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EDITORIAL

obyt v přírodě má mnoho nepopiratelných výhod. Zvláště na samotě u lesa. Klid a mír patří nepochybně mezi 
ně. Ovšem i tyto žádané komodity se mohou octnout na seznamu nedostatkového zboží, když si stejné místo 

oblíbí  i  část fauny, která se rozhodne, že bude žít v chatě s vámi.

Tolik potřebného ticha jsem si užíval až do posekání pole za plotem. Některá zvířátka na přilehlém lánu 
zřejmě ztratila svoje útočiště a přesunula se o dům dál. Nejprve jsem zaslechl ve venkovním přístřešku šelest pod ledničkou, 

poté se rozcinkaly porcelánové zvonečky na horní poličce a brzy už se na mě z výšky upřeně díval velký hlodavec.

Jednou jsem v chatě rozsvítil. Kromě světla ji však zalil bzukot, který připomínal letící vrtulník či vojenský dron. 
Tři sršně, které se chaoticky rozletěly po místnosti, se mi postupně podařilo odchytit do sklenic od okurek. Ale 

protože si postavily hnízdo v otvoru pod střechou, utěšeně rostly jak jejich rozměry, tak počet. Sršeň není navzdory 
své pověsti agresivní a je velmi užitečná, protože se živí dalším hmyzem, a tak udržuje rovnováhu. Problém je, 

když je moc blízko a křížíte jí dráhu letu. Nebo když rozsvítíte a tluče na okno, jako by jej chtěla vyrazit.

Tou největší lahůdkou ale byla kuna (nebo hodně velký hlodavec), která se dostala mezi střechu a strop. Zvíře ožívalo 
zásadně v noci. Škrábalo, dupalo a řádilo. Jenže jako ho odtud dostat? Nenapadlo mě nic lepšího než díru zadělat. 

To ale nebylo moc chytré, protože jak by se živočich dostal ven, kdyby ho to nahoře přestalo 
bavit? Pakliže nahoře časem pojde, jeho rozklad může v chatě napáchat nepříjemné škody.

Volba tedy padla na elektronický odpuzovač kun a hlodavců, který je prý zcela bezpečný 
jak pro člověka, tak pro běžná domácí a hospodářská zvířata. Princip je jednoduchý 

– přístroj vydává ultrazvukové signály, které jsou pro škůdce tak nepříjemné, 
že dobrovolně vyklidí prostor. Lidé ale vysokou frekvenci vůbec neslyší.

Účinky se dostavily hned první den. Bohužel trochu jiné, než bych očekával. 
Začalo mě z toho neslyšitelného zvuku bolet levé ucho, a tak jsem musel 
utéct já. Kuně to nevadilo. Navíc po chatě začala běhat myš. Existují dvě 

možnosti: buď ji signál přilákal, místo aby ji odpudil, nebo už v chatě byla 
předtím a teď se kvůli nepříjemným zvukům snažila dostat ven.

Nechtěl jsem otevřít dveře a čekat, až odejde, v obavách, aby místo jedné myši 
nepřiběhly tři další a nepřiletěly sršně. Myš na mě upřeně hleděla z vyvýšeného 

místa na kýbli, ale jakmile jsem se pohnul, zmizela pod skříňkou v koupelně. 
Pokaždé počkala, až se utišíme, a pak se přesunula na další stanoviště. Takovou 

rychlostí, že lopata v ruce nic neřešila. A tak přišla na řadu klasická 
pastička, která zafungovala stoprocentně. Věděl jsem, že je 

účinná, protože mě ještě předtím švihla do prstu.

Se zvířaty byla vážně legrace. Obávám se ale, aby 
na téhle planetě z dlouhodobého hlediska nějací 

živočichové vůbec přežili. Co až třeba nebudou 
stromy? Na straně 34 si můžete v článku Po nás mýtina 

přečísti pozoruhodný příběh mizejících českých lesů.

Inspirativní čtení přeje
 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Na samotě u lesa
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ŠIFRA  
UPŘÍMNÉHO  
MISTRA

T aké se vám stává, že vás 
někdo zklame? Pak zřejmě 
děláte jednu zásadní chybu 
– díváte se na svět jen svý

ma očima. Pokud najednou zjistíte, 
že člověk před vámi je někdo jiný, než 
jste si mysleli, nebo si postesknete, že 
se změnil, pak věřte, že byl vždycky 
stejný a nezměnil se. Učinili jste ale 
zásadní chybu v  úsudku. Spletli jste 
se? Nikoli, pouze jste nechtěli vidět 
skutečnost a namalovali jste si ji na
růžovo.

Někdy to trvá velmi dlouho, třeba celý 
život. Považujete někoho za přítele, vše se 
zdá být v pořádku, něco jste spolu zaži
li a věříte mu. Jenže pak se něco přihodí 
a vy teprve teď máte možnost uvidět, jak 
jste se celou dobu mýlili. Tím momentem 
prozření či rozbuškou se obvykle stane 
to, že něco změníte a uděláte nečekaně ji
nak. Třeba řeknete poprvé ne. Jestliže ve 
vztahu, ať už pracovním, partnerském 
či přátelském, po nějaké zkušenosti 
odmítnete roli, kterou jste až dosud 
hráli, kulisy se zbortí a  pravda se 
odkryje. A to je dobře.

Uvedu příklad ze života. Před
stavte si, že jste se snažili někomu 
pomoct nebo jste v danou chvíli 
udělali jisté gesto, které považu
jete za správné. Například jste se 
někoho zastali, když jste si mysle
li, že se mu děje křivda. Očekávali 
jste, že druhý by pro vás udělal 
totéž. Za normálních okolností by 
byly spokojené obě strany. Jenže 
co čert nechtěl. Váš čin se nese
tkal s pochopením okolí a způ
sobil vám některé problémy. 
Poprvé se tedy role obrátí – 
najednou něco potřebujete 
vy, a  tak požádáte o  pomoc. 
Pomohl jsem ti, udělal jsem to 
rád, ale teď od tebe chci něco 
já. Pomůžeš? A protože máte 
z některých jeho kroků po

cit a vnímáte, že z jeho strany nebylo vše 
úplně čisté, pro jistotu mu naznačíte, že 
to, co jste udělali, jste sice udělat chtěli, 
ale neměl by si myslet, že je to samozřej
most a  spoléhat na to, nebo vás nedej 
bože využívat a dělat z vás hlupáka.

Reakce je nečekaná. Druhý vás odmít
ne a slušně, leč důrazně odkáže do pat
řičných mezí. A ještě vaši předchozí sna
hu, se kterou přitom dopředu počítal, 
shodí tím, že jste to přece dělat nemusel, 
a tudíž je to celé vaše chyba a on si myje 
ruce. Navíc je dotčen, jak si vy můžete 
dovolit po něm něco žádat, taková trou
falost.

Takže kde se stala chyba? Pod vlivem 
emocí vás samozřejmě jako první na
padne, jaký je ten druhý darebák a ne
vděčník, a je vám z toho smutno. Jenže 
byste si měli uvědomit, že chyba byla 
především na vašem přijímači. A radovat 

se, že jste to pozdě, ale přece uvi
děli. I prohra je totiž v někte
rých případech výhra.

Jednou, to jsem byl ještě 
mladý a  neklidný, jsem po 
jedné takové příhodě řekl, 

co si o tomto přístupu 
myslím, a  z  domnělé
ho kamaráda jsem si 

vyrobil nepřítele na ži
vot a na smrt. Nejdůleži
tější rada tedy je: i když 
zjistíte, že jsou věci ji
nak, než se vám celou 

dobu jevily, hrajte 
i  nadále hloupé
ho. Usmívejte se, 
buďte v  klidu… 

Už víte, jak to je do
opravdy, a  musíte se 

podle toho pouze za
řídit. Rozdíl je v tom, že 
teď už blbec nejste, jen se 
za něj vydáváte. 

Největší chybou je oče
kávat něco podle toho, 

jak se to jeví nám, aniž bychom věděli, 
kdo před námi stojí a jaké cíle sleduje. To, 
že se na nás někdo usmívá, ještě nezna
mená, že jsou jeho úmysly čisté. Naopak. 
Když se na vás někdo pořád usmívá a je 
jako milius, je to podezřelé. Co potřebu
je? O co mu jde? Proč se na mě nalepil? 
Pomohl mi už někdy? A jak se zachová, 
když … ?

Všimněte si, jak často kolem sebe slý
cháte slova charita, pomoc, záchrana. Je 
to podobné. Čím víc se o  dobru mluví, 
tím obezřetnější je třeba být. Ti skutečně 
dobří o tom nemluví, neslibují a namísto 
líbivých slov konají. Kdo chce pomoct, ne
zakládá okázalé organizace, ale vytipuje 
si konkrétní lidi, třeba postižené děti, do
nese peníze přímo do této instituce a do
hlédne na to, jak se s nimi naloží. Zkla
mete důvěru? Donesu to příště jinam. 
Uvidíte, jak se budou najednou snažit. 

Dokud se ale na věci budete dívat 
vlastní optikou, budete dělat pořád stej
né chyby a  zjistíte to zbytečně pozdě. 
Jakmile se ale podíváte na stejnou věc 
s nadhledem, shora, jako nezúčastněný 
pozorovatel, získáte patřičný odstup 
a to, co byste pracně zjišťovali až po vel
kých chybách, můžete odhadnout už do
předu. Ušetříte čas i nervy. Říká se sice, 
že chybami se člověk učí, ale důležité je 
chyby neopakovat stále dokola.

Proto je dobré položit si již dopředu ně
kolik otázek typu „o co mu jde,“ a „proč 
se na mě culí“, a sledovat všechny nuance 
jeho chování a jednání. Perfektně to pro
třídí lidi, kterými se obklopujete. Stejnou 
optikou, z nadhledu, ale musíme sledo
vat jednání svoje. Tím zase můžeme pře
dejít vlastním chybám a selháním.

V nouzi poznáš přítele, říká se a je to 
pravda. Ale to je už trochu pozdě zjišťo
vat, že to žádný přítel nebyl, a sčítat ško
dy. Není přítelem ten, kdo se na vás culí 
a pak vás potopí. Ale ten, který vám řek
ne i nepopulární věci a pomůže, když je 
potřeba. vid 

V nouzi poznáš přítele
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ZPRÁVY

Z jiného SVĚTA
PO CELÝ ROK. Mladá fronta Dnes 
informovala o tom, že si bývalý premiér Petr 
Nečas koupil v únoru byt o velikosti téměř 
sto metrů čtverečních s terasou o výměře 
37,66 metru čtverečních na okraji Prahy. 
Okolnosti nevysvětlil, napsal deník. Co by 
měl asi tak bývalý nejmocnější muž v zemi, 
který si ušetřil po padesátce 1,6 milionu a na 
zbytek si vzal hypotéku, vysvětlovat? Deník 
naznačuje a spekuluje o jakýchsi vazbách na 
firmu, od které Nečas byt koupil, z článku 
je ale patrné, že jde o snahu expremiéra 
diskreditovat. Majitel MF Dnes Andrej Babiš 
přitom profitoval ze svržení Nečasovy vlády 
v roce 2013, provedeného z řetězu utrženými 
státními zástupci v čele s Ivem Istvánem 
a Lenkou Bradáčovou, a dostal se díky tomu 
k moci. Zjevně ale Nečas stále někomu vadí. 
Text je pozoruhodnou ukázkou manipulace. 
„Na dotazy MF Dnes po pěti letech nulové 
komunikace Nečas jen ublíženě napsal: Co 
si to dovolujete?!? Jsem soukromá osoba,“ 
píše „nezaujatě“ autorka pamfletu. Ovšem 
jak vyšlo brzy najevo, Nečasova odpověď 
rozhodně ublížená nebyla. Pokračovala 
takto: „Do mých záležitostí Agrofertu nic 
není. To jste v Agrofertu všichni padlí na 
hlavu a myslíte si, že Česká republika, její 
občané a jejich soukromí jsou váš majetek? 
Pokud vás zajímají nemovitosti a obchody, 
myslím si, že váš majitel je dostatečně 
výživné téma a máte opravdu o čem psát 
osm tištěných stran denně, šest dní v týdnu 
+ nedělní příloha, a to po celý rok.“

SDÍLENÁ LEDNICE. K 1. srpnu začal v Karviné fungovat netradiční projekt sdílených 
lednic, za kterým stojí Gracián Svačina a jeho manželka Hana. Gracián se proslavil tím, že 
napsal do časopisu pro dětské domovy Zámeček reportáž Návštěva paní prezidentové. 
V ní vykreslil absurditu situace v dětském domově v Jemnici, kde 12 let vyrůstal, 
před návštěvou tehdejší paní prezidentové Livie Klausové. Vtipně popsal čtyřdenní 
potěmkinovské pulírování děcáku, sbírání lístečků a čištění chodníků šroubováky, čímž 
všechny tak naštval, že nadace paní Klausové přestala Zámečku posílat 30 000 korun 
a Graciána z domova při nejbližší příležitosti vyhodili. Později Gracián organizoval tábory 
pro děti z Ukrajiny či založil skupinu Save Food, jež dává zbylé jídlo z havířovských 
restaurací potřebným. Novinkou jsou sdílené lednice. „Lidé budou moci dávat do ledniček 
potraviny, které jsou v originálním balení, neotevřené a kterým zbývá minimálně dva 
dny trvanlivost. Zároveň si budou moci z ledniček potraviny brát,“ vysvětluje podstatu 
Gracián Svačina. Například přinesete šunku a odnesete si jogurt. Nechci malovat čerta 
na zeď, ale nabízí se minimálně tři zásadní otázky: Proč bych nosil do lednice šunku 
a bral si jogurt? Kdo bude dohlížet na to, aby si lidi jídlo jen nebrali? A kdo ty lednice 
bude uklízet? Takovou sdílenou lednici jsme měli už před víc než deseti lety v redakci 
Lidových novin. Přinesl jsem si třeba tuňákový salát v krabičce a někdo jiný mi ho sežral.  

ŠACH MAT. Na turnaji ve Štrasburku byl v létě přichycen šachista Igor Rausis, jak 
s oblečenými kalhotami sedí na záchodě a na mobilu analyzuje probíhající partii. 
Osmapadesátiletý český velmistr byl po Davidu Navarovi nejlepším českým šachistou. 
Rodák z ukrajinského Komunarsku se stal prvním hráčem v historii, který se zlepšil 
tak rychle a tak moc až po čtyřicítce, kdy už mozek slábne. To vyvolávalo nejen 
u českých, ale i světových hráčů a expertů averzi a neutuchající podezření. Rausis 
nicméně stoupal žebříčkem FIDE stále výš a téměř překročil uznávanou hranici ELO 
2700 bodů. Po přistižení při podvodu šachista okamžitě ukončil kariéru. Potěšen jeho 
koncem byl šéf českého šachového svazu Viktor Novotný: „Víte, špičkoví šachisté 
jsou naprosto alergičtí na podvody, Rausis jim bral ocenění, peníze, slávu. (...) Takže 
máme radost, že ho chytili.“ Doufejme jen, že videozáznam z WC, který byl velice 
průkazný, byl pořízen na kabinku šplhajícím rozhodčím či pro tyto účely instalovanou 
kamerou a nestane se z toho, pokud už se tak neděje, žhavá novinka Velkého bratra. 
Záchody byly až dosud tabu. „Tak co tam máte?“ – „Ale, dneska celkem h***o.“

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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„NENÍ NORMÁLNÍ, aby 80 procent českých občanů mohlo 
každý rok dosáhnout na leteckou dovolenou,“ prohlásil v roce 
2016 tehdejší předseda Strany zelených Matěj Stropnický, 
který proslul mimo jiné tím, že si se svým partnerem, hercem 
Danielem Krejčíkem, pořídil za 12 000 000 Kč barokní zámek. 
Mohlo by to být bráno jako vyjádření protekčního floutka 
z privilegované rodiny, který si myslí, že létat mají jenom bohatí. 
Ovšem ukázalo se, že mladý Stropnický byl jen vizionářem. 
Zelení teď sice ve sněmovně nejsou, ale zdatně jim sekundují jiní 
levicoví pokrokáři – Piráti. Na Twitteru sdíleli petici, která vyzývá 
Evropskou komisi, „aby členským státům navrhla zavedení daně 
z leteckých pohonných hmot (leteckého petroleje). Odvětví 
letecké dopravy využívá daňových výhod, přestože se stále víc 
podílí na emisích skleníkových plynů“. Evropská komise, která 
zavedení daně zkoumá, odhaduje, že zavedení daně 330 eur 
na tisíc litrů kerosinu by zdražilo leteckou dopravu po EU o 10 %, 
což by zmenšilo počet leteckých cestujících o 11 %. Co z toho, 
kromě dalších miliard do děravých státních rozpočtů, plyne? 
Pokud návrhy projdou, skončí zlatá éra svobodného cestování 
po Evropě. Kdyby to aspoň pomohlo životnímu prostředí...

PRESUMPCE VINY. Pirátská strana ve spolupráci s ČSSD 
a ANO ve sněmovně prosazuje poslanecký návrh, aby žaloby 
za diskriminaci mohly podávat nejen dotčené osoby, ale také 
neziskové organizace. Žalující pak nebudou muset dokazovat 
vinu obviněných, ale obvinění svoji nevinu. Na svůj účet a svoje 
náklady. To ale není všechno. Ministerstvo spravedlnosti chystá 
pro změnu návrh o hromadných žalobách. Kdokoliv se bude 
cítit poškozený jednáním firmy, organizace nebo třeba majitele 
bytového domu, může najmout správce. Ten pak podá hromadnou 
žalobu, do které zahrne všechny, kterých se problém může týkat, 
a pořádně žalovaným zatopit. Jeho odměnou pak bude 20 až 30 
% vysouzených peněz. Můžeme se tak dočkat bizarních žalob jako 
v Americe. Ten, kdo se totiž nebude chtít k žalobě přidat, by se 
z ní měl sám vyvázat. Žalovaná strana by musela dát do úschovy 
částku, která je souhrnným nárokem všech účastníků žaloby, 
i těch, kteří o tom nemají ani tušení. Otevírá se tak ojedinělý 
prostor pro masovou šikanu a vydírání, jaké nemá obdoby. A to 
je zřejmě i cílem zákona, který nelze vysvětlit pouhou hloupostí.

ČERNÝ ČISTIČ. Když němečtí turisté posprejovali graffiti Karlův 
most, pražský magistrát vyhlásil výběrové řízení na odstranění 
ošklivého nápisu. Jenže když chtěl restaurátor Jan Mjartan, který 
zakázku získal, druhý den ráno s prací začít, zjistil, že to, co jemu 
mělo trvat odhadem dva až tři týdny, někdo zvládl za dvě až tři 
hodiny. A zdarma. Památkáři tak pověřili původního restaurátora 
„dočištěním“ a zadali i analýzu toho, zda most nebyl poškozen. 
Aby ze zakázky aspoň něco zbylo. Noční Batman Miloslav Černý, 
který se k odstranění graffiti nakonec přihlásil, uvedl, že nepoužil 
žádnou chemii, jak bylo v plánu, ale šetrnou metodu vysokého 
tlaku vody a páry. Ukázal tak, jakým stylem se ve veřejné sféře 
pracuje. Nečekaný hrdina si okamžitě získal sympatie veřejnosti, 
jenže za pár dní učinil další šokující přiznání. V roce 1999 pan 
Černý ze žárlivosti zastřelil manželku i s jejím milencem. Pak se 
střelil do hlavy, ale přežil. Jak dnes říká, Pánbůh má pro něj ještě 
nějakou práci, a proto ho nechal na světě. Novinářům z MF Dnes 
zavolal proto, že nechtěl, aby to na něj vytáhl někdo jiný. „Už 
nechci dostávat děkovné dopisy, nechci, aby mě někdo navrhoval 
na státní vyznamenání a podobně. Já se dnes nejen snažím nešířit 
kolem sebe zlo, ale i pomáhat. Důvod, proč jsem si vybral současné 
podnikání, je i ten, že odstraňování graffiti, ničení plevelu vroucí 
vodou a podobně má i etický rozměr. Není to jen o byznysu, ale 
dělám něco s přidanou hodnotou. Proto tady dnes jsem.“ 

SPRAVEDLNOST PO ČESKU. Za úplatek 7 milionů korun 
v krabici od vína po sedmi letech soudního procesu byl bývalý 
středočeský hejtman David Rath odsouzen k sedmi letům odnětí 
svobody. Šťastná sedmička to ale není. Vypadá to totiž, že se stal 
doktor Rath obětí tradičního českého selektivního „práva“. Bez 
ohledu na to, co politik provedl či neprovedl, podle § 18 trestního 
řádu koná trestní řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin 
spáchán, případně soud v místě bydliště či zaměstnání obviněných. 
Jestliže se to nedá zjistit, koná řízení soud, v jehož obvodu 
vyšel čin najevo. Uplácelo se a zakázky manipulovaly v Praze 
a Středočeském kraji, kde navíc bydlí a mají své firmy všichni 
obvinění. Přesto Nejvyšší státní zastupitelství v Brně poslalo 
případ do Ústí nad Labem, čímž porušilo zákon hned v počátku. 
Státní zastupitelství v Ústí nad Labem pak porušilo zákon tím, že 
na základě trestního oznámení zahájilo vyšetřování a nepostoupilo 
celou věc od počátku na místně příslušné středočeské státní 
zastupitelství. A Okresní soud v Ústí nad Labem pochybil tím, že 
vyhověl žádosti ústeckého zastupitelství o použití odposlouchávací 
techniky a nepostoupil ji do Prahy či středních Čech. Že nešlo 
o náhodu, ale o politický proces, naznačuje i vyvrcholení kauzy. 
Na konci totiž odmítl soud uznat odposlechy, které přitom již 
jednou jako důkaz uznal. Ratha nejprve usvědčil díky jiným 
výpovědím svědků, ale tímto rozhodnutím unikli manažeři velkých 
zdravotnických firem, kteří měli manipulovat zakázky spolu 
s ním. O ně totiž v případu zjevně nešlo. Natož o spravedlnost.
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Šichtařová a  Pikora, jak samo 
sebe ve svých knihách a  člán
cích populární manželské duo 
tituluje, jsou mezi českými eko

nomy netradičním zjevem. Významnou 
měrou totiž pomáhají lidem pochopit 
ekonomické dění a jevy, včetně těch spo
lečenských, které má mediální a ekono
mický hlavní proud tendenci opomíjet 
či interpretovat s ohledem na politickou 
poptávku. I když ekonomie nepatří mezi 
nejjednodušší disciplíny, tihle dva se vy
jadřují  srozumitelně a ještě jsou u toho 
vtipní. Mají vlastní konzultační a analy
tickou společnost Next Finance, takže 
jsou nezávislí, píší blogy (Markéta Šich
tařová je čtyřnásobnou blogerkou roku 
na portálu iDnes.cz) a jejich knihy Všech-
no je jinak aneb Co nám neřekli o důcho-
dech, euru a  budoucnosti či Lumpové 
a  beránci, které získaly ocenění kniha 
roku či cenu čtenářů v anketě Magnesia 
Litera, se staly bestsellery. Ale píší také 
pro děti, aby byly finančně gramotnější 
než generace jejich rodičů. „Když jsme 
před časem napsali knihu pohádek pro 
děti, které měly učit finanční gramot
nost, pod názvem Zlatý poklad, obchá
zel jsem různé finanční instituce, jestli 
by nechtěly šíření knihy mezi děti nějak 

podpořit. No a v jedné bance jsem se do
zvěděl, že prý na něčem takovém zájem 
rozhodně nemají, protože není v zájmu 
té dané banky mít ,moc emancipova
né klienty‘. To mě tehdy dostalo,“ říká 
Vladimír Pikora ve dvojrozhovoru pro 
Šifru, který se uskutečnil jen pár týdnů 
po narození jejich šestého potomka. Po 
holčičce a čtyřech klucích v řadě přišla 
na svět dcerka Viktorie – stejně jako ve 
všech předchozích případech při domá
cím porodu.

