ji, vyrobit z ní biopalivo a přimíchat 
do nafty, aby za to dostal český premiér 
dotace. Podobným způsobem jako řepka 
se samozřejmě ve velkém pěstují i další 
plodiny jako obilí nebo kukuřice. Jenže ty 
jsou aspoň víc na jídlo a na krmení. Hlav
ně že se řeší nějaké Čapí hnízdo...   

Otrávená zem
Tento bezohledný byznys ale nemá dů
sledky jen ekonomické a  nezpůsobuje 
pouze to, že si Češi nedokážou na rozdíl 
třeba od Němců nebo Poláků vypěstovat 
vlastní potraviny, ale ničí především ži
votní prostředí, které měl – samozřejmě 
jen slovně – chránit.

Již dlouho se například mluví o dra
matickém úbytku včel od Ameriky po 
Evropu. V poslední dekádě se tempo hy
nutí včelstev stále zrychluje. Odborníci 
z  britského Centra pro ekologii a  hyd
rologii ve své studii z roku 2016 označili 
za nejpravděpodobnějšího viníka právě 
pesticidy, a  to konkrétně ty, kterými 
jsou ve velkém stříkána pole především 

řepky olejné. Britové podrobně zmapo
vali populace včel divokých za posled
ních 18 let a našli spojitost mezi sázením 
brukve řepky a úbytkem divokých včel 
a čmeláků.

V roce 2017 ve spolupráci s pořadem 
A Dost! novináře Jana Tuny změřili od
borníci z  Českého hydrometeorologic
kého ústavu na 500 místech v  České 
republice kvalitu podzemních vod. „Zjis
tili jsme, že nadpoloviční většina těchto 
míst je kontaminována pesticidy. Limit, 
který je daný pro podzemní vodu, což 
je 0,1 mikrogramu na litr pesticidů, byl 
překročen,“ řekl vedoucí odboru jakosti 
vody ČHMÚ Vít Kodeš. Někde jsou limi
ty chemických koktejlů překročeny více 
než stonásobně. Nejhorší je situace právě 

u řepky, kukuřice a cukrové řepy, které 
se pěstují na biopaliva.

Jeli kontaminována podzemní voda, 
jaké jsou asi koncentrace jedů v  půdě? 
Tým vědců z Centra pro výzkum toxic
kých látek v  prostředí Přírodovědecké 
fakulty  Masarykovy univerzity v  Brně 
loni změřil, že 8 z 10 vzorků půdy je za
mořených koktejlem pesticidů. „Trošku 
jsme čekali, že tam ty pesticidy budou, ale 
nečekali jsme, že ty koncentrace budou 
takto vysoké,“ komentoval výsledky ve
doucí týmu Jakub Hofman. Více než třeti
na půdy obsahuje tři a více pesticidů. Jed
nou z nejčastěji se vyskytujících látek byl 
přitom deset let zakázaný atrazin či 13 let 
zakázaný simazin. Neuvěřitelné je i zjiště
ní, že se v Česku pančují dokonce i pesti
cidy. Takže kromě starých známých lahů
dek typu RoundUp, který je sice toxický, 
ale aspoň už ho známe, lijí agrárníci do 
půdy i jedy, o kterých nic nevíme a jaký 
koktejl dohromady tvoří. Pan premiér si 
na oběd zaletí do své michelinské restau
race na francouzském Azurovém pobře
ží, ale co ostatní? vid 

Jediná oblast zemědělské produkce, v níž jsme zatím 
soběstační, je pěstování obilí a řepky. Zatímco z obilí se 
dělá jídlo, řepka slouží výhradně ke shrábnutí dotací...
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Bratr Hroznýš (vpravo), 
když vstupoval do skauta 
a bylo mu sladkých 
sedmnáct. 
Foto Šifra

HRDINA
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ZÁZRAKY 
BRATRA 

HROZNÝŠE
Zakládal skauta se Svojsíkem, oddíl vedl s Jaroslavem 

Foglarem, přežil nacistické i komunistické věznění, 
smrt manželky i syna i ztrátu živnosti. Je mu 

102 let, sám si vaří, jezdí metrem, chodí tancovat, 
je na Twitteru a říká: „Nedělejte si starosti a berte 

život takový, jaký je.“

HRDINA
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E duard Marek se narodil ve stejný 
den jako já – 17. března. Přesně 
o  66 let dřív. Kondici a  výkon
nost máme ale zhruba podob

nou, buduli si fandit. Ve svých 102 letech 
jezdí po Praze tramvají, autobusem či 
metrem, tancuje, pracuje na počítači, 
a protože mu nechutnaly obědy, na které 
chodil, sám si také vaří. „Uvařím si lepší. 
Dneska jsem si udělal hovězí koleno, pěk
ně měkkoučké,“ pochvaluje si ve svém 
bytě, jenž se nachází v domě s pečova
telskou službou v  pražském Braníku. 
Co se týče pečovatelské služby, tu by ani 
nepotřeboval... Pan Marek, oblečený ve 
fešáckých kalhotách a  modré flanelové 
košili, tu žije zhruba rok, od té doby, co 
v  jeho třípokojovém bytě na Spořilově 
došlo k elektrickému zkratu a vyhořel. 
V životě schytal tolik ran, že by to kaž
dého druhého položilo, ale on si z toho 
nic nedělá.

„Ta pevná linka je na nic, špatně vás 
slyším, zavolejte mi radši na mobil,“ hlá
sil, když jsme si domlouvali schůzku. 
Doma má moderní kancelář s  počíta

čem, barevnou tiskárnu, píše maily a… 
je na Twitteru! 

Důvod jeho nezdolné vitality, šikov
nosti, samostatnosti a  jinakosti se sám 
nabízí – jde o  jednoho z  nejvýznam
nějších členů a  propagátorů skautingu, 
u jehož rozvoje a počátků v Čechách stál 
společně s Antonínem Benjaminem Svoj
síkem či  Jaroslavem Foglarem. Eduard 
Marek vzal ideály tohoto hnutí vážně 
a doslova. A toto je výsledek…

Na svět přišel rok před koncem první 
světové války na pražském Žižkově. „Ale 
ještě když mi bylo pět, dozvuky tady 
pořád byly. To zabili Rašína zrovna v té 
době, byl jsem mu na pohřbu, to si pama
tuji. Tatínek mě tam vzal, abych všechno 
viděl,“ vzpomíná na dobu, kdy začínal 
jeho neobyčejný příběh a kdy netušil, co 
všechno prožije a přežije. Ať se ale dělo, 
co se dělo, ať byla doba, jaká chtěla, on se 
řídil jediným heslem: „Skautský zákon 
a slib byl nade vše. Zavazoval nás konat 
povinnosti vlastní a zachovávati zákony 
skautské – duší, tělem a bytím pomáhati 
vlasti a bližnímu. No a podle toho jsem 

v  životě žil,“ popisuje cestu, která mu 
mnoho dala, ale také dost vzala.

„Já v legraci říkám, že jsem byl ve třech 
odbojích. První jsem dělal rok mamince 
po peřinou,“ neztrácí humor. Protože 
pomáhal těm bližním, kteří to potřebo
vali nejvíc, nejednou se dostal do křížku 
se světskou mocí – řeč je o odboji proti
nacistickém a protikomunistickém. „Za 
války byli nejvíc pronásledovaní Židé, 
tak jsme pomáhali Židům a  židovské 
obci. Jenže to prasklo. Protože to ale bylo 
na začátku války a tenkrát Němci vítězi
li, tak to tolik neřešili a byli dost mírní. 
A tak nás gestapo předalo soudu. U sou
du mi říkal německý tlumočník, že mi 
poradí, abych se z toho dostal, protože 
za styk se Židy byl tehdy trest dva roky 
a šel bych prý do koncentráku. ,Hlavně 
nic nepovídejte o Židech,‘ radil mi. A já 
říkám: ,Vždyť to tak nebylo.‘ On na to: 
,No kdyby to tak bylo, tak byste šel do 
koncentráku.‘ Tak jim nakonec říkal, že 
jsem byl obchodník a obchodoval jsem 
s každým, a jestli to byli Židi, mě neza
jímalo.“

„Hlavní bylo nezanedbávat žádné povinnosti. 
Abychom byli dobrými lidmi a dělali svoji 

práci pořádně a starali se o to, co je třeba,” 
vzpomíná Eduard Marek na svůj bohatý 

a dlouhý skautský život.   Foto Šifra
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Odmala chodil Eda na Žižkově mi
nistrovat, do kostela svatého Prokopa. 
Vstoupil tam též do nové ministrantské 
organizace Legio Angelica, kterou vedl 
oblíbený páter Karel Method Klement. 
„Páter se sešel jednou ve vlaku s náčelní
kem maďarských skautů monsignorem 
Tothem, který se ho ptal: ,Otče, znáte 
skauting?‘ – ,Jo, to je, když se rodiče chtě
jí zbavit dětí, tak je šoupnou do skautu. 
To je samá lumpárna, lítání po lesích…‘ 
– ,A viděl jste to někdy?‘ – ,No neviděl.‘ – 
,Tak se přijďte podívat.‘ Když se vrátil, byl 
nadšený: ,To jsem si nepředstavoval, že 
tam je taková parta a kamarádství.‘ Šel 
hned za Svojsíkem s tím, že z party mi
nistrantů udělá skautský oddíl,“ vypráví 
Eduard Marek, jak to všechno začalo.

Ptám se ho, jak si to všechno tak dobře 
pamatuje. Jen mávne rukou – prý to vy
práví tak často, že to nestihne zapome
nout. „Tak jsme do skautu vstoupili sa
mostatně jako oddíl katolíků. Učarovalo 
mi to.“ Učarovala mu i kázání pátera Kle
menta. „Byl to takový náš skautský táta. 
V klášteře Emauzy je taková malá kaple, 

ve které jsme se jednou za měsíc scháze
li. Malí kluci jsou zvyklí poslouchat tak 
pět minut, pak už je to nezajímá. A on 
k nám mluvil vždycky hodinu a my jsme 
říkali: To už je konec? Ještě nám něco po
vězte. On vyprávěl nám a o nás. To nás 
zajímalo, co říkal o nás. I  arcibiskup si 
ho zval na kázání, byl to nejlepší kazatel 
v Praze. Pak se přihlásil u Svojsíka, tak 

jsme patřili pod Svojsíka. Jeho syny vy
učoval náboženství.“

V té době bylo Edovi sladkých sedm
náct. Svůj skautský slib složil na letním 
táboře na Šumavě, kde získal i svůj první 
kroj. Kroje byly tehdy velmi drahé a ta
tínek, který měl se synem jiné plány – 
chtěl, aby převzal jeho žižkovskou realit
ní kancelář –, by mu ho nekoupil. Páter 

Klement ale vypsal propagační soutěž, 
kde byl první cenou právě kroj. A  Eda 
ten kroj vyhrál a brzy se stal vedoucím 
žižkovské družiny Čápů; a přitom dostal 
dnes již slavnou přezdívku Hroznýš. Tu 
fotku v kroji má pan Marek magnetkou 
připevněnou na lednici.

Za chvíli vytahuje kroniku, kterou 
stále píše. Má v ní různé výstřižky z no

vin, fotky i poznámky, v  jiném šanonu 
má zase uloženu fantastickou sbírku 
známek, z  nichž ta nejstarší je stejně 
stará jako on. Chvíli si připadám jako 
v klubovně Rychlých šípů. S Jaroslavem 
Foglarem, jehož jsem jako většina klu
ků v dětství hltal, se potkal, když řídil 
skautskou organizaci v  Praze 2. „On si 
vedl jen svůj oddíl a nechtěl se víc zapo

Za války byli nejvíc pronásledovaní Židé, tak jsme 
pomáhali Židům. Jenže to prasklo. Protože ale na 
začátku války byli Němci mírní, předali nás soudu.
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jovat, aby měl čas na psaní. Vedl skauty 
do 16 let a o tom, co zažívali s oddílem, 
pak psal. Všechny ty knížky, to byla jeho 
opravdová činnost.“

Když se dal Eda ke skautům, fyzicky 
byl sice zdatný, ale potřeboval se naučit 
všechny další dovednosti. S oddílem pro
to vyrazil na lesní školu na Slovensko, 
kde jim zkušenější skauti vše ukázali. 
„Hlavní bylo nezanedbávat žádné po
vinnosti. Abychom byli dobrými lidmi 
a dělali svoji práci pořádně a  starali se 
o to, co je třeba. To se dodnes ve skautu 
nemění. Je to vlastně výchovná organiza
ce. Učí třeba zručnosti a řemeslu. My si 
tenkrát stavěli celý tábor sami. Dneska 
děti přijedou a už to mají postavené,“ po
rovnává Hroznýš, který ještě donedávna 
různé tábory navštěvoval. A nebrání se 
ani dnes, jen – pokud by to bylo mimo 
Prahu – by pro něj musel někdo přijet 
a  pak ho zase odvézt. V  pokročilejším 
věku už pan Marek mimopražské ces
tování trochu omezil. „Po devadesátce 
jsem byl jen v Izraeli a také na jamboree 
v  Anglii. A  když jsem se vrátil, musel 
jsem na operaci žlučníku a taky očí.“

Operace levého oka se hrubě nepoved
la, ani to jej ale nevyvedlo z míry. „Říkal 
jsem si, že kdyby se nepovedla ani druhá 
operace, tak nebudu vidět a  nebudu si 

moct ani přečíst svoje paměti. Tak jsem 
si to všechno pro případ, že bych byl sle
pý, namluvil na kazety, a na Barrandově 
mi to pak převedli na cédéčka.“

Nyní bratr Hroznýš vyrazí do Plzně, 
kde se bude slavnostně promítat film 
25 stoletých, ve kterém účinkuje. „Prý si 
pro mě přijedou,“ směje se. Na jamboree 
do Ameriky se už nechystá, ale potěšilo 
ho, že čeští skauti, kteří tam pojedou, 
mu volali a oznámili mu, že jeden z od
dílů ponese jméno Oddíl Eduarda Marka 
Hroznýše.

Světový náčelník   
Asi není náhoda, že celosvětové skautské 
hnutí založil zrovna voják – Angličan 
Robert BadenPowell, který bojoval pod 
vlajkou britského impéria v búrské válce 
v daleké Africe. Tento všeobecně nadaný 
chlapík byl přímo nadšený z  učení no
vých dovedností, kreslil, vesloval, hrál 
divadlo, na piano i na housle a na střední 
škole v sobě objevil vášeň pro průzkum
nictví a přírodní či lesní moudrost. Sto
poval v  lesích, lovil… Ve vyzvědačství, 
mapování terénu a průzkumu byl nato
lik zdatný, že to učil ostatní i v armádě. 

Na tehdejší dobu používal dost neorto
doxní metody: zřizoval skupinky, které 
pracovaly pod vedoucími, oceňoval ty, 

kteří vynikali, odznaky, jež se podobaly 
obrázku, jímž se na kompasech značil 
sever. Podobně dnes vypadá skautský 
odznak.

Do dějin nejen britského vojenství se 
pan BadenPowell zapsal mnoha husar
skými kousky. Nechme teď zcela stra
nou důvody a  motivace dobyvačných 
a  okupačních válek britského impéria, 
i  fakt, že v  této válce vytvořili Britové 
pro Búry první známé koncentrační 
tábory v moderních dějinách, a držme 
se raději odvahy a  schopností jednoho 
muže. Asi nejslavnější bylo jeho počínání 
v bitvě o jihoafrickou pevnost Mafeking, 
kde jako nejmladší plukovník v britské 
armádě organizoval jednotky  hraničá
řů, kteří měli pomáhat klasické armádě.

