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 Fakta a podivnosti kolem Černobylu

 Oč jde Milionu chvilek pro demokracii?

 Jak na děti

 Reportáž z místa, kde opravdu straší

 Muž, který vylétl z klece

 Strach je dobrý rádce, ale zlý pán

„Měli bychom být skromnější, jen tak se zachráníme,“ říká 
ve velkém rozhovoru známý cestovatel Mnislav Atapana Zelený.
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EDITORIAL

dyž jsem na chatě vyndával z boudy koště, zaslechl jsem divné šustění a klepání. 
Asi zase uklízí, pomyslel jsem si, podezíraje svou šikovnější, svědomitější 

a něžnější polovičku. Ani na druhé zavolání nikdo neodpovídal, a tak jsem po 
příčině zvláštního zvuku musel zapátrat. Obešel jsem kolnu kolem dokola, ale 

nic jsem nenašel. Prolezl jsem ji tedy ještě jednou i zevnitř. Taky nic. Když už 
jsem chtěl dveře a případ uzavřít, připustiv si, že mi možná šustí v hlavě 

z nepředstavitelného horka, uvnitř se něco pohnulo.

Vzadu o okýnka, za štosem prken, byl schovaný pták, který mával křídly a nemohl ven. Šel 
sice správně za světlem, ale bylo mu to houby platné, protože okno bylo zavřené. Nevím, 

jak se dostal dovnitř. Možná už tam byl od neděle, kdy jsme byli na chatě naposledy. 
Ptáci vydrží bez jídla docela dlouho, možná to zvládl i bez vody, nevím. Teď byla středa. 

Nebo se dostal někudy do zavřené kolny? Těžko říct, hic byl každopádně obrovský.

Ptáček byl vyděšený a nedokázal se dostat zpoza prken, okno navíc nejde otevřít a já 
se k němu přes vozík a další věci úzkým průchodem nemohl dostat. Nechal jsem 

dveře otevřené dokořán, dělal u toho pořádný rámus a čekal, zda ptáček změní směr 
a všimne si, že může za světlem vyletět i jinudy. Když jsem se vrátil, pořád tam ale byl. 

Nevěděl jsem, jestli se vzadu za dřevem nějak nešprajcl, ale když se dostal dovnitř, 
měl by se dostat i ven. Okýnkem jsem viděl, že tam místo je. Musel by se ale 

nejdřív uklidnit a přestat ťukat na okno. I když měl pták cestu ke svobodě 
volnou, soustředil se pořád na sklo a nenapadlo ho uletět druhou stranou. 
Hned jsem si vzpomněl na přednášku jednoho z nejoriginálnějších žijících 

umělců Alejandra Jodorowského, který přijel v květnu do Prahy. „Ptáci, kteří 
se narodí v kleci, se domnívají, že létání je nemoc. My také žijeme většinou 

v mentální kleci plné předsudků,“ vyprávěl jedenadevadesátiletý chlapík, který 
na pódiu skotačil jako jura. Nejdůležitější je podle Alejandra Jodorowského 
skutečnost, jak sami sebe a svět vnímáme a jak se na věci díváme. „Pokud 

se budu cítit starý, tak tak budu působit a chovat se. Mooockát děkuji, tohle 
jsem nikdy nečekal…“ předváděl se smíchem rozklepaného starce.

Tenhle pták si nemyslel, že létání je nemoc, ale poznamenala 
ho chvíle, kdy byl zavřený. Kdybych mu neukázal cestu 

ven, čekal by u zavřeného okna až do smrti a vůbec 
by ho nenapadlo, že může vyletět širokými dveřmi.

Nakonec jsme našli způsob. Obešel jsem kolnu zvenku 
a koštětem mu vyťukal cestu ven. Jakmile jsem se proťukal 

zprava doleva až na kraj okenní tabulky, trochu se 
pootočil a za chvíli z kolny vyletěl za svobodou jako 

namydlený blesk. Co z toho vyplývá? Úplně všechno…   

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Jako ptáci



OBSAH

ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ TIŠTĚNÉHO ČASOPISU 

Zaškrtněte: 
  Roční předplatné     588 Kč
  Půlroční předplatné     294 Kč
  Roční předplatné + elektronická verze časopisu 750 Kč

Jméno       Příjmení  

Doručovací adresa 

Zde odstřihněte a pošlete na adresu: Šifra Media Klub, Svojetická 2401/2, 100 00 Praha 

Předplatné můžete objednat také:

E-mailem:                            Na Internetu:
redakce@casopis-sifra.cz                           eshop.casopis-sifra.cz

Telefonicky: 702 417 540 Písemně: Šifra Media Klub, Svojetická 2401/2, 100 00 Praha

5

Šifra upřímného mistra
Auta na baterky

6

Z jiného světa
S nadhledem komentované události 
a zajímavosti, které by vás rozhodně 
neměly minout

8

Rozhovor
Mnislav Atapana Zelený – Mobil rybu neuloví 

16

Vztahy
Jak na děti – Proč se děti tolik podobají 
svým rodičům

20

Návštěva
Slovo pes nekouše – Alejandro Jodorowsky
přijel do Prahy a předvedl názornou lekci, 
jak může být člověk svobodný
i v rámci systému

 
26

Z domova
Pravda a láska? – Nedávné protivládní 
demonstrace odkryly, proč je naše 
demokracie v troskách

32

Událost
S jasností proroka – Před téměř půlstoletím 
napsal Jean Raspail kultovní knihu, která 
předpověděla, co se děje s Evropou

38

Proměna
Zeptejte se koně – Díky svému pádu 
na dno Zdeňka Pohlreichová pochopila, 
že se nemá čeho bát
 

44

Rekord
Proč ptáci zpívají – Eduard Marek skočil 
ve 102 letech padákem
 

48

Téma
Mraky z Černobylu – Televizní seriál 
perfektně rekonstruoval největší jadernou 
katastrofu. Realita je ale možná ještě 
děsivější, než si dodnes připouštíme 

54

Kdo je
Musíme se probrat – Expertka na šikanu 
na pracovišti Michaela Švejdová dobře ví, 
proč se nikdy nechtěla nechat zaměstnat. 
V práci je totiž šikanována až třetina lidí
 

58

Na vlastní kůži
Krotitelé duchů – Reportáž z místa, 
kde opravdu straší

64

Foto měsíce
Království trpaslíků

66

Radost až na kost
Tipy šéfredaktora

✁

ŠIFRA
Časopis pro ty, kteří čtou i mezi řádky
redakce@casopis-sifra.cz

Šéfredaktor a autor
Milan Vidlák
milan.vidlak@casopis-sifra.cz

Art director
Svatopluk Hejtmánek

Ilustrace
Ondřej David

Vydavatel
Šifra Media Klub, z. s.
Svojetická 2401/2
100 00 Praha
IČ: 04777395

Vychází
4. 7. 2019

MK ČR E 21867
ISSN 2336-5579



5

ŠIFRA  
UPŘÍMNÉHO  
MISTRA

K dyž jsem spatřil v novinách 
fotku letadla na elektrický 
pohon, málem jsem se ská-
cel z křesla. Elektrické leta-

dlo! V prvním momentu jsem si nebyl 
jistý, zda se budu smát, nebo ronit slzy. 
Nakonec jsem jenom zakroutil hlavou. 
„S  tímto strojem budou lety levnější, 
pohodlnější, s menším hlukem a otřesy, 
díky novým technologiím,“ prsil se šéf 
izraelské firmy Eviation Omer Bar-Jo-
chaj s tím, že už má první objednávky 
od aerolinek. Elektrické letadlo s  ná-
zvem Alice, do kterého se vejde devět 
pasažérů, uletí na jedno nabití přes ti-
síc kilometrů. Kdyby si ho pořídil něja-
ký boháč a rozhodl se vzít milenku na 
jachtu do Chorvatska, spadne už někde 
u Dubrovniku.

První let se má uskutečnit ještě letos 
a  běžně létat by stroj měl začít v  roce 
2022, uvedla agentura Bloomberg. Prv-
ním zákazníkem je americká společnost 
Cape Air, která patří mezi největší regi-
onální aerolinky v USA a provozuje lety 
mezi americkými městy a  Karibikem. 
Cape Air chce koupit až 92 těchto letadel.

Vládci tohoto světa a kapitáni průmys-
lu vymysleli už hodně nesmyslů, ale elek-
tromobily všeho druhu, snad s výjimkou 
elektrokola nebo elektrokoloběžky, patří 
mezi ty spolehlivě největší. 

Ekologie... Nejprve se vyhlásilo snižo-
vání emisí tím, že si firmy či státy budou 
kupovat emisní povolenky. Už tady bylo 
jasné, že nepůjde o životní prostředí, ale 
o byznys. Kdyby totiž šlo o ekologii nebo 
o  lidi, vytáhli by z  garáží a  laboratoří 
úplně jiné, čisté technologie, které už 
jsou známé minimálně sto let. Tak jed-
noduché by to bylo. Oni se ale rozhodli 
dál dělat z lidí hlupáky, a tak jim teď pod 
rouškou ekologie chtějí nacpat elektric-
ká auta a letadla.

Co by se asi tak stalo, kdyby 
se půlka Německa rozhodla 
v neděli po obědě několik 
hodin nabíjet svoji baterku 
k elektroautu? Už tak mají 
Němci problémy se stabili-

tou sítě i s tím, že odstavili jaderné elek-
trárny a elektřinu nahánějí ze slunce či 
větru. Německo je extrémní případ, ale 
problémy by to v případě, že by se přešlo 
na elektroauta a letadla, způsobilo úpl-
ně všude.

Nedávná studie Christopha Buchala 
z  Kolínské univerzity upozorňuje, že 
elektromobily mají paradoxně vyšší emi-
se než dieselová auta. Nikoli při samot-
ném provozu, ale proto, že se spotřebuje 
obrovské množství energie při těžbě 
lithia, kobaltu a  manganu, tedy neros-
tů, které jsou klíčové pro výrobu baterií 
do elektromobilů. Němečtí výzkumníci 
kritizují skutečnost, že evropská legisla-
tiva klasifikuje elektromobily jako stroje 
s  „nulovými emisemi“, což je podvod, 
protože mají za sebou víc emisí než die-
selové mercedesy. Ona se jaksi ani ta 
elektřina sama nevyrobí a  považovat 
elektromobily za prostředek ke snížení 
emisí má podobnou logiku, jako kdyby-
chom chtěli doma uklidit tak, že odpad-
ky naházíme pod postel.

Ale to stále ještě není to nejhorší, co 
by tuto planetu se zavedením elek-
tromobilů potkalo. Je třeba se totiž ptát, 
co by se dělalo s těmi miliony a miliony 
baterií, které mají životnost jen pár let. 

Celé to pseudoekologické běsnění na 
silnicích se spustilo slavnými novými eu-
ronormami, které měly – oficiálně – sní-
žit emise. Ďábelský nápad se zrodil v hla-
vách Němců a o jeho realizaci se zasadily 
jejich dva klíčové podniky – Volskwagen 
a Evropská unie. Němci samozřejmě vě-
děli, že jsou tyto normy nerealistické, ale 
snažili se tím zabít hned dvě mouchy jed-
nou ranou: 1) Volkswagen normy obejde 
pomocí podvodného softwaru, takže na 
tom vydělá a 2) oslabí tím či vyšachuje 
světovou konkurenci, především japon-
skou Toyotu. A  tak výrobci, aby se do 
nerealistických norem vešli a mohli pro-
dávat na evropských trzích, začali místo 
aut s pořádnými motory vyrábět turbo-
sekačky na steroidech neboli auta se sla-
boučkými motory, vyhnanými k výkonu 
silnými turby.

Němcům nevadilo dokonce ani to, 
co se stalo z  jejich kdysi nezničitelných 
a  superkvalitních aut. Všechny ty „eko“ 
technologie slabých motorů s turby, zha-
sínání motorů na křižovatkách, hybridy 
a podobná jiná kazítka mají za následek 
jen to, že automobilky vydělávají na servi-
su a tom, že jsou nová auta po pár letech 
zralá do šrotu… Chtěli prostě vydělat 
ještě víc, to je celé. Jenže jako obvykle to 
Němci poněkud přepískli – jak s nekva-
litou vozů, tak s podváděním. A prasklo 
to a vrátilo se jim to jako bumerang.

Náprava škod bude pracná a dlou-
há. Když už nechtějí mocní uvolnit 
nové technologie, pro začátek by 
možná stačilo, pokud by se místo 
hybridů, elektromobilů a  slabých 
autíček s pěti turby začala vyrábět 
zase kvalitní auta s  atmosferický-

mi motory. Proč si kupovali taxi-
káři staré mercedesy? Protože 
najely klidně milion kilometrů, 
a  bez poruchy. To byla ekolo-
gie… vid 

AUTA na baterky
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Z jiného SVĚTA
TŘÍDNÍ NEPŘÍTEL. Rada České tiskové 
kanceláře (ČTK) je sedmičlenný orgán, jehož 
prostřednictvím (teoreticky) uplatňuje své 
právo kontroly tohoto veřejnoprávního média 
veřejnost. Rada jmenuje a odvolává generál-
ního ředitele a schvaluje rozpočet agentury. 
V červnu Poslanecká sněmovna vybírala nové 
členy za předsedu Miroslava Augustina (zvolen 
za ANO) a Jakuba Heikenwäldera (KDU-ČSL), 
kterým skončil pětiletý mandát. V prvním 
kole, kde bylo ke zvolení nutných 89 hlasů, 
poslanci nikoho nevybrali. Do druhého kola 
postoupili Michal Semín (za SPD) s 83 hlasy, 
David Soukup (ANO) s 82 hlasy, Josef Šlerka za 
Piráty a lidovce se 72 hlasy a bývalý předseda 
rady Tomáš Mrázek, navržený za ODS, s 36 
hlasy. Na to konto Jan Hamáček, předseda 
ČSSD, ministr vnitra a profesionální politický 
kádr, bývalý viceprezident Světové organizace 
socialistické mládeže, který nic neumí, a tak 
kromě politikaření nikdy nic nedělal, prohlásil, 
že pokud hnutí ANO bude volit Michala Semí-
na, nemá smysl pokračovat ve vládní koalici (!). 
Právo být slyšeni a zastoupeni v nejrůznějších 
orgánech mají občané všech názorů, ne jen 
toho jediného povinného správného, ale tihle 
političtí, novinářští či neziskovkářští eurosva-
záci jsou všichni stejní – demokracie pro ně 
znamená to, že všichni kývají jako oni. Michal 
Semín je přitom bývalý disident, katolík, otec 
devíti dětí a nic neprovedl, kromě toho, že 
má silně konzervativní názory. A samostatně 
myslí. Na rozdíl od soudruha Hamáčka. 

PŘES MRTVOLY. Nepálští horolezci vyrazili na generální úklid nejvyšší hory světa, kde 
se nakupila hora odpadků. Kromě jedenácti tun bordelu, jejž tvořily převážně výkaly, 
plast, plechovky a prázdné kyslíkové lahve, sebrali i čtyři mrtvoly jiných horolezců, 
kteří nepřežili tamější „turistický ruch“. Na Mount Everest se dnes pořádají doslova 
zájezdy. Za katastrofální situací na hoře a v jejím okolí stojí hlavně sláva a peníze, dvě 
nejoblíbenější lidské hodnoty. Jelikož se nahoru snaží dostat příliš mnoho lezců, tvoří 
se během výstupu fronty, a protože se pobyt v nehostinných podmínkách neúměrně 
prodlužuje, slabší kusy (od)padají. Když už se vysoukají nahoru, kvůli nedostatku 
kyslíku, vysokému tlaku, mrazu a vyčerpání nezvládnou zpáteční cestu. „Spousta 
lidí nemá zkušenosti ani fyzičku na horolezecký výkon, ale řeknou svým průvodcům: 
Dám vám hodně peněz a dotlačte mě na Everest. A horští vůdci zafixují cestu jako 
zábradlí a na vrchol je dotlačí jako stádo. Cesta na Everest je dnes skoro jako dálnice. 
Je to až absurdní,“ kritizoval horolezectví nehorolozectví v době instagramové největší 
lezec všech dob Reinhold Messner, jenž tam vylezl sám a bez kyslíku. „Doteď nemohu 
věřit tomu, co jsem nahoře viděl,“ řekl médiím kanadský horolezec Elia Saikaly, jenž 
se dostal 23. května k Hillarymu schodu a musel se svými kolegy překračovat tělo 
zesnulého horolezce. „Smrt, krveprolití, chaos, fronty… lidé, kterým jsem říkal, ať se 
otočí a vrátí, skončili mrtví (…)“ Tomu se říká jít za svým cílem doslova přes mrtvoly.

OBÁLKOVÁ METODA. Policie obvinila desítky politiků a úředníku z Prahy 1 pod 
vedením bývalého starosty Oldřicha Lomeckého z TOP 09 kvůli tomu, že prodávali 
lukrativní městské byty pod cenou. Škoda byla policisty vyčíslena na 40 000 000 
korun. Jedním z příjemců bytů byla například i tehdejší místopředsedkyně ČSSD v Praze 
1 Michaela Šupinová, která si měla koupit byt o rozloze 91,1 metru čtverečních za 
cenu o 2,2 milionu nižší, než stanovil znalecký posudek. Mezi obviněními jsou kromě 
zastupitelů za ODS, TOP 09, ČSSD a ANO také dvě úřednice. A pak že mají české 
politické strany problém spolupracovat. V letech 2010 až 2018 prodávala Praha 
městské byty takzvanou „obálkovou metodou“. To zřejmě znamená, že byly úplatky 
nošeny výhradně v obálkách. Podle Pirátů, kteří průběh výběrových řízení analyzovali, 
zastupitelstvo schválilo u jednoho konkrétního bytu cenu 19 milionů korun, ale úřad 
ho nakonec prodal za 7,1 milionu. V souvislosti s těmito zjištěními podal trestní 
oznámení za Piráty člen z Prahy 1 David Bodeček. Asi na ně nezbyl žádný byt…

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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ROBOTI A LIDÉ. V americkém Amazonu, nejvýdělečnější 
megakorporaci světa, dostávají zaměstnanci výpovědi „bez lidského 
přičinění“. Neboli od robotů. Počítač sleduje polohu každého 
zaměstnance a měří jeho efektivitu se strojovou přesností; jsou 
přesně stanovené kvóty, kolik zboží musí posbírat, jak rychle 
a v jakém pořadí. Za den člověk naběhá kolem 18 kilometrů. 
Redakce magazínu The Verge získala dokumenty týkající se sporu 
Barbary Duvallové, která se s Amazonem soudí proto, že byla dle 
svých slov nespravedlivě vyhozena z práce. Firma u soudu na svou 
obranu uvedla, že není možné, aby paní dostala výpověď neprávem, 
a hájí se tím, že Duvallovou nevyhodil člověk, ale počítač: „Kritéria 
jsou zcela objektivní. Produkční systém generuje všechny důtky 
a výpovědi automaticky, bez jakéhokoli vstupu od nadřízených.“ 
Jak uklidňující… Duvallová byla propuštěna kvůli nedostatečné 
efektivitě práce. Manažeři nemají možnost hodnocení ovlivnit, 
mohou jen zasáhnout v případě, že byla důtka udělena chybnou 
aplikací pravidel. Za šest varování v rozmezí dvanácti měsíců 
nebo za dvě důtky následuje automatická výpověď. E-shop 
Amazon utrží 234 miliard dolarů v příjmech ročně (asi 5,370 
bilionu korun). V Americe má na on-line trhu 48% podíl a 7,7 % 
celkově a musí pořád růst, aby neklesaly akcie a akcionáři byli 
spokojení. To vyžaduje naprostou efektivitu a ztrátu lidskosti. 
Amazon uvedl, že zaměstnanci se proti automaticky generované 
výpovědi mohou odvolat. Snad jim za to robot nenakope zadek.

MÁM TO POD KONTROLOU. Bezmála půl milionu lidí se potýká 
se závislostí na hazardu nebo s rizikovým hraním. Češi loni 
prosázeli rekordních 249 miliard korun, desítky miliard přitom 
připadají na sportovní sázky na internetu. Zatímco výherní 
automaty a kamenné herny lidé považují za nebezpečné, u sázení 
na výsledky sportovních zápasů, voleb či jiných společenských 
událostí toto povědomí chybí. Roli v tom hraje samozřejmě 
internet; dřív musel člověk běžet, zejména o víkendu, vsadit na 
Wimbledon do pobočky, tady stačí zapnout počítač. Dnes se 
vytváří dojem, že sází každý, protože je to cool, a tento fenomén 
je společensky přijatelný podobně jako třeba pití alkoholu. 
Čerstvým jevem jsou takzvané live sázky, kde je možné vsadit 
on-line například při tenisovém zápase, jak dopadne příští míček 
nebo kdo ztratí podání. „Pro řadu mužů je to jako orgasmus. Live 
sázení nabízí obrovský adrenalin a vzrušení, člověk může sázet 
na cokoli kdekoli po cestě. Někdo dokáže prosázet celou noc a je 
24 hodin on-line,“ řekl v rozhovoru pro DVTV Marcel Ambrož, 
vedoucí Gambling Ambulance Sananim. Hlavní problém je ztráta 
kontroly, odstupu a racionálnějšího náhledu na vlastní chování. 
Řada on-line sázkářů má totiž vztah ke sportu, a tak mají pocit, 
že tomu rozumí, jsou předurčeni k vítězství a něco si přivydělají. 
Jasně. Ambrožovi klienti dluží v průměru 800 000 korun. Jeden 
borec ale dlužil 35 000 000. Asi měl zrovna špatnou sezonu. 
Ale jen co začne fotbalová liga, určitě to zase vyhraje zpátky. 
Chce to jen víc srdíčka a jít tomu štěstíčku trochu naproti.

VZESTUP A PÁD. Jako mladý v Německu zakládal Stranu 
zelených, pak ale spadl z patnáctimetrové výšky a ochrnul. Lékaři 
mu oznámili, že už nebude chodit, on ale z nemocnice odešel po 
svých. „Trvalo mi 23 let, abych tomu porozuměl,“ řekl v rozhovoru 
pro Lidové noviny uznávaný německý filmový režisér, spisovatel, 
řečník a učitel Clemens Kuby (71), jenž bude v létě hostem festivalu 
Colours of Ostrava. Nejdůležitějším faktorem v jeho „samoléčení“ 
prý bylo pochopení, že se člověk léčí skrze své vědomí. Diagnózu 
lékařů prostě odmítl a změnil myšlení. „Tělo následuje mentální 
nastavení. Pokud myslíte například na citron – a nemáte jej ani 
fyzicky k dispozici –, můžete cítit reakci ve svých ústech. Naprostá 
iluze může vyvolat fyzickou reakci. Je to jako s emocemi v kině. 
Sledujete zcela vymyšlený příběh ztvárněný herci, nic není reálné. 
Vaše slzy přesto reálné jsou. Buňky neumí rozlišovat mezi fakty 
a fikcí,“ vyprávěl. Podle něj většina lidí pochopí, jak věci fungují, až 
vlivem utrpení. „Někteří lidé jsou otupělí natolik, že nepoznají, že 
žijí špatný život. Vidí kariéru, peníze, materiální potřeby. To není 
opravdový život. Předtím, než lidé porozumí, potřebují změnit 
svůj přístup. Musel jsem spadnout ze střechy, abych pochopil.“

ZMATENÝ FRANZ. Jaká je jednotka zmatenosti? Straka. 
Svérázný fotbalový trenér František Straka, známý díky pobytu 
v Německu také jako Franz, opět pobavil. Reportér České televize 
Lukáš Kaleta se ho po klíčovém zápase o záchranu ve fotbalové 
lize zeptal, jak moc ho uspokojuje vítězství. „Vítězství? Asi těžko, 
ne?“ šklebil se kouč. Karviná, kterou Straka trénuje, sice vyhrála 
nad Jihlavou 2:1, ale trenér o tom neměl tušení. Při poskakování 
u lajny přehlédl, že vyrovnávací gól Jihlavy rozhodčí neuznal pro 
ofsajd. „Zápas to byl vyrovnaný, Jihlava ukázala svou sílu. Bohužel 
jsme chybami dostali soupeře na koně, byla to herní křeč. Nehráli 
jsme, co jsme chtěli. Je to ale na dva zápasy a věřím, že to v Jihlavě 
zvládneme. Naděje umírá poslední, jedeme dál,“ prohlásil pohřebně 
Straka, načež redaktor znovu mluvil o výhře. Franz nevydržel 
a ukazoval na prstech: „To bylo 2:2, a ne 2:1.“ Až v té chvíli, když 
mu to vysvětlil i další přihlížející člen štábu, pochopil, jak zápas 
skončil. Tak je to určitě příjemnější, než kdyby prohrál, ale myslel, 
že vyhrál. Teď už jen aby někdo kouči, který trénoval Spartu, Slavii 
a na jeden zápas i reprezentaci, sdělil, že trénuje Karvinou…
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Mnislav Zelený, kterého v roce 
1989 adoptoval kmen Jawa-
lapitiů a který přijal indián-
ské jméno Atapana, si nade 

vše cení svobody. Poté, co jej tatínek 
nad chl pro toulky přírodou, brzy zjistil, 
že nejraději cestuje sám, aby jej nikdo 
nevyrušoval a  neomezoval. A  aby byl 
volný. Již v roce 1968, těsně před okupa-
cí Československa, se mu podařilo odjet 
do Anglie a  posléze do Jižní Ameriky, 
kde navázal kontakty s indiány, jejichž 
způsob života ve spojení s přírodou jej 
fascinuje. Pobýval mezi černochy i mus-
limy a díky tomu, co viděl a zažil, zís-
kal potřebný nadhled. A protože si po 
celý život uchoval nezávislost, nepobírá 
dotace a granty a není zaměstnán ani 
nikde na univerzitě, jako jeden z mála 
odborníků může říkat to, co si skutečně 
myslí a  to, co vidí. A  tak se nebojí vy-
tknout mladým, že pokrytecky bojují 
za lepší klima, ale každý rok si kupují 
nový mobil, nebo říct svůj názor na mi-
grační vlnu do Evropy. Když to v roce 
2016 udělal v liberální DVTV, na mode-
rátorku šly mdloby. Jasně, stručně, vý-
stižně – Atapana jde vždy rovnou k věci. 
Snad ho ještě někdy pozvou…

Tím, že zná specifika různých kultur, 
ví, že každá je jiná, že je nelze míchat ve 
velkém dohromady a že probíhá plíživá 

řízená invaze do Evropy, protože se to 
hodí mocenským a byznysovým skupi-
nám. „Kulturu nejde jen tak změnit. Ne-
jde zavést kurz pro muslimy, jak se mají 
chovat k  ženám. Multikulturalismus je 
míchání jablek s hruškami a nemůže to 
nikdy fungovat.“ Když jsem ho potkal na 
festivalu Svět knihy a požádal jej o roz-

hovor, ihned mi potykal a ochotně se po-
dělil o své postřehy.

      
Jak jste se stal profesionálním cestova-
telem?
Tatínek mě tahal na vandry, chodili jsme 
pěšky po horách, od hradu k hradu, spa-
li jsme ve společných noclehárnách. Byl 

bankovní úředník ve spořitelně, ale záro-
veň sportovec, cestovatel, člen Českého 
klubu turistů; putoval koňmi po Pod-
karpatské Rusi, sjížděl řeky. A byl velký 
patriot. Všechno to do mě sázel prázd-
ninovými pochody. To logicky přerostlo 
v tramping, putování. Ale vždycky jsem 
dělal vše samotářsky.

Se známým etnologem a cestovatelem Mnislavem Zeleným Atapanou 
o jízdě do Ria, moci nadnárodních korporací, pokrytectví mladých aktivistů, 

pokroku, který vede k zániku, hodnotě života mravence a moudrosti indiánů.

Mobil RYBU neuloví
Foto Profimedia 
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Je český tramping tak unikátní, jak se 
říká?
Je to opravdu jedinečný fenomén. Ale 
jak říkám, vše jsem dělal sólo. Ne že 
bych si to nějak zdůvodnil, ale přiroze-
ně jsem k tomu přilnul. Dnes to cítím 
tak, že to bylo z toho důvodu, aby mě 
při těch mých cestách nikdo nevyru-
šoval a neomezoval, abych byl absolut-
ně svobodný a  volný a  mohl si dělat, 
co jsem chtěl. V  jednom případě jsem 
putoval ve dvou, a  to dopadlo špatně. 
Protože vždycky jeden táhne a  druhý 
se veze. Ověřil jsem si, že nejlepší je být 
sám ve spojení s  přírodou a  světem, 
kdy to člověk vnímá a může si dát klid, 
může se věnovat tomu, kde cítí nějaké 
propojení, co se mu líbí, a neomezovat 
se časem.

Jak jste cestoval za komunismu, když 
to bylo téměř zakázané?
Putoval jsem po socialistickém táboře, 
ať už to bylo Polsko, nebo Maďarsko. Po-
prvé jsem vyrazil na počátku gymnázia. 
Měli jsme ředitelku, která byla komu-
nistka a  sekernice. Byl jsem takzvané 
céčko, tatínek byl úředník, ani dělnické-
ho, ani rolnického původu, tak mě nedo-
poručila nikam na školu a nikam jsem 
se nedostal. Ani do učení do Tesly mě 
nevzali, nevím proč. Skončily prázdniny 
a  pak mi sestra poradila, abych šel na 
zemědělskou školu, kde prý stále berou. 
Nakonec mě vzali na hnojárnu a byl jsem 
docela rád, protože tam jsem přišel k ta-
kovému tomu zemitému vztahu k půdě, 
zvířatům i rostlinám. Když jsem se po-
tom dostal dálkově na filozofii a  dělal 

jsem etnografii, zjistil jsem na cestách, 
že ta zemědělská fakulta mi dala nejvíc. 
Ta filozofická už to jen pojmenovala. 