Jak se Pikora a  Šichtařová poznali? 
A  rozuměli si „ekonomicky“, nebo se 
postupně názorově vyprofilovali až 
jako manželé?
Vladimír Pikora: Poznali jsme se ve škole 
a vše začalo tím, že jsme kdysi provázeli 
nějaké dánské studenty po Praze a vy
právěli jim, jak bude krásné, až budeme 
jednou v  Evropské unii. Tenkrát před 
Lisabonem byla Evropa ještě v pořádku 
a my navíc dost naivní. Názorově jsme se 
postupně sblížili. Myslím, že když někdo 
pochopí makroekonomii, už nemůže 
být socialistou. 

Ve svých článcích a předpovědích oče-
káváte, že nějaká radikální změna či 

otřes globálního finančního systému je 
jen otázkou času. Zdá se, že vaše skep-
se se od poslední velké finanční krize 
v roce 2008 nesnížila, spíš naopak. Co 
se ve vašem vnímání změnilo?
Vladimír Pikora: V  našem vnímání se 
nezměnilo nic. Ale to, co se změnilo 
zhruba s  rokem 2007, je přístup vlád 
k hospodářské politice. Tehdy začalo ex
trémně prudce růst globální zadlužení, 
extrémně se rozvolnila měnová i daňová 
politika, enormně se zvýšily zásahy stá
tu do ekonomik. Proto se taky změnily 
naše komentáře k  ekonomice, protože 
najednou jako bychom komentovali jiný 
svět. Ale bylo by chybnou interpretací 
vkládat nám do úst nějaká slova o tom, 
že „přijde apokalyptická krize“. Takto to 
většinou interpretují laici, kteří si z toho 
vezmou povrchní dojem. To, co od roku 
2008 dál permanentně říkáme, je spíš 
toto poselství: Recese, která proběhla 
v letech 2008 a 2009, byla atypická a byla 
svým charakterem částečně srovnatelná 
s  recesí z  roku 1929. (Velká hospodář-
ská krize přinesla největší burzovní krach 
v  dějinách a  de facto zhroucení světové 
ekonomiky. Jen v  USA, kde vypukla, na-
příklad zkrachovalo 10 000 bank – pozn. 
Šifry) A tento typ recese se zopakuje, a to 

S Markétou Šichtařovou a Vladimírem Pikorou, populárním ekonomickým 
a manželským duem, o tom, proč je kvalita nejen naší ekonomiky v tahu, 
proč se lidé chovají ekonomicky iracionálně, jaké dělají chyby ve vztahu 

k penězům, i o tom, proč jsou v naší zemi nízké platy. 

Socialismus 
SE VRACÍ
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proto, že přístup státu k ekonomice se 
přibližně v roce 2007 změnil natolik, že 
došlo z historického pohledu k bezpre
cedentnímu vychýlení globální ekono
miky z rovnováhy. To se nám vymstí na 
naprosto zásadní ztrátě konkurence
schopnosti, na ztrátě dlouhodobého růs
tu. A den co den se přesvědčuji, že to byl 
pravdivý předpoklad, že v tom už jsme. 
Ten hospodářský růst, který papírově 
statistický úřad registruje, totiž není 
v pravém slova smyslu růstem; ekonomi
ka po stránce kvalitativní už v podstatě 
vykazuje znaky hluboké krize. Nejsou 
sice měřitelné kvantitativně jako pokles 
HDP nebo růst nezaměstnanosti, kvali
tativně však krizi odpovídají: Jsou to věci 
jako absence investičních příležitostí.

Markéta Šichtařová: Například v  únoru 
2019 si americký miliardář Warren Buf
fett, který je hlavním majitelem inves
tičního a  pojišťovacího konglomerátu 
Berkshire Hathaway, stěžoval v  dopise 

akcionářům, že v podstatě není do čeho 
investovat: „Doufáme, že v  příštích le
tech za volné peníze nakoupíme pod
niky, které bude Berkshire dlouhodobě 
vlastnit. Naděje, že se tak stane v nejbliž
ší době, je však nízká: ceny požadované 
za firmy, jež by stály za nákup, jsou ob
rovské.“ Jinými slovy, americký inves
tiční guru potvrzuje: Peněz je dost, ale 
nemají hodnotu, protože jich je příliš. 
Centrální banky jimi zaplavily trh, není 
za ně co koupit, protože ceny cenných 
papírů jsou nehorázně přehřáté. A  jak 
se říká situaci, kdy máte spoustu peněz, 
ale nemáte si za ně co koupit, protože 
ceny jsou ještě výš, než kolik si můžete 
i s těmi mraky peněz dovolit? Tomu se, 
pěkně prosím, vždy říkalo, říká a bude 
říkat inflace. 

Vladimír Pikora.: Toto vše vždy v historii 
bylo neklamnými známkami začátku 
recese – vždy v takové situaci následně 
došlo k poklesu hrubého domácího pro

Foto Adobe Stock



11

ROZHOVOR

duktu (HDP). Tak proč k němu dnes ne
dochází? Protože v bezprecedentní míře 
jsou dál uplatňovány socialistické politi
ky, které poklesu HDP navenek brání. 

Markéta Šichtařová: Socialista vám proto 
bude tvrdit, že krize není a hned tak ne
bude, protože HDP neklesá. Považují po
jem „krize“ za synonymum pro „pokles 
HDP“. Vidí ekonomiku jen matematicky, 
v číslech. Nechápou, že o čísla nejde; jde 
o kvalitu ekonomického vývoje. A ta je 
v tahu. 

Dělají to bankéři a oligarchové schvál-
ně, že vždycky nalákají „levnými peně-
zi“ lidi do půjček a nákupů, a potom za-
seknou háček jako rybáři? Tím jednak 
vydělají, a  jednak se lidi dostanou do 
pozice nevolníků. Nebo to má „přírod-
ní“ zákonitosti? 
V. P.: Ne, z hlouposti. Anebo by se dalo 
říct – „ze socialismu“. Vážně. Ten se v po
slední době strašlivě rozšířil, a  jeho dů
sledkem je právě snaha maximálně ovlá
dat ekonomiku. Jenomže jediný známý 
způsob, jak ekonomiku ovládat v  době 

ekonomicky nepříznivé, je nacpat do ní 
maximum peněz. To nějaký čas funguje, 
pak to z logiky věci dříve či později fun
govat musí přestat. A v tu chvíli na tom 
vydělají ti, kdo si dopředu spočítali, kam 
se ceny pohnou. 

Jaká je vlastně ve společnosti role eko-
nomů? Podle toho, co říkají a co se ve 
skutečnosti opravdu děje, to nevypadá, 

že by bylo jejich úkolem vysvětlovat, jak 
ekonomika funguje. Spíš to vypadá, že 
mají za úkol lidi přesvědčit, že černá je 
bílá. Jak se tedy může běžný člověk vy-
znat v  problematice, když o  penězích 
a ekonomice mystifikují učitelé, média 
i ekonomové?
M. Š.: Potíž je v  tom, jak jste si jistě 
všimnul, že v poslední době se daleko 

víc než například ve svobodomyslných 
devadesátých letech polarizuje pohled 
na svět. Lidé se proti sobě víc než kdy 
dřív staví ode zdi ke zdi. Je to vlastně 
jen psychologická obrana v  době roz
lézajícího se socialismu. Jedna strana 
tlačí na pilu – a druhá strana se proti 
ní čím dál víc zatvrzuje. Socialistická 
mentalita není žádným racionálním 
filozofickým či ekonomickým směrem 

– je to způsob prožívání, způsob vnitř
ního cítění. Je to tedy otázka emocí, 
nikoliv rozumu a  argumentů. A  pro
to lidé se socialistickou mentalitou ve 
sporech používají především emoce 
místo věcných faktů. A  protože na 
emotivní výpady věcné argumenty ne
platí, i protistrana se stále víc uchyluje 
k emotivním odpovědím.

Lidé coby dav neumí vychytat ten správný okamžik 
a většinou se rozhoupou k nějaké akci – třeba k nákupu, 
prodeji, investování – až v ten nejhorší možný okamžik. 

Vladimír Pikora a Markéta 
Šichtařová napsali i knihu 
pro děti Zlatý poklad. Knih už 
napsali společně sedm, dětí 
zplodili šest.   Foto archiv
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V. P.: Bohužel tím totálně dostávají na 
zadek témata, která vždy byla a z  logi
ky věci by nadále měla být čistě odbor
ná. Nádherným příkladem za všechny 
je třeba otázka eura. Zdá se, že diskuse 
o zavedení eura v Česku je nekonečná. Je
nomže zatímco původně byla debata věc
ná a ekonomická, postupem času se stala 
citovou a iracionální. Jeden pán to v roce 
2018 shrnul na Facebooku slovy: „Chci 
euro, protože kdybych nechtěl euro, tak 
podporuji Moskvu.“ Mnozí to mají takhle 
černobíle nastavené: Prý kdo nemá rád 
euro, má rád Putina. Na druhou stranu 
iracionální argumenty zaznívají i z dru
hé strany, tedy z  tábora odpůrců eura. 
Z  něho zase slyšíme, že kdo nemá rád 

český národ, chce zavést euro. Taky eko
nomický argument jak noha. Že v ekono
mii existuje něco, čemu se říká optimální 
měnová zóna, že společná či naopak dvojí 
měna je veličinou ovlivňující konkurence
schopnost, že dnes už jsme schopni do
ložit, že některým zemím zavedení eura 
pomohlo, a jiným naopak uškodilo – to 
jsou fakta, která jsou v téhle iracionální, 
emotivní přestřelce docela ignorována. 
A přitom jsou jediná podstatná. 

Češi nejsou zrovna přeborníci ve fi-
nanční gramotnosti. Když se zdraží 
máslo, běží ho kupovat do zásoby, čímž 
jeho cenu ještě zvednou. Když jsou 
předražené nemovitosti, běží si vzít 

hypotéku. Proč dělají lidi všechno na-
opak? 
M. Š.: Já bych to tak děsivě neviděla v tom 
smyslu, že i jinde se lidé chovají iracionál
ně. Existuje na to dokonce i pěkný eko
nomický pojem: noisy trading. Prostě 
lidé coby dav neumí vychytat ten správ
ný okamžik a  většinou se rozhoupou 
k nějaké akci – třeba k nákupu, prodeji, 
investování – až v  ten nejhorší možný 
okamžik. Platí to celosvětově. To odlišuje 
dav od sofistikovaných investorů.

Nedávno jsem viděl v televizi reklamu 
České spořitelny, která chce učit děti 
finanční gramotnosti. To asi nebude ta 
nejlepší cesta… 

Lumpové a beránci. V roce 2015 získali 
manželé za tuto knihu cenu čtenářů Magnesia 
Litera Kniha roku.   Foto archiv
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V. P.: Když jsme před časem napsali kni
hu pohádek pro děti, které měly učit fi
nanční gramotnost, pod názvem Zlatý 
poklad, obcházel jsem různé finanční 
instituce, jestli by nechtěly šíření knihy 
mezi děti podpořit. No a v jedné bance 
jsem se dozvěděl, že prý na něčem ta
kovém zájem rozhodně nemají, proto
že není v zájmu dané banky mít „moc 
emancipované klienty“. To mě tehdy 
dostalo.

Z  vašich rozborů důchodové politiky 
jsem nabyl dojmu, že pokud se moje 
generace (ročník 83) dožije náhodou 
penze, stejně žádnou nedostane. Nebo 
bude tak nízká, že nebude k  žití. Co 
mají lidi dělat?
M. Š.: Příští rok chceme na tohle téma vy
dat celou knihu, takovou příručku, jak se 
o sebe na důchod postarat. Zestručněno 
do jedné věty: Člověk si prostě bude mu
set na důchod naspořit sám. 

Proč jsou v Česku tak mizerné platy? 
Navíc zakamuflované tak, že vypadají 
vyšší? Uvádí se hrubá mzda, ale z  ní 
ještě obrovské částky odvádějí zaměst-
navatelé, stejně jako ze superhrubé. 
Proto je výhodnější dát mzdu nižší 
a zbytek dorovnat bokem. I tak to jsou 
všechno almužny a alespoň k průměr-
né mzdě skoro nikdo nedosáhne. Po-
dle výsledků firem či například bank 
to přitom vypadá, že Česko není tak 
chudé, jak se tváří… Kde je problém?
V. P.: Problém je ve třech věcech. Tou 
první je příliš vysoké zdanění práce. 
Neboli vysoké přímé daně. To padá na 
hlavu vládě. Druhým problémem je 
nízká přidaná hodnota v české ekono
mice neboli nízká produktivita práce. 
Vývoj mezd kopíruje vývoj produkti
vity práce. V tomhle ohledu nám dost 
uškodily víc než tříleté intervence Čes
ké národní banky. Minimálně tyhle 
tři roky jsme prostě ztratili. No a tím 
třetím problémem je nějaký mentální 
blok v  našich hlavách. Máme dojem, 
že dokážeme v  zahraniční konkuro
vat pouze cenou. Prostě se neodváží
me české zboží za hranicemi zdražit. 

A to se pak zprostředkovaně projevuje 
i v platech. 

Dalo by se to, co se děje, nazvat třídním 
bojem bohatých proti chudým?
M. Š.: Ne. Dalo by se to nazvat bojem libe
rálů s konzervativci na poli hospodářské 
politiky. A na výsledcích toho boje pro
dělávají běžní lidé, kteří se ani o politiku 
nezajímají.  

Hodně se mluví o aktivitách Číny a Rus-
ka. Jak vidíte budoucí vývoj těchto dvou 
zemí? Budou lídry nového světa? 
V. P.: Mám pocit, že hodně lidí žije ještě ve 
studené válce. Neustále porovnávají Rus
ko a Čínu a docházejí k závěru, že jsou 
podobnou hrozbou. Tito lidé si nevidí na 
špičku nosu. Hrubý domácí produkt Rus
ka odpovídá zhruba součtu HDP Nizoze
mí a Belgie. To nejsou žádné mocnosti. 
Naopak Čína je druhou největší ekono

mikou světa, která bude jednou větší než 
USA. Technologicky už USA uniká. Z 500 
nejvýkonnějších počítačů světa jich má 
dnes jednoznačně nejvíce Čína. Rozvoj 
umělé inteligence v Číně je tak masivní, 
že si ho většina Evropanů neumí předsta
vit. Proto nyní dochází k obchodní válce 
mezi USA a Čínou. USA má poslední šanci 
přistřihnout Číně křídla. Čína už zkoloni
zovala Afriku a teď se chystá na Evropu. 

Jak zvládáte šest dětí a  vše skloubit 
s prací? Máte nějaké tipy a triky, jak lze 
ukočírovat tak velkou rodinu? 
M. Š.: Bude to znít hloupě, ale já myslím, 
že to je pravdivé: Člověk si musí umět 
dobře plánovat čas. Žádný trik to není.

Jak jsou u vás rozděleny role a povin-
nosti? Jste genderově vyvážení?
V. P.: Naše rodina je genderově napros
to vyrovnaná. Žena smí vyndat ruce ze 

dřezu pouze v případě, že přivezou uhlí. 
(směje se) Genderismus je pro zamindrá
kované chudáky. Nerozdělujeme práce 
na mužské a  ženské. Děláme je podle 
toho, co komu lépe jde a v čem má kom
parativní výhodu.
 
Šichtařová napsala zdravou kuchařku 
pro celiaky, alergiky a všechny s poni-
čeným zažíváním. Co bylo impulzem? 
Stíháte doma při tom všem ještě vařit?
M. Š.: Vzhledem k naší diagnóze je u nás 
vaření nutností. Vaříme neustále. Děti 
si nosí do školy mističky s obědem, na 
dovolené si vždy vaříme, a tak dále. Bez
lepkově totiž obvykle vaří jen celiak. Ti 
ostatní si jen myslí, že vaří bezlepkově, 
což skutečný celiak brzy pozná a není 
to nic příjemného. Důvodem k napsání 
knihy bylo to, že se nás neustále někdo 
ptal, jak vaříme to či ono. Jako jedno
dušší se ukázalo napsat knihu než stá

le opakovat to samé. Pro člověka se po 
diagnóze celiakie změní život. Neumí si 
nic uvařit, bojí se cokoli koupit. Mnoho 
lidí nám potom děkovalo, jak jim naše 
kniha pomohla a vrátila je do normál
ního života. 

Jakou nejčastější chybu dělají lidé ve 
vztahu a myšlení k penězům?
V. P.: Na to asi neexistuje odpověď. Je to 
různé. Nejčastěji kritizuji to, když si lidé 
myslí, že tím, že si vše udělají sami, něco 
ušetří. Zastávám názor, že má člověk 
dělat to, co mu jde, kde je rychlý a lep
ší než ostatní. To, co mi tolik nejde, si 
nechám udělat, protože já bych to dělal 
dlouho, a mezitím vydělám více peněz 
než to, co někomu za tu samou práci za
platím. To je efektivní. To, že si všichni 
vše dělají sami, jen ochuzuje celou eko
nomiku. Máme pak zaostalé služby a na 
službách stojí moderní svět.  vid 

Peněz je dost, ale nemají hodnotu, protože jich je příliš. 
Centrální banky jimi zaplavily trh, není za ně co koupit, 
protože ceny cenných papírů jsou nehorázně přehřáté.
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AKCE

L etošní letní toulky mě zavály 
do německých Drážďan, met
ropole Svobodného státu Sasko. 
Díky nápisům v  češtině, čes

kým prodavačkám, množství českých 
návštěvníků i architektonických skvostů 
máte v tomto půlmilionovém městě tak 
trochu pocit, že jste pořád doma, na
příklad v ulicích stověžaté Prahy. S tím 
rozdílem, že jde o  město uživatelsky 
přívětivější, se spoustou zeleně a bez ulic 
centra obalených bizarními stánky s be
ranicemi, matrjoškami a  davy drogo
vých dealerů, ze kterých mají radost jen 
mafiáni a zainteresovaní úředníci. 

Na konci roku 2017 umocnil tento po
cit i  překvapivý celovečerní film, který 
odvysílala německá veřejnoprávní televi
ze MDR. Jmenuje se Slované – naši tajem-
ní předci. „Názvy obcí a měst mají velmi 
dlouhou trvanlivost. Slovanská jména 
sídlišť a  později měst přečkala samot
né slovanské obyvatelstvo. Nejkrásnější 
příklad je Berlín. Jeho původní význam 

Foto Šifra

LIDÉ z LESŮ a BAŽIN
V hlavním městě Svobodného státu Sasko se vyplatí prozkoumat nejen 
obchodní domy, ale také pestrou drážďanskou minulost, která je spjata s jednou 
pozoruhodnou mocnou rodinou.
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VÝLET

je bažinatá země, lidé žijící v močálech,“ 
vyprávěl režisér snímku Wolfgang Albus 
v  rozhovoru pro Český rozhlas. „Nebo 
Drážďany. Původ tohoto názvu znamenal 
v tehdejší slovanštině lidi, kteří žijí v lese.“ 
V  první písemné zmínce z  roku 1206 
v listině dokumentující jakýsi soudní pro
ces se vyskytuje název Dresdene, podle 
odborníků odvozený od slova Drežďany, 
v překladu lidé původem z lesů a bažin.

Kromě názvu připomíná tuto minu
lost už jen šedesátitisícová lužickosrb
ská menšina obývající část Saska a Bra
niborska. Oblast se nazývá Lužice a tvoří 
ji města jako Chotěbuz, Budyšín nebo 
historická Žitava, kterou postavil z velké 
části Karel IV. Lužická srbština je mimo
chodem po slovenštině druhým jazy
kem nejpodobnějším češtině. Ostatně po 
tři století byla Lužice součástí českého 
státu, než ji o něj připravila za třicetileté 
války jedna neobyčejně mocná rodina.

Kolem roku 1415 v  Sasku působily 
skupiny Husových přívrženců vedených 
Petrem a Mikulášem z Drážďan, vládnou
cí dynastie Wettinů však ovládala umění 
politiky a diplomacie lépe než kdokoli jiný. 
Zásluhou své „hadovitosti“ se stala jedním 
z nejmocnějších rodů na světě a za záku
lisní nitky nejvyšší světové politiky tahá 
tahle nenápadná famílie dodnes. Přísluš
níci rodu se výhodnými sňatky spojovali 
s významnými panovnickými rody tak ši
kovně, až to dotáhli třeba na britský trůn. 
Příjmení wettinského prince Alberta z dy
nastie SaskoKoburskoGothajské, který si 
vzal britskou královnu Viktorii, přebrali 
jejich potomci. Obzvláště po první a druhé 
světové válce by ale germánské příjmení 
nejen mezi Brity nebudilo zrovna důvěru, 
a tak se z této větve Sasů stala 17. července 
1917 vyhlášením krále Jiřího V. dynastie 
Windsorů. Její takto chytře maskované 
členy v čele s Alžbětou II. či princi Willia
mem a Harrym asi netřeba představovat. 

Wettinové se nejprve spojili proti husi
tům s  císařem Zikmundem Lucembur
ským, který jim musel zastavit celé Ústí 
nad Labem i s hradem Střekovem, město 
Most či sousední Blansko. Plán jim ale ne
vyšel a husité v bitvě u Ústí v červenci 1426 
zvítězili, ač město dostalo na frak. Husité si 

spravili chuť následným vypleněním Dráž
ďan. Taková sousedská idyla… V 16. století 
už bylo vše jinak a Wet tinové, kteří z do té 
doby bezvýznamných Drážďan učinili sas
kou metropoli a královské město, se stali 
z katolíků horlivými protestanty a přihlá
sili se k reformaci Martina Luthera.

Co by jiná město položilo, Drážďany 
ve zdraví přežily právě díky svým moc
ným a  bohatým šéfům, kteří si mohli 
dovolit „kompletní rekonstrukci“. Pře
vážně dřevěné město totiž v roce 1685 
celé shořelo. Znovu vystavěno bylo až 
v roce 1732, v moderním barokním sty
lu. V únoru 1945 pak 60 procent města 
rozbombardovali Američané, takže se 
muselo stavět zase znovu.

Procházíli Drážďany turista, který to 
neví, v životě nepozná, že nekráčí histo
rickým městem se zachovalými památ
kami, ale zcela novou metropolí, jež tak 
jen vypadá. Nejobdivuhodnější výkon Sa
sové, kteří stejně jako Češi po válce okusili 
jeden socialistický experiment (RVHP), 
zatímco dnes na nich testují jiný (Evrop
ská unie), podali při znovupostavení chrá
mu Frauenkirche. Když se masivní pís
kovcový kostel architekta George Böhra 
zřítil pod náporem bomb k zemi, leželo 
zde padesát let jen torzo a  hromada 
kamení. Nakonec Němci v roce 1994 vy
brali v přepočtu 4,5 miliardy korun a po
stavili si impozantní chrám znovu. 

Podobné to bylo s  dalším barokním 
klenotem – Zwinger. Původní městské 
opevnění se následně mělo stát nádvořím 
velkolepého zámku, který ale nebyl nikdy 
postaven. Po zničení na konci války Něm
ci opět dokázali téměř nemožné – vybu
dovat vše za necelých 20 let znovu. 