S téměř nevycvičenými muži se ubrá
nil několikanásobné přesile tím, že Búry 
zdržoval a  mátl, dokud se nevylodila 
armáda. V Mafekingu asi dva tisíce lidí 
odolaly díky Powellovi osmi tisícům 
búrských vojáků neuvěřitelných 217 dní. 
Powell například nechal vytvořit faleš
ná minová pole, obránci pevnosti před
stírali, že se při pohybu vyhýbají neexis
tujícím překážkám z  ostnatého drátu, 
přesouvali zbraně a světla z improvizo
vaných acetylénových lamp a plechovek, 
aby to vypadalo, že jich je mnohem víc. 
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Búrové tak zaútočili až těsně před pří
jezdem posil; Powellovi se podařilo útok 
odrazit a město uhájit. Tím se stal ná
rodním hrdinou a celebritou nevídaných 
rozměrů.

Svou popularitu však využil dosti ne
čekaným směrem. Jakmile po návratu 
domů v roce 1903 zjistil, že je fakt slav
ný, a všiml si, že malou knížku Aids to 
Scouting, kterou původně napsal pro vo
jáky, používají vedoucí mládeže a učitelé 

v celé zemi pro výuku „postřehu a lesní 
moudrosti“, vypracoval systém, který 
by umožnil větší pestrost při tréninku 
chlapců v „dobrém občanství“. To by bylo 
vojáků…

V  roce 1907 se konal první experi
mentální tábor na ostrově  Brownsea, 
kde náčelník otestoval své nápady 
v  praxi. Všiml si, že děti, i  když mají 
mezi sebou velké společenské rozdíly, 
si rozumí a  hrají se spolu jako bratři, 
když se to dobře navlékne. Zájem o jeho 

druhou knihu Scouting for Boys, která 
vycházela v šesti částech po 14 dnech, 
pak předčil všechna očekávání, a  mís
to tréninkové metody pro již vzniklé 
kolektivy se začalo rozvíjet masivní ce
losvětové hnutí. Napadá mě, že možná 
proto, že přesně tohle chlapci potřebují 
(a nemají) – vzory, vedení, řád a dobro
družství.

Celosvětový náčelník, kterýžto titul 
Robert BadenPowell obdržel, získal 

v  roce 1929 na takzvaném jamboree, 
mezinárodním srazu skautů, z rukou 
krále Jiřího V. šlechtický titul lord 
a z rukou českého velvyslance ve Velké 
Británii Jana Masaryka Řád bílého lva.

Česká odnož skautingu ale měla 
vždy svá specifika. Zatímco původní 
hnutí kladlo velký důraz na křesťanské 
hodnoty, podobu toho našeho do velké 
míry kromě BadenPowella ovlivnilo 
i  americké výchovné „konkurenční“ 
hnutí woodcraft, jež se soustředilo po

nejvíc na zálesáctví a  umění „přežít“ 
v přírodě. I tohle si Češi upravili k ob
razu svému, přidali například něco ro
mantiky…

Když BadenPowell cítil, že mu ubývají 
síly a dlouho už tady nebude, připravil si 
poslední rozloučení – dopis pak s sebou 
neustále nosil na cestách v obálce nade
psané Pro případ mé smrti. Stálo v něm 
toto:

Drazí skauti,
pokud jste viděli hru Petr Pan, budete si 

pamatovat, jak si hlavní pirát připravoval 
svůj poslední proslov, protože se bál, že až 
přijde jeho čas, nebude schopen dostat slo-
va ze své hrudi. Se mnou je to dost podob-
né, takže přesto, že právě teď neumírám, 
jednou jistě zemřu a rád bych vám poslal 
své sbohem.

Pamatujte, že je to naposledy, co ode mě 
cokoliv uslyšíte, takže o tom, co vám píšu, 
dobře přemýšlejte. Měl jsem velice šťast-
ný život a doufám, že vy všichni prožijete 
podobně šťastný život jako já. Věřím, že 
nás Bůh seslal na tento svět, abychom byli 
šťastni a užívali si života. Radost a štěstí 
nepřicházejí s bohatstvím, ani s úspěšnou 
kariérou, ani s  vlastní pohodlností. Jed-
ním z kroků ke štěstí je péče o své zdraví 
a tělesnou sílu v dětství. S tím budete po-
užitelní pro život a můžete si užívat života 
v dospělosti.

Studium přírody nám ukazuje, jak 
nádherné a úžasné jsou věci, které Bůh 
na tomto světě vytvořil pro to, abychom 
je vychutnávali. Buďte spokojeni s  tím, 
co máte, a udělejte s  tím to nejlepší, co 
můžete. Dívejte se na všechno z  té lepší 
stránky.

Opravdová cesta k docílení štěstí je dě-
lání radosti ostatním lidem. Pokuste se 
zanechat tento svět o trochu lepším, než 
jaký byl, když jste na něj přišli. Až se váš 
čas naplní, zemřete šťastně s pocitem, že 
jste v žádném případě neprožili svůj život 
zbytečně. „Buďte připraveni“ v tomto ohle-
du žít šťastně a šťastně také zemřít. Držte 
se svého skautského slibu i poté, co z vás 
vyrostou dospělí lidé – a Bůh vám ve va-
šem úsilí pomůže.

Váš přítel,
Robert Baden-Powell

Je tam jedna bývalá učitelka, ta nedá pokoj, tu to furt 
kroutí. Ta pro mě přijde, vezme mě kolem krku, dá mi 
pusu a jdeme tancovat. Ti mladší jenom sedí

Eduard Marek je zcela soběstačný 
a doma má i malou kancelář s počítačem, 
tiskárnou i telefonem. Posílá běžně maily, 

a je dokonce na Twitteru.   Foto Šifra
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Na vojáka úctyhodný výkon, co říkáte? 
Jestli někdo světového náčelníka poslechl, 
byl to určitě Eduard Marek, který pře
vzal po tatínkovi realitní kancelář a stal 
se nejmladším makléřem v Praze. „Byla 
to koncesovaná živnost, a  k  tomu bylo 
třeba vyučení, praxe a vojny. Byl jsem na 
praxi v realitní kanceláři v Celetné ulici 
u Prašné brány a ta koncese opravňovala 
i k bankovní činnosti, takové byly jen tři. 
Ale tatínek to neprovozoval, byl jen zpro
středkovatel. Tatínek byl o hodně starší, 
měl mě v  pozdním věku. Když zemřel, 
maminka jako vdova koncesi zdědila, 
a vzdala se jí v můj prospěch. To mi bylo 
asi třiadvacet. Byl to dobrý byznys, ten
krát kdo měl peníze, tak je potřeboval 
ulejt. Kupovaly se hodně baráky.“

Jenže do toho přišli nacisti a pak ko
munisti, takže realitní kariéra netrvala 
moc dlouho. Přesto v době, než mu živ
nost sebrali Němci, se mladému skauto
vi dařilo. Spoustu věcí totiž pochytil od 
tatínka. Například věděl, že je dobré se 
dělit o provize s lidmi, kteří mu dali kon
takt a doporučili obchod. A mít všechny 
na své straně. „Bylo dobré se dělit, proto
že jsem tím získával známosti, příště mi 
doporučili zase, třeba všechny nemovi
tosti na Barrandově. To jsem se naučil od 
tatínka, on byl velmi společenský, znal 
všechny advokáty, podnikatele, byl zvyk
lý bavit společnost, rád vyprávěl anekdo

ty. Tatínek si udělal z těch, kterým něco 
prodal, stálé přátele. Třeba likérník na 
Žižkově – poslal mě tam jednou za čas 
pro likér a  musel jsem milostivé paní 
nechat ruku líbat a že nechám pozdra
vovat pana likérníka. Ten řekl, ať taky 
pozdravuju, a dvacetikorunu si prý mám 
nechat od cesty. Takhle se to dělalo,“ 
směje se Hroznýš, který ani po hodině 
a půl bilancování svého stoletého života 
nejeví známky únavy.

Mezi nejzajímavější Eduardovy obcho
dy patřil třeba prodej vily někdejšího 
předsedy vlády Berana, jenž byl zrovna 
„zavřenej“. „Majetek mu nemohli zaba
vit, Němci i komunisti ty svoje některé 
zákony zachovávaly. Nemohli mu to 
sebrat, a  tak nechal napsat polovinu 
na manželku a polovinu na syna. Když 
jsem se dozvěděl, že je to na prodej, tak 
jsem šel za mladým Beranem, který měl 
v Praze továrnu. Cena byla 2,5 milionu, 
ale chtěl mě ošidit a nechtěl mi dát pro
vizi, protože prý musel podělit rovným 
dílem celou rodinu a nevycházelo mu to. 
Tak mi dal kupující tři procenta.“

Jaký rozdíl oproti jednomu minist
rovi, jenž Eduarda Marka doporučoval. 
„Každý, kdo mi něco doporučil, se chtěl 
dělit o  provizi, ale tenhleten ministr 
povídal, když jsem mu řekl, že se roz
dělím: Já mám poslanecký mandát, to je 
moje živobytí. Tohle je tvoje živobytí, to 
patří tobě. Nechtěl nic. Byl to bezvadný 
chlap.“ I mezi ministry se najdou zdá se 
výjimky…

To, jaká byla doba, dobře dokresluje 
i  to, že se později sešel Eduard Marek 
v jedné cele s kupcem Beranovy vily… Za 
války se stal i jeden zázrak, když přišel 
nálet na Vysočany, kde Hroznýš bydlel 
se svou ženou Helenou a malým synem 
Edou. „Na barák, kde jsme bydleli, pad
la puma. Třípatrový dům se rozsypal 

a moje žena tam zůstala zasypaná. Nebyl 
jsem doma, já byl zase na nějakém kurzu 
nebo co jsem kde vyváděl. Zůstali uvěz
něni, tekla tam voda a ucházel plyn… Po
myslela si, že jim nezbývá než se pomod
lit. Vysočanští houby věděli, co to je se 
pomodlit, a tak spustila otčenáš. A než 
to dokončila, padla druhá puma a  ten 
barák rozhodila a oni mohli vylézt ven. 
Já za každou cenu zázraky nevybírám 
a nehledám. I když jim věřím, neříkám, 

že vše je zázrak. Tohle ale zázrak byl. 
Einstein říkal, že si můžeme vybrat: Buď 
je všechno náhoda, nebo zázrak. Když 
myslíme, že zázrak, jsme v  životě spo
kojenější.“ Při pohledu na pana Marka je 
jasné, že na tom něco je.

Dům prodával pan Marek také Otilii 
Novákové Dvořákové, operní pěvkyni 
z Národního divadla, která chtěla za vilu 
na stráni u Vršovic 2 miliony hotově, aby 
měla z čeho čít. A to jí bylo, prosím, přes 
osmdesát a dům měla ještě na Žižkově.

Jenže Němci živnost panu Markovi 
sebrali a bylo po realitách. „Po dvou le
tech to zatrhli, nevím proč. Setkal jsem 
se v  té době s  naším podplukovníkem 
z vojny, který na mě volal: Pošťáku, co 
děláš? Já dělal na vojně poštu. Povídám, 
teď mi Němci sebrali živnost. Tak mě 
vzal k sobě do účtárny.“

Holýma rukama
Komunisti to taky moc nevylepšili, a tak 
se nakonec vyučil zedníkem a až do dů
chodu pracoval na stavbách. A bylo hůř… 
Po nacistech jej chytili i komunisti, pro
tože byl členem ilegální organizace DEB, 

Einstein říkal, že si můžeme vybrat: Buď je všechno 
náhoda, nebo zázrak. Když myslíme, že zázrak, jsme 
v životě spokojenější...
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Doktor Edvard Beneš. „Nevěděli jsme, co 
budeme dělat, a tak jsme se napojili na již 
existující Mosteckou skupinu, která se 
zabývala převáděním vládních činitelů 
přes hranice. V té době převedli kancléře 
Beneše Smutného s  celou rodinou přes 
hranice. Měli jsme hlídat na hranicích. 
Jenže k tomu už nedošlo, protože jsme 
taky byli ve spojení s  francouzskou or
ganizací, kterou vedl generál Prchala. 
Potom sem poslali nějakého Lederera, 
kterého jsme schovávali a ubytovali a on 
se sešel s  Miladou Horákovou. Při těch 
soudech s Horákovou bylo odsouzeno asi 
150 lidí a  já byl mezi nimi. Dostal jsem 
se do vyšetřovací vazby a pak do soud
ní vazby na Pankrác, kde jsme čekali, až 
bude odsouzená Horáková. S Horákovou 
byl souzen třeba Záviš Kalandra, dubče
kovec, který byl moc umírněný, a tak se 
jim nelíbil. Říkal: Já umřu jako komunis
ta, tohle nejsou komunisti, ale zločinci.“

Eduard Marek nakonec strávil sedm 
let v jáchymovských uranových dolech, 
kde přebíral holýma rukama uranovou 
rudu. Ani to ho ale nezlomilo. Když se 
ho ptám, jak to psychicky i fyzicky zvlá

dal, jeho odpověď mě překvapí. „Bral 
jsem to tak, že zjara to praskne a pů
jdeme domů. Neprasklo to. No tak to 
praskne na podzim. Pak jsme zase če
kali na jaro. Založili jsme tam skautskou 
organizaci a scházeli jsme se v jednom 
baráku. Byl mezi námi udavač Morávek. 
Šel jsem za ním a uhodil na něj: Hele, 
jestli nás chceš prásknout, udělej to 
rovnou. Na co čekáš? Odpověděl mi: ,Já 
jsem skauty nikdy neudal, pracuju sice 
pro StB, ale skauty mám rád a já to na 
vás neřeknu.‘“ Opravdu to neřekl.

Jelikož skaut nebyl nikdy oficiálně zru
šen, i když byl třikrát zakázán, Hroznýš 
za komunismu, v období oblevy během, 
pražského jara, opět nakrátko svolal 
oddíl s tím, že obnovuje činnost. Do té 
doby fungoval ilegálně. „Měl jsem na 
starosti Prahu 2, kde bylo 10 středisek, 
a šel jsem to ohlásit na radnici. Tam byl 
samozřejmě komunista a hned mi tykal. 
,A kolik chceš peněz, náčelníku?‘ ptal se. 
Já povídám: ,My jsme žádné peníze jako 
skauti nikdy nedostávali, museli jsme si 
to ušetřit sami.‘ On na to: ,Já tady mám 
dva miliony, tak já to dám fotbalistům, 

když nechceš…‘ Já povídám, tak mi něco 
dej, ať koupím stany a spacáky pro všec
ky, je nás asi patnáct set. ,Dobře, tak 
dojdi na finanční referát k  soudruhu 
Němcovi, že tě tam posílám.‘ Řekl jsem 
si o 140 000 korun a on povídá: ,Dobře, 
ale já taky musím dát něco těm pioný
rům, těm bych nejradši nedal nic.‘ Tak 
jsem mu řekl: ,Těm taky musíš něco dát, 
dyť to jsou taky naše děti. Tak dostali asi 
60 000 a my 140 000. Tak jsem se vlast
ně postaral o pionýry,“ směje se Hroznýš 
s tím, že všichni komunisti nebyli špatní.

Dřív i  dnes bylo a  je podle Eduarda 
Marka klíčové poselství skautingu zřej
mé. „Nezanedbávat žádné povinnosti. 
Jde o  to, abychom byli dobrými lidmi 
a dělali svoji práci pořádně a  starali se 
o to, co je třeba. To se nemění,“ vypráví 
skaut, který nikdy nezahořkl a  nezata
vila jej ani smrt syna při autonehodě. 
První manželství mu nevydrželo těžkou 
zkoušku, kdy on i jeho žena Helena strá
vili dlouhá léta ve vězení. Před dvaceti 
lety pak zemřela jeho druhá manželka, 
s níž vyženil tři děti.

Jak to, že co by jiného položilo, on pře
jde s elegancí a lehkostí, všechny tragé
die, změny režimů a podobně? „Prochá
zel jsem životem, jak to šlo, a ani nemám 
pocit nějaké změny. Je to pořád stejné. 
Kdybych měl pocit změny, tak už bych 
asi nežil. Když si někdo stěžuje, že ho 
něco bolí, říkám, že až budu starej, tak 
mě to možná bude taky bolet,“ říká muž, 
jenž celou republiku projel na kole a moc 
rád jezdil i na motorce.

