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EDITORIAL

ěkteré věci vypadají tak lákavě, že je těžké jim odolat. O to 
bolestnější pak bývá procitnutí. Léta jsem chodil 

k jednomu Turkovi na kebab. Vždy usměvavý a přátelský 
chlapík, vany plné zeleniny, bylinková nebo chilli 

omáčka... Velká tortilla mě chránila před vlčím hladem, 
k obědu a někdy i k večeři. Párkrát se mi ale stalo, že i když jsem si 

pochutnal, bylo mi potom těžko. Zpočátku jsem v tom neviděl žádnou 
spojitost, ale když jsem jednou málem nedoběhl na toaletu, začal jsem 

si radši, pro jistotu, dělat svačiny.

Jednou jsem se ale vracel nad ránem s partou kamarádů a hlad 
byl opravdu vlčí. Neodolali jsme a zašli na kebab. K naší smůle, 

či vlastně k našemu štěstí, zrovna došel. Obsluha pohotově 
vytáhla špalík masa v ledu, ale něco na tom nehrálo. Byl to 

jen takový špalíček. V tom mi to došlo – zbytek masa, který 
se nespotřeboval, provozovatelé znovu zamražují. Otočil jsem 

se na patě a pelášil domů. Radši hladový než otrávený.

Od té doby nechodím k řezníkům ani nekupuji pultové sýry či šunku 
a nejím nic, o čem netuším, jakým způsobem a hlavně jak dlouho 

je skladováno. Když jsem se začal o téma víc zajímat, pochopil jsem 
obchodní princip. Podobně jako u květin je to i u potravin a všeho 

dalšího: Prodává se, dokud se neprodá. A pěkně od nejstaršího. Logicky: 
kdyby se prodávalo zboží čerstvé, muselo by se vyhodit to neprodané 

a obchodník by měl neúměrné ztráty. Když mám hlad a nemám nic 
s sebou, dám si třeba suchý rohlík nebo loupák. To mi stačí. I kdyby 

věci vypadaly sebelákavěji, důležité je to, co se skrývá za tím.

Podobně lákavě vypadají třeba elektromobily. Jezdí tiše, nekouří se 
jim z výfuku a nevypouštějí žádné emise. Jak je to ale doopravdy? 

Rozhodl jsem se žhavý trend současnosti prozkoumat zblízka 
a nestačil jsem se divit. Více se dočtete na straně 40.

Než se člověk pro něco nadchne a do něčeho se pustí, měl by 
si zjistit co nejvíc informací – jednak aby nedělal druhým 

vola, ale v případě potravin i kvůli vlastnímu zdraví. Podle 
mě je lepší vidět věci takové, jaké doopravdy jsou, než 

tak, jak bychom je vidět chtěli. Globálně se tím možná 
tolik nezmění, ale aspoň se podle toho můžeme zařídit. 

   Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Není všechno zlato
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ŠIFRA  
UPŘÍMNÉHO  
MISTRA

Docela ve mně hrklo, když na 
mě na internetu vyskočily ti
tulky, že příštího Jamese Bon
da bude hrát černá herečka 

Lashana Lynchová. Slečna je sice trochu 
maskulinní typ, ale přece jen, aby vypa
dala jako muž, museli by ji přeoperovat 
a nasadit jí koňskou dávkou hormonů. 

Titulky a  některé články se nakonec 
ukázaly, jak už to v médiích bývá, jako 
manipulativní. Spíš to byl jen marketing 
k  vyvolání co největšího rozruchu, což 
vyjde nastejno. V poslední bon
dovce Spectre odjíždí Bond 
na odpočinek, a  když se 
na začátku nového filmu 
vrátí do služby, zjistí, že 
kódové označení 007, tedy 
povolení zabíjet, které 
po  jeho odchodu bylo 
volné, získala agent
ka černé pleti. Lyn
chová tak nakonec 
neztvární Bonda, 
kterého si naposle
dy zahraje Daniel 
Craig, ale jeho ko
legyni agentku. 

Je samozřej
mě nesmysl, aby 
z  Bonda udělali 
Jane Bondovou, vtip 
je ale v  tom, že dnešní 
doba je genderově tak 
pošramocená, že tomu 
nebylo vůbec těžké uvě
řit. Zvlášť když se zpráva 
objevila jen pár dní poté, 
co produkční společnost 
Disney oznámila, že pří
ští Malou mořskou vílu 
podle dánského spiso
vatele Hanse Christiana 
Andersena bude hrát 
rovněž černá herečka, 
devatenáctiletá Halle 

Baileyová. A  není to tak dlouho, co si 
britská feministická scenáristka Karla 
Marie Sweetová stěžovala, že v  seriálu 
Černobyl, jehož děj se odehrává v  roce 
1986 v  ukrajinské jaderné elektrárně, 
nehráli černoši. 

Trend je jasný. Až budou točit v Holly
woodu film o Václavu Havlovi s názvem 
Pravda a láska, mohl by bývalého české
ho prezidenta hrát třeba Morgan Free
man. Určitě je to pravděpodobnější, než 
že v životopisném snímku o černošském 

bojovníkovi proti apartheidu Nel
sonu Mandelovi ztvární hlavní 
roli třeba Luděk Sobota.  

Asi se shodneme na tom, že je 
rovnoprávnost zcela v  pořádku, 

ostatně nikdo lidi jiné rasy a barvy 
pleti dávno nešikanuje. Ale to, 

co se rozpoutalo v  posled
ních letech, nemá s rasis

mem a ochranou men
šin nic společného. 

Jde o  sociálněinže
nýrský projekt vládců 
tohoto světa, který 
popsal rakouský šlech
tic s československým 
občanstvím Richard 
Mikuláš hrabě Cou

denhoveKalergi, tvůrce 
Panevropské unie, před

chůdce dnešní EU, již na za
čátku 20. století. Smíchání 
ras a  rolí vedoucí k  vytvo
ření  unifikovaného globál
ního člověka bez kultury, 
identity a vědomí vlastních 
kořenů, který neví, čí je, má 
posloužit k  lepšímu řízení 
světa rozděleného na elitu 
a její poddané nebo otroky, 
chceteli. Šťastní, sebevědo
mí a  kreativní lidé tvořící 
svobodný a lepší svět určitě 
nejsou v zájmu těch, kteří 

je po staletí ovládají. Spolu s  rostoucím 
vědomím lidstva jim hrozí, že přijdou 
o svou moc, a tak se snaží evoluci upra
vit a překazit. A lidé jim to bohužel svou 
pasivitou a neznalostí až příliš usnadňují.

Umělé upřednostňování žen a  čer
nošských herců v  rolích, které jim ne
přísluší, podporování mísení kultur 
a smíchávání národů ve velkém či pro
pagace nebezpečného islamismu na 
úkor všech ostatních vyznání, směřující 
k  vytvoření unifikovaného globálního 
člověka, patří mezi jejich silné zbraně. 
Ze všeho nejnebezpečnější je ale právě 
matení ženských a mužských rolí a se
xuálních orientací.

Pokud vám nějaký transsexuál řekne, 
že je šťastný, že se narodil v mužském 
těle, i když se cítí jako žena, nevěřte mu. 
Stejně jako nikdo nejásá, když se naro
dí jako homosexuál. Nebo bez ruky. Je 
svým způsobem postižený. Je velmi těž
ké se s něčím takovým vyrovnat, proto 
to tolik lidí dlouho vnitřně potlačuje. 
„Postižení je taková vlastnost, kterou by 
prakticky nikdo neměnil. Těžko najdeme 
heterosexuála, který by řekl: Celé dětství 
jsem chtěl být homosexuálem (být slepý 
nebo mít dětskou obrnu), ale nikdy se 
mi to nesplnilo,“ napsal v jednom článku 
psycholog Jeroným Klimeš. „I většina ho
mosexuálů v dospívání těžko akceptova
la identitu, o kterou zjevně nestojí ani ti, 
kteří jsou vůči nim naprosto tolerantní. 
Po coming outu, po vyjití a  zveřejnění 
své identity, homosexuálové špatně tole
rují ty homosexuály, kteří svou orientaci 
skrývají a  nechtějí ji zveřejnit.“ Jinými 
slovy, vnitřně se svým problémem ne
jsou smířeni a  snaží se jej vyřešit tím, 
že jej přestanou za problém označovat, 
a tím se jakoby vyřeší. Nevyřeší.

Každý se potřebuje se svou jinakostí 
vyrovnat nejdřív sám. Ale jestli někoho 
učiní šťastným duhové poskakování v la
butím peří v tangách, ať si skočí.      vid 

Barevný svět
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Z jiného SVĚTA
KALOUSKOVA POKORA. Notnou 
dávku „inteligence“ projevil i jeden 
z nejnenáviděnějších českých politiků 
Miroslav Kalousek. Ten po nočním jednání 
Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě na 
konci června napsal na Twitter: „Svítá. Je 
pět hodin ráno a po dvaceti hodinách v práci 
se jdu domů vysprchovat a převléct, abych 
zvládl další pracovní den. Nestěžuji si, je 
to moje povolání. Jenom srdečně zdravím 
všechny, kteří nám závidí ty ,obrovské 
bezpracné příjmy.‘“ Diskutující Vladimír Jeník 
napsal: „Určitě je rozdíl každý den riskovat 
život při stavění lešení práce na stavbě, 
v dole nebo jako řidič autobusu. To pak není 
ani síla se sprchovat za patrně nižší plat.“ 
Pan Kalousek, křesťan, s empatií a pokorou 
sobě vlastní rychle zareagoval: „Rozumím 
a cítím s Vámi. Asi jste se málo učil. Zkuste 
si zvýšit kvalifikaci a věřte, že to bude lepší. 
Držím palce.“ Pro jistotu dodejme, že chodit 
do práce a efektivně pracovat je dost velký 
rozdíl. Celou noc ve sněmovně totiž strávil 
poslanec Kalousek zcela zbytečně, protože 
bylo jasné, že nemá opozice ke svržení 
vlády dost hlasů a během schůze jen mlátili 
prázdnou slámu. Na rozdíl od dělníků na 
stavbě, horníků či řidičů autobusu. I tu 
Kalouskovu sprchu musel někdo vyrobit…

ZLODĚJ KŘIČÍ… Dva blízcí spolupracovníci samozvaného venezuelského prezidenta 
Juana Guaidóa, jehož Spojené státy americké pověřily svržením skutečného prezidenta 
Nicolase Madura, se měli starat o zhruba 1200 vojáků, kteří zběhli z armády a přidali se 
na „revoluční“ stranu. Pro tyto účely dostali peníze z USA, Velké Británie, Německa či 
Kanady. Místo vojáků se ale Kevin Roja a Rossana Barrerová postarali o sebe. Svěřené 
fondy totiž rozfofrovali za večeře v nejdražších restauracích, zboží v luxusních obchodech 
a další požitky. Na jejich jednání upozornil zpravodajský server PanAm Post, který píše 
o dění v Jižní Americe. Web sídlí v Miami na Floridě a podporuje právě opozici vedenou 
Juanem Guaidóem. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo si již dříve postěžoval, 
že udržet jednotnou venezuelskou opozici, která obviňuje současnou vládu z korupce, 
je téměř nadlidský úkol, neboť se zhruba čtyři desítky členů opozice mezi sebou rvou 
o moc. Každý chce být totiž prezident a jsou schopni v boji o moc úplně všeho. Kromě 
spolupráce. I to je důvod, proč se venezuelský státní převrat, jakási obdoba ze zahraničí 
placených barevných revolucí, nezdařil. Podpora Juana Guaidóa, který sám sebe coby 
šéf parlamentu prohlásil v lednu prezidentem, průběžně slábne. Nejnovější průzkum 
opoziční agentury Datincort ukázal, že za prezidenta považuje Gauidóa jen 36 % lidí. 
Není se co divit. Zatímco lidi živoří a umírají hlady, opoziční politici, kteří měli plnou 
pusu demokracie a dobra, se perou o funkce a peníze. A křičí „chyťte zloděje“.

ROZUM PROTI HLOUPOSTI. Učitel na střední škole ve skotském Aberdeen studentům 
ukazoval webovou stránku, která tvrdila, že člověk má dvě pohlaví – mužské a ženské. 
Svým svěřencům se snažil vysvětlit, že to není pravda. „Ale ona existují jen dvě pohlaví,“ 
odtušil hoch s jedním pohlavím. Načež mu bezpohlavní osoba za katedrou doporučila, ať 
si takový názor nechá na doma. „Obávám se, že váš názor, když říkáte, že neexistuje nic 
jiného než muž a žena, není inkluzivní,“ tvrdil pedagog. „Vy můžete říkat svůj názor a můj 
nesmí být slyšet?“ zeptal se student. „Názor úřadů je jednoznačný. Na pozemcích školy 
nebude žádná diskriminace,“ pravila autorita. Nepomohl ani žákův argument, že to není 
diskriminace, ale fakt. „Vše ostatní než mužské a ženské pohlaví je osobní identifikace,“ 
snažil se vysvětlit pomatenému muži sedmnáctiletý chlapec, který byl nakonec vyhozen 
ze třídy. „Mohli jsme vést diskusi, nemusel jste mě vyhodit,“ neztratil ani poté nadhled 
inteligentní mladík, který si blbost svého nadřízeného natáčel na mobil. Korunu všemu 
nasadilo vedení školy, které se postavilo za učitele. Jednal prý podle školního řádu…

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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DŮKAZ LÁSKY. Karel Janeček, známý český obšourník 
s pověstí miliardáře a geniálního matematika, si opět 
v médiích postěžoval na to, jak těžké to má se ženami. 
Především s poslední stále ještě manželkou, tuniskou 
matematičkou Mariem Mhadhbi, o níž prohlašoval, že je ta 
pravá. Paní Mariem ale nějak neskousla, když jí představil 
milenku Lilii Khousnoutdinovou, s níž si odletěl pořídit 
dítě do Bhútánu. Tu si bude brát hned po rozvodu. „Až 
do nedávna bych nevěřil, čeho všeho může být schopna 
žena, natož žena, kterou jsem kdysi bláznivě miloval. Jsem 
smutný, že nyní nemohu svého syna svobodně vídat (…) 
Proto se velmi těším na soudní stání v září, kdy konečně 
dosáhnu svých rodičovských práv,“ prozradil Janeček 
ve vyjádření pro média. A gentlemansky přidal: „Ženit 
jsem se s ní nechtěl, ale jakmile Mariem byla těhotná, 
dala mi ultimátum, že pokud si ji nevezmu, půjde na 
interrupci.“ Synek Yanis bude určitě nadšený, až si to za 
pár let přečte na internetu. Český myslitel si ale myslí, 
že četné milenecké vztahy na konec jeho manželství 
neměly zásadní vliv. Uvedl, že se na otevřeném vztahu oba 
dohodli a zezačátku se snažil dělat maximum pro štěstí 
a spokojenost své ženy. A jako správný matematik dokonce 
dodal i důkaz: „Jeden z mnoha příkladů je třeba i to, že 
během těhotenství a nějakou dobu po jsem jí byl věrný.“

ŠTĚSTÍ V NEŠTĚSTÍ. Velkou kliku měl italský turista, který 
přecenil své síly při koupání v moři u ostrova Sardinie. Tonoucímu 
muži byl nablízku plavecký mistr světa Filippo Magnini, jenž 
plave tak rychle, že k němu dorazil dříve než záchranáři. Nebýt 
Italova zásahu, mohl život muže skončit pouhé dva dny po 
svatbě, informovaly agentury. S přítelkyní, televizní celebritou 
a modelkou Giorgiou Palmasovou, se plavec o víkendu slunil na 
pláži východně od města Cagliari, když začal hlouček lidí volat 
o pomoc a ukazovat na muže, který se dostal příliš daleko od 
břehu. Šampion okamžitě skočil do vody a během mžiku byl 
u něj. Poté jej držel nad vodou, dokud nedorazil člun záchranářů, 
na který muže pomohl naložit. Tímto happyendem mohl 
hrdinský čin skončit, ale média v čele s britskou BBC jej ještě 
vyšperkovala šťavnatými detaily: Zachráněný pětačtyřicetiletý 
Andrea Benedetto se dva dny po svatbě projížděl podél 
cagliarské pláže se svým novomanželem na nafukovacím 
jednorožci. V jednu chvíli však spadli do vody a vítr plovací 
hračku odvál. Zatímco Benedetto se začal topit, jeho manžel 
volal o pomoc. Snad k žádné újmě nepřišel ani jednorožec...

PODĚKOVÁNÍ. Společnost Volkswagen Slovakia, která postavila 
na Slovensku továrnu, aby podobně jako jinde na Východě 
mohla platit lidem menší mzdy než v Německu, na konci června 
propustila 3000 zaměstnanců. V červenci jim pak poslala dopis. 
Nikoli aby jim poděkovala za dlouholetou práci, ale aby zaplatili. 
Respektive aby vrátili část loňských odměn. Deníku Nový čas se 
ozval rozhořčený propuštěný zaměstnanec a firma to nepopřela. 
„Z důvodu softwarové chyby vyplatil Volkswagen Slovakia 
svým zaměstnancům (včetně dnes už bývalých) vyšší částku, 
než jim patřila jako odměna za hospodářský výsledek za rok 
2018. Vzniklé situace je nám moc líto,“ uvedla mluvčí společnosti 
Lucia Kovarovič Makayová. Bývalí zaměstnanci mají částku 
118,9 eur vrátit; těm, kteří propuštěni nebyli, částku odečtou 
z letošních odměn. Finanční analytik Martin Reguli Novému 
času řekl, že bude na dobré vůli bývalých zaměstnanců, zda tuto 
částku zaplatí. „Nedovedu si představit, jak by Volkswagen 
postupoval, pokud bývalý zaměstnanec tuto částku nezaplatí, 
a zda by se pouštěl do právního sporu, když se jednalo o chybu 
z jejich strany,“ konstatoval. Abychom se ještě nedivili…

KLIMATICKÉ PRÁZDNINY. Slavná aktivistka Greta 
Thunbergová zaslechla o klimatické změně poprvé, když jí bylo 
osm let. Nemohla prý pochopit, že se s tímto problémem nic 
nedělá, a v 11 letech z toho dostala deprese a přestala mluvit. 
Později jí byl diagnostikován Aspergerův syndrom, obsedantně 
kompulzivní porucha a selektivní mutismus. Greta začala každý 
pátek protestovat před švédským parlamentem a žádat politiky, 
aby učinili rázná opatření proti dalšímu globální oteplování. 
Gretiným předkem je mimochodem Svante Arrhenius, držitel 
Nobelovy ceny a zakladatel fyzikální chemie. Vědec, po kterém 
byl pojmenován Grétin otec Svante, jako jeden z prvních alarmistů 
už v roce 1919 předpovídal, že v roce 1953 dojde ropa a že oxid 
uhličitý vznikající spalováním uhlí může mít vliv na oteplování 
planety. A taky zakládal ve Švédsku Státní ústav pro rasovou 
biologii neboli eugeniku, vědu, jíž nechvalně prosluli nacisté. To 
nevymyslíte. „Cítím, že umírám zevnitř, pokud neprotestuji,“ 
řekla v rozhovoru pro The Guardian mladá aktivistka. Taky jsem 
míval deprese ze stavu světa i školství, když jsem chodil do školy, 
ale nikdy mě nenapadlo to co v červenci školáky v německém 
Kolíně nad Rýnem. Ti až dosud po vzoru Grety stávkovali proti 
změně klimatu každý pátek, ale teď globální hnutí Fridays for 
Future pozvedli na novou úroveň: zahájili celotýdenní stávku za 
ochranu klimatu. Planetě to asi nepomůže, ale jim týden prázdnin 
navíc, které v Německu začaly tradičně později, jistě neuškodí. 
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B yl jsem moc rád, že dostala le
tos novinářskou Krameriovu 
cenu za celoživotní dílo Eva 
Kantůrková. Devětaosmdesá

tiletá spisovatelka a scenáristka si totiž 
po celý život uchovala zdravý rozum 
a nadhled a za všech okolností zůstává 
vtipnou, břitkou, inspirativní a hlavně 

přesnou pozorovatelkou života. V době, 
kdy si lidé nadávají a  nálepkují se jen 
kvůli tomu, že mají odlišný názor, jsou 
tyto vlastnosti obzvláště důležitou 
komoditou. Bylo mi asi dvanáct, když 
jsem jako přikovaný sledoval čtyřdíl
ný televizní seriál Hynka Bočana, na
točený podle její stejnojmenné knihy 

Přítelkyně z domu smutku. V něm paní 
Kantůrková s  velkou  empatií a  poko
rou popisuje svoji zkušenost z  ruzyň
ského vězení, kde v  80. letech pobyla 
rok ve vyšetřovací vazbě kvůli tomu, 
že její kniha rozhovorů s disidentkami 
Sešly jsme se v této knize vyšla ve Fran
cii. Ostatně právě vězeňskou zkušenost 

S Evou Kantůrkovou o (ne)svobodě ducha, skupinových ideologiích, feudálních 
principech dnešní společnosti, nespokojenosti s neoliberalismem, zkušenosti 

z vězení, frustraci lidí ze zkaženého převratu a vyhýbání se zlým lidem.

NENADÁVEJ na tmu. Zapal svíčku
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považuje za zásadní, neboť ji naučila 
„poznat lidi do takové hloubky, o  jaké 
se spisovateli na svobodě ani nesní“. 
Nepřikrášleně se dívá i na to, co se děje 
dnes. „Hledala jsem pro hašteřivý, mís
ty až nenávistný stav, který se uhnízdil 
ve veřejných poměrech, výraz. Nejsem 
sociolog, spisovatel si v  jazyce spíš vy
mýšlí, a  napadá mě jediné pojmeno
vání: znesvobodněni svobodou,“ říká 
dáma, která napsala scénář k  nedáv
nému oceňovanému filmu Jan Palach 
nebo trilogii Jan Hus.  

Je dnešní doba v něčem přelomová?   
Ano. Stále rozsáhlejšími infomačními 
technologiemi, informační, ekonomic
kou a politickou globalizací, sílícím sklo
nem k oligarchickému způsobu vládnu

tí, hlubokou sociální nerovností nebo 
robotizací. 

Někteří pamětníci tvrdí, že současnost 
svou atmosférou stále více připomíná 
doby minulé. Ten, kdo má dnes jiný 
názor, než je ten prosazovaný oficiální 
propagandou, se může snadno dostat 
do problémů. Ve veřejném prostoru se 
opět praktikuje nálepkování, napadání 
či cenzurování. Čím to je?
Podoba s minulým režimem je jen vněj
ší: v minulém režimu určoval, co si kdo 
smí nebo nesmí myslet, systém napros
to uzavřený, režim „vlády jedné strany“ 
se tomu říkalo. Dnešní poměry se vy
tvářejí na jiném základu. Stručně řeče
no – za jiný veřejně pronesený názor už 
se nezavírá do vězení. Hledala jsem pro 
hašteřivý, místy až nenávistný stav, kte
rý se uhnízdil ve veřejných poměrech, 
výraz. Nejsem sociolog, spisovatel si 
v jazyce spíš vymýšlí, a napadá mě jedi
né pojmenování: znesvobodněni svobo
dou. Zákonný rámec a ústavní řád jako 
by neměly v  popuštěných nápadech, 
názorech a  ideologiích šanci: část ve
řejnosti je zdivočelá, část je usazená na 
svých pravdách, a téměř zcela se vytra
tilo, co dělá společnost společností: du
chovní vzepětí. Ta doba je pragmatická 
a společenským vědomím nízká. Země 
nemá vizi, která by když ne sjednocova
la, tak aspoň vymezovala, kam až může 
sahat kritika a  odkud už zacházíme 
s destrukcí.

Jako byla jedna pravda dřív, je i dnes. Už 
nemáme dvě pohlaví, ale minimálně 
tři, kdo nesouhlasí s migrační invazí, je 
xenofob, kdo neadoruje Brusel, je zrád-
ce a  extremista, černá je zase bílá… 
Jsou liberálové po ideologické stránce 
jacísi noví komunisté?
Mě ty dnešní skupinové ideologie taky 
štvou, nepřestala jsem se cítit ženou ro
dem i pohlavím, ale bráním se nechat 
se jimi vtlačit do nového disentu, ně
kam na společenský okraj. Píšu, co chci, 
i když na mých knihách nakladatel moc 
nevydělává, vybírám témata pro filmy, 
na nimiž programový ředitel televi

ze zoufá, že by nemusely mít vysokou 
sledovanost. Čímž chci říct, že zatím
co se většina společnosti slastně utápí 
ve spotřebitelství, mohou se nad touto 
zpohodlnělou hladinou odehrávat růz
né názorové výstřelky. Ale nevypaluji 
neoliberálům žádné znamení. To díky 
jejich převratu se může obyčejná česká 
hospodyňka cítit ve  velkoobchodním 
paláci jako královna: koupím si tyhle, 
nebo tamty?

Jistou podobnost ale oba totalizační 
principy vykazují, nezdá se vám? 
Nemyslím si, že se dnešní náš systém 
vládnutí opírá o totalizační princip. Na 
pohled tak vyhlíží vláda oligarchy Ba
biše, a  on se o  ustálení toho pohledu 
hodně snaží, ale fakt zůstává faktem: 
byl do své pozice zvolen. A ne v nátla
kových volbách, ale ve volbách zcela 
svobodných. A nakonec, ať to bude tr
vat sebedéle, stejně jeho věc skončí před 
soudem. Vidíte, ještě jsem neztratila 
důvěru v demokratické uspořádání; jen 
si uvědomuji, jak je těžké s ním zachá
zet. A jak je to o to těžší, že v naší zemi 
byla nadlouho přerušena demokratická 
tradice.

Myslím si, že oligarchie napomíná 
víc na feudální principy než na princip 
vlády jedné strany. Potlačuje přiroze
nou podnikavost středních vrstev a má 
sklon je pohltit, žije z  dividendových 
zisků, ekonomice vládne penězi, ne prů
kopnickým podnikáním, její soudrž
nost spočívá ve vzájemné podpoře s po
litikou a v korupci. Kdeže je zlatý věk 
podnikatelského kapitalismu na zlomu 
devatenáctého a dvacátého století!

Proč jsou schopni lidi reagovat nebo si 
stav věcí uvědomit, většinou až když je 
pozdě? 
Ona nespokojenost, která je v podtex
tu vašich otázek, je hlubší než intelek
tuální protest a  nespokojenost s  neo
liberalismem. Chudí lidé jsou v  typu 
této společnosti opravdu chudí. A pro
následovaní opravdu pronásledovaní. 
Ale jinak, než tomu bylo za komunis
mu. Měla jsem možnost nahlédnout 

 Foto Profimedia
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do cikánského prostředí: nesnáším ten 
výraz „nepřizpůsobiví“, protože jsem 
se mohla přesvědčit, že i  ti Romové, 
kteří se chtějí přizpůsobit, narážejí na 
naprosto neslýchané překážky. Je prá
ce? Je. A  dostane ji Rom od úřednice 
na pracáku? Nedostane. Je přece Rom. 
Úřednice ho pošle na jiný termín a do 
jiných dveří. Upřímně řečeno, teoretic
ký spor o přidělení počtu muslimů mi 
připadá naprosto nevýznamný vedle 
tohoto druhu českého rasismu. A uvě
domujeme si tento problém pozdě, 
nebo včas?

Vy jste vyrůstala v rodině komunistic-
kých intelektuálů, maminka vás při-
hlásila v  16 letech do KSČ. Kdy jste si 
poprvé uvědomila, že je něco špatně?
Při prvních politických procesech na 
začátku 50. let. Měla jsem k tomu rodin
nou příležitost, mého švagra uvěznili 

a  obvinili v  onom velikém a  strašidel
ném procesu se stranickým vedením 
v čele s generálním tajemníkem Rudol
fem Slánským.

Na počátku normalizace jste z KSČ vy-
stoupila. Bála jste se? Co se dělo bezpro-
středně poté a jak se změnil váš život?
Být v  KSČ mělo smysl, dokud byla 
šance, že se uplatní demokratizační 
křídlo. Vystoupila jsem po zveřejnění 
takzvaného Poučení z krizového vývo
je. To už taky hlavní reformátoři byli 
v emigraci. Bála jsem se jen o děti, že 
nebudou moci dostudovat. Muž vyho
zený z televize si našel práci ve staveb
ním podniku, kde nás dokázal uživit. 
Vlastně celá rodina chránila moje prá
vo dál psát. Tím spíš, že moje knihy 
vyházeli z knihoven a čerstvě vydané 
zakázali prodávat. A že film Smuteční 
slavnost zavřeli do trezoru. Nové texty 

vydal Ludvík Vaculík v Petlici, z Petlice 
se dostaly k zahraničnímu nakladateli. 
Ve Francii vyšla moje kniha rozhovorů 
s  disidentkami, policie ji ale zachyti
la v  kamionu na hranicích, a  zavřeli 
mě. Propustili nás, celou skupinu, po 
roce vazby. V 80. letech jsem napsala 
dvě své nejdůležitější knihy: Pána věže 
a  Jana Husa. Tématem se proslavily 
Přítelkyně z  domu smutku. Jak vidí
te, řešila jsem nesvobodu svobodným 
psaním.

Co pro vás znamenala zkušenost z vě-
zení?
Je to asi moje nejdůležitější životní zku
šenost: poznala jsem tam lidi do takové 
hloubky, o jaké se spisovateli na svobo
dě ani nesní. Byla jsem do té doby dost 
ironická, sebejistá, správná svobodo
myslná intelektuálka. Ty mé přítelky
ně z cely, a ne samo vězení, mě naučily 
smyslu pro pokoru. Nestala jsem se po
kornou, ale pochopila jsem význam po
kory. Asi taky proto jsem mohla docenit 
význam křesťanství. Že důležitý pro mě 
není můj zisk, ale můj bližní. Ten jistý 
obrat se dá vystopovat i v obratu způ
sobu psaní: Přítelkyně už hovoří mezi 
řádky jinak než předtím třeba Černá 
hvězda. A díky tomu se rozšířilo i slovní 
vyjadřování.

Mám pocit, že dnes spousta lidí opa-
kuje různé povrchní fráze o  pravdě, 
lásce, svobodě a  demokracii z  části 
i proto, že se bojí nejít s davem a ne-
chtějí si komplikovat život. Něco ji-
ného tak říkají na veřejnosti a  něco 
jiného si myslí… Nebo máte pocit, že 
tomu, co říkají, věří?
Na to se neodvažuji odpovědět, nechci 
fabulovat nebo si domýšlet. Ale nedáv
no mě překvapila přítelkyně z  Písku. 
Volala při besedě pana prezidenta na 
TV Barrandov a nadšeně se ptala: „Taky 
posloucháš? My posloucháme každý 
týden. A pak se do jedné v noci hádá
me.“ Má přítelkyně není ničí funkcio
nářka a politikou se zabývá ze zábavy. 
Ale já pochopila, co za lidi střední třídy 
nahlas oslovuje Miloš Zeman a proč ho 
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zvolili prezidentem: jsou frustrovaní 
zkaženým převratem a  frustraci mů
žou projevit jen doma u televize.