Co se nepodařilo ani husitům, ani 
Američanům, a  ani nikomu jinému, je 
zničit mozaiku vytvořenou  z  tradičního 
míšeňského porcelánu; Míšeň, která stojí 
též za návštěvu, leží pouhých 25 kilometrů 
od Drážďan. Nástěnný obraz na Zámec
kém náměstí (Schlossplatz) s názvem Pro
cesí princů je dlouhý 101 metrů a vyroben 
z tak kvalitních porcelánových kachliček, 
že s nimi nehnulo byť o milimetr ani bom
bardování. Z 24 tisíc kachliček se na nej
větším porcelánovém uměleckém díle na 

světě, které zobrazuje Wettiny, nejbohatší 
panovnický rod na planetě, muselo vymě
nit jen několik poničených kusů.

Už tuším, proč byla zrovna v Drážďa
nech založena v roce 1738 jedna z prv
ních a  nejvýznamnějších zednářských 
lóží v Německu – Velká zemská lóže Sas
ka. Velitel saské armády Bedřich August, 
syn kurfiřta saského a  polského krále 
Augusta Silného, jehož sochy zdobí staré 
drážďanské město, stál také v roce 1741 
u  zrodu nejstarších českých lóží U  tří 
hvězd a  Sincerité. A  napadají mě i  jiné 
souvislosti, třeba proč se zrovna v Dráž
ďanech konalo před třemi lety každoroč
ní setkání nadnárodní soukromé lóže 
Bilderberg. Ačkoli bezpečnost a soukro
mí účastníků z řad finanční oligarchie, 
politiků, byznysmenů, šéfů korporací 
i  zástupců korporátních médií  zajišťují 
stovky policistů placených daňovými po
platníky, veřejnost nemá o tom, co zde 
mocní ukují, relevantní informace.

Drážďanské bohatství se neprojevuje 
jen v centru. Vkusný luxus lemuje i břehy 
řeky Labe, kterou brázdí devět historic
kých kolesových lodí Saské paroplavební 
společnosti, jež tvoří nejstarší a největší 
flotilu historických parníků na světě. 
Vinice, letní „baráčky“ zlatníků a šlechti
ců… Vydat se můžete do Míšně nebo na 
druhou stranu k zámku Pillnitz, letnímu 
sídlu dynastie Wettinů, který věnoval Au
gust II. Silný svojí nejoblíbenější milence, 
hraběnce Coselové, po níž je pojmenován 
jeden z novějších výletních parníků.  

Lodí se ale pohodlně dostanete až do 
lázeňského městečka Bad Schandau. Či 
do Hřenska. A  nakonec až do Děčína. 
Zvolit lze samozřejmě i vlak nebo auto
mobil. Lodí je to nejromantičtější, autem 
nejpružnější. A pokud si pořídíte speciál
ní jízdenku ElbeLabe Ticket, na níž se po
dílí Ústecký kraj společně s Dopravním 
svazem Horního Polabí (VVO), jezdíte 
za 270 korun na celý den vlaky, autobusy 
i lodí. Na zvláštní tarif můžete jet i výta
hem na rozhlednu do vesničky Ostrau ve 
skalách nad městem Bad Schandau, nebo 
Kirnitzschtalbahn, tramvaj, která vás 
tamtéž zaveze z Bad Schandau až k Lich
tenhainskému vodopádu.  vid 



EKO JENOM  
JAKO?

O smadvacátého srpna dorazi
lo do newyorského přístavu 
nenápadné plavidlo. Ač ne
patřilo k nejokázalejším, do

stalo se mu vřelého a velkolepého, téměř 
státnického přivítání. Sportovní jachtě 

Malizia 2 se vydalo v  ústrety celkem 
sedmnáct plachetnic, které ke břehům 
Manhattanu vyslala Organizace spoje
ných národů. Velký humbuk a mediální 
pozornost naznačovaly, že přijel někdo 
skutečně významný. Ačkoli byl na pa

lubě i  Pierre Casiraghi, vnuk monacké
ho knížete Rainiera III. a  slavné Grace 
Kellyové, tou toužebně očekávanou cele
britou nebyl nikdo jiný než šestnáctiletá 
(bývalá) školačka a  nyní profesionální 
aktivistka a  bojovnice za ochranu ži

KUP ZMRZLINU 
zachráníš planetu
Ve druhém díle našeho nového ekologického seriálu se dozvíte, kdo udělal ze 

šestnáctileté švédské záškolačky jednu z nejvlivnějších žen světa, proč je dobré 
kupovat klimatické odpustky, jak se projevuje stud z létání a jak budou cestovat 

obyčejní lidé a jak zelení zachránci…
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EKO JENOM  
JAKO? II.

votního prostředí Greta Tintin Eleonora 
Ern man Thunbergová.

Do povědomí světové veřejnosti vešla 
nenápadná dívka přesně před rokem, 
kdy se poprvé místo vyučování vydala 
před švédský parlament. V  ruce držela 
transparent Školní stávka pro klima. To, 
co se strhlo poté, ale předčilo očekávání 
i  těch největších optimistů. Nebo pesi
mistů. To podle toho, jak se na její osob
nost díváte.

Mladým lidem bývá často vyčítán 
nedostatek entusiasmu, angažovanos
ti i zájmu o věci veřejné. Tohle ale není 
ten případ. Pokud jí bývá něco vytýkáno, 
tak pravý opak. Greta Thunbergová se 
pustila do boje s klimatickými změnami 
s takovou vášní a vervou, že je jí zkrátka 
všude plno. 

 Záhy se stala se jednou z nejvlivněj
ších žen planety, kam ji ve svém tradič
ním žebříčku zařadil například americ
ký časopis Time, na obálku ji umístila 
módní bible Voque. Povídá si s ní papež 
i  Arnold Schwarzenegger. Navštěvuje 

politické a klimatické summity a je no
minována na Nobelovu cenu míru.

Proti tomu, že chce někdo uchovat 
Zemi i pro budoucí generace a vadí mu 
její devastování, jistě nelze nic namítat. 
Zřejmě se všichni shodneme na tom, 
že se naše planeta nenachází v nejlepší 
kondici a dáváme jí svým způsobem ži
vota pořádně zabrat. A že si přejeme, aby 
se dalo na tomto světě dobře a pokud 
možno čistě žít. Část lidí proto v Gretě 
spatřuje symbol probuzení mladé gene
race a naději na obrat myšlení v přístupu 
k životnímu prostředí, a tak jí nepokrytě 
fandí.

Mnozí jsou na ni ale doslova alergičtí, 
neboť neshledávají tento způsob prezen
tace příliš šťastným; a neváhají přitom 
bombardovat aktivistku nevybíravou 

kritikou zleva zprava. Bylo by ale příliš 
laciné být v hodnocení toho, oč se švéd
ská teenagerka snaží, osobní. To, jestli 
má diagnostikovánu formu autismu 
s  názvem Aspergerův syndrom nebo 
ADHD, nebo že je jí teprve šestnáct, jak 
zdůrazňují její oponenti, totiž nikterak 
nesouvisí s  agendou, kterou prosazuje. 
Přesto od ní její životní příběh zcela od
dělit nelze.

Greta Thunbergová, současná modla 
ekologických aktivistů, si s transparen
tem před švédský parlament nesedla 
jen tak. I kdyby tak ale učinila, takových 
protestujících jsou po celém světě mili
ony a noviny o nich nepíší. Jak je tedy 
možné, že se obyčejné školačce dostalo 
během chvíle tolik pozornosti? Odpo
věď je jednoduchá: Greta nebyla a není 
obyčejná školačka.

Podle oficiální pohádky to bylo tak. 
Jen co se Greta postavila před švédský 
parlament, usmálo se na ni štěstí. Hned 
první den si jí údajně všiml ekologický 
aktivista Ingmar Rentzhog, zaklada

tel webové platformy a  neziskovky We 
Don’t Have Time (Už nemáme čas), kte
rá upozorňuje na ekologické problémy 
a vyzývá například k vyhlášení klimatic
ké nouze. Dívka ho prý zaujala natolik, 
že si ji vyfotil a umístil její fotografii na 
svůj facebookový profil. Do večera o pro
testu psal list Dagens Nyheter a dál už to 
známe. Pan aktivista vyprávěl, že tehdy 
potkal Gretu poprvé a neznal ani její ro
diče. Příběh to byl natolik pitomý, že se 
jej rozhodl prolustrovat britský kulturní 
a politický časopis Standtpoint.

Vyšlo najevo, že Rentzhog, mimocho
dem bývalý finančník (což je něco jako 
bývalý komunista), věděl o  protestu 
týden dopředu od jiného ekologisty Bo 
Thorena z hnutí proti spalování fosilních 
paliv Fossilfritt Dalsladn. Thoren záro

veň celou taškařici se stávkou místo ško
ly vymyslel.

Rentzhog se znal též z konference Kli
matický parlament s Gretinou matkou, 
která mimochodem v roce 2017 obdrže
la za své uvědoměle pokrokové názory 
cenu Ekologický hrdina od ekologické 
korporace Světový fond na ochranu 
zvířat (WWF). Tato organizace, jejímž 
prvním prezidentem byl bývalý nacista, 
zakládající člen skupiny Bilderberg, člen 
klubu 101 a obchodník se zbraněmi ho
landský princ Bernhard, dle vlastních 
údajů disponuje s rozpočtem 11,5 mili
ardy dolarů. Proslula mimo jiné tím, že 
se propojuje s nadnárodními koncerny, 
na čemž ročně vydělá jen formou „darů“ 
zhruba půl miliardy eur.  

V  době setkání s  Gretinou matkou 
byl již Rentzhog ředitelem thinktanku 
Global Utmaning (Globální výzva), jehož 
zakladatelkou je pro změnu Kristina 
Perssonová. Bývalá sociálnědemokratic
ká ministryně pro strategické plánování 
a  témata budoucnosti, bývalá vicegu

Na konci srpna britská parlamentní Komise pro vědu 
a technologie přišla s doporučením, že by vláda měla 
ukončit možnost osobního vlastnictví automobilů...Foto Adobe Stock
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vernérka centrální banky a  také dědič
ka průmyslového magnáta SvenaOlofa 
Pers sona. Ve správní radě této neziskov
ky pak sedí samí velcí byznysmeni, na
příklad Catharina Nystedt Ringborgová, 
bývalá ředitelka Švédských vod, porad
kyně mezinárodního energetického úřa
du a bývalá viceprezidentka průmyslové 
firmy ABB, která se zabývá například vy
užitím elektřiny. Bingo.

Když vyšlo najevo, kdo stojí za Gre
tou, která zřejmě vůbec netušila, do 
čeho byla vržena, hasil kauzu její tiskový 
mluvčí Daniel Donner. To je také nepo
chybně muž na svém místě, neboť pra

cuje pro bruselskou lobbistickou skupi
nu European Climate Foundation.

Pokud se tedy ptáte, jak je možné, že 
se může šestnáctiletá holka těšit tak 
velké mediální pozornosti, zkuste si 
sednout s  transparentem před český 
parlament a uvidíte, co se stane. Vůbec 
nic. Maximálně vás sebere městská 
policie. Odpověď je triviální: něco ta
kového je možné jen skrze síť korpo
rací a neziskovek, které jsou napojeny 
na mainstreamová média a placeny za 
to, aby prosazovaly společnou agendu. 
Pokud by se jednalo o aktivitu vznika
jící odspodu, od občanů, neštěkl by po 

ní velmi pravděpodobně ani pes, natož 
novináři. 

Nebýt zelených obchodníků se stra
chem, nebylo by ani Grety Thunbergové. 
Přesto jsou těmi největšími cyniky v po
zadí její – elitní – rodiče, kteří ji doslova 
a do písmene pasou a dojí, seč jim síly 
a svědomí stačí. Herec Svante Thunberg 
a  operní pěvkyně Malena Ernmanová 
krátce poté, co svěřili dceru do péče 
nadnárodním firmám a  neziskovkám, 
stihli sepsat bestseller Scény ze srdce, kde 
líčí dceřin sladkobolný příběh. Samo
zřejmě trochu jinak, než by odpovídalo 
skutečnosti. Jako na potvoru se vydala 

Školní stávka pro klima finančníky uměle 
vytvořené aktivistické modly Grety 
Thunbergové pomalu přerůstá v tažení proti 
létání.   Foto Profimedia
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Greta stávkovat poprvé před parlament 
a média ji objevila pouhé čtyři dny před 
vydáním knihy, která byla napsána pro 
jistotu jaksi s předstihem.

Gretina činnost celkově velmi prospěla 
i rodinným firmám Ernman Produktion 
AB a Northern Grace AB, akcie také str
mě vylétly partě We Don’t Have Time, ne
ziskovce, která je obchodována na bur
ze… Greta je nyní tak zaneprázdněna, že 
se rozhodla na rok opustit školní lavice 
a věnovat se naplno klimatu. Letošní nej
pravděpodobnější laureátka Nobelovy 
ceny za mír, která je spojena jak s odmě
nou 20 000 000 korun, tak s obrovskou 

publicitou, už coby globální celebrita žád
nou školu stejně potřebovat nebude.

O tom, co udělají se životem své handi
capované dcery, nechť si rozhodnou Gre
tini rodiče sami. Problém ovšem nastává 
ve chvíli, kdy její současnou pozici, ať už 
vědomě či nevědomě, využijí i se svými 
sponzory proti ostatním lidem, kterým 
svojí činností neblaze zasáhnou do živo
ta, a ještě z nich dělají hlupáky.  

Na vodě
V srpnu se Greta Thunbergová rozhod
la vyrazit na klimatickou konferenci do 
New Yorku jachtou. Prý proto, že chce 
zvolit ekologický způsob dopravy a  jít 
příkladem. Letět letadlem by údajně 
znamenalo zanechat po sobě nepřijatel
nou uhlíkovou stopu.

Jenže opravdu jsou na tom letadla 
tak špatně? Dle odhadů vypustí letadla 
do atmosféry každý rok 800 milionů 
tun oxidu uhličitého. To nepředstavu
je ani dvě procenta CO2 vypouštěných 
člověkem, pokud lze vůbec něco ta
kového účinně měřit. Otázku, jestli je 
zrovna CO2 tak velkým problémem, 
teď raději nechme stranou. Ať tak či 
onak, ve srovnání s 25 procenty vznik

lými při spalování uhlí a  20 procen
ty u výroby ropy a z ropy to skutečně 
není tak závratné číslo. V úvodním díle 
našeho ekologického seriálu jsme též 
uvedli, že patnáct největších lodí svě
ta vyprodukuje celkově více škodlivin 
než všechna auta na světě dohromady, 
a lépe na tom lodní doprava není ani ve 
srovnání s letadly.

Pokud však nechtěla Greta letět le
tadlem kvůli ekologii, v  úvahu tím pá
dem nepřipadala ani zaoceánská loď. 
Řešení, které tak PR tým Thunbergo
vých zvolil, mělo vypadat nejekologič
těji a  nejelegantněji. Místo toho se ale 

proměnilo v  marketingovou tragédii. 
Sportovní jachta poháněná solárním 
panelem a  podvodními turbínami zní 
bezesporu cool, to ano. Ale jen do doby, 
než si porovnáte efektivitu takové ces
ty s plně obsazeným letadlem. A to ani 
nemluvíme o tom, že plavba zabrala dva 
týdny a Greta si ji mohla dovolit jen pro
to, že už nechodí do školy a sponzorují 
ji miliardáři. „Přes Atlantik lítá spousta 
lidí ročně, a kdyby všichni jeli na té lodi, 
na které jede ona, zničili by tisíckrát víc 
přírody, než když letí letadlem,“ oko
mentoval to v Mladé frontě Dnes Rudolf 
Krautschneider, známý českorakousko
německý spisovatel, dobrodruh a  ná
mořník, který postavil několik lodí, na 
nichž se plavil po všech mořích a mimo 
jiné na plachetnici obeplul  Antarktidu. 
Kdyby každý plul na jachtě, jakou pluje 
ona, následky by podle něj byly katastro
fální. „Než uděláte plachetnici, vyrobíte 
daleko víc emisí než při výrobě auta sé
riovou výrobou. Už výroba dakronových 
plachet je naprosto neekologická,“ řekl.

Korunu všemu nasadilo zjištění novi
nářů z  německého týdeníku Focus, že 
německý kapitán Boris Herrmann, kte
rý Gretu Thunbergovou do New Yorku 

dovezl, poletí zpátky letadlem. Do USA 
měl naopak odletět další pětičlenný tým 
z  různých koutů světa, jenž dostal za 
úkol dopravit zpátky do Evropy jachtu, 
kterou pro Gretinu plavbu zapůjčil ně
mecký realitní magnát Gerhard Senft. 
Zpátky zřejmě poletí i  Greta. Snad 
u toho aspoň nebudou fotografové. „Ná
sledkem plachtění tak bude šest letů 
přes Atlantik. Kdyby Thunbergová a její 
otec letěli, bylo by jich méně,“ uvedl Fo
cus, podle nějž celý podnik bude mít na
konec na svědomí více škodlivých emisí 
oxidu uhličitého, než kdyby se jachta vů
bec nepoužila.

Dle odhadů vypustí letadla do atmosféry každý rok 
na 800 milionů tun oxidu uhličitého. To nepředstavuje 
ani dvě procenta CO2 vypouštěných člověkem.
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Možná namítnete, a tato úvaha je zcela 
legitimní, že se všichni ti miliardáři a mi
lionáři, kteří by se jimi chtěli stát, spojili 
proto, že si uvědomují neutěšený stav ži
votního prostředí i  nebezpečí plynoucí 
z  klimatických změn a  chtějí světu po
moct. Zatím to tak ale nevypadá… Když 
byli s  nesmyslným chováním ohledně 
jachty konfrontováni Thunbergové medi
ální poradci, jedna z manažerek mamu
tího podniku prohlásila, že „tým u všech 
letů platí kompenzační poplatky za vy
produkovaný CO2“. Sice to prý „není ideál
ní“ řešení, ale přispívá tak alespoň zčásti 
k ochraně klimatu. Česká advokátka a též 
ekoložka Zuzana Candigliota k tomu po
někud drsně na svém facebooku napsala: 
„Řeči o poplatcích, které zčásti přispívají 
k ochraně klimatu, na mě působí podob
ně, jako kdyby člověk znásilnil dítě, a pak 
by mu koupil aspoň zmrzlinu.“

Jenže právě o zvýšení odbytu zmrz
liny, obrazně řečeno, tady běží. Že tím 
zelení byznysmeni, nepočítaje v  to cy
nicky zneužitou Gretu Thunbergovou, 
sledovali určitý politický a obchodní zá

měr, vyšlo najevo již  o pár dní později. 
V rámci takzvaného „efektu Greta“ již 
hlásí některá letiště ve Švédsku, že jim 
ubývá cestujících. Firma Swedavia Air
ports, jež v zemi provozuje deset nej
větších letišť, přiznala, že zaznamenala 
na domácích letech úbytek cestujících 
o  osm procent a  na mezinárodních 
linkách o čtyři procenta. Po celém svě
tě pak vznikají podobná hnutí, jako je 
norské We Stay on The Ground – nezis
kovka, která přesvědčuje lidi, aby pře
stali létat.

Když to nepůjde po dobrém, jsou 
připraveny další metody. Švédská vláda 
uvažuje o  vyšším zdanění letů. V  Ně
mecku totéž prosazují Zelení, kteří ve 
své svaté válce chtějí na letecký benzin 
uvalit tak velkou daň, že tím de facto 
létání zruší či přinejmenším znemožní 
normálním lidem. Na emisích se to ni
jak výrazně neprojeví, zato lidi nebudou 
moct cestovat. Německým Zeleným 
přitom vůbec nevadí, že jsou podle ně
meckých médií nejčastějšími zákazníky 
aerolinií.
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Časem zřejmě nebudeme moct jez
dit ani auty, neboť se uvažuje o zákazu 
vozů se spalovacími motory a na elekt
romobily mají jenom bohatí lidé. (Úska
lí elektromobility jsme se věnovali v mi
nulém čísle.) To bude ale jen začátek. Na 
konci srpna totiž britská parlamentní 
Komise pro vědu a  technologie přišla 
s doporučením, že by vláda měla ukon
čit možnost osobního vlastnictví auto
mobilů, jinak se Velké Británii nepodaří 
naplnit plán stát se do roku 2050 zcela 
„uhlíkově neutrální“. Britský web Auto
Express uvedl přesnou citaci ze zprá
vy: „V dlouhodobém výhledu se nezdá 
pravděpodobné, že by bylo masové roz
šíření osobního vlastnictví automobilů 
kompatibilní s výraznou dekarbonizací. 
Vláda by se tak neměla zaměřovat na 
snižování emisí jen nahrazením součas
ných automobilů jejich nízkoemisními 
variantami.“

Když Gretina poradkyně zmínila ku
pování odpustků za létání, mohlo to 
znít hloupě a  neekologicky. Z  pohledu 
zelených byznysmenů to je ale oprav
dové požehnání. I  díky „efektu Greta“ 
totiž prudce roste prodej takzvaných 
emisních povolenek. Švýcarská nezis
ková organizace Myclimate, mezi jejíž 
klienty patří německá letecká společ
nost Lufthansa, oznámila, že jen během 
posledního roku se její příjmy z prodeje 
těchto povolenek zvýšily až pětinásobně. 
Informovala o tom agentura Bloomberg. 
A nejen to. Například největší nízkoná
kladová letecká společnost v  Evropě 
Ryan Air uvedla, že se za poslední rok 
a půl zdvojnásobil počet zákazníků, kte
ří si dobrovolně kupují odpustky za to, 
že letí letadlem. Diagnóza má už i svůj 
název – „stud z  létání“. Tihle lidé, po
dobně jako Greta Thunbergová, možná 
podlehli marketingu zelených lobbistů, 

ale dělají to aspoň dobrovolně. Ostatním 
však již brzy mohou placení zavést po
vinně nebo znemožnit cestování.

Oxid uhličitý vzniká i při našem dý
chání. Takový stud z dýchání nebo daň 
ze vzduchu ovzduší sice zaručeně ne
zlepší, ale státům a všem, kteří si založi
li živnost na jejich dojení, by mohla vy
dělat ještě mnohem víc peněz. A pokud 
nakonec dýchání úplně zakážou a  na 
posluhování si sestrojí třeba roboty, 
budou mít od nás aspoň klid a třeba se 
jim (pro sebe) podaří planetu zachránit. 
Nebo se planeta a lidi naštvou a zachrá
ní se od nich?

Všechny restrikce se mají týkat sa
mozřejmě jen běžných lidí. Na počátku 
srpna se na Sicílii konal summit, skrom
ně nazvaný Setkání mozků. Pořádala jej 
firma Google, tématem byly klimatické 
změny a  zúčastnili se všichni velikáni 
a dobrodinci ze světa byznysu, financí, 

politiky a  kultury spolu s  evropskými 
královskými rodinami, kterým leží na 
srdci osud planety. Za všechny jmenujme 
třeba bývalého amerického prezidenta 
Baracka Obamu či herce Leonarda Di
Capria, kteří provozují své (nedaněné) 
klimatické nadace a změnu klimatu po
važují za největší hrozbu lidstva.

Nejen zaměstnanci včetně pokojských, 
uklízečů a ochranky hotelu, ale i pracov
níci přístavu museli podepsat dodatek 
o mlčenlivosti pod pohrůžkou přísných 
sankcí. Přesto se miliardářský klimatický 
mejdan utajit nepodařilo. Italská média 
napočítala, že na letišti v Palermu přistá
lo 114 soukromých tryskáčů. Poté se hos
té dopravili do letoviska Verdura Resort, 
kde stojí nejlevnější nocleh v  přepočtu 
20 000 korun (klid, vše kromě cesty pla
til Google). Vrtulníky, limuzínami nebo 
jachtami. Sicilské taxíky zřejmě nesplňují 
nejnovější emisní normy… vid 

Nebýt zelených obchodníků se strachem, nebylo by ani 
Grety Thunbergové. Přesto jsou těmi největšími cyniky 
v pozadí její elitní rodiče... 