Každých 14 dní chodí do Klubu přátel 
Žižkova, každý týden chodí na trh do Spo
řilova, pak se schází jednou za měsíc se 
skauty; pořád má něco. Účastní se setkání 
v klubu seniorů v domě, kde bydlí… „Jsou 
tam muzikanti, jeden hraje na piano, dru
hý na harmoniku, tak tancujeme. Je tam 
jedna bývalá učitelka, ta nedá pokoj, tu to 
furt kroutí. Ta pro mě přijde, vezme mě 
kolem krku, dá mi pusu a jdeme tancovat. 
Tak musím. Ti mladší jenom sedí.“ 

A jaká je Hroznýšova rada do života? 
„Nedělat si žádné starosti a brát to, jak to 
je. Nerozčilovat se pro nic za nic. A hlav
ně se neplést do politiky.“   vid 

Narodili jsme se ve stejný den, jen pan Marek 
o 66 let dřív. O svém životě napsal dvě 

zajímavé knihy.   Foto Šifra
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Nakupování přes oblíbené sle
vové portály s  sebou nese 
několik výhod i nevýhod. Jak 
pro zákazníky, tak pro firmy. 

Češi jsou konzervativní a  milují slevy, 
a tak se dovedou aspoň trochu odvázat 
– vyzkoušejí něco nového, k čemu by se 
za plnou cenu třeba neodhodlali, a užijí 
si věci, na které by možná neměli. Tako
vý wellness ve Vysokých Tatrách není 
žádná láce. Ale potěší i vyhlídková plav
ba parníkem pro celou rodinku, vstup 
do Mořského světa nebo nějaká masáž 
s vířivkou či zábalem. To jsou takové ty 

ne úplně nezbytné položky v domácím 
rozpočtu, které, pokud nejste magnáti, 
odkládáte či odsouváte na druhou kolej, 
protože složenky mají vždycky přednost.

Na podnik, který přes takový portál 
nabídne své služby, však taková forma 
propagace klade zvýšené nároky. Dorazí 
i dost lidí, kteří mohou občas připomí
nat sváteční řidiče – je na nich vidět, že 
do podobných restaurací či wellness cen
ter tak často nechodí, a mezi distingova
nými štamgasty s šampaňským v ruce 
se nemusejí cítit nejlíp. Zvlášť když se 
stane, že je na ně uplatněn dvojí metr 

ze strany obsluhy, která bývá rozladěná 
z toho, že má se „slevaři“ víc práce.

Už samotné objednávání je někdy 
dobrodružství. Podnik si na slevovém 
portálu chce udělat reklamu, tak věnuje 
pár desítek či stovek poukazů s  výraz
nou slevou, což logicky vyústí v to, že se 
k nim nahrne či snaží nahrnout několik 
desítek či stovek lidí navíc. A  pak jsou 
všichni překvapení…

Když jsem obdržel poukaz na celotě
lovou thajskou masáž s rybičkami garra 
rufa, na což bych normálně pravděpo
dobně nešel, přišla mi po dvou měsících 

KAPŘÍCI 
připluli
Když dostanete od partnera dobrý 

dárek, může vám i jeden poukaz přivodit 
spoustu příjemných zážitků a nových 

myšlenek, na které byste jinak možná ani 
nepřišli. Ať už si člověk myslí nebo dělá 

cokoli, není nad vlastní zkušenost. 
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esemeskou zpráva, že se blíží konec 
platnosti mého voucheru a měl bych se 
co nejdřív objednat. To se lehko řekne. 
Do salonu v  centru Prahy, který při
pomíná vzhledem k fluktuaci lidí spíš 
masážní továrnu, bylo velmi složité se 
dovolat, a když se mi to konečně poved
lo, dozvěděl jsem se, že jelikož jsem se 
neobjednal dříve než čtrnáct dní před 
koncem akce, už nemají volný termín. 
Moc vyskakovat jsem si nemohl, proto
že v podmínkách to měli napsané, jak 
jsem brzy zjistil. Jediné řešení tak bylo 
dostavit se osobně a zaplatit stovku za 

prodloužení platnosti kuponu. Kdyby
chom to totiž v daném termínu nestih
li, slevový portál při neuplatnění vou
cheru v době jeho platnosti schramstne 
celou částku a podnik z toho nemá nic. 
Buď tedy zaplatím stovku, nebo mi pro
padne zážitek v  ceně stovek čtyř. To 
není úplně dobrý začátek vztahu mezi 
prodejcem a zákazníkem, ale nezbývalo 
mi než kývnout.

Ožíračka
Průšvih byl, že za měsíc, kdy mi dali dal
ší termín, jsem ochořel vážnou mužskou 
nemocí rhinitis, česky rýmou, a  když 
jsem se asi na pošesté do salonu dovolal, 
termín mi dali až za další měsíc. Byla to 
ale lest. Po hodině mi totiž došlo, že mě 
sice objednali, ale v té době už nebude 
platit můj voucher, takže žádná masáž 
nebude. Hned, jak to šlo, jsem se tedy 
vypravil na Václavák znovu.

„Pane, tohle se nedělá,“ obořil se na 
mě neuctivě mladík jménem David, na 
kterém bylo vidět, že ho celá propagační 
akce stojí mnoho psychických i  fyzic
kých sil. Marně jsem mu vysvětloval, 
že když už se k nim člověk na podesáté 
dovolá, vystresovaná obsluha v běžném 

provozním ruchu není schopna se sou
středit a nechat si vysvětlit situaci a na
jít řešení. Bylo to jako v  Cimrmanovi, 
kde si samotářský dědeček otevřel hos
podu u silnice na Písek, ale chodili mu 
tam lidi.

„Když to všichni necháváte na posled
ní chvíli, tak se nedivte,“ oponoval Da
vid, který jen těžko potlačoval své roz
ladění. Jelikož měl částečně pravdu, jeho 
podrážděnost jsem mu při představě, že 
by to podobně jako já udělalo třeba sto 
lidí, hned odpustil. Tím, že jsem nešel 
do konfliktu, se za chvilku uklidnil i on, 

zavolal na slevový portál a já měl potvr
zený svůj termín.

Zul jsem si boty, vyhrnul nohavice 
a dle instrukcí vstoupil do vaničky, kde 
mi je omyli vodou, růžovou dezinfekcí 
a pak zase vodou. „To je nějaká ochrana 
před rybičkami?“ ptám se. Ne, přesně na
opak – je to na ochranu rybiček. Při po
hledu na své nohy to úplně chápu... Pak 
už jsem chodidla vložil do akvária a jako 
supi se na mé ubohé nohy vrhly malé 
gary rudohnědé. Nevěděl jsem, koho li
tovat víc.

Po půl minutě jejich ožírání mé odum
řelé kůže na nohou jsem měl chuť zba
běle utéct hodně daleko. I když víte, že 
garra rufa neboli gara rudohnědá nemá 
zuby, ale spíš takové štětinky, přece jen 
je to hodně zvláštní pocit. Pokud ale nez
panikaříte, zvyknete si a je to docela leg
race. I to šimrání není úplně nepříjemné. 
Obvykle si předem zjišťuji, do čeho jdu, 
ale v  tomto případě jsem to neudělal 
– jednak to byl dárek, jednak jsem se 
obával, že když bych si o tom moc četl 
a spekuloval, vycouval bych. Jako na ře
tízkovém kolotoči, který se točil na Ma
tějské pouti ve výšce sedmdesáti metrů. 
Kdybych o  tom tehdy dumal, v  životě 

bych na to nevlezl, ale jelikož bylo roz
hodnutí rychlé a hlava to nestačila sabo
tovat, byl jsem šťastný, že jsem to udělal.

Jakmile jsem po patnácti minutách 
i  s  namočenými kraji nohavic vylezl, 
nohy byly hladké jako dětská prdýlka. 
Přesto, že byla procedura efektní i efek
tivní, jak jsem později zjistil, takzvaná 
rybí pedi kúra je krom jisté bizarnosti též 
metodou budící kontroverze. Odpůrci 
zmiňují jak údajnou nesmyslnost a mód
nost rybí pedikúry, tak otázku hygieny 
a možný přenos infekcí v případě, že se 
provozovatel nestará dobře o  akvária, 

Foto Adobe Stock

Přesto, že byly moje nohy hladké jako dětská prdýlka,  
procedura zvaná rybí pedi kúra je krom jisté bizarnosti 
též metodou budící kontroverze.
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nečistí je tak, jak má, či se v nádržích vy
střídá moc nohou. Strašení hepatitidou 
a HIV, jak se třeba dokonce v titulku ob
jevilo v bulvárním článku na serveru No
vinky.cz, kde se hlavní sdělení vytvořilo 
z prohlášení Britského úřadu na ochranu 
zdraví (HPA), že riziko infekce je extrém
ně nízké, ale teoreticky existuje. Teoretic
ky? To by člověk nesměl ani do bazénu...

Provozovatelé obvykle namítají, že 
je voda čištěna UV lampami, rybičky 
nemají zuby, a tak nemohou jít na krev, 
takže nic nepřenášejí a vše je bezpečné. 
Častým podpůrným argumentem je 
i  jakýsi enzym dithranol, který rybky 

údajně vylučují z  tlamiček a  který hojí 
kůži. Minimálně část tohoto tvrzení je 
pravdivá – dithranol opravdu hojí kůži, 
neboť se používá například jako lék při 
léčbě lupénky. Háček je ovšem v tom, že 
přítomnost dithranolu suverénně ozna
mují pouze provozovatelé rybích pedik
úr, aniž by jaksi zmínili, jak na to přišli 
a jestli je to vůbec pravda.

Pokud bych si namazal na záda tře
ba kravské lejno a  informoval veřejnost 
o tom, že obsahuje nějakou speciální lé
čivou látku, mohl bych počítat s tím, že 
mi to biologové rozmluví, ale zkoumal to 
někdo u rybiček?

Vzhledem k tomu, že se dithranol na 
léčbu lupénky extrahuje z brazilského 
stromu araroba, zní to jako řádný ne
smysl. Ledaže by to byl enzym s podob
nými účinky… Ale i tak by to byla fake 
news, neboť dithranol to není.

Co ale fake news určitě není, jsou moje 
hladké nohy. Garra rufa, malé kaprovi
té sladkovodní ryby s  červenohnědou 
ocasní ploutví o maximální velikosti 14 
centimetrů, pocházejí z Blízkého výcho
du a proslavilo je turecké město Kangal. 
V  tamějších termálních pramenech se 
živily drobnými živočichy a rostlinkami 
přichycenými na kamenech, fytoplan
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ktonem a  zooplanktonem, ale protože 
v teplé vodě je potravy málo; tak se gary 
naučily oždibovat kůži lázeňských hostů. 
Pozitivní účinky byly tak mocné, že se 
sem začali sjíždět lidi s všelijakými kož
ními chorobami.

Doktor Ryba
Že jde o plodnou a oboustranně výhod
nou symbiózu rybiček a  lidí, dokazuje 
i studie z Lékařské univerzity ve Vídni, 
která byla zveřejněna již v  roce 2006. 
Martin Grassberger se s  kolegy jedno
duše rozhodl prověřit fenomén léčivých 
rybiček a  prokázat, zda budou stejně 

úspěšné i  mimo kangalské prameny 
– jinými slovy, jestli léčí rybičky, nebo 
kangalské prostředí. A tak vybrali 67 lidí 
s takzvanou psoriázou, česky lupénkou, 
a na tři týdny je umístili do jednoho am
bulantního zařízení v Dolním Rakousku. 
Každý dostal k  dispozici tisícilitrovou 
vanu s 250 až 350 rybičkami. Účinnost 
léčby  byla měřena pomocí PASI skóre, 
tedy v  tomto případě indexu zasažení 
kůže lupénkou.

Výsledky byly překvapivé: po tří
týdenní léčbě mělo 31 pacientů PASI 
skóre o  hodnotě 75 (dobré nebo vidi
telné zlepšení), dalších 30 pacientů 
mělo PASI skóre 50 (průměrné zlep
šení). Poté vyplňovali pacienti dotaz
ník. Celých 97 % lidí uvedlo, že se jim 
extrémně či značně zmírnilo svědění, 
3 % trochu; 100 % pacientů se extrém
ně či značně ulevilo od bolesti a 98,4 % 
od odlupování. Vedlejší účinky nebyly 
žádné, na rozdíl třeba od kortikoste
roidů. Je jistě rozdíl mezi léčebnou 
terapií ve vlastní vaně pod dohledem 
doktorů než v kosmetickém salonu, ale 
výsledky jsou to pozoruhodné. A jsem 
rád, že jsem, naštěstí bez lupénky, 
mohl doslova na vlastní kůži vyzkou

šet, co tyto rybky s přezdívkou Doktor 
Ryba dovedou. 

Zážitkům však nebyl konec. Po čtvrt
hodinové rybí pedikúře jsem pln očeká
vání absolvoval svoji první thajskou ma
sáž. Jestli si, pánové, někdo představuje 
thajskou masáž jako ve filmu, byli byste 
na začátku možná zklamáni. U  recep
ce si mě vyzvedla jedna stará Thajka 
s přísným výrazem, odvedla mě naho
ru a dala mi co proto. Za celou dobu se 
usmála jen v momentě, kdy mi masíro
vala chodidla a lechtala víc než rybičky 
a  já se kroutil jak zahradnická hadice. 
Smát by se ani nemohla. Předvedla kon

centrovaný výkon hodný vrcholového 
sportovce, kdy mi protáhla každičký 
kout na mém vetchém těle včetně očí, 
uší i prstů. Zvládla se mi projít i po zá
dech, bouchala do mě, bůčky mi nakle
pávala, systematicky cvičila s  mýma 
rukama i trupem a celou hodinu se ne
zastavila.

Odcházel jsem lehký jako pírko a uvě
domil si jednu důležitou věc, na kterou 
mě upozornil před pár týdny i jeden ka
marád, který se vyzná v duši stejně dob
ře jako v těle. Že aby mohl člověk cokoli 
dělat pořádně, musí na to fyzicky tréno
vat. Říká se, že má cvičit hlavně ten, kdo 
má sedavé zaměstnání, zatímco ti, co 
makají fyzicky, mají pohyb a  po práci 
můžou vesele baštit a relaxovat. Ale tak 
to není. I Thajka mi lámanou angličtinou 
potvrdila, že právě proto, že má takhle 
fyzicky náročnou práci, musí pravidelně 
cvičit. Aby se nezničila. No jasně, kdyby 
neměla sílu jako tažný kůň, tak by u toho 
umřela. Hokejista taky cvičí a  posiluje, 
než vyjede na led.

Když mě lámala Thajka jako na skřip
ci, uvědomil jsem si, proč je tak těžké 
pro mě někdy vydržet byť jenom sedět 
u  počítače a  večer se na židli kroutím 

jako had. Protože málo cvičím a nemám 
dost svalů, především na zádech. Aby 
mohl dobře fungovat mozek, musí mít 
tělo prostě muskulaturu. Svaly drží celé 
tělo, a pokud je nemáte, nemůžete podat 
pořádný výkon, ať už děláte cokoli. Sta
čí se podívat, jak vypadali naše babičky 
a dědečci po práci na poli. Kdyby to tak 
nebylo, museli by být hotoví kulturisti, 
a ne strhaní, ohnutí a  zničení stařečci. 
Prací totiž člověk kondici nikdy nezíská, 
jenom si ublíží. Ať je zedník, nebo auto
mechanik, nebo třeba novinář. A aby si 
neublížil, musí napřed cvičit a pak tepr
ve pracovat. Nejlépe každý den.    vid 

Lékaři vybrali 67 lidí s lupénkou a na tři týdny je umístili 
do ambulantního zařízení v Dolním Rakousku. Každý 
dostal tisícilitrovou vanu s 250 až 350 rybičkami.