Vyrážel jste postupně dál za humna?
Na takzvaný Západ jsem vyrazil v  roce 
1968, to už šlo. Ještě před okupací Česko-
slovenska samozřejmě. Můj cíl byl cesta 
do Ameriky. Vyjel jsem do Anglie s jednou 
anglickou librou, takže jsem si na celou 
cestu musel vydělat rukama. Dělal jsem 
v Londýně tři měsíce v kuse noční šichty 
na stavbě, stavěl jsem londýnské metro. 
Tam jsem si osahal sociální vztahy v Ang-
lii. Tenkrát vládla v Anglii levice, takže na 
jedné straně byla země v rozkvětu a vy-
cházela vstříc dělníkům, jako jsem byl já, 
na straně druhé ale již upadala. Byl jsem 
neskutečně překvapený, jak se o mě sta-
rali po operaci v nemocnici. Jaké jsem měl 
jídlo, jak ke mně chodily sestřičky. A při-
tom mi běžel plný plat. Chodili za mnou 
na návštěvu odboráři, přinesli mi koš 
ovoce a  říkali mi: „Nespěchej do práce, 
jde ti plat. Lež si tady, jak dlouho chceš.“ 
Kvůli tomu pak šla Anglie do kytek. Až 
přišla pravice se Železnou lady Margaret 
Thatcherovou a ta ten úpadek zase zasta-
vila. Na jednu stranu to bylo hezké, ale nic 
se nesmí přehánět. To už jsem si ale kou-
pil lodní lístek a odplul do Rio de Janeira.

Proč zrovna tam?
Když se jezdí do Ameriky, tak většinou 
do Ria. Ve všech knihách a detektivkách, 
všichni lumpové, kteří nakradli miliony, 
utíkají do Ria. Je velká železniční loupež 
v Anglii a všichni jdou do Ria. No tak jsem 
jel taky do Ria. (směje se) Měl jsem v kapse 
65 dolarů. Během dvou tří dní jsem se-
hnal práci, abych tam mohl přežít. Dělal 
jsem číšníka v hotelu na slavné Copaca-
baně. Když byla přestávka, vyběhl jsem 
na pláž a užíval si života. Poté jsem začal 
cestovat po Brazílii, a tím začala celá moje 
cesta po Jižní a Střední Americe.

Jak to bylo po srpnu 1968? Šrouby se 
utáhly a cestování bylo zapovězeno…
To už jsem byl naštěstí pryč. Koncem 
roku 1969 jsem se vracel do Londýna, 
kde jsem měl holku. Byla ze Slovenska 

 Foto Profimedia
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a koupila mi letenku z Mexika, proto-
že jsem všechny peníze procestoval. 
V kaž dé zemi jsem něco dělal, vydělal 
a zase popojel dál. No ale potom přišel 
dead line, kdy bylo řečeno, že kdo se 
vrátí do konce roku 1969, nemusí nic 
vysvětlovat. Dva měsíce jsme s budou-
cí manželkou strávili v  šílených a  ne-
konečných debatách. Nakonec jsme se 
rozhodli vrátit. Velice často jsem potom 
užíval větu, že největší dobrodruh byl 
ten, který tu zůstal. Pořád jsem se ale 
cítil Čechem, což jsem zdědil, a i v tom 
zlém jsem tady chtěl být.

Vy už jste měl ale na rozdíl od mnoha 
dalších Čechů srovnání, jak to vypadá 
jinde… Nebylo vám tu až příliš těsno?
Bylo mi těsno, ale vyřešil jsem to tak, že 
jsem byl na volné noze, ne v zaměstná-
ní, to bych nevydržel. V  jednom jsem 
byl, ale tam jsem se okamžitě s někým 
pohádal a odešel jsem. Tenkrát ale exis-
toval Klub volných novinářů, kam jsem 
se dostal díky tomu, jak jsem psal o Již-
ní Americe. Ta byla trošku mimo zorné 
pole cenzorů. Jižní Amerika byla naopak 
podporována s tím, že tam jsou ti utis-
kovaní. Ani indiáni bolševikům nijak 
nevadili, a protože jsem o ničem jiném 
nepsal, na to konto mě přijali do klubu. 
Bylo nás v  celé zemi asi padesát. Tak 
jsem se vyhnul všem těm domovním 
důvěrníkům a  prověrkovým komisím. 
Pak jsem celkem brzy vyjel, v roce 1972. 
Tenkrát jsem vedl expedici Cotopaxi do 
Ekvádoru. Jenže kluci se za tři měsíce 
vrátili a já tam zase zůstal. Po asi dvou-
měsíčním boji jsem byl snad jediný, kdo 
získal stipendium na univerzitě San 
Marcos v  Peru, přičemž většina peru-
ánských studentů získávala stipendium 
v zahraničí. San Marcos byl tehdy pro-
lezlý revolucí, studenti a profesoři pořád 
stávkovali, takže jsem tam byl kmeno-
vě, ale fakticky jsem se učil na Katolické 
univerzitě, kde jsem na Instituto Riva-
-Agüero studoval archeologii a antropo-
logii. Tam jsem dělal teorii a pak jsem 
odjel na sedmiměsíční terénní výzkum 
přímo do džungle, kde jsem začal praco-
vat již odborně a vědecky. 

 V roce 1973 se sblížil s etnikem Kofán, 
v roce 2007 s etnikem Yek’wan (dole). 

Ještě předtím jej ale (v roce 1989, 
na protější straně) adoptoval šaman Guňitz 

z etnika Yawalapiti a stal se Atapanou...    
Foto archiv Atapana
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To v  Československu asi neprošlo bez 
povšimnutí, že?
Byl to problém. Když jsem se z té cesty, 
kterou jsem si prodloužil asi o rok a půl, 
vrátil, snažil jsem se to zpětně zase zahrát 
tak, že jsem tam byl na studiích. Což byla 
pravda. Zcela „náhodně“ – no to nejsou ná-
hody – jsem na ministerstvu školství po-
tkal paní „nomen omen“ Nebeskou, která 
uznala, že jsem tam studoval, a schválili 
mi to zpětně. Takže to zase nějak prošlo.

Co vás v džungli nejvíc zaujalo?
Už po první cestě, kdy jsem potkával in-
diány, jsem cítil, že mě přitahuje jejich 
způsob života, filozofie, názory, rodina. 
Bylo to přesně to, co chci – poznat, jak 
jejich společnost funguje. Proč tam jsou 
tisíce let a spolužití s přírodou jim fun-
guje dál. Mají jiné hodnoty, které nejsou 
materiální. Ohrožuje to ale naše dran-
cování, které začalo již dobytím Ame-

riky. Podřizování, likvidace, kořistění, 
chamtivé rabování zdrojů, o nic jiného 
tady nejde, a to se nemění. Naše hodno-
ty jsou nastaveny tak, že se víc a víc vy-
rábí. Musí neustále růst spotřeba, myš-
ka ve válci musí pořád běhat. Protože 

když se zastaví, začne to krachovat. Je 
to děsivě provázané. Kdyby se zastavila 
či zpomalila spotřeba, začnou bankro-
tovat ty obrovské nadnárodní kolosy, 
a to ony nemohou dopustit. A tak nás 
nutí spotřebovávat a my se nebráníme, 
protože si myslíme, že v tom je ten bla-
hobyt. Štveme se víc a víc, abychom ku-

povali nové mobily a auta, do výrobků 
nám ale dávají kazítka, aby se to rozbilo 
a  koupili jsme to znovu. Není možné, 
aby měl dnes člověk auto třicet let nebo 
jako můj tatínek boty patnáct let. Kam 
by chudáci koncerny přišly?

Mnoho lidí, a zvláště mladých, se v boji 
za záchranu planety angažuje a uvědo-
mují si tento problém. Pomůže to?
Nedávno jsem napsal výzvu všem mla-
dým, kteří takto protestují po celém 
světě, aby někdo zajistil snížení teploty 
klimatu na Zemi. Ptám se jich, kdo to jako 
má zajistit. Premiér, primátor nebo ma-

Štveme se víc a víc, abychom kupovali nové mobily 
a auta. Do výrobků nám ale dávají kazítka, aby se to 
rozbilo a koupili jsme to znovu.
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nažer? Říkám jim: „To musíte zajistit vy, 
vážení mladí. Protestování je nanic, a vy 
jste navíc zvyklí, že máte pořád na něco 
nárok. Že bouchnete do stolu, já chci to-
hle, já chci tamto. Žádné nároky nemáte: 
co si neuděláte, to nemáte.“ Mladí si zvykli 
z toho bohatství ukrajovat a považují za 
samozřejmé, že dostávají třeba zdarma 
Erasmy. Ne ne, měli by se o to postarat 
sami. Žádné stipendium, vzít batůžek, 
makat, vydělat si a pak studovat.

To asi nechtějí slyšet…
To tedy nechtějí. Odmítají to a říkají, že 
jsme to zavinili my staří. Mám na to šílené 
reakce. Ano, my staří jsme samozřejmě 
taky zodpovědní, ale my jsme měli boty 
třeba deset let. Mobily jsme neměli a nyní 
mám pořád starý. Ale když mají mladí 
mobil každý rok nový, podporují likvidaci 
přírody. V každém mobilu, v každé elek-
tronice je totiž kus ukradené amazonské 
džungle, protože tam se vyskytuje nerost 
niobium, který je pro to všechno nutný. 
Staří už nepotřebují tolik věcí. Mladí se 
musejí postarat o  budoucnost a  pocho-
pit to. Žijí ale pořád v nějakých bublinách 
a unikají jim souvislosti se světem.

Vede z toho nějaká cesta ven?
Snížit spotřebu. Být skromnější. To slovo 
téměř vymizelo a je to skoro synonymum 
pro to být blbý. Ne, i ve skromnosti se dá 
žít hezky. Nepodporovat tuhle cestu k zá-
niku. Ve vývoji společnosti došlo k zásad-
nímu bodu, kdy jsme se stali chamtivými. 
Byla to neolitická revoluce, tam to všech-
no začalo. Začalo se vyrábět a skladovat. 
Naučili jsme se chtít mít víc a přešlo nám 
to do genetické výbavy. Nazýváme to 
pokrokem, ale jak řekneme pokrok, mu-
síme říct i zánik. Každý pokrok vede k zá-
niku. Žádný strom neroste do nebe. 

Vývoj je ale důležitý…
Ano, naše jediné řešení je v  tuto chvíli 
zpomalení pokroku.

Vždyť třeba Tesla už na začátku 20. sto-
letí chtěl volnou energii pro lidstvo, ale 
nebylo to dobré pro byznys, a tak mu za-
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pálili laboratoř a sebrali peníze. Možná 
by šlo držet pokrok, ale dělat to jinak…
Ano, ale je třeba hledat jiné cesty. Matka 
Příroda je ta, která rozhoduje, kde je prav-
da. My se ji snažíme likvidovat a ovládat, 
abychom z ní měli užitek. Ale indián tohle 
nedělá, ten ji nechce ovládat, protože se 
cítí její součástí a podřizuje se jejím záko-
nům. Už i indiáni mají mobily nebo různé 
technologické vymoženosti. Ale ten mo-
bil jim rybu neuloví, ten mobil jim tapíra 
nechytne a  maniok na placky nevypěs-

tuje. Takže oni dál žijí jako indiáni, pořád 
zůstávají podřízení přírodě, a navíc mají 
tyto hračky. Tyto hračky nemění jejich 
způsob života, nám ho ale změnily. Chce-
me dobývat ekonomické statky a  svět, 
víc, víc a víc. Jako na tom Titaniku – pořád 
tančíme, a do lodi nám teče voda. Uvažu-
jeme v tom smyslu, proč bychom si měli 

kazit mejdan. Mám kolumbijského ka-
maráda, který má zakázáno pít a kouřit, 
jinak si významně zkrátí život. A on říká: 
Ale co, tak si ho zkrátím… Budu chlastat, 
kouřit, děvkařit… Je to v nás.

Když tohle otevřeně říkáte, dnes je doba, 
kdy se nepříjemné a nekorektní věci ří-
kat nesluší. Máte s tím problémy, třeba 
když jste kritizoval masovou migraci?
Mám s tím problémy. Napsali o mně, že 
jsem arogantní rasista a Mengele…

Prosím? Vy, antropolog, který tolik 
času strávil v jiných kulturách? 
No jistě. Žil jsem v černošské části Brazí-
lie s  těmi nejchudšími žebráky, žil jsem 
v  muslimském Íránu na zapadlé vísce 
obehnané hradbami v pohoří Zagros, žil 
jsem se všemi přátelsky, všude mě přijali, 
protože jsem přišel s pokorou vůči nim 

Kdyby se zpomalila spotřeba, začnou bankrotovat 
nadnárodní kolosy. A tak nás nutí spotřebovávat a my se 
nebráníme, protože si myslíme, že v tom je ten blahobyt.

V roce 1973 se s etnikem Kofán (vlevo), 
v roce 1969 s etnikem Manao (dole)... 
Indiánský způsob života Atapanovi učaroval  
(vpravo)   Foto archiv Ataúana 
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„Vše, co vybočuje, se likviduje, protože 
se musí dojít k uniformitě. Všichni 

budou jako roboti, kteří se nebudou ptát 
proč a nač a budou někde makat jako 
mravenci,“ bojí se Atapana.   Foto Šifra 
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i vůči jejich víře a kultuře, a byl jsem jejich. 
Mám zkušenosti ze života. Ti, kteří na mě 
plivou, jsou aktivisti, kteří jen mluví, ale 
nežijí svá slova v  terénu. Ti jsou někým 
placeni, mají peníze z  grantů a  fondů 
a z toho žijí a podle toho musí i zpívat. Ale 
sami nedali svou kůži na trh, aby se v ši-
rém světě jen sami se svými schopnostmi 
prosadili, a získali si přátele třeba v ruské 
tajze, na Kalahari, v amazonské džungli, 
v ledové Arktidě, na zapadlých ostrovech 
Oceánie a tak podobně. O spoustě věcí se 
nesmí mluvit, je to zakázáno, já ale na-
štěstí nejsem nikým placený, a tak můžu. 
Nejsem členem žádné instituce. Různí ko-
legové a vědci mi říkají: My to nemůžeme 
říct jako ty, jinak nedostaneme grant. 

To prostředí nesvobody, z  jakého jste 
tehdy odjel…
…se v jiných kulisách vrátilo. I ti ekolo-
gisti jsou militantní, protože jsou placeni 
z cizích zdrojů. Je to provázané a place-
né různými mocenskými a  byznysový-
mi zájmy a proti tomu vystupuji.

Jako v médiích. Kdybych byl v mainst-
reamu, nemohl bych vám tu otázku ani 
položit. Vadí vám, když vám nadávají?
To mě rozesmálo. Třeba když mě bývalý 
rektor Masarykovy univerzity Zlatuška 
nazval Mengelem poté, co jsem napsal člá-
nek o probíhající genocidě bělochů. Jasně, 
byla to hyperbola, která by nás ale měla 
probudit. Snáším to s úsměvem, protože 
vím svoje, něco jsem viděl, to mi nikdo ne-
vezme a každého ubiju argumenty.

O ty ale dnes nejde. Loď se potápí a řeší 
se nesmysly.
A právě tyto nesmysly jako militantní fe-
minismus, třetí pohlaví a podobně jsou 
placeny a prosazovány, aby se naše spo-
lečnost rozpadla. 

To ale nevychází z přirozenosti lidí, to 
je přece řízeno shora…
Zůstává mi nad tím rozum stát, proto-
že je to de facto v důsledku namířeno 
i proti elitě, která toto podporuje. Já ne-
mám možnost zjistit si a ověřit nějaké 
spiklenecké teorie, že to řídí nějaká oso-

ba nebo někde sedí 12 přiblblých moud-
rých, kteří to vymýšlejí. Netuším. Ale 
mám dojem, že nadnárodní korporace, 
které musejí vyrábět, mají tyto zájmy…

Třeba aby byli všichni stejně oblečení, 
kupovali stejné věci a stejně mysleli?
Lépe se jim to ovládá a  prodává, je to 
pro ně jednodušší. Vše, co vybočuje, se 
likviduje, protože se musí dojít k unifor-
mitě. Všichni budou jako roboti, kteří se 
nebudou ptát proč a nač a budou někde 
makat jako mravenci. Lidi se změní v ja-
kési podivné budoucí otroky.

Proto sem stěhují půlku Afriky?
Tím chtějí zlikvidovat naši rodinu a tra-
diční společenské instituce a  struktury. 
Evropa jde do kytek. A jak se zničí struk-
tura společnosti, na kterou jsou jednotliv-
ci „navěšeni“, vše se rozsype jako domeček 
z karet, který už nic nedrží pohromadě.

Jak je to třeba v Jižní Americe?
Ta je zatím stranou, tam je klid a poho-
da. Ale třeba přijdou na řadu později. Je 
tam tvrdé křesťanské jádro. Tam je po 
této stránce ještě nádherný svobodný 
život. Já už jinam ani nejezdím.

Co teď zkoumáte? Na co byste chtěl ješ-
tě přijít? A je něco, co vás poslední do-
bou překvapilo? 
Já nechci na nic přijít, ty věci ke mně 
musejí přijít samy. Když přijedu k něja-
kému kmeni, dozvídám se věci jakoby 
náhodou. Vylézají. Jsem vždy udiven, co 
nového se dovím. To je to propojení s pří-
rodou. Když jsem byl naposledy v Ekvá-
doru, můj přítel Parawáko, který je ob-
rovský znalec přírody a je s ní je velice 
identifikovaný, mi řekl, že mi sdělí velké 
tajemství, které nikdo neví.

Jaké bylo?

Odvedl mě do hloubi džungle. Nejdříve 
mě okouřil tabákovým kouřem, aby mě 
očistil, a pak mi řekl, že ten strom je on. 
On je identifikovaný se stromem! Dovede 
si to náš člověk vůbec představit? V tom 
stromě je jeskyňka, kterou si strom „vy-
tvořil“ svými kořeny, a tam on má ukry-
ty své posvátné zbraně a nářadí. Řekl mi: 
„A to je můj duch. Dokud strom bude žít, 
budu žít já. A až zemřu, zemře i strom.“ 
Něco takového jsem neslyšel za celý život. 
Je to vlastně projev takzvaného prelogic-
kého myšlení podle Luciena Lévy-Bruhla.

Co by nám mohlo pomoct v  získání 
nadhledu a vymanění se ze současného 
destruktivního způsobu života?
Zastavit se. Rozhlédnout. Podívat se, jak 
krásné květy kvetou, vnímat přírodu 
kolem, když to roste, čmeláci lítají. Pod-
dat se té kráse kolem sebe a uvědomit 
si, že to je ten správný život. Ne se pořád 

pachtit za něčím hmotným. Ne, to je ta 
síla, která mě tady drží. Dopřát svým 
dětem, aby pohladily ještěrku, upozor-
nit je, aby nezašláply mravence nebo 
pavouka. Vše tady má své správné mís-
to. Ale my běloši máme záměr všechno 
přehazovat, regulovat, měnit, ohraničo-
vat. A tím vše de facto ničíme. Nejdřív 
jsme chtěli meliorovat, teď to zase bu-
deme rušit. Naše jednání je ode zdi ke 
zdi. Používáme posvátné dary, jako je 
voda, a vůbec si jich nevážíme. Když si 
někdo čistí zuby a má puštěný kohou-
tek, bolí mě srdce. Měli bychom mít 
posvátný vztah ke každé drobné věci, 
a tím se změníme. Změníme se tím, že 
si budeme vážit zrnka písku, mravence, 
čmeláka i druhého člověka. A ten druhý 
člověk bude mít stejnou hodnotu jako 
ten mravenec. Každý tady má svůj úkol, 
a ten je stejně velký pro toho mravence 
jako pro člověka. vid 

Změníme se tím, že si budeme vážit zrnka písku, 
mravence, čmeláka i druhého člověka. A ten druhý 
člověk bude mít stejnou hodnotu jako ten mravenec.
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Jak na DĚTI
V útlém dětství se naučíme kopírovat určité vzorce chování, které nás ovlivňují 

i v dospělosti. Ať už si to uvědomíme, nebo se tím vůbec nezabýváme, celý život 
se potýkáme s jejich následky. A štafetu předáváme dál…

B ylo nebylo, na skalnatém ostro-
hu nad pravým břehem potoka 
Vrchlice stávalo od 10. století 
slovanské strážní hradiště, které 

bylo až do husitských válek majetkem vy-
šehradské kapituly. V 15. století si toto mís-
to poblíž Kutné Hory a Malešova a v těs-
ném sousedství obce Chlístovice vybral 
husitský hejtman Jan Roháč z Dubé, aby 
si zde postavil hrad Sion. A po slavné bitvě 
u Lipan se sem uchýlil se zbytkem své dru-
žiny. Rebeloval odtud císaři Zikmundovi 
tak vytrvale, až se tento naštval a hodlal 
zakročit. Sion neměl vlastní zdroj vody ani 
věž či mohutné opevnění, byl to spíš tako-
vý hrádek ve stylu letní rezidence, a kdyby 
šlo čistě o jeho dobytí, bylo by brzy hotovo.

Jelikož byl ale velitelem obléhatelů Ro-
háčův synovec Hynek Ptáček z Pirkštejna 
a česká šlechta k dobývání přistoupila ze 
solidarity se svým druhem poněkud lax-

ně, hrad padl až za čtyři měsíce. Poté, co 
Zikmundovi došla trpělivost a poslal tam 
uherské sbory pod vedením Michala Or-
sága, které na nějaké bratříčkování nedaly, 
a Roháče a jeho muže zajaly. Majitel Sionu 
byl o tři dny později zmučen a popraven.

Kombinace zpráv o  tuhém obléhání 
a krutém potrestání učinila z Roháče do-
slova legendu. K tomu notně přispělo i lí-
čení Františka Palackého či Aloise Jiráska, 
kteří realitu notně přibarvili. Dnes je ro-
mantická zřícenina hradu Sion oblíbeným 
místem turistů, cyklistů i  rodin s dětmi 
a v každé roční době je tu nádherně.

Nejvíce živo tu bývá každý rok ku příle-
žitosti dne dětí. Uprostřed zdejších hvoz-
dů vždy vyroste Pohádkový les, ve kte-
rém nadšenci z přilehlých Chlístovic hrají 
již 34 let pohádky pro malé i velké. Je to 
opravdu zábava, když vás uprostřed krás-
né přírody přivítají na trumpetu troubící 

husité, kteří apelují ve verších na to, abys-
te v lese hlavně nekouřili; když vás „pře-
padne“ hejkal nebo spatříte-li pana krále 
z pohádky o princezně Jasněnce a létají-
cím ševci, kterak mu pod pláštěm luftují 
trenky a na stolečku leží dioptrické brýle.

Ještě zajímavější či poučnější ale pro mě 
letos bylo sledovat rodiče a jejich potom-
ky. S  výchovou dětí je to podobné jako 
s dějinami. Putuje z generace na generaci; 
rodiče vždy předají své znalosti a příběhy 
svým ratolestem, které je poponesou dál, 
a tak se to opakuje stále dokola.

Něco se po cestě ztratí, něco přidá, 
někde vznikne trauma, jinde křivda, 
a i když má každý člen rodu jiný příběh 
a osud, nakonec se chová až nezvykle po-
dobně jako jeho příbuzní. Největší výhoda 
a zároveň nevýhoda dětí spočívá v tom, 
že se výborně učí. Jako malé opičky jsou 
chlapečci a  holčičky schopni s  lehkostí 
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nasávat a opakovat nejen to, co vidí kolem 
sebe, ale i to, co je prostému zraku ukryto 
– vzorce. A tak i když jsou mnohdy děti, 
jakmile vyrostou, se svými rodiči nespo-
kojeni a zapřísahají se, že nikdy nebudou 
jako oni, po pár desítkách let se s hrůzou 
v  očích, nejčastěji u  výchovy vlastních 
dětí, přistihnou, že jsou podezřele stejní. 
Proč, když máme každý jinou osobnost?

Okopírujeme-li totiž nevědomě cho-
vání a  návyky rodičů a  nevystoupíme 
z onoho rodového schématu, kde se po 
staletí umocňuje jak to dobré, tak to 
špatné, náš život bude s největší pravdě-
podobností jiný, než bychom si přáli. To, 
jací jsme od přírody, je jedna věc. To jak 
budeme žít a co z nás vyroste, je ale věc 
úplně jiná. Vědci, rodiče i  jejich potom-
ci mnoho věcí svádějí na geny. Existuje 
ale i  obor, který jde mnohem hlouběji 
a ukazuje, že geny jsou jen jedním díl-
kem skládačky, leč nikoli tím nejdůle-
žitějším. Epigenetika se, zjednodušeně 
řečeno, zabývá změnou chování našich 
genů, a také tím, jak se  geny  mění ná-
sledkem chování nás samotných a  vli-
vem prostředí. Studie, jež zkoumaly 
vývoj jednovaječných dvojčat, například 
zjistily, že z geneticky identických jedin-
ců vyrostou zcela odlišní lidé v případě, 
že byli rozděleni a každý byl vychováván 
jinde. Právě výchova dokáže být silnější 
než geny. A to jak v dobrém, tak ve zlém.
Je to jako v  začarovaném kruhu, kde se 
v první části života naučíme kopírovat ur-

čité chování a v dospělosti se ho v lepším 
případě snažíme zbavit, když si to uvědo-
míme. Nebo se tím vůbec nezabýváme, 
ale o to více se potýkáme s jeho následky. 
Například matka mého spolužáka z gym-
názia se sbližovala se stále stejným typem 
mužů, takže měl Jirka postupně asi deset 
tatínků. Ač to byli různí typové, jeden cho-
lerik, další flegmatik, jedno měli společné 
– ochotně podléhali démonu alkoholu.

Matce k  prozření nepomohlo ani to, 
když se jeden z nich vydal před Vánoci 
koupit stromeček a kapra a vrátil se až 
po Silvestru. Tvrdošíjně odmítala pocho-

pit, že nemá smůlu na chlapy, ale že by 
měla popřemýšlet o tom, proč si pořád 
podvědomě takové exoty vybírá. Kdy-
byste postavili do řady sto chlapů a  jí 
zavázali oči, ona neomylně vybere toho 
největšího desperáta, potížistu a násos-
ku. Jejich energie by se zkrátka přitáhly 
jako vidličky a  nože na boty prince ze 
slavné čertovské pohádky, kterému str-
čili do boty magnet a on pak na celé kolo 
křičel „tatínek vám vyhlásí válku“.

Dobře by jí to vysvětlil i Alejandro Jodo-
rowsky (článek na straně 20) nebo Rado-

van Ondráček, autor výborné knihy Jak 
na děti X. „Je nutné si nejprve uvědomit, 
že žijeme životy, kvůli našim naučeným 
programům, které máme v hlavě. Z pře-
vážné většiny ovšem nejsou naše. Někdo 
nám je tam dal, obrazně řečeno. Pokud 
tedy hledáme příčiny špatného sebevě-
domí nebo si stěžujeme na srdce, hlavu, 
klouby, žaludek, tj. příčinu svých (ne)
mocí, hledáme je mimo nás samotné.“

Faktem totiž je, že i  když přebereme 
nesprávné informace, zvyky a  chyby od 
svých rodičů, kteří je převzali od svých 
rodičů a ti zase od jejich a tak dále až ně-

kam k Adamovi a Evě, nemůžeme se na to 
vymlouvat donekonečna. Kouřil tatík a byl 
hrubý na maminku? Budeme taky takoví, 
nebo se naopak budeme snažit udělat to 
jinak? Nic jiného jsme v  dětství neznali, 
viděli jsme to kolem sebe denně, a tak je 
logické, že se chováme podobně. Logické 
možná ano, ale rozhodně ne nutné. 

To, že nás někdo ovlivní, je nepříjemné. 
Jako malé děti tomu vzdorujeme skuteč-
ně jen obtížně. Rodiče jsou pro nás bozi 
a  vše děláme podle nich. Nikdo nás ale 
nenutí nechat se ovlivňovat i v dospělos-

Foto Adobe Stock

To, že nás někdo v dětství ovlivní, je jedna věc. Rodiče jsou 
pro nás bozi a vše děláme podle nich. Nikdo nás ale nenutí 
nechat se ovlivňovat i v dospělosti...

VZTAHY
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ti a žít tak, jak se nám nelíbí. Opakovat 
v  pětatřiceti, že mě doma neměli rádi 
nebo byli alkoholici, prostě nikomu pří-
liš nepomůže. Jen se stylizujeme do role 
oběti a odhodíme odpovědnost za vlastní 
život. Sice nám to nevyhovuje, ale měnit 
se nám to taky nechce. Radovan, který je 
zasloužilým otcem a  lyžařským instruk-
torem pro nejmenší a pro práci s dětmi 
má obrovský talent, si myslí, že je problém 
trochu někde jinde – v naší lenosti a poho-
dlnosti: „Máme pocit, že je mnohem jed-
nodušší mstít se na všem kolem nás, jen 
abychom omluvili svoji neznalost či lenost 
zdravých zásad pro náš způsob života. My 
však nikdy nevidíme pravou příčinu, pro-
tože tou jsme my sami.“ 

S čerty nejsou žerty
Po Karkulce, Jasněnce a  Perníkové cha-
loupce jsme uprostřed Pohádkového lesa 
dorazili až do samotného Pekla. Chlísto-
vičtí jej zřídili na místě s přiléhavým mís-
tem Čertova kazatelna. Na tom hle místě 
se kdysi scházeli protestanti, což bylo 
trnem v  oku katolíkům, a  dost hanlivě 
je za to nálepkovali. Farář v  Evangelic-
kém kostele ,Mučenníků kutnohorských‘ 
z roku 1887 mi během nedávné Noci kos-
telů vyprávěl, že na „kacíře“ dokonce vy-
ráželi v noci s holemi. Jenže na rozdíl od 
pronásledovaných nebyli na tmu zvyklí 
a s lucernami nebyli zrovna dvakrát ne-
nápadní. A  ještě jedna skupina obyvatel 
se uměla pohybovat v  temném lese za 
nejhlubší noci – pytláci. Ti pronásledova-
né včas varovali, takže nakonec se v lese 
nejvíc báli pronásledovatelé.

Dětičky, ve většině případů i  s  rodi-
či, protože by si sami netroufli, nejpr-
ve vstoupily do tunelu. Tím se dostaly 
přímo k  Luciferovi a  jeho prostořeké 
čertici. Ta musí být v civilním povolání 
učitelka nebo vychovatelka, protože se-
hrála svůj part tak fantasticky, že jsem 
zapomněl na ostatní pohádky a  až do 
konce pozoroval její galapředstavení. „To 
dítě za to nemůže, to musím nechat být, 
ale tátu na váhu i mámu na váhu, ti ani 
nepozdravili. A  vyndejte mu to lízátko 
z  pusy,“ spustila přísně na překvapené 
rodiče asi pětiletého chlapečka a svým 

trojzubcem ukázala na knihu i váhu hří-
chů. Je to tak, s čerty nejsou žerty.