Tím, že jste prošla deziluzí a vaši bý-
valí kolegové, spolustraníci, vás za-
tkli, jste skepticky pozorovala i listo-
pad 1989. Co se vám na něm nezdálo?
Mě nezatýkali bývalí kolegové spolustra
níci, ale příslušníci Státní bezpečnosti, 
kteří předtím i  kolem mě zatkli i  jiné 
„osmašedesátníky“, například Jarosla
va Šabatu nebo Ladislava Lise. Když mě 
zatýkali, pouto s  komunistickou stra
nou už bylo nadranc: byla jsem nepřítel 
a  zaprodanec Západu, podvratný živel, 
rozvraceč republiky. Listopad jsem ne
pozorovala skepticky, naopak: byla jsem 
zvolena za Občanské fórum do České ná
rodní rady. Jistá skepse se začala ozývat 
až k půli devadesátých let s pochybnost
mi o způsobu privatizace. 

Někteří tehdejší disidenti a  lidi, kteří 
se pohybovali kolem Listopadu, dnes 
otev řeně říkají, že listopad nebyl žád-
nou revolucí, ale domluvenou akcí. Že 
se prostě domluvil Západ a  Východ 
a  tehdejší režimní špičky si uchovaly 

rozhodující vliv. Souhlasíte s nimi? Jaký 
je váš názor na to, co se dělo v listopadu 
1989 a kam se to vyvinulo?
Když jsme s  Jiřím Svobodou pracova
li na přípravě natáčení Jana Husa, dost 
jsme se sblížili, já disident a on předse
da popřevratové komunistické strany. 
A  napsali jsme společnou knihu Ta

jemství sametu. Myslím, že to je první 
veřejný dokument právě o  přípravách 
převratu a důvodech jeho sametovosti: 
o dohodě o klidném předání vrcholové 
moci. Cítím ve vaší otázce silný součas
ný antikomunistický osten a, upřímně 

řečeno, já ho nesdílím. V 90. letech jsem 
byla proti zákazu komunistické strany, 
nelze zakázat v demokratických pomě
rech stranu, která dosáhne volebním 
hlasováním do parlamentu. A  že dnes 
sílí vliv komunistické strany, přisuzuji 
právě onomu blbství privatizátorů, kte
ří způsobili připuštěním nenažranosti 

Nedávno mi volala přítelkyně při besedě pana prezidenta 
na TV Barrandov a nadšeně se ptala: „Taky posloucháš? 
My posloucháme každý týden. A pak se do noci hádáme.“

Jan Hus. Kniha, kterou považuje Eva 
Kantůrková za svoji nejdůležitější. Napsala 

také scénář ke stejnojmenné trilogii, kterou 
režíroval Jiří Svoboda (vpravo) a hlavní roli 
ztvárnil Matěj Hádek. Scénář ale napsala 
i k filmu o Janu Palachovi.   Foto Profimedia
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onen hluboký sociální propad, který Jan 
Keller nazval sociální nesouměřitelnos
tí. Taky proto se mnoho lidí obrací po
hledem dozadu: chudí měli práci, kde 
bydlet, zdravotní a sociální péče byla za
darmo nebo zákonem zajištěná, a jejich 
děti chodily zadarmo do školy. O  nor
malizaci se píše, že za sociální jistoty lid 
platil svobodou; a můžete mi říct, jakou 
svobodu má dnešní bezdomovec? Být 
bezdomovcem? V naší brutální podobě 
kapitalismu jeho sklon zesoukromnit 
většinu společenského prostředí přiro
zený život v něm nerozvíjí, ale spíš ničí. 
A to se cítím být liberálem, nikoli soci
alistou!

Ta otázka byla myšlena trochu jinak. Je 
třicet let po Listopadu a rok 1989 by si 
již zasloužil nějakou realističtější verzi. 
Spousta disidentů s  podobnou zkuše-
ností jako vy se v nové době budovatel-
sky vrhla do opačného extrému a ne-
kriticky přijímají vše z  Washingtonu 
a Bruselu, takže nevidí nové nebezpečí 
nesvobody, které míří odtud. Proč my-

slíte, že tehdy byli proti režimu, a dnes 
mu naopak tak podlézají?
Těžko mohu mluvit za druhé. V  zá
sadě vždy platí, že poměry si v  zemi 
určují její obyvatelé. Třeba i tím, že se 
vzdají přesile. Ostatně to hlavní, co se 
Češi v dějinách naučili, je umění pře
žít. A při tom se nepřizpůsobit až na 
dřeň. Vidím, že jistý druh lidí nemáte 
hodně rád. A  že vás dráždí současný 
náš režim. Já se ale snažím vidět svět 
jinak, ne podle ojedinělých znaků 
nebo skupin. Jsem spisovatel, spiso
vatel je svědek, a jeho přímo nutností 
je spatřit svět v jeho celku. Takže mě 
různé skupiny a  ideologie a  partičky 
nedráždí, chtěla bych jim porozumět. 
Nikoli jen vlídně, ale co možná důklad
ně. A těžko může ten, kterého máte na 
mysli a  který tento režim stvořil, to
muto režimu podlézat. Je jeho. S celou 
odpovědností.

To je v  pořádku. Je mi ale milejší ten, 
který nepředstírá, že je svatoušek. To 
pokrytectví, kdy jistá vlivná skupina 

neoliberálních politiků, umělců či in-
telektuálů hýří slovy jako pravda, láska 
a svoboda, ale ve skutečnosti by perze-
kvovali podobně jako ti, proti kterým 
kdysi bojovali. Ať si myslí každý, co chce, 
ale ať nediktují, co je přípustné a  co 
není a kdo je demokratický a kdo ne. 
Toto mám na mysli. Pominu-li takové 
experty, kteří byli aktivní svazáci teh-
dy a jsou jimi i dnes, takzvané převlé-
kače kabátů, zaujalo mě, že se tehdejší 
disidenti v nové době postupně rozdě-
lili a často si nemohou přijít na jméno, 
i když tehdy byli třeba kamarádi. Jedni 
bojovali proti nesvobodě tehdy a bojují 
proti ní i dnes, jiní jen tehdy a dnes ji 
hájí (schvalují například nálepkování 
a cenzuru jiných názorů, válčení v Af-
ghánistánu, Iráku či všude jinde...). Jak 
tohle vnímáte vy?
Jako přirozený běh života. Každý si v no
vých poměrech hledá vlastní místo. Svo
je uplatnění podle povahy a sklonů. Taky 
podle schopností a  talentů. Neviděla 
bych v  tom vždycky zlý nebo nečestný 
záměr. Například já se musela smířit 

„Listopad jsem nepozorovala skepticky, 
naopak: byla jsem zvolena za Občanské 

fórum do České národní rady. Jistá skepse 
se začala ozývat až k půli devadesátých let 

s pochybnostmi o způsobu privatizace.”   
Foto Profimedia
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s tím, že nenapíšu výdělečný bestseller, 
protože prostě psát komerční literaturu 
nechci a asi ani neumím. Tak se autoři 
jako já uskupují s nakladateli, kterým ne
jde jen o zisk, a tiše čekáme, jestli si vy
dané knihy všimne středoproudý recen
zent ve vlivných novinách. Nevšimne, na 
to vemte jed.

Každé postavení je ale volba! Když 
se někdo převlékne ze svazáka na ji
ného svazáka, je to pořád ten stejný 
svazák, jen s jinými slovy. Stojí za za
znamenání? Některý ano, post má na 
to dost vysoký. A? Odpovídám snad 
za něj já? Prostě se ocitl ve skládance, 
kterou je snadné dešifrovat. A  podle 
množství kabátníků se pak dá posu
zovat schopnost nebo neschopnost 
poměrů se kabátění zbavit. Nic víc. 
Bráním se být osobní. Jen si dobře vy
bírám, s  kým jít na pivo; a  stanovila 
jsem si zásadu: vyhýbat se zlým lidem. 
A  moje povaha mi občas připomene, 
proti komu nebo proti čemu se ohra
dit. V  eseji, v  rozhovoru nebo třeba 
v románu.

Při přebírání Krameriovy ceny za ce-
loživotní dílo jste řekla, že jste zařazo-
vána mezi pravdoláskaře, ale není to 
pravda. Vy jste jejich vidění světa nikdy 
nesdílela? 
Mně to Havlovo srdíčko vždycky při
padalo trošku legrační. Havlovy slavné 
eseje rozhodně měly na víc. A taky jsem 
postupně zjišťovala, jak při oddalování 
nebo sbližování lidí a stanovisek hraje 
svou roli původ, tradice, mentální pro
středí, rozdílnost kontaktů, psycholo
gické uzpůsobení. Tak například je ve 
mně vypěstovaná nechuť k  jakékoli 
moci. Každá moje funkce bylo mučení. 
Nemám posvátnou úctu k  autoritám, 
lidským ani božím. Rozhoduji se sama 
o  svých etických a  jiných zásadách, 
a  své přátele volím ne podle souhlas
ných názorů, ale podle vnitřních hod
not. Jestli jsou solidární. Jestli ctí lid
skou důstojnost. Jestli neznevažují svůj 
talent. Jestli mě mají rádi. A podobně. 

V  tomhle souznění povah a  mysli 
jsme například založili Akademii lite

ratury české; a  s  jediným záměrem, 
ocenit ty spisovatele, které ona oficiál
ní společnost přehlíží. Za velký úspěch 
jsem tenkrát považovala, že peníze na 
literární ceny nám poskytovala nadace 
TV Nova, osobně Petr Dvořák. Propo
jení nekomerce s komercí, no nebyl to 
skvělý trik, jak oboustranně oklamat 
společenské poměry? A  laureáti neby
li ledajací, Kliment, Fišerová, Kunde
ra, Nohavica, Keller, Trefulka, Páral, 
Žáček, Mahler. Akademie oceňovala 
i výrazná díla roku a podporovala vy
dání prvotin. Postupem let se ukáza
lo, že v  měnících se poměrech může 
zaniknout instituce, ale nezaniknou 
s ní spojená přátelství. Tak to dopadá 
i s Akademií. Moudrý Konfucius kdesi 
praví: Nestěžuj si na tmu, zapal svíč
ku. Ta akademie byla takovou svíčkou 
a asi i mým receptem, jak překonávat 
i vlastní nechuť k panujícím poměrům. 

Přinejmenším si můžeme postěžovat 
do telefonu. Anebo si navzájem přečíst 
rukopis. Anebo spolu napsat knihu.

Váš manžel Jiří Kantůrek byl po Listo-
padu ředitelem České televize. Když 
se dnes na tu televizi člověk dívá, je to 
trist ní. Jaký názor máte na to, co ČT 
produkuje například ve zpravodajství?  
Televizi řídí a pracuje v ní úplně nová 
generace, vlastně dvě nové generace. 
A  zřejmě jí dávají svou generační po
dobu. Já se na televizní zpravodajství 
nedívám, čtu jen ráno na Seznamu 
přehled hlavního tisku a  hlavních 
webů. A nadto: Česká televize natočila 
celou řadu filmů podle mých knih nebo 
scénářů, Přítelkyně z  domu smutku 
dostaly několik cen v Cannes, Jan Hus 
byl úspěšný i v zahraničních televizích, 
Jana Palacha filmoví kritici ocenili jako 
nejlepší film roku a měl osm nominací 

na Českého lva; teď v ČT čeká na zfil
mování můj scénář o svatém Václavo
vi, českém knížeti. Tím nechci říct, že 
bych se neodvážila říct kritický názor 
na televizní programy, ale při té své 
spolupráci s ní by mi to přišlo trochu 
chucpe.

Proč jsou lidi schopni uvažovat větši-
nou jen černobíle, nikoli v  souvislos-
tech, a nesnáší jiné názory? Je to doved-
nou manipulací politiků a médií, nebo 
sebou nechají manipulovat z  pohodl-
nosti, v duchu „hlavně když je otevřený 
supermarket a hospoda“?
Já bych to neformulovala tak černě. 
Vidět svět v  souvislostech vyžaduje 
velkou rozumovou, myšlenkovou i  vě
domostní průpravu, a  tu nemá každý, 
a ne každý je schopen ji podstoupit. Do
konce ani ne každý s maturitou. Je to 
taky jistý druh nadání. A  nadto: proč 

vyžadovat schopnosti, které ti daní lidé 
v hospodě nepotřebují? Nemyslím si, že 
různé ty přelivy nálad a projevů nespo
kojenosti jsou výsledkem manipulací, 
v hospodách se na vrchnost spíš nadá
vá; ale jsou výsledkem právě té životní 
zkušenosti, kterou si předávají i v těch 
hospodách. Anebo v domě. Ráno mě po
zdravila sousedka: „Kruci, už zase zdra
žily brambory!“

A snášet jiné názory? To je velké umě
ní a  disponují jím jen filosofové a  ně
kteří křesťanští kněží. A potom: čím se 
budou lidi bavit, když spolu budou jen 
souhlasit? A o čem bych já, ubohá spiso
vatelka, pak mohla psát? Žádné drama? 
Žádný rozpor? Žádné rozmíšky?

Taky mám pochybnosti o tom černo
bílém vidění. Když tak čtu ten ranní pře
hled, je daleko barevnější. Je to asi tím, 
že nesleduji jen korektní noviny a weby, 
ale baví mě právě ony nekorektní.  vid 

Byla jsem do té doby dost ironická, sebejistá, správná 
svobodomyslná intelektuálka. Ty mé přítelkyně z cely, 
a ne samo vězení, mě naučily smyslu pro pokoru.
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Desítkám turistů i  náhodných 
kolemjdoucích se v  úterý 
11. června naskytla netradiční 
podívaná. Dvě stě padesát pís

kovcových kamenů o váze 60 tun vměst
naných na nákladní loď pomalu plulo od 
Malé Strany směrem ke Karlovu mostu. 
Někteří jen užasle hleděli, našli se ale 
i tací, kteří plavidlo nadšeně vítali a zdra
vili posádku, jež mávání opětovala. 

O necelé dva týdny dříve, než připlul 
náklad ze Staré Boleslavi a  zakotvil 
u nejslavnějšího českého mostu, začala 
skupinka pěti lidí rozebírat pomocí kla
dívek a dlát dlažbu mezi radnicí a Týn
ským chrámem na Staroměstském 
náměstí. Přesně v místě, kde byl v  17. 
století vztyčen a v roce 1918 stržen tak
zvaný Mariánský sloup. „Stavba byla ofi
ciálně zahájena,“ radoval se akademický 
sochař Petr Váňa, jenž se snaží po 100 
letech na Staroměstské náměstí cennou 
památku, která byla před sto lety zni
čena rozzuřeným davem, vrátit. Na její 
napodobenině trpělivě pracuje již více 
než 20 let. Loď, která kameny přivezla, 
bude nyní sloužit jako staveniště pro 
dokončení sochařova velkého díla.

Jenže velmi záhy dorazila na místo 
také policie a  úředníci z  magistrátu, 
kteří „opakování dějin“, neboli novému 
postavení repliky vůbec první barokní 
sochy v Čechách, zabránili. A oznámili, 
že veškeré práce v tomto směru probí
hají načerno. „Došlo tady k neoprávně
nému záboru užívání veřejného pro
stranství. Svým konáním se dopustili 
přestupku, a proto jim policie i Měst
ská část Prahy 1 uložili, že musejí mís

to navrátit do původního stavu,“ pro
hlásil dramaticky mluvčí magistrátu 
Vít Hofman s tím, že Praha tento sloup 
nechce.

A  to přesto, že již v  roce 2008 pri
mátor Bém zřídil odbornou komisi, 
která se zabývala rehabilitací Staro
městského náměstí, a v roce 2013 Rada 
hlavního města Prahy rozhodla, že by 
bylo dobré Mariánský sloup obnovit 
v  rámci rekonstrukce celého Staro
městského náměstí. K  tomuto účelu 
pak sochař Váňa v  roce 2017 obdržel 
stavební povolení. Tato rozpolcenost 
a nejednoznačnost je ostatně pro celý 

šestnáctimetrový artefakt od samého 
počátku jeho existence typická.

„Pokud chce někdo něco stavět na 
cizím pozemku, nestačí mu jen sta
vební povolení, ale musí mít také 
svolení majitele.  Jako město musíme 
chránit  vlastnické právo. Zastupitel
stvo se jasně vyjádřilo, že o  Marián
ský sloup na Staroměstském náměstí 
Praha nemá zájem, a  svolení majitele 
tedy nedala,“ řekl současný primátor 
Zdeněk Hřib, který je odpůrcem stav
by. Ten během červnového jednání na 
magistrátu přiznal, že se na věc dívá 
především z politického hlediska. Po
dle něj není ani tak důležité, jaká je 

pravda, ale to, jak jsou věc či symbol 
vnímány veřejností. Což je přístup 
zcela odlišný od náboženské či vlaste
necké zaťatosti, která byla již tolikrát 
utopena v krvi.

Primátor rovněž poznamenal, že pří
znivci sloupu sice mluví o umístění ar
tefaktu coby aktu smíření, jejich snahy 
však zatím vyvolávají spíše spory a spo
lečnost rozdělují:  „Nemyslím si proto, 
že je umístění sloupu na tomto místě 
vhodné.“

Jde přesně o tu situaci, která se nazý
vá patová. Ať uděláte, co uděláte, vždy 
to povede ke konfliktu a  vyvolá zlou 

krev. Uvažování pražského primátora 
dává v mnoha ohledech smysl: Nač pát
rat, na které straně je pravda nebo jaký 
byl skutečný význam tohoto díla, když 
daný symbol v lidech vyvolává nepřeko
natelné rozpory? Alespoň tedy v  těch, 
kteří se o to, co se kolem nich staví, ne
zajímají jen v případě, že jde o nový ob
chodní dům… Proč ale vůbec budí tolik 
vášní krásně vyvedený šestnáctimetro
vý kus pískovce?

Při příjezdu majestátně vyhlížejícího 
říčního plavidla budila pozornost pře
devším socha panny Marie na přídi. Prá
vě ona hraje důležitou roli v  příběhu, 
který začal již před dlouhými čtyřmi 

ZA ZÁDY Panny Marie
Před sto lety byl na Staroměstském náměstí davem Pražanů stržen raně 

barokní Mariánský sloup, o jehož znovupostavení se dnes vedou líté spory. Nejde 
však jen o běžnou hádku katolíků a jejich odpůrců. Nenápadná socha se totiž 
přímo dotýká české státnosti a stala se součástí pozoruhodného příběhu, jenž 

začal už na Bílé hoře a nyní znovu nabývá na důležitosti...

Jde o patovou situaci. Ať uděláte, co uděláte, vždy to 
povede ke konfliktu a vyvolá zlou krev. Proč ale budí tolik 
vášní krásně vyvedený šestnáctimetrový kus pískovce? 

Z DOMOVA



15

Mariánský sloup stál na Staroměstském 
náměstí 268 let, přímo naproti místu, kde 
byli popraveni čeští pánové. Až do roku 
1918, kdy byl stržen davem.   Foto Profimedia
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Dvě stě padesát pískovcových kamenů 
o váze 60 tun pro stavbu Mariánského 
sloupu, vměstnaných na nákladní loď, 
připlulo ke Karlovu mostu.     Foto Profimedia

sty lety. V době, kdy byl český národ na 
kolenou a  vyhlížel jednu z  nejhorších 
etap ve svých dějinách.

Byla to doba vraždění, loupení, krve 
a zmaru, která začala povstáním české 
šlechty vůči Habsburkům, konkrétně 
Matyáši II. a  jeho nástupci Ferdinandu 
II. Štýrskému. Oba porušovali rudolfský 
Majestát, který zaručoval náboženskou 
svobodu, jež se v  českých myslích za
hnízdila zásluhou husitského hnutí. 
Nespokojenost s nadvládou Habsburků 
u  části šlechtictva vyvrcholila českým 
stavovským povstáním a prohranou bi
tvou na Bílé hoře. Ta pak vyústila v tři
cetiletou válku, jež pustošila celou Evro
pu a ukončil ji až v roce 1648 Vestfálský 
mír. O dva roky později byl pak jako při
pomínka klidu zbraní a toho, že se naše 
stověžatá Praha dokázala ubránit před 
obléháním rozjívených Švédů, posta
ven Mariánský sloup, shodou okolností 
pravděpodobně první barokní socha 
v  celé střední Evropě. Kýžený klid ale 
socha přesto nepřinesla…

Jisté je v tomto pozoruhodném příbě
hu jen jedno – Mariánský sloup je sym
bolem nesmírné důležitosti. Problém je, 
že se nikdo nedokáže shodnout, symbo
lem čeho má vlastně být. I to je důvod, 
proč mají ohledně sloupu svým způso
bem pravdu všichni, v závislosti na úhlu 
pohledu. Jde o jeden z mála zamotaných 
případů, kdy různá stanoviska zaujímají 
i lidé, kteří jsou obvykle na jedné názoro
vé lodi, nebo spolu naopak souhlasí lidé, 
kteří si jinak nevěří pozdrav a neshod
nou se ani na tom, co je za den. 

Díky, Marie
Mezi vůbec  nejhlasitější obránce Mari
ánského sloupu patří bývalý diplomat ve 
Vatikánu a předseda Evropského centra 
pro staré sakrální umění Jiří Pavel Pešek. 
Považuje jej za „mimořádně vzácnou du
chovní i kulturněhistorickou památku 
jedinečné  umělecké hodnoty, jež tvo
řila  integrální nedílnou součást archi
tektonického prostoru Staroměstského 
náměstí a určovala jeho zcela specifický 
ráz jako srdce Staré Prahy i Evropy“. Pan 
Pešek je ortodoxní katolík a zásadně od

mítá jakoukoli jinou pohnutku ke stav
bě památky než coby „symbolu hluboké 
láskyplné vděčnosti Pražanů Bohorodič
ce Panně Marii za záchranu jejich životů 
a majetků před rabováním, vražděním 
a  znásilňováním žoldáky švédské oku
pační armády generála Königsmarcka 
v roce 1648“.

Podobný pohled, i když nekatolický 
a spojený s duchovnem obecně, nabízí 
i Martin Kováč, tajemník spolku Uni
verzalia, jenž navazuje na rozsáhlou 
činnost předválečné společnosti Uni
versalia. Ta usilovala o  co nejhlubší 
poznání zdroje veškerého esoterismu 
a  sdružovala badatele, jako byl slav
ný Jan Kefer. „Mariánskou symboliku 
pokládáme za základ, který formo
val duchovní kulturu Evropy v  po
sledních dvou tisících letech, a proto 
z našeho pohledu tvoří jeden z pilířů 

současného  hermetismu. Symbolika 
Panny Marie se promítá do studia my
stiky i alchymie spirituální i praktic
ké a kulturní památky, obrazy, sochy 
a tedy i mariánské sloup nesou důle
žité duchovní poselství. V neposlední 
řadě tvoří i  ,duchovní vysílače‘, tedy 
zdroj energie, která ovlivňuje a  for
muje vývoj lidské duše. Přítomnost 
Mariánského sloupu na tak energe
ticky citlivém místě, jakým je Praha 
a  její centrum, je z hlediska českého 
národa, zvláště v  současném kritic
kém období jeho existence, velmi žá
doucí. Žádný národ nemůže existovat 
bez vlastních duchovních kořenů a ty 
se právě různé síly pokoušejí zničit. 
Mariánský sloup by se tak stal jistou 
obranou proti těmto snahám. I jeden 
ze zakladatelů Universalie, Jan Ke
fer, nabádal české hermetiky, aby se 

Z DOMOVA
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přimkli ke křesťanskému ,egregoru‘, 
který jim poskytne pevný základ pro 
studium duchovních nauk,“ říká Mar
tin Kováč.

Vítěz bere vše
„Nechceme, aby se z obnovy sloupu stala 
otázka politická ani otázka triumfalis
mu či vítězství nad někým. Skutečností 
je, že sloup byl postaven jako poděko
vání za ubránění Prahy,“ vyslovil se loni 
za Společnost pro obnovu mariánského 
sloupu historik Karel Kavička. Přede
vším římští katolíci akcentují duchovní 
význam či lásku k Panně Marii, a hlubší 
souvislosti například s politikou odmí
tají. Jenže Panna Marie je v tom, jak to 
v  podobných případech bývá, nevinně 
a právě politickonáboženská otázka je 
s  touto stavbou neoddělitelně spjata. 
A co víc, je klíčová. 

Není známo, jaké názory na stavbu 
Mariánského sloupu v  tomto ohledu 
panovaly v době jeho vzniku. Výzkumy 
veřejného mínění se tehdy jaksi neprová
děly. Po vyčerpávajících bojích, které stá
ly život 30 až 40 % české populace, měli 
přeživší zcela jiné starosti – například 
jak se uživit ve zpustošené zemi. Ideolo
gicky a co se vyznání týče byly navíc kar
ty rozdány jasně – Habsburkové potlačili 
český vzdor a  římskokatolická církev 
převálcovala protestanty. Ten, komu byl 
život milý, musel otočit a  sekat latinu, 
nebo utéct do okolních zemí tak, jako to 
učinilo mnoho významných protestantů 
v čele s Janem Amosem Komenským.

Pokud příznivci Mariánského sloupu 
uvádějí, že jeho stavba byla od počátku 
projevem díků Panně Marii za úspěš
nou obranu města před Švédy a oslavou 

míru, pak je třeba se podívat na to, co se 
za oněmi vzletnými pojmy jako mír, víra 
či svoboda ukrývá. Jinými slovy, tato ver
ze je oficiální, a tak je ji také třeba brát. 

Pokud se ale na věc podíváme neka
tolickýma, neuměleckýma či nearchi
tektonickýma očima, zjistíme, že jednu 
rovinu, která se nám hodí, od druhé, jež 
nám nejde pod vousy, nelze zkrátka od
párat. I kdybychom připustili tuto verzi 
a  sdíleli nadšení katolíků z  ubránění 
Prahy a vděk Panně Marii za pomoc při 
obraně před Švédy a následné ukončení 
třicetileté války, musíme se v prvé řadě 
ptát, co konec války stvrzený Vestfál
ským mírem v roce 1648 pro Čechy zna
menal. A právě tady, při vší úctě k Panně 
Marii, to teprve začíná být zajímavé.

Víra, svoboda a pravda jsou jistě hez
ká věc, ale s těmi vždy ruku v ruce vždy 
kráčí i moc a peníze. Ty především. „Hrů
za rozšířila se po Praze. Obyvatelstvo 
se dovtipovalo, že katanské zacházení 
s  mrtvolou Früweinovou bylo nelítost

nou předehrou poprav příštích. Advokát 
pražský Martin Früwein totiž, jenž jako 
účastník povstání vězněn byl v Bílé věži, 
spadl ze střechy věžní do Jeleního příko
pu a zabil se. Nebylo jasno, potkaloli ho 
neštěstí při pokusu útěku či bylali to se
bevražda. Nebylo by divu; trpěl bolestmi 
od listopadu 1620, kdy surový německý 
velitel hrabě ze Sulzu po kapitulaci Pra
hy dal mu páliti přirození, aby na něm 
vydřel peníze. Již několik dní před smrtí 
jevil skleslost ducha a pomatenost mysli. 
Nad mrtvým Früweinem byla vykonána 
ohavná poprava.

Za svítání kat vyhledal jeho mrtvolu, 
kterou v pytli přehodil přes zeď a od
vezl na katovském voze na Bílou horu. 
Tam uťal mrtvému hlavu, jeho pachol
ci rozčtvrtili tělo, vnitřnosti vytrhali 
a  zakopali, kdežto čtvrti těla narazili 

na kůly: jednu na Bílé hoře, druhou na 
silnici k Velvarům, třetí za bránou Vyše
hradskou a čtvrtou za bránou Horskou. 
Hlavu a pravou ruku přivezli do města 
a  upevnili je na novoměstské šibenici 
na hořejší části Koňského trhu. Co vy
konáno na mrtvém Früweinovi, to dle 
rozsudků z  19. června čekalo na živé 
odsouzence,“ popisoval ve vzácném díle 
z roku 1921 s názvem Poprava českých 
pánů český politik, historik a  spisova
tel Jan Herben neslavný osud českého 
stavovského povstání, jež bylo ukonče
no bitvou na Bílé hoře v roce 1620.

A tak se také stalo. „Popraviv jedenác
te odbojníků, kat Mydlář umdlel a také 
meč jeho byl otupen. Proto na chvíli 
odpočíval. I přemnohým divákům bylo 
dosti toho krvavého divadla. Mnozí 
už předtím prchali hrůzou z  náměstí 
Staroměstského a  jiní z těch, kteří zů
stávali, svíjeli se v křečích a upadali do 
mdlob. Nesnese toho lidská přiroze
nost, vidět stínati a věšeti 27 lidí. I kato

Je Mariánský sloup symbolem vděčnosti Panně Marii 
za záchranu životů a majetků před Švédy, nebo české 
potupy po Bílé hoře?  
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vy nervy vyžadovaly si odpočinutí. Však 
jména všech popravených zapsána jsou 
v  letopisech. Kdybychom se vrátili na 
konec, spatřili bychom, že před desátou 
hodinou dopolední bylo dokončeno již 
stínání a věšení a mučení. Trvalo čtyři 
a čtvrt hodiny. Krev se rozlévala z leše
ní na dlažbu městskou. (…) Hrozný den 
21. června 1621 ukončen byl dozvuky 
katanskými. Kat odvezl ven za Prahu 
tělo doktora Jana Jesenského, jemuž 
nejdříve na lešení vyřízl jazyk z úst, po
tom ruku pravou a na konec hlavu uťal. 
Za Horskou bránou (konec Hybernské 
ulice) čtvrtil mrtvé tělo jeho a  vetkl 
čtvrti na kůly. Potom pacholci katovi 
odnesli z  popraveniště v  putnách 12 
hlav popravených a  zavěsili je v  želez
ných košících na Mosteckou věž.“

Nad neobyčejnou krutostí rakouské
ho císaře Ferdinanda II. a  jeho skvad
ry zůstával rozum stát. Hlavy vůdců 
neúspěšné revoluce, které oklovávali 
ptáci, byly na Mostecké věži vystaveny 
dlouhých deset let. Za provinilé rebely 
byli dle císařského nařízení pokládá
ni všichni, kteří nedovedli prokázat 
svou nevinu. Rozděleni byli do tří tříd. 
Nejkrutější tresty stihly samozřejmě 
pány a měšťany, kteří povstání vedli. Ti 
ztráceli život i jmění. Do druhé patřili 
ti, kdo byli před revolucí v císařských 
a  královských službách, ale Ferdinan
du II. se zpronevěřili. Těm měl sice být 
darován život, ale sebrán veškerý ma
jetek. A do třetí třídy zařazení a  „po
kutovaní“ byli všichni, kteří se sice 
ničeho nedopustili, ale uznávali vládu 
Fridricha Falckého, chvilkového české
ho krále zvoleného českými stavy.