Svaly jsou klíčové pro každou lidskou 
činnost včetně obyčejného sezení 

u počítače. Pokud je nemáte, nepomůže 
vám ani thajská masáž.   Foto Adobe Stock
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Labutí píseň  
LEDU A OHNĚ

xxxx xxx  Foto Profimedia

Na jedné straně jsme sice nemoc
ní, nešťastní, nervózní a zniče
ní, na straně druhé máme to
lik volného času a tak málo na 

práci, že nám není zatěžko organizovat 
a podepisovat petice, aby byla přetočena 
poslední řada televizního seriálu. Zvláštní 
doba…

Žádost o  předělání konce fenoménu 
všech fenoménů, Hry o trůny, podepsalo 
již přes milion tři sta tisíc lidí. Místo aby
chom žili své životy, žijeme rádi životy 
jiných, ať už ve světě reálném, nebo vir
tuálním. Je to pocitem, že naše skutečné 
osudy jsou až příliš nudné a  obyčejné? 
Nebo strachu, že kdybychom místo sle

dování příběhů na obrazovkách a  plát
nech řešili svoje skutečné problémy, 
trpěli bychom mnohem víc než u „zfušo
vaného“ konce televizního díla?

Osm let jsme sledovali nejdražší a nej
výpravnější seriál, jaký nemá v dějinách 
televizní tvorby obdoby. Osm napína
vých let. Epický souboj plný násilí, váš
ně, intrik, lásky, bojů a  touhy po moci 
a pomstě, jenž se odehrával ve fantasy 
světě dávného Západozemí, kde se Sedm 
království do krve hádalo, čí zástupce 
by měl usednout na Železný trůn, byl 
prostě úchvatný. I  když tam pobíha
li a  poletovali draci, kouzelníci, zlovlci 
a nemrtví, jeho úspěch spočíval kromě 

neobyčejně kvalitního zpracování přede
vším v plasticky vyvedených postavách 
a propracovaném příběhu.

Bez ohledu na efektní kulisy se auto
rům povedlo stvořit zcela realistické 
prostředí, které ukazuje, jak to na tomto 
světě od nepaměti chodí. Ostatně autor 
knižní předlohy George R. R. Martin, 
jenž svoji velkolepou ságu pojmenoval 
Píseň ledu a ohně, se inspiroval skuteč
nou válkou růží, která probíhala v  15. 
století mezi britskými rody Lancasterů 
a  Yorků. Podobnost se jmény  a  osudy 
Lannisterů či Starků tedy rozhodně není 
náhodná. Kdyby se Hra o trůny promíta
la ve školách místo dějepisu, naučila by 
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se dítka o historii lidstva vše podstatné 
a ještě by je to bavilo. 

Byl to šok, když hned v první řadě byla 
zákeřně zmrzačena klíčová postava pro 
rozuzlení seriálu, mladý nevinný hoch 
Brandon Stark, syn Krále severu, jenž 
lezl, kam neměl; a ještě větší, když jeho 
otec lord Eddard, jehož ztvárnil hvězdný 
Sean Bean, přišel v královských komna
tách nejen o iluze, ale i o hlavu. Ti, kdo 
neznali skvělé Martinovy knihy, což byla 
asi většina diváků, si museli chtě nechtě 
začít zvykat, že může umřít kdokoli, 
kdykoli, kdekoli a  jakkoli. A  že žádná 
z postav není černobílá, ale má, tak jako 
lidé v reálném světě, své dobré i špatné 

stránky (v  podstatě nikdo tu není jen 
kladný a až na výjimky ani zcela zápor
ný) a mnohé z nich dokážou pod tíhou 
událostí projít velkou proměnou. „Změ
nila ses, Ptáčátko…,“ říká po velké bitvě 
ser Clagan, bojovník s přezdívkou Ohař, 
kterého v  dětství ohavně popálil jeho 
psychopatický bratr s přezdívkou Hora, 
lady Sanse, jíž nabídl pomoc při útěku 
z  nepřátelského Králova přístaviště. 
„Kdybys šla tehdy se mnou, nic z toho by 
se nestalo.“

Původně rozmazlená a  naivní dce
ra Krále severu, která snila o  hezkém 
a bohatém ženichovi, a nejprve se octla 
v zajetí Lannisterů, kde byla provdána za 

sadistického krále Joffreyho, a následně 
v rukou Boltonů, když ji provdali za ještě 
sadističtějšího Ramseyho, jenž ji neváhal 
brutálně znásilnit o  svatební noci, mu 
odpovídá: „Bez Ramseyho a  těch ostat
ních bych celý život zůstala Ptáčátkem.“ 
Díky tomu, že byla obklopena největšími 
šmejdy, se naučila orientovat ve světě in
trik, podrazů a zabíjení a právě její pře
rod v silnou, rozumnou a krásnou ženu 
patřil k nejpůsobivějším a nejinspirativ
nějším liniím celé ságy.

Celá rodina Starků se jinak vyzna
čovala jistou až otravnou tvrdohlavos
tí, naivitou, touhou po spravedlnosti 
a vznětlivostí, a proto velká část rodi
ny poumírala; ta největší v asi nejvíce 
šokujícím díle Krvavá svatba, kde Star
kové upadli do kruté léčky. Část, která 
přežila, kromě Sansy i její sestra Arya, 
bratr Brandon a taky Jon Sníh, domně
lý bastard Neda Starka (pozor, v článku 
bude hodně spoilerů vyzrazujících zá-
pletky poslední řady!) – ve skutečnosti 
ale utajovaný člen rodu Targaryenů 
s  nárokem na Železný trůn, který by 
se nedožil dospělosti, kdyby to o něm 
kdokoli věděl –, však rozvinula ty silněj
ší rodové vlastnosti. A nakonec to všem 
nandali, i  když byli téměř odepsaní.

Malý vzrůst, velký duch
Perfektní byl i  Jamie Lannister, opovr
hovaný králokat, který smilnil se svou 
sestrou Cersei, zmrzačil Brandona Star
ka, protože ten ho se sestrou viděl při 
souloži, a  zpočátku byl zcela nesnesi
telný, načež postupně ukázal, že stejně 
jako umí být odporný, dokáže se zacho
vat jako hrdina i skvělý chlap. Nakonec 
mu i člověk fandil a hlavně mu docela 
– možná až na lásku ke kruté sestře – 
rozuměl. Když se ti dva nakonec znovu 
setkají a  společně umírají v  troskách 
bortícího se Králova přístaviště po vzo
ru Rolandových literárních hrdinů Pet
ra a  Lucie, slzu zamáčkne nejen jejich 
trpasličí bratr Tyrion. Ten asi tedy pláče 
také především pro Jaimeho, kterému 
ještě před jeho smrtí stihl říct, že byl 
jediný, kdo se k němu nechoval jako ke 
zrůdě. Na rozdíl od otce nebo Cersei, jež 

Labutí píseň  
LEDU A OHNĚ

Po osmi letech skončil popkulturní 
fenomén, který vyvolal nebývalé vášně. 

Finále Hry o trůny sledovaly desítky 
milionů lidí po celém světě. Mnozí se 
s tím, jak příběh dopadl, nemohou 

smířit a sepisují petice. Je to v něm jako 
v životě: nerealistická očekávání vedou 

ke špatným koncům…
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Tyriona upřímně nenáviděla, protože jej 
vinila ze smrti matky při jeho porodu.

Právě Tyrion, jehož ztvárnil fenome
nální Peter Dinklage, který měří pou
hých 135 centimetrů, se stal nakonec 
největší postavou – nikoli vzrůstem, ale 
duchem. Pohrdaný „polomuž“, nebo také 
„Skřet“, jak mu s oblibou říkají, má sla
bost pro pití a  lehké ženy, ale také pro 
spravedlnost a  pro všechny outsidery 
světa, jako je on. Přežije věznění v Orlím 
hnízdě, pokus o zabití žoldákem najatým 
sestrou Cersei, i všechny další bitvy a ná
strahy, do nichž i z nichž se většinou do
stane svým ostrovtipem („Není snadné 
být neustále opilý. Kdyby to bylo snadné, 
dělá to každý“) a schopností vyjednávat.

I přes počáteční nedůvěru se stane po
bočníkem královny Daenerys Targaryen, 
která je dědičkou starobylého dračího 
rodu a dcerou Šíleného krále Aeryse Tar
garyena, jenž byl zabit Jamiem Lanniste
rem. Dany se narodila za bouře a v žilách 
jí koluje dračí krev, což se vyznačuje na
příklad tím, že ji nespálí žádný oheň, na
opak ona, jako Matka draků, může spálit 
cokoli. Jakmile Daenerys, která musela po 
vraždě otce uprchnout ze Západozemí, 
vyjde z ohně netknutá a se třemi živými 

draky na sobě, kteří se vylíhli ze zkame
nělých vajíček, rozvíjí se jedna z  nejza
jímavějších dějových linek. Právě vývoj 
a  konec této postavy, se kterou se zto
tožnilo mnoho lidí – někteří tak dokonce 
pojmenovávali svoje dcery –, ale vyvolává 
vášně, jež vedly až k oné milionové petici.

Matka draků
Coby silná a odvážná žena Daenerys po
stupně buduje působivou armádu, osvo
bozuje města a nabírá spojence, aby se 
mohla vrátit do Západozemí a uzmout 
svůj trůn. V šesté sérii je zajata divokými 
Dothraky a předvedena jako „kořist“ na 
sraz jejich vůdců zvaných khalů. Jednot
liví khalové si z ní utahují a říkají jí, co 
s ní mají v plánu dělat. Ona však Khalům 
představí svůj plán – všichni se jí podro
bí a poplují s ní do Západozemí. Ti se jí 
vysmějí, ale Dany ve velkém stanu pře
vrhne podstavce s ohněm. Když všichni 
Dothrakové vidí, že velký stan hoří, tak 
se běží podívat, co se děje. Daenerys jako 
jediná vyjde ze stanu, čímž všem ukáže 
svou sílu. Všichni před Matkou draků po
klekají a ta může vyrazit na cestu…

Daenerys Targaryan umí skvěle klamat 
tělem. (Pokud jste seriál neviděli a  rádi 

byste, vězte, že následující řádky vyzrazují, 
jak to dopadlo, a tak zvažte, zda se napřed 
nepodívat na seriál.) Je jako dnešní politici, 
kteří něco hlásají a dělají, ale skutečné zá
měry se mohou od těch proklamovaných 
lišit. Na konci to poznává i pobočník Ty
rion, když Jonovi Sněhovi proměnu jejich 
královny s  nádechem ironie vysvětluje: 
„Osvobodila lidi v Zálivu otrokářů. Osvo
bodila lidi z Králova přístaviště. A bude 
v osvobozování pokračovat, dokud nebu
dou lidé na celém světě svobodní a ona 
nebude vládnout všem.“ – „Stál jsi při ní 
a radil jsi jí. Až dodnes,“ namítá Jon Sníh, 
který vždy dělal to, co považoval za správ
né, bez ohledu na následky.

„Až dodnes,“ souká ze sebe Tyrion, 
jenž před chvílí strhl ze své hrudi od
znak pobočníka krále, hodil jej na zem 
a  byl uvězněn za konspiraci a  zradu. 
„Já se mýlil. Naše královna má v povaze 
oheň a  krev. Když vyvraždila otrokáře 
v  Astaporu, nestěžoval si nikdo kromě 
otrokářů. Byli to přece špatní lidé. Když 
nechala ukřižovat šlechtice v Meerenu, 
tak nikdo neprotestoval. Byli to špatní 
lidé. Ti khalové Dothraků, které upálila 
zaživa? Ublížili by jí daleko víc. Kamkoliv 
přišla, umírali ti špatní. A my ji za to osla

To myslíš vážně? Sarkastický Tyrion 
Lannister v podání skvělého Petera Dinklage 
byl vzrůstem nejmenší, ale duchem největší 

osobností Hry o trůny. Královna Daenerys 
připravila obyvatelům Králova přístaviště 

skutečně horké chvilky (na protější straně).    
Foto Profimedia
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vovali. A ji to utvrzovalo v tom, že ona je 
ta dobrá a v právu. Věří, že její osud je vy
budovat pro všechny lepší svět. Kdybys 
tomu věřil, myslím skutečně, nezabil bys 
všechny, kteří by ti stáli v cestě? Vím, že 
ji miluješ. I já ji mám rád. Věřil jsem v ni 
celým svým srdcem. Ale láska je silnější 
než rozum.“

„Láska je smrtí povinnosti,“ odpovídá 
mu Jon Sníh, který je zdrcený z toho, jak 
se jeho královna a milá vybarvila. V mo
mentě, kdy se totiž dobývané Královo 
přístaviště vzdalo a Cersei Lannisterová 
nechala rozeznít zvony na znamení své 
kapitulace, a tudíž bylo dobojováno, roz
zuřená Daenerys pokračovala v běsnění 
a se svým drakem spálila celé město na 
uhel. „Někdy je povinnost smrtí lásky,“ 
našeptává mu Tyrion. „Ty jsi štít, který 
brání svět lidí. A vždy ses snažil dělat, co 
je správné. Snažil ses ochránit lidi, bez 
ohledu na cenu.“

A  tak Jon Snow zabil královnu Dany 
a celý internet je teď naštvaný. Jak jste 
nám to mohli udělat? Vždyť byla celou 
dobu kladnou hrdinkou a najednou se jí 
ze dne na den změnil charakter, když vy
vraždila tisíce dětí a zešílela. Pozorný di

vák ale vnímal mnohem dřív, že s Dany 
je něco špatně a nešlo o náhlé šílenství, 
ale o povahu a chorobnou ambicióznost. 
Její hlavní motivací není dobro lidí, ale 
získání moci a trůnu, pro což by udělala 
cokoli a cokoli si taky zdůvodnila.

Kritika ale mířila i na nelogičnost jed
nání postav a příběhu i na to, že se se
riál změnil k horšímu. Poslední epizody 

měly vůbec nejnižší hodnocení za dobu 
vysílání. Scenáristům Davidu Benioffovi 
a D. B. Weissovi je ponejvíc vyčítáno, že 
seriál v průběhu let zkazili tím, že po
stupně změnili styl vyprávění a  už to 
nebyla ta Hra o trůny jako na začátku.

Jenže kdyby to neudělali, nikdy by to 
neskončilo. Důvod, proč se Hra o trůny 
změnila, vysvětlil americký spisovatel 
a  filozof Daniel Silvermint v  magazínu 
Wired. Nemohou za to podle něj sce

náristé, ale autor předlohy George R. R. 
Martin. Tomu se příběh tak rozkošatil, že 
nejenže během vysílání seriál předstihl 
jeho knihy, a on, ač sliboval, že zbylé dvě 
knihy dopíše, tak zatím neučinil, ale pří
čina tkví v samém stylu jeho psaní. Podle 
Silverminta existují dva typy literárních 
autorů – jedni se orientují podle mapy, 
druzí podle kompasu. Sám Martin, ro

mánový autor série Píseň ledu a  ohně, 
předlohy Hry o trůny, i spoluautor seriá
lu je překřtil na architekty a zahradníky.

Zatímco architekti si většinou před
tím, než napíšou jedinou stránku, roz
vrhnou celý příběh do podrobné osnovy, 
zahradníci se nechávají unášet dějem; 
často do takové míry, že už ho nechytí. 
Architekti znají celý děj dopředu, snadno 
se jim tvoří přehledné a ucelené vyprá
vění s  uspokojivým závěrem. Postavy 

„Láska je smrtí povinnosti,“ říká Jon Sníh, který je 
zdrcený z toho, jak se jeho královna a milá vybarvila. 
„Někdy je povinnost smrtí lásky,“ našeptává mu Tyrion.
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ale mohou působit nepřirozeně a snad
no se stávají pouhými „ozubenými koly 
ve službách příběhu“.

Pro zahradníky je naopak daleko jed
nodušší napsat uvěřitelné postavy s po
chopitelnými motivacemi a  tužbami. 
Jakmile je vrhnou do děje, mohou v pod
statě jen dokumentovat, k jakým výsled
kům jejich jednání povede. Jenže takový 
příběh může mít nevyrovnané tempo 
a hrozí, že se na jeho konci všechny dějo
vé linky nespojí.