„Jo tak děti byste nastrčili a myslíte si, 
že jste za vodou? To bude ještě horký,“ 
vybafla na jiného zaskočeného tatínka 
paní čertice. Dopadl o kus lépe než na-
machrovaný otec, který nepozdravil, na 
rozdíl od jeho způsobného synka („tatín-
ka převážíme; měl byste se učit od svého 
dítěte“), či maminka, jež poslala dcerky 
k čertici se slovy „běžte se, děti, zvážit, ať 
víme, jestli propadnete peklu“ a po chvil-
ce přemýšlení polohlasně, napůl v žertu, 
dodala: „Já radši nepůjdu, co kdybych 
propadla...“ Jiná z  maminek se při výt-
ce, že nepozdravila, hrozivě a pohrdavě 
ušklíbla a pádila pryč. Čertice nepolevuje 
a brumlá: „Jak se pak mají chovat děti, 
když se neumějí chovat ani rodiče?“

Podoba dětí a jejich potomků byla do 
očí bijící. Asi osmiletý synek se tvářil stej-
ně arogantně jako jeho tatík; dvouletý 
hoch se spolu s obézními rodiči ládoval 
párkem v  rohlíku; malý ekolog s úplně 
obyčejnými a milými rodiči poté, co do-
baštil svačinku s mrkvičkou ze z domo-
va připravené  krabičky, běžel tatínkovi 
vyhodit do koše kelímek od piva; zhruba 
jedenáctiletá dívka, jejíž matku jsem na-
štěstí neviděl, byla oblečená a zmalovaná 
jako striptérka; rodinka si vyrazila do 
lesnatého terénu v  žabkách a  krabičky 
od pitíčka nenápadně trousila do mechu 
a kapradí; babička se svou dcerou mluvily 
tak nahlas, že herci skoro nemohli hrát…

Kdybyste podle dětí v  pohádkovém 
lese tipovali, jací jsou jejich rodiče, spletli 
byste se jen výjimečně. Mnoho hříšníků 
navíc oplývalo až překvapivým sebevědo-
mím a pýchou na sebe a své děti, aniž by 
sami sobě připustili, že zdaleka ne vše dě-
lají správně. A to je právě ta potíž. „Máš tu 
dost hříchů,“ pravila občas vlídně čertice. 
„A co s tím uděláš? Co takhle se polepšit?“

„V prvé řadě je velmi důležité rozhod-
nout se, jak a kde vlastně chceme žít a co je 
naším posláním na této planetě. Chceme 
žít v pekle, v nebi nebo na zemi? Protože 
ať už se rozhodneme pro cokoliv, je nutné 
to nejprve vytvořit, neboť nic z toho není 
hotové. BÝT SÁM SEBOU! Neboť až se 
staneme sami sebou, staneme se i  vlast-
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ním zdrojem sebe-lásky. Je ovšem nejprve 
nutné přijmout vlastní zodpovědnost za 
svůj život,“ tvrdí Radovan. Jenomže místo 
toho, abychom byli sami sebou, pozoru-
jeme a hodnotíme, jací jsou ostatní, kteří 
nás často rozčilují. Ponejvíce tím, že nám 
jako v zrcadle ukazují naše vlastní slabiny, 
nezpracovaná témata a špatné vlastnosti, 
které nechceme řešit nebo si je omlouvá-
me. Jak se lidově říká, nezlobme se na zrca-
dlo, když máme křivou hubu…

„My lidé máme tu vlastnost, že dokáže-
me odsuzovat druhé, aniž bychom blíže 
pochopili jejich život a vnitřní neklid, závi-
díme si mezi sebou, jsme zneužíváni, nebo 
si to myslíme, a jeden druhého pomlouvá-
me, zraňujeme, žárlíme, citově se vydírá-
me, využíváme jeden druhého a ještě se 
přitom zrazujeme. Kvůli takovým progra-
mům v našich hlavách si pak nevědomky 
ubližujeme již po staletí. Hromadí se tak 
v nás emoční jed a ten pak předáváme dál, 
i svým dětem,“ píše v knize Jak na děti X 
kouč Radovan, který do ní napasoval velké 
množství kvalitních informací, které se 
nikde neučí. Přišel na ně během let svého 
otcování a práce na sobě sám a vyzkoušel 
jejich fungování nejen na svých dětech, ale 
i na cizích během lyžařských kurzů.

A tak náš pozemský život nezřídka při-
pomíná ponejvíce peklo z  Pohádkového 
lesa, kde bobtná kniha hříchů a váha hrozí 
stržením. Je těžké vychovávat děti, o tom 
není sporu. Obzvláště když nejsme v po-
řádku my dospělí. Možná ale stačí změnit 
trochu úhel pohledu a zaměřit pozornost 
jiným směrem. Když si uvědomím, že děti 
kopírují, je rozumné před nimi kouřit, pít, 
nadávat, lhát, smrdět a všelijak jinak hře-
šit? Nebo je lepší si ušetřit práci a vychovat 
nejdříve sebe, abychom nemuseli vychová-
vat děti, protože postačí, když budou dělat 
věci správně podle nás? Já děti zatím ne-
mám a mám pro chyby rodičů pochopení. 
Každý dělá, co umí. Není lehké v  tomto 
systému obstát a  dostát jeho nárokům, 
a tuším, že bych si nevedl líp než tatínkové 
a maminky v Pohádkovém lese a počínal 
si spíš jako slon v porcelánu. Ale protože 
jsem nebyl tolik ponořen do děje a emoč-
ně zainteresován, mohl jsem se aspoň dob-
ře dívat a trochu se poučit.

„Ty jsi ale nešika, po kom ty jsi, člově-
če?“ vyhrkl vystylovaný tatínek na syn-
ka, který zakopl a rozplácl se v blátě. Po-
dobně emočně jedovaté věty jsou podle 
Radovana Ondráčka postaveny právě na 
„železných“ vzorcích, které si přináší-
me z minulosti, neboť nás též ovládala 
v  dětství rodina, školství a  prostředí, 
ve kterém jsme vyrůstali. „Na cestě 
strachu pak máme tolik podmínek, že 
si vytváříme spoustu pravidel, která 
nás mají chránit před emoční bolestí, 
zatímco bychom neměli mít žádná 
pravidla. Tato pravidla narušují ko-
munikaci mezi námi, neboť když 

máme strach, tak lžeme. Je zdaleka jed-
no komu, ale hlavně sami sobě tím, že 
předstíráme spokojenost, a přitom jsme 
uvnitř plní strachu a bolesti.“  vid 

Knihu Jak na děti X objednávejte v elek-
tronické verzi na eshop.casopis-sifra.cz, 

na e-mailu redakce@casopis-sifra.cz 
nebo na tel. 702 417 540. Cena 242 Kč.

Duše si vybírají, jakým rodičům se narodí. 
A ti s tím souhlasí. Obě strany se od 

sebe mají a mohou mnoho naučit. 
To, jaký člověk je, už je dané od na-
rození, a jeho podstata se změnit 
nedá. Ani týráním z hodné duše 
neuděláte padoucha. Ale ani tím 
nejlepším přístupem z padoucha 

dobráka. Správnou výchovou ale 
můžete nejhorší vlastnosti dítěte 

potlačit, aby nebylo gangster, 
a nejlepší rozvinout.  Když půjdete 
příkladem, děti se přidají. Nejprve 
ale musíte zjistit, kdo vlastně jste. 

Největší výhoda i nevýhoda dětí spočívá v tom, že se 
výborně učí. Jako opičky jsou schopny nasávat to, co vidí 
kolem sebe, ale i to, co je prostému zraku ukryto – vzorce.



Foto Profimedia
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T ak tohle moderátor zcela jistě 
nečekal. Natěšený, soustředě-
ný a  připravený jako student 
na zkoušku z  dospělosti vítal 

publikum na besedě se slavným hostem 
na květnovém festivalu Svět knihy, jež 
se uskutečnila ve venkovním prostoru 
Gauč ve Stromovce na holešovickém Vý-
stavišti. „Mám to potěšení uvést dnes ve-
čer naživo mistra surrealismu a legendu 
mnoha uměleckých žánrů Alejandra Jo-
dorowského, který vytvořil vrcholná díla 
poezie, literatury, komiksu, filmu i mysti-
ky. Sám o sobě mluví jako o mystickém 
ateistovi, je to umělec na hraně a mnohdy 
až za hranou, člověk, který vždy provo-
kuje a své diváky nutí k zamyšlení. Je to 
jedna z největších osobností současného 
uměleckého světa.“

Pak se zeptal: „Alejandro, vy jste tvořil 
a  tvoříte komiksy, filmy, poezii… Který 
žánr je vám nejbližší?“ Na žádnou nesla-
nou nemastnou debatu ale nedošlo a v tu 
chvíli se pan moderátor mohl sebrat a jít 
na pivo. Následně se totiž nadechl tázaný, 
jenž svou odpověď proměnil ve více než 
hodinovou one man show s artistickými 
prvky a moderátora už jednoduše k žád-
né otázce nepustil. A dobře udělal.

Byl to ten nejzábavnější „rozhovor“, 
jaký jsem viděl, a Alejandro Jodorowsky 
si v něm vystačil naprosto sám. Tím, co 
slavný surrealista předvedl, navíc pře-
svědčivě dokázal, že to, co říká, dooprav-
dy funguje.

„Je třeba se přizpůsobit tomuto rytmu: 
společnost, rodina, kultura, politika, ná-
boženství, zkurvený průmysl…“ spustil, 

aniž by v tu chvíli kdokoli z přítomných 
návštěvníků, jichž se sešlo dobrých pár 
set a obalili místo jako hrozen vos, tušil, 
co bude následovat. „To všechno nás nutí, 
abychom měli žánry a  dělali jen jednu 
věc, abychom se ve všem omezovali, aby 
se z nás stali spotřebitelé, abychom cítili 
určitý pocit úzkosti. Ale člověk není tím, 
kdo by měl dělat pouze jednu věc. Člověk 
je komplexní bytost, která může dělat 
celou řadu věcí. A  nejen to. Může dělat 
všechno. To znamená, že jsme uvězně-
ni v  určité kleci. Omezují nás předsud-
ky, morálka, víra, politika, náboženství, 
a především touha naší mysli vydělat pe-

níze. Protože nám říkají, že peníze před-
stavují vrchol veškeré lidské činnosti.“

Alejandro Jodorowsky se rozhodl jít ji-
nou, užší cestou. Prožil hororové dětství 
v chilském zapadákově jménem Tocopilla, 
kam jeho otec utekl před ukrajinskými 
kozáky. Žádný andílek pantáta vskutku 
nebyl. Už jako dítě žil na ulici, kradl, pálil 
whisky a  živil se jako boxer a  cirkusák. 
Později si otevřel obchod s  dámským 
spodním prádlem, oženil se s  ruskou 
operní zpěvačkou a  po nocích plánoval 
komunistickou revoluci. „Byl to stalinista 
a ateista. Otec mi dal takový spirituální 
aspirin: žádní andělé nebo nebe,“ zavzpo-

mínal Alejandro v Praze na počátek své 
spirituality, k níž se uchýlil ve snaze o pře-
žití. Napůl Žid a Rus neměl žádné kamará-
dy, kromě knih z místního knihkupectví 
a bohaté fantazie. „Kvůli otcově výchově 
jsem málem spáchal sebevraždu,“ přiznal. 
S rodiči se rozešel ve svých dvaceti letech 
a  odpustit jim dokázal teprve nedávno. 
A šlo to dost ztuha. 

Poklad v nás
„Základem lásky je láska sama k  sobě. 
Není to ale narcismus. Je třeba si uvědo-
mit ten kousek sama sebe, který tvoří 
součást vesmíru. Abyste zjistili, že ať jste 

kýmkoli, tak máte vnitřní poklad. Proč 
to nevidíme? Za to mohou naši rodiče. 
Sami to ale nevidí, protože to nevidí ani 
u sebe. Když jsem dítě, tak chci, aby mě 
moji rodiče viděli a  vnímali takového, 
jaký jsem. Nechci být tím, kým si přejete 
vy, abych byl. Dovolte mi, abych byl tím, 
kým chci já, a tak se na mě dívejte. Chci 
být fotbalista, ne právník, tak mi v tom 
nebraňte. Je potřeba respektovat jedineč-
nost každého jedince,“ vysvětluje umělec 
svůj pohled, který rozvíjí ve své originální 
disciplíně s názvem psychomagie.

Psychomagie spočívá v propojení psy-
chologie a duchovna a zabývá se léčením 

Když jsem dítě, chci, aby mě moji rodiče viděli 
a vnímali takového, jaký jsem. Nechci být tím, kým si 
přejete vy, abych byl. Dovolte mi být tím, kým chci já.

Jedenadevadesátiletá filmová, divadelní, literární i komiksová legenda 
přijela do Prahy a předvedla názornou lekci, jak může být člověk svobodný 

i v rámci systému. „Ptáci, kteří se narodí v kleci, se domnívají, že létání je nemoc,“ 
říká muž, jenž se rozhodl skrze umění z klece vylétnout.

ALEJANDRO JODOROWSKY:  

Slovo PES nekouše
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psychologických ran, které člověk utrží 
během dětství i později v životě, a násled-
ně je nevědomě předává svým dětem. 
A tak to jde dál a dál, z generace na gene-
raci. O tomto celoživotním tématu napsal 
autor více než dvacítku novel a filozofic-
kých spisů a  nevypadá to, že by hodlal 
zpomalovat. Elementárních věcí bytí se 
dotýká v  každé disciplíně, do které se 
pustil. A že jich bylo…

„Otče, nejsem tak silný jako ty, když 
se ke mně budeš takhle dál chovat, tak 
se zmenším a budu úplně maličký, pro-
tože ve mně vyvoláš reakci proti sobě 
samotnému. Když vás rodiče nevidí, tak 
si říkáte, za nic nestojím, nemůžu dělat 
to, co chci, a to, co nosíte v sobě, ten po-
klad, nemůžete proměnit v realitu. Všich-
ni jsme v něčem dobří. Všichni něčemu 
sloužíme. Ale ne všichni tomu samému. 
Není k ničemu, když tu všichni budeme 
mávat rudou knížečkou, nejsou všichni 
stejní. Když nebude svobodný jedinec, 
nebude ani svoboda. Neviděli nás, když to 
bylo třeba,“ zuřivě gestikuluje francouz-
sko-chilský umělec a dostává se do varu. 
„Nebo nás rodiče třeba také nemilují. Ne 
všichni rodiče mají rádi své děti. A  ne 
všechny maminky jsou skvělé. Ne všich-
ni rodiče mají pravdu. Když se cítíte ne-
milováni, řeknete si ,nezasloužím si, aby 
mě měli rádi‘. Nebo když nechtějí, abyste 
se narodili, protože mají čtyři dcery a už 
tak je život těžký. Nebo je dcera podobná 
tatínkovi a ne mamince, tak ji nemá ráda. 
Nebo je těhotná, ale nechce být matkou… 
Když si vás nepřejí a netouží po vás, ničíte 
sami sebe. Uchýlíte se k alkoholu, mari-
huaně nebo kokainu či heroinu a přejete 
si podvědomě zemřít. A tak se věci mají, 
když vás nechránili. Pořád chodíte bázlivě 
a se strachem po světě, před vším utíkáte 
nebo skrýváte agresivitu. V takovém svě-
tě žijí naše těla.“ 

Naštěstí ale máme i ducha, který může 
leccos napravit a  vylepšit. Vlastně prá-
vě to je naším hlavním úkolem – stát se 
lepšími lidmi a  zjistit a  prožít, kdo do-
opravdy jsme. A to lze jen díky kontras-
tu a tomu, že nejprve zakusíme to, kým 
nejsme. To, že je den, také víme jen díky 
tomu, že existuje i noc.
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Je mnoho způsobů, jak toho docílit, 
a každý musí najít ten svůj. Pro Alejandra 
Jodorowského se ideálním „dopravním 
prostředkem“ stalo umění. Pravý umělec 
není podle něj nikdo jiný než člověk, kte-
rý chce vyjadřovat sám sebe, být sám se-
bou a svobodný. „V jedné proslulé indické 
knize se píše: ,Zaměř se na dílo, ale nemy-
sli na jeho plody.‘ Falešným umělcům jde 
o peníze, slávu a o moc. Skutečný umělec 
ví, že neexistuje jedna samotná duše, ale 
je jedna velká kolektivní duše, a tou je celý 
vesmír. Tohle je umělec,“ rozcvičuje se je-
denadevedesátiletý chlapík, jemuž byste 
hádali tak o třicet let míň a který hned 
v úvodu svého pražského vystoupení vý-
stižně vykreslil střet člověka a systému; 
a stihl to za dobu, za kterou by filozof či 
sociolog nenapsal ani úvod.

„Kdysi jsem řekl, že ptáci, kteří se na-
rodí v kleci, se domnívají, že létání je ne-
moc. Když žijeme v mentální kleci plné 
předsudků a  máme vytyčené nějaké 
ideje, tak věříme, že sloužíme nějaké jed-
né věci. Jsme lékaři, jsme policisté, nebo 
pracujeme jako dělníci, malíři. Děláme 
jen jednu věc. Když jsem si řekl, že chci 
být svobodný, řekl jsem si, že budu dělat 
vše, co si usmyslím. Bez ohledu na to, jest-
li na to mám talent nebo nemám. Prostě 
to zkusím. Chápete, co tím myslím, když 
mluvím o systému? Už je mi přes 90, ale 

teď k vám mluvím, a jak vidíte, nepřišel 
jsem o berli a je mi dobře.“

Protože je tím, kým chce být, v těchto 
věcech nedělá kompromisy. A žije naplno 
a je všemu otevřený. „Nevím, co mě čeká 
dál, potom třeba už dál nic není, nebo 
je toho spousta. Nevím, a je mi to jedno. 
Stejně se to nedozvím. A jestli se to do-
zvím, tak jedině dobře. A když ne, tak je 
to stejně jedno, protože nebožtíci netrpí. 
Takže se v klidu věnuji umění a lásce. Pro-
tože i v 90 člověk bezhlavě miluje. To jsou 
nesmysly, když vám něco tvrdí, že deva-
desátiletý člověk nemiluje ani nesouloží. 
Není to pravda. Tady mám manželku, je 

o 43 let mladší. Stoupni si. Otoč se, ať tě 
všichni vidí,“ zve na pódium svoji ženu, 
malířku Pascale.

Nejdůležitější je podle Alejandra Jodo-
rowského skutečnost, jak sami sebe vní-
máme. „Pokud se budu cítit starý, takhle 
budu působit a chovat se. Mooockát dě-
kuji, tohle jsem nikdy nečekal…“ předvá-
dí rozklepaného starce a rozesmává pub-
likum, mezi kterým převažují mladí lidé.

Zájem o  legendu opravdového a  ne-
závislého umění byl v  Praze obrovský 
a navzdory tomu, že byl do programu Jo-
dorowsky zařazen až na poslední chvíli, 
fronta na jeho podpis se klikatila jako had 
v délce mnoha desítek metrů. Jeden ob-
divovatel, který seděl přede mnou, a tak 
jsem měl o  jeho spotřebě piv dokonalý 
přehled, přinesl jeden kelímek na pódi-
um přímo pro mistra. Ten zdvořile odmí-
tl: „Za svůj více než devadesátiletý život 
jsem nevypil ani kapku alkoholu.“ Má 
v sobě totiž tolik kreativity a volnosti, že  
k uvolnění chlast nepotřebuje.

Pravda, krása, dobrota
„Tak jsem si říkal, abych se z toho všeho 
mohl osvobodit, co budu dělat? Určitě ne 
vyznávat víru a náboženství, já chci spíš 
zkušenosti a zážitky, uvažoval jsem. Taky 
nechci hájit politickou myšlenku, ty se ne-
ustále mění a  jsou závislé na průmyslu, 

Nespoutaná svoboda a fantazie 
Alejandra Jodorowského se projevuje 

nevyčerpatelnou kreativitou a energií, 
ať už zrovna dělá cokoli. Dovolil si totiž být 
sám sebou. Vlevo při natáčení filmů Tanec 

reality a Duna.   Foto Profimedia

To, že jsme obrazy svých rodičů 
a jako malé opičky jsme v dětství 

zkopírovali vše, co jsme viděli, 
slyšeli a cítili, je pravda. To, že 
nás nedobrá výchova neblaze 

poznamenala, je taky fakt. Ale 
naši rodiče to se svými rodiči 

neměli o nic méně tragické. 
Kdo najde na téhle planetě aspoň 

jednu funkční rodinu, má u mě 
milion. Nemůžeme se na to ale 
vymlouvat donekonečna. Už to 
víme, a je na nás, zda změníme 

stopu a začneme znovu...
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na penězích. No tak co budu v sobě hle-
dat? Budu hledat svoji podstatu, podsta-
tu lidské bytosti. Teď vám to vysvětlím, 
tak snad to pochopíte. Hledají to mystici 
a ezoterici. Mystici nedefinují svého boha, 
ale věří, že existuje nějaká energie, obrov-
ská síla, ze které se vše rodí a kam zase 
všechno míří. Přitom s  ní ale nemůže-
me vstoupit v kontakt, všechno je jedno 
a rodí se z ní. Každý z nás je její součástí. 
To znamená, že každý může komuniko-
vat s tím, koho má uvnitř sebe. Máme tři 
celky, tělo, duši a ducha. Reálné tělo, tělo, 
které vnímáme, existuje i tělo, které ne-
vnímáme. Kdo sleduje, čím je naše tělo? 
Naše vědomí. To nazýváme duší, když nás 
pozoruje. Jen málo lidí vnímá celý celek. 
Málokdo se dívá sám na sebe. Spousta lidí 
žije jako malé dětičky, které si v podstatě 
jen hrají, užívají si svobodu, kterou mají, 
a nic neřeší. O co ale usiluje duše? O tři zá-
kladní věci – pravdu, krásu a dobrotu. To 
jsou tři ctnosti. Ale také máme tři neřesti 
– peníze se stávají z pravdy, z dobroty se 
stává moc a z krásy se transformuje sláva. 
No a takhle existujeme, všechno se pře-
měnilo.“

Tím, že je u většiny lidí potlačena du-
chovní složka na úkor intelektové, snaží-
me se vše vymýšlet a zdůvodňovat hlavou, 
a tak si jsme schopni nalhat kdeco. „Když 
bude nějaká krásná žena a její táta si vždy 
přál syna, tak to její dívčí tělo, když se do-
stane do puberty, jí začne vadit. Protože 
tím pádem přijde o obdiv svého otce. To 
znamená, že musí vztyčit hlavu. Je z těch 
žen, které se zaměřují na svůj intelekt. 
Vadí jí, že má prsa, tak chodí křivě a scho-
vává je, když má menstruaci, pociťuje sil-
né bolesti a vždy je z toho velké drama, 
má pak problémy s orgasmem a tak dále 
a tak dále. Všechen ten intelekt, všechny 
činy, to vám úplně může změnit život. 
A když vás přehlížejí, tloustnete, aby vás 
viděli. Ale tím si zkracujete život, takže 
musíte hubnout. Takhle to všechno fun-
guje. O co usiluje náš intelekt? Potřebuje 
definici, potřebuje se definovat a vymezit. 
Je třeba, aby věci byly jasné. Podle našeho 
myšlení a intelektu se domníváme, že věci 
jsou zastoupeny slovy. Jeden velký znalec 
logiky řekl, že slovo pes nekouše. Mapa 

neoznačuje teritorium a slova nezastupu-
jí věci. Když řeknete miluji tě, tak to není 
láska. Pouze ve chvíli, kdy ta láska opravdu 
existuje. Ale pokud tam není, můžete to 
opakovat třeba tisíckrát, ale zázrak lásky 
tam nevznikne. Naše společnost je ob-
vykle založena na slovech. Nabízejí nám 

různé mapy, ale podle nich člověk nemůže 
žít,“ říká Alejandro Jodorowsky, který si 
ani po hodině nesedl na červený gauč na 
pódiu. „Mohl bych odpovědět vsedě, ale 
býval jsem stydlivý. Když jsem chodil na 
záchod, v klidu jsem se tam zamknul. Ale 
když tam sedíte a vychází ty různé zvuky, 

Na autogramiádě umělce stála 
ve Stromovce fronta delší než kdysi 
na banány.   Foto Šifra
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tak mi to moc nejde, a musím se prostě 
postavit, abych mohl mluvit.“

Chvíli přemýšlí a  pronese: „Vždycky, 
když se takhle rozohním, začínají mi pa-
dat kalhoty. Víte, kdy intelekt a naše mysl 
dojde k  naplnění? Když mlčí. Nastane 
ticho, opravdové ticho. Představte si, že 
jsem vědomý, a tedy dívám se na vlastní 
vědomí, tak to už jsme dva a nejsem sám. 

Když udělám krok zpátky, nabývám na 
velikosti. Protože už jsem vědomí, které 
vidí svoje vlastní vědomí. Stále hledám 
sám sebe a říkám si, kdo jsem já. A teď 
vám řeknu, kam byste se měli dostat, 
když hledáte sami sebe. V tom nejhlub-
ším tichu byste se měli dostat na úplný 

kraj vědomí. A  to neustále pokračuje 
a pokračuje, až se dostane na konec a tam 
se rozpustíte v úplné celistvosti. A k tomu 
se určitě dostanete, až vám bude 90 let,“ 
směje se muž, který se zpočátku s velkou 
vervou vrhl především na divadlo.

Pak ho ale začalo unavovat, že slouží 
spisovatelům, a  tak začal různě měnit 
a deformovat jejich klasická díla. „Vytvořil 
jsem Hamleta, který byl oblečený do čers-
tvého bifteku ze syrového masa. Měl z něj 
plášť a jeho přátelé mu maso vždy sundali 
a začali je připravovat. Zapojil jsem i divá-
ky a dával jsem jim ten biftek. Tak jsem 
se dostal k tomu, co se později nazývalo 
happeningem. Jedinečné akce, které už 
se nedaly zopakovat. Pak jsem udělal hap-
pening, kdy se při četbě filozofie tloukli 
lidé syrovými vajíčky do hlavy. Konalo se 
to v Paříži a trvalo to čtyři hodiny. Vznikl 
z toho obrovský skandál, takže jsem toho 
pak musel nechat.“

Největší skandál ale vyvolal hned 
svým prvním filmem Fando a Lis. V něm 
dost otevřeně popsal vztah ochrnuté 
ženy Lis a  muže jménem Fando, kteří 
cestují po pusté krajině ve snaze najít 
mystické město. Na své cestě ale potká-
vají samé bizarní lidi, kteří se je snaží 
podvést a zneužít.

Na slavnostní premiéře na Filmovém 
festivalu v Acapulku v roce 1968 snímek 
vytočil diváky natolik, že Jodorowského 
málem lynčovali. „V současné době pro-
bíhá rekonstrukce tohoto díla a  stále, 
i po těch letech, je to skandál. V Mexiku 
významný režisér Emilio Fernandéz ten-
krát prohlásil, že mě zabije, až mě uvidí. 
To mě samozřejmě vyděsilo, protože už 
zabil jiné dva. A z kina jsem musel odjet 
autem se zhasnutými světly. Nechal jsem 
se odvézt do hotelu Glamour, kde slavil 
Fernandéz, že ten film zastavili. Požádal 
jsem číšníka, aby mi donesl whisky, a ze-

ptal jsem se, jakou značku pije Fernandéz. 
Požádal jsem ho, ať mu odnese dvě lahve. 
Ten obří pán vypil první lahev, a když byl 
v půlce té druhé, zvolal: ,Sakra, kde je Jo-
dorowsky. Pojď sem a napijeme se. Zavo-
lejte tisk.‘ Pak řekl: ,V příštím filmu, který 
Jodorowsky natočí, chci být jeho pomoc-
ným režisérem. Takhle jsem vyhrál náš 
spor a ten film se opravdu natočil,“ směje 
se „skandalista“.

Je obrovská škoda, že ho hollywoodští 
producenti nenechali dokončit jeho adap-
taci románu Duna, na které pracoval od 
70. let minulého století. Podle vlastního 
scénáře natáčel „příběh muže, který na 
nejvyšší míru trénuje svého ducha“. Jak-
mile dosáhne vrcholu, ztrácí jakýkoliv 
kontakt s bližními. A aby tento kontakt 
znovu navázal, snaží se celé lidstvo po-
zdvihnout na svoji úroveň.

Ve filmu hrály osobnosti jako Salvador 
Dalí, Mick Jagger či Orson Welles, hudbu 

nahrávala skupina Pink Floyd. „Vyhrá-
li jsme téměř všechny bitvy, ale přesto 
jsme prohráli válku. Projekt byl saboto-
ván v Hollywoodu. Byl francouzský a ne 
americký. Jejich verdikt byl, že film není 
dost hollywoodský,“ stěžoval si režisér, 
který poté přesedlal na komiksy, jež ho 
živí dodnes.