Jak poznamenal český historik 19. 
století Antonín Gindely: „Záleželo na 
dobré nebo zlé vůli osob, jimž vyšet
řování bylo svěřeno, nemajíli téměř 
všichni obyvatelé země vřazeni býti 
do první třídy provinilců, poněvadž 
ani katolíci nebyli jistí před výčitkou, 
že nějakým určitým jednáním svým 
nebyli zapleteni do povstání.“ Jinými 
slovy, český majetek byl pod zástěrkou 
víry a rebelie systematicky rozdán do 
rukou rakouských, německých a jiných 

Jakmile se Petr Váňa pustil do rozebírání 
dlažby, aby mohl začít sloup stavět, 
přijeli na místo úředníci magistrátu 
a městská policie a stavbě zamezili. 
Dole: Spisovatelka Lenka Procházková, 
která je proti stavbě, a předseda Jazzové 
sekce Karel Srp, jenž je pro změnu pro. 
Foto Profimedia
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cizích rodů. A také českých „prorežim
ních“ šlechticů v  čele s  Albrechtem 
z Valdštejna. 

Z  celkového počtu 926 statků v  Če
chách jich bylo ukradeno 435, z  toho 
147 velkých panství. Na  Moravě  se 
konfiskace dotkla více než 150 panství 
a statků. V první vlně získaly velké ma
jetky zahraniční šlechtické rody, ale 
spoustu statků dostala také část české 
šlechty, která stála na té „správné“, tedy 
vítězné rakouské straně. Valdštejn, jenž 
vítězům zásadně pomohl a  aktivně 
vystupoval proti českým zájmům, byl 
paradoxně nakonec svými původními 
chráněnci ze zahraničí obětován, tak
že si rozdělili i jeho kořist. Teprve tato 
druhá vlna přeskupování majetku zna

menala definitivní kolonizaci českých 
zemí. Velká část bohatství po likvidova
ných a  vyháněných protestantech při
padla také katolické církvi.

Nic nebude
Když se vyčerpávající třicetiletá válka 
chýlila k závěru, a zbývalo pět let do kon
ce bojů, jaké do té doby Evropa nepozna
la, mocnosti se jaly vyjednávat o míru. 
A samozřejmě majetku. V srpnu 1643 se 
německá protestantská knížata dohodla 
se Švédskem, že podpoří návrat majet
kových poměrů před rok 1618 a  české 
šlechtě bude vráceno to, co jí bylo ukra
deno. Právě na Švédsko sázeli i  mnozí 
čeští exulanti v  čele s  Janem Amosem 
Komenským. Ten dokonce na sever odjel 
a  jednal s královnou Kristýnou a  jejím 
kancléřem  Axelem Oxenstiernou. Dou
fal, že královna pomůže na mírových 
jednáních osvobodit české země ze spá
rů Habsburků, a  prosil Švédy, aby nás 
neopouštěli.

Nakloněna vrácení majetku v  Ev
ropě podle poměrů z  roku 1618 byla 

zpočátku i  Francie, ale nakonec to 
kardinál Mazarin, jenž vystřídal ve 
funkci prvního ministra kardinála Ri
chelieua, odmítl, protože by tím kato
líci a k nim se hlásící šlechta výrazně 
zchudli. Zejména v Čechách, kde brali 
jako vítězové vše. O víru ani mír dáv
no nešlo…

Jednou z důležitých otázek Vestfálské
ho míru bylo právě dořešení majetkové 
otázky v českých zemích. Německá pro
testantská knížata se shodla v  březnu 
1647 na návratu majetkových poměrů 
k termínu 1. ledna 1624, pouze pro české 
země měl platit rok 1618. S tím souhla
silo také Švédsko. Jenže císařská delega
ce z Rakouska, které si namastilo kapsy 
nejvíc, toto řešení zablokovala.

Poslední nadějí tak pro Čechy zůsta
lo protestantské Švédsko, jež koncem 
července 1648 dobylo Pražský hrad 
a  Malou Stranu. Vojáky ale evidentně 
politika příliš nezajímala a na plný úva
zek se věnovali loupení a rabování ma
lostranských paláců. Změnilo se také 
vnímání Čechů, kteří již čtvrtstoletí 
procházeli intenzivní katolickou pře
výchovou a během vyčerpávající války 
a po tom, jaké hrůzy zažili, už pro ně 
nebyla náboženská a politická svoboda 
tak důležitá. Švédové tak tuhý odpor 
možná vůbec nečekali, nicméně Praha 
se jim srdnatě bránila až do uzavření 
Vestfálského míru. V  jeho konečném 
znění Švédové nakonec souhlasili s da
tem restitucí k  roku 1630, což zna
menalo jediné – totální a  definitivní 
prohru českých stavů a  měšťanstva 
a posvěcení rozebrání země do cizích 
rukou. 

I  kdybychom připustili, že byl Mari
ánský sloup vztyčen jako projev díků 
Panně Marii za úspěšnou obranu Prahy 
před Švédy a uzavření míru v Evropě, 

Nad krutostí rakouského císaře Ferdinanda II. zůstával 
rozum stát. Hlavy vůdců neúspěšné revoluce, jež 
oklovávali ptáci, byly na Mostecké věži vystaveny 10 let.
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velmi záleží na tom, z které strany se 
na to podíváme. Opravdu takhle může 
vypadat vítězství?

České vlastence například dráždilo 
a dráždí, že jde v podstatě o kopii po
dobného sloupu v Mnichově, který tam 
v roce 1638 vztyčil Maxmilián I. Bavor
ský na paměť bitvy na Bílé hoře. Sloup 
na Staroměstském náměstí byl posta
ven v roce 1650 a slavnostně posvěcen 
o dva roky později za přítomnosti císa
ře Ferdinanda III., který dokonce slíbil, 
že na jeho stavbu přispěje. Jenže když 
ho sochař Jan Jiří Bendl postavil, pení
ze nikdy nedostal, a tak neměl poma
lu ani na chleba. Mariánský sloup nesl 
nápis: „Panně rodičce bez poskvrny pr
votní počaté za obhájení a osvobození 
města zbožný a  spravedlivý císař so
chu postavil.“ O spravedlivosti i zbož
nosti rakouského císaře nechť raději 
soudí jiní…

Přední český historik přelomu 19. 
a 20. století Josef Pekař napsal, že sloup 
měl „oslavovat vítězství katolicismu 
nad kacířským královstvím“. To nazna
čuje i Marie stojící na hlavě přemože
ného draka. Dole na podstavcích zase 
byli čtyři andělé, kteří zabíjejí čtyři 
bytosti – lva, baziliška, draka a hada. 
A právě had představuje herezi či pří
mo kacíře neboli nekatolíky v českém 
národě, které měl tento anděl během 
třicetileté války vyhladit, ať už mečem, 
nebo nedobrovolným obrácením na 
katolictví.

„Bylo to razítko Habsburků a  Vati
kánu, že přebírají vládu nad českými 
zeměmi,“ myslí si spisovatelka Lenka 
Procházková, hlasitá odpůrkyně obno
vení Mariánského sloupu. „Po uzavření 
Vestfálského míru dostali všichni, co 
chtěli, kromě Čechů, ti nedostali nic. 
Ferdinand rozdal celou zemi Lichten
štejnům a spol.“

S  tímto výkladem souhlasí i  vý
tvarník, horlivý křesťan a  neúnavný 
šiřitel slova Božího Václav Lamr, jenž 
se účastní „protisloupových“ setkání. 
„Žádný národ na světě si neobnovu
je symboly své dlouhodobé poroby 
a ztráty občanské a náboženské svo

A je to. Mariánský sloup, spojovaný 
s nadvládou Habsburků, vydržel v nové 
Československé republice v roce 1918 
jen pár dní. Bude se teď znovu stavět?   
Foto Profimedia
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body. Je to, jako kdyby někdo roztrhl 
starou ránu.“

„I po čtyřech stoletích mne děsí fy
zická surovost, která v Evropě vládla, 
a  věty, které uvěznění pronášeli po 
rozsudku. Přesto jsem názoru, že Mari
ánský sloup na Staroměstské náměstí 
patří. Pro výstrahu, dokud nebudou ve 
školách učit pravdu. A naproti sloupu 
bych viděl sousoší všech 21 umučených 
vlastenců,“ myslí si naopak dlouholetý 
předseda Jazzové sekce a kolega Lenky 
Procházkové z disentu Karel Srp.

Morový sloup
Třetího listopadu 1918, první neděli 
po vzniku Československa, neodolal 
Mariánský sloup nájezdu žižkovských 
hasičů, které přivedl pražský bo
hém Franta Sauer. Další část Pražanů 
se tomuto aktu snažila zabránit, a tak 
došlo k bitce mezi odpůrci a příznivci 
sloupu. Žižkovský bouřlivák František 
Sauer, blízký kamarád spisovatele Ja
roslava Haška, přilákal na Staroměst
ské náměstí i  účastníky protikatolic
kého shromáždění na Bílé hoře, aby 
měla akce větší grády. Ve svých pamě
tech později napsal, jak chtěl udělat 
něco důrazného, protože se mu zdálo, 
že protirakouská a  protiněmecká re
voluce ztrácí na síle a ještě není vyhrá
no. „Dnes řeční k lidu kdekdo. Za Ra
kouska byl zalezlý někde za pecí, bál 
se jen trochu nahlas promluvit, a dnes 
mluví, řve od rána do večera. Kdyby ti 
lidé, jak tu jsou, porazili tenhle sloup 
hanby, nebylo by to sice pražádné hr
dinství, ale aspoň jaksi čin, jistě větší 
než začmárávání německých firem.“

Když byl prezident nového českoslo
venského státu Tomáš Masaryk z Lon
dýna dotázán, proč jsou u nás bořeny 
náboženské symboly, uvedl, že nejde 
o náboženský, nýbrž politický symbol: 
„Také se mi naskytla první charakteri
stická diplomatická zápletka: povalení 
mariánské sochy v Praze zavdalo Vati
kánu podnět, aby na událost upozornil 
v  Londýně. Nevím, v  jaké formě se to 
stalo, neboť mi to nebylo notifikováno 
oficiálně. Neznal jsem podrobností, ale 

byl jsem si jist, že čin vznikl především 
z rozčilení politického, nikoliv nábožen
ského, a tak jsem věc vyložil. Věděl jsem 
přece, jak odstranění této sochy často 
bylo požadováno, protože platila za po
mník naší porážky na Bílé hoře.“ Je vel
mi nepravděpodobné, že takto vnímaná 
stavba se může stát aktem smíření, byť 
by byla sebekrásnější a sebehodnotněj
ší. Je opravdu rozumné jitřit staré rány?

V davu, který strhl raně barokní pa
mátku, byl i Jaroslav Seifert, jenž o tom 
složil báseň s názvem Morový sloup:

 (…) Sotva jsem vešel, Holan zavřel 
prudce knihu a zeptal se mě jaksi 
pohněvaně, zda také věřím v posmrtný 
život nebo v něco ještě horšího.

Já však jeho slova přeslechl. 
Na nízké skříňce u dveří zahlédl 

jsem odlitek ženské hlavy. 
Proboha, tu znám! Ležela tam, 

spočívajíc na tváři jako pod gilotinou. 
Byla to hlava Panny Marie ze 

Staroměstského rynku. Shodili ji 
poutníci, když právě před šedesáti 
lety vraceli se z Bílé hory.

Porazili sloup se čtyřmi ozbrojenými 
anděly, na kterém stála. 

Nebyl ani zdaleka tak vysoký 
jako Vendomský v Paříži.

Budiž jim odpuštěno. 
Trčel tam na znamení porážky 

a hanby českého národa a poutníci byli 
rozjařeni prvními doušky svobody. 

Byl jsem tam s nimi. 
A hlava rozbité sochy kutálela se 

po dlažbě blízko místa, kde jsem stál. 
Když se zastavila, její zbožné oči 

se dívaly na moje zaprášené boty.
Tentokrát však dokutálela se ke 

mně už podruhé a mezi těmito 
dvěma okamžiky byl téměř celý 
lidský život, který patřil mně. 

Neříkám, že byl šťastný, 
ale už je u konce.

Prosím, řekni mi ještě jednou, nač 
ses to ptal, když jsem vešel. A odpusť.

Přesto, nebo právě proto, že nejde 
o  „mainstreamové“ téma, jež zajímá 
masy, je nezbytné pochopit tehdejší 
dobu a nejdůležitější souvislosti, neboť, 
slovy písně skupiny Lucie, „středověk 
neskončil, středověk trvá“. I  když se 
fakticky jednalo již o  raný novověk. 
Pokud alespoň trochu porozumíme 
tomu, co se dělo tehdy, bude nám rá
zem o dost jasnější, co a proč se děje 
kolem nás dnes. Ač se to na první po
hled nezdá, ve sporu o Mariánský sloup 
nejde jen o dávnou a zapomenutou his
torii, ale též o žhavou současnost.

Historický spor tak v žádném případě 
není pouhou kratochvílí lidí, kteří se ne
mohou shodnout, jak má vypadat veřej

ný prostor, protože jeden má rád holky 
a jiný vdolky. Ostatně umění či architek
tura často vášně vyvolává. Protestovalo 
se kdysi proti stavbě Obecního domu, 
stejně jako nedávno proti Kaplického 
Národní knihovně zvané Chobotnice. 
Náladu ale vyhrotily i některé výtvory 
sochaře Davida Černého, například jeho 
česká země, na kterou močí dvě posta
vy – jedna na Čechy a druhá na Moravu.

Hádka o  Mariánský sloup je jiná, 
neboť se svou podstatou přímo dotý
ká celé české státnosti. A  jako nit se 
v  tomto příběhu táhne až do dneška, 
kdy opět začíná nabývat své naléhavos
ti. S trochou nadsázky by se, v duchu 
zmíněného Černého díla, dalo říct, 
že je tento příběh s močením na naši 
zemi úzce spjat. O tom, jak to všechno 
úzce souvisí s  dneškem a  jaká obrov
ská bitva se odehrává v zákulisí, si po
víme zase příště. vid 

V davu, který strhl raně barokní památku, byl i slavný 
básník Jaroslav Seifert, jenž o tom složil báseň s názvem 
Morový sloup.

Z DOMOVA



22

VÝLET

Nejraději jezdím vlakem. Můžu 
si natáhnout nohy jak vsedě, 
tak v případě, že jsou všechny 
vagony plné. To se poslední 

dobou stává stále častěji, protože cesta 
na kolejích se oproti dřívějšku v mnoha 
případech vyplatí. A  to jak s  ohledem 
na provoz na silnicích či například stav 
naší hlavní drncálnice číslo jedna, tak 
i  finančně. Pokud si tedy dáte tu práci 
a nastudujete si, jak se dá koupit výhod
ná jízdenka; neboť i zde platí, že pozor
nému cena přeje, a o co si neřeknete, to 
nemáte.

Například skoro celý Středočeský kraj 
se nedávno připojil k  systému Pražské 
integrované dopravy (PID), což výrazně 

zlevnilo dojíždění v rámci regionu. Ten 
rozdíl vypadá zhruba takto:

U  pokladny na kutnohorském hlav
ním nádraží pán řekne: „Praha Hlavní 
nádraží, zpáteční.“ Odpověď je strohá: 
„215 korun.“ Kdyby býval řekl, že chce 
„jedenáct PIDových pásem“, platil by 
84 korun. Platnost takové jízdenky je 5 
hodin a  platí jak na cestu vlakem, tak 
třeba na pražské metro a tramvaje. Vtip 
je v tom, že zaměstnanci drah mají z cel
kem pochopitelných důvodů instrukce 
prodávat vlastní jízdenky Českých drah. 
Pro dopravce je to výhodnější než prodá
vat levnější jízdné a dělit se s Regionál
ním organizátorem Pražské integrova
né dopravy (ROPID), kam jsou všechny 

vlaky kromě typu Eurocity či Pendolino 
zařazeny. Pakliže tedy neřeknete kou
zelnou formulku nebo nebudete vědět, 
v kolikátém pásmu se nacházíte a kolik 
pásem potřebujete na cestu do Prahy, 
nečekejte, že vám někdo poradí. Na
příklad Kutná Hora spadá do sedmého 
pásma, ale čtyři pásma potřebujete ještě 
na Prahu, neboť vlak vjíždí až do centra. 
Na Kolín vám už stačí pásem deset za 
76 korun.  

Pán přede mnou, který si koupil lístek 
za 215 korun, si po příjezdu do Prahy 
musí koupit ještě minimálně jeden lís
tek na Městskou hromadnou dopravu 
za 24 nebo 32 korun, aby se dostal z ná
draží. Pokud by měl PIDovou jízdenku, 



23

VÝLET

Foto Profimedia

za 84 korun dojede za hodinu do Prahy, 
další tři hodiny může jezdit MHD po 
Praze a v limitu pěti hodin se stihne ješ
tě vrátit zpátky domů. A pokud ne, kou
pí si v automatu nový jedenáctipásmový 
lístek za 84 korun a označí jej v automa
tu až ve chvíli, kdy pojede zase metrem 
nebo tramvají na nádraží. Za 168 korun 
tak může každý, kdo o tom ví a nastu
duje si to, vesele jezdit celý den vlaky 
i městskou hromadnou dopravou.

Ty časy, kdy mě něco napadlo, a rozho
dl jsem se a někam vyrazil na blind, jsou 
zkrátka pryč. Jednak už nejsem bezsta
rostný mladík, a jednak se mi v poslední 
době nedaří nic, co nemám naplánova
né. Nejinak tomu bylo i v případě mého 
prázdninového rodinného výletu.

Za polovinu
„Dneska všichni říkají a všude píše se, že 
prej je moderní a zdravý jen tak chodit 
po lese. A  já bych řekl, že na tom kru
ci asi něco musí bejt, když o tom zpívá 
na svým albu  už i  Justin Timberlake,“ 
zasmál jsem se při písni nového české

ho hudebního objevu Jana Pokorného, 
který si říká Pokáč a  jehož popularita 
strmě roste. Pokáč je ajťák, a  jak sám 
říká, ze svých slabin dělá přednosti. A to 
tak vtipně, že nevíte, co myslí jako iro
nii a  co vážně. „Vážně nevím, co s  tím 
lesem pořád všichni maj,  jen jsem tam 
vlezl hned jsem si zasvinil svý boty znač
ky Nike. (…) Dneska jsem v lese byl, bylo 
to naposled, abych maily vyřídil, musel 
jsem vylézt na posed,“ linuly se tóny z rá
dia vpředvečer mého výletu… do lesa.

Přesněji řečeno do Lednickovaltic
kého areálu, jednoho z  nejkrásnějších 
míst v Čechách a na Moravě, kam jsem 
se vydal v den výročí upálení mistra Jana 
Husa právě proto, abych maily vyřizo
vat nemusel a trochu si vyvětral hlavu. 
A taky abych pro další článek prozkou
mal zdejší majetkové poměry týkající se 
vlastnictví zámku a okolních pozemků, 
které patřily jednomu z  nejmocnějších 
a nejbohatších světových rodů, jenž vý
razně zasáhl do historie českých zemí. 
A  to i  mnohem méně pozitivně než 
jen úctyhodným vybudováním Led

nickovaltického areálu, nejrozsáhlejší
ho člověkem vymodelovaného území 
v Evropě, jež se díky zámeckým zahra
dám,  záhonům s  květinovými koberci, 
lesům, vinicím a  rybníkům označuje 
jako zahrada Evropy.

Běžná zpáteční jízdenka do Břeclavi 
pro dva by stála ne zrovna přívětivých 
1158 korun. Jelikož ale moje šikovná 
žena večer před odjezdem telefonovala 
a  googlovala,  nakonec jsme s  pomocí 
paní u  pokladny koupili celodenní jíz
denku pro regiony Pardubický a Jihomo
ravský, která platila pro všechny vlaky na 
celý den a stála zhruba polovinu. I s mís
tenkou, protože vlak směřující do Buda
pešti byl i v šest ráno téměř plný.

Díky včasnému příjezdu a  rezervaci 
prohlídky jsme se mohli vydat na pro
hlídku reprezentačních sálů vlajkového 
zámku lichtenštejnského rodu. Nejvíc 
mě zaujala koupelna s obrovskou vanou, 
vyřezávané točité schody z  jednoho je
diného stromu nebo lipový vyřezávaný 
strop. Lichtenštejnové měli výborný kus 
i smysl pro humor. V salonku coby nej
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bohatší rod v Evropě, který žaluje Česko 
u 26 soudů o rozsáhlý majetek, jenž mu 
byl zabaven díky Benešovým dekretům, 
umístili motto, že láska a  přátelství je 
důležitější než bohatství. 

Po prohlídce zámku, jenž získal svou 
dnešní podobu ve  slohu  imitujícím an
glickou tudorovskou gotiku při rekon
strukci v 19. století a díky chladnějším 
teplotám v  Lednici sloužil jako letní 
sídlo, jsme míjeli obrovský skleník s pal
mami. Šikovná pokladní s  obchodním 
duchem nás směřovala k přístavišti, aby
chom absolvovali romantickou plavbu 
lodí biotopem Staré Dyje k  loveckému 
zámečku Janohrad. A pak od minaretu 
zpátky k  zámku, protože prý uvidíme 
bobra i želvu nádhernou. Tři kilometry 
lodí za sedm stovek pro dva, nekupte to. 
„Nemám z toho žádnou provizi,“ utrousí 
nenápadně paní pokladní. A to je zřejmě 
důvod, proč to zopakovala během kon
verzace ještě třikrát.

22 000 kroků
Bobra jsme sice neviděli, ale zaznamena
li jsme celou řadu dalších živočichů. „Vy 
vůbec nekoukáte kolem sebe,“ domlou
val tatínek hlasitě svým ratolestem. „Ale 
my se díváme,“ oponoval synek. „Díváte 
se, ale nevidíte,“ trval na svém otec. Tato 
konverzace mě přiměla zpomalit a po
řádně se rozhlédnout. Nic jsem ale nevi
děl, a to jsem si mohl krk i oči vykrou
tit. Až na zpáteční cestě kolem stejného 
místa jsem pochopil, na co pán své děti 
upozorňoval. Na stromě tu vykukovalo 
mládě z čapího hnízda. Kolik takových 
věcí asi člověku denně unikne jen proto, 
že se dívá, ale nevidí?

Co ale přehlédnout opravdu nešlo, 
byla turecká věž, která jako by vypadla 
z předměstí Istanbulu. Jde o nejstarší 
rozhlednu na českém a  moravském 
území a  za dobrého počasí je z  ní 
symbolicky vidět až na Vídeň. (Zatím) 
jediný minaret v  Česku představuje 
zároveň s dvaašedesáti metry nejvyšší 
stavbu tohoto druhu mimo islámské 
země. A to tu chtěl prý Alois I. z Lich
tenštejna postavit na konci 18. století 
mešitu, což mu neumožnilo nestabilní 

Z Břeclavi do Lednice jezdí o víkendech 
a svátcích stylový motoráček z 50. let. 

Zaveze vás až do zahrady Evropy.   Foto Šifra
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močálovité podloží. Multikulturní ex
perimenty elit tedy nejsou zjevně výsa
dou posledních let…

Ve zbytku dne se už jen kocháme 
mistrovským zahradnickým dílem. 
A  chodíme a  chodíme. Mobil ukazuje 
přes 22  000 kroků, což je zhruba 15 
kilometrů. Tedy zhruba jednou tolik, 
než je denní porce, kterou by měl člo
věk každý den ujít, aby nebyl nemocný 
a nezchátral.

Můj známý Vašek, jenž překročil pěta
padesátku, už pár let soustavně skučí. 
Buď ho bolí koleno, pata nebo kyčel. Po 
práci, kde se trochu hýbe, sedne nebo 

lehne k  počítači a  za velkého naříkání 
se zvedne až večer, nebo když ho donu
tí jet partnerka na nákup. Když jsem ho 
tak nedávno pozoroval, napadlo mě, že 
asi taky tak dopadnu, pokud nepřidám 
k  rannímu cvičení kliků ještě pravidel
nou svižnou chůzi; uvážímli, že převažu
jící náplní mé práce je právě sezení u po
čítače. „Tak proč nechodíš?“ ptal jsem se 
Vaška, když zase úpěl. Jako obvykle jsem 
si problému všiml nejprve na druhém, 
než mi po čase došlo, že jsem stejně líný 
a dělám totožné chyby. Jen břicho mám 
o  dvacet let menší. „Jak můžu chodit, 
když mě bolí nohy?“ nerudně odsekl.

Je to přesně naopak: nohy ho bolí proto, 
že nechodí. Beník, psí veterán, který dělá 
členům manželčiny rodiny společnost už 
patnáct let, se nedávno rozběhl za kocou
rem, který ho provokoval. Vystartoval 
jako čert a nevydržela to jeho levá zadní 
noha. Od té doby pajdal a měl ji asi čtrnáct 
dní ve vzduchu. Všichni se báli, v kombi
naci s velkými vedry, že se blíží jeho ko
nec, ale Ben všem ukázal, jak se to dělá. 
Pajdal a pajdal, až to nakonec rozchodil. 
Už sleze i schody, a když ucítí sousedovu 
čubu, peláší (skoro) jako za mlada. Kdyby 
si řekl, že ho bolí noha a nikam nejde, do 
pár měsíců by bylo po něm.

Bolest zad, kloubů, nohou a vůbec ce
lého pohybového aparátu, to všechno 
se dá léčit právě nejlepší medicínou pro 
tyto neduhy určené – chůzí.

Existuje spousta druhů pohybových 
aktivit, ale zatímco třeba při běhání do
chází k velkým otřesům a nárazům, což 
není dobré pro klouby, jen chůze nemá 
vedlejší účinky. Aktivuje se při ní koster
ní svalstvo a jeho následné posílení ule
ví namáhaným kloubům, páteři i lepší
mu postavení nožní klenby. Při chůzi se 
zapojují jak končetinové svaly, tak svaly 
kolem páteře, dýchací i břišní. Nehledě 
na to, že se při procházce na čerstvém 
vzduchu prokrví tělo a okysličí mozek 
a vítr vyfouká z hlavy hlouposti a vyčis
tí jí lépe než vysavač zaprášený obývák.

Při zpáteční cestě seděli na našem 
místě tři brněnští turisté, asi šedesáti
letý pán se dvěma dámami podobného 
věku, kteří se vraceli ze Slovenska. Na
konec jsme se do kupé nějak poskládali 
a dali se do řeči. Cítil jsem spokojenost 
s naším dnešním výkonem.

Asi abych ale neusnul na vavřínech, 
začali sympatičtí Brňané vyprávět, jak 
týden lezli po Nízkých Tatrách a zdolali 
mezi jinými cíli i  dvoutisícové vrcholy 
Ďumbier a Chopok. Jejich štíhlé postavy 
a ladné držení těla dávaly tušit, že cho
zení milují a nějakých patnáct kilometrů 
po rovince by pro ně byla jen taková roz
cvička. Nějak se ale začít musí a u chůze 
je jako u všeho ostatního důležitá hlav
ně pravidelnost. Příště se asi vydáme na 
Chopok.  vid 

Zahradu Evropy vybudoval nejbohatší 
evropský šlechtický rod – Lichtenštejni.  
Interiéry tomu odpovídají... Vpravo dole 

minaret, který si nechali postavit jako 
rozhlednu.   Foto Šifra
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Jak se loví MIGRANTI
Díky jednomu prostořekému ministrovi a jedné drzé kapitánce se měla evropská 

veřejnost konečně v přímém přenosu možnost dozvědět, jak pod rouškou 
humanity probíhá řízené pašování lidí z Afriky do Evropy. 

Foto Adobe Stock
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Jako student jsem tehdy jezdil každý 
týden autobusem okolo pětačtyři
ceti unifikovaných továren a  viděl 
samé unavené obličeje s pohledem 

plným beznaděje. Borská pole, vaše oblí
bená nákupní třída, ozývalo se co chvíli 
z rádia. A dlužno dodat, že hlavně prů
myslová, která již před více než deseti 
lety zaměstnávala na 12 tisíc lidí. Byla to 
chlouba Plzně. Mně ale pokaždé vrtalo 
hlavou, jak to asi vypadá uvnitř. A  tak 
jsem nechal Lidové noviny, kde jsem teh
dy pracoval, na tři týdny v jedné z mon
toven zaměstnat svého kamaráda jako 
řadového pěšáka, po kterých je tradičně 
největší sháňka. 

Kamarád si tehdy všiml podezřelé 
fluktuace lidí v  továrně. Před fabrikou 
stálo například šedesát cizinců, ale vy
brána z  nich byla jen část. Druhý den 
nanovo. Všichni byli zaměstnanci nějaké 
té pracovní agentury, které, na rozdíl od 
nich, výborně prosperovaly. Jedna paní 
z  Rumunska nám například popsala, 
kterak ji agentura nastěhovala do 1 + 1 
s dalšími pěti lidmi a za to si strhla ne
úměrně vysokou část z jejího platu. Při
vedla mě na horkou stopu a během pár 
let se mi podařilo rozkrýt sofistikovaný 
systém obchodu s novodobými otroky.

Fungovalo to zhruba tak, že zájemce 
o  práci v  Česku z  Vietnamu, Ukrajiny 
či Mongolska musel na příslušné amba
sádě zaplatit několik set až tisíc dolarů. 
V  Hanoji stál kýžený dokument klidně 
i neuvěřitelných 13 000 dolarů. Víza se 
přitom prodávala místo na ambasádě na 
golfovém hřišti. Kdo nezaplatil, nemohl 
podat ani žádost. V systému byli kromě 
vietnamských zprostředkovatelů zapoje
ni diplomaté či úředníci české ambasády, 
cizinecká policie, po příjezdu do Česka 
pak v korupci jely i úřady práce, živnos
tenské úřady, cizinecká policie, kontrolní 
úřady, magistráty, politici a  každý, kdo 
měl ruce a nohy.