Autor Hry o trůny Martin, který sám 
sebe považuje za pečlivého zahradníka, 
postavy podle Silverminta do příběhu 
zasadil jako semínka, jež pod jeho do
hledem pořádně vyrostla. Jenže příběh 
v zatím poslední dopsané, páté knize Ta-
nec s draky, nabobtnal do takové míry, že 
další pokračování nebyl autor schopen 
dokončit ani po osmi letech. Již dříve 
přiznal, že je těžké vymyslet rozuzlení 
některých dějových linek, do kterých 
se postavy „vmanévrovaly“. Z  Martino
va světa se stala zarostlá džungle, která 
v seriálu potřebovala prosekat.

Výhoda Martinova přístupu je podle 
Silverminta jasná: postavy ze Hry o trůny 
působí natolik živě, že hrozné věci, které 
se jim udály, vycházejí z  jejich pochopi
telných rozhodnutí, a ne záměru autora. 
Kaž dá jejich volba měla zkrátka „devastu
jící dopad“ na další vývoj vyprávění a čas
to je zavedla na místa, která příběh ještě 
víc vzdálila od ústřední dějové linky.

Jenže když autoři seriálu dohnali kni
hy, nastal problém. Od Martina už měli 
jen hrubý nástin děje a  věděli, jak má 
příběh skončit, jenže nemohli pokračo
vat stejným stylem, protože by se z hry 
o trůny stal Tak jde čas a vysílání by ne
skončilo ani za 20 let. Navíc by to musel 
někdo napsat. A při ceně jedné epizody 
kolem 10 000 000 dolarů by to nebylo 
snadné. Od začátku sedmé řady tak Be
nioff s Weissem museli seškrtat košatý 
děj s desítkami hlavních a důležitých ve
dlejších postav do přehledného závěru.

Zahradníka vystřídali architekti, kteří 
měli jasný cíl – dokončit příběh ve dvou 
řadách a  13 epizodách, kde museli po
spojovat poslední dějové body nahozené 

Konec Hry o trůny i to, kdo na trůn 
usedl, vzbudilo velké vášně. Že fandí Arye 
Starkové, dal jasně najevo street umělec 
Aksy z Manchesteru.   Foto Profimedia
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autorem ságy tak, aby do sebe vše zapad
lo, publikum zároveň překvapili a  ještě 
nezklamali obrovská očekávání milionů 
různorodých diváků. Nemožný úkol…

Studnice vzpomínek
Jakmile si nastínili, co se do děje vejde 
a  co ne, museli s  postavami pohnout 
na správná místa. Právě proto podle 
spisovatele Silverminta závěrečné dvě 
série působí tak odlišně od předchozích 
šesti řad. Z postav, které měly hloubku 
a vlastní záměry, se staly figurky umístě
né tam, kde kvůli závěru příběhu musejí 
být. Přežily ve výzvách, v nichž by měly 
podle logiky děje zemřít. A to jen proto, 
aby byly k dispozici pro finální příběho
vý sprint. Cestovaly časem jako ve scifi 
z budoucnosti a některé linie se vůbec 
neuzavřely. Například dodnes nevíme, 
proč byl vlastně v  seriálu děsivý Noční 
král s armádou nemrtvých; a pokud se 

George R. R. Martin neztopoří, tak se to 
ani nikdy nedovíme. A tak by se dalo po
kračovat. Ať by scenáristé udělali, co by 
udělali, bylo by to špatně. Přesto zakon
čení zvládli autoři velmi důstojně a po
slední díly byly podle mě skvělé, zvlášť 
ten poslední. Nejhorší byl naopak třetí 
díl, který sliboval největší televizní bitvu 
všech dob. Ta sice opravdu proběhla, ale 
divák ji neviděl, protože byla celá ve tmě 
a osvětlovači zjevně nebyli při smyslech.

Kromě toho, že dračí královně ruplo 
v její blonďaté kouli, mě moc nepřekva
pilo ani to, že místo aby se po přežití 
bitvy s nemrtvými zombíky lidé spojili 
a  konečně vzali rozum do hrsti, začali 
ještě usilovněji válčit mezi sebou. Takoví 
prostě my lidé jsme, a proto taky žijeme 
v tak bezútěšném světě.

Je příznačné, že diváky Hry o  trůny 
zklamal i málo krvavý konec. I ten drak 
pochopil, jací lidé jsou, a tak radši svým 

ohněm Železný trůn roztavil. Zatímco 
válkychtivá královna se se slovy o dob
rém světě na rtech vysněného trůnu 
pouze dotkla a za chvíli zemřela, na Že
lezný trůn, teď již jen pomyslný, usedl na 
začátku zmrzačený a na vozík usednuvší 
chlapec Brandon, který se díky svým 
získaným duchovním a  jasnovidným 
schopnostem proměnil v  jakousi „stud
nu našich vzpomínek a ochránce našich 
příběhů“.

„Já vím, že po tom netoužíš,“ obrací se 
na Brana Tyrion, který navrhne, ať se od 
této chvíle králové volí, neboť jejich syno
vé mohou být krutí a hloupí; sám ostatně 
jednou svému synovcikráli vpálil: Měli 
jsme zlé krále a měli jsme hloupé krále. 
Ale nevím, čím jsme si zasloužili mít za 
krále zlého pitomce. „Vím, že ti na moci 
nezáleží, ale táži se tě, pokud si tě zvolí
me, přijmeš korunu? Budeš Sedmi krá
lovstvím vládnout nejlépe, jak dovedeš? 

Od teď až do konce svých dní?“ Brandon 
s  ledovým klidem odpovídá: „Proč my
slíš, že jsem urazil tak dlouhou cestu?“ 
Ihned Tyriona zvolí svým pobočníkem, 
ač ten se vzpírá. „Nezasloužím si to. My
slel jsem, že jsem chytrý a  nebyl jsem. 
Myslel jsem, že vím, co je správné, ale ne
věděl jsem.“ Brandon I. Zlámaný – hrozné 
jméno pro krále – však odpovídá: „Tenhle 
muž udělal mnoho strašných chyb. Zby
tek života stráví jejich nápravou.“

I se všemi svými chybami tento seri
ál odkryl jako vedlejší nechtěný efekt 
jednu veskrze pozitivní a velmi realis
tickou věc, kterou zažíváme i ve svých 
životech. Roky se za něčím ženeme, 
bojujeme, hádáme se, o  něco usiluje
me, a často zbyde z velkého očekávání 
jen rozčarování a ruiny velkého spále
niště. A neodbytná otázka: K čemu to 
vlastně bylo dobré? Mělo to vůbec ně
jaký smysl?     vid 

Měli jsme zlé krále a měli jsme hloupé krále. Ale 
nevím, čím jsme si zasloužili mít za krále zlého 
pitomce...
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T en obrázek se objevuje i  ně
kolikrát denně. Kráčíte nebo 
jedete po ulici a  co chvíli se 
kolem vás rozbliká modrý ma

ják a  rozeřve siréna. Nedávno, po třetí 
sanitce v řadě, jsem dumal nad podlome
ným zdravím českého národa a napadla 
mě jen dvě možná vysvětlení toho, co 
poslední dobou vídám stále častěji, a to 
i v nepravděpodobných hodinách i mís
tech, kde byste čekali spíš traktor nebo 
jelena. Buď je to nějaké znamení shora, 
že dělám něco špatně a sanitky na kaž
dém rohu potkávám proto, že můj re

žim, moje kondice a životospráva nejsou 
slučitelné se zdravím, a mám jen vidět, 
jak skončím, když na sebe budu i nadále 
lajdák, nebo to ukazuje obecnější trend, 
že lidé, decimovaní nezdravými potravi
nami, prostředím, hypotékami i složitý
mi rodinnými vztahy padají jako hrušky, 
protože už prostě dál nemůžou.

Realita ale opět jednou předčila i moji 
fantazii. Pražský záchranář Vít Samek, 
který brázdí v  sanitce ulice hlavního 
města už třináct let, říká – aniž by to vy
lučovalo první či druhou možnost –, že 
c) je správně. Televizi DVTV totiž poskytl 

vynikající rozhovor, ve kterém popsal, 
že při některých službách stráví v sanit
ce se zapnutým majákem i deset hodin 
z  dvanáctihodinové služby, přičemž si 
nestihne dojít na záchod ani se najíst, 
natož pak natáhnout. A to, podržte se, 
zcela zbytečně.

Novináři takové lidi milují. Nadšený 
byl jistě i moderátor Martin Veselovský, 
protože povídání s člověkem, který vy
padá jako Tarzan, nebojí se říct i nepo
pulární věci, přináší nová témata a ještě 
je u toho vtipný a srozumitelný, je čirá 
radost, která vám vynahradí všechnu tu 

Volejte 
ZÁCHRANKU

Foto Profimedia

Proč jezdí po Praze a dalších městech tolik houkajících sanitek?  
Je to kvůli zhoršujícímu se zdraví lidí? Anebo je za tím něco jiného? 
Mladý pražský záchranář odhalil překvapivý důvod, proč si během 

služby nestačí dojít ani na záchod.
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dřinu, kdy se snažíte někoho „rozmluvit“ 
a trnete, zda to nebude pro čtenáře, di
váky či posluchače nuda a neutečou.

Tenhle sedmatřicetiletý řízek s  mlu
vením problém nemá. Ani se psaním. Se 
svou sestrou Alžbětou píše blog s poetic
kým názvem Bulbem záchranáře, vulvou 
porodní asistentky. Jen tak pro informaci, 
pokud by vás napadalo cokoli nemravné
ho, bulbus je oko. V něm se Vítek snaží 
laikům přiblížit zásady první pomoci, 
protože to, s čím se při své práci setkává, 
mu někdy hlava nebere. Jedna maminka 
se například snažila zastavit dceřino kr
vácení tím, že jí do řezné rány nasypala 
pepř. „Já jsem fakt nechápal, co to je za 
úraz, bylo to divné, očouzené, hnědé, vů
bec to nedávalo smysl. A ona se mamin
ka rozhodla zastavit krvácení mletým 
pepřem, napadlo by vás to? Holka řvala 
jako protržená a přestala, až když jsme 
to osprchovali. To už mě napadá jenom 
sůl, kyselina nebo tu nohu uříznout, 
aby nekrvácela,“ vyprávěl mladý lékař 
v rozhovoru moderátoru Veselovskému, 
který jej našel právě přes populární blog, 
jehož cílem je osvěta ve světě první po
moci. O  té ví většina lidí, samozřejmě 
včetně mě, úplné kulové.

V krizové situaci tak nejen že lidi ne
tuší, co mají dělat, ale když už se v pa
nice useberou a něco podniknou, může 
to být mnohem méně efektivní, než 
kdybychom věděli aspoň základy. Pozo
ruhodné je, že do nás školství nahustí 
za všechna ta léta tunu informací, ale 
skoro žádné důležité. A tak se po opuš
tění vzdělávacího systému nevyznáme 
v  médiích, jsme finančně negramotní 
a neumíme ani pomoct bližnímu v nou
zi. A i to málo, co o první pomoci pochy
tíme, je špatně.

„Začnu od toho nejdůležitějšího: Nikdy 
nikdo do nikoho nedýchejte. Takhle jed
noduchý to je,“ spustil zostra Vít Samek 
a  já nevěřil vlastním uším, vzpomínaje 
na jedinou parodii na kurz první po
moci, kterou jsem ve škole absolvoval 
a z níž jsem si zapamatoval jedinou věc: 
umělé dýchání. „Trendem poslední doby 
je, aby laici do lidí nedýchali, neposkyto
vali jim umělé dýchání, protože se uka

zuje, že je to efektivnější. Jednak to neu
mějí… A hádejte, co udělá žaludek plný 
vzduchu? No jasně že se otočí. A hádejte, 
kdy to udělá. No pochopitelně přesně ve 
chvíli, kdy budete mít svoje ústa na jeho. 
A  co myslíte? Budete pak pokračovat 
aspoň v masáži? Ovšemže nebudete. Bu
dete zvracet a budete rádi, že jste rádi,“ 
vyprávěl záchranář a pro jistotu dodal: 
„Tyhle věci se prostě dějou a nestojí to za 
to. To není jenom o tom, že vám člověk, 
který je resuscitovaný, nazvrací do vaší 
ústní dutiny, to není jenom o tom, že vy 
potom nebudete pokračovat v  masáži. 
On je to prostě ošklivej zážitek, víte?“

To hlavní, co má člověk při resuscitaci 
dělat, je masáž srdce, aby tělem proudil 
dostatek okysličené krve. S  ostatním 
si poradí po příjezdu zdravotníci. Silně 
promačkávat v oblasti srdce hrudník pět 

až šest centimetrů hluboko, až praskají 
žebra… Opravdu? Moderátor ve stu
diu byl vyveden z míry podobně jako já 
u obrazovky. Logiku to ale má. „Když si 
představíte pět až šest centimetrů, to je 
hodně, takže se stane, že když zahnutá 
žebra zmáčknete, často prasknou. Já 
neříkám, že podle zlámaných žeber se 
pozná dobrá resuscitace, ale stane se to, 
patří to k tomu. Je to ale jedno. Chápu, že 
je to trochu nepříjemný, cítit v ruce, jak 
zlomíte žebro, ale ten člověk je mrtvej, 
toho víc nezabijete.“ 

Zkušenosti záchranářů prý ukazují, 
že když dispečinky záchranných slu
žeb tradičně svědky nehod instruovali 
k umělému dýchání, ti nakonec nedělali 
vůbec nic. Naproti tomu nejnovější po
znatky napovídají, že v  srdeční masáži 
jsou Češi velice ochotní a, jak říká Vít Sa
mek, „opravdu dobrý“. Jak je to možné? 
„Protože to je velmi jednoduché a  ne
chce po nich dispečerka něco, co nechtějí 
dělat. Ono taky přikládat sliznice na sliz

nice někoho, kdo je mrtvej, to ne každý 
dokáže.“

Podle Víta Samka existuje jediná va
rianta, kdy je dobré provádět dýchání 
z úst do úst – u dětí. U nich totiž dojde 
zpravidla k  zastavení dechu například 
kvůli tonutí nebo dušení, ale nedochází 
k zástavě srdce. Jelikož okysličení krve 
u dětí klesá násobně rychlej než u dospě
lých, masáž srdce by nepřinesla kýžený 
efekt, neboť bychom „honili po těle neo
kysličenou krev“.

I přes tyto svízele jsou však oživovací 
pokusy u  lidí, kterým se zastavil dech 
nebo jim přestalo bít srdce, v  rámci 
první pomoci okrajovou záležitostí; 
například v Praze je to mezi pěti sty až 
šesti sty případy ročně. Co ale dělat při 
infarktu, cévní příhodě, když se opaří 
dítě nebo dojde k vážnému úrazu, tedy 

k situaci, která je na rozdíl od resuscita
ce zcela běžná? Ví bůh…

Nejste nekonečnej
Když si přečtete Bulbem záchranáře, 
vulvou porodní asistentky, kde kromě 
Víta úřaduje i jeho sestra, jež informuje 
čtenáře a čtenářky o rození dětí, zjistí
te, jak jsou oba sourozenci užiteční tím, 
že suplují školy, média i  zdravotnictví, 
které sice nonstop řeší spoustu věcí, ale 
málokdy těch užitečných a praktických. 
A tak si všichni o všem něco myslíme, ale 
houby víme.