Nikdy nenatočená Duna, která byla po-
dle Jodorowského vize o prorockém sním-
ku předurčena měnit mysl lidí, slibovala 
tak velkou podívanou, že možná předběhla 
dobu o desítky let. Inspirovala ale alespoň 
vznik Vetřelce, Pátého elementu či Hvězd-
ných válek… „Já nedělám umění proto, 
abych triumfoval. Ani proto, abych získal 
moc. Nedělám to pro slávu. Miluju umění, 
protože když miluju sám sebe, mám rád 
i  člověka, lidskou bytost, takovou, jakou 
byla, jakou je teď a jakou bude v budouc-
nosti. Chci tvořit takové umění, které i vám 
ukáže, jak jste jedineční.“  vid 

Málokdo se dívá sám na sebe. Spousta lidí žije jako 
malé dětičky, které si v podstatě jen hrají, a nic neřeší. 
O co ale usiluje duše? O pravdu, krásu a dobrotu.
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Ač se říká, že čísla nelžou, u ba-
revných revolucí, stávek, pro-
testů, projevů či hnutí žlutých 
vest to tak úplně neplatí. Nejde 

věřit ani lidem, ani fotkám, a  často do-
konce ani vlastním očím. Někdy je kolem 
toho ale docela legrace. Když byl do úřa-
du amerického prezidenta v  roce 2017 
inaugurován Donald Trump, jeho i jemu 
nepřátelská média zaměstnávalo počí-
tání diváků ve washingtonském parku 
National Mall, jako kdyby to snad bylo dů-
ležité. Média stále dokola ukazovala fotky, 
ze kterých bylo patrné, že na Trumpově 
uvedení do úřadu bylo výrazně méně 
lidí než v roce 2008, kdy stál na tomtéž 
pódiu Barack Obama. První černošský 
prezident tehdy vzbuzoval svým heslem 
Yes, we can u mnoha lidí naději na změnu, 
která se nakonec nekonala, alespoň tedy 
ta k lepšímu. Marketingově ale Obamovi 
nešlo nic vytknout, zvlášť když jej zcela 
nepokrytě tlačila korporátní média.

Na rozdíl od Donalda Trumpa, který 
byl zcela v  opačné pozici. Ač samozřej-
mě počet diváků v parku není nikterak 
v  úměře s  kvalitou či nekvalitou prezi-
denta a mohl to nechat být, Trump, jehož 
ego nikdy nešlo pro velké slovo daleko, 
si takovou „potupu“ nechtěl nechat líbit. 
A  začal se naparovat, jak novináři lžou. 
„Pronesl jsem projev, rozhlédl jsem se 
a  vypadalo to, že na té ploše je milion, 
milion a půl lidí. Oni ale ukázali plochy, 
kde prakticky nikdo nestál.“ Jeho tiskový 
mluvčí Sean Spicer, snad aby si zasloužil 
svou výplatu, zašel ještě dál. „Byl to nej-
větší počet diváků, který kdy sledoval 
inauguraci. A to jak osobně, tak po celé 
zeměkouli,“ uvedl v  prohlášení. Zřejmě 
neslyšel o  severní Koreji… Stejně dostal 
hujer Spicer nakonec padáka.

Což o to, novináři mají k realitě vztah 
opravdu dost volný, a ohýbají skutečnost 
tak, jak si doba a vrchnost žádá. V tomto 
případě ale mluvili pravdu – protože se 
jim to zrovna hodilo. Vzhledem k tomu, 
že v hlavním městě Spojených států, ba-
ště Demokratů, volilo Trumpa jen něco 
kolem 4 procent lidí a většina jeho voličů 
to měla do Washingtonu dost daleko, lidí 
tam bylo pochopitelně méně. Kdyby ale 
skutečnost neodpovídala jejich „stranic-
ké linii“, která je v tomto případě hyste-
ricky protitrumpovská, byli by žurnalisté 
schopni zapřít i vlastní babičku a z komá-
ra udělat slona, případně naopak, jak se 
můžeme přesvědčovat dnes a denně.

A tak je to u současných médií se vším. 
Jakmile se sejdou někde „sluníčkáři“ a je 
jich náhodou méně, než se čekalo nebo 
než by si sami přáli, odhad se i o pár de-
sítek tisíc přifoukne. Pokud jich přijde 
naopak nad očekávání hodně, napíše se 
pravda. Opačné je to u  „xenofobů“, kte-
rých chodí protestovat obecně o  dost 
míň. (Otázka, proč to tak je, by byla na 
samostatný článek.) Pokud jich je málo, 
s úlevou se může napsat pravda, je-li jich 
ale jen o trochu víc, musí se „podstřelo-
vat“ či rovnou mlčet a ignorovat. Možná 
že statistika nuda je, má však cenné údaje. 
S numery lze zacházet tak velkoryse, že je 
lepší brát jakékoli údaje podobného dru-
hu s hodně velkou nadsázkou. Nebo se jít 
přesvědčit na vlastní oči.

Ano, bude líp
Řehtačky řehtají, hudba hraje a Olomouc 
žádá demisi, čtu na jednom z  transpa-
rentů, když se blížím k doupěti neřesti 
zvanému Václavák. Totálně ucpané je 
dokonce i metro, což nebývá zvykem ani 
při fotbale nebo při hokeji, natož kvůli 

politice. Dnes jde ale o Zemana a Babiše, 
a to se Praha vždy ztopoří podobně jako 
Washington proti Trumpovi.

Mnohatisícový dav musí hlášením 
a prosbou, aby vytvořil uličku a lidi mohli 
vystoupit z vlaků, korigovat dispečer. Po 
několika vydýchaných minutách se ko-
nečně pohneme a pomalu se suneme ven 
z díry. Venku ale není o moc líp. Babiši, 
bez tebe bude líp, čtu na jednom poutači. 
Aby to spíš nebylo jako v tom vtipu, který 
mi poslal nedávno ctihodný inženýr Tráv-
níček. „Babiš dovleče na vládu veliký stoh 
papírů a svalí ho na stůl. Tady jsou záko-
ny, které se musí hned změnit, aby bylo 
lidem líp. Zašátrá v kapse a položí na stůl 
malý papírek. A tady je seznam lidí.“

Hned u  výlezu ze stanice Můstek se 
dávám do řeči s asi šedesátiletým chlapí-
kem, který nese srolovanou českou vlaj-
ku. „Raději bych nesl vlajku NATO,“ prone-
se. Cože? Čekal bych třeba prapor EU, ty 
kolem sebe jen na eskalátoru vidím asi tři, 
ale NATO? Na čo?

„Protože NATO je zárukou, že to, o co 
se tady snažíme, nevyšumí do ztracena, 
že nás v tom nenechají.“ Jako že když to 
nepůjde po dobrém, půjde to po zlém 
jako v jiných zemích? Bratrskou pomocí? 
Z pánova výrazu není pochyb o tom, že 
to myslí vážně. Někteří lidé se zdají zkrát-
ka nepoučitelní. Sotva vylezli z  východ-
ního područí, ponořili se na věčné časy 
a nikdy jinak do toho západního. Pořád 
naivně doufáme, že se k někomu přilepí-
me a ten nám pomůže. To už se ale pán 
s praporem žene hbitě vpřed, aby mohl 
svou replikou oblažit další demonstranty.

Hlava na hlavě se tísní od koně po New 
Yorker, tedy až úplně nejvíc dolů, co to 
jde. Ucpané jsou i boční ulice jako Štěpán-
ská a Opletalova. Vykulení turisté, kteří 

PRAVDA a LÁSKA?
Nedávné protivládní demonstrace odkryly několik zajímavých souvislostí a naplno 

ukázaly, proč je naše demokracie v troskách. 
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Národ sobě? Nebo spíš Praha sobě? 
Aneb kdo nekřičí s námi, křičí proti nám...

Foto Profimedia
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chtějí přes náměstí projít, musejí cupitat 
úzkým koridorem, jejž se snažili organi-
zátoři od začátku udržet a během akce to 
neustále připomínají. Pokud tedy médii 
proběhla informace, že demonstrovalo 
120 000 lidí, v tomto případě to plus mi-
nus odpovídá.

Ihned po skončení demonstrace zazna-
menávám na Facebooku z  alternativní 
části názorového spektra mířící „zaruče-
né“ zprávy o tom, že televize či webové 
portály vysílají jiné, upravené a zmanipu-
lované záběry a že tam tolik lidí určitě ne-
bylo. Bylo. I když média často mluví prav-
du jen v případě, že se spletou, je třeba 
rozlišovat případ od případu a vycházet 
z konkrétních faktů.

Ve spodní části Václaváku, kde stojím, 
se nachází pestrý vzorek lidí, stržený ví-
rem emocí, který přišel vyjádřit či vykři-
čet svoje přesvědčení. Některé transpa-
renty jsou skutečně duchaplné. „Andreji, 
vrať dotace. Adame Vojtěchu, jsi svině, 
házíš nás pivaře do jednoho pytle s kuřá-
ky. Babiši, ty šmejde, jdi do hajzlu,“ poda-
řilo se jednomu mladíkovi narvat na kus 
kartonu. Vypadá – se sebou – spokojen. 
Jiné transparenty jsou nápaditější. Třeba 
obrázek koblihy, na které stojí: Obsahuje 
alergeny. Miloš, Marie, Vráťa, Jarda…

Základy demokracie
Demonstrace jsou dílem studenta bohe-
mistiky, filozofie a  teologie na Karlově 
univerzitě Mikuláše Mináře, který se 
rozhodl přerušit studium, aby mohl svrh-
nout vládu. Podle údajů z  hospodaření 
spolku Milion chvilek pro demokracii je 
to asi perspektivnější byznys než litera-
tura. Po demonstraci na Václaváku se na 
transparentním účtu objevilo přes 5 mili-
onů korun. Bylo by zajímavé vidět všech-
ny toky a účty, ne jen ten transparentní 
pro veřejnost… Tohle „hnutí“ totiž stojí 
rozhodně víc než „milion chvilek“.

Velkoplošné obrazovky, profesionální 
ozvučení, pořadatelská služba, masivní 
reklama na sociálních sítích... Nemluvě 
o  autobusech, které svážely účastníky 
na demonstrace týden před Václavákem. 
Do takových Řevnic přijeli těmito busy Nás už si totiž „koupil“ někdo jiný...   Foto Šifra

Foto Profimedia
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demonstrovat lidé, kteří s obcí nemají nic 
společného a nikdo je tam neznal.

Oficiální verze je taková, že se studenti, 
kterým záleží na naší demokracii, dali do-
hromady, protože věří, že „když se najde 
milion lidí, kteří budou ochotni pro demo-
kracii něco malého dělat (najdou si chvil-
ku), bude to poznat“. A tak založili spolek 
Milion chvilek pro demokracii. Neuběhly 
ani dva roky a podařilo se jim zaplnit ne-
jen Václavák, ale v ještě megalomanštějším 
pojetí obsadit pražskou Letnou, protože 
jim vadí Andrej Babiš jako předseda vlády 
a Marie Benešová jako ministryně sprave-
dlnosti. Napadlo by vás nechat práce a za-
čít profesionálně demonstrovat proto, že 
je do čela ministerstva spravedlnosti jme-
nován nový ministr, který se vám nelíbí? 
To byste se třicet let nezastavili. Zkuste ale 
něco takového rozjet bez pořádného krytí 
„shora“ a „loutkovodičů“ a uvidíte, jak se 
vám povede. Skončíte dřív, než začnete. 

Pohádka je to ale hezká. Podobně jako tře-
ba ta o „studentské revoluci“ v roce 1989.

Při bližším „ohledání“ si i  tady člověk 
snadno všimne některých podezřelých 
indicií. Rukopis například až příliš připo-
míná aktivity politických neziskovek jin-
de ve světě, které končívají svržením vlád-
ní garnitury. A pozdější kocovinou. Stačí 
se podívat na Slovensko, Ukrajinu nebo 
vzpomenout Arabské jaro. Ostatně svoji 
inspiraci Slovenskem Mikuláš Minář také 
často zmiňuje. Tam loni po zavraždění 
novináře Jána Kuciaka musel na nátlak 
demonstrantů odstoupit premiér Fico.

Někdo vždy škrtne sirkou a začne ho-
řet. „Na Slovensku to byla vražda novi-
náře. U nás to ještě není tak vážné, ale 
spouštěčem se stalo skutečně toto jme-
nování. Může to zvenčí vypadat, že paní 
Benešová ještě nic neudělala. Není to pro-
blém morálního rázu jako třeba způsob 
vyjadřování prezidenta. Toto ale narušuje 

demokratické instituce,“ řekl „vůdce“ Mi-
nář v rozhovoru pro týdeník Euro.

Vzato čistě technicky: kdyby se nějaký 
student rozhodl, že založí spolek, vybral 
by členské příspěvky od deseti spolužáků 
z ročníku, jednou za týden by měli schůz-
ku v klubovně jako Rychlé šípy a při troše 
štěstí by vydali několikastránkový zpra-
vodaj, který by roznesli třeba po Žižkově. 
Tím by to zhaslo a neštěkl by po nich ani 
pes. Aby ale zabrali nejvýraznější české 
náměstí, nainstalovali na něj obří obra-
zovky, sehnali kverulující celebrity, celý 
prostor ozvučili pomalu jako na koncertě 
Rolling Stones, „dovalili“ na něj 100 tisíc 
lidí a média jim zobala z ruky? Tato vari-
anta spadá někam do říše sci-fi. Pokud by 
samozřejmě nebyla celá akce koordinová-
na profesionály shora a  její tváře nebyly 
jen najatí „vykonavatalé“.

„Jsem rád, že jste opět přeplnili Václa-
vák,“ volá místopředseda spolku Milion 

chvilek pro demokracii Benjamin Roll, 
„dnes sem přijeli lidé z  více než 1500 
obcí.“ Jak tohle ví? Že by autobusy? Ná-
sledně vyjmenovává, kdo všechno je pod-
pořil. „Spolu s námi jsou tady i zástupci 
kultury. Podporu nám opět vyjádřila 
některá divadla. Například divadlo De-
magog, Divadlo na Jezerce, La Fabrika, 
Divadlo v Dlouhé, Činoherní klub, Divadlo 
Na Zábradlí…“ pokračuje. „Dycky spolu,“ 
křičí student Roll a po něm celé náměstí.

V  tom je možná právě ten problém, 
v onom „dycky spolu“. Češi nejsou žádní 
velcí demonstranti. Přestože je na ná-
městí opravdu hodně lidí, nejsou nijak 
agresivní ani rozdovádění, vše se nese ve 
velmi poklidném duchu. Ve Francii nebo 
v Řecku již touto dobou obvykle hoří auta 
nebo létají vzduchem popelnice, a proto 
toho také Francouzi a Řekové mnohem 
víc zmůžou. Jakmile se do programu za-
pojí představitelné české kulturní fronty, 

 „NATO je zárukou, že to, o co se tady snažíme, nevyšumí 
do ztracena, že nás v tom nenechají,“ povídá pán. 
Jako že když to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém? 
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je víceméně jasné, že od té doby to půjde 
s projektem z kopce. I tahle demonstrace 
brzy ztrácí šťávu a začíná připomínat spí-
še melodramatickou školní besídku. 

„Jsem tu proto, že věřím v pravdu, po-
ctivost a morálku. A nevěřím v lež, nevě-
řím v podvod a nevěřím v krádež,“ spusti-
la herečka Iva Pazderková, která si zřejmě 
popletla akci s divadelním představením. 
Škoda že nezvolila aspoň roli své proslulé 
blondýny ze stand up komedie Na Stojá-
ka, kde bývá dost vtipná. Anebo jsem to 
celé nepochopil a její výstup měl být paro-
dií v duchu budovatelských proslovů z 50. 
let minulého století? V tom případě se jí 
omlouvám. „Až bude každý z  nás umí-
rat na smrtelné posteli, sám, bez svých 
majetků, jenom se svým vlastním svědo-
mím, ať ho máme čisté. Ať všichni víme, 
že jsme pro demokracii, svobodu a prav-
du udělali maximum,“ dodala komička.

Pochválí nás?
To byl ale jen začátek. Její kolegyně Jitka 
Čvančarová se do své role vžila a dojala na 
pódiu natolik, až sama sebe rozplakala. 
„Já jsem tady hlavně proto, že jsem se vám 
přišla poklonit. Nejste lhostejní, máte 
rodiny, ale nejste někde na plovárně, jste 
tady. (…) V životě jsem poznala, že zrada 
bolí víc než smrt, a já nezradím význam 
slov jako pravda, láska, čest a zodpověd-
nost. To jsou základy demokracie …“ 

Nic takového nezamýšlela, ale paní 
Čvančarová mě při své telenovele přived-

la k vysvětlení, proč se to, čemu říkáme 
demokracie, nachází v  tak zoufalém sta-
vu. Většina hesel, proslovů i  výkřiků až 
na výjimky nebyla nikterak vulgárních. 
Transparenty a názory demonstrantů na 
celou situaci i odpovědi na to, proč tady 
jsou – myšleno běžní lidé, nikoli organizá-
toři a profesionální placení aktivisté –, mají 
jednoho společného jmenovatele. Krom 
toho, že nemají rádi Babiše a Zemana, na 
což mají  plné právo, jsou až posedlí tím, co 
si o nás pomyslí Západ. Pochválí nás, nebo 
se nám budou smát? „Já se za prezidenta 
nechci stydět,“ povídá jeden demonstrant.

Málokdo si uvědomuje, že pokud nás 
někdo zvenku chválí, pak to není proto, 
že děláme něco dobře pro sebe, ale pro 
ně. Dobře vidět je to na Rusku nebo Ma-
ďarsku. Jakmile tyto země držely ústa 
a  krok, bylo jedno, kdo u  nich zrovna 

vládne. Putin byl zpočátku spojencem, 
Orbán taky nikomu nevadil. Jakmile ale 
tyto země začaly jednat ve svém vlastním 
zájmu, tak jako USA či Velká Británie, stali 
se ti dva rázem veřejnými nepřáteli. 

Nebo taková Libye. Dokud plukovník 
Kaddáfí neoznámil chystané zavedení af-
rického dináru krytého zlatem a omezení 
závislosti na mezinárodním finančním 
(lichvářském) systému, západní politici 
se s ním plácali po ramenou. Když fran-
couzský exprezident Nicolas Sarkozy in-
kasoval z Libye miliardové částky na svou 
volební kampaň, s Kaddáfím se objímal. 
Později ale neváhal na svého „přítele“ po-
slat speciální vojenské jednotky a rozho-
dující měrou se podílel na jeho zavraždění.

Ostatně ani my nemusíme chodit dale-
ko. Člověk by se mohl ptát: Chválili napří-
klad Václava Havla v zahraničí proto, že 

Narváno bylo už v metru. K hnutí nebylo 
ani na Václaváku... A už vůbec ne o tři týdny 
později na Letné (na snímku). 
Foto Šifra a Profimedia
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byl tak dobrý, čistý a  nezkažený? Nebo 
proto, že podporoval „politiku strany“, 
v  tomto případě globálního hegemona 
USA, včetně okupace Iráku či „humani-
tárního“ bombardování Srbska a dalších 
lotrovin? Dostal šéf české Bezpečnostní 
informační služby Michal Koudelka me-
daili od CIA za  to, že hájí dobře zájmy 
českých občanů, nebo amerického státu? 
A tak bychom se mohli ptát hodiny. 

Důsledek nízkého národního sebevědo-
mí, kdy nás léta utlačovali větší, vyústil až 
v  naše chronicky přehnané pochlebová-
ní velkým státům. Nejdřív jsme se klaněli 
Moskvě, teď zase Washingtonu, Bruselu 
a Berlínu. Jako nejčastější důvod, proč na 
Václavák lidi dorazili, uvádějí slovo ostu-
da. Ostuda z toho, že máme za premiéra 
trestně stíhanou osobu s minulostí agenta 
StB, případně chování našeho prezidenta. 

Po dvou hodinách rozmluv s  účastníky, 
poslouchání jejich názorů a proslovů ne-
může být pochyb o  tom, že většině lidí 
na demonstraci nevadí, když se v českém 
pirátském státu krade, lže a podvádí, ale 
když se to provalí a mluví se o tom nahlas.  

David Ondráčka, ředitel české poboč-
ky Transparency International, toto po-
krytectví ztělesňuje naprosto ukázkově. 
Absolvent Středoevropské univerzity 
George Sorose v  Budapešti a  New York 
University of Prague, kterou též sponzo-
ruje známý rozvraceč zemí a  architekt 
barevných revolucí ve světě George Soros, 
na Václaváku bez uzardění pronesl, že 
kvůli přihrávání dotací Agrofertu chybí 
v Česku na platy učitelů. Je to demagogie 
toho nejhrubšího kalibru. Dotace se přece 
v Česku kradou od samého začátku. Nor-
mální smrtelník na ně nedosáhne, a kdy-

by nějaké peníze zbyly a nevysosl je Babiš, 
určitě je nedostanou učitelé, ale sebere si 
je někdo jiný. Třeba pan Ondráčka? Nebo 
má snad někdo pocit, že když byli u moci 
liberálové či kdokoli jiný, obohacovali ně-
koho jiného než sebe? V  tomto ohledu 
vždy bylo a je jedno, kdo je u moci.

Vzletná slova o  pravdě, poctivosti 
a slušnosti působí v tomto ohledu oprav-
du komicky. Stejně jako na druhé straně 
zuřivá obhajoba voličů ANO, že jejich 
guru Andrej už nehrabe pod sebe, pro-
tože má prý dost. To, že se mu za dobu 
působení v politice zdvojnásobil majetek, 
je asi jen takový malý „detail“.

Výborný je i  předseda spolku Milion 
chvilek pro demokracii, který zachraňu-
je demokracii. Na relevantní poznámku 
premiéra Babiše, že by se měl zúčastnit 
voleb, pokud chce ovlivňovat politiku, pan 
Minář odpověděl, že on žádnou stranu ani 
volby nepotřebuje, protože za ním stojí 
statisíce lidí z  ulice a  to stačí. Zajímavá 
představa demokracie… Režisérka Hele-
na Třeštíková na Václavském náměstí řek-
la: „Demokracie je dialog a diskuse a my 
jsme svobodní občané, kteří chtějí vyjád-
řit svůj názor.“ Anebo svrhnout vládu? 

Rozdíl mezi pravdou a láskou a lží a ne-
návistí spočívá zřejmě jen v  tom, že ti 
první se lépe maskují. Když jeden český 
prezident nasával jako duha, lhal, podvá-
děl manželku i přátele, nebo podporoval 
války, média o tom nepsala a dařilo se to 
držet pod pokličkou. Bylo to v pořádku, 
neboť se dělalo, že se nevidí. Lhát, podvá-
dět a pletichařit, ano, ale tajně prosím.

Jakmile ale někdo není v partě „prav-
dy a lásky“, která lže zásadně jen potmě 
a tajně, a média mají dovoleno o tom psát, 
titíž lidé se pohoršují a volají po obrodě 
morálky. Proč ale neviděli a  neslyšeli, 
když se totéž dělo v  jejich partě? Nejen 
že je uplatňován klasický dvojí metr, ale 
zavání to přetvářkou na sto kilometrů. 
Tento kontrast se nese celou demonstra-
cí, jak mezi osobnostmi na pódiu, tak da-
vem pod ním. Ne, o demokracii a morál-
ku tady nejde a nikdy nešlo. Ani nemohlo. 
Spíš o  boj mezi dvěma partami o  moc 
a o to, kdo si z koláče utrhne víc. A kdo 
u toho bude líp vypadat. vid 
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Čtyřiadevadesátiletý spisovatel 
Jean Raspail za své celoživotní dílo 
obdržel Velkou cenu Francouzské 

akademie.   Foto Profimedia
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Kdyby Jean Raspail, jenž právě 
oslavil čtyřiadevadesáté naro-
zeniny, napsal Tábor svatých jen 
o několik měsíců později, skončil 

by buď v šuplíku, nebo by se musel natolik 
změnit jeho obsah, že by pozbyl svůj smy-
sl i  naléhavost. Již tehdy totiž ve Francii 
a obecně v západní Evropě začala nabírat 
na obrátkách změna společenského klima-
tu směrem k fenoménu všeobjímající po-
litické korektnosti a  sebezničující huma-
nity. První antidiskriminační zákon začal 
platit ve Francii těsně po vydání románu 
v roce 1973 a naštěstí neměl zpětnou plat-
nost. Stejně jako další zákony, které násle-
dovaly v  letech 1990, 2001 a  2004. Díky 
tomu, že francouzský romanopisec doslo-
va utekl cenzorovi z lopaty, se čtenáři po 
celém světě mohli stát svědky ojedinělého 
literárního fenoménu.

Pětačtyřicet let staré dílo totiž před-
povědělo budoucnost s  přesností Sybily 
a Nostradama dohromady, a navíc je na-
psáno velmi svižně a nadčasově. Jednak 
syrovým a  vyčerpávajícím způsobem 
s předstihem popsalo současnost, a  jed-
nak nekompromisně analyzuje příčiny 
úpadku západní civilizace. Autor ostat-
ně přiznává, že ani okolnosti vzniku díla 
nelze označit jako standardní a  aura 
nadpřirozenosti se kolem něj vznáší zce-
la právem. „Tábor svatých jsem napsal 
v  letech 1971 a  1972 v  Boulouris ve vy-
půjčené monumentální vile z  konce 19. 
století. Rekreační sídlo v anglickém stylu, 
velkoryse pojmenované La Castelet, stálo 
na břehu Středozemního moře, s úzkou 
pláží a skalnatým útesem. Pracoval jsem 
v knihovně, ze které bylo na 180 stupňů 

dokola vidět pouze moře a široký obzor. 
Když jsem se jednou ráno díval do dálky, 
napadlo mě: A co když připlují?“ napsal au-
tor v předmluvě k vydání z roku 2011, kte-
rá je stejně důležitá jako sama kniha. Uvá-
dí v ní totiž fakta, souvislosti a čísla, které 
se skrze masmediální mlhu neprostupné 
cenzury a vynechávání nehodících se sku-
tečností běžně nedostanou na veřejnost. 
„K mému velkému překvapení se mé pero 
rozběhlo bez překážek po papíře, a tak to 
bylo až do konce psaní. Jestliže mi byla ně-
jaká kniha vnuknuta, pak je to tato.“

V  úvodu románu hledí starý profe-
sor Calgues znepokojeně z terasy svého 
domu na Azurovém pobřeží k moři. Po-
chromované jachty, svalnatí lyžaři na 
vodních lyžích, opálené zlatokopky, těžké 
pupky rozvalené na palubách velikých 
klidných plachetnic – to všechno bylo 
najednou pryč. A  na takovém vyprázd-
něném moři, asi padesát metrů od břehu, 
ztroskotala neuvěřitelná flotila lodí přijíž-
dějící z opačné strany planety, čítající sko-
ro milion migrantů.

Už v  době svého vzniku byla kniha 
označena jako rasistická. Dovedete si tak 
asi představit, jakou fóbii vyvolává dnes. 
A to přesto, nebo právě proto, že jen přede-
slala to, co se dnes opravdu děje. Nenech-
te se ale zmást primitivními nálepkami. 

Není to pravda. Dobře to vystihl profesor 
a známý americký sloupkař Jeffrey Hart 
z  univerzity v  Princetonu, který napsal: 
„Raspail nepíše o rase, píše o civilizaci.“ Ci-
vilizaci, která si sama pod sebou podřezá-
vá větev. Nejen jasnozřivé vizionářství, kdy 
do písmene předpověděl, co se v Evropě 
stane, ale i přesný popis příčin tohoto jevu 
dělá z Tábora svatých fenomén srovnatel-
ný s mistry oboru Aldousem Huxleym či 
Georgem Orwellem. A  svou provokativ-
ností tak trochu připomíná i další slavný 
román, Houellebecqovo Podvolení. 

Dílo nemělo od počátku na růžích 
ustláno, neboť již v 70. letech v západní 
Evropě zapouštěla kořeny levicově libe-
rální a  multikulturní ideologie, které 
dnes dominují veřejné diskusi. To s sebou 
nese mimo jiné potlačování jakýchkoli 
odlišných názorů, zejména těch, které za-
vánějí konzervatismem či vlastenectvím. 
Postupem let se tento tlak stupňuje až 
k hysterii. Ačkoli Jean Raspail dlouhodo-
bě přispíval do deníku Le Figaro, po vy-
dání knihy se přístup k jeho osobě otočil 
jako mořský vítr. Noviny buď mlčely, nebo 
jej, pokud nevydržely s nervy, cupovaly. 
Nejčastější reakcí na knihu ale bylo ticho 
a umístění na černou listinu. Přesto si ces-
tu k čtenářům jak díky svěžímu vypra-
věčskému stylu, tak aktuálnímu obsahu 

Před téměř půlstoletím napsal Jean Raspail kultovní knihu, která jen těsně unikla 
cenzuře. Do písmene přesně zde předpovídá „migrační krizi“, která změní Evropu, 

a nekompromisně analyzuje příčiny francouzského a západního úpadku. Nyní 
vychází Tábor svatých v novém českém vydání.

K mému velkému překvapení se mé pero rozběhlo bez 
překážek po papíře, a tak to bylo až do konce psaní. 
Jestliže mi byla nějaká kniha vnuknuta, pak je to tato.
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NOVÝ
překlad

Raspail
Jean Tábor

Svatých
Včetně eseje
Big Other

MEZINÁRODNÍ BESTSELLER
GENIÁLNÍHO VIZIONÁŘE

Francie se změnila a s ní se mění i celá 
Evropa... Jean Raspail tento rozklad popsal 

již v roce 1973 v románu Tábor svatých.   
Foto Profimedia

Tábor svatých našel i bez reklamy a po-
stupně se stal kultovním dílem.

Úplný zlom nastal v  roce 2011, kdy 
vyšlo nové vydání Tábora svatých a Jean 
Raspail připojil i předmluvu s názvem od-
kazujícím právě na Orwella – Big Other. 
Připomněl v ní, že pouze napsal pravdu 
a že ani po desítkách let v knize nezmě-
nil ani čárku. Všechno mu tam pasuje 
jako hýždě na nočník. Snad jen s jedním 
drobným detailem, že v románu přijíždějí 
zpočátku migranti z Indie.