Námořník Rudolf Krautschneider 
(vlevo nahoře) tvrdí, že cesta Grety 

Thunbergové jachtou byla méně ekologická, 
než kdyby normálně letěla. To ale Ingmaru 

Rentzhogovi, finančníkovi, který na zeleném 
pokrytectví vydělává miliony, nemusí vadit. 

Dole jede na kole slavná moderátorka Oprah 
Winfreyová, kterou tlačí herec Bradley 

Cooper. Na srpnovou schůzi o klimatu na 
Sicílii přicestovali ale celebrity, byznysmeni 

a politici soukromými tryskáči a motorovými 
jachtami.   Foto Profimedia
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S tejně jako sytý nevěří hladové
mu, ani vy, kteří pracujete fy
zicky, byste mi asi nevěřili, jak 
těžké je někdy vydržet sedět 

u  počítače. Večer už se často kroutím 
jako had a stýskám si jako princezna na 
hrášku. Bolí mě nohy, záda a připadám 

si, jako kdyby židle pode mnou začínala 
hořet.

Kde jsou ty časy, kdy jsem coby zálož
ník dorosteneckého týmu fotbalového 
klubu TJ Dynamo Horšovský Týn v ob
lastní soutěži Plzeňského kraje střežil 
víkend co víkend prostor levé strany 

hřiště. To s sebou neslo sprintování do
předu (s míčem u nohy, abych mohl vy
střelit či odcentrovat) a zběsilé vracení 
dozadu (když se střela nebo přihrávka 
nepovedla a trenér řval, ať upaluju zpát
ky, protože nemám obsazeného hráče). 
Abych mohl devadesát minut lítat sem 

Vstávat a cvičit
Co všechno dokáže jeden prostý a neprávem opomíjený tělesný cvik? 
Kromě toho, že vás přestanou bolet záda, získáte tolik potřebné svaly 

a zhubnete, významně sníží šanci, že budete chodit ve stáří o holi. 
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a  tam, kromě pravidelných tréninků 
jsem hlavně o prázdninách chodil běhat 
do našeho krásného zámeckého parku. 
Ráno deset kilometrů, večer šest. 

Posledních patnáct let to je ale bída. 
Přesně od doby, kdy jsem čuchl k novina
řině. V prostředí médií a pražské kavárny 
se pohybují ve zvýšené míře alkoholici, 
kuřáci, narkomani, neurotici či šílenci 
(v libovolných kombinacích), což ve mně 
zanechalo hluboký dojem. A na mém ži
votním stylu nepřehlédnutelné stopy. Po 
nějakou dobu vám tělo vaše hajdaláctví 
odpustí, ale jakmile se přehoupnete přes 
třicítku, začíná to být stále víc znát. Až 
dojdete do bodu, kdy pochopíte, že musí
te začít zase něco dělat, jinak definitivně 
zchátráte a nedožijete se ani důchodu. 

Úkol zněl jasně: dostat se do formy 
a zavést takové cvičení, aby v první řadě 

posílilo ochablá záda. Záda mě bolíva
la už tenkrát, když jsem lítal po hřišti 
a parku. Proto jsem se na gymplu přidal 
ke spolužákovi Honzovi, který odebíral 
časopis Muscle & Fitness a chtěl udělat 
dojem na jednu dívku z  protější třídy. 
Koupili jsme si permanentku a začali tři
krát týdně chodit do posilovny. Tak tak 
jsem stíhal poslední autobus domů, kte
rý odjížděl v půl sedmé večer. A to jsem 
měl vyučování třeba jen do půl čtvrté.

Kdykoli jsme do fitka dorazili, u bench
pressu a posilovací lavice na záda smrděl 
– doslova a do písmene – nabušený a na
fouknutý skřet, kterému jsme říkali Bub
lina. V šatně měl pixlu se steroidy a nijak 
zvlášť se tím ani netajil. Kvůli jejich nad
užívání trpěl kandidózou (plísní proje
vující se nelidským zápachem) v pokro
čilém stádiu, a kdybych do něj píchnul 

mečem jako Velen v pohádce Princ a Ve
černice do čaroděje Mrakomora, určitě 
by prasknul a všechna voda vytekla.

Vydržel jsem to takhle pár let, ale mé 
nadšení úměrně s  úbytkem času ocha
bovalo, až moje aktivita v tomto směru 
utichla docela. Abych strávil v zapařené 
tělocvičně a ježděním do ní deset a více 
hodin týdně, prostě nepřipadá v úvahu. 
Vím, že by mě to brzy přestalo bavit a ne
stíhal bych to. Půl hodiny na cestu, v tom 
lepším případě, pak hodinu a půl, než se 
rozcvičím a nazvedám nějaké to železo, 
čtvrthodina na sprchu, cesta zpátky…

Chůze, které jsem v minulém čísle bla
hořečil coby nejzdravější tělesné aktivitě, 
je sice fajn – na rozdíl od běhání vám 
klouby nezničí –, ale bolest zad při sezení 
nijak neřeší. A tak jsem si musel (nechat) 
poradit jinak.

Foto Adobe Stock
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Svěřil jsem se se svým rozpoložením 
Martinovi, kamarádovi a  celoživotnímu 
sportovci, jenž vyniká jak svou sportovní 
dlouhověkostí, rameny jako almara a vý
konností jaderné elektrárny, tak tím, že 
dělá vše úplně jinak než ostatní. Bylo mi 
jasné, že spolu obojí úzce souvisí. Dosta
lo se mi jasné odpovědi: „Protože nemáš 
svaly a  málo chodíš. Kdybys měl svaly, 
vydržíš sedět rovně. A kdybys víc chodil, 
nenatékají ti nohy a bude to v pohodě.“ 

Tak přece jen zvedání železa? Při vzpo
mínce na nasteroidovaného Bublinu mě 
polil studený pot. Jenže Martin mi pora
dil jeden geniální cvik, aniž bych musel 
ztrácet čas ve fitku. Spousta lidí si prý 
myslí, že když dělají například fyzicky 
náročné zaměstnání či nějaký sport, 
od tenisu přes atletiku po lední hokej, 
dobrou kondici a zdraví získávají právě 
touto činností. Jenže pokud nemají sva
ly, jež tuto činnost dokážou „utáhnout“, 
dříve nebo později si ublíží. Ulevují si to
tiž a pohyby neprovádějí správně. Zničí 
si tak záda, kyčle, kolena a naplní heslo 
„sportem (či prací) k trvalé invaliditě“. 

„Já taky nemám rád fitka, proto jsem 
si vymyslel univerzální cvik, při kterém 
máš za chvíli hotovo a  nemusíš nikam 
chodit,“ povídá mi borec. Ten zázrak se 
jmenuje kliky. „Cvičím takhle už od deva
tenácti a každý den v pět ráno udělám tři 
sta třicet tři kliků. Pak jdu teprve makat.“

Poradil mi, ať udělám každý den sto 
kliků najednou. Orosilo se mi čelo. Přes
to jsem začal. Asi za měsíc se mě Martin 
ptal, jak mi to jde. Hrdě jsem hlásil, že už 
jich zvládnu osmdesát. „Ale v sériích. To 
je na houby. Musíš najednou. V kuse.“

Já myslel najednou jako v jednom ran
ním tréninku, on v kuse bez zastavení. 
Navíc jsem zjistil, že dělám kliky úplně 
špatně, protože u  nich hýbu celým tě
lem. Na různých videích, jak se má tento 
cvik správně dělat, drží vyrýsovaní hoši 
trup, břicho a nohy v jedné rovině; klesá 
jim ale k zemi kompletně celé tělo. 

Při menším počtu kliků vám to ani ne
přijde, ale při větším počtu jde o nejlepší 
způsob, jak si zničit záda. Což se vzhle
dem k tomu, že se je snažím posílit, aby 
mě nebolela, nejeví jako nejšťastnější způ

sob. Martin to okomentoval s  přímoča
rostí sobě vlastní: „To je, jako kdybys zve
dal kýbl štěrku přirozením. Neutáhneš to 
a pak se různě kroutíš a škubeš a brzy se 
zraníš. Obzvlášť když jich budeš dělat sto 
najednou.“ Asi to fakt myslí vážně…

Pokud necháte zadek a  nohy nízko 
a nebudete s nimi nijak hýbat, posouvá 
se tohle cvičení s vlastním tělem do úplně 
jiné dimenze. Špičky nohou si normálně 
opřu o zem, roztáhnu nohy a zadek ne
chám relativně nízko. Pak se nadechnu 
a  spustím horní polovinu horní polovi
ny trupu, aniž bych hýbal zadkem, dolní 
částí zad a nohama, až skoro na zem. Při 
výdechu se vzepřu a horní část těla jde 
zase nahoru. Důležité je nechat ruce úzce 
u těla tak, aby se při vzpěru lokty v pod
statě otíraly o  tričko. Vypadá to trochu 
komicky, jako když papoušek zobe zrní. 
Ale jde o nejkomplexnější a nejúčinnější 
cvik, jaký si lze představit a jakým nahra
díte hodiny času stráveného v posilovně.

Navíc si nemůžete ublížit, což se o zve
dání železa říct nedá. Ostatně nejzná
mější český vězeň Jiří Kajínek v jednom 
rozhovoru přiznal, že svou nepřehlédnu
telnou muskulaturu vybudoval z  velké 
části díky klikům. Ve vězení totiž neměl 
činky, a tak dělal dle vlastních slov den 
co den 1600 kliků. Jaromír Jágr pro změ
nu dělal každý den tisíc dřepů a od puku 
by ho nikdo neodstavil ani kamionem.

Nejvíc se při kliku zapojuje velký prsní 
sval, triceps a potom přední část deltové
ho svalu. Ale zkrátka nepřijdou ani další 

svaly, jež stabilizují oblast pánve, páteře 
i ramen. Zabrat dostanou břišáky, široký 
zádový sval, trapézy a další svaly.

Rambův brácha
Sto kliků bych si tak nějak dokázal před
stavit, ale právě v sériích s pauzami, jako 
při posilování ve fitku. „To je špatně. Po
kud budeš cvičit v sériích, cvičíš aerobně. 
Ty potřebuješ cvičit silově.“ Zatímco při 
aerobním klikování, tedy cvičení v séri
ích, které jsem dělal na začátku, zpevním 
tělo, zlepším kondici, zhubnu a co já vím 
co ještě, svalovou hmotu nevybuduju. 

Je důležité pochopit, co se při cviče
ní v těle děje. Ač jsem se o to léta snažil 
a zjišťoval si o tom informace, zjistil jsem, 
že je to ještě celé trochu jinak. Všechny 
časopisy i trenéři vždycky radili, že když 

Jestli sportujete proto, abyste dobře 
vypadali nebo vyhráli, můžete 
vám to sice slušet nebo dáte 

dva góly, ale jak vám bude, až 
budete starší? Potká vám třeba 
ve městě hodně běžců. Je fajn, 
že nesedí doma, ale ničí si tím 

klouby. Nejlepší je opravdu 
cvičit kliky a hodně chodit. Taky 
to tak dělám. Dobrý je i výlet na 
kole. Ale až po cvičení, ne místo 

něj. A co další sporty? Ty jsou 
spíš pro zábavu.. Na prvním 

místě ale musí být vždy zdraví...

Foto Adobe Stock
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chcete hubnout, musíte cvičit takzvaně 
aerobně, a pokud nabírat svalovou hmo
tu, tak anaerobně. Při prvním způsobu 
jde zjednodušeně řečeno o  pohybovou 
aktivitu za dostatečné přítomnosti kyslí
ku, prováděnou střední intenzitou. Patří 
sem třeba cyklistika, aerobic nebo běhá
ní a obecně jde o pohyb, při kterém by 
mělo docházet ke spalování tuků – tedy 
k tomu, co označujeme za hubnutí.

To je sice pravda, má to ovšem několik 
háčků. Stačí se podívat na maratonské 
běžce či cyklisty a na první pohled je pa
trné, že tu něco nehraje. Sportují a jsou 
hubení jako lunt; mnohdy připomínají 
spíše kostry potažené kůží. Na tento 
druh pohybu potřebují tolik energie, že 
organismus spaluje vše, co mu přijde 
pod ruku – nejprve začne opravdu spalo
vat tuk, ale po chvilce dojde i na všechny 
svaly. Tělo kanibalizuje samo sebe a jed
noduše sežere, na co přijde. 

Jiná situace nastává při anaerobním 
cvičení, které je natolik intenzivní, že 
tělo nestíhá do svalů dodávat dostateč
né množství kyslíku a jede na kyslíkový 
dluh. Ze svalů se uvolňuje kyselina mléč
ná (laktát), což způsobuje jejich bolest 
a  ztuhlost. Pokud se pohybujete v  této 
úrovni námahy, v  podstatě neprovádíte 
nic jiného než totální destrukci svalových 
vláken. Zničené svaly si uvědomí, že do
staly sodu, a proto musí zesílit, aby ji příš
tě zvládly lépe. Příště ale dostanou větší 
sodu. A tak pořád dokola. To je v podstatě 
celý princip budování svalstva.

Martin mi naordinoval kliky na každé 
ráno. Ke stovce jsem se ale zatím nedostal. 
Začnu se po určitém počtu kliků klepat 
jako sulc ve sklenici a svalím se na zem 
jako žok sádla. Zprvu jsem to řešil tak, že 
jsem po dvacítce kliků udělal minutovou 
pauzu a  pokračoval dál. Podle různých 
návodů fitnesstrenérů by měl člověk v po
silovně cvičit právě v takovýchto sériích, 
Martin ale argumentuje: „To už není silo
vé cvičení. To bys musel brát steroidy, aby 
ti narostly svaly.“ Sám v  mládí dokázal 
udělat každý den najednou 1350 kliků 
bez pauzy, ale výsledkem bylo, že kvůli 
enormní spotřebě energie stejně ztrácel 
svaly a byl šlachovitý. Přetrénování bylo 

zkrátka moc velké. Proto jich teď dělá 
„jen“ 333 a vypadá jako Rambův brácha.

Poradil mi, abych, dokud nezesílím, 
kliky nepočítal, ale cvičil až „do mrtva“. 
Svalím se na zem? Co nejrychleji se zved
nu a pokračuji dál. Dokud udělám ještě 
aspoň jeden klik. Musím se snažit…

Tento cvik je tak dobrý, že je vhodný 
pro všechny. I pro ženy. S jednou malou 
odchylkou – dělají takzvané kliky dám
ské. Dámy musejí cvičit tento druh kliků, 
protože kdyby cvičily ty klasické, poško
dí si vnitřní ženské orgány. Kamarádka 
Tereza, které Martin kliky také poradil, 
už jich udělá přes dvě stě. 

Ženy se většinou snaží zhubnout bě
háním, aerobikem a dietami, ale jediné, 
čeho tím docílí, je velká ztráta svalstva. 
Při klicích se naopak odbourá tuk a zpev
ní svalstvo. Neroste tak jako u mužů, tak
že to bude vypadat dobře. Třeba prsa... 
Ať jsou velká, nebo malá, získají doslova 

katalogový tvar. Jsou pevná jako silikony, 
ale je to čistá příroda. Pokud má člověk 
svaly, „vyřeší se“ automaticky i tuky. Sva
ly zrychlují metabolismus a  tuky spálí. 
Na rozdíl od běhání či aerobiku, kdy tělo 
žere kromě tuků právě svaly, které po
tom chybí při práci a běžném fungování.

Zatím vážně nemám tušení, jak udě
lám sto kliků najednou. Dámských, ani 
pánských. Martin se mě snaží přesvědčit, 
že to jde, že svaly jsou na to uzpůsobe
né a  v  pohodě to zvládnou, problém je 
jen v hlavě. Chce to prý „vypnout“ hlavu 
a chtít. Martin se živí jako kouč (o publi
citu ale nestojí, práce má až nad hlavu) 
a je jako mistr Yoda v Hvězdných válkách, 
jenž se snaží Luka Skywalkera přimět, 
aby telepaticky vyzvedl z močálu uvízlou 
vesmírnou loď. „Nejde to, je moc velká,“ 
tvrdí hoch.

Yoda, nevelký vzrůstem, mu říká: „Ve
likost o tom nerozhoduje, na mě se dí

vej. Soudíš mě snad podle velikosti? To 
však bys neměl dělat. Se mnou je totiž 
síla, ten nejmocnější spojenec. Síla života 
pomáhá růst. Její energie je kolem nás 
a my jsme jí všichni osvíceni, hochu. Ne, 
v tomto těle musíš cítit sílu kolem sebe. 
Tady v tobě, ve mně, ve stromě, v kame
ni, všude. Ano i v této vodě, v močálech 
a ve tvé lodi.“

Luke trvá na tom, že nevěří, že to je 
možné. Právě proto ti to nejde, vysvětlu
je mu mistr. „Umět hnout kamenem je 
jedna věc, ale tohle je něco jiného,“ myslí 
si Luke. – „Ne, není to jiné. Jiné je to v tvé 
hlavě. Musíš se teď odnaučit, co tě dřív 
učili,“ trpělivě vysvětluje Yoda. „Dobře, já 
to teda zkusím.“ – „Ne, nezkusíš. Uděláš 
to, nebo ne. Už žádné zkusím!“

Jde o to překonat moment, kdy hlava 
dává signál tělu, že už dál nechce. Pokud 
tuto ztuhlost překonáte a  pokračujete 
ve cvičení, odcvičíte za pár minut ideální 

trénink, aniž byste vytáhli paty z domu.
Kvalitní cvičení s vlastním tělem má 

oproti posilovně ještě jednu výhodu: 
nikdy si na něj nezvyknete. Jakmile ně
komu ve fitku začne nějaký cvik jít na
tolik, že se u něj cítí dobře, je třeba cvik 
změnit. Už je totiž k ničemu. Klik je ale 
univerzální, všestranný a věčný a nic ta
kového u něj nehrozí. Bolí to každý den 
stejně. Jak se ale říká, těžko na cvičišti…

Vím, že nemám na výběr – buď budu 
pořádně cvičit, nebo mě čeká neradost
né stáří. Kromě toho, že senioři, kteří 
mají pevné svaly, nemusejí chodit o holi, 
výzkum americké lékařky Patricie A. 
Boyleové z chicagského Centra pro Alz
heimerovu chorobu v roce 2009 proká
zal také to, že čím pevnější svaly staří 
lidé mají, tím je u nich nižší pravděpo
dobnost, že se u nich vyvine demence či 
jiné formy mentálních poškození. A  to 
už za tu námahu stojí. vid 

Vypadá to, jako když papoušek zobe zrní... Necháte-li 
zadek a nohy nízko a nebudete s nimi hýbat, posouvá 
se tohle cvičení s vlastním tělem do jiné dimenze. 
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P restiž novinářského povolá
ní klesá nezadržitelně ke dnu. 
Existuje jen málo profesí, které 
by na tom byly hůře, například 

poslanec nebo uklízečka. Uvádí to vý
zkum s názvem Kvalita pracovního živo
ta 2018, který realizovalo loni Centrum 
pro výzkum veřejného mínění. Zatímco 
v  celé Evropské unii věřilo novinářům 
v roce 2004 ještě 47 procent lidí a 19 pro
cent tvrdilo, že jim nevěří, v roce 2016 
se tento poměr téměř otočil. Pouze 29 
procent veřejnosti žurnalistům důvěřu
je a 46 procent jim nevěří. Ve své knize 
Čeští novináři v  komparativní perspekti-
vě: Hybridní, virtuální a mizející žurnalisté 
v posttransformační fázi to uvádějí autoři 
Marina Urbániková a Jaromír Volek.

U  většiny dezinformací, kterých se 
média v  posledních letech dopouštějí, 
není snadné rozeznat úmysl či proká
zat, že jde o přímou manipulaci – a to 
především proto, že u událostí, o kterých 
referují, nebýváme osobně. Maximálně 
z nich můžeme cítit zaujatost, tendenč
nost či stranění jedné skupině či ideologii.

V  případě srpnové akce v  Příčovech 
u Sedlčan jsem ale mohl vzorec, podle 
kterého česká média fungují, pozorovat 
v přímém přenosu, protože jsem tam byl 
jednak přítomen, a  jednak vím, jak to 
celé bylo. O to je to zajímavější.

Když se mi lékařka Alice Tomková na 
začátku roku svěřila se svým plánem 
sezvat lidi na zahradní slavnost na ba
rokním zámečku, který koupila s  cí
lem památku spolu s vzácnou barokní 
kaplí svatého Vojtěcha zachránit, byl 
jsem nad šený. Napadlo nás, že by neby
lo marné spojit ji se setkáním se čtená
ři mého časopisu Šifra, mezi které se 
řadí i ona. Myslel jsem si, že je setkání 
na romantickém zámku s krásnou za
hradou potěší.

Doktorka Tomková se s vervou pustila 
do organizace. Na jedné besedě se sezná
mila se sociologem Petrem Hamplem, 
kterému se nápad uspořádat setkání 
ku příležitosti Mezinárodního dne pů
vodních obyvatel, jejž vyhlásila OSN na 
9. srpna, zalíbil a  přislíbil svou pomoc 
i účast. Tento bývalý korporátní mana
žer před lety publikoval běžně například 
na stránkách Lidových novin, kde jsem 
začínal svoji novinářskou dráhu i já. Jed
noho dne ale napsal na Facebook nesou
hlasné stanovisko ve věci řízené masové 
migrace, která se v  té době rozbíhala, 
a  jeho život se otočil vzhůru nohama. 
Z odborníka se stal psanec, který dostal 
zákaz publikovat, a nikde nemohl sehnat 

práci. Nemluvila s ním ani klika u dveří. 
A co víc, novináři o něm začali referovat 
jako o samozvaném či dokonce falešném 
sociologovi, ačkoli má v tomto oboru vel
ký doktorát.

Jelikož ale srozumitelně popisuje 
patologické jevy současné společnosti, 
a to i ty, kterým se mainstreamoví so
ciologové vyhýbají právě proto, aby ne
měli problémy jako on, nakonec si Petr 
Hampl poradil i  bez nich. Jeho kniha 
Prolomení hradeb se stala bestsellerem, 
objíždí republiku s besedami a uživí se 
i jako nezávislý odborník. Kniha má sice 
různé nálepky, ale především u  těch, 
kteří ji nečetli. Dobře totiž popisuje 
příčiny úpadku naší civilizace a  byro
kratizační mašinerii, která ji rozkládá 
zevnitř.

Program Alice Tomková konzultova
la a dávala dohromady právě s Petrem 
Hamplem, který je coby doktor sociolo
gie členem České společnosti pro civili
zační studia, a má tudíž dobré kontakty 
na různé zajímavé osobnosti. Šeptanda 
se šířila rychle a zájemců přibývalo. Na
konec dorazili třeba politolog Alexan
der Tomský, antropolog a  profesor Ivo 
Budil či spisovatel Benjamin Kuras, ale 
také spisovatelka Lenka Procházková, 
překladatelka, socioložka, bývalá poli
tička a zbrojařka Viktorie Hradská nebo 
bývalý policejní prezident Stanislav No
votný. Nebo poslanec Jaroslav Foldyna, 
exministr Jaroslav Bašta či Ladislav Jakl 
z Institutu Václava Klause. Ale také kon

troverzní docent biologie z  Jihočeské 
univerzity Martin Konvička, který v pů
vodním programu nefiguroval; naopak 
nedorazil známý sociolog Jan Keller či 
bezpečnostní expert Jaroslav Štefec, kte
ří v něm byli.