Na Veselovského otázku, jak dlouho se 
dá taková práce dělat, Vít Samek, který 
byl na záchrance od třiadvaceti, odvětil, 
že maximálně patnáct let. Samotné za
chraňování pro něj problém není, pro to 
žije a pro něj se narodil. Zatímco běžný 
člověk se na to dívá ze stejného úhlu jako 
moderátor, který by nesnesl pohled na 
zraněného či opařeného člověka a chtěl 
by prchnout co nejdál, Samek se na věc 

Trendem je, aby laici neposkytovali umělé dýchání, 
protože se ukazuje, že je to efektivnější. A hádejte, 
co udělá žaludek plný vzduchu? No jasně že se otočí...
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dívá úplně odlišně. „To je zábava, to je to, 
co chcete dělat. Jít pro někoho přejeté
ho pod metro, opařené děti, tam chcete 
jezdit, to je to dobré. Je přece super tam 
přijet a zbavit ho bolesti.“

Ubíjející je na jeho práci jiná věc. Uvaž
te sami. „Je jen určitý počet blbostí, které 
můžete odvézt, i  těch nesmyslných vý
jezdů. Padesát procent výjezdů jsou ne
smysly. A to je prostě strašný. Když máte 
pět šest výjezdů v kuse, tak už byste si 
fakt ty záda natáh', najed' byste se, došel 
si na záchod, a když vás místo toho po
šlou pro dalšího člověka, který to měl vy
řešit jinak, a je od začátku jasné, že tam 
nemáte být, tak nejste nekonečnej, vydr
žíte toho jen nějaký počet. Je to škoda, že 
se o tomhle víc nedebatuje, protože je to 
úplně absurdní,“ začal Vít Samek zeširo
ka a pak se rozpovídal, vědom si rizika, 
které to pro něj může mít.

„Podívejte se, když si zavolá dvaceti
letý chlapec záchrannou službu, že si 
spálil záda od sluníčka, tak to se tady 
nemusíme bavit o tom, že to asi neměl 
dělat. A tak nějak by chtěl člověk říct, že 
on je v tom příběhu pitomec. Ale nejsem 
náhodou mnohem větší pitomec já, když 
pro něj jedu deset kilometrů na majáky? 
Ohrožuju ostatní účastníky provozu, 
beru záchranku 200 000 potenciálních 
pacientů… Nejsem mnohem pitomější 
než on?“

„Já nevím, přijde mi, že děláte svou prá
ci. A taky nevím, jakou podal informaci 
na dispečink…“ snažil se přijít záhadě 
na kloub moderátor. Dialog pokračuje. 
„Že má popálená záda od sluníčka, pane 
Veselovský…“ napíná záchranář. „A  tak 
není tedy problém v tom, že tam jedete, 
jak jste říkal na začátku? Ale vy tam mu
síte jet, asi, ne?“ – „Proč myslíte? Myslíte 
kvůli zákonům, nebo tak?“ – „Když to 
přijme dispečink…“ – „A proč to ten dis
pečink přijme? Tam dělají skvělí, vzděla
ní a zkušení lidi, sestry záchranářky, pro 
intenzivní péči, které jsou moc dobré. 
A ta dispečerka ví stejně dobře jako já, 
že mě tam nemá posílat, a já vím stejně 
dobře jako ona, že tam nemám jezdit, 
tak proč se to děje?“ míří k  cíli lékař. 
A  vzápětí konečně odpověděl: „Souvisí 

Když se nakupují sanitky, nemusí to dobře 
dopadnout...   Foto Profimedia
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to s tím, a už mně to leze krkem, že zá
chranná služba takhle ,vydělává'. Pro čím 
větší množství blbostí dojedete, tím víc 
v  tomhle úchylným systému vyděláte. 
Zdravotní pojištění není zdravotní po
jištění, jsou to zdravotní daně. Zdravotní 
pojišťovny nejsou zdravotní pojišťovny, 
ale jakési přerozdělovací berňáky. Pojiš
ťovny posílají peníze za výjezdy…“

Tak jako v celém zdravotnictví, úspěš
ný je ten, kdo toho nejvíc dělá, nikoli ten, 
který pacienty uzdraví a ti už nepřijdou. 
Zdravotnictví je hlavně byznys. Místo aby 
záchranář při čekání na výjezd odpočíval, 
pil kafe nebo hrál videohry, jezdí deset 
hodin po městě a „vydělává“. Samozřejmě 
ne pro sebe. Dochází tak běžně k situa
cím, že prakticky celý vozový park s po
sádkami je v terénu a „doma“, tedy v sídle 
Pražské záchranné služby na Vinohra
dech, jsou třeba tři vozy. Každý záchranář 
totiž dle Samka díky programu zvanému 
Bonzák vidí, u kolika případů kdo zrov
na je a jaký je celkový stav. Kdyby došlo 
k hromadné havárii, síly mohou chybět.

To není moc povzbudivé zjištění, ale 
aspoň už vím, proč potkávám pořád tolik 
sanitek. Není to jenom v Praze, ale všude.

Ticho po pěšině
Nic ale není černé nebo bílé a  každá 
strana má dvě mince. K  situaci se po 
odvysílání rozhovoru vyjádřil i  primář 
záchranné služby Ondřej Franěk. Mož
ná ne tak efektně, ale pro laika poměr
ně logicky argumentoval tím, že je lepší 
k případu vyjet než se nechat popotaho
vat po soudech. Po telefonu prý nepo
znáte, jak na tom daný člověk opravdu 
je, a  za případnou chybu či podcenění 
odpovídá konkrétní člověk. I  kdyby ti
síckrát rozhodl dobře a  jednou se stal 
průšvih, má smůlu a jde to za ním. Jen
že představa, že by dispečer nepoznal 
spálená záda od sluníčka od něčeho 
závažnějšího, jako protiargument pů
sobí značně alibisticky. Nepřesvědčivě 
působí i  Fraňkova slova, že záchranáři 
tyto pacienty, u  kterých existuje po
chybnost, zda k  nim měla záchranka 
jet, stejně vozí do nemocnice. „Pokud 
záchranáři tvrdí, že dochází k masové

mu zneužívání záchranné služby paci
enty s banálními potížemi, proč je tedy, 
když už k  nim z  jakéhokoliv důvodu 
vyjedou, nenechají na místě, a praktic
ky všechny vozí do nemocnice?“ ptá se. 
A vzápětí si odpovídá: „Tato skutečnost 
představuje základní rozpor celé deba
ty o  zneužívání záchranné služby.  Na 
jedné straně jsou  pacienti obviňováni 
z nepatřičného volání, na druhé straně 
si záchranáři v drtivé většině netroufají 
rozhodnout o tom, že je stav nezávaž
ný a transport do nemocnice tudíž není 
nutný. Příčiny tohoto jevu by si zaslouži
ly hlubší prozkoumání.“

Podobný jev jsem kdysi dávno zkou
mal u  městských strážníků, kde mi 
jeden známý vykládal, jak jsou „motivo
váni“ k udržení pořádku v ulicích: když 
vyberou dost na pokutách, dostanou 
prémie. Pokud nevyberou, nedostanou 
nic. Ke konci měsíce, když neměli stráž

níci „splněno“, museli zastavovat babky, 
které přecházely kousek od přechodu 
pro chodce, a  číhat na lidi, aby vybra
li dost a nepřišli o osobní ohodnocení. 
Žádné „dbejte na to, aby byl v  ulicích 
pořádek“, ale „vyberte hodně peněz“. Co 
když se i záchranáři bojí vzepřít strate
gii nadřízených, kteří se zase bojí svých 
nadřízených? Kdo by si taky dělal v práci 
problémy… Možná Vít Samek.

Ten jednoznačně mluví o tom, že není 
chyba na straně pacientů, kteří zbyteč
ně volají sanitku, ale systému a přístu
pu ke zdravotní péči, kde se odměňuje 
kvantita, nikoli kvalita. Zná to mnoho 
pacientů, kteří jsou ve zdravotnickém 
soukolí hnáni na nesmyslná vyšetření 
jenom proto, aby doktoři vydělávali. Na
opak ti, kteří skutečně uzdravují, mají 
s  pojišťovnami problémy, protože ne
zapadají do systému a vyčnívají. Prostě 
v tom nejedou. Místo aby se z toho, co 

Vít Samek veřejně prohlásil, stalo téma 
titulních stran, je ticho po pěšině a vše 
běží při starém – předstírá se, že se nic 
neděje.

Vševypovídající je i  vyústění zajíma
vého povídání, které se uskutečnilo již 
v  březnu, ale DVTV jej v  květnu znovu 
zveřejnila, neboť se stalo znovu aktuál
ním. Šestého května dal totiž Vít Samek 
u  záchranky výpověď. Na svůj blog na
psal: „Během posledních dvou týdnů se 
odehrálo několik věcí, které mě k tomu 
přivedly.  1) Pražská záchranka nakou
pila 30 nových sanitek. To je v podstatě 
kompletní výměna vozového parku. Prv
ní v novodobé historii Zdravotnické zá
chranné služby Hlavního města Prahy. To 
ale nejsou sanitky. To je blbej vtip. Hyste
rické reakce některých odpovědných pra
covníků, když slyší posádky RZP komen
tovat tyto nesanitky, jsou pochopitelné. 
Já být pod tímhle nesmyslem podepsaný, 

mám varlata zalezlá přehluboko v dutině 
břišní a  dělám, že nejsem. Ta auta jsou 
k nepoužití. Některé důležité detaily jsou 
tak kromobyčejně dementní, že se tiše 
a řečnicky ptám ,proč? jak? za co?‘. Obmě
na celého vozového parku znamená, že je 
záchranka tak na deset let zapikaná a ne
udělá s tím nikdo nic. Deset let se bude 
jezdit v mizerných autech a já u toho roz
hodně nebudu. 2) V DVTV jsem říkal, že 
můj konec na záchrance se blíží, protože 
je jenom určitej počet blbostí, který mů
žete odvézt, a pak už toho musíte nechat. 
Ten můj počet už se teda naplnil. Některé 
faly jsou tak dokonale absurdní, že už to 
není ani vtipné. Střelit poslední auto na 
Praze 9 na absolutní totální blbost a se
brat tím sto tisícům lidí erzetu v relativně 
rozumném dojezdovém čase, to prostě 
není dobrý ani jako špatný vtip.“

Je 22.04, pondělí večer, a pod oknem 
mi houká sanitka. vid 

Zbytečné výjezdy souvisí s tím, že záchranná služba 
takto ,vydělává’. Pro čím větší množství blbostí 
dojedete, tím víc v tomhle úchylném systému vyděláte...



Ž ivot vrcholového sportovce 
není žádné peříčko. Uspěje jen 
zlomek těch, kteří od mládí 
podstupují tvrdý dril s vidinou 

toho, že se jejich koníček stane rovněž 
zaměstnáním, v ideálním případě velmi 
dobře placeným. Za nimi pak stojí ar
máda těch neviditelných, kteří neměli 
tolik štěstí, vůle či talentu nebo jim tře
ba ruplo v koleni a skončili v propadlišti 
dějin. Ale i na ty, kteří to dotáhli až na 
vrchol, čeká řada úskalí a jedna podstat
ná otázka: Co budou dělat, až se skáká

ním, běháním, pinkáním, kopáním, jež
děním, plaváním či lyžováním skončí?

 Najednou jim vybyde spousta vol
ného času, který nikdy neměli, a ne kaž
dý tuší, jak s ním naložit. Ve sportu, je
hož základem je pravidelný denní režim 
a tréninková rutina, naplánovaná klid
ně rok dopředu, znají hráči či závodní
ci termíny zápasů a závodů, kam a kdy 
poletí, klidně rok dopředu a o jejich po
hodlí se starají lidé v realizačním týmu. 
Nezřídka zařídí bydlení, jednání s úřady 
i všechny další praktické věci okolo, a to 

jediné, o co se sportovec musí starat, je 
vlastní výkon.

Jakmile však kolotoč trénink, regene
race a závod skončí, ne každý přechod 
do normálního života zvládne. Někdo 
utrácí stejně lehkovážným způsobem, 
jako když coby hvězda vydělával mili
ony, a  tak dokáže rozfofrovat zdánlivě 
neutratitelné částky. Jiného potopí ha
zard a  nezřízené pití či osobní problé
my a prázdnota nového života. Poslední 
dobou plní internet a sociální sítě napří
klad eskapády bývalého fotbalového re

Nejúspěšnější česká lyžařka se před sedmi lety znovu 
narodila. Po skončení sportovní kariéry ulevuje lidem 
od bolesti, předává své cenné zkušenosti ze sportu 

i ze života a říká: „Cesta nám přináší štěstí, ne její cíl.“

NEBOJTE SE 
nadechnout
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prezentanta Tomáše Řepky, který po ce
lou kariéru vynikal nejen neobyčejným 
fotbalovým uměním, ale též skandály 
a zkraty všeho druhu na hřišti i mimo 
něj. Po dvou desítkách vyloučení na tráv
níku přišlo čerstvě i vyloučení ze společ
nosti, neboť byl drsný obránce odsouzen 
k dvouapůlletému pobytu za mřížemi.

Existují ale i sportovci, kteří si vedou 
skvěle nejen ve své disciplíně, ale coby 
vzory svým přístupem a silným příbě
hem dokážou inspirovat ostatní, proto
že to mají v hlavě srovnané a vlastnosti 

potřebné ve sportu zvládnou přenést 
i do praktického života.

Pravým opakem Tomáše Řepky je na
příklad bývalá lyžařka Šárka Strachová, 
která vplula do zcela nové role stejně 
přirozeně a  ladně, jako se proplétala 
slalomovými brankami. I když to docela 
bolelo.

Nejtěžší závod
Všechno to začalo tím, že si její rodiče 
pořídili chalupu v krkonošském Benec
ku. A ve dvou letech Šárku postavil táta 
na lyže. Coby trenérsamouk vypiplal 
z  dcery lyžařku světového formátu, 
podobně jako trenér Petr Novák „stvo
řil“ rychlobruslařskou legendu Martinu 
Sáblíkovou. Nikdo tomu nevěřil, ale oni 
to dokázali i přesto, že závodníci v  ly
žařských zemích jako Norsko, Švýcar
sko nebo Rakousko mají nesrovnatelně 
lepší podmínky a zázemí.

Právník Petr Záhrobský, aniž by něco 
věděl o vrcholovém sportu, si prostě jed
noho dne usmyslel, že ze svých dětí Šár
ky a Petra učiní špičkové lyžaře. A tak se 
i stalo. Protože když něco řekl, tak to tak 
bylo. „Myslím si, že otec ani zpočátku 
neplánoval, že z nás chce udělat mistry 
světa. Ale začali jsme jezdit na závody 
a se svou urputností a vidinou, že jednou 

bude slavný trenér, šel až za hranu…“ 
vzpomíná Šárka Strachová v parku u In
validovny v pražském Karlíně, kam jsme 
vyrazili na procházku s její roční dcerou 
Emou. Právě tady totiž vede svoji kliniku 
Vo2max Systém celostní terapie a spor
tu, která se zabývá léčbou akutních 
i  chronických bolestí a  komplexním 
přístupem k tělu vrcholových sportovců 
i běžných smrtelníků.     

V  sedmnácti letech slalomářka po
prvé závodila ve Světovém poháru a ve 
dvaceti získala bronzovou medaili na 

mistrovství světa. O  dva roky později, 
v roce 2007, již mistrovství světa vyhrá
la a kompletní medailovou sbírku pod 
otcovým vedením uzavřela stříbrem ve 
Val d‘Isere v roce 2009. Ten nejtěžší zá
vod ji ale teprve čekal.

Dlouho to vypadalo jako pohádka 
o holce, která díky vlastní píli a know
how svého nezdolného otce k  úspě
chu přišla, ale to byla jen jedna stránka 
úspěchu. Krátce po stříbrném závodě 
totiž sebrala veškerou odvahu a  ozná
mila tátovi, že to takhle dál nejde a jez
dit pod ním už nechce.

Ten to však vůbec neskousl, a  i když 
byly jejich vztahy dlouhodobě na bodu 
mrazu, to, co se dělo poté, překvapilo 
i Šárku. Kromě toho, že vyšlo najevo, jak 
svoji dceru při tréninku přetěžoval nato
lik, že vstávala den co den s velkými bo
lestmi zad a od jedenácti let podstupova
la náročný kondiční trénink, spousta věcí 
se nedělala správně a sprostě jí nadával, 
boj vyvrcholil až soudním sporem o pe
níze ze Šárčiných závodů, jež si zhrzený 
otec a trenér v jedné osobě „přivlastnil“.