V  eseji Big Other autor píše: „Všichni 
lidé, kteří se podíleli nebo podílejí na vlá-
dě v této zemi nebo na utváření veřejné-
ho mínění, praktikují dvojí jazyk: jeden je 
veřejný a proklamovaný, druhý je osobní 
a  skrytý. Je to, jako by měli rozdvojené 
vědomí: jedno, které mají jako vlajku, 

a  druhé, které se uchýlilo do bažin ne-
přístupných myšlenek. Ty se vyjadřují jen 
v úzké společnosti, mezi důvěryhodnými 
přáteli, a pojďme ještě dál… Já nechodím 
po kuloárech slávy a  moci, ale stalo se 
mi, že jsem konverzoval o tématu s tím 
nebo oním ministrem nebo bývalým mi-
nistrem, s tím nebo oním poradcem toho 
nebo onoho prezidenta. Jejich jasné a čis-
té názory bez iluzí byly úplně v rozporu 
s jejich chováním na oficiálních postech, 
kde měli konat. (…) Připadá mi oprávně-
né uvést jako polehčující okolnost, že jest-
liže by se angažovali v protiproudu čelem 
k mediální show businessové, umělecké, 
lidskoprávní, univerzální, učitelské, soci-
ologické, literární, novinářské, právnic-
ké, vědecké, psychologické, militantně 
humanitární, politické, dobroserovské 
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a nevím jaké smečce, podepsali by si tak 
v  jedné minutě společenskou smrt. Na-
proti, v  opačném táboře se totiž třese 
obávaný prst, který sice vzešel z lůna na-
šeho vlastního národa, nicméně je celý 
zapojen z vlastní vůle do služby Jinému: 
Big Other. Big Other vás vidí, Big Other 
vás hlídá. Big Other má tisíce hlasů, má 
oči a uši všude kolem. Je to Jediný syn To-
talitního myšlení, jako Kristus je Synem 
božím a předchází mu Svatý duch. Pro-
niká do podvědomí. Vytváří armády dob-
roserů a vymytých mozků. Zasévá sémě 
pochybnosti do myslí těch nejmoudřej-
ších. Nic mu neunikne. Nenechá nic projít. 
Disponuje, jako Lenin za jiných okolností, 
zástupem ,užitečných idiotů‘. Jeho řeč je 
nejvyšší mocí. A dobrý lid ho následuje; 
zhypnotizovaný, oblbnutý, vykrmovaný 

andělskými jistotami jako husa.“ Husa, 
která bude nakonec oškubaná…

Základní starostí Big Other bylo podle 
Jeana Raspaila zaškrtit „původní Francou-
ze“, aby definitivně vyklidili území. Potře-
boval na to určitý čas, ale „prácička se blíží 
ke konci“. V  této souvislosti připomíná 
„poslední salvu“ ministra pro imigraci Eri-
ca Bessona, který v roce 2010 prohlásil, že 
Francie není ani lid, ani jazyk, ani území, 
ani náboženství, ale konglomerát lidí, kteří 
chtějí žít společně. A dodal: „Žádný původ-
ní Francouz neexistuje, Francie je jenom 
jedna, a to Francie diverzity a míšenectví.“ 
Deník Figaro též potvrdil, že „nic takového 
jako původem Francouz neexistuje“ a „my 
všichni jsme míšenci“. Trend se samozřej-
mě netýká jen Francie, ale celé Evropy.

To, že vysoce postavené „šajby“ slou-
ží Big Other a  nechtějí si kazit kariéru, 
Raspail chápe. Čemu ale nerozumí, je 
důvod, proč si takto do vlastních bot kálí 
i obyčejní Francouzi a kráčejí vstříc rozkla-
du. Tuto otázku klade jak v eseji, tak v ro-
mánu, a pouští se s vervou do objasnění 

této záhady. Soudě dle úspěchu Tábora 
svatých, který se stal bestsellerem a i na-
vzdory nepřízni a ostouzení médií se jej 
prodalo na 500 000 kusů, se mu to poved-
lo znamenitě.

Právě teď vyšel Tábor svatých i  v no-
vém českém překladu, včetně eseje Big 
Other. Vydala jej Češka žijící ve Francii, 
paní Zuzana Adamson Krupičková. Ta 
žije v zemi galského kohouta už třicet let 
a vzpomíná, v jakém šoku byla, když coby 
osmnáctiletá blondýna dorazila do Paří-
že. „Už tehdy se po ulicích producírovaly 
davy mladých přistěhovalců, kteří neměli 
co na práci, a tak otravovali ženy. Obtě-
žovali mě na ulici klidně za bílého dne. 
Když jsem šla domů, došli až skoro před 
můj byt. Bylo to velmi nepříjemné, ale od 
té doby se samozřejmě situace s nezvlád-

nutou masovou migrací mnohonásobně 
zhoršila. I proto je kniha Jeana Raspaila ve 
Francii velmi oblíbená,“ říká vydavatelka 
a překladatelka.

Nová Francie
Že nejde o žádnou selanku, naznačují již 
první dvě kapitoly Tábora svatých. Krátce 
po vylodění migrantů na pobřeží vystou-
pí po schodech na terasu domu profesora 
Calguese celkem zanedbaný světlovlasý 
mladík ve vybledlých džínách a  tenis-
kách, jehož pohled dle profesora prozra-
zuje „zchátralost duše“. Tohoto „parazita, 
jaké Evropa vyměšuje po stovkách tisíc“, 
se profesor ptá, co dělá v  této vesnici 
a u něj na terase. Levicově pokrokový mla-
dík, který se raduje z toho, že příjezdem 
migrantů se zničí stará Francie a narodí 
se nová, odpovídá: „Kradu. Myslím, že 
kromě armády, vás a kámošů tady už až 
do stovky kilometrů kolem dokola nikdo 
není. A tak drancuji. Hlad už ale nemám, 
najedl jsem se dost. Abych řekl pravdu, 
moc toho nepotřebuji. Ostatně patří mi 

všechno kolem. Zítra jim to nabídnu,“ 
pronese a začne vyhazovat staříka z jeho 
vlastního domu. „Jak se tak na vás dívám, 
myslím si, že jste dokonalý. Proto vás ne-
návidím. Zítra vám sem zavedu ty největ-
ší ubožáky. Nevědí nic o tom, kdo jste a co 
představujete. Váš svět pro ně nemá velký 
význam. Nechtějí vám porozumět. Budou 
unavení, bude jim zima. Vaše krásné du-
bové dveře použijí k tomu, aby si rozdělali 
oheň. Terasu pokryjí s*ačkami a do knih 
ve vaší knihovně si utřou ruce. Všechno 
kolem zničí. To bude úchvatné. Zmizte 
odtud!“ cítí se chlapec na koni.

Profesor namítá: „Počkejte, oni chtějí ni-
čit a nechtějí nám porozumět. Ale co vy?“ – 
„Já jsem se naučil tohle všechno nenávidět, 
protože globální vědomí světa vyžaduje, 
abychom tohle všechno nenáviděli.“ Stařík 

Všichni lidé, kteří se podílejí na vládě v této zemi a na 
utváření veřejného mínění, praktikují dvojí jazyk: jeden je 
veřejný a proklamovaný, druhý je osobní a skrytý.
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se vrátí s puškou a nezvaného hosta bez 
zaváhání zastřelí. Pak si vychutná šunku, 
olivy a jiné lahůdky ze své spíže a chce si 
poslední chvíle starého světa ještě trochu 
užít. Prohra už je ale neodvratitelná.

Kromě profesora brání starý svět 
v  románu ještě belgický konzul v  Indii 
jménem Himmans a jeden nemainstrea-
mový novinář. Belgie během hladomoru 
nabídne adopce indických dětí, které je-
jich rodiče budou ochotni k adopci dát. 
Když chudí rodiče, kteří chtějí svým dě-
tem zajistit lepší život, zahltí konzulát, 
Belgie couvne. Místní guru pak davy lidí 
vyzve, aby hromadně naskákali do lodí, 
odpluli do Evropy a vzali si to, co chtějí. 
Flotila tisícovky lodí se vydá na plavbu 
a v Evropě se debatuje, jak se situace vyře-
ší. Zastaví je násilím, nebo jim otevřou Ev-
ropané brány a pustí je dovnitř? Zachrání 
je, nebo sebe? Všichni doufají, že flotila 
se zrovna jejich státu vyhne. I Francouzi, 
kteří veřejně velebí migraci, věří, že u nich 
flotila neskončí, jenže marně. Přesně tak 
se dnes chováme my, kdy doufáme, že se 
to samo nějak vyřeší a problém nepadne 
na naši hlavu, ale třeba na sousedy. 

Konzul ještě předtím, než ho ušlape roz-
zuřený dav, u kulatého stolu křičí: „Soucit, 
ten váš žalostný, hnusný a odpudivý sou-
cit. Vy to nazýváte charitou, solidaritou, 
univerzálním svědomím, ale když se tak 
na vás dívám, vidím ve vašich tvářích jen 
pohrdání nad tím, kým jste a co reprezen-
tujete. Copak nevidíte, kam to vede? Mu-
síte být šílenci, nebo totální zoufalci, když 
tady tak sedíte a neuvědomujete si násled-
ky aktivit vašeho samolibého dobroser-
ství. Zašli jste příliš daleko. A to všechno 
prostřednictvím vzbuzování lítosti a sou-
citu, kterým jste dostali na scestí naše 
občany. Vštípili jste jim já nevím jaké po-
city viny, aby se křesťanská láska podvolila 
vašim podivným záměrům. (…) Vytvořili 
jste v srdci našeho bílého světa rasový pro-
blém, který ho zničí, a to je vaším cílem.“

Migrační invaze, která ve skutečnosti 
probíhá sice rychle, ale přece jen postup-
ně, je v románu zahuštěna do pouhých 24 
hodin, kdy se flotila vyloďuje. Západ celé 
měsíce, kdy se plavila, jen nečinně čeká, co 
se stane, a média i politici si nepřipouštějí 

vážnost situace. Pak už je pozdě. Raspai-
lův popis je nekompromisní: „Tvrdit, že by 
zpráva o vyplutí flotily, když byla publiko-
vána, vážně znepokojila západní svět, by 
bylo opakem pravdy. Proto tolik lidí hned 
poté, co se objevila, ejakulovalo ze svých 
mozků s pochopením a talentem slizký 
a mazlavý krém. Dojné krávy současné-
ho západního myšlení se propůjčovaly 
každodennímu úkonu; o to radostněji, že 
nic nenasvědčovalo tomu, že se tu objevil 
závažný problém. (…) Je to divná věc ke 
zjištění, ale obrovská neznalost, ochablost 
reakcí, odporná ješitnost a  špatný vkus 

čím dál vzácnějších reakcí západního ve-
řejného mínění narůstají v  rytmu jeho 
informovanosti. Divadlo světa s  dodáv-
kami až do domu prostřednictvím děvky 
zvané masmédia přichází pouze oživit 
nicotu, do níž se propadlo už kdysi dávno. 
(…) Ve válce rozhlasových vln komentář 
vždycky maskuje událost, podle principu, 
kdy se posluchač, který si myslí, že pře-
mýšlí, při jeho poslechu stává postupem 
času tvárnější, mnohem víc než ten, kte-
rého necháte myslet podle svého.“

Fotografie a články, které by mohly u ve-
řejnosti vyvolat obavy a nebezpečné otáz-

Jean Raspail viděl do budoucnosti 
už před padesáti lety. Zuzana Adamson, 

překladatelka a vydavatelka nového 
českého vydání Tábora svatých, žije v Paříži 

už 30 let, a tak ví, že se v ničem nespletl.   
Foto Profimedia

Soucit, ten váš žalostný, hnusný a odpudivý soucit... 
Vy to nazýváte charitou, solidaritou, univerzálním 
svědomím, ale copak nevidíte, kam to vede?
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ky, se do médií vůbec nedostanou (tak jako 
dnes). Za všechno špatné dnes, v minulosti 
i budoucnosti mohou bílí Evropané. 

Příprava na invazi probíhá tak, že stu-
denti ve školách povinně píšou úvahy 
o  smutných a  trpících uprchlících, kteří 
potřebují pomoc. Jediný, kdo odmítne 
přijmout flotilu migrantů, dorazí-li k jejich 
břehům, jsou Australané. Ti začali otáčet 
lodě s migranty před pár lety mimocho-
dem i  ve skutečnosti. To v  knize vyvolá 
pobouření a  mládež napříč evropskými 
městy vyráží protestovat před australské 
ambasády a křičí „rasisti a fašisti“.   

Když už je jasné, že se flotila blíží 
k Francii, vypukne panika a tamější oby-
vatelé, kteří navenek migraci vítali, prcha-
jí na sever. Což nápadně připomíná an-
ketu, kterou prováděla nedávno švédská 
televize. Ptala se v ní lidí, zda by u sebe 
ubytovali uprchlíka. Všichni řekli, že ano. 

A tak jim reportér představil Aliho, který 
dnes nemá kde spát a potřebuje pomoct. 
Všichni do jednoho to samozřejmě od-
mítli. Obzvlášť vyděšeně vypadala jedna 
blonďatá studentka z garsonky. 

Flotila se rozptyluje po Francii a k nově 
příchozím se přidávají migranti, kteří už 
v zemi jsou, ale nebyli tolik vidět. Přední 
promigrační novinář je v šoku, když jeho 
chráněnci, kterým pomáhal a se kterými 
se setká, skupinově znásilní jeho man-
želku, jež následně umírá. I  tato situace 
evokuje současnost a nedávný případ z Ně-
mecka, kdy dceru vysokého úředníka Ev-
ropské komise, fanatického obhájce maso-
vé migrace, znásilnil a zavraždil afg hánský 
uprchlík. Rozdíl byl v tom, že pan Laden-
burger i po smrti dcery vyzýval veřejnost, 
ať přispěje na charitu pro uprchlíky…

Román končí proslovem francouzské-
ho prezidenta, jenž nejprve ujišťuje Fran-

couze, že dá rozkaz, aby armáda zasáhla, 
ale náhle se jeho hlas zlomí a nedokáže si 
stát za svým. Francie padla a k vyloděným 
migrantům se připojují všichni ti beze-
jmenní cizinci, kteří vykonávali celá léta 
za pár šupů ty nejpodřadnější práce, jimiž 
si Francouzi nechtěli špinit ruce. Vypukne 
vzpoura.

Jistě, říďo
Raspail píše: „U  prvního příkladu byl je-
vištěm pokoj mrtvých v  uzenářském 
podniku Olo. Tři Afričané, jeden aneste-
ziolog, druhý nosič a třetí zabiják, porazili 
průměrně sto osmdesát prasat za hodinu. 
Strašlivá práce, kde se plavalo v krvi a od 
které dělníci obvykle utíkali. Na třech mu-
žích záviselo několik stovek zaměstnanců, 
nadívači, zavazovači provázků a  sběrači 
na pásu s uzeninami, podavači a zavírači 
na pásu s paštikovými konzervami, a to 
nepočítáme administrativní pracovníky, 
velkoobchodníky, maloobchodníky, kádry 
a akcionáře. Pokud měl jeden z nenahra-
ditelných zabijáků potřebu jít se vyčurat, 
celá produkce se zpomalila. Proto jim 
byl tento typ přestávky rychle zakázán. 
(…) Jakmile proslov prezidenta republiky 
skončil, na příkaz k zintenzivnění výroby 
jeden z černochů reagoval: ,Ale jistě, říďo, 
klidně uděláme ještě jeden kus navíc.‘ Bě-
loch netrpěl víc než ostatní prasata v ře-
tězci. Dostal anestetika, byl napíchnut na 
háček, zabit a pověšen na své místo mezi 
dvě další krvácející prasata. Jeho cesta skr-
ze různá stadia zpracovatelského procesu, 
třebaže začal být postupně k nerozeznání 
od vepřového, vzbudila zájem, ale žádný 
odpor. Někteří bílí dělníci omdleli, anebo 
utekli. Vedoucí dílny mazali pryč, až moc 
jasně přeměřili bezvýrazné pohledy svých 
otroků. A pracující třetí svět dokončil mi-
lostný akt svědomitě, až po nalepení etiket 
na konzervy, v nichž bílý muž skončil jako 
paštika. Možná jsme ho snědli, protože na 
kvalitu se tolik nedohlíželo. Časy se dost 
změnily.“ vid 

Román Tábor svatých si můžete 
objednat objednat na eshop.casopis-
sifra.cz/kategorie/knihy, na e-mailu 

redakce@casopis-sifra.cz nebo 
na tel. 702 417 540. Cena 300 Kč
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Foto Profimedia
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Před osmi lety projížděla Zdeň-
ka Pohlreichová malebnou 
brd skou krajinou. Když míjela 
kostel Všech svatých v  Líšnici, 

v  malé obci asi 20 kilometrů jižně od 
Prahy, všimla si velkého, opuštěného 
a ladem ležícího pozemku. Jako stvoře-
ného pro její koně. V té době měla ustá-
jené dva koně ve stáji, kde nebyla spoko-
jena; jednou neměli vodu, podruhé jim 
dávali žrát plesnivé seno. O moc lépe to 
nevypadalo ani na jiných místech. A tak 
se domluvila s místním farářem, místo 
si pronajala, opravila jej a  vytvořila tu 
kouzelný ranč. Kouzelný ale není jenom 
proto, jak vypadá…

„Teď se jí podívejte do očí a zastavte. 
Až se na nás přestane dívat, půjdeme 
směrem k ní. A  jakmile se na nás oto-
čí, zadíváme se jí do očí a zase zastaví-
me,“ instruuje mě manželka známého 
šéfkuchaře, který ve svých televizních 
pořadech učí Čechy i  restaurace vařit 
z čerstvých surovin. V nejnovějším Roz-
pal to, šéfe! griluje Zdeněk Pohlreich své 
steaky, filety, pstruhy či rajčata právě na 
koňském statku u líšnické fary, a tak se 
mohou malebným pohledem pokochat 
i televizní diváci.

Když pohlédneme klisně Divine potře-
tí do očí, sebere se a namíří si to přímo 
k nám. Kamkoli se hneme, chodí od té 
doby za námi jako věrný pes Hačiko. „Na-
pojila se na nás. Koně žijí v přítomném 
okamžiku a jsou napojeni na univerzální 
vědomí. A protože je vše propojeno, cítí, 
jak jsme na tom s  napojením my,“ vy-
světlila mi Zdena, která milovala přírodu 
a zvířata už jako malá holka.

Pak se ale ztratila ve víru života, kdy 
řešila jako většina lidí především maje-
tek, peníze, úspěch, společenské uznání, 
vzhled, chlapy a  takové ty další běžné 
věci, a ke koním se vrátila až před 12 lety. 
I oni jí pomohli překonat nejtěžší chvíle 
v životě, o který málem přišla kvůli rako-
vině, jak jste se mohli dočíst v minulém 
vydání Šifry. 

„Kůň vám nejlépe ukáže, jací jste a kde 
máte problém, na kterém by bylo vhodné 
zapracovat,“ vysvětluje Zdeňka, původní 
profesí učitelka tělocviku, což se jí teď 
při práci s koňmi a lidmi náramně hodí. 
Dnes také učí – sebe a lidi přestat utíkat 

ke škodlivým myšlenkách a soustředit se 
na přítomnost a skutečný život.

„Přijdete sem na terapii a  musíte 
vypnout, ten kůň jinak nefunguje. Ne-
funguje, když přemýšlíte. Nebo když 
se bojíte. „Dám vám třeba úkol – projít 
tunelem. Budete-li například přemýšlet, 
jestli vás kopne nebo kousne, nepůjde. 
Prostě tam s vámi nevleze. Když nebu-
dete teď a  tady jako dvě božství, která 
spolu chtějí vlézt do tunelu. Jakmile to 
ale přepnete, tak tam půjde.“

Zpočátku má většina lidí obrovský re-
spekt. „A tak se zabýváme tím strachem. 
Kůň je ideální ,pomůcka‘, přes kterou 
můžeme pracovat se svým vědomím. 

Dostaneme se až k podstatě strachu, co 
to vlastně je, kde se bere a že se dá po-
měrně lehce překonat. Když pak vidíte, 
že osmisetkilové zvíře začne najednou 
spolupracovat, mnoho lidí to až dojme.“

Ne vždy to jde ale tak snadno. Kůň 
nespolupracuje ani s  egoisty či choleri-
ky, podobně jako s flegmatiky. „Egoisty 
kope a kouše, flegmatika si naopak ne-
všímá a žere trávu. On zrcadlí vás,“ říká 
majitelka ranče a sedmi koní. Zbylé tři 
parťáky zde mají ustájeny jejich majitelé.

Kůň naštěstí nesoudí a  nepřemýšlí 
o tom, jestli je někdo takový, nebo ma-
kový, jestli se před minutou ošklivě podí-

val nebo mu omylem šlápl na nohu. Toto 
ušlechtilé zvíře reaguje pouze na to, co 
je teď a tady. V momentě, kdy změníte 
svůj přístup, otevře se. „Kůň je plachý 
jako srnka. Člověk je predátor a koně to 
vědí. Proto učím lidi, aby nebyli predáto-
ry, a koně, aby nebyli lovenou zvěří. Ale 
aby byli partnery. A to je přátelství koně 
a člověka.“

Zpočátku dávali koně zabrat i Zdeně. 
„Nefungovalo to, shazovali mě, kopali, 
kousali, bičík jsem používala. Měli mě 
na salámu. Chodila jsem jezdit třeba 
dvakrát týdně. Třeba jsem je i zmlátila, 
a pak mi to bylo líto. Vytáhli ze mě bo-
lest a vztek a následně jsem se rozbre-

Učím lidi, aby nebyli predátory, a koně, aby nebyli 
lovenou zvěří. Ale aby byli partnery. A to je přátelství 
koně a člověka.

Zeptejte se KONĚ
Díky svému pádu na dno Zdeňka Pohlreichová pochopila, že se nemá čeho bát. 

Dnes vysvětluje lidem, že strach je dobrý rádce, ale zlý pán, a snaží se jim předat 
svou zkušenost s tím, jak opustit škodlivé myšlenky a přestat se konečně bát.
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čela. Začali fungovat, až jsem fungovala 
já.“ A to se mohlo stát až díky rakovině. 
Dvakrát.

Poprvé Zdeňka onemocněla už před 
deseti lety, kdy přišla o  dělohu. Před 
čtyřmi lety pak dostala rakovinu prsu. 
„Zase to byl ženský orgán. Mým velkým 
problémem bylo potlačení ženskosti, 
byla jsem jako chlap. Ale tehdy jsem to 
ještě nepochopila, tak to muselo přijít 
podruhé.“

Až na dno
Poprvé to „nějak“ dopadlo, podruhé již 
přišel pád na úplné dno. Což bylo, jak 
dnes paní Pohlreichová překvapivě říká, 
to nejlepší, co ji mohlo potkat. „V bodu, 
kdy ti zmizí úplně všechno, jsem byl, 
tam to znám velmi. V podstatě to tam 
má svoji poetiku a originální genius loci. 
Létají tam pořád ty samý bumerangy, 
který se pokaždý vrátěj. Já mám rád 
hrdiny, kteří lezou po dně a v poslední 
chvíli se zvednou. (…) Dno je dobrý na to, 
aby sis ho prohlíd’,“ zpívá v písni Darling 
populární skupina Vypsaná fixa. Podob-
né to bylo i u Zdeny. „Když padnete na 
dno jako já, můžete se rychleji probudit,“ 
říká energická tmavovláska, která se 
před čtyřmi roky znovu narodila a za-
žila něco, co jí umožnilo se na celý svůj 
život a  to, co se děje okolo ní, podívat 
úplně jinak.

Devadesát pět až devadesát procent 
lidí dnes vlivem různých okolností, sys-
tému, vlastních přesvědčení, společen-
ských norem a  vzorců doslova „uvízlo“ 
v  realitě, která se tvoří myšlenkami. 
Hlava nám nakukává něco, co je ovlivně-
no rodinou, školou či médii, a my jsme 
v této realitě chyceni jako v zavirovaném 
programu nebo smyčce, kterou hlava 
stále dokola přehrává. Na tyto příběhy  se 
chytáme jako vosy na pivo. A nejenže nás 
to nečiní šťastnými, ale způsobuje nám 
to nepěkné emoce a následně i „nemoce“.

Jenže stále více indicií nasvědčuje 
tomu, že jde žít i jiným způsobem. Pro-
tože to, o čem si myslíme, že je realita, 
je pouhá iluze; opravdová realita vypadá 
jinak. Jedním z  lidí, kteří přinášejí toto 
„svědectví“, protože do této reality měli 

možnost nahlédnout, je i Zdeňka Pohl-
reichová.

Hrůza, kterou prožívala, když jí lékaři 
sdělili zdrcující diagnózu, byla tak obrov-
ská, že její silné ego dočista paralyzovala 
a  vyřadila z  provozu. „Už jsem neměla 
sílu, ego se v tu chvíli vzdalo. To, co jste 
jako osoba budoval, je v háji. Ego už ne-
mohlo nic, byl konec. Řekli mi, že mi zbý-
vají dva nebo tři měsíce života,“ vzpomí-
ná na nejtěžší období. „Tak co vám zbyde? 
Jedině všechno odevzdat. Ego nás pořád 
někam tlačí, hodnotíme se v  myšlen-
kách, někam se cpeme, snažíme se něco 
vytvořit, a najednou se to celé zbortí. Už 
nemá co vymýšlet, nemá kam jít.“

Tehdy vyrazila se psy do lesa na vy-
cházku. A  propadla se do stavu, kdy jí 
zdeptané ego, vyřazené ze hry, umožnilo 
spatřit pravou povahu skutečnosti – pro-
tože zcela výjimečně ustoupilo z  cesty. 
Obvykle dělá totiž pravý opak – hraje si 
na kapitána a soustředí na sebe veškerou 
pozornost, čímž rozhodující měrou při-
spívá k onomu mylnému chápání života. 
Zdeňka tomu zpětně říká, že se propadla 
do stavu vědomí, který neblokuje rozum 
a ego. V tomto rozpoložení zřetelně vi-

Až pád na úplné dno umožnil Zdeňce 
Pohlreichové uvědomit si, že klíč 
k pochopení sebe sama i ostatních 
nespočívá v myšlení, ale v uvědomění si 
vlastního vědomí.   Foto Profimedia
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děla, že právě ego nás uzavírá v bublině 
plné omylů, neboť se nám snaží namlu-
vit, že jsme tady na jedné straně my a na 
straně druhé vše ostatní, vůči čemu je 
třeba zaujmout nějaké stanovisko a neu-
stále se vymezovat. A že jsme odděleni 
od zbytku světa. Nejsme. A  uvědomila 
si, že spousta věcí, o jejichž skutečnosti 
jsme stoprocentně přesvědčeni, je jed-
ním velkým trikem, který vytváří jen 
a pouze naše mysl. Jinými slovy, to, že si 
vytvoříme něco ve své hlavě, ještě nezna-
mená, že je to skutečné.

Stačí uvést jeden malý Zdenin příklad. 
„Když mi někdo řekne, že má strach, 
zeptám se ho: A co to je ten strach po-
dle vás? A kde ho máte? ,Tady,‘ ukážou 
na břicho. Tak povídám: ,Když vám teď 
rozříznu břicho, co tam bude?‘ – ,Nic.‘ 
Nic tam nebude, protože je to jen a jen 
v hlavě.“

Tenkrát v lese Zdena viděla, jak je vše 
spojené se vším a nese se na vlnách ne-
konečné vesmírné energie. A my místo 
abychom na nich pluli, vyčleňujeme se 
z tohoto celku a tváříme se, že nejsme 
jeho součástí a je od nás oddělen. To by 
třeba takového koně nikdy nenapadlo. 
Taky proto nemá deprese…

„Když se propadnete do onoho bez-
časového prostoru a  stavu vědomí, 
uvědomíte si, že je ve vás něco, co si je 
toho všeho vědomo.“ Zdeňka to připo-
dobňuje k situaci, kdy jste týden zavřeni 
v naprosté tmě. „Tam nevidíte tělo, nic 
nevidíte, ale někdo či něco tam přece je. 
A právě tohle uvědomění jsme my, to je 
ta podstata… Je to těžko vysvětlitelné, 
avšak není to jen pocit nebo myšlenka, 
ale stav bytí. Když jste v  jiném stavu, 
taky to poznáte.“

V tom jsem sice ještě nebyl, ale tuším, 
kam míří. Tuhle komedii plnou omylů 
způsobuje hlavně naše chybná představa 
o tom, co je vlastně tím, co naše kroky 
a životy řídí. Do té doby, než nás někdo 
nebo něco vyvede z omylu, se domnívá-
me, že to je mozek, rozum nebo myšlen-
ka. Ostatně rádi sami sebe považujeme 
za rozumné či myslící bytosti. Otázka 
tedy zní: Proč tomu neodpovídají výsled-
ky našeho tvoření?
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Možná právě proto. Jak se totiž říká, 
myslet znamená houby vědět. Po svém 
„kosmickém“ zážitku už Zdeňka věděla, 
že se nemá čeho bát, protože to, o čem 
si myslela, že je skutečné, je jen myšlen-
ka, představa či přesvědčení v  její hlavě. 
Pochopila, že je potřeba se zabývat právě 
tím NĚČÍM, co sídlí za tím vším. Je to jako 
přesednout z trabanta do mercedesu. Tím 
něčím je vědomí: „Je to, jako když máte po-
čítačovou hru a máte na displeji obrazovky 
panáčky. Tak vy nejste ten panáček, ale ten 
za obrazovkou. Když tohle panáček neví, je 
takzvaně nevědomý, tak zmateně pobíhá 
na obrazovce. Ale v okamžiku, kdy si uvě-
domí, že je ten za tou klávesnicí, odevzdá 
to a pochopí, že je to hra… My máme být 
tím za obrazovkou, ne na ní.“

Vědomí zahrnuje všechno, čemu jsme 
schopni věnovat svoji pozornost; inte-
gruje rozmanité duševní či mentální 
činnosti jako vnímání,  myšlení, cítění, 
vyjadřování, paměť, pozornost či zkuše-
nost a všechny tyto procesy dá se říci řídí. 
U člověka umožňuje sebereflexi, v níž se 
samo stává předmětem pozornosti. Jinak 
by se o tom nedalo psát ani mluvit. Vě-
domí je též zdrojem  vůle, rozhodování 
a voleb, pro co se v danou chvíli rozhod-
neme. Chová se jako jakási šedá eminence 
v pozadí. Pokud je na nízké úrovni, řízení 
není moc kvalitní. Pokud je na vyšší úrov-
ni, činí daleko lepší rozhodnutí, která se 
v životě pozitivně odrazí. 