Bylo to geniálně vymyšlené. Vietna
mec, který přijel do Česka, měl pracovní 
smlouvu a  vízum vázané na konkrétní 
pracovní místo. To ale nikdy neexistova
lo nebo bylo schválně obsazeno, tudíž se 
hned zkraje stal cizinec nelegálem. A tak 

mu agentura nabídla jiné místo a za další 
úplatek jeho pobyt znovu zlegalizovala, 
pracoval už ale za jiných podmínek a byl 
zcela v moci zprostředkovatelské mafie. 
Jakmile se provalily praktiky agentur, 
z  dělníků se za ochotné asistence čes
kých úřadů stávali hromadně „podnika
telé“. V  továrně jednoduše pracovali na 
podnikatelské vízum. To stálo asi 40 000 
korun. Ze svého platu pak odváděli vyso
ké částky mafiánům, kteří byli napojeni 
na české úřady. Jen makali a skoro nic jim 
nezbylo.

Systém generoval neuvěřitelné peníze 
a  tehdy jsem poprvé pochopil, že ob
chod s lidmi je ještě lepší než kšeftování 
se zbraněmi či drogami. Zboží prodáte 
a musíte dodat další, ale jeden člověk ge
neruje každý měsíc nové a nové peníze.

Při svém pátrání jsem měl tu čest 
seznámit se kromě mafiánů a  dělníků 
i s neziskovými organizacemi, které jim 
měly pomáhat. Mistrem v tomto oboru 
byl jeden známý obhájce lidských práv, 
jenž migrantům v  nesnázích pomáhal 
tak, že je zdarma odkazoval do své sou
kromé advokátní praxe, takže kasíroval 
dvakrát – jednou od státu, po druhé od 
cizinců. Teď samozřejmě ze všech sil 
v médiích podporuje nelegální masovou 
migraci do Evropy, protože si umí spočí
tat, že čím více lidem „pomůže“, tím víc 
na svou činnost dostane z evropských či 
státních peněz. Prostě humanista, pro 
kterého platí „čím hůře, tím lépe“.

Válečná fronta
Nebylo to celé zrovna dvakrát etické, ale 
jistou obchodní logiku to mělo. Zahra
niční pracovníci byli potřeba, poptávka 
i nabídka byla obrovská, a že se na tom 
přiživovala ještě spousta parazitů, neby
lo v této zemi nic až tak překvapivého. 
Ani ve snu by mě ale tehdy nenapadlo, že 

by mohl do Evropy začít jednou někdo 
vozit migranty „jenom tak“. A nejen že 
to bude ve svém důsledku znamenat de
strukci evropských ekonomik, bezpeč
nosti i sociálních jistot, ale celé to bude 
řízeno shora a trestáni budou jen ti, kte
ří se to budou snažit zastavit.

Dnes o  tom již nemůže být pochyb: 
z  dopravování migrantů do Evropy si 
zejména pašeráci lidí a  neziskové orga
nizace udělali skvělý byznys, na kterém 
se podílí a  jejž koordinuje Evropská 
unie. Především Německo, jež Unii pod 
rouškou demokracie vládne pevnou ru
kou. Našim západním sousedům se po
dařilo během 20. století dvakrát téměř 
zničit Evropu, a jestli je někdo nezastaví, 
s budovatelským nadšením se jim to zřej
mě povede i ve století jedenadvacátém.

Dvanáctého června naložila loď ně
mecké neziskové organizace Sea Watch 
3, která pluje pod nizozemskou vlajkou, 
53 migrantů v nouzi, údajně u libyjských 
břehů. Pokud bychom se drželi strikt
ně mezinárodního námořního práva, 
nejbližší loď, která zachrání trosečníky, 
je musí dovézt do nejbližšího přístavu. 
To by v  tomto případě znamenalo buď 
nějaký přístav libyjský, v  závislosti na 
poloze například hlavní město Tripolis, 
nebo pokud by to kvůli bezpečnosti ne
šlo v nestabilní Libyi, kterou paradoxně 
právě evropské státy v čele s Francií na
padly a  rozbombardovaly, tak tuniský 
Zarzis. Německá loď si to ale namířila 
k  mnohem vzdálenějšímu přístavu na 
ostrově Lampedusa, jenž je branou do 
Itálie a celé Evropy. Buď nám tedy někdo 
lže, nebo porušuje zákon… Anebo je to 
ještě jinak?

Stalo se to symbolicky přesně rok 
poté, co ministr vnitra nové italské vlády 
Matteo Salvini oznámil, že „ode dneška 
bude Itálie říkat ne obchodování s lidmi 

Nejbližší přístav je v Libyi a Tunisku. Přesto si to 
německá loď namířila k vzdálené italské Lampeduse. 
Buď někdo lže, či porušuje zákon… Anebo je to jinak?
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a byznysu nelegální imigrace“. Itálie na 
to konto odmítla přijmout loď Aquarius 
neziskové organizace SOS Méditerranée 
se 629 migranty na palubě. Poprvé jsme 
měli možnost nahlédnout do procesu, 
který do té doby probíhal víceméně plí
živě a nepozorovaně. Pozorovat se tehdy 
daly pouze následky…

Italský politik rozčarovaným Italům 
v  předvolební kampani sliboval, že se 
tvrdě postaví proti nelegální migraci, 
a  i  díky tomu vytáhl stranu s názvem 
Liga severu (dnes už jen Liga) ze čtyř 
procent na sedmnáct. V uplynulých le
tech totiž Itálii zaplavily statisíce nele
gálních migrantů dovážených na lodích 
z Afriky či Blízkého východu a bezpeč
nost v  zemi se prudce zhoršila. Jako 
vicepremiér k  zavření přístavů lodím 
dovážejícím migranty poznamenal, že 
otevírá „válečnou frontu s  Bruselem“. 
Deník Financial Times k  tomu napsal: 
„Salvini je vážným ohrožením součas
ného vedení Unie, protože nemá strach. 
Je to první moderní italský politik, který 
nemá potřebu cítit se v Bruselu a v Davo
su jako mezi přáteli.“

Právě díky vyhlášené italské bloká
dě a tomu, že začal dělat to, co voličům 
sliboval, si evropská veřejnost mohla 
konečně udělat představu, jak a  kudy 
se zástupy nelegálních přistěhovalců na 
náš kontinent vlastně dostávají. Evropští 
liberální politici, média a zainteresovaní 
aktivisté, kteří si ze „zachraňování“ mig
rantů udělali skvělou živnost, se snažili 
neustále vzbuzovat dojem, že se masová 
migrace děje spontánně, protože zoufalí 
Afričané či Syřané prchají na chatrných 
lodičkách před bídou a  válkami do Ev
ropy. Až Salvini, který nejde pro ostřejší 
slovo daleko, svým šlápnutím do berlín
skobruselského lejna poodkryl, jak se 
věci doopravdy mají.

Letos v  březnu došlo zřejmě k  po
litováníhodnému omylu, když byla 
unesena nákladní loď El Hiblu 1 poté, 
co z  moře vylovila 108 ztroskotaných 
migrantů a vydala se s nimi zpět do Li
bye. Posádka lodi usoudila, že migranti 
potřebují zachránit, a  tak podle mezi
národního námořního práva udělala 

to, co je nutné. Jak se ukázalo, migran
ti však o záchranu až tak moc nestáli. 
Kapitán nákladní lodi nevěděl, jak to 
chodí, a  překazil domluvený plán… 
Když totiž „uprchlíci“ zjistili, že je ka
pitán míří zachránit do Libye, převzali 
kontrolu nad tureckým tankerem asi 
šest námořních mil od hlavního města 
Tripolis, změnili směr a  namířili si to 
i se zajatou posádkou přímo do Evropy 
– k Maltě nebo k Lampeduse, které jsou 
od Afriky zhruba stejně daleko.

„Toto nejsou migranti v  tísni, jsou to 
piráti, Itálii uvidí pouze dalekohledem,“ 
řekl Matteo Salvini. „Jde o jasný případ 
organizovaného zločinu a naše přístavy 
zůstanou uzavřené.“ Za pravdu mu dal 
další průběh bizarní akce.

Deník Maltan Times krátce nato uve
dl, že na loď, jež nakonec zamířila právě 
k  Maltě, ještě na moři vtrhla speciální 
jednotka s  úkolem vrátit kontrolu nad 
plavidlem kapitánovi. Vojáci teroristy 
„zneškodnili“ tak, že je přivezli do Ev

Neziskové organizace našly způsob, jak zákony obejít 
a z nelegální migrace udělat migraci legální. A ještě 
za tento podvod dostat štědře zaplaceno.
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ropy, ubytovali, poskytli jim lékařskou 
péči a stravu. Jakmile ale obvinili několik 
únosců z terorismu, zkritizoval Maltu za 
nehumánnost jak Vatikán, tak neziskov
ky a OSN, jež označila obvinění migran
tů za „přehnané“. 

Pokud by stovku migrantů omylem 
nezachránil turecký ropný tanker, ale vše 
šlo podle původního plánu, naložila by 
je a do Evropy dovezla nějaká nezisková 
organizace, které jsou přímo k tomu ur
čeny. Tyto organizace totiž našly způsob, 
jak všechny zákony obejít a  z  nelegální 
migrace udělat migraci alespoň formálně 
legální. A za tento systematický podvod 
dostat štědře zaplaceno.

Až dosud se o řízené migraci do Evro
py mluvilo pouze opatrně a v náznacích. 

V uplynulých dnech a týdnech se ale roz
točila spirála zajímavých událostí, které 
přinesly přesvědčivé důkazy o tom, že se 
toto tvrzení posouvá z kategorie konspi
rační teorie do konspirační praxe.

Salámová metoda
Když plavidlo německé neziskové orga
nizace SeaWatch 3 s  jedenatřicetiletou 
kapitánkou Carolou Racketeovou na
ložilo třiapadesát afrických migrantů, 
namířilo si to přímo k Itálii. A to přesto, 
že Racketeová dobře věděla o tom, že ji 
Italové do země nepustí. A  tak zvolila 
starou dobrou salámovou metodu.

Jelikož nový zákon italské vlády zaka
zuje lodím pašujícím migranty do Evro
py vstup do italských teritoriálních vod 

pod hrozbou milionové pokuty, nejprve 
čtrnáct dní trpělivě kroužila v meziná
rodních vodách Středozemního moře 
a vyčkávala. Po pár dnech požádala ital
ské úřady, aby přijaly třináct nemocných, 
žen a  dětí, což Itálie podle námořního 
práva učinila. Poté se ale německá kapi
tánka obrátila na Evropský soud pro lid
ská práva ve Štrasburku, aby donutil Italy 
přijmout i zbylých 42 lidí na palubě. Soud 
to odmítl s odůvodněním, že na lodi už 
není nikdo z kategorie ohrožených osob. 
„Neexistují závažné a urgentní důvody, 
které by vyžadovaly přijetí okamžitého 
předběžného opatření,“ zdůvodnil soud 
toto rozhodnutí a podotkl, že Itálie už 
ohrožené migranty přijala. Soud však zá
roveň italské úřady vyzval, aby dál dbaly 
na poskytování potřebné péče migran
tům na lodi, kteří ji potřebují kvůli své
mu zdravotnímu stavu či věku.

Kapitánka na to zareagovala po svém, 
ve stylu vyhodíli vás dveřmi, vlezte 
dovnitř oknem. Počkala ještě pár dní, 
než usoudila, že jsou ohroženi i všichni 
ostatní, a vjela v rozporu s rozhodnutím 
Italů i  soudu rovnou do lampeduského 
přístavu, přičemž přimáčkla a ohrozila 
při nebezpečném manévru člun italské 
policie.

Slečna Racketeová byla okamžitě za
tčena a vysloužila si nejen obvinění z po
rušení zákazu vstupu do teritoriálních 
vod a nelegálního převozu migrantů, ale 
i ze zločinného ohrožení italské posádky. 
To by stačilo na slušných pár desítek let 
ve vězení a konec humanitární kariéry.

Soud ji ovšem takřka okamžitě pro
pustil z  dočasného domácího vězení, 
protože na záchranu trosečníků se 
blokády nevztahují a  ona prý jednala 
v  souladu s  mezinárodním námořním 
právem, které říká, že ten, kdo se dosta
ne na moři do zoufalé situace, musí být 
zachráněn. Opravdu?

„Situace byla beznadějná. A  mým cí
lem pouze bylo dostat na pevninu vyčer
pané a zoufalé lidi,“ hrála přesně na tuto 
strunu obviněná kapitánka, jejíž slova ci
toval deník Corriere della Sera. Aby Mat
teo Salvini neztratil tvář a aspoň trochu 
mediálně zmírnil porážku, řekl, že ka

Italský ministr vnitra Matteo Salvini chtěl 
německou kapitánku Carolu Racketeovou, 

která vozí do Itálie nelegálně migranty, 
zatknout. Ta ale našla kličku, jak vše zlega-

lizovat, a směje se všem do tváře. 
   Foto Profimedia



30

KAUZA MĚSÍCE

pitánku vyhostí. Což ovšem jaksi nelze, 
neboť kapitánka je německou občankou 
a  může se po schengenském prostoru 
pohybovat bez omezení. Jako nelegální 
migranti, které sem vozí, slušelo by se 
s trochou jízlivosti dodat.

Carola Racketeová, o  níž Salvini pro
hlásil, že je „zločinec, pirát a pašerák lidí“, 
se rychle otřepala a rozhodla se italského 
ministra zažalovat. Za urážku. „Ona poru
šila zákon, zaútočila na italskou vojenskou 
loď a teď mě bude žalovat,“ nevěřil Salvini, 
který stejně jako americký prezident Do
nald Trump miluje Twitter. „Gangsterů se 
nebojím, a už vůbec ne bohaté a rozmaz
lené německé komunistky!“ Aby nakonec 
neskončil ve vězení on…

Obzvláště při vědomí toho, jak silné 
podpory se kapitánce Racketeové do
stalo přímo z  Německa a  jakému ko
ordinovanému tlaku naopak od onoho 
incidentu čelí Italové, by to nebylo nic 
překvapivého. Nejprve dva němečtí te
levizní moderátoři Jan Böhmermann 
a Klaas HeuferUmlauf vyhlásili sbírku. 
Na pomoc kapitánce, které hrozí vy
soká pokuta, vybrali přes 15 milionů 
korun.

A pak vypukla kanonáda. Do Salviniho 
se pustil například německý prezident 
FrankWalter Steinmeier, který ostře 
zkritizoval italské úřady. Podle německé 
hlavy státu sice mohou existovat před
pisy pro to, kdy může loď zakotvit v pří
stavu, ale dodržování vlastních zákonů 
není to, co se od členských států EU čeká 
– čeká se od nich poslušnost vůči Ně
mecku. Alespoň tak vyzněla jeho slova… 
„Itálie není ledasjaký stát. Itálie je upro

Velké lodi vozí migranty na moře, kde je přesadí do 
malého člunu. A zavolají neziskovkám, které pro ně 
vyrazí. Podle námořního práva jsou to „trosečníci“.
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střed Evropské unie, je to zakládající stát 
Evropské unie. A proto smíme od země 
jako Itálie očekávat, že bude k takovému 
případu přistupovat jinak,“ řekl doslova 
Steinmeier v rozhovoru pro televizi ZDF.

Podobně arogantně se vyjádřil i  mi
nistr zahraničí Heiko Maas. „Z  našeho 
pohledu může být výsledek soudního 
řízení v právním státě pouze propuště
ní Caroly Racketeové. Toto Itálii znovu 
zdůrazním,“ uvedl a dodal, že je v kon
taktu s  italskými úřady a že je pro něj 
„nepřijatelné“, aby se záchrana migrantů 
ve Středozemním moři kriminalizovala. 
Řady německých politiků, kteří zřejmě 
pozapomněli, že se nesluší radit soudům 
stále ještě suverénního cizího státu, jak 

mají rozhodovat, rozšířil i ministr vnitra 
Horst Seehofer, který přitom až dosud 
sám prosazoval omezení migrace. Se
ehofer požádal Itálii o okamžité otevření 
přístavů, aby se do Evropy mohli pašovat 
další migranti „legálně“. Zřejmě jich má 
Německo málo. 

Když ani to se Salvinim nikterak ne
hnulo, přešli Němci a  globální sociální 
inženýři od slov k  činům a  k  Lampe
duse vyslali další plavidlo plné migran
tů, které Salviniho blokádu roztrhalo 
na cucky. V sobotu 6. července přistála 
úplně stejným způsobem v Lampeduse 
loď neziskové organizace Mediterranea 
Saving Humans Alex s 41 migranty na 
palubě. Její kapitán sice čelí stíhání, po
dle právníků však propuštění Rackete
ové a  zproštění obvinění z nezákonné
ho přistání představuje precedens, že 
z „humanitárních důvodů“ lze navzdory 
italskému zákazu přistávat podle ná
mořního práva „v  nejbližším možném 
přístavu“. 

Trosečníci
Pokud byste trvali na tom, že nejbližší 
přístav není v Itálii ani na Maltě, ale v Li
byi nebo Tunisku, vězte, že to nehraje 
vůbec žádnou roli. Salvinimu se i  přes 
porážku v  boji s  berlínskobruselskou 
hydrou totiž podařil jeden husarský kou
sek, který celou pohádku o záchraně mi
grantů u libyjských břehů staví do úplně 
nového světla. Ukazuje se totiž, že nezis
kovky nemusí vůbec jezdit pro migranty 
až do  Afriky. Protože když nejde hora 
k Mohamedovi, přivezou Mohamedy až 
k hoře. A na moře.

Během sporu ohledně přistání lodi 
německé kapitánky Racketeové italské 
úřady vyzvaly Evropskou agenturu pro 
pohraniční a  pobřežní stráž, známou 
pod zkratkou Frontex, která nelegální 
migraci do Evropy kryje či zastřešuje, 
aby laskavě zveřejnila záběry ze Stře
dozemního moře, kde je zachyceno, jak 
vlastně pašování migrantů do Evropy 
probíhá. Bingo!

Z  toho, co odhalilo video pořízené 
bezpilotním dronem Frontexu, se až tají 
dech. Na otevřeném moři pluje rybářský 

člun, který je na první pohled podezře
lý tím, že za sebou táhne prázdný malý 
člun. Loď kličkuje sem a  tam, nikam 
nespěchá, jako by vyčkávala. Najednou, 
když přijde ten správný čas a povel, za
čnou z podpalubí vylézat desítky černo
chů, kteří s pomocí posádky přelezou na 
člun. Jakmile se všichni na lodičce srov
nají, velká rybářská loď odpluje pryč. Zde 
video končí, ale je nasnadě, proč jsou na 
videu rozostřené souřadnice a  proč je 
ustřižena druhá část videa. Protože by 
zkrátka bylo vidět, že překládka migran
tů z velkých lodí na malý člun neprobíhá 
tak blízko Libye, jak se nám tvrdí, ale 
naopak až poblíž italských vod. Neboť 
když jsou zachráněni blízko Itálie, není 
nejbližším přístavem Tripolis ani tu
niský Zarzis, ale italská Lampedusa. Tak 
jednoduché, a přitom účinné…

Kdyby migranti pluli z  Libye celou 
cestu na velké lodi, dle zákonů by to byli 
obyčejní nelegální migranti. Jakmile ale 
zůstane na moři „opuštěný“ malý člun, 
který není schopen doplout bezpečně 
na pobřeží, mění se status těchto lidí na 
trosečníky. V této fázi už stačí jen to, aby 
kontaktovali pašeráci záchranářskou 
loď neziskovky, že může vyrazit. Jakmi
le se tak stane a potvrdí příjem, začne 
překládka migrantů z velké lodi na malý 
trosečnický člun. Rybářská loď odpluje 
a  za chvíli trosečníky vyzvednou „zá
chranáři“ z Evropské unie. Vstříc lepším 
zítřkům. vid 

Otevřete přístavy. A srdce.  
A peněženky.   Foto Profimedia

Ukousnout z miliardového pašeráckého 
koláče si chce i nevládní organizace 

Lékaři bez hranic. V červenci 
neziskovka oznámila, že do 

Středozemního moře posílá 
novou vyprošťovací loď Ocean 

Viking. Lékaři bez hranic masivně 
vozili migranty od počátku „krize“ 
v roce 2014, příliš to ale přeháněli, 
a tak s tím kvůli rostoucímu tlaku 

EU museli přestat. Nynější rozruch 
kolem anarchistky Racketeové jim 
ale vlil novou krev do žil. Byznys je 

byznys. A fraška je fraška.
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SMonikou Pilloni jsem se potkal 
přesně v době, kdy kapitánka lodi 
německé neziskové organizace Sea 
Watch Carola Racketeová během 

převozu migrantů do Itálie navzdory zá
kazu přistála v přístavu na ostrově Lam
pedusa a při nebezpečném manévru na
razila do policejního člunu. Italský ministr 
vnitra Matteo Salvini se ji pokusil nechat 
zatknout, ale italské soudy jedenatřiceti
letou aktivistku propustili s vysvětlením, 
že záchrana lidí v nouzi je nadřazena ital
ským zákonům. Ta, povzbuzena podporou 
médií a německých proimigračních politi
ků, podala na Salviniho trestní oznámení 
a prohlásila, že by se měl do Evropy přivézt 
další půlmilion nelegálních migrantů.

Právě krize, kterou sebevražedné počí
nání neziskových organizací a evropských 
politiků způsobilo, byla hlavní příčinou, 
proč se osmačtyřicetiletá Češka s italským 
příjmením začala zajímat o politiku. „Řek
la jsem si, že to tak nemůžu nechat. Začala 
jsem hledat příčiny toho, co se děje,“ říká 
členka politické strany Liga Mattea Salvi
niho a  její koordinátorka pro Českou re
publiku a Slovensko.

Již na základní škole se naučila sama 
italsky a  skrze umění, romány a  přede
vším architekturu poznávala zemi, kterou 
odmalička milovala. Jakmile se v roce 1991 
naskytla první příležitost, sama křížem 
krážem, aby jí nikdo „nekazil plány“, proje
la celou Itálii. „Měla jsem to v hlavě srovna
né. Začala jsem co nejdřív pracovat, abych 
mohla cestovat. To byl můj plán. Navštívit 
místa, o kterých jsem do té doby jen četla,“ 
vypráví v pražské italské restauraci. „Kou
pila jsem si tenkrát v  agentuře Wasteels 
speciální lístek s vyznačenou trasou, který 
platil dva měsíce. Mohla jsem vystupovat, 

kde jsem chtěla, a jet dál. To bylo geniální.“ 
Vzala si našetřené peníze, batoh a v kle
notnictví, kde pracovala, dovolenou a ne
placené volno, a vyrazila na měsíční cestu. 
„Nazpaměť jsem znala historii a skončila 
jsem až na Sicílii. Ale tenkrát byla Itálie 
jiná, nebála jsem se. Svět se změnil,“ po
vzdechne si.

Příště už vyrazila na dva měsíce. Během 
cesty se seznámila se svým pozdějším ital
ským manželem. Ve Vídni. Ona se vracela 
domů a on mířil do Prahy. Vzali se a od
stěhovali na Sardinii, kde na dvacetiletou 
Moniku čekal kulturní šok. „Tenkrát to byl 
zapadákov. Uvědomila jsem si třeba, co to 

je mít doma tekoucí vodu. V létě byla tak 
velká sucha, že voda prostě nikomu netek
la. Dnes si vody moc vážím a nikdy ničím 
neplýtvám,“ vzpomíná. 

Když bylo synovi Davidovi 13 měsíců 
(dnes je mu 27), našla si na ostrově prá
ci. Otvírali zde nový hypermarket, a tak 
nastoupila jako prodavačka do oddělení 
ovoce a zeleniny. „Na taková místa dnes 
chodí vysokoškoláci, je to obrovsky ceně
ná práce,“ dodává. Dnes by měla s největší 
pravděpodobností smůlu. Na Apeninském 
poloostrově a přilehlých ostrovech je 11% 
nezaměstnanost, mezi mladými je pak 
bez práce kolem 43 %, v některých regio
nech i 65 % lidí. „Jako první zákaznice při
šla starší paní a okamžitě na mě spustila 
sardinským dialektem. Říkala jsem si, že 

snad nepřijdu o práci, když mluvím v Itá
lii italsky. Ta slova si ani nejsou podobná, 
vůbec jsem jí nerozuměla. Nenechala jsem 
se ale vykolejit a řekla jsem jí: ,Tady nikdo 
není, tak si vyberte, co se vám líbí nejvíc.‘ 
A přitom jsem koukala, pro co jde. Takhle 
jsem si celý den zapisovala slovíčka. Neby
lo snadné si zvyknout, přišla jsem z jiného 
světa. Na Sardinii jsem byla jako Hurvínek 
s očima na vrch hlavy a teď si představte, 
když sem přijde někdo ze subsaharské Af
riky…“

V sardinském vnitrozemí vydržela Mo
nika Pilloni tři roky. V roce 1996 se na je
denáct let vrátila do Prahy, kde pracovala 

pro různé italské firmy. Do Itálie pak kvůli 
nabídce, která se nedala odmítnout, znovu 
odjela v roce 2007. Za tu dobu se ale Itálie 
hodně změnila. A bohužel ne k  lepšímu. 
Tehdy to prý sice „ještě šlo“, pořádný sešup 
ale nastal o čtyři roky později, kdy nastou
pil do čela úřednické vlády bankéř Mario 
Monti.

Běžný nákup 
Jedna z hlavních příčin současné krize na
stala již v roce 2002, kdy se v zemi začalo 
místo lir platit eury. Jak dnes přiznávají 
mnozí odborníci i politici, Itálie euro stejně 
jako Řecko euro přijmout nikdy neměla. 
Výhodné totiž bylo pouze pro Německo. 
„Lidé nechápou, že ze všech cen, kterých 
jsou v ekonomice tisíce, statisíce, je jedna 

Přišla jsem z jiného světa. Na Sardinii jsem byla jako 
Hurvínek s očima na vrch hlavy. A teď si představte, 
když sem přijde někdo ze subsaharské Afriky…

CESTA do ITÁLIE
Časy se mění. Bohužel ne vždycky k lepšímu. Jak se dnes žije v zemi, 
kterou má většina lidí spojenou s bezstarostnou lehkostí, krásným mořem, 
vynikajícím jídlem a skvělou architekturou?
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cena nejdůležitější – a to je cena, která se 
jmenuje měnový kurs. Systémem eura 
se vytvořil jakýsi zprůměrovaný měnový 
kurs, který nevyhovuje žádné evropské 
ekonomice. Pro některé země je strašlivě 
vysoký, což jsou země evropského jihu, 
a pro některé země je strašlivě nízký. Kvůli 
tomu ve všech těchto zemích vzniká eko
nomická nerovnováha, jenže jednou má 
znaménko plusové, jednou minusové,“ vy
světloval v rozhovoru pro Šifru v roce 2015 
a pak znovu při příležitosti dvacetiletého 
výročí eura bývalý český prezident Václav 
Klaus, který je v pozici, kdy může říct ně
které věci, na něž si aktivní politici ve služ
bě netroufají.

Ač si většina lidí myslí opak, na euru ne
vydělali jižané, ale Německo. Kurz eura na
hrával německým přebytkům a  řeckým 
a italským deficitům. Dokud se země na 
jihu Evropy mohly zadlužovat, nevypadalo 
to pro státy tak špatně. Dluh už je ale tak 
vysoký, že jde stále víc peněz na pouhé 
splácení. Experiment dopadl pro italskou 
ekonomiku katastrofálně.

Kdo si ale problematičnost eura uvě
domil poměrně brzy, byli běžní Italové. Ti 
k tomu nepotřebovali názory centrálních 

a  jiných bankéřů, úplně jim stačila kal
kulačka. „Euro nebylo zavedené ve spra
vedlivém poměru k původní liře. Byl tam 
nějaký záhadný koeficient, podle kterého 
se přepočítávaly výplaty. Ale ceny ne. Kdo 
bral 1 600 000 lir, najednou bral 1200 eur, 
ale ne 1600. Vše se tady zdražilo,“ říká Mo
nika Pilloni. Pořád ale byla aspoň práce…

Když bývalý řecký premiér Jorgos Pa
pandreu uprostřed dluhové krize na kon
ci roku 2011 podmiňoval přijetí evropské 
„záchrany“ souhlasem svých občanů v re
ferendu, pod obrovským tlakem a kritikou 
evropských elit byl donucen odstoupit. Na 
jeho místo byl bez voleb dosazen „respek
tovaný technokrat“, bankéř Lukas Papadi
mos. Ten dřív vedl řeckou centrální banku 
a spolu s Goldman Sachs vymyslel strate
gii, jak zfalšovat skutečnou výši řeckého 
dluhu při vstupu do eurozóny. Místo aby 
stanul před soudem, stal se premiérem.

V Itálii vystřídal excentrického, nicméně 
demokraticky zvoleného Silvia Berlusco
niho Mario Monti, který působil taktéž 
v  bance Goldman Sachs, od roku 2005 
do svého jmenování do čela italské vlády, 
jako mezinárodní poradce. A  novým šé
fem klíčové instituce, Evropské centrální 

banky, se stal rovněž Ital, Mario Draghi, 
v  letech 2002–2005 pro změnu evropský 
šéf Goldman Sachs International. Ten měl 
na starost oddělení, jež krátce před jeho 
příchodem pomohlo Řecku zfalšovat účet
nictví. Jeho slova o  tom, že euro donutí 
Italy k reformám a odpovědné rozpočtové 
politice a že v takový výsledek věří „z celé 
své duše“, přivedou člověka k otázce, komu 
tu duši vlastně upsal…

Itálie, ač se o  tom zatím nemluví tak 
nahlas, na tom ve srovnání se zkrachova
lým Řeckem není o nic lépe – s tím rozdí
lem, že jde o mnohem větší a významnější 
zemi, jejíž pád by složil Evropu jako domi
no. Italský dluh se vyšplhal na 2,5 bilionu 
eur, což představuje 130  % HDP.