„Bohužel bylo potřeba to nechat až 
takto vyhrotit. Byla to v tu chvíli jediná 
cesta, jak si vydobýt svobodu a ukázat 
otci, že již překročil všechny snesitelné 
hranice. Následně pro mne bylo velmi 

důležité otci vnitřně odpustit, na čemž 
jsem pracovala v  rámci psychoterapie. 
Odpustit někomu neznamená zbavit jej 
zodpovědnosti za to, co udělal, ale ule
vit si od bolesti, kterou vám způsobil,“ 
vysvětluje Šárka, která rok po rozchodu 
s otcem získala bronz na olympijských 
hrách. „Můj otec zůstane vždycky tím, 
kdo mne k  lyžování přivedl, a  s  kým 
jsme společně dosáhli na řadu úspěchů. 
Několikrát jsem mu za všechno osobně 
i  veřejně poděkovala. Mohl zůstat ot
cem, který nadále svou dceru podporu

Foto archiv ŠS

Když padáte a jste ve vodě, aniž byste měli pevnou půdu 
pod nohama, je těžké změnit směr. Ale když už stojíte na 
dně, tak se můžete odrazit úplně jiným směrem.
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je a raduje se s ní z jejích úspěchů. On si 
ale vybral jinou cestu.“ Část tohoto složi
tého životního období Šárky Strachové 
mapuje dokumentární film Dvě minuty 
mého života z roku 2015.

Šárčinou touhou dospět a žít vlastní 
život se ale spustil celý řetězec událos
tí. V  roce 2012 vše kulminovalo tím, 
že těžce onemocněla a  bojovala o  ži
vot. Měla stále silnější bolesti hlavy, 
až jednoho dne zkolabovala. Včasným 
telefonátem rychlé záchranné službě 
ji zachránil její tehdy přítel, nyní již 
manžel Antonín Strach. Probudila se 
až v nemocnici, kde jí lékaři oznámili, 
že prodělala metabolický rozvrat, kte
rý způsobil nezhoubný nález na hypo
fýze, jenž musel být následně operačně 
odstraněn. Nemoc byla podle Šárky 
vyvrcholením všech událostí, které se 
děly předtím, a  symbolem restartu. 
„Spadla jsem na úplné dno. Když padá
te a jste ve vodě, aniž byste měli pev
nou půdu pod nohama, je těžké změnit 
směr. Ale když už ji máte a stojíte na 
dně, tak pokud máte odvahu a sílu za
čít znovu, tak se můžete odrazit úplně 
jiným směrem.“

Učitel a žák
Tím, že přišla Šárka téměř o  všechnu 
svalovou hmotu, musela začít od nuly. 
To jí ale zároveň umožnilo zbavit se 
všech špatných pohybových návyků 
a vzorců. A taky poprvé přemýšlela po
řádně o  tom, jestli chce opravdu lyžo
vat, zda je to její cesta nebo bude dělat 
něco úplně jiného. Roky předtím lyžova
la především proto, že neměla de facto 
jinou možnost než plnit otcovu vůli. Na
konec se rozhodla pokračovat.

„I když byly některé věci velmi nepří
jemné a nechtěla bych je prožívat znovu, 
včetně celého dětství, tak svoje místo 
měly a hodně moc mě naučily. Bohužel 
a bohudík to tak v životě je, že nás dopře
du posouvají ty negativní zážitky a pře
kážky. I ve sportu. Usmívat se, když vy
hráváte, umí každý. Ale nepřestat věřit, 
když se nedaří? Proto by se lidé neměli 
těchto momentů bát, neměli bychom se 
bát dělat chyby. Jen je důležité se k tomu 
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takto postavit. Když nás něco bolí, psy
chicky i fyzicky, je to nějaký signál. Aha, 
co mi chce duše a tělo říct, co bych měla 
změnit?“ vysvětluje žena, která jako neu
stálé učení bere i svou novou mateřskou 
roli. „Z poloviny jsme učitelem a z polo
viny žákem i ve vztahu k dítěti. Snažím 
se dceři být spíše průvodcem na její ces
tě životem. Každý den jí děkuji, co s ní 
mohu prožít a co mě učí. Výchova dětí je 
jedním z nejtěžších úkolů.“ 

Po nemoci se u  Šárky změnil jak 
postoj k  lyžování, tak k  celému bytí. 
Zatímco předtím lyžovala kvůli otci 
a  proto, že to byla její povinnost, teď 
poprvé si sport, jemuž tolik obětovala, 
uměla užít. Ve filmu Dvě minuty mého 
života, který můžete zhlédnout třeba 
na YouTube, to potvrzuje i Šárčina psy
choterapeutka Tereza Kašťáková, jež 
nyní pracuje na Šárčině klinice. „Přišlo 
mi, že lyžovala proto, aby získala lásku 
taťky, ne za sebe. Chtěla to dělat, ale ne
měla z toho radost.“ I proto se na svahy 
vrátila po operaci mozku; její comeback 
vyvrcholil bronzovou medailí na mist
rovství světa v americkém Beever Cree
ku v roce 2015.

Konec přišel až o  dva roky později. 
„Těch momentů vhodných k  ukončení 
kariéry bylo několik. Kromě rozchodu 
s  otcem by se asi nikdo nedivil, kdy
bych skončila po operaci mozku. 
Nebo po medaili v  Beever 
Creeku. Ta motivace, 
která mě poslední 
roky hnala dopředu, 
nebylo získávání ví
tězství, ale pocit, že 
se skrze sport mám 
naučit a pochopit něco, 
co budu potřebovat v dal
ším životě po kariéře. Až bě
hem zimy 2017 se konečně dostavil 
vnitřní pocit, že tuto kapitolu života 
mohu uzavřít, dveře zabouchnout a  jít 
dál. Podařilo se mi odejít na vrcholu. Je
den den jsem ukončila jedno životní ob
dobí a druhý den naskočila do jiné práce 
– vedení kliniky.“

Jít dál
Adaptovat se na „normální“ život doká
zala stejně jako na vrcholový sport rela
tivně snadno. „Vrcholový sport mě naučil 
disciplíně, jít si za svým cílem, nevzdat 

to, když se zrovna nedaří. Otázka ale je, 
do jaké míry se to dá naučit a do jaké 
míry to mám v sobě. Kdybych to v sobě 
neměla, asi bych s tím lyžováním sekla. 
Vnitřně jsem pečlivá a  s  tou pečlivostí 
přistupuji i  k  byznysu a  normálnímu 
životu,“ říká Šárka, jejíž oblíbené motto 
zní: Cesta nám přináší štěstí, ne její cíl.

Klinika Vo2max, kterou založila 
a  vede, propojuje klasickou, funkční 
a  psychosomatickou medicínu a  snaží 
se zároveň učit klienty kliniky přistupo
vat ke svému tělu komplexně. „Je důle
žité řešit tělo a duši zároveň,“ ví podle 
vlastní zkušenosti. „Vše, co tady nabí
zím, mám vyzkoušené sama na sobě.“

Na poličce má například i přístroj So
mavedic, který je sestrojen na řízeném 
principu uvolňování energie léčivých 
kamenů. Ať už se jedná o  geopato

genní zóny nebo elektrosmog, 
přístroj, který sestrojil lé

čitel Ivan Rybjanský 
ze severočeských 
Lovosic, dokáže har
monizovat okolní 
pro středí. Somave
dic byl jednou z věcí, 

které Šárce pomáha
ly v době závodů, ale ná

sledně i její nemoci, a nedá 
na něj dopustit. „Vozila jsem ho 

s sebou neustále na cestách. Jsem cel
kem vnímavá na energie. Cítím, že to 
pomáhá. Čistil mi hotelové pokoje, kde 
se točilo hodně lidí a energií.“

Přes Ivana Rybjanského se dostala 
i  k  biorezonanci, kterou též provádí 
na své klinice. „Využívám tyto metody 
i  v  rámci přípravy dcery na očkování 
a  detoxikace. Rozhodně to funguje. 
Jsou lidé, kteří tomu nevěří, ale to je 
kaž dého věc. Rozumím, že někdo ne
věří v čínskou medicínu nebo biorezo

nanci, ale nerozumím, proč shazují lidi, 
kteří tomu věří a kterým to pomohlo.“

Jedna z nejdůležitějších věcí, které se 
snaží na své klinice v pražském Karlíně 
lidem předat, je zdánlivá „maličkost“. 
Většina lidí totiž neumí správně dýchat. 
Zvedáme hrudník a přitahujeme ramena 
k uším, místo abychom dýchali do bři
cha. „Jako děti to umíme, ale postupně 
zapomeneme. Základem je brániční dý
chání. Pro mě, pro vás, pro všechny. Je to 
důležité jak pro správné postavení těla, 
tak pro náš vnitřní pocit rovnováhy.“ 
Ostatně ne nadarmo hlavní slogan Šár
činy kliniky zní: Nebojte se nadechnout. 
Tak jako se znovu nadechla ona.  vid      

Na klinice v pražském Karlíně jí pomáhá 
i dcera Ema. Všechny dostupné procedury má 

Šárka Strachová vyzkoušené sama na sobě. 
Vpravo harmonizační přístroj Somavedic 

Medic Uran, který Šárce pomáhal i při 
závodech a při nemoci.   Foto Šifra a archiv ŠS

Podařilo se mi odejít na vrcholu. Jeden den jsem ukončila 
jedno životní období a druhý den naskočila do jiné práce – 
vedení kliniky.



FOTO MĚSÍCE

JEN RŮŽOVÁ TO MŮŽE BÝT… A oranžová. Zapomeňte na Karibik, teď frčí jiná barva 
vody. Ne, nejde o žádnou novou ekologickou katastrofu. I když vypadá slaná voda v Hutt 
Lagoon v západní Austrálii dost chemicky, nikdo do ní nic nevylil. Do oranžova a růžova 
ji zbarvuje velké množství řas Dunaliella salina, které obsahují hodně betakarotenu, 
jenž se využívá i při výrobě potravinových doplňků či barviv. Barevná scenérie přitahuje 
samozřejmě turisty a fotografy z různých koutů světa. Neobvyklé vodní plochy si ale 
všímají už i reklamní společnosti, a tak se laguna objevila například v kampani Život je 
krásný od značky Lancôme. Tak snad se kvůli současné popularitě nezačnou podobná 
jezera vyrábět ve velkém…   Foto Profimedia



FOTO MĚSÍCE
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DRAČÍ DECH 
a rozbití okovů

Lidé i nemoci se v průběhu věků mění a vyvíjejí, ale 
tradiční čínská medicína zůstává stejná. Už více 

než 4000 let lidem ukazuje a jednoduchými principy 
vysvětluje, že naše nemoci i zdraví závisejí na 

zachování rovnováhy a pochopení přírodních zákonů. 
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Už jako malý kluk jsem míval 
potíže s  průduškami. Ptal 
jsem se doktora obvyklým 
dětským ,proč‘, ale on mi nebyl 

schopen vysvětlit, proč nemoc vznikla, 
co dělám špatně a čeho se vyvarovat, aby 
se nevracela,“ vzpomíná Milan Schir lo 
(na snímku nahoře) na zkušenost, která 
předznamenala jeho pozdějšího koníčka 
a  nakonec i  profesi. „I  když je západní 
medicína v lecčems skvělá, nezabývá se 
tím zásadním – příčinami nemocí.“

Nejprve učil na střední škole český ja
zyk a literaturu a občanskou nauku. Ale 
protože ho odpovědi na dětské otázky 
nepřestaly nikdy zajímat, postupně 
změnil povolání a  propracoval se ke 
studiu tradiční čínské medicíny, která si 
umí klást ty správné otázky a umí na ně 
hledat i odpovědi. Stal se jedním z prv
ních terapeutů tradiční čínské medicí
ny u nás a ve svých ordinacích v Polici 
nad Metují a v Náchodě už více než 15 
let lidem vysvětluje to, s čím kdysi měl 
problém jeho pediatr. „Čínská medicí
na příčiny nemocí pozná spolehlivě. Je 
v ní logika. Vysvětluje nejen choroby, ale 
celý svět ve srozumitelných obrazech 
a souvislostech.“

Milan Schirlo si oblíbil nejen léčebné 
postupy, ale také velmi silné pomocníky 
čínské medicíny – medicinální houby 
a čínské byliny. Dnes jsou sice v módě lo
kální produkty a zvídaví klienti se ptají, 
proč nepoužívá české rostliny a vozí je 
přes celý svět, ale v tomto případě platí 
na 100 procent, že není nad originál. Čín
ská medicína si za dobu svého fungování 

již dobře ověřila, jak jejich houby a bylin
né směsi fungují. Právě jejich promyšlená 
kombinace, klima a  složení půdy, kde 
rostou, jim dává tu správnou účinnost. 
A na to tradiční čínská medicína naváza
la svoji propracovanou diagnostiku. 

Neředit, prosím
Dnes je jméno Milana Schirla spojováno 
nejen s označením terapeut, ale i s jeho 
rodinnými značkami MycoMedica 
a Yao Medica. Svým klientům nabízí jak 
kvalitní medicinální houby, tak unikátní 
bylinné tinktury. Sám pak má ve svých 
ordinacích jedinečnou příležitost sledo
vat, jak fungují v praxi, na jaké nemoci 
zabírají a jak rychle účinkují i na několik 
let se táhnoucí obtíže. 

„Bylinky nakládal do alkoholu už 
kdysi známý léčitel Jiří Janča. Tinktury 
ale následně ředil. Na smrtelné poste
li však přiznal, že to byla chyba. Jenže 
od té doby se nic nezměnilo a tinktury 
ředí a prodávají všichni. My ale chceme 
nabízet silné byliny, které mají viditel
né účinky,“ říká Milan Schirlo, jenž je 
známý tím, že stále něco vymýšlí, vyvíjí 
a vylepšuje.

Než vyladil technologii výroby podle 
svých představ, obešel řadu biochemi

ků a bylinkářů. „Podrobně jsem to stu
doval a dva roky dělal pokusy, testoval 
tinktury na příbuzných, a vidíte, pře
žili to,“ směje se bodrý Východočech, 
který má rád lidi a lidé mají rádi jeho. 
„Tradiční zpracování bylin je takové, 
že se z nich uvaří odvar a lidé ho pak 
popíjejí. My byliny naložíme do 50% 
alkoholu (oheň) a celý měsíc je v nále
vu macerujeme. To je taková síla, jako 
kdybyste byliny měsíc vařili. Navíc 
tinktury působí už v dutině ústní. Ni
kde na světě neznám firmu, která by 
to dělala jako my, poctivě, bez ředění 
a na základě tradičních čínských smě
sí – ani v Číně. Ano, v Anglii je jedna 
firma, v  Americe jeden pán, ale ti to 
dělají v pár kusech pouze pro své pa
cienty. My ve firmě za jediný den na
plníme až 1500 lahviček,“ prozrazuje 
Milan Schirlo. 

Na tinkturách YaoMedica vás na první 
pohled upoutá krásný design. Ilustrace 
pro tinktury připravuje vynikající ilus
trátorka Markéta Vyd rová. Originální 
jsou i poetické názvy jako Rozbití okovů, 
Pročištění přehrady, Otevření dveří, Bu
rácení hory, Opilý mistr, Dračí dech nebo 
Zahřátí komnaty. Pro zajímavost, první 
jmenovaná směs je jednou z nejužívaněj
ších v Číně a dle tradiční čínské medicíny 
harmonizuje játra a slezinu a je vhodná 

u  jakýchkoliv problémů, které zhoršuje 
stres. Kromě oblíbené anděliky (jíž se 
říká ženský ženšen) obsahuje lékořici 
na podporu trávení a zázvor na posílení 
imunitního systému.

Zatímco medicinální houby se mohou 
téměř libovolně kombinovat, v těle půso
bí jemněji a postupně navracejí organis
mus do požadované rovnováhy, tinktury 
jsou rychlejší, silnější a  cílenější. Proto 
jsou lepší na akutní stavy a k hašení kon
krétních obtíží.