70 000 myšlenek
Většinu svých kroků v životě provádíme 
bohužel nevědomě. Pokud nám do hlavy 
přijde myšlenka, upneme na ni obvykle 
pozornost jako na něco skutečného a dů-
ležitého, případně úplně nejdůležitějšího. 
A  okamžitě soustředíme pozornost na 
ni. Už ale nepátráme po tom, proč nám 
do hlavy přišla zrovna takováto myš-
lenka. A tak myslíme a myslíme. No jo, 
jenže podle vědeckých výzkumů nám 
do kebule přijde za den takových 60 000 
až 70 000 myšlenek. A z toho je většina 
z nich negativních, a navíc úplně stejných 
jako včera, předevčírem, před týdnem 
a před měsícem. Jako když hraje zasek-
lá deska. Skvěle to popsal Robin Sharma 

„Bojíme se proto, že si nejsme vědomi 
skutečnosti, že jsme součástí jednoho celku. 
Kdybychom to pochopili, zjistíme, že není 
důvod se bát.”   Foto Profimedia
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v bestselleru Mnich, který prodal své fe-
rrari. „Většina lidí si obrovský potenciál 
svého myšlení a to, že ovládání mysli je 
základem ovládání vlastního života, ne-
uvědomuje. Ve skutečnosti však na světě 
existuje pouze jedna věc, kterou může-
me zcela kontrolovat – naše vědomí. Co 
ve skutečnosti odlišuje lidi, kteří jsou 
šťastní a optimističtí od nespokojených 
mrzoutů, je způsob interpretace a zpra-
cování okolností života. Veškerý úspěch 
v životě, ať už materiální nebo duchovní, 
začíná v  té šestikilové věcičce, co nám 
sedí na ramenou. Naše myšlení je skvělý 
sluha, ale zlý pán. Abys dovedl sílu myšle-
ní uvolnit, musíš se ji nejprve naučit ovlá-
dat a zaměřit se jen na to, co právě děláš. 
Ve chvíli, kdy zaměříš svoji mysl na jediný 
úkol, stanou se neuvěřitelné věci.“

Pokud nebudeme věnovat dostateč-
nou pozornost svému vědomí a  svojí 

podstatě, bude se náš život i nadále řítit 
z kopce dolů, aniž bychom to byli schop-
ni ovlivnit. Řídit nebudeme my, ale myš-
lenkové vzorce, programy a zvyky, které 
jsme nabrali v dětství či v minulých ži-
votech, nebo nejsilnější emoce, kterou 
je strach. A dříve či později to napereme 
přímo do zdi.

Velmi častým důsledkem nevědo-
mého žití je již několikrát zmiňovaný 
strach, který ovlivňuje a zatemňuje naše 
vnímání. „Strach vás nutí bránit osobu 
a oddělovat se od celku. Ten vám říká, 
že nejste tím celkem. Je to ten největší 
ďábel – ego. Kdybychom ten strach na 
druhou stranu neměli, tak by to celé 
nemělo smysl, protože bychom jen stáli 
a nic nedělali a říkali si, no tak mě něco 
sežere, no bože, tak se zase narodím 
znovu… Kdyby nebylo strachu, tak na to 
nikdy nepřijdu. On mě tam dovedl,“ říká 
Zdeňka Pohlreichová, které se podaři-
lo díky svému pádu na dno uvidět věci 

z nadhledu a přestat se bát. A tak tvrdí: 
„Bojíme se proto, že si nejsme vědomi 
skutečnosti, že jsme součástí jednoho 
celku. Kdybychom to pochopili, zjistíme, 
že není důvod se bát. Strach se nám to 
v podstatě snaží jen připomenout. Je to 
jakési ťukání na dveře ze strany skuteč-
ného života, který volá: Tak už si vzpo-
meňte, že jsem tady, a pusťte mě koneč-
ně dovnitř.“

Strachu se podle ní můžeme zbavit 
jen tak, že se nebudeme zabývat neu-
stále objekty. „To nejsme my. My jsme ta 
podstata, co to všechno vytváří – my-
šlenku i  objekty,“ říká Zdena. A  právě 
tady se dopouštíme největšího omylu 
– jakmile nám do hlavy přijde myšlen-
ka, ihned ji následujeme, aniž bychom 
se zabývali vědomím, které ji vytvořilo, 
a kladli si otázky jako proč a nač. Pod 
vlivem strachu a  nedobrých myšlenek 

pak činíme ta nejhorší rozhodnutí v ži-
votě. „V  okamžiku, kdy máte strach 
nebo úzkost, jste v hlavě, v myšlenkách, 
které vám říkají boj se, máš paniku, je 
to hrůza.“

Jak ale nepodlehnout této iluzi, když 
se jeví tak skutečná a živá? „V ten oka-
mžik je v realitě vždycky něco, na co se 
můžu dívat, sáhnout, slyšet, ochutnat. 
Máte-li strach, nejste v  přítomnosti, to 
není přítomný okamžik. Když máte 
strach, říkáte si, co bude, nebo co už 
bylo. Můžete v tu chvíli ale přenést po-
zornost jinam. Když to uděláte, nebude-
te dávat život myšlence strachu a ten za 
chvíli zmizí. Nebudete na něj mít čas.“

Strach plní ještě jednu důležitou funk-
ci v našich životech. „Je tady proto, aby-
chom začali jinak přemýšlet. Uvědomili 
si to a začali se na to dívat z jiného úhlu. 
Sděluje nám, že děláme v  životě něco 
špatně.“ Pokud tomu nevěříte, zeptejte 
se třeba koně.   vid 

Strach je jakési ťukání na dveře ze strany 
opravdového života, který volá: Tak už si vzpomeňte, 
že jsem tady, a pusťte mě konečně dovnitř.





45

REKORD

Můžete se stavit zítra, to jsem 
zrovna doma,“ hlásil mi do 
svého smartphonu Eduard 
Marek, který se narodil 

v roce 1917, rok a půl před koncem vál-
ky a vznikem Československa. Nesl jsem 
mu ukázat minulé číslo Šifry, kde vyšel 
článek o  něm a  jeho pozoruhodném 
životě. I když je mu 102 roků, žije jako 
mladík. Tancuje, téměř denně přijímá 
návštěvy, chodí na všechny možné akce, 
sám si vaří… A co víc, doma má moderní 
kancelář s  mobilem, barevnou tiskár-

nou a počítačem, kde píše maily a posílá 
tweety na Twitteru.

Přesto mi vyrazil dech, když mi sdělil, 
že se v  sobotu chystá skočit  padákem. 
„Měl jsem skákat už na vojně, když mi 
bylo dvacet, ale nakonec na to nedošlo. 
Tehdy to bylo nebezpečné, a nebál jsem 
se. Tak proč bych se měl bát dneska?“ 
odpověděl na první logickou otázku (zda 
se nebojí) od někoho, kdo se bojí výšek. 
„Včera jsem byl u doktora a ptal jsem se 
ho, jestli můžu skákat. Říkal mi, že mám 
zdravé cévy i všechno ostatní, a že záleží 

jen na mně, jestli se na to cítím. A já se 
na to cítím.“

Je slunné červnové sobotní dopoledne, 
krátce po čtvrt na deset. Eduard Marek 
alias bratr Hroznýš, jenž celý dlouhý 
život vyznává skauting, již stojí ve své 
modré uniformě na kolínském letišti 
a pózuje dokumentaristce Theodoře Re-
mundové, která o něm točí film. Nejprve 
jde k letadlu a pak zase zpátky a na po-
kyn režisérky se rozhlíží do kraje. „Říká 
se, že kdo jednou letí, tak se mu to zalíbí 
a chce lítat dál. Takže to asi budu opako-
vat. Moc se těším,“ vykládá bez známky 
sebemenší nervozity, „i na ten let, i na 
toho druhého Edu.“

Jeho instruktorem a parťákem v tan-
demu bude Eduard Novotný, sedmde-
sátník, který s  tandemovým skákáním 
v  Česku před třiceti lety začínal a  na 
kontě má již 7450 seskoků – bez tohoto 
rekordního, při němž dá duo Eda a Eda 
dohromady úctyhodných 174 let. Však 
jsou zde již připraveny formuláře pro 
zápis do Guinessovy knihy rekordů. „Vy-
skočíme z výšky tří kilometrů, budeme 
padat do výšky asi 1700 nebo 1600 met-
rů a v této výšce budu aktivovat padák,“ 
říká mladší Eda. 

Na novináře je už Hroznýš zvyklý a tr-
pělivě snáší fotografování i opakující se 
otázky. Jediné, co mu trochu vadí, je to 
„dlouhé kšírování kolem“. Dosud nejstar-
ší skokan v  pražské Paraškole Impact, 
která provádí seskoky na letišti v Kolíně 
„pro zájemce ve věku 8 až 100 let“, měl 92 
roků, a tak je to událost i pro ně. Všichni 
si to náramně užívají. Až na tři výjimky. 
Nervózní je jak Robert Zodet, vnuk pana 
Marka, tak pravnučka Agáta.

Eduard Marek skočil padákem a stal se světovým rekordmanem. „Pohled 
z tý vejšky na krajinu, to byla nádhera. Bylo to, jako když se dívám doma na 

internetu,“ říká muž, kterému bylo v březnu 102 let.

Tři rekordmani. Eduard Marek (102, 
uprostřed), Eduard Novotný (72, vpravo) 

a Jan Průša (74) skáčou padákem 
jako jurové.   Foto Šifra
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O kus dál pak stojí Jan Průša, který se 
s Hroznýšem seznámil na loňském srazu 
skautů. Panu Průšovi je čtyřiasedmdesát 
a narodil se stejně jako Hroznýš (a já) 17. 
března. Kromě parašutismu denně ujde 
nebo uběhne aspoň 20 kilometrů. Věnu-
je se i maratonům (uběhl jich 48), drží 
rekord v počtu nepřetržitých startů ve 
slavném běhu Praha–Běchovice, a před 
pár lety se dokonce zúčastnil Ironmana 
v  Berouně. Za 19 hodin uplaval 3,8 ki-
lometru, 180,25 kilometru ujel na kole 
a navrch uběhl 42,2 kilometru – samo-
zřejmě na jeden zátah. Absolvoval též zá-
vod v běhu na 24 hodin, kde zdolal porci 
177 kilometrů bez zastávky. V červenci 
se zúčastní drsného kurzu přežití. Kde-
pak, tihle senioři…

Dnes je ale pan Průša značně neklidný 
a pobledlý. Všichni ho totiž začali strašit, 
jak tragicky může takový seskok dopad-
nout. „Já jsem to vymyslel a teď mi moje 
rodina nadávala, do čeho jsem to Hroz-
nýše navezl, že se mu může něco stát, 
třeba si zlomí nohu, a  bude to na mě. 
Obavy vyjádřila i jeho rodina,“ svěřil se. 
Původně chtěl ještě pozvat televizi, ale 
nakonec si řekl, že radši ne, a ať to hlav-
ně proběhne v  klidu. „Ale dobře jsme 
udělali,“ směje se a připomíná Hroznýšo-
vo motto „neplač, když ti něco je“ a „až 

budu starý, tak mě taky možná něco 
bude bolet“. A to ještě pan Průša nikomu 
neřekl, že chce Hroznýše přihlásit na bě-
žecké závody.

Jako dva bratři
„Mám si vzít rádiovku?“ ptá se bratr 
Hroznýš. „Ta by nám uletěla,“ směje se 
instruktor Eda. Oba jsou již převlečeni 
do barevné kombinézy a následuje malá 
instruktáž. Podle Edy je výhoda, že je 
pan Marek drobný a  štíhlý; váží pou-
hých 56 kilogramů. U tlustých lidí, kteří 
mají málo svalů, špatně drží popruhy 
a  instruktor se mnohem víc nadře. Li-
mit na seskok je 115 kilogramů. „Opře-
te se o mě, zavěsit… Nebojte se, já vás 
udržím. Opřít, nohy dozadu pode mě, 
a  vyskočíme. Až se otevře padák, tak 
si budeme povídat. Budu vám říkat, co 
máte dělat.“

Po zhruba půlhodinové instruktáži už 
míří oba Edové ke stařičkému sovětské-
mu Antonovu AN-2, staré dobré Andule, 
kam se kromě nich nasoukají i čtyři další 
tandemy, jeden sólo skokan, kamera-
man... Na mě zbyde poslední místečko 
hned u kabiny. Do výšky tří kilometrů 
stoupáme asi pětadvacet minut. Slečna 
Monika, která sedí naproti, je trochu 
nervózní. Ani se jí nedivím. Hroznýš je 

Poté, co bezpečně přistál, si Eduard Marek 
opět nasadil svoji rádiovku. Tu mu instruktor 
Eda při seskoku zakázal, protože by uletěla.   

Foto Šifra



47

REKORD

v klidu a usmívá se. Pod sebou vidím je-
zuitskou kolej v Kutné Hoře i přistávací 
dráhu vojenského letiště v Čáslavi, ale za 
pár minut se noříme do mraků. Rozbliká 
se oranžová kontrolka a rozezní siréna; 
instruktorka Jana otevírá dveře a vypou-
ští prvního „pasažéra“, toho, jenž skáče 
samostatně. Po dalších pár minutách 
vyskočí oba Edové i Monika a na palubě 
zůstávám jen s kameramanem Theodo-
ry Remundové Janem Šípkem. Pěkně to 
luftuje, když letíme s otevřenými dveř-
mi, ale máme přísný zákaz vstávat ze 
svého místa, dokud letadlo nezastaví 
a nevypne motor.

Hroznýš už je na zemi. Jeho první slo-
va jsou: „Dobrý… Edo, děkuju ti.“ – „Byl 
jsi super, gratuluju. Klobouk dolů,“ září 
i druhý Eda a směje se: „Oni říkali, že vy-
padáme jako dva bratři.“ V tomto přípa-
dě je to spíše lichotka…

„Na všechno reagoval, perfektně 
spolupracoval,“ pochvaluje si zkušený 
instruktor svůj 7451. seskok, na který 
nikdy nezapomene. „Možná je jediný to-
hoto věku na světě, o nikom takovém ne-
vím,“ říká Eduard Novotný, který miluje 
tandemy právě proto, že každý seskok 
je jiný; liší se pasažéři, jejich tváře i cho-
vání. Od roku 1993, kdy s tandemovým 
skákáním jako první v  Česku začínal, 

se hodně změnila především padáková 
technika. Ta je podle něj o dost vyspělejší 
a taky bezpečnější. Skákání je pro něj ne-
konečná zábava a říká: „Povídá se, že jen 
parašutisté ví, proč ptáci zpívají.“

„Je to super,“ září i Monika, která byla 
v  letadle nervózní a moc se jí dolů ne-
chtělo. „Nejhorší byl ten moment před 
seskokem, říct si jo, já skáču. Pak už to 
bylo skvělé.“ Prý jsme měli někoho u Ba-
biše v řepce, ptá se na recepci instruktor 

Jarda. „No toho prvního,“ hlásí kolegové. 
Byl vítr a občas se to stane. Naštěstí už 
byla řepka odkvetlá.

„Já jsem se teda spíš bála,“ vypráví 
po Hroznýšově přistání jeho pravnuč-
ka Agáta. A ulevilo se i jejímu tatínkovi 
a vnukovi pana Marka Robertu Zodeto-
vi. „Já jsem se to dozvěděl náhodou od 
kamaráda v  restauraci asi před třemi 
nedělemi. On řekne spoustu věcí lidem 
okolo a my se to často dovíme až poz-
ději. Věřím, že kdybych to náhodou ne-

zjistil, tak uvidím až diplom na stole,“ 
usmívá se. „Byla to rychlovka. Asi jsme 
na tom byli všichni hůř než on. Děda vše 
řeší v dobrém a špatné věci dává stra-
nou, ty ho nezajímají. Není s ním nuda 
a  poslední dobou se to stupňuje. Dřív 
jsme jezdili na chalupu, teď jezdíme po 
letištích.“

Na svém dědovi objevuje Robert Zodet 
nejen vitalitu, ale i spolehlivost. „Když si 
s ním něco domluvím, tak to sedí. Když 

navrhnu třeba příští sobotu a on řekne, 
že může, tak vím, že je to domluvené 
a nemusíme si nic potvrzovat. Prostě to 
řekne, a tak to je.“ 

Zpočátku se Hroznýšovi trochu motá 
hlava, ale za chvíli už zase dává rozho-
vory. Převleče se, učeše pěšinku, nasadí 
rádiovku a říká: „Pohled z tý vejšky na 
krajinu, to byla nádhera. Bylo to, jako 
když se dívám doma na internetu. Jenže 
teď jsem to viděl ve skutečnosti, a to se 
nedá přirovnat.“ vid 

Měl jsem skákat už na vojně, když mi bylo dvacet, 
ale nakonec na to nedošlo. Tehdy to bylo nebezpečné, 
a nebál jsem se. Tak proč bych se měl bát dneska? 
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Pětidílná minisérie televize HBO bourá žebříčky nejlepších televizních děl 
všech dob. Z perfektně zrekonstruované jaderné havárie v ukrajinské jaderné 

elektrárně, která vybuchla před 33 lety, z mnoha důvodů doslova mrazí. Realita 
je ale možná ještě děsivější, než si je většina lidí ochotna připustit….

Foto pxhere
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V  čem spočívá význam lží? Ne 
v  tom, že je považujeme za 
pravdu. Mnohem horší je, že 
když slyšíme dostatek lží, už ani 

nepoznáme, co je pravda. Ale co potom? 
Nezbývá než zanechat nadějí, že pravda 
přijde, a místo ní se spokojit… s pohádka-
mi,“ říká hned v první větě hlavní hrdi-
na Černobylu. Příběhu o zřejmě největší 
jaderné katastrofě v dějinách, který před-
stihl v  čele žebříčků nejlepších seriálů 
nejen Hru o  trůny, ale i  neotřesitelnou 
dokumentární sérii Zázračná planeta. Na 
jeho výjimečnosti se vzácně shodli jak di-
váci, tak filmoví kritici, a dokonce i histo-
rici, což naprosto nebývá zvykem.

Tu větu, kterou vyslovil vedoucí vyšet-
řovací komise černobylské havárie z 26. 
dubna 1986 Valerij Legasov v  podání 
britského herce Jareda Harrise a  která 
nevychází – na rozdíl od mnoha jiných 
věcí – ze skutečnosti, si vymysleli tvůrci 
pětidílné minisérie v  rámci „umělecké 
licence“. Skutečný Legasov ji sice nikdy 
nevyslovil, avšak zcela vystihuje nejen 
okolnosti výbuchu v Černobylu, ale i zá-
kladní principy fungování lidské společ-
nosti. Nejen té sovětské 80. let 20. století, 
ale i té naší současné. S tím rozdílem, že 
lhaní dnes je rafinovanější a nenápadněj-
ší, avšak o nic méně nebezpečné.

Zfilmované události z  dubna roku 
1986 v produkci televize HBO patří mezi 
nejrealističtější počiny na poli televizní, 
ale svým způsobem i  dokumentární 
tvorby, neboť jde v podstatě o zdrama-
tizovanou rekonstrukci výbuchu a udá-
lostí, jež mu předcházely a jež následo-
valy. Pozorný divák přesto snadno pojme 
podezření, že je to zase jenom další, 
i když vynikající na skutečnosti založená 
pohádka, která slouží jak určitému (po-
litickému) záměru, tak diplomatickému 
obcházení kolem horké jaderné kaše. Ze 
suti radioaktivního odpadu však lze vy-
dolovat i leccos z toho, co se ukrývá mezi 
řádky. Ale nepředbíhejme…

Už dlouho se nikomu na televizní 
obrazovce nepodařilo navodit tak do-
konale autenticky mrazivou atmosféru 
jako v  Černobylu. Od do nejmenších 
podrobností věrně vyvedených interié-

rů a oblečení přes ponurost tehdejšího 
Sovětského svazu, hudbu a  uvědomění  
si bezvýznamnosti jednotlivce ve střetu 
s byrokratickým státním molochem až 
po obyčejnou lidskou omezenost.

Síla Černobylu stojí na několika pilířích. 
Prvním je skutečnost, že se britsko-ame-
rické produkci podařilo natáčet v jaderné 
elektrárně  Ignalina poblíž města Visagi-
nas, která měla obdobný typ reaktoru jako 
Černobyl. Před deseti lety ale byla Ignalina 
odstavena, protože se k tomu Litva musela 
zavázat při vstupu do Evropské unie. A to 
přesto, že elektrárna zásobovala proudem 
70 % země a Litva ji nemá čím nahradit. 
Naopak, země se stala z vývozce elektřiny 
rázem dovozcem. I když to na první po-
hled nedává smysl, jak si později ukážeme, 
na rozdíl od jiných „bruselovin“ to jistou 
logiku má. Pozoruhodné je, že i v Ignalině 
došlo ke kolizi – během likvidačních prací 
na reaktorech elektrárny v říjnu roku 2010 

uniklo asi 300 tisíc litrů husté suspenze 
obsahující radioizotopy do strojovny a od-
tud část do půdy v okolí elektrárny.

Katastrofou nejvíc postižené město 
Pripjať pak v  seriálu představuje před-
městí litevského hlavního města Vilnius. 
Na interiérech i exteriérech se produkce 
kabelové televize HBO vyřádila tak, jak 
to umí asi jen ona.

Už v  prvních deseti minutách první-
ho dílu se toho stane tolik, že vám vyle-
tí adrenalin a napětí vás neopustí až do 
konce dílu pátého. V SSSR jsem sice nikdy 
nebyl, ale pamětníci tvrdí, že tak dobře 
náladu té doby, včetně bytů, úřadů či de-
korací ještě nikdo nezachytil. Se stejnou 
precizností pak tvůrci přistoupili k nato-
čení celého jaderného výbuchu a násled-
né likvidaci jeho následků. „Z  toho, co 
jsem viděl, usuzuji, že je minisérie nejblí-
že pravdě ze všeho, co bylo dosud nato-
čeno. I když je to stále vzdálené realitě, 

kterou si pamatuji,“ řekl Rádiu Svobod-
ná Evropa Sergej Mirnyj, který pracoval 
v  kontrolním centru a  přežil navzdory 
tomu, že odstraňoval radioaktivní grafit 
ze střechy vybuchlého reaktoru.

Když k  tomu připočtete hudbu, kte-
rou k seriálu složila islandská skladatel-
ka a violoncellistka Hildur Guðnadóttir, 
brzy zjistíte, že v úvodu sledujete čistý 
horor. Ten se následně mění v napínavou 
detektivku, jež hledá odpověď na otáz-
ku, kdo za to může a co se vlastně stalo. 
Největší výhodou Černobylu je, že scená-
risté nemuseli vymýšlet žádný krkolom-
ný příběh, protože realita byla v tomto 
případě dramatická víc než dost. 

Dosud známá fakta, kterých se seriál 
držel, hovoří o  tom, že 25. dubna 1986 
probíhal v Černobylské jaderné elektrár-
ně V. I. Lenina, jež se nacházela 110 kilo-
metrů severně od Kyjeva a 16 kilometrů 
od hranic s Běloruskem, zdánlivě nevinný 

experiment. Inženýři v něm měli vyzkou-
šet, co by se stalo, kdyby došlo k blackou-
tu elektrárny a reaktor se octl bez přívo-
du elektrické energie. Pro tuto příležitost 
byly v  elektrárně připraveny obrovské 
dieselové generátory poháněné těžkými 
lodními motory. Ačkoli se tyto motory 
při přerušení dodávky elektřiny okamži-
tě nastartují, trvá zhruba 45 vteřin, než 
naběhnou. A to je trošku problém…

Jelikož bylo na tento den naplánováno 
odstavení reaktoru číslo 4 pro pravidel-
nou údržbu, naskytla se ideální příležitost, 
jak vyzkoušet, zda by se během doby, než 
naběhnou nouzové generátory, dal nějak 
využít obrovský výkon běžící turbíny a její 
kinetická energie. Inženýři věděli, že je 
v potrubí ohromné množství páry, která 
by mohla dodávat během výpadku proudu 
dostatek energie pro napájení bezpečnost-
ních systémů reaktoru, pohánění chladi-
cích čerpadel a regulačních a havarijních 

I kdyby inženýři udělali chyby, jako že udělali, reaktor by 
měl mít dost bezpečnostních mechanismů, které jej včas 
odstaví. Místo toho ale vybuchl. Jak je to možné?

TÉMA
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tyčí, ale i osvětlení velína a řídicího pultu. 
Mezitím by naplno naběhly a plynule na-
vázaly záložní diesely, takže by nevznikl 
ani sebekratší výpadek chlazení.

Hodinu po půlnoci 25. dubna začali tedy 
pracovníci elektrárny pomalu snižovat vý-
kon reaktoru. Za dvanáct hodin se úroveň 
výkonu dostala na 50 procent ze standard-
ních 3200 MW. Plán byl jít až na 700 MW, 
aby test probíhal při bezpečnějším nízkém 
výkonu. Klesnout níže už by ale bylo ris-
kantní a předpisy to nedovolují, neboť při 
nižších výkonech je reaktor typu RBMK 
neboli Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanal-
nyj, česky kanálový reaktor velkého vý-
konu, nestabilní. Tehdy inženýři odstavili 
jeden ze standardních turbogenerátorů 
a také odpojili systém havarijního chlazení 
reaktoru, aby mohl pokus proběhnout.

Jenže pak vedení elektrárny dostalo pří-
kaz z Ukrajinských energetických závodů 
k odkladu testu a žádost, aby se odpoled-
ne již nesnižoval výkon reaktoru, neboť se 
před koncem měsíce v továrnách dohání 

plán a energie z reaktoru je prý toho dne 
potřeba. Kvůli odkladu se pak vše pod-
statné odehrálo až v noci, kdy v pokusu 
pokračovali ti, kteří o tom neměli dostatek 
informací a někteří ani zkušeností. I kdyby 
ale udělali několik chyb, jako že je udělali, 
reaktor by měl mít stále dost bezpečnost-
ních mechanismů, které jej včas odstaví. 
Místo toho ale vybuchl a  způsobil prav-
děpodobně největší jadernou katastrofu 
v dějinách naší civilizace. Jak je to možné?

Jedeme dál
Viktor Szabó tehdy studoval jadernou 
fyziku na nejprestižnějším místě k tomu 
určenému – na Moskevském energetic-
kém institutu. Zrovna se chystal na školní 
praxi do čtvrtého bloku černobylské ja-
derné elektrárny, který byl pro tyto účely 
vyhrazen. Dva týdny před nástupem ale 
blok vyletěl do povětří. „To, že se stala ha-
várie, jsme věděli už druhý den ráno. Byli 
jsme stěžejní katedra v Rusku, kde se to 
vyučovalo, mnozí profesoři byli součástí 

týmů, které se buď v minulosti podílely, 
nebo i v současnosti podílejí na výzkum-
ných úkolech pro jaderné elektrárny,“ říká 
muž, se kterým jsem se potkal v Kněževsi, 
obci nedaleko ruzyňského Letiště Václava 
Havla. Jako inženýr tam zrovna dohlíží na 
stavbu zásobníků pro letecké palivo. „Naši 
spolužáci byli z  Pripjati (dva kilometry 
vzdálené moderní město vybudované pro 
pracovníky elektrárny a jejich rodiny) nebo 
jejich rodiče pracovali v elektrárně, takže 
jsme věděli hned, že se něco stalo, ale ni-
kdo nevěděl co. První domněnka byla vý-
buch vodíku, a pak se ztratilo spojení na 
čtyři dny. Shodou okolností byla ale šestá 
nemocnice, kam vozili ozářené, nedaleko 
našeho institutu a kolejí a spolužáci tam 
nosili cigarety aspoň do oken. Tak jsme ty 
požárníky viděli na vlastní oči,“ vypráví 
v  restauraci během polední pauzy, kam 
chodí se svými spolupracovníky na oběd. 
„Vyprávěli, že to bylo totálně zničené. 
Když už se na katedře vědělo, co to bylo, 
každý hledal nějakou hypotézu. A  když 

„Šestá nemocnice, kam vozili ozářené, 
byla nedaleko našeho institutu a kolejí. 

Spolužáci tam nosili cigarety aspoň do oken. 
Požárníky z Černobylu jsme viděli na vlastní 

oči,” říká Viktor Szabó, který studoval na 
Moskevském energetickém institutu jadernou 

fyziku. Na praxi měl jít právě do 4. bloku 
černobylské elektrárny, ale dva týdny před 

nástupem vyletěl reaktor do povětří....    
Foto Šifra a Adobe Stock
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byly nějaké výsledky, tak se rozebíralo 
technologicky, co se vlastně stalo.“

Seriál Černobyl se panu Szabóovi líbil. 
Oceňuje, že dokázal tehdejší události re-
alisticky přiblížit i  naprostým laikům. 
„V tom filmu je to popsáno docela korekt-
ně, to, co tam je řečeno, odpovídá tomu, 
co se asi stalo. Plány reaktoru jsou taky 
skutečné a je to propracované,“ říká.

V souvislosti s výbuchem v Černobylu 
je dle tohoto experta důležité pochopit 
několik rovin problému. Prvním je politic-
ké pozadí – lidé, kteří v Sovětském svazu 
pracovali v  jaderné energetice, fungovali 
v  téměř polovojenském režimu. Z  toho 
pramení stoprocentní poslušnost při pl-
nění příkazů nadřízených a neptaní se na 
důvody a důsledky. „Velice špatně se dalo 
odmítnout něco neudělat, když náčelník 
řekl, že se to udělá. To by mělo likvidační 
následky pro člověka a jeho rodinu. To, že 
by člověk přišel o práci a neměl další pový-
šení, by byla ještě ta lepší varianta. Strach 
byl veliký,“ upozorňuje Viktor Szabó na 
skutečnost, jež je v seriálu též dobře vidět.

I  když měli někteří zaměstnanci po-
chybnosti, vzepřít se nadřízeným bylo 

pro mnohé možná větší riziko než něja-
ký jaderný výbuch. „Děti se třeba nedo-
stanou na vysokou. A je nutné říct, že ti, 
kteří pracovali v  jaderném průmyslu, si 
na sovětské poměry žili nepředstavitel-
ně komfortně. Žili v krásných městech, 
měli výborné zásobování, nádherné pla-
ty, vynikající sociální zajištění, a mají to 
dodnes. A když má někdo tak excelentní 
práci, tak samozřejmě to musí být velké 

osobní hrdinství, aby se něčemu vzepřel,“ 
přibližuje jaderný fyzik tehdejší spole-
čenské ovzduší. „Pokud tedy oni dostali 
příkaz ten experiment udělat, tak i když 
nebyli úplně vyškoleni, mohli to dost těž-
ko odmítnout. Když se řekne, že se něco 
udělá, nejde odejít z práce a neudělat to.“

V momentech, kdy se v elektrárně do-
stali do problémů, roli dle pana Szabóa 

sehrála i síla osobnosti vedoucího bloku 
Anatolije Ďatlova, jenž se později stal 
obětním beránkem a hodila se na něj vel-
ká část viny za vše, co se toho dne stalo. 
V seriálu je dobře vidět, jak se ho podří-
zení báli a udělali i to, co by jinak nedělali. 
Jednoduše se mu báli vzepřít. Čí příkazy 
ale plnil Ďatlov? A ti, kteří úkolovali jeho?