Obyčejní Italové možná nerozumí eko
nomickým teoriím a termínům, zato dob
ře chápou, že jsou v háji. „Byl to průšvih, 
který pocítil úplně každý. V roce 2013 zača
la spousta lidí přicházet hromadně o prá
ci, nebo ti, kteří měli normální práci, aby 
nemusela fabrika propouštět, byli zaměst
náni na poloviční úvazek, než je propustili 
úplně,“ popisuje Monika Pilloni, jejíž práce 
obchodnice ve stavební firmě se zaměře
ním na nízkoenergetické domy se sešup 
ekonomiky dotkl rovněž fatálně. „Zjistila 
jsem, že mnozí lidé, se kterými jsem spolu
pracovala, už by to neutáhli, protože přišli 
o práci. Nakonec jsem tu svoji práci nemoh
la dál dělat, priority lidí byly už jiné. Je nut
no říct, že mnoho lidí, kteří měli našetřeno 
z lepších let, ty peníze začali používat na to, 
aby mohli jít na běžný nákup.“

Průměrná mzda se liší podle regionů 
– nejvyšší je na severu v  Bolzanu (1500 
eur hrubého), nejnižší v  okrese Ragusa 
na Sicílii (1059 eur). Průměr celé Itálie 
činí 1324 eur. Hrubé cifry sice vypadají na 
první pohled líp, je to ale podobné jako 
u nás – o průměrné mzdě všichni slyšeli, 
ale skoro nikdo ji nemá. Navíc na severu 
pracuje pouze 70 procent lidí v produktiv
ním věku, na jihu v Kalábrii 37,5 procenta. 
Jeden člověk tak mnohdy musí uživit celou 
rodinu. Například žen v celé zemi nepra
cuje ani polovina. A z mladých do 30 let 
nepracují či nestudují skoro dva miliony, 
protože nemají kde. Žádná hitparáda to 
není, vezmemeli v úvahu, že se ceny ná
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jmů pohybují od 6,40 eur na metr čtvereč
ní po 15,46, v závislosti na regionu.

Populista
Nakonec Monice pomohl její současný ži
votní partner, který je projektant a jemuž 
ona pomáhá. Ve volném čase začala psát 
články, například na blogu iDnes.cz, které 
se týkaly bezpečnostní a migrační situace 
v Itálii, či texty týkající se genderové proble
matiky. Na iDnes už ale psát přestala „z dů
vodů neustálé cenzury ze strany admini
strátorů“. I tak ale získala loni díky svým 
čtenářům třetí místo jako nováček roku 
a druhé místo v anketě serveru Blogerka 
roku. Nyní píše svůj soukromý blog, odkud 
si různé alternativní servery mohou sdílet 
její články. Do textů přidává odkazy, a tak 
si každý může ověřit, že nevaří z vody. To 
leckdy nedělají ani profesionální novináři. 

„Nastudovala jsem si problematiku, ko
munikuji s různými lidmi z celého světa, 
i  z  Afriky, a  dozvídám se spoustu věcí. 
Přemýšlela jsem, kde přiložit ruku k dílu,“ 
vypráví paní Monika, které před šesti lety 
padl do oka lombardský radní, jehož tehdy 
ještě skoro nikdo neznal. Jmenoval se Ma
tteo Salvini. Dnes je italským vicepremié

rem a ministrem vnitra a  sympatizanty 
má po celé Evropě, včetně Česka, kde ho 
na Facebooku sleduje víc fanoušků, než má 
většina českých politiků. Ke stránce skupi
ny Matteo Salvini – sympatizanti z Čech, 
Moravy, Slezska a Slovenska se připojilo již 
přes 10 000 lidí.

Rok nato se stal charismatický řečník 
předsedou Ligy severu, ke které se brzy 
přidala i Monika Pilloni a  její syn David. 

„Salvini začal před volbami do Evropského 
parlamentu v roce 2014 jezdit dodávkou 
NoEuro Tour, kde se vysvětlovalo, že pro 
nás euro není dobré. Italové to už chá
pou a nejradši by odešli. Mělo to obrovský 
úspěch. On mluví tak, že ho každý pocho
pí. Když někam přijede, je v obležení jako 
rocková hvězda. Šli jsme na setkání Ligy 
v Padově a bylo to výborné. Od té doby 
jsme aktivní, objíždíme akce, stavíme pe

tiční stánky a  jsem koordinátorka Ligy 
pro ČR a Slovensko, kde mám na starosti 
zde žijící Italy,“ říká paní Monika, která 
je ráda, že její syn uvažuje podobně jako 
ona a nemusejí se doma hádat jako v  ji
ných rodinách. Monika pro Ligu mimo 
jiné sbírá podpisy na petičních stáncích, 
šíří informace, účastní se dobročinných 
akcí, připravuje srazy veřejnosti s politiky 
a v neposlední řadě píše články a fotí na 
informační server Ligy. David je členem 
direktiva městské sekce Ligy a Koordiná
torem městské mládežnické sekce Ligy.

Časopis Ligy, kam Monika Pilloni píše, 
má poměrně provokativní název. „Nadá
vali nám, že jsme populisti, tak jsme jej 
nazvali Il Populista. Teď nám pro změnu 
říkají nacisti,“ kroutí hlavou. „My ale nebo
jujeme proti migraci, ta tu byla, je a bude 
a  je zcela přirozená, ale proti nelegální 
migraci. Já jsem taky migrant, ale ne nele
gální,“ vysvětluje rozdíl mezi individuální 
a masovou migrací, která je v současnosti 
kromě tristní ekonomické situace země 
dalším palčivým problémem.

Ostatně rozdíly paní Monika může po
rovnat sama. „Afričani sem migrovali už 
tenkrát, v  90. letech, ale jiní. Chtěli pra
covat a pracovali. Fungovaly zde sezonní 
kvóty, třeba na sklizně. Vědělo se, kdo to je, 
odkud je, jestli je zdravý, nebyl s tím žádný 
problém. Byli mezi nimi i zedníci, pracova
li v továrnách, na poli… Nikomu nevadili, 
nikoho neohrožovali, nebáli jsme se. Ale 

to bylo před eurem, pak šla ekonomika 
do háje. Na svých cestách jsem odpočívala 
třeba v lesících u pláží v Toskánsku a nikdy 
jsem neměla důvod se bát, i když jsem se 
jednou probudila až za čtyři hodiny. To by 
dnes byla sebevražda,“ říká a dodává, že 
migrace je skvěle organizovaný byznys. 
Kým a proč?

„Celá levice je kompletně proimigrační 
a prosazuje genderové teorie, homosexuál

Mnoho lidí, kteří měli našetřeno z lepších let, 
ty peníze začali používat na to, aby mohli jít 
na běžný nákup.

Malebné Toskánsko (na protější straně) 
procestovala Monika Pilloni (na snímku) 

v 90. letech. Situace se od těch dob nejen 
v Itálii výrazně změnila...     

Foto Adobe Stock a archiv
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ní manželství, třetí pohlaví a na úkor běž
ných lidí podporuje úplně všechno, co ,není 
normální‘. Levice se totiž spojila s bankéři 
a  nadnárodními skupinami,“ poukazu
je přesvědčeně na kurz, který nastolilo 
úřednické premiérování již zmiňovaného 
exbankéře Maria Montiho a na který na
vázali další premiéři Enrico Letta a Matteo 
Renzi. Monti je dnes mimochodem před
sedou evropské pobočky globalistické Tri
laterální komise a výrazným členem ple
tichářské skupiny Bilderberg. Levice si 
podporou migrace navíc zajišťuje nové 
voliče, protože těch tradičních má čím dál 
méně. Stačí se podívat na výsledky sociální 
demokracie v jednotlivých evropských ze
mích včetně Německa či Česka. Ta italská 
s názvem Demokratická strana v posled
ních eurovolbách sice získala aspoň 22,7 %, 
ale drtivě ji porazila Liga Mattea Salviniho 
s 34,3 procenty. Trend je zřejmý.  

Kromě pašeráků vydělávají na nelegální 
migraci také neziskové organizace (čím víc 
migrantů, tím víc peněz), právníci (proces 
identifikace lidí bez dokladů či s rozlepta
nými prsty, aby nebylo možné sejmout je
jich otisky, trvá i rok a půl) či ubytovatelé, 
kterým pobyt migrantů hradí stát. Celé se 

to však zvrhlo. Třeba v Německu dokonce 
existuje celé odvětví, které vlivný politik 
Křesťanskodemokratické unie a  exmini
str dopravy Alexander Dobrindt přiléha
vě označil jako „antivyhošťovací byznys“. 
Skvěle se totiž vydělává nejen na přivážení 
migrantů do Evropy, ale i na jich násled
ném pobytu. I kdyby třísky lítaly, ženy kři
čely a auta hořela.

Rainer Wendt, jedenašedesátiletý šéf ně
meckých policejních odborů a autor knihy 
Německo v ohrožení, popsal, jak iniciativa 
Pro Azyl nebo takzvané rady pro uprchlí
ky udělují pokyny, jak se bránit při odvozu 
na letiště policii, nebo zveřejňují data při
pravovaných deportací. Bavorská rada pro 
uprchlíky například s  „infoautobusem“ 
objíždí ubytovny žadatelů o azyl, aby va
rovala před „brutalitou ve střediscích pro 
odsuny“. Pokud se náhodou nějaký mig
rant o chystaném vyhoštění včas nedozví, 
neziskovky pro něj mají radu: co nejhlasitě
ji a nepřetržitě křičte, abyste na sebe upo
zornili ostatní cestující, a v žádném přípa
dě neusedejte na místo. Fantastický kšeft 
jsou i lékařské zprávy pro úředníky či poli
cisty. Doktor Richard Barabasch (76), kte
rý už přes dvacet let doprovází vyhoštěnce 

na letiště, tyto praktiky potvrdil: „V této 
alianci lékaři, psychiatři a právníci sehrá
vají nezanedbatelnou roli. Pod pláštíkem 
lidskosti se podvádí, lže, falšuje – a to s je
diným cílem: napěchovat si peněženky.“

Pro ty, kteří si v „zachraňování“ migran
tů našli živnost a pro peníze potopí svoji 
zemi, je vyhlídka na dalších peníze sice 
lákavá, ale krátkozraká. Nikdo z nich to
tiž nezkoumá, kdo zachrání jejich stát, až 
se promění v bitevní pole. Co si asi taková 
slečna Racketeová myslí, že se stane, až 
přiveze z Afriky další půl milion běženců? 
A pak další a další?

Hory doly
Podobné je to i v dalších evropských ze
mích. V Itálii migranti dostávali od přecho
zí levicové vlády stravu, lůžko i značkové 
oděvy či zaplacené telefony. Obdrželi také 
denní kapesné 2,50 eura na kávu či cigare
ty (z 5 eur jde u cigaret státu na spotřební 
dani a DPH 3,80 eura), které se vyplácelo 
z „dotace“, která konkrétně v Itálii činila 35 
eur na migranta. Pro nezletilé či ty, kteří 
se za ně vydávali, denní částka dosahovala 
až 80 eur. „Ty peníze dostávaly neziskovky 
a kooperativy napojené na levicovou politi
ku, červený kříž a církev – ti všichni se do
slova drali kupředu, aby si urvali ve vyhlá
šených konkurzech svoji část migrantů. 
Dnes už to tak není. Jakmile Salvini snížil 
částku ze 35 eur na 21, neziskovkářům 
pukla jejich dobrotivá srdce, protože se na 
tom už prý nedá vydělat! Takže mnoho po
skytovatelů ubytování zavřelo migrantům 
vrátka,“ trpce se usmívá Monika Pilloni.

To vše se nová vláda, ve které Matteo 
Salvini získal důležitý resort ministerstva 
vnitra, snaží omezit a zastavit, ale tlak Ev
ropské unie či Německa na to, aby to tak 
zůstalo, je enormní. Nad propracovaností 
a  organizací celého globálního byznysu 
zůstává nejen Monice Pilloni rozum stát. 
„Oni čekají domy a  auta zdarma. ,Měli 
jsme si vybrat auto, jaké jsme chtěli, a měli 
jsme pomoct Evropě v demografii, proto
že vymírá,‘ stěžují si po příjezdu. Jsou dost 
naštvaní, když zjistí, že se to nekoná. Ti 
lidé byli obelhaní. V Nigérii vybírají mladé, 
kterým slibují hory doly, a tak jedou. Jsou 
to ekonomičtí migranti z jihu, kde se žije 

Z politických loutek, které si vodí 
na špagátě bankéři (na snímku dlouholetý 
italský šéf Evropské centrální banky Mario 
Draghi), si Italové udělali legraci i na zná-

mém karnevalu ve Viareggiu.   Foto Profimedia
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normálně, ne ze severu, kde řádí Boko Ha
ram, ti se sem vůbec nedostanou. Vím to 
od našeho senátora Tonyho Iwobiho, který 
je z Nigérie. Je větší Evropan než spousta 
Evropanů, které znám,“ upozorňuje Mo
nika Pilloni a zmiňuje i neblahou roli ne
ziskových organizací v  tomto „lanaření“. 
Ovšem skutečnost, že se strana, kterou 
liberálové nálepkují jako protiimigrační 
a  rasistickou, společně se svými stejně 
nálepkovanými voliči pyšní vůbec prvním 
černošským senátorem v  italské historii, 
mě pokaždé rozesměje.

Neudržitelnost této celoevropské mig
rační sebevraždy pociťují stále zřetelněji 
běžní Italové. Například se enormně pro
dlužují lhůty u  lékařů, a  tak pacientovi 
hrozí komplikace, než se dostane na řadu. 
„V  případě ohrožení na životě lékař sice 
dává expresní kód a pacient je přijat před
nostně, ale i tak jsou oddělení první pomo
ci přeplněna. Čeká se často až 15 hodin, 
neníli bezprostředně ohrožen život (čer
vený kód). Liga docílila alespoň toho, aby 
byl červený kód aplikován i na ženy, které 
jsou oběti znásilnění a týrání.“

Kriminalita způsobená zvýšenou ne
legální migrací je velké téma v Německu, 
Švédsku i  Itálii. Leč poměrně ošemetné. 
Problémem je dobrat se nějakých realistic
kých čísel, neboť většina států nerozlišuje 
trestné činy podle státní příslušnosti. Na
víc v chaosu, kde nikdo neví, kolik migran
tů je v Evropě nelegálně a odkud jsou, jsou 
jakékoli oficiální údaje k ničemu. 

Například ve Švédsku přiznali někteří 
policisté, že musejí dle interního Kódu 
291 zatajovat všechny zločiny spojené 
s imigranty. „Tohle jsem řešil celý týden od 
pondělí do pátku: znásilnění, znásilnění, 
loupeže, napadení, znásilnění, napadení 
a znásilnění, vydírání, napadení, násilí pá
chané na policii, výhružky policii, drogová 
kriminalita, pokus o vraždu, znásilnění… 
Znovu a znovu. Země zastupující týdenní 
zločiny: Irák, Irák, Turecko, Sýrie, Afghá
nistán, Somálsko, Somálsko, Sýrie znovu, 
Somálsko, neznámé, neznámé, Švédsko. 
Polovina z podezřelých nemá žádné platné 
doklady. A to mluvíme jen o obci Örebro. 
Tahle kriminalita vyčerpává naši vyšetřo
vací kapacitu na 100 %,“ stěžoval si veřejně 

policista před důchodem Peter Springare, 
který se na rozdíl od mladých, kteří by ne
museli sehnat jinou práci, nebál promluvit. 
Podobný zákaz o tomto druhu informová
ní a statistik přiznali policisté z německého 
Kolína nad Rýnem. Na jednu stranu je po
chopitelné, že úřady nechtějí šířit paniku... 
V Itálii samozřejmě také existuje cenzura. 
„Myslela jsem si, že také díky přítomnosti 
Vatikánu bude v Itálii cenzura tisku větší 
než v České republice, ale v poslední době 
pozoruji, jak cenzura v mé rodné zemi ne
bezpečně stoupá. Jak jsem již psala, u iDnes 
mi byla cenzurována slova v článcích s od
kazy na tištěné italské deníky, kde ta slova 
normálně figurovala. Nicméně ani v Itálii 
se z tisku zdaleka vše nedozvíme.“

Pokud si chce člověk udělat realističtější 
představu o tom, co se děje, musí si spo
jovat dohromady jednotlivosti, které ob
čas proniknou na povrch. Je to jen špička 
ledovce. Tu hromadné znásilnění Polky 

na pláži v  Rimini, tu sexuální napadení 
sedmapadesátileté Němky a její přivázání 
ke stromu v  Římě, znásilnění Finky po
blíž římského hlavního nádraží Termini 
nebo Belgičanky na Kapitolu, které vedlo 
úřady k instalování nových kamer. Vášně 
vzbudilo i rozřezání osmnáctileté Pamely 
Mastropietrové třemi Nigerijci nebo háze
ní kamenů a zápalných lahví na policisty 
v helmách s protiúderovými štíty, obušky 
a vodními děly, kteří se střetli poblíž ná
draží v Římě s nezvladatelnými azylanty 
z Eritreje. Obyvatelé měst, jichž se proble
matika týká, zkrátka mají již delší dobu do
jem, že všeho moc škodí. „Proto jsme uspě
li v posledních volbách,“ pokyvuje Monika 
Pilloni, která může porovnat, jak situace 
za posledních pět let eskaluje. „Itálie je sil
ně katolická země, kde má obrovské slovo 
papež, kterým je v současné době Franti
šek. Co řekne papež, je pro mnohé zvláště 
starší Italy svaté. Za tu dobu, co potkávám 

lidi u stánků, třeba před kostelem, se zpo
čátku lidi zastavovali málokdy. Ale zlom 
nastal v roce 2017, kdy se zvýšila krimina
lita. Často opakovali: ,Jo, děvenko, papež 
řekl, že když nebudeme pro migraci, bude
me mít hřích.‘ Po všech těch násilnostech, 
útocích a  přepadeních, kdy třeba staré 
babce zlomili prst, aby jí mohli sebrat prs
týnek, ale říkají: ,To je jedno, jestli budeme 
mít hřích.‘ A chtějí volit nás. V Itálii skoro 
každý zná někoho, komu už se něco stalo, 
nebo byl ovlivněn touto situací. Byli napa
deni, okradeni… Nebo byli v seznamu na 
městské byty a místo nich byt dostal imi
grant z Afriky.“

I silná katolická církev, která sídlí ve stá
tečku Vatikán uprostřed Říma, je rozště
pena. Konzervativní část je z papežových 
činů rozladěna a zděšena. Druhá naopak 
přikyvuje, vítá, pomáhá a staví betlémské 
jesličky s čluny pro migranty, případně se 
podílí na lukrativním obchodu s běženci. 

Například již v roce 2015, kdy se byznys 
teprve rozjížděl, jeptišky řádu Gianelline 
di Genova vyhodily z kláštera 15 studen
tek, aby tam mohly umístit 24 migrantek. 
A  spolu s nimi inkasovat od státu „boží 
dar“ v podobě 35 eur na hlavu za den, což 
je více, než mohly platit studentky. „V těch
to dnech dokonce jeptišky z řádu Clarisse 
z Fanano, z Carpi a dále Carmelitane Scal
ze ze Sassuola poslaly dopis prezidentovi 
a premiérovi, ve kterém podporují imigra
ci a vítačství a otevírají některá sídla mig
rantům. Italové bez domova a z oblastí po 
zemětřesení mají smůlu,“ vypráví Monika 
Pilloni.

Možná nejlepším barometrem aktuál
ního italského rozpoložení jsou preference 
Salviniho Ligy. Z provinční partaje se stala 
s přehledem nejpopulárnější stranou, kte
rá v průzkumech atakuje čtyřicet procent. 
Jestli to něčemu pomůže, se teprve uvidí.    
 vid 

Jeptišky vyhodily z kláštera 15 studentek, aby tam 
mohly umístit 24 migrantek. A inkasovat od státu 
„boží dar“ v podobě 35 eur na hlavu za den...
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Lepší pozdě nežli později
Podle rozsáhlé studie Harvardovy univerzity, která probíhá více než 80 let, 

jsou tou nejdůležitější věcí v životě mezilidské vztahy. Lidé, kteří jsou spokojeni 
se svými vztahy, jsou ve stáří mnohem zdravější…

Z námý byl voják z  povolání. 
Tvrdý a  schopný chlap, typic
ký macho. Pokud měl něco 
zorganizovat, domluvit či za

ří dit, hýřil energií. Jak ale došlo na city, 
úplně ztuhnul a  z  jindy sebevědomého 
světáka se stal bezmocný uzlík nervů. 
Všechno dusil v sobě, a pokud měl řešit 
cokoli, co se týkalo vztahů k  členům 
rodiny, jindy výřečný major ve výslužbě 
mlčel jako ryba. Nevyšla z něj ani hláska, 
koulel očima a vypadal, jako by nejraději 
poslal všechny tam, kde záda ztrácejí svůj 
slušný název. Vůbec nevěděl, jak na to. 

Když po osmdesátce umíral, kopal 
kolem sebe a  všem nadával; věděl, že 
je konec, a  jako by si uvědomoval, že 
mohl a  měl žít jinak. Měl rodinu, za 
sebou solidní kariéru, peníze mu taky 
nechyběly, nikdy ale nebyl šťastný.

V lepších momentech se k překvapení 
všech docela rozmluvil. Se svou ženou, 
kterou byl zvyklý komandovat, jako 
všechny kolem sebe, strávil celé odpole
dne v družném hovoru. Řekli si toho víc 
než za celý společný život dohromady. 
Spoustu věcí pochopil až na úplném kon
ci. Říká se sice, že nikdy není pozdě, ale 
není to tak úplně pravda. Protože když 
dojdete na úplný konec, už nemůžete nic 
změnit.

Navštívil jsem ho doma pár dní před
tím, než se vydal na druhý břeh. Z rádia 
hrála ironií osudu zrovna písnička od 
Mňágy a Žďorp: „A já si marně vzpomí
nám na to, co jsem kdysi chtěl, možná nic 
tak zvláštního, ale tohle teda ne. Jen si 
marně vzpomínám na to, kam jsem ode
šel a nevrátil a zabloudil a poztrácel…“ 
Do místnosti padla hmatatelná tíseň. Byl 
jsem rád, když jsem se mohl nadechnout 

čerstvého vzduchu, a  rychle jsem pádil 
pryč. Takhle ne, něco ve mně křičelo.

Dokud jsme mladí a zdraví, žijeme „na 
autopilota“. Děláme věci tak, jak jsme se 
naučili, jak jsme okoukali, a podle vzor
ců, které jsme přejali od rodičů, aniž by
chom obvykle měli čas přemýšlet o tom, 
zda takto žít chceme. Ovšem zjistit až na 
smrtelné posteli, že ne, je možná ten nej
horší pocit, jaký si lze vůbec představit.

Asi i proto pro nás má život často při
pravené různé zkoušky, skrze které nám 
dá naše duše vědět, že je na čase přeho
dit výhybku. „Bolest zasahuje do života 
člověka tak vážně, že ho to nutí přemýš
let, zvažovat, co bylo, co bude, kdo za 
to může, jaký vedl život. A to ho možná 
přivede k tomu, že se s tím naučí nějak 
pracovat,“ říká docentka klinické psycho
logie Sexuologického ústavu Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze Laura Janáč
ková v rozhovoru na webu protiproudu.
net (neplést s Protiproudem), který dělá, 
jak napovídá název, rozhovory s  lidmi, 
kteří jdou proti proudu a boří stereotypy.

Známá psycholožka a  sexuoložka 
začala studovat psychologii proto, že 
chtěla vědět, jak být jako žena šťastná. 
Postupně se ale zaměřila i na úplný pro
tipól – vážné nemoci a bolest. Proto také 
hodně pracuje s onkologickými pacien
ty a  vidí, jak to spolu všechno souvisí. 
Nároky, které na nás klade výkonově 
orientovaná společnost a naše předsta
vy, býváme tak zaneprázdněni, že na 
běžné věci nezbývá čas a život nám pro
téká mezi prsty.

Člověk, který trpí bolestí či vážně 
onemocní, si ale často uvědomí, že mu 
čas dochází. A snaží se ještě zmobilizovat 
síly, protože si chce ještě něco užít. „Na

jednou zjistí, že to užívání není to, co si 
myslel předtím, ale obyčejné hezké chvíle. 
My ostatní běžíme do práce a nevšímáme 
si, jestli je sluníčko a jinovatka. Večer při
jdeme a jsme unavení, takže si zase nevší
máme,“ vysvětluje paní Janáčková.

Jak na vztah
Při svých přednáškách paní docentka 
klade manažerům, lékařům, studentům 
či byznysmenům, prostě všem, otázku, 
která ještě může vše změnit. Nutí je za
myslet se nad tím, co je v životě nejdů
ležitější. Odpovídají různě – někdo řekne 
zdraví, jiný přizná, že peníze…

V roce 1938 zahájili vědci na Harvar
dově univerzitě unikátní studii, která 
trvá již více než 80 let. Nejprve si vybrali 
268 posluchačů druhého ročníku, 
u nichž se rozhodli dlouhodobě sledo
vat jejich zdraví. Z účastníků studie už 
jich žije jen devatenáct, ale postupně byl 
výzkum rozšířen i  na jejich potomky 
a různé další skupiny lidí. Ze všeho toho 
úctyhodného množství dat výzkumníci 
získali mnohem víc, než očekávali. To, 
co je překvapilo nejvíc, bylo prokazatel
né zjištění, že nejdůležitějším faktorem 
dobrého zdraví jsou mezilidské vztahy 
a  to, jak jsme v  nich šťastní. Rodinné 
vztahy, nikoli sláva, peníze či úspěch, je 
to, co činí lidi šťastnými. A  také zdra
vými.

Můžete se sebelépe starat o  tělo, jíst 
semínka a cvičit jógu každý den, ale ne
pomůže vám to ke zdraví a spokojenos
ti tolik, jako když budete pečovat o své 
vztahy. Šéf studie Robert Waldinger to 
shrnul slovy: „Lidé, kteří měli v padesáti 
letech nejspokojenější vztahy, byli v osm
desáti letech ti nejzdravější.“
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To všechno jsou ale disciplíny, které 
se na fakultách neučí. K tomu, abychom 
mohli být spokojení se svými vztahy, 
musíme být napřed sami šťastní. Ujasnit 
si, co vůbec chceme. Aby to nebylo jako 
v onom známém bonmotu „neví, co chce, 
ale nedá pokoj, dokud to nedostane“.

Pokud nebudeme spokojeni se svým 
životem, žádný dobrý vztah nám nehro
zí, protože nám stejně všechny známosti 
zkrachují. Ač si dodnes hodně lidí myslí, 
že nejsou šťastní proto, že nemají dobrý 
vztah, je to právě naopak. Přesně tam 
míří i Laura Janáčková. „Když doprová
zím lidi na konci života, úplně všichni 
řeší lidské vztahy. Když v  nich žijeme, 
přijdou nám samozřejmé a nepečujeme 
o ně; neuvědomujeme si, jak jsou důle
žité. A když o ně nepečujeme, tak o ně 
přicházíme. A  když o  ně přicházíme 
a myslíme si, že v dalších vztazích bude
me lepší, tak zase chceme být lepší, ale 
ne vždy to dokážeme. Spokojenost se 
nedostavuje, a  to se odráží i na našem 
zdravotním stavu.“

Je ale těžké mít kvalitní vztahy, když 
nás obvykle přitahuje to, co je se spoko
jeným a kvalitním vztahem neslučitelné. 
Píše o tom i docentka Janáčková v kníž
ce Muži chtějí potvory. „Ženypotvory 
jsou sexuálně přitažlivé. Muži jsou lovci 
a potřebují lovit. Chtějí hodné holky, ale 
když jsou moc hodné, tak je nechtějí. 
Akorát je využívají, ale zamilovávají se do 
těch druhých, se kterými si můžou hrát. 
Protože si tím dokazují, jak jsou dobří.“

Naproti tomu ženy přitahují finančně 
pohlední rošťáci, se kterými není nuda, 
žádné dobrodružství jim není cizí, hýří 
vtipem, na paži se jim skví nejnovější te
tování a vlasy jim divoce vlají na motor
ce. Ti hodní je nudí. Z rošťáka se ale čas
to vyklube darebák, alkoholik, nevěrník 
či neurvalec. Pak se nelze divit statisti
kám, podle kterých končí rozvodem ka
ždé druhé manželství. A to ještě neříká 
nic o tom, kolik šťastných je mezi těmi, 
kteří spolu zůstanou. „V ordinaci jsem 
měla vždy hodné holky, potvory byly 
spokojené,“ říká Laura Janáčková. „Obě
tovaly se, neměly na sebe dost času, 

dávaly muži a  rodině vše, děti měly 
svačinky, vše bylo hotové, muž měl vše 
připravené. Tím ale ztrácely to, co muži 
potřebují. Muži jsou vizuálně vzrušiví. 
Žena by měla být krásná a přitahovat. 
A  muži potřebují komunikaci a  obdiv. 
Když mají utahanou a unavenou ženu, 
která už nemůže a pořád jim něco vyčí
tá, tak nebudou šťastní.“

Říká se, že sobectví je špatná věc 
a všichni by měli neustále myslet na druhé. 
Vážně? V  instrukcích v  případě nehody 
letadla také stojí, že má záchrannou 

kyslíkovou masku žena nasadit nejprve 
sama sobě a až pak se věnovat druhým, 
včetně dětí.

Při práci se ženami, které mají rako
vinu, si Laura Janáčková všimla, že uvě
domit si svoji cenu a  sílu je pro hodné 
ženy ten nejtěžší životní úkol. Některé to 
nepochopí ani před smrtí. Matematika 
je přitom jednoduchá: „Když bude žena 
šťastná a  spokojená, tak bude šťastný 
i spokojený muž, protože to je i jeho zá
sluha. A co si přeje muž – aby žena byla 
šťastná a  spokojená. Když nebude, zna
mená to, že jí to nedokázal dát. Jeho se
bevědomí je dané výkonem. Selhal a není 

dobrý manžel. Proto je lepší být hezká 
a  roztomilá potvůrka, která umí muže 
motivovat. Hrajeme si, a to nás baví.“

Abychom nedopadli jako major ve 
výslužbě z  úvodu článku, čeká mnohé 
z nás ještě spousta práce. Při tom všem 
je ale důležité – a platí to nejen pro ženy 
– umět si udělat radost. Laura Janáčko
vá radí: „Každý by si měl dělat tři radosti 
denně. Budeme mít lepší náladu a cítit 
se hezčí. Dát si kafíčko, kytku, je toho 
spousta.“ Nevím, jak vy, ale já jdu na chví
li do lesa. Ta zelená mě uklidňuje. vid 

Foto Adobe Stock

Můžete se sebelépe starat o tělo, jíst semínka a cvičit jógu 
každý den, ale nepomůže vám to ke zdraví a spokojenosti 
tolik, jako když budete pečovat o své vztahy. 

VZTAHY
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Elektrická auta nahradí už brzy ošklivé benzinové a dieselové motory, 
nadšeně volají média, automobilky a ekologové. Zatím to ale vypadá na další 

z řady okázalých způsobů, jak vypadat zeleně, a přitom stav životního prostředí 
nejen nezlepšit, ale ještě ho zhoršit.
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T o, že je naše společnost závislá 
na fosilních palivech, s sebou 
přináší celou řadu známých 
pro  blémů. Znečištěný vzduch  

ze spa lovacích motorů či rizika rop
ných havárií jsou jen viditelnou špič
kou ledovce. Ropa se totiž používá ve 
všech průmyslových odvětvích a  vy
rábí se z ní úplně všechno. I to, co by 
člověka ani nenapadlo. Běžně použí
váme až 4000 produktů vyrobených 
z  této společně s  vodou a  vzduchem 
nejdůležitější suroviny. Obaly, domá
cí spotřebiče, palubní desky v autech, 
pneumatiky, barvy, parfémy, make

upy, rtěnky, ale i vitaminy nebo léky, 
to všechno je z ropy.