Ptal jsem se doktora obvyklým dětským ,proč‘, ale 
nebyl mi schopen vysvětlit, proč nemoc vznikla, co 
dělám špatně a čeho se vyvarovat, aby se nevracela.
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„Pídil jsem se po tom, jak vlastně 
vznikla čínská medicína. Prý jim veš
keré znalosti předaly vyšší bytosti a  ty 
pak staří lékaři zaznamenali v textech. 
Fungovaly už tehdy a fungují i dnes. Já 
si ale nemyslím, že jsou od vyšších by
tostí. Myslím a  cítím to i  podle bodů 
v akupunktuře, že dříve byli lidé citlivěj
ší a vnímavější a měli schopnosti, které 
jsme my dnes jaksi potlačili. Cítili ener
gii z bylin, byli schopní vnímat, co udělá 
konkrétní bylina či směs bylin v našem 
organismu,“ vysvětluje Milan Schirlo. 
„Přiznávám, zpočátku studia tradiční 
čínské medicíny jsem byl také spíše ma
terialista. Přistupoval jsem k problému 
jako ,píchnu to sem a  stane se tohle‘. 
Časem jsem ale zjistil a navnímal, že při 
procedurách dochází k přenosům ener
gií, které jsem bohužel dříve necítil.“

Jednou ze zajímavých teorií tradiční 
čínské medicíny je učení o „šesti ochran
ných vrstvách těla“. „Naše tělo si může
me představit jako dřevěnou panenku 
matrjošku, na kterou doráží nepřátelské 
patogeny. Dnes se čím dál častěji hovo
ří o takzvaném skrytém patogenu. Ten 
narušuje lidskou imunitu, která je už tak 
oslabená vyčerpáním, stresem a dalšími 
fenomény moderní doby a nedovede se 
patogenu účinně bránit. Může jít tře
ba o chlamydie, borelie nebo klasickou 
chřipku. „Patogen funguje tak, že se 
dostane do organismu a  prolomí prv
ní ochrannou vrstvu (tchajjangovou). 
Člověk se následně sevře, včetně pórů, 
a  snaží se nepustit patogen dál. Když 
ale nemáme dobrou imunitu, patogen 
má tu sílu dostat se dál do druhé, hlubší, 
jangmingové vrstvy. V  této fázi začíná 
boj v  podobě velkého pocení a  vysoké 
horečky. Tady to většinou končí a tělo si 
s  patogenem poradí. Pokud je organis
mus výrazně oslabený, proniká patogen 
ještě dál, do šaojangové vrstvy. No, a po
kud se dostane do ještě hlubších vrstev, 
tak už je to průšvih,“ vysvětluje Milan 
Schirlo s tím, že někde tady je zaděláno 
na nepříjemná autoimunitní onemocně
ní, kdy naše tělo obrací agresivitu samo 
proti sobě. No a právě bylinné tinktury 

Aby vznikla ta správná tinktura, byliny 
je třeba naložit do 50% alkoholu (oheň) 

a celý měsíc v nálevu macerovat. 
To je taková síla, jako kdybyste byliny 

měsíc vařili.   Foto archiv MS
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a houby rád používá na vyhánění pato
genů z těla.

Stejný problém se dá řešit i moderní
mi léky, v případě chřipky antivirotiky, 
u  jiných obtíží například antibiotiky 
nebo paralenem. Patogen sice může být 
zničen, ale je to často jako jít s kanónem 
na vrabce nebo pustit hrocha do záho
nu s kedlubnami. „Je to necílený přístup. 
Když je například patogen v jangmingo
vé vrstvě, doktor srazí lékem horečku. 
Ale to je špatně, protože to byl jen projev 
boje těla s patogenem. Když snížím ho
rečku, oslabíme tělo a je větší šance, že se 

patogen dostane do hlubších vrstev a za
dělá na závažnější onemocnění. Příkla
dem mohou být stále častěji se objevující 
chronické autoimunitní problémy.“

A  tak je otázkou, jak může fungovat 
4000 tisíce let stará metoda v době, kdy 
se objevují specifické civilizační potíže, 
které dříve z logiky věci lidé mít nemoh

li. Odpověď mě překvapí. Milan Schirlo 
přiznává, že i  za ním dnes chodí lidé 
s  jinými obtížemi než před deseti lety, 
ale – jak neustále opakuje – stačí pocho
pit základní principy. „Nemoc je podle 
tradiční čínské medicíny nerovnováha 
mezi jinem a  jangem, tedy protiklad
nými částmi celku, silami, jež se coby 
opačné vzájemně doplňují. Ukažme si to 
na příkladu zánětu močového měchýře 
a zimomřivé ženy, která má nedostatek 
energie jang. V ledvinách je vždy nedo
statek obojího, ale jednoho víc. V  tom
to případě přebývá relativně jin, což je 
chlad. Dívka s  nedostatkem jangu jde 
s přítelem na mez, lehne si do trávy, kte
rá je chladná, takže se vnitřní chlad ješ
tě zvýší. Podle střídání teorie jin a jang 
se velký chlad změní v opačný extrém 
– ve velký jang, což je v tomto případě 
horký zánět,“ vysvětluje terapeut. Po
kud by se zánět léčil antibiotiky, zánět 
se sice odstraní, ale ledviny se ochladí 
ještě víc. Pak už stačí jenom to, že žena 
lehce ofoukne studeným větrem, a hned 
dostane nový zánět. Právě na tyto záně
ty připravuje YoaMedica novou tinkturu 
s názvem Rudá řeka.

Podle Milana Schirla je tradiční čínská 
medicína účinná právě proto, že v ní ne
jde o intenzitu přípravku – podobně jako 
se třeba na pole musí stříkat stále silněj
ší chemie, aby tam vůbec něco vyrostlo 
–, ale o univerzální principy spočívající 
v řešení nerovnováhy, jež platily ve staré 
Číně stejně jako dnes. „I když má jinou 
nerovnováhu Eskymák a  jinou černoch 
z Afriky, stačí, když použiji jiné tinktu
ry. Teď je například jangová doba, doba 
horkých nemocí. Proto nebudu vymýšlet 
novou tinkturu, ale budu používat více 
zchlazující tinktury, které se v dřívějších 
dobách třeba tolik nepoužívaly. Směsi 
jsou ale stále stejné. V  té kontinuitě je 
právě jejich úžasná síla.“ vid 

Zajímavé je učení o „šesti ochranných vrstvách těla“. 
Tělo si můžeme představit jako dřevěnou panenku 
matrjošku, na niž dorážejí nepřátelské patogeny... 



TIPY

SETKÁNÍ SE ČTENÁŘI ŠIFRY na zámku. 10. srpna 2019 se 
uskuteční akce na Zámku Příčovy u Sedlčan, kde se kromě šéf
redaktora a spolupracovníků Šifry objeví i celá řada zajímavých 
osobností, kterým leží na srdci blaho naší země. Na svém pan
ství, barokním zámečku s krásnou zahradou a zrestaurovanou 
kaplí, nás všechny přivítá majitelka Alice Tomková, která zde 
odvedla obrovský kus práce. Den bude probíhat formou zahrad

ní slavno s ti a těšit se mů
žete na dobré občerstve
ní, hu dební vystoupení 
a zajímavé hosty, kteří 
mají všech pět pohro
madě. V případě záj mu 
o účast napište na 

 mail: redakce@caso-
pis-sifra.cz.

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

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

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

SLUNOVRATOVÉ BUBNOVÁNÍ. V sobotu 22. června 2019 
proběhne v 17 hodin formou rituálu celorepublikové bubnová
ní. Zúčastnit se může každý, kdo chce zažít pocit sounáležitosti 
s Matkou Zemí, s naším národem i jeho historií. Stačí vám jen 
buben nebo chřestidlo, protože zvukové vibrace zmnohoná
sobují sílu myšlenky a pomáhají k hlubšímu napojení na ce
lek. Dá se ale i improvizovat třeba malou PET lahví s kamínky. 
V 17 hodin se postavte na nějaké pěkné místo, třeba na Blaník 
nebo Říp, zklidněte dech i mysl, ruku, kterou budete bubno
vat či chřestit, si přiložte na srdce a vnímejte jeho rytmus. Poté 
uchopte paličku či chřestidlo a rytmus srdce vložte do rytmu 
nástroje. Pokud byste chtěli na obřad přijet přímo za organizá
tory, manžely Kročákovými, ti budou bubnovat v Kutné Hoře 
u menhirů. Akce se koná za každého počasí, na místě bude vel
ký stan s ohněm, kde se dá i přespat.   www.mato.cz

LÉČIVÉ TÓNY. Dan a Jana Čadovi, kteří už 8 let provozují rela
xační a zvukové centrum Dajána, pořádají 5.–7. července semi
nář Léčivé tony speciál, kde vás naučí využívat léčivých vibrací 
prastarých hudebních duchovních nástrojů. Seznámíte se s lé
čebnými, harmonizačními a relaxačními účinky hudby, zpěvu, 
specifických zvuků a nástrojů, které jsou známy už tisíce let, 
například deštný sloup, rezonanční lehátko, tibetské mísy nebo 
gong. Na „příměstském protistresovém táboře“ zharmonizuje
te tělo a duši, a díky muzikoterapii se zbavíte nahromaděného 
napětí. 7. až 10. srpna s nimi potom můžete vyrazit na Lehudo 
neboli Letní hudební dovolenou v černívském mlýně nedaleko 
Blatné. www.dajanapraha.cz

PSÍ POSLÁNÍ. Neznám příliš režisérů, kteří by dokázali doj
mout diváka tak, jako to umí Lasse Hollström. Proslavil se nej
dřív jako režisér klipů kultovní skupiny ABBA, ale pak se dal na 
filmy a natočil skvosty typu Co žere Gilberta Grapea, kde obje
vil DiCapria, Pravidla moštárny, Čokoládu nebo Lásku na kari. 
Nedávno jsem zhlédl předloňský příběh věrného psa Baileyho, 
který nachází smysl své existence prostřednictvím životů lidí, 
které učí smát se a milovat, a byl jsem opět naměkko. 

mailto:redakce@casopis-sifra.cz
http://www.mato.cz
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Mystéria 

vědomí

Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

pomocníky, kteří lidi 

přivádějí k božským stavům. 

Je to dobrý nápad?

Nehledejte nás 
v trafikách, časopis 
Vám pošleme až domů

Poštovné a balné 
zdarma 

Předplatné 
i jednotlivá čísla

ŠIFRA PRO VÁS
www.casopis-sifra.cz

Objednávejte na 
eshop.casopis-sifra.cz 
či na 702 417 540
Koupit si nás můžete i na těchto 
místech: U Džoudyho, Jugoslávská 7/670, 
Praha 2; Dobrá čajovna, Václavské náměstí 14, 
Praha; World Vegan – Černá labuť, 
Na Poříčí 1067/25, Praha 1; AVASA centrum, 
Křižíkova 308/19, Praha 8; Slunečnice – Zdravá 
Výživa, Chelčického 78/21, České Budějovice; 
Fér Café, Česká 153/38 České Budějovice; 
Potraviny, U Kostelíčka 138, Kolín; Trafika 
u Jindřicha, Legerova 29, Kolín; Ráj bylinek, Husova 
17, Jihlava; Čajovna Kuba a Pařízek, Masarykovo nám. 
21, Jihlava; Zdravá výživa Šternberk, U Horní Brány 6, 
Šternberk, KAMALA, náměstí Republiky 2686, 
Pardubice, Zdravá kavárna Pokoj, Husovo nám. 
961/4, Tábor

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

02 2019

59 Kč | 2,40 €

 Příběh českého Tesly

  O Rasputinovi, spícím princi a Hitlerovi

 Těla v ohrožení

 Klinika špinavých iluzí

 Léčivé divadlo

 20 000 akrobatů

Pokud vám někdo slibuje rychlé uzdravení, 

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

a zásadní životní změny to prostě nepůjde.
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05 2015
59 Kč | 2,40 €

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

Šifra mistra
       Williama

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

24.07.15   9:50

09 2018 59 Kč | 2,40 €

Sorosova pravda
Zde staví H-System
Máte se rádi?

Rebelská Itálie?
Lesk a bída českých seriálů

Jak se kradou státy

Proč patří země bohaté na nerostné suroviny k těm 

nejchudším? Jak funguje globální impérium?

02 2016

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

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

08 2016

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

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 

jak fungují nadnárodní řetězce, 

naivitě spotřebitelů i nadbytečné 

spotřebě.

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

Kde hledat pravdu? A jak se nechytit 

do pasti všudypřítomných manipulací?

Exkluzivní rozhovor 
s Evou Herman, 

slavnou moderátorkou 
nejsledovanějšího německého 

zpravodajského pořadu, 
která dostala výpověď, 

protože nechtěla 
polykat „politicky 

korektní ropuchy“.

10 2017 

59 Kč | 2,40 €

Vzpoura strojů?

Blíží s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i 

spolehlivější a
 dnešní 

umělá inteligence se již d
okáže učit i

 věcem tvůrčím
 

a vyžadujícím
 intuici č

i kreativní myšlení.

09 2015

59 Kč | 2,40 €
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Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

Supervulkán pod Yellowstonským 

Naplní se 

proroctví?

obalka_SIFRA_09_15_kor.indd   1

10.12.15   14:10

08 2018 
59 Kč | 2,40 €Škola života

Za zvuku svobody

Proč média lžou?

Nové triky šmejdů

Víme, co jíme?

Francie se bouří

12 2017

59 Kč | 2,40 €

KARDINÁL KARDINÁL KARDINÁL 

Rozhovor s Dominikem Dukou o stromu 

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

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

11 2018 
59 Kč | 2,40 €

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

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

02 2017

59 Kč | 2,40 €

Pláže na celém světě vyplavují po tisících uhynulé 

mořské živočichy, kteří už nedokážou odolávat tunám 

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

05 201759 Kč | 2,40 €

FARMAGEDON
Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

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

12 2018 

59 Kč | 2,40 €

 Přelet nad Čapím hnízdem 

 Muž, který nechtěl dluhy 

 Nejkrásnější dárek 

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

Jak 
překo

nat 

STRACH

Slavný autor Cesty pokojného 

bojovníka Dan Millm
an v Praze 

mluvil o tom, jak získ
at odvahu 

udělat v živ
otě opravdovou 

změnu a jaký je rozdíl m
ezi 

hrdiny a zbabělci.

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

06 2017

59 Kč | 2,40 €

Chvála matek
Jak souvisí vztah maminky 

a dítěte s návratem do ráje? 

A proč je tak těžké být 

dobrým rodičem?

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

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

Letošek ale přeje velké transformaci...

08 2017
59 Kč | 2,40 €

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

propaganda globálního oteplování? 

Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

07 2017

59 Kč | 2,40 €

Tisíc tváří slunce

Od počátku věků bylo lidstvem uctíváno jako 

božstvo a obrazně i doslova se kolem něj točí svět. 

Hvězda nejbližší Zemi umí totiž zázraky.  

05 2018 59 Kč | 2,40 €

Zázraky přírody
Superpotravina jménem třešně. 

Vzájemná komunikace stromů 

pomocí „lesního internetu“. 

Taje skutečných zákonů přitažlivosti 

a fungování tohoto světa...

06 2018 59 Kč | 2,40 €

Zakázané technologieLétající talíře, paprsek smrti, volná 

energie... Co všechno už je vynalezeno, 

aniž bychom o tom věděli?

01 2018 

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

počtu rekordů v Guinessově knize. 

V rozhovoru pro Šifru vypráví o tom, 

jak důležité je být sám sebou a šťastný.

Rok  
změny?
Kvůli programům, 

návykům či mediálním 

manipulacím lidé přijali 

jakousi šablonu života, 

kterou kopírují, místo 

aby žili svůj život. 

Letošek ale přeje velké 

transformaci...

08 201759 Kč | 2,40 €

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

propaganda globálního oteplování? 
Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

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

05 2019 
59 Kč | 2,40 €

 Jak se ničí spravedlnost  Ženský ráj to na pohled Spartan Race: Voda, pot, krev a bláto

 Národ x nadnárod
 Dvojí kvalita potravin povolena Kam kráčíš, Evropo?

„Důležité je najít střed, abychom předešli střetům,“ říká v exkluzivním rozhovoru písničkář Tomáš Klus

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.