Ze stejného důvodu, proč sovětský za-
městnanec zmáčkne či nezmáčkne tla-

čítko, když mu někdo rozkáže, na druhé 
straně nepřemýšlí o tom, zda poběží uha-
sit jadernou elektrárnu a vběhne přímo 
k reaktoru, když vlast volá. 

Další rovina, která stojí za zmínku, je 
povaha samotného experimentu, jenž 
v Černobylu před třiatřiceti lety probíhal. 
„Oni tenhle pokus vůbec nepovažovali za 
experiment, který by se měl jakýmkoli 

Lidé, kteří v Sovětském svazu pracovali v jaderné 
energetice, fungovali v téměř polovojenském režimu. 
Z toho pramení stoprocentní poslušnost při plnění příkazů.
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způsobem dotknout jaderné bezpečnos-
ti. Celý byl pojat jako elektrický experi-
ment.“ Za běžných okolností to tak mohlo 
být. Jenže cosi se při něm pořádně zvrtlo.

Zmáčkněte to
Inženýry v  elektrárně neplánovaná od-
stávka způsobila, že výkon zůstal téměř 10 
hodin na poloviční hodnotě 1700 MW. To 
způsobilo, že se reaktor takzvaně „otrávil“. 
Když se štěpí uran a uvolňuje energii, mění 
se v nový prvek – xenon. Ten snižuje re-
aktivitu. Pokud jádro běží na vyšší výkon, 
xenon vyhoří a je klid. Ovšem tím, že byl 
držen čtvrtý černobylský reaktor dlouho 
na polovičním výkonu, xenon nevyhořel. 

Půl hodiny po půlnoci 26. dubna chtě-
li pracovníci noční směny snížit výkon 
z 800 MW na 700 MW. Výkon ale velmi 
rychle spadl. „Stalo se jim, že spadli do 
takzvané xenon-samariové jámy a  ten 
reaktor sám sebe otrávil natolik, že se vý-
kon začal zastavovat téměř k nule. A oni 
měli předpis, že to nemohou udělat, že 
musí dojít k 200 MW tepelných. A pak že 
můžou proces spustit. Normální výkon 
je kolem 3000 MW tepelných. Ale tím, 
že oni propadli na nějakých 30 MW, tak 
aby se jim reaktor nezastavil, začali dě-
lat opatření, která jsou zakázaná všemi 
předpisy. Protože začali vytahovat řídicí 
tyče, a vytáhli jich víc než povolené maxi-
mum, reaktor se jim zase začal rozbíhat,“ 
vysvětluje Viktor Szabó, co se dělo poté, 
co soudruh Ďatlov nařídil navzdory všem 
pravidlům výkon zase zvýšit. A to se dalo 
udělat pouze při vysunutí borových řídi-
cích tyčí, které snižují reaktivitu. Jelikož 
jich vyndali většinu, bylo to podobné, jako 
kdybyste při vysoké rychlosti v autech vy-
pojili brzdy a doufali, že nějak zastavíte.

Jenže to už držela reaktor na uzdě jen 
voda a xenon, který navíc začal při opě-
tovném zvyšování výkonu mizet. A tak 
se výkon chystal vyletět prudce nahoru. 
Jako kdyby někdo zapnul turbo. V tuto 
chvíli už zbývalo jediné opatření, které 
by zabránilo katastrofě. Ve všech jader-
ných elektrárnách světa existuje „hava-
rijní“ knoflík, jenž má jeden jediný účel 
– okamžitě zarazit štěpnou reakci. Čer-
vené tlačítko v  sovětských reaktorech 

typu RBMK se jmenuje AZ-5. V momen-
tě jeho stisknutí se okamžitě zasunou 
všechny řídicí tyče a reakce se zastaví.

A právě tady začíná Černobyl chodit po 
tenkém ledě, protože ukazuje něco, co sta-
ví celou havárii do nového světla. V seriá-
lu je to taktně zaobaleno a lehce shozeno 
a vysvětlení se nakonec drží verze řetězce 
„chyb“ a „nehody“, ale ohromující klíčové 
skutečnosti zde přesto zazní až děsivě zře-
telně: reaktor RBMK byl zkonstruován de 
facto jako atomová zbraň a tlačítko AZ-5 
sloužilo jako její roznětka. I kdyby se celý 
personál opil a udělal třeba padesát chyb, 
tlačítko mělo štěpnou reakci v  reaktoru 
snížit a zastavit; od toho se mu taky říká 
bezpečnostní. Jenže v Černobylu a dalších 
šestnácti elektrárnách na území Sovětské-
ho svazu mělo funkci opačnou… Obsluha 
stiskla tlačítko AZ-5 v 1 hodinu, 33 minut 
a 40 vteřin. Vytažené řídicí tyče se začaly 
zasouvat do reaktoru. Jak bylo řečeno, tyče 
jsou z boru, jenž snižuje reaktivitu. Ovšem 
jejich hroty z boru nebyly – byly z grafitu, 

a ten ji naopak zvyšuje. Jinými slovy – ob-
sluha reaktor vypnula a až potom vybuchl.

Při zasunutí do přehrátého reaktoru 
grafit způsobil zvýšení výkonu místo jeho 
snížení! Jenže kladný koeficient reaktivity, 
známý již při konstrukci reaktoru, říká, že 
čím víc se reakce rozbíhá, tím je rychlost 
zvyšování výkonu větší. To vedlo k tomu,  
že došlo k disociaci vody na vodík a kyslík. 
Vysoký tlak a teplota způsobily, že se me-
chanicky poškodilo palivo, a řídicí tyče se 
tak již nemohly pohnout. Tak se roztrhly 
kanály, kde je palivo ochlazováno vodou, 
a  rozštěpená voda následně expanduje 
a trhá kanály pro palivové tyče. Čistý vodík 
a čistý kyslík se dostávají k čistému grafi-
tu, se kterým reagují, a dochází ke druhé 
explozi, při níž je demolována betonová 
deska nad reaktorem. Další urychlení re-
akce způsobila samotná konstrukce reak-
toru. Jeho exploze byla nevyhnutelná.

Ano, mohla to být nehoda, kdy obsluha 
Černobylu zpackala nějaký experiment 
a  reaktor dostala sérií stěží uvěřitelných 

Do Pripjati, města duchů, které postupně 
pohlcuje zeleň, dnes díky seriálu jezdí zástupy 

turistů, aby měli materiál na Instagram. Na 
předchozí straně je vidět i nový sarkofág, který 
obalil vybuchlý reaktor se starým sarkofágem. 

Na protější straně: K podobně devastující 
události došlo v roce 2011 i v japonské 

Fukušimě.   Foto pxhere a Profimedia
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chyb a okolností do nestandardního stavu. 
Tady si ale seriál, možná z politických dů-
vodů, malinko protiřečí. Přece jen obvinit 
nějaký stát z použití elektrárny coby ato-
mové zbraně není jen tak. Ovšem na jedné 
straně v seriálu zazní, že šlo o chybu v re-
aktoru, na straně druhé je zde přiznáno 
a historicky ověřeno, že o tom stát celou 
dobu věděl. Tak jako malé dítě chápe, že se 
do ohně nelije benzin, vědí konstruktéři 
elektráren, že na řídicí tyče patří bor, a ne 
grafit. Nebo je přinejmenším obtížné před-
stavit si, že by to nevěděli… Argument, 
který použije u soudu Legasov (jenž se mi-
mochodem přesně dva roky po výbuchu 
oběsil; nebo mu s tím někdo pomohl?), že 
byl na tyčích grafit proto, že byl levnější 
než jiné materály, nedává tak úplně smysl.

Pokud chci ušetřit na materiálu, jenž za-
stavuje štěpnou reakci, použiju levnější, ale 
určitě ne takový, jenž reakci zvýší. Zní to 
podobně absurdně jako snaha chtít uhasit 
oheň benzinem místo vody nebo zabrzdit 
auto plným plynem.

Existují dvě smysluplná vysvětlení toho, 
co se v Černobylu stalo: za prvé, červené 
tlačítko AZ-5 bylo spouštěčem elektrárny 

coby atomové zbraně a sloužilo jako jakási 
pojistka ve studené válce, kdyby se napětí 
mezi Američany a Sověty moc vyhrotilo. 
Jenže vlivem nepovedeného pokusu a ne-
informovanosti obsluhy došlo k jeho po-
užití a bomba byla „omylem“ aktivována.

Anebo dostávali Ďatlov a jeho nadříze-
ní příkazy shora k pozdržení pokusu či 
k porušení předpisů a vyburcování reak-
toru úmyslně tak, aby dostali reaktor do 

fáze, kdy mohlo být tlačítko AZ-5 použi-
to jako rozbuška v rámci nějaké preven-
tivní studenoválečné demonstrace síly 
ve stylu „podívejte se, co umíme, když 
na to přijde, nezastavíme se před ničím“. 
Těžko říct, která varianta je horší.

Každopádně i  v  seriálu je dobře vi-
dět, jak hned po výbuchu Ďatlov vidí 
po zemi rozmetaný grafit z vybuchlého 

reaktoru, a předstírá, že ho nevidí. Stej-
ně jako ignoruje vedoucího pracovníka 
reaktorové sekce Perevozčenka, který 
přiběhne a křičí, že vybuchlo jádro. „Re-
aktor RBMK nevybuchuje,“ trvá inženýr 
Ďatlov na svém. Samozřejmě, mohl být 
v šoku a jeho mozek odmítl přijmout re-
alitu. Nebo věděl od začátku víc?

Říká se, že jsou jaderné elektrárny bez-
pečné. Za normálních okolností to tak být 

může. Jaderné výbuchy se ale nestávají za 
normálních okolností. Dnes se s oblibou 
plive na sovětské reaktory RBMK jako na 
nespolehlivé a nekvalitní. Ve Fukušimě ov-
šem explodoval varný reaktor BWR ame-
rického původu od firmy General Electric. 
O této nehodě, která dosáhla na stupnici 
nebezpečnosti stejně jako Černobyl nej-
vyššího stupně 7, se dodnes lže úplně stej-
ně jako tehdy o Černobylu a rozsah kata-
strofy se od počátku bagatelizuje. 

Ve světě, kde se velmoci pořád perou, 
vydírají a hrozí si jadernými útoky, je dů-
ležité připustit si, že jsou atomové reak-
tory kromě nástroje na výrobu elektřiny 
také ideálními vojenskými cíli a nástroji 
(geo)politického boje. Stačí si uvědomit, 
že technologie do jaderných elektráren 
dodávají výhradně Američané a Rusové, 
tedy dva největší geopolitičtí soupeři. 
Představa nějakého tlačítka jako rozbuš-
ky, sabotáže či nástroje vydírání není 
příjemná. Může být i  tohle důvod, proč 
Němci po Fukušimě tak rychle pozavírali 
své jaderné elektrárny, aniž by za ně měli 
adekvátní náhradu, a teď někde po poli 
chytají vítr? Proč se odklonili od jádra Ra-
kušané? A proč mají strach z Temelína? 
Nebo proč EU donutila Litevce zavřít při 
vstupu do Unie elektrárnu Ignalina s čer-
veným tlačítkem AZ-5, jež dodávala zemi 
70 % proudu? Při pozorném sledování 
Černobylu napadne člověka docela dost 
znepokojivých otázek… vid 

Ve světě, kde se velmoci perou, vydírají a hrozí si válkou, 
je důležité připustit si, že jsou atomové reaktory kromě 
nástroje na výrobu elektřiny též ideálními vojenskými cíli...
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KDO JE

Musíme se PROBRAT

Míšu Švejdovou jsem poprvé 
potkal na jedné akci před 
pěti lety. Já začínal se Šifrou, 
ona organizovala první roč-

ník festivalu s tajemným názvem Alchy-
mistické Litoměřice. Dnes je z něj jedna 
z  největších akcí osobně-rozvojového 
typu u nás. Překvapilo mě na ní tenkrát, 
jak lehce se seznamuje. A konverzuje s lid-
mi, jako by je znala odjakživa. „Já jsem ze 
Strážnice, z jižní Moravy, kde se například 
každý rok konají folklórní slavnosti. Lidi 
jsou tam otevření, na rozdíl od severních 
Čech nebo Prahy,“ směje se pohledná bru-
netka, jež má záběr široký jako desetibo-
jař. Většinu nejzajímavějších věcí jsem se 
o ní dozvěděl až během letošního Allfesti-
valu, kdy nebyla snad poprvé za tu dobu, 
co ji znám, aspoň na chvíli v obležení lidí.

Festival zdaleka není to jediné, čím se 
zabývá. Studovat umění jí rodiče nedo-
volili s tím, že se umělci prý neuživí, a že 
musí dělat zkrátka „něco, co má smysl“. 
A  tak místo toho absolvovala střední 
průmyslovku. Když hned po maturitě 
vyrazila hlídat děti do německé „hrabě-
cí“ rodiny, ujasnila si, že už nikdy nechce 
pracovat „pod někým“. „Hraběnka se 
chovala sice přátelsky, ale měla momen-
ty, kdy absolutně ukazovala svoji moc 
a nadřazenost. A to mě ohromně vytá-
čelo. Nesnášela jsem to a zařekla jsem se, 
že se nikdy nenechám zaměstnat.“

Při studiích andragogiky neboli vzdě-
lávání dospělých zakotvila na čas v mar-
ketingu a nastoupila do jedné z největ-
ších reklamních agentur v zemi. I když, 
věrna svému slibu, jako jedna z  mála 
získala práci pro Ogilvy „na živnosťák“, 
v  korporátním prostředí jí brzy bylo 

těsno. Kancelář v  Tančícím domě, kde 
zakládala PR oddělení, raději opustila, 
neboť se jí přestalo zamlouvat, jaký je 
vlastně reklama v  mnoha případech 
podvod. Ostatně to tento obor obsahuje 
již ve svém názvu – re-klama = opakova-
né klamání. „Uvědomila jsem si, jak je to 
PR pokřivené, když se dělá jen za účelem 
zisku, podpory alkoholu, cigaret a  po-
dobně. Nebo firmy propagují výrobky, 
které by jejich šéfové nikdy nepoužili, 
ale navenek je vychvalují. Dostala jsem 
se k otázkám své vlastní etiky a morálky 
a rozhodla jsem se, že tohle dělat nechci. 

Rozhodně ne v této oblasti. Musí to dá-
vat smysl a mít větší hloubku.“

To už ale potkala svého pozdějšího 
manžela Vítka a  otěhotněla. Ve ško-
le zrovna řešila téma svého výzkumu 
a profesor ji přesvědčil, aby se v něm vě-
novala šikaně na pracovišti. Nejprve ale 
musel mladý pár vymyslet, kde a z čeho 
bude žít. „Měla jsem muže doktora, 
ale v Česku nebylo možné v této oblas-
ti pořádně fungovat... Nájem byl drahý, 
a protože jsem se chtěla naplno věnovat 
dítěti a nemohla jsem v tu dobu praco-
vat, byli jsme na hranici uživení. A jak 
to mají asi všechny mámy a  lidi, kteří 
mají málo peněz – musí něco vymyslet. 
Tak jsme odešli do zahraničí, kde měl 
lepší plat.“

V  Anglii měla pro výzkum nečekaně 
vhodné podmínky. „Zjistila jsem, že jsem 
první Češka, která udělala mezinárodní 
průzkum Čechů a Slováků, jak jsou šikano-
vaní v zahraničí,“ vypráví Míša, podle níž 
jsou Češi, Slováci či Poláci v Anglii šikano-
váni, nikoli však tolik Angličany, jako třeba 
Pákistánci. Angličanů už třeba v Londýně 
stejně moc není. „Menšiny zde šikanují 
menšiny. Hodně se to ale změnilo, teď už 
je tam celková nevraživost vůči cizincům 
i ze strany místních. Když jsme například 
čekávaly s dcerou před školou, tak jedna 
máma brečela, že jí manžel utekl s Polkou, 

druhá, že její manžel přišel kvůli Polákovi 
o práci, a na tebe taky koukají jako na Polá-
ka, nerozlišují to.“ Mnozí Britové se zkrát-
ka chovají k Čechům podobně jako mnozí 
Češi k Ukrajincům nebo Mongolům. 

Po čtyřech letech na ostrovech se Míša 
věnovala zkoumání šikany i doma, neboť 
jí docházelo, jak obrovský problém to je. 
„Na web jsem umístila všechny materiá-
ly volně dostupné a zjistila jsem, že mám 
návštěvnost 200 unikátních návštěv 
denně. Viděla jsem, že je to velké téma, 
a tak jsem se tomu začala věnovat víc.“

Otevřela on-line poradnu sikanavpraci.
cz a pak i Mobbing Free Institut, a nakonec 
byly její projekty tak úspěšné, že s ní začalo 
spolupracovat ministerstvo práce a sociál-
ních věcí. Zkrátka trefa do černého. 

Expertka na šikanu na pracovišti dobře ví, proč se nikdy nechtěla nechat 
zaměstnat. V práci je totiž šikanována až třetina lidí. „Vůbec se nedbá 

na potenciál člověka, člověk se jen využívá k tomu, aby makal jako novodobý 
otrok. Je třeba přibrzdit,“ říká Michaela Švejdová 

Hraběnka ukazovala svoji moc a nadřazenost. A to 
mě ohromně vytáčelo. Nesnášela jsem to a zařekla 
jsem se, že se nikdy nenechám zaměstnat.
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Mělo to jedinou nevýhodu – na dva 
roky se musela nechat zaměstnat. Větši-
nu času ale stejně trávila v terénu, a tak 
jí to ani nepřišlo. Pro ministerstvo též 
vytváří metodiku, jak postupovat v pří-
padě šikany. Výsledky výzkumů, jak je to 
se šikanou na českých pracovištích, jsou 
překvapivě tristní. „Šikanována je třetina 
obyvatel, nejvíce pak vysokoškoláci ve 
věku 43 let a  víc,“ říká Michaela. „Mám 
i případy, které končily smrtí na základě 
důsledků šikany, třeba selháním srdce. Je 
to prostě psychoteror, kterého si kolikrát 
ani nevšimneš, protože ti lidé ti postupně 
mění osobnost. Tím, že tě chtějí zlikvi-
dovat. Někdy nechtějí zlikvidovat přímo 
tebe, ale kvůli moci a pozici tě chtějí vy-
hodit. Mohou za tím být finanční úniky, 
intriky či jiné nepravosti a tak podobně.“

Problematika se týká velkých i malých 
firem, nemocnic, úřadů, korporací… „Ší-

říme osvětu, aby si lidi neubližovali a byli 
k  sobě laskavější. Ta naše společnost je 
tak nastavená, že už to takhle dál nejde 
vydržet. Vůbec se nedbá na potenciál 
člověka, člověk se jen využívá k  tomu, 
aby makal jako novodobý otrok. Lidský 
faktor se ztratil, je třeba přibrzdit.“

Když byla v Anglii a manžel trávil mno-
ho času v práci, měla Michaela Švejdová 
příležitost věnovat se spiritualitě, ke které 
tíhla odmalička; a tak jednotlivé oblasti zá-
jmu propojuje, protože ví, že spolu stejně 
všechno souvisí. „V Anglii jsem byla často 
sama. Hodně jsem malovala spirituální 
obrazy a potkávala podobně naladěné lidi 
na spirituálních místech. Viděla jsem tam, 
že je to normální, v Čechách to tehdy bylo 
docela potírané. Potom se to u nás zvrhlo 
v nějaký ,ezo‘ boom, který mi ale osobně 
vůbec nesedí. Taky jsem si tím prošla, ale 
byl to pro mě jen přechodový můstek, spíš 
jen pochopení, jak to funguje, ale hned 

jsem od toho upustila,“ popisuje rozdíl 
mezi osobním rozvojem a ezoterikou.

Po návratu se rodina usadila v severo-
českých Litoměřicích. Proč zrovna tam? 
Protože tam prostě jeli na výlet a zalíbilo 
se jim tu. Původně uvažovali i o tom, že 
by zůstali v cizině, ale české kořeny byly 
silnější. „Podle mě má člověk vycestovat 
a něco se naučit, ale pak to, co nabude, 
přinést zpátky své kultuře. Venku jsem 
toho hodně načerpala a mohla jsem to 
přivézt domů. Ta kultura byla jiná. Češi 
jsou pořád naprdnutí, naštvaní, nega-
tivní, maminky křičí na děti, a je dobré 
vidět, jak to funguje jinde. Když se člo-
věk vrátí, už ho to třeba tolik nesemele,“ 
vysvětluje jediný funkční multikulturní 
model, který by se dal podle Míši označit 
jako „autenticita obohacená o jiné kraje“.

V  Litoměřicích si manžel Vítek zařídil 
vlastní ordinaci a Michaela se začala věno-

vat seminářům, konzultacím, koučingu 
či krizové intervenci. A s kamarádkou Pe-
trou Poupětovou dostaly nápad, že uspo-
řádají akci, která sdruží lidi dobré vůle. 
„Chtěla jsem do toho vložit své vzdělávací 
zkušenosti, aby se koncept dotkl lidského 
ducha. Aby tam bylo vzdělávání, člověk se 
mohl rozvíjet, aby nechybělo umění, které 
je důležité pro kreativitu, prostor pro děti, 
hudba, která působí na smysly, jídlo... Letos 
bylo téma Láska, empatie a  vzájemnost. 
Allfest je pro mě ukázkou, že lidi mohou 
fungovat na jiné rovině a chovat se k sobě 
hezky. Podstatou je dovolit si být tím, kým 
jsem. A žít v souladu. To je v klasické práci 
popřeno, myslí se jen na peníze.“

Lidstvo se podle Michaely Švejdové zača-
lo chovat tak trochu jako rakovina: dá se 
léčit, ale pokud se léčit nebude a nezmění 
se přístup, zničíme sami sebe. „Je potřeba 
to zastavit. Zašli jsme do totálního extré-
mu. Zkoušeli jsme si naplnit různé po-

„Šířím osvětu, aby k sobě byli lidé laskavější,” 
říká Michaela Švejdová. Dole přístroje 
Somavedic na letošním Allfestivalu.   Foto archiv

Šikanována je třetina obyvatel, nejvíce pak 
vysokoškoláci ve věku 43 let a víc. Mám i případy, 
které končily smrtí, třeba selháním srdce.
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třeby, z velké části hmotné, ale nakonec 
zjistíme, že je možná tolik nepotřebujeme 
a ty váhy se zase pohnou směrem k rovno-
váze. I rakovina se dá vyléčit. Ale je nejvyšší 
čas. Dotek smrti je často návratem k živo-
tu. Musíme se probrat. Stupňuje se to a na-
bírá to všechno obrovské obrátky.“ 

Nové pohledy
Míša je odmala citlivá na různé jemno-
hmotné energie. Doma jí sice říkali, že 
má příliš bohatou fantazii, ale během do-
spívání začala nacházet lidi a knihy, které 
jí potvrdily, „že to úplně fantazie nebyly“. 
„Pořád jsem například viděla sourozence 
jedné paní a ona mi tvrdila, že je jediná-
ček. Až jí její maminka přiznala, že má 
bratra v ústavu. Některé věci prostě vědět 
nemůžeš... V Anglii jsem třeba věděla, že 
bouchne sopka a že nemůžeme letět. Nebo 
jsem měla předtuchy, kdy spadnou letadla. 
Budila jsem se ze spaní a ráno to četla ve 
zprávách. Hodně mě to obtěžovalo, proto-
že jsem viděla věci, které jsem vidět nemu-
sela, uměla jsem třeba načíst lidi. Zastavi-
la jsem se a řekla si, že to nechci vnímat. 
Postupně se to usadilo tím způsobem, že 
pokud to mám vědět, tak to vidím, ale ne 
automaticky, když nechci nebo nemusím.“

Na posledním festivalu jsem si všiml sto-
lečků s povědomými svítícími objekty, jež 
čtenářům Šifry asi nemusím představovat. 
„Když jsem se dostala k  Somavedicům, 
byla jsem šťastná, že existuje něco, co je 
schopno mě i prostředí automaticky čis-
tit. Manžel je doktor a chodil domů pořád 
s energiemi přejatými od pacientů. Soma-
vedic i toto čistí a nemusím na to myslet.“

České přístroje na neutralizaci geopa-
togenních zón, elektrosmogu a  harmo-
nizaci okolního prostředí, které sestrojil 
Ivan Rybjanský z  Lovosic, používá Míša 
Švejdová na Allfestivalu, v  terapeutické 
praxi a doporučovala je i lidem, kteří byli 
šikanovaní. Výsledky jsou zajímavé. Čištění 
od různého energetického balastu působí 
podobně, jako když vyčistíte v autě zadě-
lané přední sklo od bláta a od much. Jako 
kdyby lidé získali nad svým problémem 
větší nadhled.

„I když pracuji s lidmi, dělám konzulta-
ce a pohybuji se v terénu v rámci práce se 

šikanou, mám doma permanentně čisto. 
Vše se pročistí, geopatogenní zóny, elek-
trosmog… Děti spí klidněji a samy chtějí 
zapnutý Somavedic v  pokojíčku. Přístroj 
mi vytváří prostor a mám pocit, že mi kry-
je záda. Umožňuje, aby mě neovlivňovaly 
negativní věci, a podporuje lidský poten-
ciál,“ říká Míša Švejdová a  přidává jeden 
zajímavý postřeh, který souvisí s tím, že 
se na různých duchovních seancích či fes-
tivalech typu Allfestu kromě lidí „slétávají“ 
i jemnohmotné entity, jež se doslova živí 
energií z lidí. „Každý rok jsem zaznamena-
la velké útoky na sebe, takové ty nehmot-
né. I proto jsou na Allfestu Somavedicy.“

I když Michaela Švejdová pořádá ezo-
terický festival, snaží se zůstat nohama 
na zemi. Na Allfestivalu potkáte jak in-
spirativní a kreativní lidi, kteří nabízejí 
zajímavé a  inspirativní produkty nebo 
služby, tak bosé bytosti v batikovaných 
tričkách, které nepoužívají mýdlo, proto-
že chtějí splynout s přírodou. 

„Stejně jako my všichni, i Allfest má svůj 
vývoj. Cítím, že by měl být víc pro všechny 
než pro esoteriky. Aby hloubka a duch zů-
staly, ale zároveň aby tam mohli jít obyčej-
ní lidé, studenti, děti, kterým už nestačí to, 
co se říká globálně ve společnosti. Ale aby 
šli vlastním směrem a inspirovali se, našli 
nové cesty,“ přemýšlí Míša, jež byla po le-
tošním ročníku poprvé „docela naštvaná“. 
„Překvapilo mě, že tam letos poprvé bylo 
hodně lidí, kteří chtěli jen brát a nic dávat 
zpět. Byla to zajímavá zkušenost. Ale i tak 
cítím, že se Allfest začne otáčet směrem, 
kdy bude víc dávat prostor lidem, kteří 
přinášejí něco inovativního, nikdo je tře-
ba nezná, teprve začínají, ale přinášejí jiné 
pohledy. Allfest má být pro všechny. Místo 
pro změnu i přijetí toho, co je, tak, jak je.“

Změna se ale odehrála i  uvnitř Míši. 
„Týkalo se to asi přenastavení mých vlast-
ních hranic. Po festivalu mi nezbyla žádná 
empatie, jen ta k sobě.  Došlo u mě k jaké-
musi zvnitřnění. Nejsem schopná fungo-
vat jako dřív, mám pocit totální životní 
změny. Jak se projeví, to ještě nevím, ale 
sesypalo se mi všechno. Odcházejí mi ze 
života lidé, jiní přicházejí, hodně věcí pře-
nastavuji a  přehodnocuji, všechno kon-
čí…“ A něco jiného začíná. vid 



NA VLASTNÍ  
KŮŽI

Krotitelé DUCHŮ
Když se Martin Hájek nastěhoval do domku v Kutné Hoře a otevíral v něm 

hospodu, vyhodil dvě urny, které tam našel. Od té doby v objektu létají samy 
od sebe brambůrky, zapíná se televize a hraje hudba. Jelikož se „strašení“ 

stupňovalo, povolal na místo vyšetřovatele paranormálních jevů. Šifra byla u toho!
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Byl to neobyčejně paranormální 
týden. Nejprve mi známá uká-
zala video, které zaznamenala 
průmyslová kamera u ní v práci. 

Lidská silueta, vytvořená jakoby z mlhy, 
která má hlavu i tělo a náznak končetin, 
se vehementně dobývá do dveří. Vyju-
kaně mi vyprávěla, že se skoro všichni 
z  personálu bojí chodit na noční. Ob-
čas se ztrácejí věci, cosi lomcuje dveřmi 
a dělá různé zvuky, už se to i dobývalo 
pod koberec. To něco je podle všech in-
dicií regulérní duch. Jestli člověk na ty-

hle věci věří nebo ne, nehraje v  tomto 
případě vůbec žádnou roli. Duchové buď 
prostě jsou, nebo nejsou. I kdybych si ale 
myslel, že nejsou, pochybuji, že by se tím 
ctění duchové nechali nějak rozhodit. 
Budou si zkrátka existovat i bez mého 
nebo vašeho souhlasu.

V  kultovním filmu Dědictví aneb 
Kurvahošigutntag se ptá Bohuš paní 
doktorky v podání Ivany Chýlkové, zda 
věří v Boha. „Ne, a nechápu, jak může 
vůbec někdo věřit. Však nejsou důkazy, 
nikdo ho nikdy neviděl,“ odvětí pohrda-
vě panička, načež ji Bolek Polívka uzem-
ní slovy, že její pohlavní orgán také 
neviděl a věří, že ho má. Podobné to je 
s duchy a věcmi mezi nebem a zemí.