Už dávno není pravda, že vitaminy 
pocházejí z ovoce a třeba aspirin z vrbo
vé kůry, jako to bylo po staletí. V ovoci 
a  zelenině už – i  díky ošetřování hno
jivy a pesticidy, která jsou samozřejmě 
také z ropy – beztak moc vitaminů není 
a z kilogramu vrbové kůry se dalo získat 
jen 27 gramů aspirinu, takže je jedno
dušší jej podobně jako celou řadu jiných 
prášků vyrobit z ropy.

Přemýšleli jste někdy, jak by to na svě
tě vypadalo, kdyby se podařilo prosadit 
různé ekologické trendy a novinky, zato
čilo by se s jadernými elektrárnami, uh
lím, ropou a čoudícími automobily a ze
lenou by dostala zelená? V televizi a na 
internetu to vypadá cool, a protože idea
lismu není nikdy dost, tak jsem to udělal 
za vás. Krásný nový zelený svět jsem si 
představil a na aktuální ekologické ná
pady, řešení a návrhy, jež hýbou světem, 
jsem se podíval střízlivým a praktickým 
okem. Výsledek byl překvapivě neekolo
gický. Řeknu vám, zlatá ropa…

Dříve jsem například třídil odpadky 
v  naději, že to aspoň trochu pomůže 
životnímu prostředí. Než jsem viděl 

popeláře, jak můj vytříděný odpad ze 
žlutého, modrého a zeleného kontejne
ru hodili do korby bez přepážek. Než 
jsem spatřil video, jak maník na praž
ském Hlavním nádraží hází všechno do 
jednoho pytle. A než jsem četl rozhovor 
s expertem a jednatelem firmy z oboru 
odpadového hospodářství, který sice 
pochválil Čechy, že odpad výborně tří
dí, ale jedním dechem dodal, že mini
málně sedmdesát procent tříděného 
odpadu stejně končí na skládce, nebo se 
spálí, protože „nemá smysl recyklovat 
něco, co je ve finále dražší než původ
ní surovina; to je ekonomický nesmysl 

a nikdo by takovou surovinu od vás ne
koupil“.

Pán prozradil i  to, že nejlépe v Evro
pě třídí Němci, ovšem jenom proto, že 
překódovávají odpady, a  tím falšují sta
tistiky. Což je ekologické asi tak jako 
softwarem uměle snížené emise u jejich 
slavných dieselových Volkswagenů. Od 
té doby, co jsem pojal důvodné podezře
ní, že nejde o planetu, ale o byznys, a vy
rovnal se s hořkou deziluzí, třídím papír 
a PET lahve jen proto, že v koši a popelni
ci překážejí a je pohodlnější odvézt je do 
barevných kontejnerů.    

O  nejznámějším pokusu o  ekologii 
v  podání geniálního Nikoly Tesly, který 
chtěl čistou a volnou energii pro všechny, 
toho bylo napsáno již dost. Když Teslovi 
mecenáši v čele s bankéřem a jedním ze 
zakladatelů dnešního lichvářského finanč
ního systému Johnem Pierpontem Mor
ganem pochopili, že to vědec myslí vážně 
a že by to skutečně mohlo fungovat, oka
mžitě ho přestali financovat a pro jistotu 
zbořili Wardenclyffskou věž, laboratoř, 
kde vynálezce prováděl veškeré pokusy.

To vše z  jednoho jediného důvodu: 
kdyby měli lidé k dispozici volnou ener
gii, nebylo by komu posílat složenky 

a svůj monopol na měděné dráty by si 
J. P. Morgan mohl strčit… za svůj velký 
klobouk.

Od těch dob uplynulo už hodně ropy, 
ale hlavní důvod pro setrvání u  této 
suroviny se nikterak nezměnil. Tím dů
vodem jsou pořád peníze. A co víc, glo
bální byznys nabral ještě obludnějších 
rozměrů a  z  pohledu finančních toků 
neexistuje jeden jediný důvod, proč by 
se to mělo změnit. Ekologie s tím nijak 
nesouvisí. Tedy, přesněji řečeno, dnešní 
ekologie s byznysem samozřejmě sou
visí, nikoli však s  ochranou životního 
prostředí.

Hlavní důvod pro setrvání u ropy je stále stejný. Jsou jím 
peníze. Z pohledu finančních toků neexistuje jedna jediná 
motivace, proč by se to mělo změnit.

TÉMA

Foto Adobe Stock
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Naopak, když si uvědomíme, kdo za 
čím stojí, můžeme si ušetřit spousty pla
ných nadějí a poskakování před kontej
nery s tříděným odpadem. Stačí, když si 
uvedeme jméno prvního ekologa skuteč
ně světového významu. Nebyl jím nikdo 
jiný než první ropný magnát a miliardář 
světa, sám velký John D. Rockefeller.

Rockefeller vybudoval největší ropnou 
společnost světa Standard Oil of Ohio. 
V roce 1877 ovládal Standard Oil 95 % 
trhu s  ropou. V  roce 1982 musel kvů
li antimonopolnímu zákonu slíbit, že 
rozpustí komplikovaný slepenec firem 
a  části svého impéria rozprodá. Jenže 
milý John D. založil nové firmy a  pro
dal je sám sobě. Mezi nimi byly Exxon 
Mobil (v  Evropě čerpací stanice Esso), 
BP (v Německu Aral), Unilever, Chevron 
i Texaco. Své ropné bohatství Rockefeller 
skvěle využil a rozšířil a jeho doménou 
se od počátku 20. století stalo i bankov
nictví. Stál i u vzniku bankovního kar
telu jménem Federální rezervní systém, 

známého pod neformálním názvem 
Fed, který bývá nepřesně označován 
jako americká centrální banka. Od vzni
ku Fedu v roce 1913 tento kartel vydává 
peníze a půjčuje je vládám a firmám. 

Kromě toho jsou tito a  jim podobní 
lidé pod rouškou filantropie domi
nantní v mnoha dalších oborech, které 
ovlivňují rozhodující běh věcí tohoto 
světa. Uchráněno nebylo životní pro
středí ani lidské zdraví. Rockefellerova 
nadace způsobila například revoluci 
v  medicíně tím, že financovala ve  vel
kém univerzity, nemocnice a  vědecká 
pracoviště, která propagovala výzkum 
léků. Nechemické postupy dotovány 
nebyly. V roce 1939 založili Rockefelle
rové spolu s  kartelovým partnerem, 
německou korporací I. G. Farben (dnes 
Bayer a BASF), se kterou čile za války 
obchodovali a  jež mimo jiné vyráběla 
Cyklon B na plynování Židů, Fond léků. 
Léky se samozřejmě též vyrábějí z ropy. 
Impérium ovládlo i  významnou část 

farmaceutického průmyslu a  začalo 
sponzorovat (a  ovlivňovat) Americkou 
zdravotnickou asociaci.

Ovšem Rockefellerům a jejich Nadaci 
přírodní vědy můžeme například „podě
kovat“ i za přechod od tradičního obdělá
vání půdy k syntetickým hnojivům. Ano, 
i ta se vyrábějí z ropy. Revoluce, kterou 
magnáti rozjeli ve spolupráci s velkými 
zemědělskými podniky a cynicky ji na
zvali „zelená“, způsobila i přes krátkodo
bé zvýšení výnosů vylidňování venkova, 
likvidaci drobných zemědělců, zamoření 
pesticidy, vyčerpání půdy a kontaminaci 
potravin. Globální agrobyznys nicméně 
naftařům získal nové trhy.

Je to jednoduchá rovnice. Pokud by
chom chtěli hovořit o  skutečné ekologii, 
která bude mít nějaký pozitivní efekt na 
životní prostředí, je třeba nahradit ropu. 
Otázka samozřejmě je, proč by ji někdo 
chtěl nahrazovat, když je na ní založen ce
losvětový obchod a všichni zainteresovaní 
na tom vydělávají a jsou šťastní, že ji máme.
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Jiné řešení než nahrazení ropy nemá 
z pohledu ekologie smysl, a tak ekologii, 
myšleno tu část zabývající se životním 
prostředím, můžeme do té doby klidně 
zrušit a  soustředit se na smysluplněj
ší aktivity. Zvlášť když nápady, které 
v tomto oboru vznikají, jsou paradoxně 
škodlivější než samotná ropa tryskající 
ze všech vrtů světa.

Nenasytná lodička
To, že auta čoudí, je nezpochybnitelný fakt 
a každý den to vidíme a čucháme kolem 
sebe. Na poli spalovacích motorů ale exis
tuje jeden přeborník, o kterém se tolik ne
mluví – finský motor Wärtsilä RTflex96C. 
Tenhle drobeček je vysoký jako třípatrový 
dům, jeho výkon pohání 109  000  koní 
a váží 2300 tun. Bez vody a paliva. Ukrý
vá se v největší nákladní lodi světa Emma 
Maersk a žízeň má skutečně velikou. Kaž
dou vteřinu spotřebuje 3,8 litru paliva.

Kdyby tímhle tempem žral váš kom
bík, tankovali byste každých patnáct 

vteřin plnou nádrž. Jenže zatímco autem 
dojedete do práce a  z  práce, na nákup, 
sem tam na výlet nebo na služební cestu 
a po zbytek týdne stojí v garáži, náklad
ní loď je v provozu většinu roku 24 hodin 
denně; za jeden jediný den tak pozře přes 
300 tun paliva. Čtyři sta metrů dlouhý 
otesánek navíc není žádný gurmán, krmí 
se v podstatě zbytky – těžkým topným 
olejem neboli mazu tem, který vzniká při 
rafinaci nafty z ropy. Zapomeňte na něja
ký oxid uhličitý, emise mazutu jsou plné 
sazí, oxidů síry a dusíku a obsahují až tří
tisícpětsetkrát více síry než nafta v auto
mobilech. Lodě přitom nevyužívají filtry 
pevných částic jako auta…

Skutečně cynický člověk s  vytříbe
ným smyslem pro černý humor pak 
musel vymýšlet jméno pro druhou nej
větší výletní loď na světě, která byla na 

moře spuštěna v roce 2016 a na délku 
měří 365 metrů. Harmony of the Seas, 
Harmonii moří, jak zní celý její název, 
pohání šest dieselových motorů, při
čemž každý spotřebuje 250 000 litrů 
paliva denně. Třeba za to ty čtyři bazé
ny a deset vířivek, kasino a ručně vyře
závaný kolotoč na palubě stojí…

Ne, to není argument ve stylu „nemá 
cenu stavět čistá auta, protože něco jiné
ho škodí víc“. Ale příklad, na kterém je 
možné ukázat, že i kdybychom všichni 
začali jezdit na koloběžce, nijak to neu
menší skutečnost, že pouhých patnáct 
největších lodí světa podle studie dánské 
vládní agentury pro ochranu životního 
prostředí z  roku 2009 zatěžuje životní 
prostředí škodlivinami víc než všechny 
automobily na světě, kterých v té době 
bylo asi 760 milionů, dohromady. Takže 
o  čem se dohadujeme? Jestli žere vaše 
octavie pět, nebo sedm litrů? 

Nejžhavějším ekologickým hitem jsou 
elektromobily. Nulové emise, konečně! 
Záchrana je na dosah. Kdo nemá hybrid
ního Lexuse nebo Teslu, není dostatečně 
a uvědoměle zelený. Pravda, na první po
hled vypadá auto bez výfuku tak nějak 
zdravěji a  nezávadněji. Je to ale stejné, 
jako byste se chlubili krásným zamete
ným dvorečkem a haldu smetí jste nahr
nuli k sousedům. 

Zatímco jeden kilogram benzinu vydá 
12 000 Wh energie, akumulátor zvládne 
maximálně 170 Wh na kilogram. Do aku
mulátorů vychvalovaného elektromobi
lu Tesla S, které váží cca 600 kilogramů, 
se „vejde“ 100 kWh elektřiny, což odpo
vídá necelým deseti litrům nafty. Běžné 
auto na stejnou vzdálenost spotřebuje 25 
litrů nafty. Obrovská hmotnost „paliva“ 
u Tesly způsobuje horší jízdní vlastnosti, 
především manévrovatelnost, protože si 
veze „v batohu“ půl tuny navíc. To by asi 

tolik nevadilo, fatální problém ale nasta
ne, až auto ujede oněch 500 kilometrů. 

Měl jsem na jaře domluvenou schůz
ku s  jedním obchodníkem, který Teslu 
vlastní. Byl trochu ve stresu. Je z Moravy, 
a protože by nedojel zpátky domů, mu
seli bychom se sejít u dobíjecí stanice na 
obchvatu Prahy. Nakonec to bylo logis

Patnáct největších lodí světa podle studie dánské vládní 
agentury pro ochranu životního prostředí zatěžuje životní 
prostředí škodlivinami víc než všechny automobily na světě.

Motor největší nákladní lodi na světě 
s názvem Emma Maersk, který vyrobila 
finská firma Wärtsilä (vpravo), spolkne 

300 tun paliva za jediný den...   Foto Profimedia
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ticky tak náročné, že jsme setkání raději 
odložili. Pokud bychom se ale bývali po
tkali, musel bych na něj čekat u moderní 
rychlonabíječky ČEZ zhruba půl hodiny, 
než by se mu baterie nabila na 80 pro
cent kapacity (těch zbylých dvacet trvá 
z technických důvodů nejdéle, proto čas 
výrobci raději neuvádějí). Nebo dvě ho
diny u běžné nabíječky. A to má ČEZ ty 
nejlepší a nejmodernější…

Kdyby pán neměl nejnovější Teslu, ale 
třeba elektromobil Volkswagen nebo 
Nissan, musel by vyrazit o den dřív. Po
kud by dobíjel doma, trvalo by mu nabi
tí celou noc, a kdyby bydlel v bytě a ne 
v rodinném domě, musel by jet vlakem. 
A v případě, že bych jel za ním z Prahy 
vlakem já, byl bych za dobu, než si on 
v Praze nabije baterku, u něj na Moravě.

V současné době je v Česku registro
váno přes tisíc pět set elektromobilů 
a dobíjecích míst je 162, takže si každý 
majitel elektrického auta zatím může 
nabíjet, jak dlouho chce, a  přečíst si 
u toho třeba román.

Co by se ale, teoreticky, stalo, kdyby 
jezdilo elektromobilů třeba milion a kaž
dý řidič nabíjel hodinu nebo dvě? Bylo 
by docela komické pozorovat, jak se po 
několikahodinovém popojíždění na D1 
„z posledních Wattů“ dovalí pár desítek 
elektromobilů na čerpací stanici na 90. 
kilometru u Vystrkova u sjezdu na Hum
polec k  pěti standardním nabíječkám 
a šesti Tesla Supercharger a svůj výlet si 
prodlouží o další půlden.

Už to je důvod, proč je masové rozšíře
ní elektromobilů z mnoha praktických 
důvodů vyloučeno a  zůstane nanejvýš 
příjemnou marketingovou kratochvílí 
bohatých jedinců, aby se cítili lépe, pří
padně mohli dát svoji zelenost na odiv. 
Vůbec nic to ale neřeší. Naopak, v tomto 
případě platí, že kdyby se nedělalo nic, 
udělalo by se líp.

Dneska nejedu
I  kdyby měl, čistě hypoteticky, každý 
svoji nabíječku nebo se nabíjení zkrá
tilo na pár minut, neřeší to ten nejzá
sadnější problém – kapacitu a stabilitu 
přenosové sítě. Roční produkce elek

třiny v  osmadvaceti zemích Evropské 
unie činí 3100 terawatthodin (TWh). Na 
elektromobily by podle některých ex
pertů, kteří to počítali, bylo třeba zvýšit 
produkci o nějakých 25 %, tedy o 775 
TWh. Jeden Temelín vyrobí 15,66 TWh 
elektřiny za rok… Při výměně všech 
současných vozů za elektromobily by se 
tedy muselo v Evropě postavit dalších 
zhruba 50 Temelínů.

To by takoví Němci a Rakušané určitě 
nerozdýchali. Naši západní sousedé od
stavili všechny jaderné provozy ze stra

chu z teroristických a vojenských útoků 
po jaderném výbuchu ve Fukušimě, ti 
jižní jádro zrušili o  mnoho desítek let 
dříve… A svorně nenávidí český Temelín; 
o Rakušanech se to ví dlouho, bavorští 
Zelení přitvrdili v  posledních letech, 
když naši elektrárnu přirovnávají k Čer
nobylu. Při známém odporu spousty 
zemí k jaderným elektrárnám by zkrát
ka na elektromobily nebyla elektřina. 
Ale i kdyby náhodou tyto státy souhlasi
ly, kdo by to postavil a zaplatil? 

Ještě těžší než zajistit dostatek elek
třiny je ovšem dopravit ji na konkrétní 
místo. Co by se stalo třeba po nedělním 
návratu Čechů elektromobily z chalupy 
nebo Němců z  Oktoberfestu, když dají 
ve stejnou chvíli kabel do zásuvky? Už 
teď, přestože elektrické auto skoro nikdo 
nemá, je to téměř neřešitelný problém. 
Sítě ani jističe nejsou absolutně stavěné 
na to, aby si v  jednom místě najednou 
zapojilo do rychlonabíječky své stroje víc 
lidí. Britský think tank Green Alliance na
příklad odhaduje, že už šest elektromo

bilů připojených společně v jedné lokalitě 
může způsobit přetížení sítě a  vést až 
k blackoutu. Co kdyby jich bylo třeba še
desát? Síť takový odběr v žádném přípa
dě nemá šanci zvládnout a část majitelů 
elektromobilu druhý den ráno ani neod
jede do práce. Nebo se jim auto nabije jen 
zčásti a možná dojedou do práce, ale už 
nezbude šťáva na cestu domů.

Problém je především v kapacitě pří
pojek – například rychlonabíječka Tesly 
odebere najednou ze sítě až 20 kW prou

Při výměně všech současných vozů za elektromobily by se 
musely v Evropě postavit dalších desítky nových Temelínů. 
Nebyla by pro ně elektřina...

Nežli praktickým řešením je elektromobil spíš 
jen drahou hračkou pro bohaté. Ve výsledku 
zanechá větší ekologickou stopu než běžný 
vůz.   Foto Adobestock
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du, což odpovídá množství, které odebe
re několik rodinných domů. Pokud bu
dete chtít nabít auto v normální zásuvce 
s výkonem 3,7 kWh, samozřejmě může
te, ale potrvá to klidně celý den.

Německý týdeník Fokus informoval 
o letošním případu v Saarbrückenu, kdy 
provozovatel sítě ve venkovském regi
onu zakázal majiteli elektroauta 22kW 
přípojku, která nabíjí auto rychleji, s tím, 
že 11 kW mu musí stačit. Jinak by hrozil 
výpadek proudu! Benedict Kessler, který 
je vedoucím provozu sítě u společnosti 
Energis v Saarbrückenu, uvedl, že typic
ký elektrický okruh je koncipován na 
zhruba 40 domácností, u nichž se počítá 
s využitím elektrického výkonu do 120 
kW. Na jednu domácnost tak připadají 3 
kilowatty. Do toho přijede frajer s Teslou, 
který vezme najednou tolik proudu jako 
šest domů, a všichni mají příjemný eko
logický večer při svíčkách. A to mluvíme 
o  jednom jediném člověku, který chtěl 
být zelený a in.

Fakta proti elektromobilům jsou na
prosto zdrcující. A kdo by se, kojen ze
lenou nadějí, zdráhal uvěřit výpočtům 
nebo nechtěl dostatečně popustit uzdu 
své představivosti, může si udělat výlet 
do Norska, další pokrokové země, kde 
zítra již znamená včera. Nikde ve svě
tě nejezdí víc elektromobilů než právě 
v  Norském království, především kvů

li obrovským dotacím, které stát do 
rozšiřování elektromobility pumpuje; 
a  naopak klasická auta vysoce zdaňu
je. Elektrické vozy, jejichž cena je jinak 
velmi vysoká, tak v  Norsku stojí méně 
než v  jiných zemích, a  jejich majitelé 
požívají dalších velkých výhod. Mohou 
jezdit v  pruzích pro autobusy, zdarma 
parkovat i nabíjet. Jakmile se ale začaly 
tyto vozy množit k současným 30 pro
centům, byla jim jízda v pruzích pro au
tobusy opět zakázána, neboť ucpáním 
jaksi ztratil smysl pruh pro autobusy.

To je ale maličkost ve srovnání s kritic
kým nedostatkem dobíjecích míst. Tedy 
ono jich není úplně málo, v poměru k vo
zům srovnatelně s klasickými čerpacími 
stanicemi, ale podstatný rozdíl je v tom, 
že u benzinky strávíte minutu a ne ho
dinu.

Městští obyvatelé, kteří nevlastní 
rodinný dům, ale bydlí v bytech, takže 
nemohou nabíjet doma auto přes noc, 
čekají a čekají. Anebo natahují různými 
důmyslnými způsoby prodlužovačkami 
kabely do oken. Na jednom videu, kte
rým se na problém rozhodla upozornit 
Norská automobilová asociace, se cykli
sta na jízdním kole proplétá skrze dráty 
ulicí, div se na nich neoběsí.

To, že je ekologická stopa elektrické
ho auta nakonec vyšší než u normální
ho dieselu, jak spočítala nedávná studie 
Christopha Buchala z Kolínské univer
zity, už je jen taková kyselá třešnička. 
O  tom, jakou zátěž současné zelené 
trendy včetně elektromobilů předsta
vují pro lidi i  krajinu, si povíme zase 
příště. Je jich tolik, že se do jednoho 
článku nevejdou. V  dalších dílech to

hoto „ekologického“ povídání se dosta
neme jak k solární a větrné energii, tak 
k zajímavým faktům o ropě, a dotkne
me se i  obchodu se změnou klimatu. 
A i když je to těžko představitelné, ještě 
většího byznysu, než představuje ten 
ropný. 

Ropa možná smrdí, ale aspoň ne
předstírá, že voní. Na falešné ekologii je 
absurdní především to, že energie, čas 
a peníze, které se do podobných projek
tů investují, mají ještě horší dopady než 
to, proti čemu bojují. A spotřebují na to 
ještě víc ropy než klasický průmysl.

K  čemu je tohle dobré? Politici a  ak
tivisti namísto skutečných příčin pro
blémů řeší s  oblibou například to, že 
krávy moc prdí. Německá feministická 
spisovatelka Verona Braunschweigerová 
dokonce vyzvala ženy, aby neměly děti, 
protože dítě je prý pro životní prostředí 
největší katastrofa; a když se nenarodí, 
uspoří 50 tun CO2 ročně.

Celkově „ekologisté“ chrlí jeden hlou
pější nápad než druhý a v jejich svatém 
boji za lepší svět je nezastaví ani zdravý 
rozum. Dnešní bojovníci za udržitelný 
a  zdravý život i  čisté životní prostředí 
tak stále víc připomínají ochránce lid
ských práv, kteří chtějí dosáhnout svě
tového míru humanitárním bombardo
váním.

I když to většina z nich možná nemyslí 
špatně, jejich přístup působí spíš jako ně
jaká parafráze známého přísloví „když 
se kácí les, lítají třísky“. Ovšem s jedním 
důležitým rozdílem – módní ekologové 
by díky módním trendům ve svém za
pálení neváhali kvůli pár třískám zničit 
celý les.

Jedna psychoterapeutka před pár 
týdny na televizi Seznam s vážnou tváří 
popisovala novou diagnózu, která se šíří 
mezi ekologickými aktivisty – mají prý 
environmentální žal. To je „prudká emo
cionální reakce z toho, že se jim nedaří 
zastavit globální oteplování a zachránit 
planetu“. Pocítil jsem při tomto rozho
voru dosud nepoznaný, univerzální žal, 
a  napadlo mě, jakým žalem asi musí 
trpět planeta a  univerzum, když tohle 
všechno vidí. vid 
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VŮNĚ, ODRŮDA A CIT
Jedno z nejzajímavějších českých a moravských vín vyrábí vinař, který nemá ani 

jednu vinici. Nebojí se riskovat a v soutěžích poráží i slavné světové značky.

Pokud jste ve slabé chvilce usou
dili, že máte problém a  vaše 
játra by ocenila, kdybyste to 
nepřeháněli s  vínem, pusťte si 

český seriál Vinaři. Je tak špatný, že vás 
chuť zaručeně přejde. Máteli naopak 
ambice stát se alkoholiky, podívejte se na 
příjemný film Bobule, kde je jižní Mora
va krásnější než Provence. A jestli chcete 
ocenit opravdovou kvalitu vína a  vy
chutnat si v  rozumné míře to nejlepší, 
co vám moravská zem může nabídnout, 
seznamte se s Alenou Semrádovou a vy
razte na její degustaci.

Jak již napovídá příjmení, paní Alena 
má opravdu ráda nejen lidi a život, ale 

především krásné víno. Když začne vy
právět o  své práci a produktech, které 
prodává, chuť dostanou i  abstinenti. 
Ostatně z  velké části právě díky ní se 
Češi naučili pít po změně režimu zase 
kvalitní víno.

Po roce 1989 byla situace českého 
vinařství tristní. Návštěvníci nedávno 
skončené výstavy Retro zima za socíku 
v pražském Tančícím domě to viděli na 
vlastní oči – Nitrianské knieža, Svíce bílá, 
Sklepmistr, Cechovní pohár, Ostravský 
kahan a  pro diabetiky Rytíř Žumbera. 
Více než deset etiket byste v obchodech 
nenapočítali. Jediná výhoda spočíva
la v  tom, že jste se ve výběru nemohli 
splést – vše bylo stejně nebezpečné. 
„V roce 1991 jsem měla tu čest vidět ce

lou analýzu vinařství v ČR. Bylo jasné, že 
jsme jednoznačně pivařská země. Co se 
týče spotřeby vína, byla to okrajová, té
měř neměřitelná záležitost,“ vzpomíná 
Alena Semrádová na zlomový rok, kdy si 
poprvé přivoněla k pořádnému vínu. Ne, 
moravské to tehdy nebylo.

Dnes se pěstuje vinná réva zhruba 
na 20 000 hektarech české a moravské 
půdy, což je dvaapůlkrát více než před 
padesáti lety. Okolo devadesáti šesti pro
cent vinic se nachází na Moravě, která se 
dělí na čtyři vinařské podoblasti – Vel
kopavlovickou, Znojemskou, Mikulov
skou a Slováckou, oproti dvěma českým 
– Mělnické a  Litoměřické. Každý Čech 

dnes vypije přes 20 litrů vína za rok, po
čítámeli i abstinenty a nemluvňata. Ne
bylo to tak ale vždy…

Vinařství se na Moravě rozvíjelo již od 
12. století a u startu byly možná překva
pivě kláštery. Vůbec největší spotřeba 
vína na hlavu není ani ve Francii, ani ve 
Španělsku, ale… ve Vatikánu. Přes 54 
litrů oproti 20 českým je opravdu úcty
hodný výkon. Na druhou stranu má 
ministát jen 842 obyvatel. Optimistická 
varianta zní tak, že to je kvůli mešnímu 
vínu. Vzpomínám si, jak jsem loni navští
vil kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze 
během Noci kostelů a  při stoupání do 
zvonice valil oči, jaký mejdan se to tam 
kolem půlnoci rozjížděl. Červené víno do 
kelímků teklo proudem...  

Velký rozkvět pěstování a výroba vína 
zaznamenaly ve 14. století za velkého cí
saře Karla IV. Z každé vinice, které byly 
všechny předepsané velikosti 16 prutů 
(75,68 m) délky a 8 prutů (37,84 m) šíř
ky, si sice otec vlasti nechal dát desátek 
a půl džberu (30,5 litru) vína ročně, ale 
osvobodil vinaře na 12 let od jakýchko
li dalších daní; u vinic vysazených roku 
1358, kdy nařízení vstoupilo v platnost, 
platilo osvobození od daní dokonce na
vždy. Samozřejmě by to platilo pouze 
za předpokladu, že by byl Karel věčný 
a  jeho následovníci dosahovali stejných 
kvalit jako on.

Počet vinic na českých a moravských 
svazích před třicetiletou válkou se při
blížil skoro až dnešnímu počtu lehce 
přesahujícímu 20 000. V 18. století byly 
sice kvůli válce a nedostatku lidí zpustlé 
vinice vesměs obnoveny, ale po zrušení 
roboty v  roce 1848 o  ně přestával být 
zájem.

Pokud by někdo tipoval, že destrukci 
vinic dokonali komunisté, spletl by se. 
Na dno klesl počet vinic v roce 1930, kdy 
se víno na Moravě pěstovalo na pouhých 
3870 hektarech. V  60. letech minulého 
století začaly být vinice naopak obno
vovány, a i když výroba za moc nestála, 
byly aspoň připraveny hrozny pro další 
rozkvět, jenž nastal v roce 1995; jednak 
byl vydán vinařský zákon, a také se díky 
privatizaci mnoho vinic dostalo do rukou 
lidí, kteří měli o obor skutečně zájem. Po
čet vinic tehdy začal opět rychle růst.

Když něco milujete…
Neustále usměvavá Alena Semrádová 
chtěla původně studovat medicínu, 
ale ani na druhý pokus se jí to nepoda
řilo. Dostala se však na pohovor ke gu

Velký rozkvět výroba vína zaznamenala za Karla IV. 
Z každé vinice si sice otec vlasti vzal desátek a půl džberu 
(30,5 litru) vína ročně, ale osvobodil vinaře od daní.
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ruovi marketingu a takzvaného bran
dingu neboli úspěšného budování 
značek. A to bylo mnohem lepší. Javier 
De La Esteve mě obrovské zkušenosti 
z  Kanady, Japonska či Velké Británie 
a přesně věděl, co a jak. „Byl to vizio
nář a brand pro něj byl vším. Kellogs, 

Heinz, uměl všechno. Firma měla pět
aosmdesát zaměstnanců a Javier řídil 
kompletní implementaci sortimentu 
značek, které tady začínaly, včetně na
příklad Tesca.“ A  tenhle „nejlepší ob
chodní učitel mého života“, jak o něm 
dodnes s  posvátnou úctou paní Ale
na mluví, jí řekl, že má neuvěřitelný 
obchodní talent a  dar od Pánaboha. 
A rovnou ji pověřil prací na implemen

taci vín nejstarší a nejvýznamnější vi
nařské značky na světě.