A právě na účasti pana Konvičky v pa
nelové diskusi, podobně jako poslance 
Jaroslava Foldyny nebo publicisty Ladi
slava Jakla postavila média v  čele s  Li
dovými novinami kampaň, která začala 
ještě před samotným setkáním.

Lidové noviny se dopustily první dezin
formace už v titulku Foldyna, Jakl a spol. 
jedou na ‚Vlastenecké setkání‘ Sdružení 
přátel bílého heterosexuálního muže. Jak 
se později ukázalo, právě na této neprav
dě byla celá kampaň, do níž se posléze za
pojila i další média, založena.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
I dobře míněná věc se někdy může tak trochu zvrhnout. A některá absurdní 
dramata píše sám život…

Záhy dorazil průvod s duhovými vlajkami, jehož 
protagonisté začali křičet urážky z megafonu. Zřejmě 
poklidní aktivisté...
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Počasí zahradní slavnosti zrovna nepřálo. 
I tak ale bylo v Příčovech horko... Dole mše 
v unikátní kapli svatého Vojtěcha.   Foto Šifra
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Petr Hampl se setkání účastnil jako 
soukromá osoba. To, že je zároveň spo
luzakladatelem Sdružení přátel bílého 
heterosexuálního muže (od roku 2017), 
jehož posláním je využívat svobodu pro
jevu ve všech jeho formách, dělat si leg
raci z politické korektnosti a prosazovat 
ochranu práv heterosexuálních bílých 
mužů, s  tím nemá co dělat. „Setkání 
nemělo s tímto sdružením nic společné
ho, neorganizovalo jej, ani v něm nebylo 
angažováno. Účastnil jsem se jen já jako 
Petr Hampl. Stejně tak nebyli žádným 
z témat diskusního panelu homosexuá
lové, vůbec to s tím nesouvisí,“ říká so
ciolog.

Toto spojení vytvořila média uměle 
proto, že se jim hodilo, aby jej mohla dát 
do opozice vůči ve stejnou dobu probí
hajícímu průvodu leseb, gayů, bisexuálů 
a transgender osob Prague Pride v Pra
ze. Setkání v Příčovech s průvodem se
xuálních menšin po Praze nemělo od 
začátku vůbec nic společného, nikdo 
mu nebránil, nikdo ho neřešil a  neby
lo ani tématem debat. Až do doby, než 
před půl druhou jednu z  poklidných 
diskusí přerušilo koordinované a  sá
hodlouhé troubení automobilů a  křik 
z megafonu.

Záhy dorazil průvod s  duhovými 
vlajkami, jehož protagonisté se začali 
domáhat toho, abychom „opustili jejich 
kraj“. A křičeli sprostě z megafonu. Ně
kteří lidé, kteří si přijeli povídat na sou
kromou akci o tom, kam směřuje naše 
společnost, jsou dlouhodobě nálepková
ni jako extremisté. Zatímco provokatéři, 
kterých se toto setkání vůbec netýká, na 
ně agresivně hulákají, že mají vypadnout 
ze své vlastní zahrady, jsou nazýváni ob
čanskými aktivisty. Zvláštní to doba…

Výstižně toto hlučné extempore shr
nula konferenciérka celého setkání Vik
torie Hradská. „Zachovali jste se při té 
legraci za plotem skvěle. Požádala jsem 
je, aby mi půjčili svůj megafon. Že bych 
na ně zakřičela, jak to myslím, ale děti 
mi řekly, že mi nepůjčí megafon. Proto
že je jejich. Tak jsem je pozvala, aby šly 
k  nám na pódium, že my jim půjčíme 
náš mikrofon. A oni řekli, že nepůjdou 
k našemu mikrofonu. Tak jsem vstoupi
la za plot a řekla jim, jak se jmenuji, a že 
bych se s  nimi ráda seznámila a  ráda 
bych věděla, jak oni se jmenují. A oni řek
li: Odejděte z našeho území.“

Jediné, o co duhovým dívkám a chlap
cům šlo, bylo vyvolat konflikt. K umělé
mu spojení médií příčovského setkání 

I přes vytrvalý déšť se lidé dobře bavili...   
Foto Šifra
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s Gay Pride provokace posloužila doko
nale. Skoro to vypadalo, jako by to bylo 
od začátku domluvené. 

V debatě o médiích, které se účastním 
se Stanislavem Novotným, Ladislavem 
Jaklem a  Petrem Žantovským, si trou
fám předpovědět, jak bude „kauza“ ve 
sdělovacích prostředcích podána: „Na 
tom oživení našeho setkání se dá krásně 
ilustrovat, jak média fungují. Pokud se 
to někde objeví a byli tu mainstreamoví 
novináři, bude v  titulku nebo podtitul
ku, že Akci extremistů narušili aktivisté 
poklidným protestem. Přestože to bylo 
úplně naopak. My jsme si tu normálně 
povídali, chovali jsme se slušně, ale přijde 
někdo a začne na nás řvát megafonem. 
A v médiích to bude obráceně. A tak je to 
dnes v médiích se vším.“

Ani jsem se moc nespletl. Jeden 
z účastníků setkání se neudrží a hází po 

křiklounech za plotem spadaná jablíčka. 
Ostatní ho brzy zastaví, ale v titulku Li
dových novin se objevuje: Vlastenecké 
setkání heterosexuálů narušil jen protest 
‚duhové‘ mládeže. Aktivisty zasypala sprš-
ka jablek.

Prague Pride s  Příčovy spojila ve své 
reportáži i  televize Prima, která z  vel
kých českých médií informuje obvykle 
nejnormálněji. Ve tříminutové reportáži 
informuje o  průvodu v  Praze, jehož se 
zúčastnily desetitisíce lidí, kromě homo
sexuálů i předseda Pirátské strany Ivan 
Bartoš se svou manželkou. Moderátorka 
zmiňuje narušení průvodu dvacítkou od

půrců nebo zapálení duhové vlajky, sym
bolu LGBT komunity, a také to, že někdo 
gayům naolejoval letenské schody. Nepo
chopitelně pak ale na závěr této reportá
že připojila dovětek, že o pár desítek kilo
metrů dál, v Příčovech na Sedlčansku, se 
odehrála ve stejnou dobu akce vyznavačů 
„odlišného názoru“. Blíží se doba, kdy 
bude prohřešek nebýt homosexuálem, 
nebo kádrování podle orientace?

„Akci organizovalo Sdružení přátel 
bílého heterosexuálního muže,“ hlásil 
moderátor, jenž, v tomto případě zřejmě 
neúmyslně, tuto dezinformaci, kterou 
považoval za fakt, převzal z  Lidových 
novin. 

Demokracie?
Ve skutečnosti šlo o normální diskusní 
bloky, týkající se směřování naší civili
zace – pojetí vlastenectví, chyb, kterých 
se Západ dopouští, vzdělávání, napětí 
ve společnosti či fungování médií. Tedy 
témata, která si normální člověk se zá
jmem poslechne. Ostřejší příspěvek 
a  jediný, který by šel označit jako pro
blematický, navíc v něm zazněla spous
ta blábolů, se objevil za celé odpoledne 
v  jinak kultivované a  zajímavé diskusi 
v podání jakéhosi Iva Gece. Jenže právě 
takovéto výstřednosti znamenají, že se 
i zprvu dobře míněné akce mohou pro
měnit v něco, co být neměly, a politizují 
se. I někteří další hosté vypadali, jako by 
si jen chtěli přihřát svoji mučednickopo
litickou polívčičku. Jak mě upozornil je
den věrný čtenář, působilo to místy jako 
předvolební mítink. Měl bohužel pravdu.
Poučení pro příště – člověk musí být opa
trnější,  předvídavější a  lépe odhadnout 
situaci, nechť to znamená cokoli. Zkuše
nost to ale byla cenná…

I když mám na spoustu věcí (u někte
rých na většinu) úplně jiné názory než 
někteří diskutující a účastníci, a kdyby 
bylo jen na mně, některé lidi bych prá

Jediné, o co duhovým dívkám a chlapcům šlo, byl konflikt. 
K umělému spojení s Gay Pride v médiích provokace 
posloužila dokonale. Jako by to bylo celé domluvené... 
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vě kvůli jejich vyhraněnosti, strhává
ní nežádoucí pozornosti na jejich cíle 
a  riziku posunutí akce od původního 
bohulibého záměru nezval, nenapadlo 
by mě někoho kádrovat, nerespektovat 
a přikazovat, kdo kde co smí nebo ne
smí říkat. Byl jsem loni na akci, které se 
účastnili i  Jiří Drahoš či Marek Hilšer. 
Normálně jsem si s nimi povídal, jako 
s  ostatními, a  nekřičel na ně megafo
nem. Tak jako si na jiných akcích zase 
povídám s  Jaroslavem Foldynou či Pe
trem Žantovským. To je ta demokracie, 
o které se tak často nahlas mluví. Po
kud ale někdo haní akci, na které je přes 
dvě stě lidí, kvůli tomu, že na ni přijede 
také někdo s  nálepkou kontroverzní, 
vypovídá to víc o něm. A o tom, že mu 
právě o tohle jde.

Dvojí metr
Původně nepolitická akce měla kvůli 
LGBT a  mediálním aktivistům politic
kou dohru. Zahradní slavnost se konala, 
jak již bylo zmíněno, k výročí vysvěcení 
vzácné kaple svatého Vojtěcha, v níž se 
odehrála slavnostní mše. Dorazili i  ně
kteří občané Příčov, a každý, kdo mohl 
a chtěl.

Padesátitisícovým příspěvkem toto 
setkání podpořil také Středočeský kraj. 
„Jedná se o zahradní slavnost, která se 
koná k výročí vysvěcení kaple sv. Vojtě
cha v Příčovech a zároveň má být chá
pána jako vlastenecká,“ stojí v  žádosti, 
kterou poslala na kraj Alice Tomková, jež 
cennou kapli zrekonstruovala a zrestau
rovala, již v březnu. „Mělo by vše vyznít 
jako den ctění tradic, respektu k minu
lým generacím a také jako den národní
ho obrození,“ vysvětlila své záměry s od
kazem na román Aloise Jiráska F. L. Věk. 
A tak se také stalo.

Po manipulačním spojení s  homose
xuálním pochodem a  umělém skanda
lizování v médiích se ale kraj lekl a po
žadoval vrácení dotace. Dobře to pro 
Lidové noviny shrnul poslanec ČSSD 
Jaroslav Foldyna: „Je to součást psychózy 
okolo pojmů národ a  vlastenectví. Pra
gue Pride v ten samý den financovaly ne
ziskové organizace, které zase financuje 

Někteří se bavili i poté, co akci narušili 
LGBT aktivisté a snažili se vyvolat konflikt.   
Foto Šifra
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státní rozpočet. (…) Mají svou pravdu 
a svoboda je jen pro někoho. Je to ukázka 
dvojího metru.“ 

Hejtmanka Středočeského kraje Jaro
slava Pokorná Jermanová (ANO), jež byla 
na (dez)informace z médií nucena reago
vat, nevědomky připustila, že se o dota
cích rozhoduje dle politického klíče. Kraj 
poskytuje podporu z  Fondu hejtmana 
každoročně desítkám žadatelů z  řad 
obcí, institucí, sdružení i  soukromých 
subjektů a podporuje mnoho společen
ských, kulturních či sportovních akcí. 
„Není však naším cílem cenzurovat ob
sah těchto akcí. Rada schvaluje předlože
né projekty v dobré víře,“ řekla. V dobré 
víře, že budou všichni názorově jednotní 
a  stranicky uvědomělí jako za starých 
časů?

Zahradní slavnost měla navázat na 
první ročník, který se konal před dvě

ma lety. Při příležitosti restaurování 
zámecké kaple svatého Vojtěcha zde 
tehdy vysvěcoval tamější sochy arcibis
kup pražský a kardinál Dominik Duka. 
Na zámek se sjelo mnoho zajímavých 
lidí, pozváni byli i  obyvatelé obce, 
všichni se dobře bavili a všechno bylo 
v pořádku.

Letos, kdy dorazili nastrčení duhoví 
provokatéři a někteří mediálně proble
matičtí lidé, média lživě spojila konání 
slavnosti s  desítky kilometrů vzdá
leným karnevalem menšin a  udělala 
z akce něco, co jí nikdy nebylo. Už to 
zahradní slavnost není, protože přijel 
i  Konvička? Co jiného než kádrování 
a cenzura tohle prosím je?

Korunu všemu nasadil internetový 
deník Aktuálně.cz, který převzal kom
pletní dezinformace z  Lidových novin 
a  ještě si přidal vlastní manipulace. 
Titulek křičí: Vandas, Jakl a  další. Kraj 
podpořil „vlastenecké“ setkání dotací, teď 

ji chce vrátit. Server Zdeňka Bakaly do 
titulku dokonce propašoval předsedu 
Dělnické strany sociální spravedlnosti 
Tomáše Vandase, který se na akci též 
objevil. Dorazil jako soukromá osoba, 
neúčastnil se žádného panelu, nebyl 
oficiálním hostem a nikdo nevěděl, že 
přijede. Liberální Deník N posunul me
diální výkon zase o kousek dál. Převzal 
všechny dezinformace z Lidových novin 
i  z  Aktuálně.cz a  v  titulku hlásil: „Bílí 
heterosexuální muži“ rokovali za krajské 
peníze. Uvedli nás v omyl, zlobí se Jerma-
nová a chce peníze zpět. „Na zhruba čtyř
hodinové akci s  názvem Vlastenecké 
setkání v Příčovech promluvilo mnoho 
představitelů xenofobní a  extremistic
ké scény,“ píše „seriózní“ deník. Akce to 
byla osmihodinová a o skvělém koncer
tu Zuzany Stirské a její skupiny Gospel 
Time, která zpívá černošské spirituály, 

se nikdo z novinářů raději ani nezmínil. 
Asi aby akce působila dost „extremistic
ky“. Stejně jako o diskusi o médiích, kde 
jsme přesně tyto manipulační kampaně 
popisovali.

Akce (nakonec bohužel z  různých 
stran mediálně a politicky zneužitá) to 
byla pro každého, jak uvedla Alice Tom
ková i  v  žádosti o  příspěvek. Lékařka, 
která ve svém volném čase sama opra
vuje barokní památku se vzácnou kaplí 
a snaží se ji zachránit, protože má vztah 
ke svému rodnému kraji, je nyní vláčena 
médii, a dokonce po ní chtěli vrátit pří
spěvek kvůli tomu, že na její zahradní 
slavnost přijely mezi 200 lidmi i některé 
„špatné kádry“. Zatímco barevný pochod 
polonahých homosexuálů v  tangách 
s labutím peřím dostává horentní sumy 
ze státního rozpočtu i  Evropské unie. 
A kaž dému to přijde normální. Tak ab
surdní Zahradní slavnost by nenapsal ani 
Václav Havel. vid 

Zahradní slavnost měla navázat na první ročník, který 
se konal před dvěma lety. V zámecké kapli vysvěcoval 
tamější sochy kardinál Duka. Letos se to trochu zvrtlo...
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Foto Adobe Stock

PROČ mě NIKDO  
nemá rád?

Proč si lidé tak ubližují, i když spolu chtějí být šťastní? Odpověď je možná 
překvapivá: Zraňují se paradoxně proto, že se brání zraněním…

Proč mě nikdo nemá rád?“ pěla 
z reproduktoru v pekárně, kam 
jsem šel zrovna pro housky, Ilo
na Csáková. To bych taky rád 

věděl, zabrumlal jsem si. A  ještě by mě 
zajímalo, proč mi nikdo nerozumí, filo
zofoval jsem, trošku v legraci, ale mno
hem víc vážně. 

Asi o hodinu dříve jsem se totiž do
stal do tradičního sporu s partnerkou. 
Něco jsem se jí snažil říct, ale už po 
větě a půl mi do toho skočila, aniž by 
věděla, co chci říct. Ohradil jsem se. Já 
vím, co chceš říct, nedala se a odpoví

dala dál na něco úplně jiného, než jsem 
jí hodlal sdělit. Když tak nad tím, už 
trochu vychladlý, přemýšlím, možná 
by konverzace dopadla stejně mizerně, 
i kdyby mě to doříct nechala. Obávám 
se, že by mi stejně nerozuměla. Tak 
jako já podle ní nerozumím jí, když mi 
něco říká.

Neznám moc horších pocitů bezmoci 
než v těchto chvílích. Proč si i lidé, kteří 
se k sobě hodí a mohli by se spolu mít 
hezky, tak často nerozumí a nedokážou 
se domluvit na základních věcech? Třeba 
že modrá je modrá a červená je červená? 

Řekl jsem modrá. Já tě slyším, to je čer
vená…

„Jsi jako dítě,“ slýchávám ve vypjatých 
momentech, když mě nejvíc mrzí, že mi 
protějšek nerozumí. „Jsi jako máma,“ 
bráním se a už to jede. Nejstrašnější ze 
všeho je, když se neudržíme, neukončí
me emotivní výměnu názorů a začneme 
říkat věci, které ani tak nemyslíme (ane
bo myslíme?), ale obtížně se berou zpát
ky. Je mi to pak líto, ale to už je pozdě. 

„Kdysi za pradávných časů se Marťa
né a Venušanky setkali, zamilovali se do 
sebe a navázali šťastné vztahy, protože 
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uznávali a respektovali vzájemné rozdí
ly. Potom však přišli na Zem a stihla je 
ztráta paměti: zapomněli, že pocházejí 
z různých planet,“ popisoval drobná ne
pochopení psycholog John Gray ve svém 
bestselleru z roku 1992 Muži jsou z Mar-
su a ženy z Venuše. Ani pravdivé a mega
vtipné porovnání rozdílů mezi ženským 
a mužským myšlením nevystihuje odpo
věď na otázku: Proč si lidé tak ubližují, 
když se chtějí mít rádi?

Hodně mi pomohlo, když jsem nedáv
no narazil na serveru psychologie.cz na 
rozhovor s  terapeutem Pavlem Špaten
kou, který konflikty ve vztahu přičítá 
nedospělosti. Mluví o  soužití dvou lidí, 
kteří nejsou celiství, protože v sobě oba 
nesou své vnitřní konflikty, a ty přenáše
jí i do vzájemné komunikace. Tyto vnitř
ní konflikty a zranění jim tvoří ve vztahu 
filtry, přes které vidí druhého a vlastně 
i všechno ostatní. Jejich zranění jsou tak 
velká, že se neustále vynořují odkudsi 
z hlubin – zejména v momentech, kdy to 
nečekají. „Konflikty mezi vědomou a ne
vědomou stránkou naší osobnosti v sobě 
nesou napětí. Nevědomé části osobnosti 
se vždy přenášejí na partnera. (…) Každý 
soudí druhé podle svých vlastních před
stav a každý brání sám sebe před zraně
ním.“ Nevědomě se bráníme dalším zra
něním tím, že zraňujeme druhé. Takový 
začarovaný kruh…

Reakce bývají zhruba trojího dru
hu – buď se bráníme, utíkáme anebo 
předstíráme, že jsme nezranitelní. „Po
kud nejsme schopni vnímat, co proží
váme, a tedy stát se zranitelnými, což 
je základní podmínka vědomého vzta
hu, je cesta uzavřena,“ říká pan Špaten
ka, který vidí jediné východisko – ote
vřít Pandořinu skříňku svých pocitů 
a  začít o  nich s  partnerem otevřeně 
mluvit. Namísto ovládání se, ukřivdě
nosti, lítosti a lízání si ran někde potají 
v koutě doporučuje o všem, co proží
váme, otevřeně mluvit. Když budeme 
tušit, co se v nás a mezi námi vlastně 
vůbec děje, můžeme nastavit alespoň 
nějaká pravidla hry. Nezvyšuj hlas, to
hle mi vadí a to mi nedělej. Dobře, mně 
se zase nelíbí, když na sebe něco řeknu 

a použiješ to proti mně. Může to být 
cokoli.

Lidé spolu žijí a vlastně se vůbec ne
znají. A  jakmile se uzavřou při konflik
tech ve svých ulitách a  budou kolem 
nich chodit a vyhýbat se jim, síla nevědo
mí je stejně silnější a pravda si dříve nebo 
později prorazí cestu na povrch. Jedna 
věc je s někým vydržet, ale úplně jiná být 
spolu šťastní. 

Konflikt se nemusí projevovat jenom 
hádkou nebo nedorozuměním. Ale ce
lou škálou pocitů okolo. „Strach, úzkosti, 
obavy, nejistota, bezcennost, malost… 
Všechen ten prožitkový materiál, kte
rý provází každé opravdové zranění, 
věští konflikt. Ten nemusí vyústit nutně 
v hádku. Hádka je boj, je to útok nebo 
obrana. Není to srdce, je to solár, řečeno 
řečí tělesných prožitků. V boji používá
me strategie jak útočné, tak obranné. 
Utíkáme, nebo útočíme, porážíme, nebo 

jsme poraženi. Hádka je tedy boj. Jde 
tu o  vítězství jednoho nebo druhého. 
Bojem se stáváme nezranitelnými jako 
vítězové, ale jen na chvíli. Jsou tu znepřá
telené strany. Oba někde uvnitř svého 
srdce stojí o toho druhého, jenže se tolik 
bojí o sebe! A tak se brání.“

Místo strategie kdo s koho, která ne
může mít vítěze, ale zbydou po ní pouze 
nešťastní a poražení, existuje daleko lep
ší řešení – povídat si o tom spolu. „Chce 
to kus odvahy přiznat si tu hrozivou 
prázdnotu života, když neumím před 
sebou a  před svým partnerem ukázat 
a  prožít si svá zranění. Tu prázdnotu 
nezranitelnosti. Musíme do vztahů ne
chat přijít i nespokojenost a bolest, cito
vou vyprahlost, deprivaci. Jenže k tomu 
potřebujeme jednu zásadní věc: začít si 
uvědomovat, co že to ve skutečnosti cí
tíme. Slétnout z myšlenek do prožitků. 
To většina z nás prostě neumí.“ Namísto 

projevení pocitů se snažíme uzdravit svá 
zranění myšlením. To je asi tak účinné 
jako nabírat vzduch lopatou.

A tak jsem to zkusil. Bylo to těžší, než 
jsem čekal. Ten pocit odhalit se před 
druhým, i když je vám blízký, byl nepo
psatelně nepříjemný. Jakási směs studu, 
smutku, bolesti a strachu z toho, co při
jde potom. A nepříjemná panika.

Vždycky jsem si myslel, že když se cí
tím příjemně, je to dobré znamení, a po
kud nepříjemně, něco je špatně. Takhle 
to prý ale nefunguje. V takovém případě 
totiž žijeme pouze podle mechanismů, 
které nás ovládají. A  když nás ovládá 
něco jiného než my sami, nemůžeme být 
ani šťastní, ani svobodní. Jsme jen otroci 
své bolesti. „Příjemné pocity mysl označí 
za dobré, vyšle žádost, a tak se příjemné 
stává tím, po čem prahneme. Naopak to 
nepříjemné nevědomá mysl označí jako 
špatné a  vytvoří k  tomu odpor, aver

zi. Tak se stáváme nevědomou bytostí 
podléhající těmto vzorcům,“ říká Pavel 
Špatenka. Podle něj musíme zmobilizo
vat síly a začít se zabývat svými prožitky 
vědomě. Nenechat je, aby námi zmítaly 
jako bouře ve větru, a tedy netočit se po
dle svých žádostí či averzí jako korouh
vička, ale podívat se na věc z jiného úhlu: 
Je to prospěšné, anebo mi to škodí? Roz
lišování příjemné = dobré a nepříjemné 
= špatné značí „dětskou fázi psychického 
vývoje“.