Musím přiznat, že mě tohle duchař-
ské video rozechvělo. Když vidíte ducha 
na vlastní oči, nebo v tomto případě spíš 
na vlastní displej, je to úplně něco jiného 
než teoretizování „věřím nebo nevěřím“. 
Pocit to byl trochu děsivý. Představa, že 
bych seděl někde na noční a  duch mi 
tam lomcoval dveřmi nebo mi schoval 
klíče, mě naplnila lehkou panikou. Už za 
pár dní jsem ale shodou okolností slyšel 
vyprávět tchána o tom, že v jedné kut-
nohorské hospodě straší. Létají tam prý 
vzduchem předměty, praskají půllitry 
a v sobotu tam mají přijet senzibilové, 

aby přišli záhadě na kloub a  problém 
vyřešili.

Armáda neživých      
A tak jsem do té hospody vyrazil. Majitel 
Martin Hájek (Šifra na jeho přání skuteč-
né jméno, které zná, pozměnila) rozhod-
ně nevypadal, že by neměl nic lepšího na 
práci než sám sebe strašit ve svém vlast-
ním domě nebo si dělat srandu ze štam-
gastů v poctivé české čtyřce. Na záhadné 
jevy v hospodě i bytě nad ní, kde přebývá 
se ženou a dvěma malými dětmi, si prý 

již docela zvykl, ale stěžují si hosté i per-
sonál a kšeft je kšeft, a proto je na čase to 
nějak vyřešit.

Martin se do domu podél rušné ulice 
nastěhoval před pěti lety. Při vyklízení na-
razil kromě spousty harampádí i na dvě 
zánovní urny. A nenapadlo ho nic lepšího, 
než je vyhodit. Tehdy to všechno začalo.

Tajemné zvuky, samovolné zapínání 
a vypínání televize, létání předmětů po 
lokále a  mnoho dalších znepokojivých 
jevů přimělo tohoto potetovaného po-
řízka k tomu, že na třetí červnovou so-
botu pozval do Kutné Hory „krotitele 
duchů“. Domluvili jsme se, že mohu být 
celou noc u toho.

Dorazil jsem na devátou večer, s  dik-
tafonem a foťákem, který mi byl ve tmě 
platný asi jako duchovi kožich. Zamířil 
jsem k velkému stolu, u kterého už seděl 
šestičlenný J&R Paranormal Team Praha 
a střední Čechy a na kterém bylo ze dvou 
obrovských beden vyskládáno neuvěřitel-
né množství přístrojů. Antény, měřiče, ka-
mery, baterky a jiné mašinky, které jsem 
v životě neviděl. U všech rohatých, oni to 
snad myslí vážně? 

„V šesti letech mi zemřel bratr. Jemu 
bylo pět,“ vypráví dvaapadesátiletý Jiří 
Klaban. „Bratr mě hned po smrti kon-
taktoval. Byl jsem u toho, když umíral. 

Viděl jsem ho a přímo jsem s ním mlu-
vil.“ Návštěvy z druhého břehu neustá-
valy a  Jirka s  bráškou intenzivně ko-
munikoval až do puberty. Postupně ale 
návštěvy utichaly, až utichly docela. V té 
době už však Jirka postupně komuni-
koval i s dalšími „neživými“. Bylo to za 
hluboké totality a pro ostatní děti, kte-
ré se mu vysmívaly, byl exot. Nic moc si 
z toho ale nedělal. „Jiní kluci chodili za 
holkama, já na hřbitovy,“ směje se. Kvů-
li svému netradičnímu koníčku přišel 
i o ženu, se kterou byl pětadvacet let. Ta 

Foto Adobe Stock

 „Dobrý večer, tady je Jiří,“ začíná seznamovačka 
s duchem. „Je tady nějaká entita, která by s námi chtěla 
komunikovat? 
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celkem pochopitelně nestrávila, že před 
výlety s rodinou dával přednost výpra-
vám na hřbitov. „Byla to chyba, ale ne-
mohl jsem si pomoci,“ vzpomíná a říká, 
že je šťastný, že našel partnerku, která je 
stejně „postižená“.

Jana Smolíková ho určitě od duchů 
vyhánět nebude. Ta vidí jemnohmotné 
entity a  bytosti od svých tří let. „Je to 
takový dar nedar. Tehdy jsem se poprvé 
setkala s něčím, co bylo u nás doma a ne-
bylo to normální. Pro mě to byl člověk. 
Sedící postava u jídelního stolu v kuchy-
ni. Postava měla ruce, nohy, seděla u sto-
lu, celá černá, a  do toho měla červené 
svítící oči a černou otevřenou pusu, kde 
pulzovala zvláštní energie, která jako 
kdyby vcucávala okolí. Vídala jsem i další 
věci, které tam být neměly. Siluety, děti, 
ženy, muže, starce, stařeny, lidi, které 
jsem ani neznala. A pak ještě siluety lidí, 
které jsem znala, ale kteří umřeli. Od té 
doby to beru jako součást života. Chtěla 
jsem se toho zbavit, ale nejde to.“

Jirka s  Janou se potkali stylově – na 
hradu Houska. Protože jestli někde 
opravdu straší, tak právě tam. O tomhle 
místě se vyprávějí divoké legendy. I jinak 
docela rozumní lidé tvrdí, že ve skále 
pod hradem je propast, brána, která ústí 
do jiného časoprostoru, možná rovnou 
do pekla. Právě její „ucpání“ a  zároveň 
i  využití mělo být hlavním důvodem 
stavby hradu na zcela nelogickém místě.

V  pustině na Kokořínsku nebyl ani 
zdroj vody, ani žádná obchodní cesta, 
prostě nic. Jen prales. Někteří odborníci 
tvrdí, že ačkoli se hrady obvykle staví 
jako „ochranné valy před vnějším nepří-
telem“, tento hrad naopak chrání před 
„vnitřním nepřítelem“. „Houska je posta-
vená na skále. Byla stavěna tak, aby se nic 
nedostalo ven, ne dovnitř, jako jakási izo-
lace, je to obráceně. Dřív ten hrad navíc 
vypadal úplně jinak,“ přikyvuje duchař-
ka Jana, která připomíná i nejznámější 
„houskovou“ legendu, kdy byl do oné 
pukliny spuštěn mladý muž, vězeň, aby 
zjistil, co se tam dole děje; a když ho za 
krátko vytáhli, byl z něj vyděšený šedivý 
stařec, který opakoval, že raději dostane 
doživotní trest, než by se měl vrátit zpět 

do díry! Copak asi na nejmystičtějším 
českém hradě viděl? Raději nevidět…

No dobře, pověsti uměl vyprávět 
i  Alois Jirásek, a  dobře víme, že spous-
tu věcí hodně přibarvoval. Konkrétně 
kolem Housky je ale svědectví a podiv-
ností tolik, že jen zpupný zaslepenec by 
nechoval k tomuto místu přinejmenším 
respekt. Své věděl i básník Karel Hynek 
Mácha, jenž na Housce přespal a popsal ji 
v jednom ze svých dopisů. I on prý viděl, 
stejně jako řada jiných návštěvníků, prů-
vod stínů podivných  nelidí. A  dokonce 
s nimi hovořil. Houska fascinovala i na-
cisty, kteří zde prováděli jakési nespecifi-
kované pokusy a skladovali tu zakázané 
knihy z celé Evropy, mezi nimi i hojně děl 
se zednářskou a okultní tematikou.

Tajemné a  temné síly ale neřádí jen 
na Housce. Podle Jirky a  Jany jsou du-
chové na většině hradů a zámků, i když 
ne třeba v takové intenzitě. Nejčerstvěj-

ší zážitek má ale tento netradiční pár 
z pevnosti Terezín, kde to bylo i na ně 
„silné kafe“. Podle Jirky tam bylo hodně 
otisků mrtvých, křiku a bolesti. „Šel si 
to s námi zkusit i jeden skeptik. Nevěřil. 
Pak se otočil, když jsme sešli z půdy dolů, 
a povídá: ,Tak teď věřím i na zubní vílu.‘“

Ptám se, pokud tu tedy nějací ducho-
vé opravdu jsou, zda jde o duchy či duše 
lidí, nebo nějaké úplně jiné jemnohmot-
né bytosti, zvané též entity. „Některé 
duše tady po smrti zůstávají, ale není to 
pravidlo. Často nemají něco dořešeného, 
nechce se jim odejít. Ve velké míře se to 
týká třeba vrahů nebo sebevrahů,“ od-
povídá Jana Smolíková. „Protože nemají 
povolení se dostat za to, co provedli, do 
klidu, uvízli mezi branou živých a mrt-
vých a bloudí a tápou. A chtějí pomoci. 
A čím déle tu jsou, tím více sílí a učí se. 
Vyvíjejí se. I hodná duše ale může zko-
rodovat a stát se zlou. A naopak se duše 

Hrad Houska je nejmystičtější hrad v Česku. 
Přitahuje lovce duchů a fascinoval i nacisty. 

Jestli někde straší, tak tady... Na protější 
straně: případ Poltergeist v Kutné Hoře. 

Foto Ben Skála, Wikimedia Commons
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může něco naučit a  pochopit. Někteří 
pomáhají, jiní ubližují… Ale často lžou 
a  jsou již napůl démoničtí, proto jim 
nesmíte věřit. Nevíte, kdo s vámi komu-
nikuje, může se představit jako váš blíz-
ký… Je tady obrovské množství entit. 
A je to jako mezi lidmi – těch zlých je víc 
než  dobrých,“ popisuje své zkušenosti 
s komunikací s „duchy“.

Mezi entity, se kterými se setkali, řadí  
Jirka a Jana kromě duší zemřelých i dé-
mony a bytosti z  jiných dimenzí, nebo 
také poltergeista – tedy něco mezi démo-
nem a klasickým duchem, jenž s oblibou 
vrhá předměty. „Jako třeba tady. Kdyby 
to bylo v pohodě a vnímali bychom pou-
ze, že se tu něco děje, ale neubližovalo to 
někomu, tak tady nejsme. Ale oni napa-
dají lidi,“ dodává Jiří Klaban.

Elektrárna pro duchy
Kdysi jsem připravoval o těchto jemno-
hmotných bytostech, které žijí mezi 
námi, aniž bychom je viděli, zajímavý 
seriál s chlapíkem, jenž pracoval jako bo-
dyguard ministrů a coby člen speciální 
vojenské jednotky SOG se účastnil válek 
v  Iráku či na Balkáně; později, když si 

uvědomil, že věci fungují jinak, než se na 
první pohled zdá, napsal knihu Transfor-
mace vědomí.

Jde jim v podstatě o jedinou věc, a tou 
je energie. „Prostor kolem nás je plný 
frekvencí, se kterými pracuje řada bytos-
tí, včetně démonů. Tyto bytosti, které si 
můžeme představit například jako tete-
lící se obláček, který má svou vůli a svůj 
plán, jsou schopné napojit se na naši 
mysl, naše tělo, a zjistit jeho slabá mís-
ta. A těch se dotýkají. Přítomné bytosti 
dokážou vysílat nebo přesměrovávat fre-
kvence citů k nám takovým způsobem, 
že vyberou právě tu frekvenci, která se 
dotkne našeho slabého místa. Naše tělo 
je něco jako anténa. Je to podobné, jako 
když sestavuju směrovou anténu z více 
prvků. Čím více prvků, tím větší zisk, 
tím anténa dosáhne dál. Stejným způ-
sobem skrze naše slabá místa a mindrá-
ky je nám naše tělo měněno, mutováno 
a  modifikováno tak, aby se z  něj stala 
řekněme směrová anténa s velkým zis-
kem určitým směrem. A to je právě směr 
našeho slabého místa. Postupem času 
tím, že nepracujeme s  emocemi a  ne-
cháme se ovládat, se z našeho těla stává 

velmi dobrá anténa právě na frekvence, 
které se dotýkají našich slabin. A  my 
jsme potom přecitlivělí a velmi snadno 
ovladatelní a fungujeme už na lehounké 
,ťuknutí‘,“ popisoval Tomáš Keltner.

Někdo tyto entity vidí či cítí, jiný ne. 
Jak to tak ale poslouchám, je možná lep-
ší, že je vidí jenom ti, kteří jsou pro to na-
dáni, předurčeni či psychicky připraveni. 
Jana přitakává: „Kdyby všichni viděli vše, 
co je kolem nás, zbláznili by se z toho.“ 
I  ona si musela zvykat… Nevýhoda je, 
že entity působí bez rozdílu na všechny. 
A jestli je vidíte, nebo nevidíte, zajímáte 
se nebo nezajímáte, je jim jedno. Prostě 
se chtějí nakrmit… Úplně nejvíc působí 
paradoxně možná na ty, kteří o  jejich 
existenci nemají ani tušení nebo ji po-
pírají. Když o něčem nevím, nemůžu se 
tomu bránit. 

Je proto důležité porozumět, jak tyto 
principy fungují, a  přestat jim věnovat 
svoji energii. Pokud bychom byli plně vě-
domí a povahu naší reality chápali, tak si 
nesosnou, a tím ani nebudou moci exis-
tovat a vodit si nás jako na špagátu. Jenže 
tím, jak je většina lidstva nevědomá, fun-
gujeme jako jakási elektrárna pro duchy. 
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A  jiné lidi, samozřejmě. S  lidmi nema-
nipulují pouze entity, ale i druzí lidé, od 
„pozemských“ vládců této planety přes 
nadřízené či podřízené po příbuzné... Ať 
už vědomě, nebo nevědomě. Třeba na ta-
kové emočně vypjaté demonstraci Milion 
chvilek pro demokracii se muselo nakr-
mit hodně bytostí, živých i  neživých… 
Ale zůstaňme teď u těch neviditelných.

„Pro nás je důležité uvědomit si, že 
pokud necháme své fyzické tělo jen tak 
ležet ladem a  necháme ho okolí napo-
spas, tak si s ním ty přítomné bytosti za-
čnou hrát – a už je jedno, jestli je to skrze 
zvýšenou konzumaci určitých typů jídel 
nebo látek, jestli je to závislost na alkoho-
lu, psychotropních látkách nebo na cviče-
ní jógy, jakákoli závislost je jakási forma 
posedlosti. To znamená určitá nižší for-
ma přivtělení, kdy nějaká entita nebo její 
část se nachází v naší blízkosti a koexis-
tuje s námi. A to může pouze v případě, 
že my ji dotujeme svojí energií,“ vysvětlo-
val mi tenkrát Tomáš Keltner.

Pokud se říká, že někdo podlehl démo-
nu alkoholu, je to blíž pravdě, než by vět-
šinu lidí vůbec napadlo. Entity totiž milují 
všechny, kteří se vzdali odpovědnosti za 
svůj život a  namísto tvůrců vlastní bu-
doucnosti se z  nich stali konzumenti, 
zmítaní životními okolnostmi jako bárka 
ve větru.

„Nejlepší potravou jsou pro ně ti, kteří 
chlastají, ti se jim nejvíc otevřou a dodají 
jim nejvíc energie,“ říkají Jana s  Jirkou, 
kteří na akcích zásadně nepijí. Za to 
strašně moc kouří. Celý paranormální 
tým za večer vyhulí aspoň krabičku ci-
garet, a kdybych byl duch, jsem si jistý, 
že mě odtud normálně vyčoudí. Pro tyto 
účely má ale Jana připravenou ve sklenič-
ce černou šalvěj.

Emoce, kterou duchové a  jiné jemno-
hmotné bytosti milují ze všeho nejvíc, 
je strach. Jakmile se bojíte, generujete 
nejvíc energie. To potvrzuje z vlastní zku-
šenosti i nejmladší člen J&R Paranormal 
Teamu, středoškolačka Natálie, která 
prošla „přijímačkami“ před třemi měsíci 
v Terezíně a která má podle Jany pro du-
chařinu obrovské vlohy. „Když mám ně-
kdy strach, cítím, že se bytost často upne 
na mě, doslova se přilepí. Tak začnu my-
slet na písničku, na úkoly ve škole, abych 
byla v přítomnosti a přestala se bát.“

Taky se snažím přestat bát, ale moc 
mi to nejde. Členové J&R Paranormal 
Teamu, mezi něž patří ještě další trojice 
Jana, Honza a Milan, se vyzbrojují jako 

do války. Na sobě mají maskáče a připí-
nají si na sebe vesty plné přístrojů. Na 
hlavy přidělávají čelovky, kontrolují ba-
terky u kamer a vyrážíme do akce. Ještě 
předtím nám Jana požehnává speciální 
formulkou, ve které nechybí ani Ježíš 
Kristus a Duch svatý. Před těmi prý mají 
entity většinou respekt.

Zahraješ nám?
Entity mají podle Jiřího a Jany přehozený 
den a noc. Přes den sají z lidí energii, jsou 
tedy v práci, večer se pak „baví“. A nikdy 
nespí, podobně jako čert. To už jsme ale 
v podkroví, kde by se kvůli horku a na-
pětí dal krájet vzduch. „Dobrý večer, 
tady je Jiří,“ začíná seznamovačka. „Je 

tady nějaká entita, nějaký duch, který by 
s námi chtěl komunikovat? Může se ně-
jak projevit nebo se nám manifestovat? 
Víme, že tady jsi, tak by bylo myslím od 
tebe fér, abys s námi hovořil…“ spouští 
po dobrém. „Já jsem Jana a zajímá mě, 
kdo tady je. Jsi muž? Jestli ano, tak tam-
hle vzadu je takový přístroj se zelenou 
diodou, tak ho prosím rozblikej. Nebo 
žena? Dítě? Rozumíš mým slovům, co ti 
říkám? Souhlas znamená, že rozblikáš 
přístroj. Nás se nemusíš bát… Chceme 
zjistit, co se tady děje. Proč tady jste? 
Proč jste v kontaktu s lidmi?“

Dole se ozvou dvě tupé rány, ale to 
může být cokoli. Nevypadá to, že by 
s  námi chtěl někdo mluvit. Po chvíli 

neúspěšného přemlouvání paranormál-
ní tým debatuje, zda nepůjdeme raději 
dolů. Dohadují se, kde asi duch je. Jirka 
a Natálka ho cítí na posteli, Jana – podle 
výrazu a soustředěnosti – vidí či vnímá 
bytostí víc, ale nic neříká. V momentě, 
kdy se chystáme sbalit přístroje a otáčí-
me se směrem ke schodům, zničehonic 
začne hrát a blikat dětský hudební sto-
leček. Nikdo u hračky není, dálkové ovlá-
dání nemá, a spouští se jen zmáčknutím 
některého ze zvířátek, které je navíc 
dost nahlas slyšet. 

Tým se raduje. Jirka prosí, ať duch za-
hraje znovu. Jak ale záhy pochopím, enti-
ty jsou jako lidi – taky nemají rádi nátlak. 
Když po nich něco chceme, neudělají to. 

Některé duše tady po smrti zůstávají, ale není to 
pravidlo. Často nemají něco dořešeného, 
nechce se jim odejít...

Ať žijí duchové...   Foto J&R Paranormal Team
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Udělají jen to, co samy chtějí. Nejlépe 
když to nečekáte. „Zapnout televizi, to 
umí bravurně. Nebo házet brambůrky,“ 
říká majitel hospody Martin.

Venku na zahrádce se ptám Jany, jestli 
byl podle ní ten duch dítě, když hrál na 
hudební stoleček. „Vůbec ne. Za kým po-
běžíte první? Za děckem. Je pro něj nej-
výhodnější vydávat se za dítě.“

Dohodneme se, že budeme nahoru 
chodit po dvojicích či trojicích. Není tam 
moc místa, tak abychom duchy moc ne-
plašili. Po chvíli schází dolů Natálie a ne-
cítí se zrovna nejlíp. Ukazuje zřetelný 
a symetrický škrábanec na zádech jako 
od kočky. Je ve tvaru střechy. Duch ji 
prý strčil, až spadla na hračky. Asi se mu 
pletla v rajonu…

Druhá Jana říká: „Na ty hračky to jde 
hodně. Většinou se dávají dětem. Děti 
jsou nevinné, čisté, a když tam je duch, 
z  toho dítěte vytáhne hodně energie. 
Tak jako bych si v životě nekoupila zrca-
dlo z druhé ruky, tak bych nekoupila ani 
dětské hračky z druhé ruky. Přes hračky 
komunikují duchové úplně nejvíc.“ No 
super…    

Po další kuřácké pauze se nahoru vra-
cím jen s Janou a Jirkou. Berou si s se-
bou i  spirit box. Je to jakási vysílačka 
do záhrobí, která rychle střídá rádiové 
stanice tak, aby vznikal bílý šum, do 
nějž jsou schopny entity „hovořit“. Jirka 
zrovna přemlouvá ducha, aby zase roz-
svítil stoleček. V tom se ozve velká rána 
u  kuchyňského stolu. Jana vyjekne, já 
kontroluji trenýrky. Někdo něco mrsk-
nul na zem. Rozsvítíme. Je to šroubovák. 
Asi jsme pana Poltergeista naštvali. Při 
našem odchodu se rozsvítí stoleček a za-
hraje krátký zvuk: „Bye bye.“ A, pán má 
smysl pro humor. Už o ničem nepochy-

buji, dostal jsem důkaz místo slibů. A jak 
za chvíli zjišťujeme, něco mě poškrába-
lo. Usnul jsem na pár minut s hlavou na 
stole, a když jsem se probral, měl jsem 
na ruce vyškrábaný nějaký symbol při-
pomínající runu. Za pár hodin je to ale 
pryč.

Při další návštěvě podkroví Jirka s Ja-
nou zapojují takzvanou SLS kameru 
(structured light sensor). Jde o badatel-
skou termovizní kameru, která je na-
vržena například pro lékařskou termo-
grafii a obecně záznam rychlých dějů, 
takže dokáže natočit i  to, co pouhým 
okem nevidíte, a  znázornit to pomocí 
barevných siluet. Na displeji jsou vidět 
siluety lidí, ale i  entit. Je to fascinující 
podívaná, stojím přímo u kamery. Kro-
mě Jany a  Natálky je na displeji ještě 
jedna živá bytost – usídlená přímo za 
hudebním stolečkem, na židličce s ply-
šovým medvídkem. „Ty odpočíváš? Za-
hraješ nám? Když jsi tady s námi, tak 
něco udělej, ne?“ hecuje Jana jemno-
hmotnou bytost. Jakmile to dořekne, 

duch natahuje „ruce“ ke stolečku. Ale 
nejde mu to, jako kdyby mu chyběla 
energie. Jsou asi tři hodiny ráno a roz-
hodl jsem se, že protentokrát nebudu 
ten, kdo ji nakrmí. Já se nebojim, já se 
nebojim…

„Vadíme ti tu? Jestli ano, dej prosím 
ruce nahoru,“ mluví na ducha Jana. Ru-
čičky, nebo co to je, se opravdu zvedají. 
Takže vadíme a má nás plné zuby. Možná 
proto, že si ho tu prohlížíme jako v zoo. 
„Děkujeme. Tak se pojďme domluvit. 
Když nám ještě jednou rozsvítíš stoleček, 
tak my odejdeme a už nás neuvidíš… To 
ti můžu slíbit. Když nám ještě zahraješ, 
necháme tě v  klidu. Mně můžeš věřit,“ 
říká Jirka a  připomíná mi rodiče, kteří 
se snaží přemluvit zlobivé dítě, aby slezlo 
ze stromu, a i když mu slibují, že se ne-
budou zlobit, jakmile dítě sleze, dostane 
stejně na zadek. Pochybuji, že by byl duch 
tak hloupý a věřil mu. Podle mě tuší, proč 
sem Jirka s Janou přišli…

Jakmile Jirka projde přes pokoj, duch 
z  medvídka na chvíli mizí. „Haló, vo-
lám toho mrtvého. Můžeš přijít k nám 
a komunikovat s námi ještě?“ ptá se Jiří. 
Na displeji kamery se okamžitě objeví 
tři entity. Jedna se uvelebuje u televize, 
druhá v oblíbeném medvídkovi a třetí 
leze Janě za krkem, až se jí zježí vlasy.

Je pět hodin ráno a přišel čas na očistu. 
Pomocí svého rituálu, který mám zaká-
záno prozradit, odvádí duchy z  tohoto 
místa do sfér, kam patří. Pomáhá jí v tom 
černá šalvěj, růženec i  Panna Marie. Je 
dobojováno. Ptám se Jany, proč tohle ne-
udělala už kolem půlnoci, kdy jsme duchy 
detekovali poprvé, nebo později, kdy po 
nás mrsknul šroubovák. Vysvětluje mi, že 
nejprve musí mít představu, s kým či čím 
má tu čest, a podle toho zvolit formu od-
vodu. Někdy to prý vyžaduje hrubší sílu. 
Na tohoto poltergeista a jeho kolegy by 
prý měl stačit běžný postup. Díky Bohu. 
Každopádně jsem rád, že jdu domů už za 
denního světla.

Za čtyři dny volá Martin. Zatím je 
prý doma klid a do vzduchu nevyletěly 
ani jedny brambůrky. Zdá se, že je ko-
nec. Jen televizi si teď bude muset zapí-
nat sám. vid 

Čím je člověk nevědomější, tím víc 
entit a démonů se na něj naba-

luje, protože jim odevzdává svoji 
energii. Většina lidí to vůbec 
netuší, a to je pro entity ta 

pravá hostina. Pro lidi ale není 
důležité, aby tyto bytosti vidě-

li nebo vnímali, ale aby viděli 
a vnímali sami sebe. Protože 

jediný stav, kdy z vás nemohou 
sát druzí lidé ani jemnohmotné 
entity energii, a kdy vy nesaje-
te energii z druhých, je vnitřní 

klid a rovnováha. 
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KRÁLOVSTVÍ TRPASLÍKŮ. Postižení lidé to nemají snadné ani v zemích 
se zavedeným sociálním systémem, natož pak v  tvrdě kapitalistické 
zemi, jakou je třeba Čína. Tam se život s nikým nepáře a konkurence 
je obrovská. Jeden z  místních byznysmenů v  provincii Jün-nan proto 
pře mýšlel velmi pragmaticky, pro někoho možná až cynicky, a  před 
deseti lety otevřel zábavní park, kde vystupují výhradně lidé menší než 
130 centimetrů. Zdá se, že jde o oboustranně výhodnou spolupráci. 
On rozjel netradiční byznys, kam láká turisty, oni dostali práci, kterou 
by jinak nesehnali. Celé „království“ tvoří domy ve tvaru hub, v jeho čele 
stojí trpasličí král a místní obyvatelé předvádějí návštěvníkům hip hop, 
balet, hrají pohádky nebo cvičí čchi-kung. V houbových domečcích ale 
nebydlí, majitel Čchen Ming-ťing jim postavil speciální, jejich velikosti 
uzpůsobené ubytovny. Jelikož patří liliputáni mezi menšiny, park hojně 
kritizují různé lidskoprávní organizace, například Little People of America 
či Handicap International. Prý je nedůstojné ukazovat postižené lidi jako 
v zoo. Bylo by snad pro mravokárce humánnější, kdyby byli zaměstnanci 
parku na dlažbě? A pomohli jim snad nějak oni?   Foto  Profimedia



TIPY

Dr. Zuzana Adamson - 48. GAM

NOVÝ
překlad

Raspail
Jean Tábor

Svatých
Včetně eseje
Big Other

MEZINÁRODNÍ BESTSELLERGENIÁLNÍHO VIZIONÁŘE

ROCKETMAN. Dexter Fletcher je režisér, který dokončil za 
problémového Bryana Singera film Bohemian Rhapsody, jenž 
se stal senzací loňského roku. Po Freddiem Mercurym nato-
čil životopisný film o další britské hudební legendě – Eltonu 
Johnovi. Rocketman je v mnoha ohledech možná ještě lepší. 
Rami Malek jako Freddie je vynikající, ale jak tedy nazvat výkon 
Tarona Egertona?

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

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

TÁBOR SVATÝCH. Stěžejní 
dílo a prorocký román Jeana 
Raspaila, francouzského spi-
sovatele oceněného za své 
celoživotní dílo Velkou ce-
nou Francouzské akademie, 
vykresluje zaplavení Francie 
lidmi z odlišného sociokultur-
ního prostředí. Raspail je jako 
Orwell, Huxley a Houellebecq 
dohromady. Skvěle zachytil 
re  zignaci a úpadek západní 
civilizace, řízené pocity viny 
a humanity. Pozoruhodné je, 
že knihu čtyřiadevadesátiletý 
autor napsal již v roce 1973, 

kdy to teprve všechno začínalo. Někdy je slovo od slova tak 
přesný, až se člověk ptá: Jak to všechno mohl vědět? Objed-
návejte na tel. 702 417 540, na eshop.casopis-sifra.cz nebo 
redakce@casopis-sifra.cz.

OCHLAZOVAČ VZDUCHU. 
Co nejlépe ochladí vzduch? 
Voda. Na tomto principu fun-
gují i ochlazovače vzduchu, 
které nejen chladí, ale i zvlh-
čují vzduch. Na první pohled 
vypadají jako velké větráky, ale 

ty jen víří horký vzduch. Člověk 
si ochlazovače snadno splete 
s mobilní klimatizací, která je ale 
dražší, sežere spoustu elektři-
ny, a vzduch naopak odvlhčuje. 
U ochlazovače jen doplňuje-
te vodu s chladicími kapslemi 

a udělá za relativně málo pe-
něz příjemné klima. A nedělá 
průvan.

SFINGA. Taky rádi luštíte křížovky? Pro mě je to bezvadný 
relax, kterým si tříbím slovní zásobu. Sfinga je čtrnáctideník 
pro chytré luštitele, kteří se nespokojí s pouhým mechanickým 
vyplňováním čtverečků, ale kteří chtějí také trochu přemýšlet 
a něco se dozvědět. Bezvadné jsou i vtipné obrázky, které ma-
gazínu dávají ducha. Mrkněte na www.sfingakrizovka.cz

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

9
77
23
36

55
70
08

06

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.

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.

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?

06 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Zdeňka Pohlreichová: Stará láska nerezaví

 Země plná řepky

 Labutí píseň ohně a vody

 Je mu 102 let a je na Twitteru

 Tenhle jo a tamten ne: Kádrování po česku

 Pjér la Š'éz: Mezi srdcem a zadkem

Svět je jako pavoučí síť, 

ve které je vše spojené 

se vším. A s každým 

rozhodnutím tvoříme 

svoji budoucnost.

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

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.