Vinařství Torres založil Jaime Tor
res Vendrell  ve Španělsku již v  roce 
1870 a  od té doby jako jedna z  mála 
velkých světových značek nevypad
la firma ani na chvíli z  rukou rodiny. 

Kromě Španělska vyrábí „evropské 
vinařství roku“ či „nejobdivuhodnější 
vinařská značka světa roku 2015“ vína 
i v Chile nebo Kalifornii a exportuje do 
140 zemí.

Přesvědčit zákazníky, kteří byli zvyklí 
na Rytíře Žumberu, aby pili Torres nebo 
chilské Concha y Toro, nebylo pro Alenu 
Semrádovou až tak složité. „Byl tu ob
rovský hlad po cizím zboží,“ vzpomíná 

manažerka, která se nikdy jako typická 
manažerka nechovala.

„Když něco milujete, není co řešit. 
A já ten obchod opravdu miluju,“ usmí
vá se žena, jejíž dědeček žil mezi první 
a druhou světovou válkou ve Spojených 
státech amerických, kde se vypracoval 
v  prvotřídního obchodníka. „Ten dar 
jsem po něm asi zdědila. Vymýšlet věci, 
mít pod sebou lidi, provádět analýzy, to 
je moje…“ dodává a  vzpomíná na rok 
1996, kdy byla u  otevření vůbec první 
české vinotéky v obchodním domě Máj 
(dnes My) na pražské Národní třídě:

„Nezapomenu na dva lidi. Přišel vel
mi skromný pán, byl to vědec. Řekl 
mi, že ukládá do vín všechny volné 
peníze, prémie a  podobně. ,Máte 
Chateau Escot?‘ ptal se. Vzal si celou 
dřevěnou bedýnku s šesti kusy. A pak 
si vzal ještě nejlépe hodnocené víno 
ročníku 1996, také šest kusů. Otevře
li jsme vinotéku, pán odešel a nechal 
nám tam 30 000 korun, celé svoje pré
mie. Vypadal jako nejšťastnější chlap 

Pěstujeme víno v severním pásmu, takže od něj můžeme 
čekat svěžest a ovocitost. Máme podmínky pro svěží bílá 
a růžová vína. Mohutnost se ale u nás získává jen těžko. 

Jak poznáte ideální víno? „Buď vám 
chutná, nebo ne,” říká Alena Semrádová. 

Na protější straně: S Jiřím Hortem jsou 
sehraná dvojka.   Foto archiv
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na světě. Je to jeho vášeň, do dneška 
jsme v kontaktu.

Když ale člověk dostane, má taky dát. 
Jednou šla okolo velmi nenápadná paní, 
babička, kterou zaujalo jedno víno, ale 
neměla už u  sebe žádné peníze, tak 
jsem jí ty tři stovky dala ze svého. Lou
čila se a říkala mi: ,Paní, tenhle krok se 
vám vrátí.‘ Já jsem jí ale jen chtěla udělat 
radost. Pak byl najednou Silvestr a dě
lali jsme ochutnávku šampaňského. 
Akce už se chýlila k závěru, když přišla 
tahle paní se svým synem, šarmantním 
pánem. Přinesl mi květinu a řekl, že si 
myslel, že není nikdo schopný pro jeho 
mámu udělat víc než on sám. Ale pro
tože jsem ho přesvědčila, že ano, koupil 
18 lahví šampaňského pro své zaměst
nance.“

Velký učitel Javier De La Esteve nako
nec odešel z České republiky do Velké 
Británie, protože se mu byznys rozrostl 
natolik, že by jej nedokázal ukočírovat. 
Paní Alena vycítila čas na změnu a po 
ochutnání svatomartinského a  růžové

ho vína ze začínajícího dobšického  vi
nařství se domluvila na spolupráci s Ji
řím Hortem. „Přesně jsem věděla, proč 
právě on. Obchod mi funguje jen díky 
tomu, že jej dělám srdcem. Svůj obličej 
spojím jen s  tím, za čím si můžu stát. 
Doteď fungujeme na podání ruky. To, 
co jsem se naučila ve světě, jsem imple
mentovala na českou značku.“ A ne tak 
ledajakou.

Vinař bez vinic
Jiří Hort je jedním z  nejvýraznějších 
a  nejprogresivnějších českých vinařů. 
A přesto, že nemá jedinou vinici, poráží 
v  soutěžích o  nejlepší víno konkuren
ci z  celého světa. „Nejsem odkázán na 
jedno pole či jeden svah. Kdybych měl 
vinice, měl bych jednu či dvě polohy, ale 
na těch by nefungovaly všechny odrůdy, 
které bych chtěl pěstovat, protože každá 
poloha je vhodná pro jiný typ odrůd,“ 
vysvětluje vinař, po jehož růžových mer
lotech či pinot noir s tóny jahod, třešní 
nebo malin se vždy jen zapráší.

S vinohradníky má nasmlouvané polo
hy, a tak dostane přesně tu révu, kterou 
pro svá vína potřebuje. Neustále místa 
objíždí a sleduje, jak hrozny rostou, a na 
tom, aby vše perfektně klaplo, spolupra
cuje s pěstiteli. Ti tak sice mají víc práce, 
ale také zaručený odbyt. A dostanou lep
ší výkupní cenu. Tak se Jiřímu Hortovi 
podaří získat jen ty nejzdravější hrozny 
s vyšším obsahem cukru a má víc času 
na práci ve sklepě, kde se nebojí zkoušet 
nové věci a určovat trendy. Experimen
tuje ale prý jen „v souladu s přírodou“.

Ohlas vzbudilo třeba jeho Chardonnay 
nebo neobvyklá odrůda Pinot Meunier 
(česky Mlynářka) , vína vyrobená staro
dávnou metodou sur lie, kdy se víno pro
míchává na svých vlastních kvasnicích. 
Poté zraje v dubových sudech a stáčí se 
do lahví bez závěrečné filtrace – je tedy 
kalné. Krásně voní po jahodách a  slad
kých třešních. Laicky viděno, takové víno 
připomíná nefiltrované mladé pivo.

A i když je vlajkovou lodí Hortova vi
nařství rosé – to z Merlotu letos vyhrá
lo zlatou medaili mezi  9150 víny ze 46 
zemí světa na Concours Mondial de Bru
xelles –, velký poprask vyvolal i vinařův 
netradiční krok, kdy začal svá červená 
vína kompletně vyrábět ve Francii ve 
spolupráci s vinařem Thierrym Tastum 
z proslulé francouzské vinařské oblasti 
Languedoc. Ta nesou označení HF (Hort 
France) a přinesla nejen nadšení, ale i po
horšení některých českých vinařů, kteří 
to brali jako podceňování modrých mo
ravských odrůd. Jiří Hort, který zastává 
zásadu, že by měl každý vinař postupo
vat podle vlastních představ a  najít si 
cestu ke svému produktu, aby byl co nej
lepší, vysvětluje: „Pěstujeme víno v sever
ním pásmu, takže od něj můžeme očeká
vat především svěžest a ovocitost. Máme 
ideální podmínky pro svěží bílá a růžová 
vína. Mohutnost se ale u nás získává jen 
těžko. Lákalo mě proto vyzkoušet si pra
covat se surovinou z jižních oblastí.“

Rozdíly ve  srovnání s  českým čer
veným vínem jsou podle Jiřího Horta 
obrovské, a  to hlavně v  tříslovinách, 
bohatosti chuti a mohutnosti vína. „Jed
noznačně na  svých etiketách uvádím 
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původ země Francie. Když budeme sobě 
vzájemně naslouchat a hovořit o svých 
zkušenostech, můžeme posunout pojem 
Morava daleko výrazněji do  povědomí 
vinařského světa. Když u mě byl na ná
vštěvě můj francouzský vinař Thierry 
Tastu, byl přímo šokován, za  jakých 
podmínek u  nás víno vyrábíme, jakou 
máme vinařskou vybavenost za pouhou 
jednu generaci. O tom se mu v jeho kra
ji ani nezdá. Bude o tom vyprávět svým 
kolegům, a i to může zvětšit naši pres
tiž ve  světě,“ řekl dobšický průkopník 
v rozhovoru pro vinařský časopis Wine 
& Degustation.

Mladé, nebo uleželé?
Dobře si pamatuji, jak jsem coby student 
vybíral pro jeden romantický večer fran
couzské Bordeaux, a po otevření u večeře 
zjistil, že se nedá pít. Kdo ví, co v té lah
vi vůbec bylo. Té pětistovky jsem hořce 
litoval, a kdybych koupil Svíci v krabici, 
nemohlo to dopadnout hůř. Proto je moje 

následující otázka jednoznačná: Jak má 
v obchodě člověk poznat dobré víno, když 
je tak velký výběr? Připomíná to občas 
hledání diamantu zakopaného v hlušině.

Podobnou zkušenost jako já učinila 
i  Alena Semrádová, když koupila rodi
čům k  výročí slavné francouzské víno, 
jež, jak se ukázalo, „nebylo v  kondici“. 

Zážitek tak byl nakonec hezký jen kvů
li tomu, že u  toho hrála slavná píseň 
Michala Tučného „Když si báječnou 
ženskou vezme báječnej chlap, tak mají 
báječnej život plnej báječnejch dní bez 
útrap, celý den jen tak sedí a popíjejí Cha
teauneuf du Pape“… „Víno je cesta. Musí
te to nachutnat. Je člověk, který si otevře 

večer lahev za 20 000 Kč, jiný za 300 Kč. 
Ale i za stovku najdete dobré víno. Jde 
o umění žít a hledat a nevzdávat to, když 
se něco nepovede na první dobrou,“ říká 
Alena Semrádová, která upozorňuje pře
devším na zrádnost starších vín. „Vína 
je ohromný přetlak a musí se umět pro
dat. U starých ročníků se může stát, že 

se  nestihne prodat včas a je nepitelné. 
Nepotěší ani vaši chuť, ani peněženku.“ 
Kdo má rád svěží, čerstvé věci, ten by si 
měl podle paní Semrádové hledat mladá 
vína, u červených odrůd je naopak lepší 
víno uleželé.

Orientaci při výběru může také 
usnadnit další novátorský počin, u kte

Když to jenom odmluvíte, nikoho to nezajímá, lidi mají 
sto způsobů, jak využít svůj čas lépe. Snažím se tu radost 
a nadšení z vína předat dál. 

Firemní degustace jsou stále oblíbenější. 
Stejně jako růžová vína (vpravo) Jiřího Horta.   

Foto archiv a Profimedia
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rého stál opět Jiří Hort. Na kvalitu vína 
má zásadní vliv kromě šikovnosti vinaře 
především oblast, z níž víno pochází. Ne
můžete zkrátka chtít na Moravě pěsto
vat třeba kiwi. Nebo v Austrálii lišejník. 
Například červené víno v  Chile nebo 
v Argentině, kde svítí 365 dní v roce slun
ce, je sázka na jistotu. Na Znojemsku se 
zase nejvíc daří Veltlínskému zelenému, 
Ryzlinku rýnskému a Sauvignonu Blanc. 
Protože se zde potkává alpský a karpat
ský úval a těmto třem odrůdám svědčí 
tři typy zdejší půdy – jílovitá, štěrkovitá 
a sprašová.

V roce 2004 se proto Jiří Hort sešel 
s Petrem Chalupeckým z vinařství La
hofer a  snažili se uchopit jedinečnost 
Zno jemské vinařské oblasti, takzvaný 
terroir neboli souhrnný vliv přírodních 
podmínek konkrétního místa na jedi
nečnost a nezaměnitelnost produktu. 
Vytvořili přísný soubor pravidel, jak 
má ideální zdejší víno vypadat a  co 
musí splňovat, aby mohlo získat první 

originální certifikaci v Česku. „VOC je 
víno originální certifikace,“ vysvětluje 
Alena Semrádová. „Nebo se to dá také 
přeložit jako vůně, odrůda a  cit vina
ře pro danou odrůdu. Ryzlink rýnský, 
Veltlínské zelené a  Sauvignon blanc, 
buďto samostatně, nebo jejich cuvéé 
(smíchání odrůd), jsou pro výrobu VOC 
vín stěžejní. Takové VOC víno je silné 
a  výrazné, protože z  jednoho keře se 
nechávají dozrát jen dva až tři hrozny. 
Vinař musí být členem VOC Znojem
ské podoblasti, od 1. 1. 2019 je zde 20 
členů. Jablečnomléčná fermentace je 
povolena, povoleno není školení v du
bovém sudu. Je to vůbec první apelační 
systém v České republice. Kvalita je to, 
co lidi zajímá. Chtějí specifická vína, 
která mají jasný charakter.“

Dříve byli Češi zvyklí rozlišovat vína 
pouze podle cukernatosti hroznů při 
sběru. Podle toho se rozlišuje víno mo
ravské zemské, pozdní sběr, výběr 
z  hroznů, slámové víno nebo nejvzác

nější ledové víno. Tento systém je známý 
napříč celým světem, ale nezohledňuje 
právě terroir. „Neříká to nic o výjimeč
nosti oblasti. Nestačí to. Znojemský ter
roir je jedinečný a ta vína se vyrábí nato
lik jinak, na kvalitu, ne na kvantitu, že 
se rozhodli zdejší vinaři vytvořit systém 
certifikace, kde bude zákazník vědět vše, 
co potřebuje. Zelený pásek ho informuje 
o  šarži, počtu limitovaných lahví, číslu 
výrobce… Je to statut toho, že vybírá 
správně,“ vysvětluje Alena Semrádová.

Certifikační systémy jsou známé 
především ve Francii, kde jedinečnost 
a specifičnost terroiru a jeho odrůd hlí
dá neuvěřitelných 400 úřadů. Pro Bur
gundsko jsou typické třeba Pinot Noir 
a  Chardonnay, pro oblast Champagne 
Pinot Meunieur, Chardonnay a  Pinot 
Noir. Každá lokace je zkrátka zaměře
na na odrůdy, kterým se tam daří nej
líp. A právě zde se inspirovali Jiří Hort 
a  Petr Chalupecký. Podobný systém 
funguje i v Itálii (Denominazione di ori
gine controllata  – DOC) a ve Španělsku 
(Gran Reserva).  

Prodat jednou, to dovede každý, ale 
prodej zopakovat, to je umění, vště
poval Aleně Semrádové Javier De La 
Esteve. Od počátku proto pořádá de
gustace, se kterými objíždí celou Čes
kou republiku. Sledovat ji při práci je 
zážitek. Myslím, že by byli po jejím 
výkonu lidi nadšeni, snad i kdyby pili 
Sklepmistra. Neznám nikoho, kdo by 
mluvil o tom, co dělá, s takovou vášní. 
Je proto těžké odlišit, zda se lidi vracejí 
víc za vínem nebo za ní. „Musíte se ob
rátit na správné lidi, kteří mají kolem 
sebe skupinu, která miluje víno. Pak 
přijdou. A v momentě, kdy přijdou, je 
jen na vás, jestli je nadchnete, zklame
te nebo budete průměrní. Každý z nás 
má tu volbu. Když to jenom odmluvíte, 
nikoho to nezajímá, lidi mají sto způso
bů, jak využít svůj čas lépe. Snažím se 
tu radost a nadšení z vína předat dál. 
A to se mi daří.“ 

Ono to s  tím vínem vlastně vůbec 
není složité, ač se to může jevit jako 
hotová věda, říká paní Alena. Buď vám 
prostě chutná, nebo ne. vid 
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MUŽ na Měsíci?
Před padesáti lety přistál člověk poprvé na jiném vesmírném tělese, 

než je jeho domovská planeta. Přesto existuje stále mnoho lidí, 
kteří tomu odmítají uvěřit. Mají důvod?

Vroce 1999 Miloš Forman odvy
právěl v životní formě asi nej
originálnější životopisný sní
mek, jaký se kdy na plátnech 

kin objevil. Kultovní komik Andy Kauf
man byl nespoutaný živel, který bořil na
prosto všechny konvence. A dělal to tak 
nekompromisně, že kdyby byl ještě naži
vu, za svůj humor by v dnešních hyper
korektních USA dostal trest smrti. Dotý
kal se nejen všech možných i nemožných 
tabu, ale i ikon, na které se nesahá. Často 
například v přestrojení vystupoval jako 
nerudný barový zpěvák Tony Clifton, po 
kterém nikde, kam vkročil, nezůstal ká
men na kameni.

 K pořádnému zmatení lidí nechával 
Kaufman svého bratra Michaela nebo 
kamaráda Boba Zmudu, aby se za To
nyho Cliftona převlékli při společných 
výstupech. A tak diváci, do té doby pře
svědčení, že Tony Clifton je Andy Kauf
man, najednou viděli oba dva stát vedle 
sebe. Nebo začal své show pojímat jako 
zápasy ve wrestlingu. Již samotná pod
stata wrestlingu tkví v kombinaci sportu 
a show, ve které jsou zápasy domluvené 
a různé brutální chvaty zápasníci pouze 
předstírají. Andy Kaufman žánru dodal 
zcela nový rozměr – pro své wrestlingo
vé zápasy si v době rozvíjejícího se femi
nismu, k nepříčetnosti ženských lob by, 
vybíral ženy z publika. Jednu mystifikaci 
pak dovedl k naprosté dokonalosti a stal 
se průkopníkem žánru. Když skuteč
ný wrestlingový zápasník Jerry Lawler 
Andyho, kterým opovrhuje, vyzve na 
souboj, Kaufman vyhecuje nenávistně 
naladěný dav i Lawlera. Ten s komikem 
praští o  zem tak silně, že skončí v  ne
mocnici. Oba dva se poté k  incidentu 

vyjadřují ve slavné show Saturday Night 
Live, kde ale místo usmíření Kaufman 
Lawlera opět vyprovokuje k  útoku. Až 
několik let po Kaufmanově smrti vyšlo 
najevo, že bylo všechno kompletně zin
scenované a Lawler byl s Kaufmanem na 
všem předem domluvený.

Andy Kaufman s lidmi umně manipu
loval a dělal si z nich legraci tak sofistiko
vaným způsobem, že když v roce 1984 
zemřel coby nekuřák na rakovinu plic, 
fanoušci to považovali za další propra
covanou mystifikaci a  skoro nikdo mu 
to nevěřil. „Andy, a tenhle znáš?“ zpívá 
svým naléhavým hlasem Michael Stipe, 
frontman slavné skupiny R.E.M a odda
ný fanoušek Andyho Kaufmana, v hitu 

Man On the Moon z roku 1992; ten se 
o sedm let později stal i titulní písní stej
nojmenného Formanova filmu. Obě díla 
se spojila v dokonalý celek, kdy jedno bez 
druhého nemůže být. „Věřil bys tomu, že 
poslali muže na Měsíc, muže na Měsíc? 
Pokud věříš tomu, že nic neskrývají, pak 
už není nic cool.“

Notoval jsem si svoji oblíbenou písnič
ku asi tisíckrát, než mi došlo, na co vlast
ně mimo jiné naráží. Že tak, jako mnozí 
lidé nevěří smrti Andyho Kaufmana, ne
věří ani přistání člověka na Měsíci z 20. 
července 1969, tedy údajně nejskvělej
šímu okamžiku lidstva, jenž letos slavil 
významné jubileum.

Byl by to jistě bezmezný důvod k hr
dosti a radosti, nebýt několika momentů 
a incidentů, které roztočily kolo pochyb
ností takovým způsobem, že lidskému 
přistání na Měsíci i po 50 letech nevěří 
až překvapivě velké množství lidí. Podle 
průzkumu, který provedlo druhé největ
ší americké mediální vydavatelství Kni
ght Ridder v 70. letech 20. století, tedy 
jen pár let po historické události, pova
žovala let na Měsíc za podvod třetina 
Američanů. 

V  říjnu 2015 zahájil ruský bloger 
a  nad šenec do vesmíru Vitalij Jegorov 
crowdfundingovou kampaň, kde se sna
žil od malých dárců na internetu posbí
rat peníze na velmi ambiciózní projekt. 

S  pomocí vesmírných inženýrů slíbil 
poslat mikrosatelit na Měsíc a  přivézt 
zpátky na Zem nejkvalitnější fotografie 
z míst, kam přistáli američtí astronauti 
během misí Apollo poprvé 20. července 
1969. „Co myslíte, byli lidé doopravdy na 
Měsíci?“ začal svůj text, kterým chtěl 
oslovit potenciální přispěvatele na strán
ce Boomstarter. V Rusku, kde podle nej
novějšího průzkumu nevěří na možnost 
cesty člověka na Měsíc 57 % lidí, byl Jego
rov přesvědčen o tom, že by jeho nápad 
mohl fungovat.

Vesmírný fanda po léta slýchal od 
Rusů argumenty, že americké lety na 
Měsíc v  rámci mise Apollo byly uměle 

Andy Kaufman s lidmi manipuloval natolik sofistikovaně, 
že když v roce 1984 zemřel na rakovinu plic, fanoušci to 
považovali za mystifikaci a skoro nikdo mu to nevěřil. 
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Tomu, že přistál člověk na Měsíci, pár 
let po historické události nevěřila třetina 

Američanů. Dodnes tomu nevěří ani 52 % 
Britů.    Foto Adobe Stock
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zinscenované; to, co následovalo, ale ne
čekal ani on. Za pouhé tři dny splnil svůj 
cíl – v první části projektu vybral na pří
pravné testy a získání potřebných licencí 
přes 800 000 rublů, v přepočtu necelých 
300 000 korun. 

V  nedůvěře v  americké přistání pak 
Rusům směle konkurují Britové. Prů
zkum, který v roce 2016 provedl mobilní 
operátor e2save spolu s marketingovou 
agenturou Atomik Research, a  tudíž 

nemá žádné politické zabarvení, odhalil, 
že si gigantických 52 procent Britů myslí 
(a z toho 73 % mladých lidí do 34 let), že 
Američané své přistání na Měsíci natočili 
někde na Zemi a vůbec nikam neletěli.

Letošní oslavy výročí přistání člově
ka výrazně nevybočovaly, vzhledem 
k jubileu snad pouze počtem oslavných 
článků. Jedna skupina lidí si myslí, že je 
přistání na Měsíci „fake“, podvod, a tím 

dráždí a rozčiluje skupinu druhou, která 
je označuje za idioty a za žádnou cenu 
o tom nechce vůbec nic slyšet. Všechno 
je prý jasné, zdokumentované, a  není 
co řešit. Když oba znesvářené tábory 
posloucháte, zjistíte, že vzduchem létají 
silná slova, ale málo argumentů. Alespoň 
tedy těch, které za něco stojí. Debata tak 
připomíná hádku mezi ortodoxním ka
tolíkem a  ateistou o  tom, zda existuje 
Bůh; nese se jen v rovině emocí a víry.

I  proto mě napadlo podívat se na 
přistání na Měsíci i z odvrácené strany 
a zkusit najít odpovědi na to, proč tomu 
tolik lidí nevěří. Což mě dovedlo k další 
důležité otázce, a  sice: Proč tomu tolik 
lidí věří?

Tam a zpátky?
První pochybnosti o  věrohodnosti při
stání na Měsíci se začaly rozšiřovat hned 

v 70. letech 20. století a přispěla k tomu 
zpočátku především kniha s  názvem 
We Never Went On the Moon (Nikdy jsme 
neletěli na Měsíci). Její autor Bill Kay
sing sloužil během druhé světové války 
u  amerického námořnictva a  později 
pracoval (do roku 1963) jako analytik 
společnosti Rocketdyne, která vyráběla 
raketové motory pro raketu Saturn V. 
Tu, jež vynesla do vesmíru kosmickou 
loď Apollo 11. Právě z  dokumentů, do 
nichž měl možnost nahlédnout, a  od 
inženýrů z  firmy Rocketdyne se pan 
Kaysing dozvěděl, že teoreticky existuje 
technologie pro let na Měsíc, ale rozhod
ně ne pro návrat zpátky. Další problém, 
který inženýři zmiňovali jako zásadní 
překážku pro let lidí na Měsíc, je exis
tence silné radiace v magnetickém poli 
Země, konkrétně v podobě takzvaných 
van Allenových pásů. 

Ta kniha není dobře napsaná ani vy
aurgumentovaná, pouze nadhodila ně
kolik témat, která posloužila jako argu
mentační základ skeptiků – od vlající 
zapíchnuté americké vlajky na měsíč
ním povrchu přes různě dlouhé stíny 
astronautů po nepřítomnost hvězd na 
fotografiích. Ač název sedmaosmdesá

Jedna skupina lidí si myslí, že je přistání na Měsíci podvod, 
a tím dráždí a rozčiluje skupinu druhou, která je označuje 
za idioty a za žádnou cenu o tom nechce nic slyšet.

Zemi obklopují silně radioaktivní Van Alle-
novy pásy, které naši planetu chrání před 
ještě silnější radioaktivitou z vesmíru. Na 

protější straně: start rakety Saturn V s kos-
mickou lodí Apollo 11 na Floridě dne 

16. července 1969.   Foto Profimedia
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tistránkové brožury slibuje bombu, ta 
se nedostavila. Je to zkrátka navoněná 
bída… Jedna věc by tu ale přece jen byla 
– ony van Allenovy pásy, které se rozpro
stírají od výšky 400 km nad zemským 
povrchem do vzdálenosti asi 50 000 km.

Jedenatřicátého ledna roku 1958 od
startovala z floridského Mysu Canaveral 
raketa Jupiter C, jež vynesla na oběžnou 
dráhu první americkou družici Explo
rer 1. Ta byla jednak reakcí na sovětský 
Sputnik, také ale měla za úkol změřit, 
jestli a případně jak silná je na různých 
místech vesmíru radiace. Pro tyto účely 
do ní byl týmem profesora Jamese van 
Allena z  Univerzity v  Iowě zabudován 
GeigerMüllerův čítač, jinak také detek
tor ionizačního záření. Již na začátku pa
desátých let zaregistrovaly radioaktivitu 
v okolí země stratosferické balony, a tak 
si vědci dělali celkem oprávněné starosti. 
Zjištění totiž notně komplikovalo pláno
vané dobývání vesmíru. Jejich obavy se 
bohužel naplnily.

Explorer 1 zkoumal prostor ve vzdá
lenosti 360 až 2500 kilometrů od Země 
a došel k pozoruhodným závěrům. To, že 
radioaktivita rostla se zvyšující se vzdále
ností od Země, výzkumníky tolik nepře
kvapilo. Co je ale zaskočilo dokonale, je 
skutečnost, že v určitém momentu akti
vita měřičů zcela ustala. Co se stalo? Že by 
radioaktivita v určitém místě zmizela? To 
se vědcům nezdálo. Nebo se snad rozbi
lo rádiové spojení? Na odpověď si museli 
počkat do 5. března, kdy byl do vesmíru 

Většina lidí se dívá na všechno zbyteč-
ně moc složitě. Rozebírají každý 
šroubek, zacházejí do největších 
detailů, pouštějí se do složitých 

výpočtů, ale často jim uniká 
podstata a souvislosti. Důležité 

je použít selský rozum a bez 
ohledu na to, co kdo říká, si 

položit opravdu podstatné otázky. 
Tady stačí jedna: Jak by mohla 

raketa s lidmi proletět slunečním 
větrem, který by bez Van Alle-

nových radiačních pásů spálil na 
uhel celou Zemi?
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vyslán satelit Explorer 2. Rozbila se ale ra
keta, a tak musel být vyslán v květnu Ex
plorer 3. Let byl úspěšný, ovšem měřiče se 
chovaly úplně stejně jako při prvním po
kusu. Vědci chtěli mít jistotu, jak se radio
aktivita mění v závislosti na vzdálenosti 
od Země. Nejprve radiace rostla úměrně 
vzdálenosti od Země; při opačném smě
ru klesala. V určité vzdálenosti ale přestal 
GeigerMüllerův počítač ukazovat úplně.

Existovalo jediné možné vysvětlení: 
radiace je tak silná, že strhla počítač, kte
rý ji už nebyl schopen měřit. Jakmile si 
toto vědci uvědomili, jeden z nich, Ernie 
Ray, vykřikl: „Můj Bože, celý vesmír je ra
dioaktivní.“ Jak velká radioaktivita to asi 
musí být, když vyřadí z provozu dozime
tr? Stržené dozimetry byly dobře vidět 
například v seriálu Černobyl po výbuchu 
reaktoru…

Jak Země obíhá nadzvukovou rychlos
tí kolem Slunce, prořezává si cestu tak
zvaným slunečním větrem. Tento rychlý 
proud nabitých částic neboli plazmatu, 
odpalovaný z vnějších slunečních vrstev, 
by za normálních okolností bombardoval 

zemskou atmosféru takovým způsobem, 
že by se naše planeta doslova usmažila. 
Teprve loni geofyzici přišli na to, jak kon
krétně od smrtících částic slunečního 
větru chrání povrch Země magnetické 
pole a Van Allenovy radiační pásy.

Jakmile se elektrony slunečního větru 
dostanou do van Allenových pásů, oka
mžitě zrychlí na tak vysokou rychlost, 
že se stanou nestabilními a rozpadnou 
se. Tím ztratí svoji rychlost a kinetická 
energie se přemění na teplo. „Kdybyste 

stáli na vrcholu hory, mohli byste být 
rychlým větrem sraženi k zemi,“ vysvět
lovala při publikování studie v  odbor
ném časopise Physical Review Letters 
astronomka LiJen Čen. „Naštěstí jakmile 
sluneční vítr narazí na zemské mag

Existovalo jediné možné vysvětlení: radiace je tak silná, 
že strhla počítač, který ji už nebyl schopen měřit. Jeden 
z vědců vykřikl: „Můj Bože, celý vesmír je radioaktivní.“

Andy Kaufman, proslulý americký komik 
a hlavní hrdina Formanova filmu Muž na 

Měsici, uměl mystifikovat lépe než americká 
vláda. Anebo ne?   Foto NASA a Profimedia
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netické pole, rázová vlna (brzdící pás) 
nás ochrání zpomalením tohoto větru 
a  změní jej na příjemný, teplý vánek. 
Nyní máme o tom, jak to probíhá, lepší 
představu.“

To je sice hezké, ovšem popisované 
prostředí kolem země nebývale ostře 
kontrastuje s představou, že by se skr
ze něj mohla ve zdraví dostat jakákoli 
živá bytost. Jelikož je radiační dávka 
ve van Allenových pásech pro člověka 
smrtelná, všechny kosmické lety se 
odehrávají pod jejich hranicí.  Jediný, 
kdo se kdy skrze ně měl dostat, byla 
pouze posádka lodí Apollo při šesti 
cestách na Měsíc. Vysvětlení vědců, 
jak je něco takového možné, i když je 
to v podstatě nemožné, člověku, který 
chce věřit v přistání lidí na Měsíci, na 
klidu příliš nepřidá: lodě se prý kritic

kými oblastmi pohybovaly velmi rych
le, takže pro astronauty nepředsta
vovala tamní radiace vážnější riziko. 
Tečka, víc po tom raději nepátrejte.