Vztekal jsem se, když mi ve vypjaté si
tuaci řekla, že se chovám jako dítě. Jako 
malý smrad, abych byl přesnější. Měla 
pravdu. Chtěl bych si s ní o tom popo
vídat. Bojím se ale, že mě zase nenechá 
domluvit a hned si bude myslet, že ví, co 
chci říct. Zkusím obavu překonat a uvi
dím. Možná to bude nepříjemné, ale 
zcela určitě prospěšné. Přece nebudu jak 
malej smrad. vid 

Příjemné pocity mysl označí za dobré, vyšle žádost, a tak 
se příjemné stává tím, po čem prahneme. Naopak to 
nepříjemné mysl označí jako špatné a vytvoří k tomu averzi.
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V yšlapuji si takhle Národním 
parkem České Švýcarsko a na
jednou vidím, že nic nevidím. 
V místech, kde ještě před pár 

lety stály stovky vzrostlých hustých smr
ků, je pusto a prázdno. Jinde se stromy 
ještě drží, ale hnědé pásy uschlých jedin
ců, mezi nimiž prosvítá zelená menšina, 
dávají tušit, že ne nadlouho. Z vyhlídky, 
kterou skýtá Gabrielina stezka vedoucí 
ke slavné Pravčické bráně, vyhlíží ten vý
jev až apokalypticky.

Holé pláně namísto lesů, které k naší 
zemi neodmyslitelně patří (lesy, ne plá
ně), se rozšiřují závratnou rychlostí ne
jen v Hřensku a okolí, ale po celé České 
republice. Krkonoše, Šumava, Vysočina, 
Jeseníky, Posázaví… Opakuje se to té
měř všude, kam se vydáte: na kraji lesa 
tvoří stromy jakousi kulisu, za nimi ale 
často chybí les.

Tvář naší krajiny se nenávratně mění. 
Jen za letošní rok může podle pesimis
tických odhadů zahynout až 500  000 
hektarů smrkových lesů, tedy polovina 
jejich celkové rozlohy a  zhruba pětina 
celkové zalesněné plochy. To je pro srov
nání plocha tak rozsáhlá, že by se do ní 
celkem desetkrát vešlo hlavní město 
Praha. A bude hůř. Během krátké doby, 
s pravděpodobností hraničící s jistotou, 
přijdeme o  všechny smrkové lesy do 
nadmořské výšky 800 metrů nad mo
řem – tedy ty, které nerostou na horách. 

Viník této ekologické katastrofy je 
propírán ze všech stran. Jmenuje se lýko
žrout smrkový, říká se mu také kůrovec 
a český stát a lesníci mu vyhlásili válku. 
I přes silácké řeči a značné úsilí v tomto 
souboji lidé tahají za kratší konec prova

zu a neshodnou se ani na tom, jakou pro
ti nezvanému útočníkovi zvolit taktiku.

Poté, co se 19. listopadu 2004 prohnala 
slovenskými Vysokými Tatrami nečekaně 
silná vichřice, místní i  turisté si museli 
začít zvykat na něco, co do té doby nezna
li. „Když jsem se dostal do Staré Lesné – 
opadla mlha, vítr se utišil – a uviděl jsem 
výhledy, které jsem nikdy předtím nevi
děl, objevily se budovy, které předtím ne
byly vidět, tak jsem věděl, že jde o obrov
ský problém,“ vzpomínal při jednom ze 
smutných výročí přírodní katastrofy Ma
roš Petrík ze Státních lesů. V pásmu, kde 
končí les a začíná kosodřevina, dosahoval 

vítr rychlosti až 230 kilometrů za hodinu 
a kosil jeden jehličnan za druhým. Kala
mita zasáhla území o délce 50 kilometrů 
a pětikilometrové šířce na rozloze a cel
kové výměře 12 tisíc hektarů. Tatranské 
smrky zůstaly jen na fotografiích. Od té 
doby přišlo Slovensko o 41 procent lesů.

Podle lesníků to ale tak zlé být nemu
selo, kdyby se neustoupilo nátlaku eko
logů. Ti se svými masivními protesty 
výrazně zasadili o to, aby se popadané, 
polámané a  jinak poničené stromy ne
odstraňovaly. Nechaly se tehdy na místě 
s vidinou, že se lesy samy obnoví a staré 
stromy jim poslouží jako živiny. V  dal
ších letech se ale pustil do lesů kůrovec 
a lesníci dnes nazlobeně říkají, že kdyby 

bývali mohli tenkrát těžit, následky by 
dnes byly výrazně mírnější.

Prakticky totožný spor se vede na čes
ké Šumavě, kterou v roce 2007 zasáhl or
kán Kyrill. I zde se postupovalo obdobně 
jako v Tatrách – v národních parcích se 
totiž jakožto forma ochrany přírody eta
blují takzvané bezzásahové zóny. V nich 
se lesy ponechávají péči samotné příro
dy, podobně jako se nekácí třeba v pra
lesech. Naopak v lesích, které nespadají 
do národních parků, musejí majitelé ze 
zákona odstraňovat každý kůrovcem 
napadený strom. Tak, jak to stojí v lesnic
kém zákoně.

Právě lesní bezzásahovost však ozna
čují mnozí lesníci a  jiní odborníci, ale 
i  laici za příčinu rozšíření lýkožrouta 
smrkového až za hranici kalamitního 
stavu. A to i v lesích, kde tato opatření 
neplatí. Argumentují, že se brouk rozší
řil do normálních lesů z oněch bezzása
hových zón v národních parcích. Letos 
na jaře vznikla dokonce petice Za zákon 
pro zelené lesy Šumavy, kterou podepsa
lo více než 11 000 lidí a podporu jí vy
jádřily i Výbor pro hospodářství, země
dělství a dopravu nebo ministerstvo pro 
místní rozvoj.

Celý souboj se vede primárně o  to, 
zda se má v postižených oblastech ne
chat příroda být a  umožnit jí, aby se 

Český stát a lesníci vyhlásili kůrovci válku. I přes 
silácké řeči a značné úsilí lidé tahají za kratší konec 
provazu a neshodnou se ani na taktice. 

Česko se bude muset smířit s tím, že již brzy přijde o téměř všechny smrky na 
rozloze milionu hektarů. Viník se zdá být jednoznačný. Opravdu ale za zničení 
českých lesů může kůrovec?

Po nás MÝTINA
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Slavný německý lesník Peter Wohlleben 
hospodaří ve svém lese v souladu s přírodou 
a škůdci se mu vyhýbají. Les je nejen zdravý, 

ale také ekonomicky úspěšný. Píše o tom všem 
ve svých bestsel lerech. Na protější straně: 
České lesy zasažené suchem a kůrovcem. 

Foto Profimedia a Šifra

zregenerovala sama, nebo se sna
žit šíření kůrovce zabránit tím, 
že se vykácejí stromy v napade
ných územích, a  tím se zpomalí 
či zastaví broukovo šíření. První 
skupinu nejviditelněji reprezen
tují aktivisté a ochránci přírody, 
kteří argumentují tím, že cílem 
rezervací a  národních parků je 
zachování přírodních procesů, 
k  nimž ve smrkovém lese patří 
i rozpad porostů prostřednictvím 
kůrovce. Lesníci naopak zastávají 
názor, že je nezbytné kácet za kaž
dých okolností, a to i nenapadené 
stromy, aby se lýkožrout nemohl 
šířit dál. Obě strany snášejí mnoho 
zcela protichůdných důkazů a čert 
aby se v tom vyznal. 

Zorientovat se v  tom, jestli mají 
pravdu jedni, nebo druzí, je pro lai
ka velmi složité, neboť se na základ
ních věcech neshodnou nejen lesníci 
a ekologové, což by se dalo očekávat, 
ale ani biologové. Už alespoň deset 
let se přou například o tom, jak da
leko kůrovec vlastně doletí. Je sku
tečně možné, jak tvrdí lesníci, aby se 

z nevykácených napadených lesů na Šu
mavě kůrovec rozšířil po celé republice? 
„Je to nesmysl,“ tvrdí vedoucí oddělení 
výzkumu biodiverzity Ústavu výzkumu 
globální změny AV ČR Brno a profesor 
Ústavu pro životní prostředí Přírodově
decké fakulty UK Pavel Kindlmann. „Ků
rovec po vylétnutí necestuje nijak dale
ko. Většinou zamíří na nejbližší stromy, 
které jsou v dosahu desítek, maximálně 
stovek metrů. Dál ale nelétá.“ Za dosta
tečnou ochrannou hranici se pokládá 
500 až 1000 metrů.

Entomolog Jiří Hulcr však uvádí, že 
brouk bez problémů doletí i  60 kilo
metrů. A  pokud chytí nějaký vzdušný 
proud, tak i dál. To ale samo o sobě ještě 
nic neznamená. Již před Šumavou totiž 
řádil lýkožrout třeba na severu Moravy 
nebo v Jeseníkách. „Když se podíváte do 
lesnických ročenek Výzkumného ústa
vu lesního hospodářství a  myslivosti, 
uvidíte, že na severu Moravy kůrovec 
gradoval už v roce 2007, tedy před tím, 
než na Šumavě způsobil Kyrill paseku,“ 
argumentoval kritikům bezzásahovosti 
Pavel Kindlmann na serveru ekolist.cz 
s tím, že kůrovec páchal škody i v mís
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tech, kde široko daleko není žádná prv
ní zóna národního parku.

Tento malý živočich z  podčeledi ků
rovcovitých, jež čítá neuvěřitelných 6000 
druhů, má velmi zvláštní a  efektivní 
druh rozmnožování. Oplozená samice 
vyhloubí ve dřevě nejprve takzvaný po
žerek a v obývaných prostorech nakla
de vajíčka. Z většiny vajíček se vylíhnou 
larvy samic, ale aspoň jedno vajíčko vždy 
zůstane neoplozené. Z něj se vyvine bez
křídlý samec, který je obvykle několi
kanásobně menší než jeho sestry a jeho 
jediným plně vyvinutým orgánem jsou 
genitálie. S  tímto samcem se všech
ny vylíhnuté samice, tedy jeho vlastní 
sestry, postupně spáří. Když je dobré 
počasí, z  jedné samice může vzejít až 
30 000 brouků. Za rok zvládne za suché
ho a teplého počasí lýkožrout odchovat 
až tři generace. A tak zatímco se lesníci 
a ekologové dohadují, kdo za co vlastně 
může, kůrovec vesele žere stromy v ná
rodních parcích i  obyčejných lesích ve 
velkém.

Může za to brouk?
Jak už to ale obvykle bývá, abychom se 
dobrali podstaty, je třeba se na věc po
dívat z úplně jiných úhlů. A ne obviňo
vat brouka, který jen dělá svoji práci. Je 
jako pošťák, jenž přináší zprávu. V tom
to případě bohužel poněkud neveselou. 
Signalizuje totiž to, že jsou české lesy ne
mocné a umírají. Lýkožrout je pouze tak
zvaný sekundární škůdce, který zdravé 
stromy nejí. A pokud by se o to přece jen 
pokusil, zdravý strom jej otráví pro tyto 
účely určenou pryskyřicí.  

Pravda je – což často připomínají za
stánci kácení v  kůrovcem zasažených 
oblastech i  místech, kde jeho rozšíření 
hrozí –, že polom, tedy polámané stro
my po vichřici, jsou pro lýkožrouta ide
ální večeří. Vyvrácené a oslabené stromy 
se nemohou bránit. Čerstvě napadený 
strom se pozná podle drobných pilinek, 
které brouci vyhlodávající chodbičku vy
hazují ven a které se uchytávají na kůře. 
Jakmile spatříte hnědé jehličí či oloupa
nou kůru, je pozdě; to už se lýkožrout 
obvykle přesouvá „o kmen dál“.
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Ani polomy, v Tatrách, na Šumavě či 
kdekoli jinde, však nevysvětlují, proč se 
lýkožrouti rozšířili plošně i  v  místech, 
kam nemohli doletět, a tam, kde nefou
kl ani větříček, natož orkán. Pokud by to 
bylo tak, jak tvrdí lesníci, v místech, kde 
se důsledně kácí, by situace musela být 
alespoň o trochu lepší. Jenže není…

Doslova ke kořenům současné lesní 
apokalypsy se musíme vrátit daleko do 
minulosti. V 19. století se mohutně rozví
jel průmysl. Například sklářství, které má 
v českých zemích, jež se staly nejprůmys
lovější oblastí tehdejšího RakouskaUher
ska, obrovskou tradici, to dotáhlo spolu 
s  textilem a  kožedělnictvím na třetí 
nejvýznamnější průmyslové a druhé nej
významnější exportní odvětví. To si ale 
vybralo velkou daň – tuzemské lesy byly 
téměř vykáceny. Kromě průmyslu se ze 
dřeva též stavělo a sloužilo samozřejmě 
k topení. Lepší nebyla situace ani v jiných 
středoevropských státech. Proto nastou
pily státní zalesňovací programy, které 
měly nedostatek dřeva zmírnit. Pokud by 
ale rostla spotřeba stejným tempem, brzy 
by i přes tuto snahu nezbyl v našem regi
onu jeden jediný strom.

Evropské lesy paradoxně zachránila 
surovina, jež je haněna jako hrubě neeko
logická – uhlí. Dalo se dobře těžit v množ
ství téměř neomezeném, výborně hořelo 
a  cenově bylo též výrazně dostupnější, 
a to i pro obyvatele. Dříví se tak využíva
lo povětšinou již jen při výrobě nábytku. 
Lesy ušetřil paradoxně také další ma
teriál, jenž je společně s uhlím na černé 
listině – ropa. Díky moderním ropným 
produktům, které se nazývají plasty, se 
přestala spousta výrobků vyrábět ze dře
va. Lesy tak dostaly cenný čas na zotavení.

Jenže právě tady udělali naši předkové 
jednu fatální chybu. Osmdesát procent 
lesních porostů do té doby tvořily ve 
střední Evropě listnaté buky. Bukům se 
v našich podmínkách daří nejlépe, a do
kud se člověk nezačal míchat do lesnictví, 
vytvářely rozsáhlé bukové pralesy. Jen 
občas, například v údolních nivách, baži
natých oblastech či vysokohorských polo
hách, dominovaly jiné stromy – duby, ja
sany nebo právě smrky. Skvěle o tom píše 
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ve své loňské knize Můj první les Peter Wo
hlleben, kterou, stejně jako jeho další díla, 
vydalo brněnské nakladatelství Kazda. 
Šetrné hospodaření tohoto německého 
lesníka poblíž Wershofenu, města ve spol
kové zemi PorýníFalc, kde kromě lesů 
v souladu s přírodou buduje i Lesní akade
mii, obdivují díky jeho knihám jako Tajný 
život stromů nebo Moudrost lesa a různým 
exkurzím lidé na celém světě. Pan Wohlle

ben, jehož příjmení v překladu z němčiny 
znamená dobrý život, totiž pochopil, že 
ochrana lesa a lesní hospodaření jsou dvě 
věci, které spolu absolutně nesouvisejí. Ale 
mohly by…

To by ovšem lesníci nesměli jít pou
ze po penězích. Po devastaci lesů v 19. 
století se na místě původních buků vy
sázely převážně smrkové monokultury, 
které se do zdejší krajiny tolik nehodí. 
Jenže je jejich vysazení levnější a rostou 
kratší dobu než třeba buky. Smrky ros
tou osmdesát až sto let, naproti tomu 
proces vzniku přirozeného listnatého 

lesa může trvat i 500 let. Jak píše Peter 
Wohlleben: „Zdá se vám to dlouho? Pro 
stromy je to jen jedna generace, pro 
hospodáře něco, s čím se těžko smiřu
je. Proto se to celé zkracuje tím, že se 
pokud možno hned zvolí druh stromu, 
který má pozdějším generacím dodávat 
vytoužené dřevo.“

Jelikož zde smrky rostou již poměrně 
dlouho, máme sklony je považovat za 

přirozenou součást zdejší krajiny. Je to 
ale asi podobné, jako když odvezete tuč
ňáka do zoo v severních Čechách, a po
kud to náhodou přežije, nazvete ho po 
letech domácím druhem.

Smrky patří na sever, do tajgy a  do 
Skandinávie, kde kvůli chladnějšímu pod
nebí vyrostou pouze do výšky kolem pěti 
metrů. Smrky a borovice v teplejším kli
matu, kam nepatří, rostou nějakých šest 
měsíců v roce a ve střední Evropě dosa
hují několikanásobných výšek. Mají na to 
mnohem víc času než na severu, kde je 
teplých dní minimum. Přestože jsou tak 

vysoké, jejich kořeny nedokážou zapustit 
dostatečně hluboko. Těžká lesní technika 
půdu udusává tak, že je tvrdá jako beton, 
a kořeny smrků nemají šanci prorůst dále 
než do hloubky kolem dvaceti centimet
rů. Proto jehličnany tolik podléhají vich
řicím. K  tomu přispívá i  skutečnost, že 
neshazují na zimu jehličí, a vítr se tak do 
nich může pořádně opřít jako do plachet
nice. Naproti tomu listnáče, které jsou 
na zdejší větrné zimy plně adaptovány, 
shazují na podzim listí právě z důvodu, 
aby je neporazila vichřice. Jejich kořeny 
navíc pronikají hlouběji i v poškozených 
půdách, a tak udrží lepší stabilitu. To mezi 
jehličnany dokáže jen jedle bělokorá. 

Velký problém je také s  vodou. Smr
kům je nejlíp v chladném a vlhkém pro
středí. A  mají velkou žízeň a  spotřebu 
v řádech stovek litrů vody denně. Napro
ti tomu listnáče s vodou perfektně hos
podaří a lépe ji zadržují.

Teplo a  sucho smrky stresuje. Kvůli 
dlouhodobému nedostatku vody dříve 
nebo později onemocní. Je to tedy přes
ně naopak, než se z  mediálního boje 
proti kůrovci může zdát. Stromy nehy
nou primárně kvůli lýkožroutům. Kdyby 
byly zdravé, brouk si jich nevšimne. Ane
bo všimne, ale utopí se v jejich pryskyři
ci. Suchému stromu však pryskyřice vy
schla a brouk může nerušeně hodovat. 

Evropské lesy ve 20. století zachránily suroviny, které 
jsou haněny jako neekologické – uhlí a ropa. Díky tomu 
dostaly čas na zotavenou. Lesníci ale vysadili smrky... 

Od Šumavy až po Hřensko. České republice 
reálně hrozí, že přijde o všechny smrkové lesy. 
Problémy mají ale i borovice... Obchodníci 
dřevem se činí.   Foto Šifra a Adobe Stock
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Teprve nemoc stromu je tedy signálem 
pro kůrovce, že hostina může začít.

Kromě zmíněných potíží s sebou mo
nokultury smrků, jež vysázeli lesníci v 19. 
století, přinesly i další negativní důsledky. 
Tím, že se z lesů staly v podstatě zeměděl
ské či hospodářské plantáže, došlo k po
zvolnému ničení lesní půdy. Mimo těžkou 
techniku dnes v čele s padesátitunovými 
harvestery a  dalšími vozy, které půdu 
ujezdí tak, že mají stromy problém zako
řenit do dostatečné hloubky, se na tom 
podepsaly ponejvíc smrky. Jejich kořeny 
zemi též udusávají, neboť jejich plochý 
tvar připomínající talíř při poryvech vě
tru šťouchá půdu jako brambory. Smrky 
také půdu velmi okyselují.

Nakonec tím, že jsou vysazované 
monokultury stejně staré, začínají mít 
problémy všechny najednou – ať už se 
suchem, nebo s  kůrovcem. Pokud do
jde k jakémukoli problému, zahyne celý 
les a není za něj náhrada. I pokud byste 
na mýtinách po smrcích vysadili buky, 
jako se o to dnes snaží prozíravější hos

podáři, budou mít stromky problém vy
růst, protože na ně praží slunce a nejsou 
chráněny staršími stromy. Navíc velmi 
chutnají zvěři. Proto je nejlepším řeše
ním takzvaný výběrný les, kde rostou jak 
listnáče, tak jehličnany. Pokud jehličnany 
napadne kůrovec, což není tak pravděpo
dobné jako u monokultur, zastaví se před 
listnáči. „V tropickém pralese žádné kala
mitní přemnožení škůdců neexistuje. Na 
jednom hektaru tam rostou stovky dru
hů dřevin, ale každý je tam jednou nebo 
dvakrát. Každý má jinou fyziologii, jiný 
druh kůry, jiný charakter dřeva. A škůd
ců, kteří by nebyli úzce specializovaní, je 
opravdu málo,“ vysvětloval v médiích pří
činu současného stavu odborník z České 
zemědělské univerzity Miroslav Svoboda. 

A zase smrky
Chybné vysazení především smrkových 
monokultur na počátku 19. století způ
sobilo přesně před sto lety podobnou 
katastrofu, jakou zažíváme dnes. Jen 
za viníka nebyl označen lýkožrout smr

kový, ale můra zvaná bekyně mniška. 
„Nevýslovně hnusný a  odporný, to byl 
pohled na les trčících mrtvol,“ popiso
valy Národní listy v roce 1922 situaci na 
hoře Říp. Bekyně se slétaly v  takových 
houfech, že byly schopny udusit i oheň. 
Podle České televize děti dostávaly za 
kaž dou chycenou můru jeden halíř. Ne
pomohlo ani lepidlo na kmenech. Lesy 
byly doslova sežrány. 

Už tehdy bylo jasné, že vysadit smrky 
nebylo dobré rozhodnutí, a tehdejší ex
perti usoudili, že jediné, co situaci může 
vyřešit, jsou smíšené lesy. Proto lesníci 
vysadili… zase smrky. „Je to hospodář
sky nejefektivnější dřevina a  také veli
ce rychle roste,“ vysvětloval pro ČT Jiří 
Houdek, náměstek generálního ředitele 
Národního zemědělského muzea. A tak 
nám po dalších sto letech žere lesy místo 
bekyně kůrovec. 

Ozývají se i hlasy, že by se měly místo 
uhynulých smrků kvůli oteplujícímu se 
klimatu vysazovat stromy, které nyní 
rostou v teplejších krajinách. To ale Peter 

Boučku náš, co děláš, žes tak zelen stále? 
Svědčí mi zdejší klima...   Foto Adobe Stock
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Wohlleben, lesník, který lesu rozumí jako 
málokdo jiný, považuje za stejně hloupý 
nápad jako smrky a borovice. Na rozdíl od 
teplejších krajin tu máme pořád chladněj
ší zimy a tyto dřeviny by si zde nevedly 
o nic lépe než monokultury jehličnanů.

Řešení je ale možná jednodušší, než se 
zdá. „Rád bych skoncoval s  jedním vel
mi rozšířeným nedorozuměním. Lesní 
hospodářství není ochranou přírody. Les 
se po celé miliony let dokázal zachovat 
sám. Zprávy z dřevařských a lesnických 
kruhů se nám sice snaží namluvit, že 
les je chřadnoucí pacient, který se může 
uzdravit jen díky jejich obhospodařo
vání, výsadbě, péči a  těžbě, avšak to je 
vyložená hloupost. Kdo se stará o  tro
pický prales nebo sibiřské tajgy? (…) Na 
to, abychom mohli posoudit smysl les
nických opatření, existuje jednoduchá 
zásada: Čím více se naše konání vzdálí 
přírodě, tím nižší bude zisk. Jestliže bu
deme zasahovat jen v  případě nejzazší 
nutnosti, pak si přijde na své jak les, tak 
jeho majitel,“ píše Peter Wohlleben, jehož 
perfektní les na západě Německa rovněž 
dobře vydělává. Jinými slovy, kdyby svou 
práci dělali lesníci dobře, z  dlouhodo
bého hlediska také víc vydělají. Většina 
lesníků bohužel volí zcela opačnou takti
ku: po nás potopa. V tomto případě tedy 
spíše po nás mýtina.

Bereme všechno
Ne každý je ale z průběhu kůrovcové ka
lamity tak nešťastný jako ochránci pří
rody či návštěvníci lesů. Již v roce 2000 
popsal Jakub Bláha, vedoucí programu 
Lesy z Hnutí Duha, znepokojivý fenomén. 
V prosinci 1998 předložil náměstek ředi
tele Národního parku Šumava s příznač
ným jménem Ing. Vladimír Zatloukal 
Vědecké sekci Rady NPŠ obsáhlý materiál 
s názvem Přehled I. zón ochrany v NPŠ 
z  hlediska ohrožení kůrovcem. Stejný 
materiál byl také podkladem pro rozhod
nutí státní správy, která v  květnu 1999 
povolila asanaci kůrovcem napadených 
stromů v 55 I. zónách. „Porovnání Zatlou
kalova materiálu s výsledky primárního 
monitoringu však později ukázalo, že 
Zatloukal uváděl u 30 % z 55 zmíněných 

I. zón vyšší výskyt kůrovce, než jaký byl 
ve skutečnosti. (…) Vladimír Zatloukal 
uváděl chybná data ve 30 I. zónách na 10 
z 11 lesních správ.“ Přesně to mě napadlo, 
když jsem se o prázdninách procházel po 
českých luzích a hájích. Na hromadách le
želo kromě napadených stromů i ohrom
né množství těch zdravých.

 Při současném stavu je téměř nemož
né ohlídat, co všechno již zničil kůrovec 
a co iniciativně lesníci. Jisté je ale to, že 
vyhlášená kůrovcová kalamita umožňuje 
neomezenou těžbu dřeva, která je za nor
málních podmínek limitovaná. Zatímco 
za běžných okolností by se vytěžilo roč
ně kolem 16 milionů kubíků dřeva, letos 
to bude až 50 milionů kubíků. Stížnosti 
lesníků na klesající cenu dřeva je třeba 
brát s  rezervou, je to zastírací taktika. 
Jeden středočeský lesní hospodář mi pod 
podmínkou anonymity přiznal, že nestí
há posílat kontejnery se dřevem do Číny. 
A že nikdy neměl tolik práce, protože po

ptávka je obrovská. Přepadle či zdrceně 
nevypadal ani v náznaku.

A skutečně. Devětadvacátého července 
vyšel na webu ekonomického deníku E15 
článek s výmluvným titulkem Čína sku-
puje české dříví. Dobře platí a nehledí na 
kvalitu. Jen od ledna do května doputova
lo do Číny přes 350 tisíc tun nezpracova
ného tuzemského dřeva. Číňané kupují 
české dřevo v balíku bez ohledu na kvali
tu a jejich jediným požadavkem je, aby se 
vešlo do kontejnerů. Za kubík smrkového 
dřeva platí Číňané až třináct set korun. 
Letos se do Číny podle odhadů vyveze 
milion kubíků dříví. Podle E15 je jediným 
limitujícím faktorem vývozu do  Číny 
kapacita přepravy. Ještě víc dřeva se pak 
vyveze do Rakouska a Německa. Někdy 
i  samo. Server listu Münchner Merkur 
na konci srpna informoval o tom, že se 

Bavorskem řítil vlak soukromé německé 
přepravní společnosti KRail, aniž by ho 
někdo řídil. Na nádraží v Chebu totiž ujel 
strojvůdcům, kteří přepojovali lokomo
tivu. Vlak plný českého dřeva, který měl 
namířeno do hornofalckého městečka 
Wiesau, se v Chebu sám od sebe rozjel 
a zastavil se až  za hodinu u Schwarzen
feldu, vzdáleného asi padesát kilometrů 
od Domažlic. Krom lesníků už české lesy 
asi nestíhají vyvážet ani strojvůdci.

Na holinách, které zbývají po vymýce
ných stromech, nezbyde často ani vět
vička. Pokud by se přitom staré stromy 
nechaly na místě, nebo alespoň jejich 
část, představovaly by ideální stavební 
materiál pro nový les. Nové stromky 
potřebují živiny jako sůl. Mezi staré les
nické zásady vždy patřívalo, že se lesní 
materiál nechává v  lesích ležet kvůli 
regeneraci přírody. Dnešní oblíbené tvr
zení, že se úklidem lesa zamezí kůrovci 
v možnosti nového zahnízdění, je faleš

ný argument, jak zakrýt, že se materiál 
prodává za velké peníze jako „ekologická 
biomasa“ do elektráren.

Na lesní půdě bez těchto živin budou 
nové stromy růst jen velmi obtížně. Ať 
už buky, jedle či nedej bože opět smr
ky. Ale kdo by se zabýval tím, co bude 
za sto nebo pět set let, když vydělat se 
dá hned? Pokud v  budoucnu nebudou 
žádné lesy, určitě se najde ještě něco ji
ného, co se dá zničit. Lesní hospodaření 
čím dál víc připomíná zemědělce, kteří 
podobně sebevražednou politiku prak
tikují na českých polích. Kdyby kůrovec 
neexistoval, museli by si ho snad lesníci 
vymyslet. vid 

Knihy Petera Wohllebena Moudrost 
lesa či Tajný život stromů si můžete 

objednat na eshop.casopis-sifra.cz/
kategorie/knihy či na tel. 702 417 540

Chybné vysazení smrkových monokultur na počátku 
19. století způsobilo přesně před sto lety podobnou 
katastrofu, jakou zažíváme dnes. Chyba se zopakovala...
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První srpnovou neděli se na 
ostrově Olchon v  Bajkalském 
je ze ře sešla velmi zajímavá 
společnost. Čtyřicet sibiřských 

šamanů z různých koutů země zde zahá
jilo rituály a modlitby, aby přivolali déšť. 
Že přivolají déšť, slíbili i ruští buddhistič
tí mniši, pokud jim fanoušci na Instagra
mu poskytnou přesné souřadnice a ná
zvy míst, kde hoří. Ruské úřady na totéž 
šly poněkud vědečtěji: agentura Interfax 
informovala o rozprašování jodidu stří
brného do mraků, jehož krystalky na 
sebe vážou vodní páru a na zem dopa
dají ve formě dešťových kapek. Milovníci 
chemtrails museli jásat…

Rozsáhlé požáry, jež zachvátily milio
ny hektarů sibiřských lesů, se pokoušela 
zdolat i armáda, kterou na pomoc hasi
čům poslala ruská vláda. Šance na uha
šení něčeho tak obrovského je ale téměř 
nulová. V Rusku navíc platí od roku 2015 
zákon, že se nemusejí požáry hasit v pří
padě, pokud by náklady přesáhly škody 
způsobené samotným ohněm. Přede
vším v  neobydlených a  těžko dostup
ných oblastech tak Rusové často hašení 
vzdávají a nechávají lesy být. Ne vždy se 
to ale vyplatí. Ještě v červnu gubernátor 
Krasnojarského kraje Alexander Uss pro 
agenturu Bloomberg uvedl, že hašení ni
čemu nepomůže: „Je to zbytečné, a mož
ná dokonce škodlivé.“

Jenže situace brzy nabrala na obrát
kách a hustý dým, zabírající plochu ve
likosti celé Evropské unie, se stočil mís
to obvyklého severovýchodu na západ 
směrem k  velkým sibiřským městům. 
Zasáhl i  osm set kilometrů vzdálený 
Novosibirsk či ještě vzdálenější Omsk, 
v  jejichž okolí vůbec nehoří. V miliono
vém Krasnojarsku se obyvatelům nejen 
špatně dýchá, ale do jejich obydlí se navíc 
stahuje hmyz unikající z hořících oblastí.

Již za pár dní gubernátor Uss změnil 
názor a  veřejně děkoval vládě, že po
slala na pomoc vojáky. Právě za nedba
lost a  podcenění situace hlavní ruská 
federální kriminální služba vyšetřuje 
funkcionáře regionálního ministerstva 
lesního hospodářství v Krasnojarském 
kraji, kteří údajně nepodnikli včas po
třebná opatření. Až na konci srpna se 
podařilo ohně dostat pod kontrolu ales
poň tak, že se přestaly rozšiřovat, k če
muž pomohl i  „přivolaný“ déšť. Podle 
úřadů shořely již čtyři miliony hektarů 
lesa, ekologové ale hovoří až o dvojná
sobku. Jen pro představu, v  České re
publice tvoří zalesněná plocha 2,67 mi
lionu hektarů. 

Jen od června do července, kdy teprve 
nabíralo na síle, vychrlilo sibiřské inferno 

do ovzduší přes 120 milionů tun oxidu 
uhličitého. Pouze za červen pak vypro
dukovaly arktické požáry na Sibiři, Al
jašce či v Kanadě, kde též hoří obrovské 
lesní plochy, víc emisí CO2 než například 
všichni obyvatelé Švédska s  dopravou 
a průmyslem za celý rok. Podobně hoří 
ale i amazonský tropický deštný prales 
nebo pralesy v  Kongu, Peru, Kolumbii 
a Venezuele. Prostě všude.

V  amazonském deštném pralese vy
puklo od začátku roku přibližně 40 000 
požárů. Média sice uvádějí počet 75 336, 
to jsou ale čísla pro celou Brazílii – i mís
ta, která s pralesem nemají nic společ
ného. I tak se z rozsahu ekologické kata
strofy tají dech.

Z  novinových článků to vypadá, že 
Zemi letos v létě zachvátila náhlá a ne
čekaná ohnivá apokalypsa. Opak je ale 
pravdou. Totéž se s  železnou pravidel
ností opakuje léto co léto. Teprve letos se 
o tom ale začalo mluvit víc nahlas.

Například v Brazílii hořelo v roce 2016 
na 70 000 ohňů, což je podobné jako le
tos. Jevgenij Lupjan z  Ruské akademie 
věd pro agenturu Ria Novosti pozname
nal, že v minulosti byla na Sibiři plocha 
zasažená ohněm ještě rozsáhlejší. Loni 
shořelo v  Rusku, kde roste každý pátý 
strom na planetě, 10  000  000 hektarů 
lesů.

Kromě požárů ale, podobně jako 
v Amazonii, devastuje porosty i masivní 
těžba. Ruské dřevo míří nejčastěji do Číny. 
V roce 2017 vytěžily čínské firmy na Sibiři 

22 000 000 tun dřeva, což je čtvrtina cel
kové těžby, přičemž se odhaduje, že ještě 
mnohem víc jde neoficiálně, „bokem“. Sta
čí se dohodnout s povolnými úředníky…

A  právě s  těžaři dřeva úzce souvisí 
i  přibývající lesní požáry. I  když Zemi 
trápí stále větší sucho, jediný způsob, 
jak může samovolně vzniknout v  lese 
požár, je vznícení bleskem. A tolik bou
řek není na Sibiři ani v Amazonii. Podle 
odborníků mají 99,9 % požárů zkrátka 
na svědomí lidé. Ruské úřady přiznaly, 
že na prvním místě příčin je úmyslné 
založení požáru, které má ukrýt nezá
konnou těžbu.

V Amazonii zase běžní lidé i koncerny 
úmyslně vypalují lesy, aby získali další 

Problémy nemají jen české lesy. Bezprecedentním tempem mizejí stromy  
také na Sibiři, v Amazonii či v Kongu.

Náš DŮM hoří

V Brazílii hořelo v roce 2016 na 70 000 ohňů, což je 
podobné jako letos. V Rusku, kde roste každý pátý strom 
na planetě, loni shořelo 10 000 000 hektarů lesů. 
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zemědělskou půdu. Ohně se ale – ne
úmyslně i úmyslně – vymykají kontrole. 
V takové Bolívii letos ze stejných důvodů 
vypuklo 17 200 požárů a shořelo 800 ti
síc hektarů unikátního suchého tropic
kého pralesa Chiquitano. Experti říkají, 
že by jeho obnovení trvalo několik stale
tí. Obnovovat se ale nic nebude, protože 
zde vzniknou pole a pastviny.

Amazonský deštný prales je v centru 
pozornosti možná i proto, že se mu pře
zdívá plíce planety. V médiích, ale i  ve 
školách se běžně uvádí, že vyproduku
je až 20 % kyslíku na celém světě. Stále 
více expertů tento mýtus ale vyvrací. 
„Navzdory obecným představám ama
zonský prales neprodukuje 20 procent 
kyslíku,“ uvedl nedávno klimatolog Jo
nathan Foley z  Wisconsinské univerzi
ty, k němuž se přidal známý odborník 
na amazonský prales Daniel Nepstad. 
Podle Foleyho tento křehký ekosystém 
produkuje méně než šest procent kys
líku – a  téměř veškeré vyprodukované 
množství také sám spotřebovává. Nejvíc 
vyrobeného kyslíku přitom využijí mik

robi. Pralesy mají obrovský podíl na kys
líku už vytvořeném – vyrobily ho totiž 
v době, kdy rostly. 

Většinu kyslíku na zeměkouli produ
kuje mořský fytoplankton. To ale samo
zřejmě neznamená, že by prales nebyl 
důležitý. Naopak. Významnou úlohu 
hraje jak v koloběhu vody, tak jako do
mov pro 10 procent všech známých ži
vočichů a také nespočtu druhů rostlin. 
Rovněž slouží jako sklad přebytečného 
a  nespotřebovaného oxidu uhličitého. 
Z něj pak profitují zase jiné organismy. 
Za současného stavu a při likvidaci lesa 
těžbou a  vypalováním ale hrozí, že se 
ze skladiště CO2 stane jeho dlouhodobý 
„vypouštěč“. 

Pralesy a  lesy hoří rok co rok kvůli 
bezohlednému zacházení tempem, kte
ré bere dech. Doslova a do písmene. Proč 
nám to ale vadí až letos a o problému 
se mluví zčistajasna až nyní? Navíc tak, 
že se zcela ignorují hořící pralesy v Kon
gu, v Bolívii a Venezuele a pozornost se 
soustředí především na Amazonii? Od
povědi hledejme i  v  politice. Francouz

ský prezident Emmanuel Macron dění 
v  Amazonii označil jako „mezinárodní 
krizi“ a  „výjimečný stav“ a  z  brazilské 
krize učinil  jedno z hlavních témat ne
dávno skončeného summitu nejvyspělej
ších zemí G7. Média mu pomohla tento 
dojem podtrhnout informacemi, že po
čet požárů v  Amazonii narostl oproti 
loňsku o 85 procent. Už ale nedodala, že 
loni byl počet požárů kvůli počasí nej
nižší za poslední roky a  letošní počet, 
i když byl o něco vyšší, se pohybuje oko
lo patnáctiletého průměru. Na Twitteru 
pak Macron po vzoru Grety Thunbergo
vé hřímal: „Náš dům hoří... Toto je mezi
národní krize.“ 

Zářijový klimatický summit v  New 
Yorku je za dveřmi. Je dobře, že se 
o ničení lesů mluví. Jen aby ale krize 
způsobená hořícími pralesy, za niž ne
sou hlavní odpovědnost byznysmeni, 
těžaři, zemědělci a politici, neposlouži
la jako záminka pro plány na zvýšení 
daní, zákazy aut nebo povinné placení 
odpustků za cesty letadlem pro obyčej
né lidi.  vid 

Požáry v okolí sibiřského Krasnojarsku 
zachvátily miliony hektarů lesa.   Foto Profimedia



Josef a Marie. Tak se jmenují dva 
menhiry u lanovky Sportovního 
areálu v Harrachově, která jede 

až na Čertovu horu. Jiří Krejčí 
a Ivan Rybjanský. Tak se jmenují 

tvůrci unikátní harrachovské 
menhirové stezky.   Foto Šifra
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Poprvé Jiří Krejčí zaslechl o tom
hle místě, když mu bylo deset 
let. Jednou jel s  tatínkem na 
motorce z Cetna u Mladé Bole

slavi domů do Josefova u Jaroměře. Kdo 
ví, proč otec vybral zrovna tuto trasu, ale 
když projížděli křižovatkou Na Mýtě pod 
Harrachovem, otec otočil hlavu dozadu, 
ukázal do leva a řekl: „Tam je velkoměsto 
Harrachov.“

Vzpomněl si na tuhle příhodu až 
o mnoho roků později, kdy si jej toto malé 
velké město samo našlo. A kdy do sebe 
začaly věci zvláštně zapadat. „Když jsem 
končil na gymplu, zavolal si mě ředitel 

a povídá: Vyber si nějakou školu, kam se 
nikdo nehlásí, ty nesmíš na vysokou a je
dině takhle máš šanci. V Žilině mi napsa
li, že mají mnoho lepších uchazečů, než 
jsem já. Ale že mají jeden obor, kdybych 
chtěl. To byl obor, kam brali šedesát lidí 
a hlásili se tam tři. To bylo přesně ono,“ 
směje se vysoký štíhlý muž s uklidňují
cím hlasem a  cimrmanovským humo
rem, který vystudoval provoz a údržbu 
dráhových vozidel.

Jedna lanová dráha se zrovna tehdy 
měla stavět právě v Harrachově. Nejprve 
se zabydlel jako obsluha lanovky v hodi
nu vzdáleném Špindlerově Mlýně, kde již 

jedna stála a kde chtěl také zůstat. Ředi
tel jej ale i přes jeho nesouhlas převelel 
do Harrachova. „To jsou ty podivné cesty 
osudu, protože mě to sem doslova dotla
čilo proti mé vůli. Zpětně viděno, nic lep
šího mi nemohli udělat,“ vzpomíná dnes 
ředitel Sportovního areálu Harrachov, 
jenž má na starosti provoz lanových drah 
a sjezdových tratí na Čertově hoře.

Stavba lanovky, která jezdí z městečka 
až na zdejší nejvyšší vrcholek – Čertovu 
horu – do výšky 1021 metrů nad mořem, 
trvala v  roce 1981 týmu pana Krejčího 
dva roky. Dnes by zabrala díky lepším 
technologiím a  hlavně zkušenostem 
maximálně tři měsíce. Trasa vede přímo 
kolem mamutího a velkého skokanského 
můstku, které patřily kdysi k nejmoder
nějším na světě, ale dnes chátrají. Ved
lejší menší, jednosedadlová lanovka až 
do roku 2015, kdy byl skokanský areál 
kvůli nevyhovujícímu technickému stavu 
uzavřen, sloužila obsluze můstků a sko
kanům. V  době mé návštěvy tu zrovna 
probíhá tisková konference za jejich zá
chranu, jíž se účastní skokanské legendy 
jako olympijský medailista a  místní ro
dák Pavel Ploc (článek o něm na straně 50) 
či polský národní hrdina Adam Malysz. 
Ten tu vyhrál mistrovství světa, a i díky 
podpoře fanoušků z Polska, které je od
tud coby kamenem dohodil, se tu vždy 
cítil jako doma.

První věcí, které si kromě horských 
panoramat a mamutího můstku pozor
ný návštěvník v  Harrachově povšimne, 
je neobyčejně vysoké množství velkých 
balvanů, z  nichž jen některé jsou „pří
rodní“. Kameny, kterým se říká podle 
bretoňských slov kámen (men) a dlouhý 
(hir) menhiry, přemisťovali a  stavěli už 
pravěcí lidé různě po světě v  množství 
větší než hojném. Největší v  Evropě se 

Šifra se vydala do letních Krkonoš, kde objevila nečekané poklady…
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Menhiry jsou v Harrachově velkou atrakcí. Leží 
u autobusového nádraží, Skicentra, na nejvyšší 

Čertově hoře i na hotelové terase (shora). 
Foto Šifra
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jmenuje Le Grand Menhir a  stojí  v  Bri
sé u  bretaňského Locmariaqueru. Mezi 
nejznámější megalitické kamenné stavby 
světa pak patří britský Stonehenge, opře
dený množstvím pověstí a záhad.

Historici a archeologové se dodnes zají
mají převážně o to, kdo a hlavně kdy zá
hadné kameny stavěl, a za pravé menhiry 
označují ty, u  kterých se prokáže jejich 
pravěký původ. Mnohem důležitější by 
ale byla otázka, proč takové kameny lidé 
stavěli a staví a k jakému účelu slouží.

V posledních letech se tento fenomén 
stále rozšiřuje a novodobé menhiry při
bývají i u nás po desítkách. V roce 2008 
byla vztyčena skupina kamenů v  jiho
českých Holašovicích, desítky balvanů 
najdete i v Kutné Hoře a okolí. Ne každý 
velký kámen ale musí být menhir. A ne 
každý menhir musí být starý… Dobře to 
lze ilustrovat v Libenicích u Kutné Hory. 
Na místě pravděpodobné hrobky keltské 
vědmy stála i soustava položených kame
nů, kterým vévodil dvoumetrový středo
vý menhir. Podle vnímavých lidí je právě 
zde energeticky velmi silné místo.

Středovým menhirem původně prou
dila energie, konkrétně jeho podélnou 
osou, odspodu vzhůru. Zbylé kameny pak 
tuto energii přebíraly a  rozptylovaly do 
prostoru. Jinými slovy, smyslem tohoto 
„přístroje“ bylo navyšovat a  rozptylovat 
energii po okolí. 

Vědci nakonec kladli důraz na hrobku 
a prohlásili ji za kultovní místo. Kvůli čis
tě materialistickému pohledu ale zkou
mali jen tuto část a  nejdůležitější men
hir nakonec odvezli. Skončil na nádvoří 
Archeologického ústavu v  Praze, a  tak 
se z něj stal obyčejný balvan. Funguje to 
ale naštěstí i  naopak –  vhodně zvolený 
balvan se může stát díky dobrému umís
tění menhirem. Stačí jen vypnout rozum 
a vnímat.  

Přečíst kámen
Ředitel Sportovního areálu Harrachov se 
už jako kluk od strýce svého kamaráda 
ze skautu, který byl sběračem polodraho
kamů, naučil sbírat vzácné nerosty. „Pak 
jsem toho ale musel nechat, protože by
chom se propadli o patro níž,“ směje se 

Jiří Krejčí, který se ke své vášni shromaž
ďovat kameny vrátil o mnoho let později. 
„Když jsme pracovali na výstavbě harra
chovské lanovky a  povýšili původního 
ředitele, tak ze mě udělali ,šéfa kopce‘. No 
a tam to začalo. Jak se pořád něco stavělo, 
vyhrabávaly se kameny. Hele, kameny, to 
se mi líbí, říkal jsem si, to se bude určitě 
hodit. A začal jsem je sbírat. To byly tako
vé ty pětitunové a výš.“

Jakmile spatřil zajímavý „kousek“, šup 
s ním na jeřáb a tatru. Občas se nějaký 
použil třeba po povodních, když bylo tře
ba zpevnit břehy. Jinak se ale hromadily 
ve třech skladech. Jejich chvíle měla tepr
ve přijít.  