Raketa letěla maximální rychlostí 
zhruba 38  832,5 kilometru za hodinu 
a podle různých zdrojů strávila v silném 
radiačním pásmu minimálně hodinu. 
I  kdyby ale posádka van Allenovými 
pásy nějak opravdu proletěla, to, co by 
ji čekalo za nimi, by bylo mnohem horší. 
Fouká tam přesně ten smrtící sluneční 
vítr, před kterým Zemi van Allenovy 
pásy chrání. Jakmile minete Van Alle
novy pásy, například mezi Zemí a Měsí
cem, nebo na Měsíci, stanete se jedno
duše terčem plného náporu slunečních 
erupcí. Van Allenovy pásy nás tady na 
Zemi před touto smrtelnou radiací 
kryjí. Nic víc a nic míň. Dobře to popsal 

ve své knize Slunce a  Země americký 
fyzik a  laureát Nobelovy ceny Herbert 
Friedman. „Z veškeré energie, která se 
dostane do magnetického pole Země 
slunečním větrem, pouze 0,1 procenta 
této energie pronikne skrze magnetic
kou bariéru,“ píše profesor Friedman. 
Zbylých 99,9 % odstíní van Allenovy 
pásy a magnetické pole Země. Co z toho 
vyplývá, je nad Slunce a jeho vítr jasné.

Maximum, kam se může člověk ve 
vesmíru dostat, alespoň ve své součas
né uhlíkové tělesné schránce, je na kraj 
van Allenových pásů, tedy do výšky ně
jakých 400 kilometrů. Pod touto hranicí 
se uskutečňují veškeré vesmírné lety, ko
lem ní je umístěna Mezinárodní vesmír
ná stanice. I kdybychom připustili, že by 
pozemšťané – ostatně žijeme v éře scifi 
– překonali silnou radioaktivitu a  pro
letěli skrze van Allenovy radiační pásy, 
které chrání Zemi před daleko silnější 
radioaktivitou odjinud, jak by asi dopad
li? Je to podobné, jako kdybyste zdárně 
přežili návštěvu Černobylu po jaderném 
výbuchu (van Allenovy pásy) a pak sko
čili do rovnou do hořící sopky (vesmírná 
radiace, před kterou nás pásy chrání). 
Co si tedy myslet například o fotografii 
z Měsíce, na které Buzz Aldrin, focen Ne
ilem Armstrongem, měří sluneční vítr 
s  pytlíkem podobným těm, jaké měří 
směr větru u letišť? Raději nemyslet…

Nějakými stíny z  fotografií, vlající či 
nevlající americkou vlajkou nebo absen
cí hvězdného nebe na fotografiích NASA 
se vůbec nemá cenu zabývat. To jsou ve 
srovnání s radiací ve vesmíru naprosté 
detaily. V příštím čísle ale budeme hle
dat odpovědi na další důležité otázky, 
z nichž ta nejdůležitější zní: Pokud ně
kdo tvrdí, a  fyzika tomu nasvědčuje, 
že není možné letět k Měsíci, natož na 
něm přistát, jak je možné, že lidstvo sle
dovalo přistání na Měsíci v přímém te
levizním přenosu? Při takové představě 
člověku snadno ztuhne úsměv na rtech.

Anebo to můžeme vzít z  té veselej
ší stránky. Jestli se v tuto chvíli někdo 
opravdu královsky baví, je to určitě 
Andy Kaufman. Opravdový Muž na 
měsíci. vid 
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Pokud je v lidském těle příliš mnoho volných  
radikálů, začnou poškozovat buňky a způsobovat 

celou řadu problémů. Proto je důležité je včas 
eliminovat…  Text: Milan Vidlák

Jednoho červencového poledne se
děli Ivan Rybjanský a  jeho kolega 
Robert Janovský ve smluvenou ho
dinu v  restauraci. Terapeutka, se 

kterou měli domluvenou schůzku, ale 
vinou organizačního šumu nedorazila.

Den  však rozhodně nebyl ztracen. 
Do podniku vběhla s radostným úsmě
vem majitelka. „Už měsíc se neukázala, 
až dnes,“ namířila prstem do mraků, ze 
kterých vykukovala nejvyšší japonská 
hora Fudži. Ivan Rybjanský, výrobce pří
stroje na čištění elektrosmogu a geopa
togenních zón s názvem Somavedic, tak 
vyrazil na neplánovaný výlet a splnil si 
svůj dávný sen.

Japonci pořádají na Fudži zájezdy 
a tradiční výšlapy. Autobus je vyveze do 
dvou třetin hory, kam dorazí v odpoled
ních hodinách. Potom poctivě šlapou, 
aby byli mezi třetí a  čtvrtou ranní na 
vrcholu a  viděli úsvit. Protože se v  Ja
ponsku neposouvá čas, v osm večer je už 
tma a svítá velmi časně.

Fudži je často v mracích. Ale obklopuje 
ji spousta vyhlídkových míst, často pla
cených, kam Japonci jezdí a zkoušejí, zda 
se jim „paní Fudži“ ukáže... „Takhle jsem 
to udělal i já,“ směje se pan Rybjanský. 

Tentokrát již lovosický léčitel věděl, co 
takové japonské turné obnáší. Konzulta
ce, schůzky, přednášky, návštěvy a pre
zentace od rána do večera, v ďábelském 
japonském tempu, s  jediným volným 
dnem. Úsilí ale přináší ovoce. V  Japon
sku víc než kde jinde v  byznyse záleží 
na důvěře a dobrých osobních vztazích 
a Somavedic zde má vynikající reputaci. 

Na obálce každého čísla časopisu Hon
mono, v  překladu Skutečná věc nebo 

také volně Co funguje, se šéfredaktor 
vyfotí s  výrobcem produktu, který si 
osobně otestoval a  prozkoumal. Se zají
mavým Čechem se ale na obálku nového 
čísla výjimečně nechala vyfotit rovnou 
jednatelka a ředitelka vydavatelství Taka
aki Rikimaru.

Po příletu absolvoval Ivan Rybjanský 
jedno překvapivé setkání. Na jeho před
nášku v tokijském The Real Research In
stitute dorazil i syn známého výzkum
níka Masaru Emota, který svůj život 
zasvětil vodě. „Když lidé začnou brát 
vodu vážně, začnou jí rozumět, pochopí, 
že základem života je rezonance a har
monie,“ říkával muž, jenž proslul foto
grafováním krystalů zmrzlé vody. Tím 
se snažil ilustrovat skutečnost, že voda 
nese informace. Pokud je voda znečiš
těná a kvůli množství chemických látek 
neživá, krystaly nevytváří vůbec, nebo 
jsou různě zdeformované a nevzhledné. 
Naopak čistá minerální či zharmonizo
vaná voda má podle Emota schopnost 
vytvářet krásné souměrné krystaly. 
„Voda je upřímné zrcadlo, v němž může
me ihned spatřit, jaký dopad mají různé 
civilizační jevy na živé systémy.“

Dva typy přístrojů, Somavedic Medic 
Uran a Somavedic Atlantik, dokážou har
monizovat vodu tak, že vytváří právě ony 
krásné a symetrické krystaly, jež se poda
řilo vyfotografovat podobnou technikou 
v laboratoři ve Švýcarsku. Masaru Emoto 
zemřel v roce 2014, ale jeho syn pokračuje 
v práci dál. Když mu Čech o vodě upra
vené svými přístroji vyprávěl, byl nadšen 
a ihned přišla řeč na možnou spolupráci. 
„Byl šťastný, že pokračujeme v práci jeho 
otce,“ usmívá se Ivan Rybjanský, který na 

japonských přednáškách prezentoval čer
stvé novinky.

Nedávno jel po ústecké dálnici domů 
do Lovosic, když mu zavolala z  Vídně 
inženýrka Milka Nisslmüllerová, která 
je oficiální distributorkou Somavedicu 
pro Rakousko. Než se pustila do práce 
a vyšla s kůží na trh, chtěla si ověřit, co 
Somavedic dovede. Její syn pracuje na 
katedře kvantové fyziky ve Vídeňském 
centru pro kvantovou vědu a technologii 
při Vídeňské univerzitě, bývalý manžel 
zase v rakouské obdobě našeho Státního 
ústavu na kontrolu léčiv. První se ozval 
exmanžel. S tím, že jeho měření ukazují, 
že Somavedic svým nízkoenergetickým 
zářením eliminuje výrazné množství tak
zvaných volných radikálů. Pan Rybjanský 
sice podobné účinky svého přístroje tu
šil, ale neuměl je změřit. Výzkumy tímto 
směrem budou určitě pokračovat.

Nadbytečné elektrony
Volné radikály v našem těle vznikají jed
nak přirozenou cestou v rámci běžných 
metabolických procesů, s nimi si ale tělo 
poradí. Jenže další množství volných radi
kálů vznikne v důsledku nezdravých dějů 
uvnitř těla, například při poškozeném 
imunitním systému, vlivem chemikálií, 
nekvalitních potravin, kouření, ale i stále 
silnějšího elektromagnetického záření. 
„Elektrosmog generuje velké množství 
radikálů, které Somavedic pomáhá elimi
novat, aby neblokovaly důležité procesy 
v těle,“ vysvětluje jeho tvůrce.

Jde, jak známo, o  molekuly, které 
obsahují nadbytečný počet elektronů, 
neboť jim chybí do páru protony, a tím 
jsou velmi nestabilní a reaktivní. V těle 
tak provádějí různou neplechu, jelikož 
se přebytečný elektron snaží uplatnit 
a  působí přitom destruktivně. Za běž
ných okolností by si s nimi poradily látky 
zvané antioxidanty, které se nacházejí 
nejčastěji ve vitaminech a s těmito elek
trony snadno reagují. Jenže radikálů je 

Pod horou FUDŽI
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vlivem zhoršujícího se životního prostře
dí moc a antioxidantů v nepříliš kvalit
ní potravě naopak méně, a tak dochází 
k  poškozování buněk. „Za tu dobu, co 
vyrábím Somavedic, tedy téměř devět 
let, bývám podezříván, že mu připisuji 
nějaké zázračné účinky. To je ale zásadní 
nepochopení. Somavedic podporuje re
generaci, která probíhá během spánku. 
Jakmile se dobře vyspíte, přestanete být 
nervózní a oškliví na okolí. Když jste zlí 
na okolí, okolí vám to vrací a všichni jsou 
automaticky zlí na vás. Pak jste naštvaní 
sami na sebe, jste nevyspalí, děláte špat
ná rozhodnutí a  jste ještě víc naštvaní. 
To pak spousta lidí řeší alkoholem a dro
gami, a to ničí psychiku a zdraví. Je to 
začarovaný kruh. Somavedic vám pouze 
pomůže odstranit bloky, protože čis
tí prostředí a tělo, aby mohlo fungovat 
lépe. Tím získáte nadhled a uvidíte lepší 
možnosti v rozhodování, nebudete řešit 
zbytečné věci a maličkosti. Zázrak je od 
člověka samotného, všechno má svůj jas
ný důvod,“ vysvětluje muž, kterého k vy

nálezu Somavedicu inspirovaly vlastní 
zdravotní problémy.

Potýkal se s  akutním zánětem sli
nivky, nemocnou slezinou i  těžkou 
formou lupénky. Nakonec díky setkání 
s mnoha předními léčiteli pochopil, že 
všechny nemoci člověka jsou odrazem 
jeho chyb, které činí v životě, ale uči
nil také v životech předchozích, a svůj 
pohled na pozemské bytí přehodnotil. 
Po svém uzdravení se začal zajímat 
o  zdraví ještě více a  skrze své nepře
tržité bádání a vzdělávání vyvinul So
mavedic, který, zjednodušeně řečeno, 
„funguje na základě řízeného uvolňo
vání energie z léčivých kamenů, jež na 
sebe v  různých kombinacích působí 
a umocňují svoje účinky“. „Chtěl jsem 
sestavit přístroj, který by dokázal po
krýt či eliminovat maximální množ
ství zátěží, které blokují regeneraci 
člověka a oslabují organismus.“ A to se 
mu dle ohlasů ze všech koutů světa od 
Česka přes Japonsko po Spojené arab
ské emiráty povedlo.

Jakmile se zmiňovaná Milka Nissl
müllerová dozvěděla, že Somavedic 
neutralizuje i  neblahé účinky záření 
z  mobilních telefonů 4G a  podle po
sledních testů i 5G, neváhala a oslovila 
známého německoamerického lékaře 
Dietricha Klinghardta. Jde o  jednoho 
z doktorů, kteří již pochopili, že exis
tuje také emoční, kvantové a mentální 
tělo a že se jejich stav projevuje až do 
těla fyzického. Aby bylo v pořádku jed
no, musejí být v rovnováze i ta ostatní.

Dohodli se, že umístí přístroje do 
biorezonančních center v  Německu 
a  Ra kousku. Zanedlouho vyslal doktor 
Klinghardt delegaci lékařů, aby dohodli 
další spolupráci. A pozvali pana Rybjan
ského, aby v  říjnu přednášel na vídeň
ském kongresu. Po japonské „expanzi“ je 
na řadě Rakousko.  

Somavedic si můžete pořídit na 
eshop.casopis-sifra.cz (při jeho objed-

nání získáte předplatné na 6 výtisků 
zdarma) a www.somavedic.cz

Foto Adobe Stock
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N enachází se v Alpách ani v Hi
málaji, ale na Vysočině. Přesto 
patří tento štolový přivaděč 
se svou délkou 52 kilometrů 

a průměrem 2,6 metru mezi největší tune
ly na světě. Neprohánějí se v něm ani auto
mobily, ani vlaky, ale souběžně s dálnicí D1 
tudy teče pitná voda. Z Vodní nádrže Švi
hov, největší nádrže ve střední Evropě, se 
pouze pomocí tlaku a gravitace dostane 
samospádem až do Prahy.

Svůj název získalo monumentální 
dílo, dokončené po deseti letech výstav
by v roce 1972, po vesničce Švihov, kte
rá kvůli němu celá zmizela pod vodou. 
Přesto dnes většina lidí říká této nádrži 
Želivka – podle řeky, která ji napájí. Želiv
ka byla vybrána proto, že měla nejčistší 
vodu (což vynikne obzvláště nedaleko 
Soutic u Zruče nad Sázavou, kde se vlévá 
do hnědožluté Sázavy) a v okolí není, až 
na dálnici, nic, co by znesnadňovalo udr
žování její čistoty. Spolu se Švihovem bylo 
zbouráno několik dalších obcí, včetně 

okresního města Dolní Kralovice. Místní 
se nehodlali se ztrátou domova jen tak 
smířit, a tak si postavili novou obec nad 
přehradou. V rovněž zatopené Trhové Za
hrádce působil známý farář Josef Toufar, 
jenž byl ve vsi velmi oblíbený díky své las
kavosti a ochotě. Po duchovním, který byl 
přeložen do nedaleké Číhoště a následně 
umučen StB v souvislosti s takzvaným čí
hošťským zázrakem, zbyl kostel svatého 
Víta na břehu nádrže, jediná nezbouraná 
stavba z původní Zahrádky.

Ještě před deseti lety, kdy jsem dělal 
reportáž ve zdejší úpravně vody Želiv
ka, byla hráz alespoň zčásti přístupná. 
Ovšem kvůli posilujícím bezpečnost
ním opatřením byla uzavřena a nedo
stanete se ani na dohled. Z vodní plochy 
o rozloze 1602 hektarů je pitnou vodou 
zásobováno milion a  půl lidí včetně 
téměř celé Prahy. Všude jsou kamery 
a vzhledem k ochrannému pásmu prv
ního stupně panují úplný zákaz vstupu 
a další přísná opatření. Tak přísná, až to 

Přímo v největší vodárenské nádrži ve střední Evropě, 
která zásobuje pitnou vodou Prahu a střední Čechy, 
trčí do prázdna těsně nad hladinou monumentální 

nedokončené mostní konstrukce ze slavné éry stavby 
německých silnic. Právě tudy měla vést původní trasa 

dálnice D1.

Hitlerovy 
MOSTY

Mrtvý most, jak se říká těm, které již neplní 
svůj účel, v obci Němčice se nestavěl za 
Hitlera, ale vybudovali jej již v roce 1901 

italští stavitelé. Na stavbu krásného 
pětiobloukového kamenného železničního 

viaduktu, jenž stojí ve vodní nádrži 
v Němčicích kousek od dálnice D1, použili 

i červený kámen. Přes most vedla železnice 
do obcí, které byly zbourány a zatopeny kvůli 
stavbě Vodní nádrže Švihov (vpravo nahoře).  

Foto Šifra
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někdy škodí, jak jsem se měl záhy pře
svědčit...

Jediný legální způsob, jak se pokochat 
pohledem na vodní plochu o  obvodu 
160 kilometrů, jsou tak komentované 
exkurze, které ve spolupráci s Povodím 
Vltavy pořádá Český svaz ochránců 
přírody Vlašim. Ten zároveň provozuje 
návštěvnické středisko evropsky vý
znamné lokality Želivka s názvem Vod
ní dům, kde se nacházejí moderní expo
zice, jež zájemce seznamují s  různými 
tvářemi vody.

Paní průvodkyně erudovaně vypráví 
o kuřičce hadové, rostlince, která neros
te nikde jinde na světě než v okolí Želiv
ky, budování pískové hráze v 70. letech 
minulého století, osmapadesátimetrové 
hloubce a  sedmimetrové průhlednosti 
či o vysazení dravců a sumců do vody, 
aby ji udržovali čistou a  nepřemnožily 
se zde jiné ryby. Sumce zde může lovit 
a zkoumat jen televizní rybář Jakub Vág
ner, který má nedaleko odtud pronajaté 
jezero Katlov, kde vybudoval areál pro 
sportovní rybolov.

V srpnu bude otevřena výjimečně i što
la, skrze niž se může veřejnost podívat na 
dno, respektive pod dno přehrady, ozna
muje průvodkyně. Mezitím si všimnu, jak 
jedna z návštěvnic asi padesát metrů pře
de mnou leží na zemi. Zvedne se, něco si 
povídá se svým manželem, a když je míjí
me, vypadá, že jen škobrtla a všechno už 
je v pořádku. Trochu fotím a loudám se. 
U vstupní brány se ještě naposledy otá
čím. Pán zůstal s paní v dálce a vidím, jak 
se ji pokouší nést přes rameno. Tady něco 
nehraje. Běžím za nimi. Stejně jako jeden 
pán ze skupiny, který si scény také všim
ne. Ostatní včetně průvodkyně jsou již 
za vraty a netuší, že se něco děje. Paní je 
bledá a zmatená. Voláme záchranku. Ta 
dostane informaci, že je paní při vědomí 
a jakžtakž komunikuje.

Je třeba otevřít dvě vstupní brány, 
které jsou od sebe vzdálené asi dvě stě 
padesát metrů. To se ukáže jako neře
šitelný problém. Ani za patnáct minut, 
které zbývají do příjezdu lékařů, není ni
kdo schopen otevřít bezpečnostní dveře. 
Paní průvodkyně v šatech u sebe nemá 

mobil. S  sebou si na hráz nesmíte vzít 
ani batoh, ale někteří mají telefon v kap
se či v ruce, aby mohli fotit.

Hráznému již skončila šichta a odešel 
někam s vnoučaty. Lékařská pomoc sice 
už dorazila, ale nemůže se dostat do
vnitř. Vnouček zraněné paní hystericky 
vzlyká a nejde utišit. Vypadá to, že bude 
potřebovat pomoc taky.

Nakonec se podaří sehnat alespoň 
manželku hrázného, která přijede v are
álu k druhé bráně a otevře ji dálkovým 
ovládáním. Jakmile ale začne couvat 
a otáčet se, aby mohla otevřít záchraná
řům první bránu, začne se automaticky 
zavírat druhá brána. Mezitím se dovídá
me, že paní upadla do bezvědomí, jenže 
protože při volání záchranky ještě při 
vědomí byla, dispečink poslal jen malé 
auto s doktorem. Pořádná sanitka přije
de až za další dlouhé minuty.

To už je ale na místě policie a ptá se, co 
se stalo, a proč byla podána informace, že 
paní není v bezvědomí, když je v bezvě
domí. No protože v bezvědomí nebyla… 
Systém je neúprosný. Někdo chce po

Mosty, které nikam nevedou, se tyčí přímo 
ve Vodní nádrži Švihov. Ta zásobuje pitnou 
vodou téměř celou Prahu či střední Čechy.  
Foto Šifra
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moct, a při troše smůly mu ještě hrozí, že 
bude popotahován. Příště by si mohl dva
krát rozmyslet, jestli bude volat pomoc, 
když z toho automaticky vyplývá, že dá 
svoje číslo státním orgánům a bude tak 
první, koho budou „řešit“. Je to paradox, 
ale přesně to se děje. Podle policejních 
statistik je jen letos za první pololetí evi
dováno 9213 případů, kdy čeští řidiči ujeli 

od dopravní nehody. Informovaly o tom 
Novinky.cz. „Lidé často říkají, že nechtějí 
být součástí té vyšetřovací mašinerie, bojí 
se, že někomu ještě něco udělají a sami 
budou mít problémy,“ potvrdil Novinkám 
dopravní expert Roman Budský.

Zase se zavřely ty hloupé bezpečnost
ní dveře, takže se nemůžu dostat ven 
z hráze. Musím si půjčit klíč od paní prů

vodkyně, která přiznává, že by ji nikdy 
v životě nenapadlo, že se na tak nevinné 
vycházce může něco stát. Teď už bude 
vědět, že bez mobilu a zajištění bezpeč
nosti nemá dát ani ránu. Říkám si, co by 
asi Vodní dům dělal, kdyby někdo zkola
boval dole ve štole pod přehradou… 

Drama nekončí. Když se vracím z re
cepce, kam jsem šel odnést klíč, a pro
cházím okolo brány, přistává přímo na 
hrázi záchranářský vrtulník. Od pána, 
který pomáhal manželovi zraněné paní, 
se teprve teď dozvídám, co se vlastně 
stalo. Na široké a rovné hrázi, kde je u zá
bradlí asi metr a půl široký chodníček se 
schůdkem, prý paní sjela noha po hraně 
a bouchla se do spánku. 

7000 kilometrů
Vodní nádrž Švihov není jediným mo
numentálním dílem v okolí dálnice D1. 
V  září 1933 zahájil Adolf Hitler slav
nostním výkopem v  úseku Frankfurt–
Darmstadt rozsáhlou výstavbu dálnic, 
které – na rozdíl od mnoha jeho jiných 
činů – jsou dodnes pojmem. Do začátku 
války stihli Němci vybudovat zhruba 
polovinu z  chystaných 7000 kilometrů 
luxusních silnic, jež položily základ ob
divované německé dálniční síti. Po ob
sazení Československa došlo na stavbu 
dálnic také v Protektorátu Čechy a Mo
rava. První „Hitlerova dálnice“, A88, měla 
vést přes Moravu a severovýchodní Če
chy a spojovala by v délce 320 kilometrů 

Vídeň s polskou Vratislaví. Po prohrané 
bitvě u Stalingradu v roce 1941 ale Ně
mecko zakázalo používání cementu 
pro civilní stavby a  všechny lidské síly 
i zdroje byly vrženy do války. Po poráž
ce Němců už k obnovení dálnice nikdy 
nedošlo.  Zbytky mostních konstrukcí 
okolo Brna či Moravské Třebové jsou ale 
k vidění dodnes.

 Na opravdový unikát narazíte přímo 
ve Vodní nádrži Švihov. Kdybyste se vy
dali od fotbalového hřiště ve vísce Hu
lice po polní cestě až do lesa (k čemuž 
vás rozhodně nenabádám, neboť trasa 
vede prvním ochranným vodárenským 
pásmem, kam je vstup zakázán), úz
kou vyšlapanou cestičkou dojdete na 
kouzelné místo, které za slunného po
časí připomíná tyrkysovým zbarvením 
vody jezera v  chorvatském národním 
parku Krk. Končí (nebo začíná?) zde 
jedno z četných ramen přehrady. Přes 
vodu se pak nese zvláštní most, který 
nikam nevede. Vylézt na něj lze skrze 
provizorní dřevěné schůdky, které si 
zde postavili „ilegální“ turisté. Z  něj 
se zanoříte opět do lesa a pokračujete 
k dalšímu mostu. Cesty nejsou značeny, 
ale intuitivně nelze minout.

Druhý most je mnohem větší. Jeho 
konstrukce, 120 metrů dlouhá a  22 
metrů široká, je téměř celá ponořená 
ve vodě a  vypadá… nedokončeně. To 
se odrazilo i v názvu místa – Hitlerovy 
nedokončené mosty. Přestože cesta po 
mostě končí několik metrů od břehu, 
dokončený byl – čekalo se jen na nave
zení zeminy a propojení s dálnici D1. 
Právě tudy totiž měla vést její původní 
trasa, kdy tu ještě žádná přehrada ne
byla.

Stavba i rozpočet byly v režii Třetí 
říše (ale stavěli převážně Češi), která 
na ni uvolnila kolem 6 milionu teh
dejších korun. Ještě v  roce 1942, kdy 
byly zastaveny civilní stavby a vše se 
podřizovalo válečné mašinerii, dostal 
most výjimku. Práce se definitivně 
zastavily až po atentátu na nastupu
jícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha. A když už to vypadalo, že 
dílo zdárně dokončí komunisté a chy
bělo doslova pár metrů do cíle, padlo 
rozhodnutí o  vybudování Vodní ná
drže Švihov. Takto neslavně dopadla 
chlouba tehdejšího stavitelství. Auta 
dnes drncají jen pár set metrů odtud 
na „nové“ D1, která je zhruba ve stej
ném stavu jako svému osudu desítky 
let ponechané a neudržované Hitlero
vy mosty. vid 

Druhý most je mnohem větší. Jeho konstrukce, 
120 metrů dlouhá a 22 metrů široká, je téměř celá 
ponořená ve vodě a vypadá… nedokončeně.
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KRÁLOVNA ŽELEZNIC. Poprvé se o  trati, která propojí Moskvu se 
sibiřským Jakutskem, největším městem ležícím v oblasti věčně zmrzlé 
půdy a nejchladnějším městem na světě, uvažovalo již před 102 roky 
za carské éry. Se stavbou se ale začalo až za Stalina. Plného dokončení 
se však Amursko-jakutská magistrála (AJAM) se spoustou mostů přes 
ruské veletoky dočkala až na konci letošního července. Stojí to za to. 
Trať je považována za obrovský stavitelský výkon. Plných 900 kilometrů 
trati z  celkových 1239 kilometrů vede po trvale zmrzlé půdě zvané 
permafrost. V Jakutsku, městě diamantů, bývá i -60 stupňů Celsia, jinde 
na trati ale pro změnu až třicet nad nulou. Tím však práce nekončí. 
Rusové uvažují o tom, že ji protáhnou tunelem až na Aljašku.    Foto  Profimedia
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TIPY

MELOUNOVÝ SORBET. Když léto, tak pořádné osvěže-
ní. Meloun zbavíme všech peciček a pokrájíme na men-
ší kousky. Vhodíme do mísy a rozmixujeme. Smícháme 
vodu s cukrem a kůrou z limetky a zahříváme na spo-
ráku, dokud se cukr nerozpustí. Necháme vychladnout 
a poté smícháme s rozmixovaným melounem. Směs nalijeme 
do vhodné nádoby a vložíme do mrazáku. Zhruba po třičtvrtě-
hodinách směs promícháváme, dokud sorbet úplně neo-
ztuhne.

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

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

BIOLID. Kolik humoru se dá vložit do jedné písně? Jakub Ryba, 
frontman kutnohorské skupiny Rybičky 48, ukázal, že neko-
nečně mnoho. V novém klipu Biolid uvízne zpěvák v koloně 
a začne: „Sedím v autě sám a už půl hodiny v kuse. Sedím 
a poslouchám písničky Tomáše Kluse…“ Dělá si tu srandu úpl-
ně ze všeho a ze všech – ze sebe, z Klus Klus Klanu, zdravého 
životního stylu… Nahatý tu běhá po poli a lese a objímá mech 
a podléhá aktuální všeobjímající biomódě. Na songu je úžasná 
jak jeho lehkost a energie, tak i skutečnost, že jde být vtipný 
a ironický, a přitom pozitivní a mít nadhled.

HÁDANKY, KTERÉ VÁM ZAMOTAJÍ HLAVU. Nedávno 
jsem zjistil, že mezi školáky ze základky frčí hádanky na YouTu-
be. Jak mají žáci ještě mladý mozek, soutěží spolu a královsky 
se u toho baví. Je těžké jim stačit, protože tyhle hádan-
ky, které procvičují logické uvažování, vyžadují bystrost 
a pružnost. Tak třeba: V místnosti se nachází 10 osob. 
Vaším úkolem je umístit jablko někde v místnosti tak, 
aby ho vidělo pouze 9 lidí. Jak to uděláte? Jednomu 
z nich ho dáte na hlavu…

ZDESLAVICKÁ TRAKTORIÁDA. „Tak vás tady vítám, pěk-
ně stylově,“ překvapil mě pan Šlejtr, dlouholetý čtenář 
Šifry, když jsem popíjel malinovku v hospodě, která nese 
moje jméno. Stejně jako přilehlý rybník a chatová osa-
da. Dobrovolní hasiči z malé obce poblíž rybníku Vidlák 
pořádají 7. září už šestý ročník závodů s těmi nejrozto-
divnějšími vytuněnými traktory, kam se sjíždějí závodníci 
z celé republiky. Je vážně k neuvěření, co dokážou někteří 
šikulové postavit a jaká zábava to je, když se utkají v různých 
bahenních disciplínách. Mrkněte na YouTube na video z loň-
ska. Ale pozor, v okolí jsou dvoje Zdeslavice, musíte 
k těm u Chlístovic.

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
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 Příběh českého Tesly

  O Rasputinovi, spícím princi a Hitlerovi

 Těla v ohrožení

 Klinika špinavých iluzí

 Léčivé divadlo

 20 000 akrobatů

Pokud vám někdo slibuje rychlé uzdravení, 

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

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

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

Šifra mistra
       Williama

04 2019 
59 Kč | 2,40 €

 Rozhovor s Antonínem Baudyšem
  Mozek jako Ferrari
 Poštovní harakiri

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

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

06 2015

59 Kč | 2,40 €
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Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri

obalka_SIFRA_06_15.indd   1

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?
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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...

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.