Ještě předtím se ale pan Krejčí stihl 
stát v Čechách průkopníkem takzvaného 
mushingu – tedy závodů psích spřežení. 
Závodil s aljašskými malamuty, sibiřský
mi husky či evropskými saňovými psy, 
založil Klub severských psů a Českou aso

ciaci sportu psích spřežení a v roce 1986 
uspořádal první mezinárodní závody 
v socialistickém bloku. Díky tomuto ne
tradičnímu sportu na jedné psí výstavě 
potkal i svou ženou – ukázalo se, že jejich 
malamuti jsou sourozenci. „Jako pražské 
děvče s nulovým vztahem ke sportu jsem 
začala poznávat Krkonoše a na svou prv
ní túru s Jirkou po horách jsem si vzala 
lehký společenský oděv a  pantoflíčky. 
Jako na potvoru nás zastihla extrémní 
bouře, to byla tvrdá zkouška mé odolnos
ti a z mého líčení zbyla jen barevná mas
ka a tuzexové oblečení bylo jako hadr, ale 
přežila jsem. A každá moje další výprava 
do Krkonoš byla jako naschvál podobná 
zkouška. Tak jsem se tam raději přestěho
vala,“ vzpomínala později Hana Somme
rová, jak se před více než čtvrtstoletím 
seznámili. Jejich tým Harraskan pak 
několikrát vyhrál mistrovství republiky 
a na stupně nejvyšší to dotáhli i na mis

trovstvích světa či Evropy, a rovněž zvítě
zili na závodech na Aljašce.

Poté ale prodělal Jiří Krejčí zánět osr
dečníku a pár let nato si ošklivě roztříš
til nohu při kontrole sjezdovek a začala 
úplně nová etapa. Bylo to přesně 23. 12. 
2011 a  za náhodu to s  odstupem času 
nepovažuje. „Kochal jsem se a kolega jel 
kus přede mnou. Nedíval jsem se na ces
tu a najednou koukám, že to přede mnou 
zastavil a otočil se proti mně. Uhnul jsem, 
abych mu neublížil, vyskočil jsem a minul 
ho. A když už jsem si říkal, je to dobrý, 
tak jsem se otočil na bok, dopadl na zem 
a letěl proti bedně s hydranty na zasně
žování.“ I když měl motokrosové oblečení 
s chrániči a stočil se do klubíčka, nepoda
řilo se mu zatáhnout pravou nohu s lyží. 
Mezi sněhem a matrací, kterou je plecho
vá skříň zakrytá, byla mezera. Stejně jako 
mezi botou a chrániči. Trefil se nepravdě
podobně přímo do obou mezer. „Nedával 

jsem v životě pozor na jemné nápovědy, 
tak jsem musel dostat pořádnou,“ vzpo
míná dnes na rok, který strávil po rehabi
litacích a kdy leccos přehodnotil.

V nemocnici se při rehabilitaci sezná
mil s dívkou na vozíku, před níž se zmí
nil o Největší výstavě minerálů, drahých 
kamenů a fosílií v Evropě, která v té době 
v  Praze probíhala a  na niž se chystal. 
„Řekla mi: Tam mě musíš vzít. Tak jsme 
šli na výstavu. Ona jezdila kolem vitrín 
a vždycky před ní dala ruku. Zkouší prý, 
jakou mají sílu. Co to je za blbost, říkal 
jsem jí. A ona že mě to naučí. Tak jsem ji 
sledoval, napřed mi to nešlo, ale najednou 
jsem na to přišel. Cítil jsem, jak mě brní 
ruka a jako by se mi nafukovala.“

V té době si rekonvalescent pořizoval 
i  jeden biorezonanční přístroj. Stále ob
líbenější metoda frekvenční terapie za
ložená na poznatcích kvantové fyziky se 
obvykle používá jako doplňková léčba. 

Hele, kameny, to se mi líbí, říkal jsem si, to se bude 
určitě hodit. A začal jsem je sbírat. To byly takové ty 
pětitunové a výš.
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Jako dárek k nákupu obdržel Jiří Krejčí 
i  podivně vyhlížející skleněnou věc ve 
tvaru kosmického talíře. „Rozbalil jsem 
to a říkám si: Co to je za kravinu? Zrovna 
jsme někam odjížděli, držel jsem to v ruce 
před barákem, a  tak jsem to položil do 
auta. Vyrazili jsme a asi po deseti minu
tách mě začaly brnět ruce jako tenkrát 
na výstavě kamenů. Zkoumal jsem, co to 
způsobuje, a najednou říkám: Hele, to je 
tahleta blbina.“

Okamžitě si zjistil kontakt na výrobce 
a hned večer mu zavolal. Ta „blbina“ se 
jmenovala Somavedic a na druhém kon
ci linky byl Ivan Rybjanský. Druhý den se 
Jiří Krejčí vydal za ním do Lovosic a chtěl 
vědět, jak to funguje. Pan Rybjanský 
před něj hodil hrst vzácných kamenů. 
„Rozložil přede mě hrst kamenů a říkal: 
Tak si je ošahej. Něco vnímám, a aby to 
zůstalo ve stejné intenzitě, posunu ruce 
dál, jako by se nafoukl balon. Kameny 
mají takové energetické zámky, a když 
to do sebe zapadne, tak to září víc. Každý 
má svoje pole a všechna ta pole do sebe 
musejí zapadnout,“ vysvětluje Jiří Krejčí 
princip Somavedicu, který tvoří drahé 
kameny zalité do skla. Ivan Rybjanský 
doplňuje: „Přinesu kameny, sáhněte si. 
Poskládám kameny, sáhněte si. Přiho
dím další kameny, energie zase naroste. 

Pak se přidá palladium, zlato, stříbro, 
měď a zinek, a zase se zvýší. V jednodu
chosti je síla, ne?“

Jednoduše to sice zní, ale nejdřív musíte 
umět kameny „číst“ a vědět, kam který dát 
a  jak je použít. Jinak to budou víceméně 
obyčejné minerály. Je třeba je cítit a složit 
tak, aby se jednotlivá energetická pole pro
pojila a zesílila. Proto je každý Somavedic 
originál, stejně jako každý léčivý kámen.

Přístroj Somavedic, který Ivan Ryb
janský vynalezl jako ochranu před elek
trosmogem a  geopatogenními zónami, 
je v  podstatě takový zmenšený Stone
henge. Funguje na stejném principu jako 
menhiry – s  tím rozdílem, že nemusí 
mít vzhledem k  síle jednotlivých dra
hých kamenů půl tuny jako obyčejný, byť 
obrovský kámen.

Právě kvůli generování léčivého níz
kofrekvenčního záření, vibrací, chceteli, 
které eliminovalo například nežádoucí 
účinky geopatogenních zón a čistili od 
nich okolní prostředí, stavěli naši před
kové menhiry. Ze stejného důvodu po
stavil Ivan Rybjanský Somavedic. A spo
lu s  Jiřím Krejčím i  harrachovskou 
menhirovou stezku. „On přijel, s  těmi 
svými dvěma metry, nekompromisně 
roztáhl mapu Harrachova a  říkal, že 
chce něco udělat s těmi svými kameny,“ 

usmívá se Ivan Rybjanský na zahrádce 
harrachovské restaurace StoneCorona, 
kde trčí přímo na terase ze země asi me
trový kámen.

Jde samozřejmě o jeden z kamenů oné 
stezky, kterou oba – nyní již kamarádi – 
budovali dva a půl roku a na niž padlo 
109 kamenů. Hned u fronty na lanovku si 
všimnu krásného „dvojkamenu“. „To jsou 
Marie a Josef. Měli spadnout a nespadli. 
Moc kamenů pojmenovaných není, tyhle 
dva ano,“ říká Jiří Krejčí, který nevěřil, že 
se kameny v  krkolomné poloze nezřítí. 
Zapadly do sebe ale perfektně.

Pan Krejčí vždy nejprve vytipoval mís
to, a pan Rybjanský později díky svému 
daru určil, zda je místo opravdu vhodné. 
Jinými slovy, zda bude skrze ten který ká
men proudit energie tak jako třeba v Li
benicích, zmiňovaných v  úvodu článku. 
„Na mapě jsme si orientačně našli místo 
kam a vždycky jsem intuitivně cítil, jestli 
sklad jedna, dva nebo tři. Ve skladu jsme 
našli správný kámen. Někdy i  víc. Nebo 
jsme měli někde chuť něco postavit, ale 
pak jsme zjistili, že se tam nehodí…“ vy
světluje tuhle alchymii Ivan Rybjanský. 
A  dodává: „Já namaloval obrázek, Jirka 
vzal bagry a náklaďáky, a už se jelo.“

Nejdůležitější je nenechat do výběru 
zasahovat mozek. S  tím měl Jiří Krejčí 
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zpočátku největší problém. „Vždycky 
jsem musel mít všechno třikrát potvr
zené a otestované, ale tady ten pán mi 
vždycky říkal: Vypni rozum, pane inže
nýre. Udělali jsme třeba vrchol Čerťáku. 
Asi před 25 lety jsme tam chtěli postavit 
rozhlednu, ale pořád mi to nešlo. Tak 
jsme tam s Ivanem vyjeli. On tam chví
li stál, opřel se o strom, aby neupadl… 
Vždycky na moment jakoby zmizí, ale 
tentokrát byl pryč dlouho. A  pak na

jednou vyhrkl: Nechtějí ti to dovolit. To 
je fakt, představenstvo mi to nechtělo 
schválit, povídám mu. Ale on myslel ně
koho úplně jiného,“ směje se svérázný 
horal a ukazuje směrem k nebi. Za chvil
ku pokračuje: „Podle kamarádčiny babič
ky, která měla bylinkářské schopnosti 
a silně rozvinuté mimosmyslové vnímá
ní, se nejvyšší harrachovský vrchol pů
vodně jmenoval Andělský kopec. Pak se 
tu ale něco stalo a z Andělského kopce se 
stala Čertova hora.“ 

Podle Ivana Rybjanského zde kvůli silné 
energii docházelo k různým, zřejmě okult
ním „fujtajblismům“. Nechce o  tom moc 
mluvit, ale souvisí to prý s energetickými 
bránami. Podle názvu hory to asi nebylo 
nic hezkého. Podobné věci se prováděly 
třeba na nejmystičtějším hradě v Čechách, 
na Housce, a na řadě dalších míst.

Srdce jako kámen
Někteří návštěvníci sbírají na Čertově 
hoře borůvky nebo hledají houby, já pát
rám po menhirech. Ty tvoří asi kilometro
vý okruh a jsou velmi vkusně zasazeny do 
okolní krajiny. V podstatě ani nepoznáte, 
že jsou dílem člověka. Některé z nich vy
padají, jako by tu byly odjakživa.

Každý kámen najdu spolehlivě podle 
toho, že je kolem něj vždy čilý ruch. Prak
ticky na každém kamenu z  menhirové 
stezky leze nebo sedí nějaké dítě. Děti 
jejich silnou energii totiž vnímají nejlépe. 

U jednoho z kamenů, trochu zastrče
ného v lese, je vidět pruh trávy, který je 
o trochu světlejší než v okolí. Jiří Krejčí 
tam vložil do země „nepovedený“ So
mavedic. Vždycky, když Ivan Rybjanský 
vyrobí přístroj, který nemůže dát do 
prodeje, například protože do něj omy
lem vloží dvě srdce (sestavu kamenů), 
jeho harrachovský kamarád jej použije 
na zesílení účinku menhirů. „Když je ne

povedený Somavedic, tak já si je vezmu. 
Ty jsou, jak já říkám, na sázení. Skončí 
zakopané v zemi i v Harrachově a okolí,“ 
směje se pan Krejčí. Místům, kde je pří
stroj uložen v zemi, pak říká „servery“.

Menhirová stezka je vyznačena jako 
jedna ze zdejších dvanácti turistických 
tras v  oficiálním průvodci s  názvem 
Harrachovské toulky. I  s  mapou. Vede 
od Mumlavského vodopádu podél řeky 
Mumlavy, která je mimochodem plná 
kamenů, kolem autobusového nádraží 

ke Skicentru a  pak dále až na Čertovu 
horu. Před časem poradila panu Krejčímu 
jedna kamarádka, že by bylo dobré se na 
rozmístění menhirů podívat shora, že 
by to mohlo být zajímavé. A tak si našel 
jednotlivá místa na Google Earth. Tvar 
stezky kolem vrcholu Čertovy hory až ne
uvěřitelně připomíná lidské srdce.

Zatímco dřív jezdili turisté do Har
rachova výhradně v  zimě a  městečko 
o šestnácti stech obyvatelích nafoukli až 
desetinásobně, v posledních letech leto
visko objevují i v létě. Do roku 1994 sem 
jezdili převážně východní Němci, nyní 
převažují Poláci. Ti krkonošský poklad na
šli poté, co zde vyskákal svá slavná vítěz
ství polský skokan Adam Malysz.

Poláci sice mají svoji část Krkonoš, 
ale ta je velmi strmá a krátká – sjede
te jeden obrovský kopec přes Jakuszice 
a Szklarskou Porebu a jste na rovině.

Za Poláky následují v návštěvnosti Češi 
a s odstupem potom Němci. „Druhá půl
ka prázdnin vždy byla prázdná, teď je 
plná. Naopak v první polovině července 
tady bývalo plno a teď je to volnější,“ po
pisuje měnící se zvyklosti můj harrachov
ský průvodce.

Harrachov zůstává stále tak trochu 
ve stínu Špindlerova Mlýna, jak ale zjiš
ťuji, přitahuje jiný typ lidí. Atmosféra 
je tu přátelštější. Zatímco do Špindlu 
vyráží často velká skupina těch, kteří 
jedou předvést, co mají na sobě a  jak 
jsou úspěšní, do Harrachova jezdí hod
ně senioři, rodiny s dětmi i mladé páry, 
protože je tu krásně. A mám podezření, 
že také proto, že tu v roubené chaloupce, 
která se jmenuje Restaurant a penzion 
Chaloupka, vaří pan Radek. Jeden z po
sledních mohykánů staré školy, který 
nerozmrazuje polotovary, ale vážně vaří 
z  normálních čerstvých surovin. Jeho 
podmáslová kulajda je tak dobrá, že na 
ni pán od vedlejšího stolu přišel během 
svého třídenního pobytu už potřetí. Na
prosto fenomenální je pak jeho kynutý 
borůvkový knedlík velký jako míč.

Jak ale říká jedna postarší paní s hůlka
mi na nordic walking, která se opírá o Jo
sefa a Marii u lanovky: „V tom Har rachově 
je úžasná energie.“ No bodejť… vid 

Jako dárek dostal Jiří Krejčí i podivnou skleněnou věc 
ve tvaru kosmického talíře. Pomyslel si, co je to za 
blbinu. Po deseti minutách začal cítit zvláštní brnění...

Jeden je ředitel Sportovního areálu 
Harrachov, jenž má na starosti provoz 

lanových drah a sjezdových tratí na Čertově 
hoře. Druhý je zakladatel společnosti 
Somavedic Technologies, která vyrábí 
přístroje proti geopatogenním zónám 

a elektrosmogu. Oba kamarády (vlevo) 
fascinuje léčivá energie kamenů. Kamenů je 
plná i harrachovská řeka Mumlava.   Foto Šifra
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Zarezervovala jsem malý rodinný 
penzionek, bude se ti líbit, hlásila 
mi žena před cestou na reportáž 
do Krkonoš. Aniž by to tušila, 

vybrala nocleh u legendy českého sportu 
a třetího nejlepšího lyžaře 20. století.

Nad útulným domkem se tyčí maje
státní můstky, dominanta Harrachova, 
která dává vzpomenout na slavné časy 
oblíbeného českého sportu – skoky 
a  lety na lyžích. Právě na zdejším ma
mutím můstku letěl v roce 1983 místní 
rodák Pavel Ploc vzduchem celých 181 
metrů, čímž překonal světový rekord. 
Shodou okolností jen o  dva dny dříve 
jsem se zrovna vyklubal na svět. Už za 
pár let jsem napjatě sledoval skvělé vý
kony reprezentantů v televizi. Podle ba
revné čáry, jež označovala kritický bod 
můstku, jsme s tátou po kaž dém skoku 
soutěžili, kdo lépe odhadne jeho délku. 
Ploc, Parma, Sakala… Jo, to byly časy.

Skoky na lyžích zažívaly od 60. let v naší 
zemi nebývalý boom. První skokanské 
můstky se ale objevily již v 19. století, ač 
jen sněhové. Dřevěné přišly ve 20. letech 
století dvacátého. Čechy plachtění na ly
žích tak bavilo, že Čertovu horu při závo
dech v roce 1923 obsypalo 20 000 lidí. 

Velkou zásluhu na tom měl i  Jan Ne
pomuk František hrabě Harrach, jehož 
jméno město nese. Pro usnadnění práce 
svých dělníků v  lese totiž objednal dva 
páry dřevěných lyží a jeho zaměstnanci je 
úspěšně testovali. Zájemců bylo tolik, že 
si nové páry Harrachovští nechávali vyrá

bět podle zahraniční předlohy u krkonoš
ského koláře Soukupa.

Zašlou slávu dnes kromě chátrajících 
velikánů, jejichž skokanské věže obrostlé 
satelity a anténami slouží k šíření televiz
ních a jiných signálů, připomínají jen foto
grafie v Pensionu Pavel Ploc a plné vitríny 
pohárů. Když snídám panem domácím 
osobně donesené housky s  obloženým 
talířem, jeho stříbrnou medaili z olympij
ských her z Calgary v roce 1988, jež visí na 
zdi u našeho stolu, mám na dosah ruky.

„Tady jsou k lyžování ideální podmínky. 
Táta byl průkopník a reprezentant v dnes 

oblíbeném biatlonu, byl na olympiádách 
v Sapporu a Grenoblu. A vždy nám říkal, 
že skokani mají větší poháry. A tak jsem 
skákal doma z gauče, babička nám s brá
chou našila čísla. Odmalička jsem byl Jiří 
Raška,“ usmívá se majitel, jenž s manžel
kou Radkou každého hosta s úsměvem 
přivítá a prohodí s ním pár slov.

Na lyže se hlavně díky tatínkovi postavil 
už v roce a poprvé si skočil v šesti letech. 
Kdyby prý začal později, na medaile by do
sáhl jen těžko. Je na něm znát, jak ho celá 
situace kolem můstků, na kterých zažil to
lik vzrušujících okamžiků, mrzí. I proto se 

Bývalý rekordman se 
snaží zachránit světový 
unikát, na kterém před 

šestatřiceti lety uletěl na 
lyžích nad krkonošskými 

kopci 181 metrů.

Foto Profimedia 

Zachraňte MAMUTA
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shodou okolností pouhý den před naším 
setkáním zúčastnil tiskové konference na 
záchranu můstků, na kterou dorazil i ně
kdejší polský šampion Adam Malysz. Ten 
u  našich sousedů vyvolal stejnou mánii 
jako v 60. letech u nás Jiří Raška.

„Na jednu stranu je to pro mě srdeční 
záležitost. Skákal jsem tady a prožil zde 
pěkné chvíle. Na druhou teď ty můstky 
vypadají jako po válce,“ vykládal smutně 
Adam Malysz při pohledu na stavby za
růstající plevelem. „V  Harrachově jsem 
se cítil jako doma, na závodech tady bylo 
čtyřicet tisíc diváků. Bylo by fajn, aby tu 
čeští i  naši závodníci mohli zase létat.“ 
I  proto se s  bývalými českými skokany 
Jakubem Jandou, Daliborem Motejlkem 
a  Pavlem Plocem stal patronem veřej
né sbírky www.sosmustkyharrachov.cz. 
Prvním cílem je uvést do provozu areál 
malých můstků tak, aby zde v následující 
sezoně mohla trénovat alespoň mládež. 

„V  Čechách byly skoky na lyžích ná
rodním sportem. Teď je situace taková, 
že v Polsku se rozvinuly a v Čechách jsou 
dole... Vzpomínám, že v  Polsku nebyly 
žádné můstky, jen stodvacítka v Zakopa
ném. Tehdy jsme jezdili skákat na můstky 
do Frenštátu, do Rožnova, do Harrachova 
nebo do Liberce. Teď jezdí Češi k nám. Je 
potřeba můstky opravit, aby zase přišly 
děti, začaly trénovat a skoky se v Čechách 
znovu mohly stát národním sportem,“ 
poznamenal jednačtyřicetiletý Malysz.

Poslední let se uskutečnil na mamutím 
můstku v roce 2014, loni pak byly uzavře
ny z technických důvodů i menší můstky. 
Jelikož skokani dnes skáčou kvůli lepší 
výbavě i jinému stylu skoku dál, součas
ný rekord je o sedmdesát metrů delší než 

ten Plocův. Můstky by tak kromě opravy 
potřebovaly především rozšířit koridor 
pro skok, aby závodníci neuletěli mimo. 
Hlavní problém zdejších můstků ale vidí 
harrachovský patriot jinde. „Velká změna 
nastala, když se transformovaly majetky 
a pozemky bývalého ČSTV a Sazka když 
se transformovala na akciovku… Přišla 
do toho komerce a státy a města z toho 
byly vyjmuty. Můstky si prostě na sebe 
vydělat nemůžou, v Německu, Rakousku 
a všude jinde se o to stará stát.“

Podobně jako se po roce 1989 rozbilo 
třeba zemědělství, rozpadl se i  systém 
sportovních tříd. „Je prokázané, že se 
tyhle investice vrátí, potvrzuje se to ve 
vyspělých zemích. My jsme ten systém 
tenkrát neměli špatný, byly tu střediska 
sportu a mládeže i sportovní gymnázia. 
Všechno to tady bylo a bylo to vymyšlené. 
Třeba Němci tento systém zachovali a po 
spojení Německa ještě rozšířili a vybudo
vali olympijská centra pro zimní sporty. 
Taky je vidět, že mají výsledky. Kdežto 
u nás to začalo upadat.“

Malé a rodinné
Pavel Ploc vzpomíná, jak mohl coby kluk 
trénovat třikrát denně a čtyřikrát týdně 
kondici, obratnost, rychlost, dynamiku 
a sílu, jejichž skloubení je pro skok klíčo
vé, a každý týden byly závody. „Měli jsme 
skvělé podmínky, rodiče měli také víc 
času se o to starat. Pomáhali s úpravou 
můstku, ta doba nebyla tak komerční. 
I tátové mohli chodit upravovat můstky, 
šlapali jsme si to sami jako v Homolko
vých. Když se nad tím zamyslím, divím 
se, že jsem to přežil ve zdraví. Nebylo bez
pečnostní vázání, a že jsme těch kotrmel
ců udělali. Z deseti skoků třeba pět pádů.“ 
Výjimkou nebyly ani pády do potoka…

Nyní se musí za skákání a  využívání 
můstků tvrdě platit. „Zodpovědnost se 
převedla na rodiče, děti z chudších pomě
rů na to nemají. Dneska se platí za všech
no… Neuvěřitelné ale třeba je, že se nevy
užívá skokanský areál v Liberci, který byl 
rekonstruován pro mistrovství světa. Za 
státní peníze vybudovaná aréna, kde se 
nezávodí, netrénuje… Nepostavily se ani 
můstky pro děti. Vůbec to nesplnilo účel, 

který to mělo splnit. Pro někoho tedy 
ano, ale sportovci ani veřejnost z  toho 
nemá nic,“ zachmuří se při vzpomínce 
na vytunelované mistrovství muž, který 
strávil sedm let v poslanecké lavici jako 
šéf sportovního podvýboru, kde se snažil 
přesvědčit kolegy o změně přístupu.

Mamutích můstků, jako je ten v Har
rachově, je na světě pouze pět. Pro di
váky jde o  velkou atrakci. „Teď už je to 
celoroční sport. Naopak v létě je to ská
kání kvůli dopadu na umělou hmotu 
bezpečnější než v  zimě na sníh. Němci, 
Rakušani, Norové a Slovinci nespí, podle 
mě nebude dlouho trvat a bude se skákat 
v létě na mamutech. Lidi to chtějí vidět. 
A to bychom si měli uvědomit… Když tu 
bude mamut, lítalo by se tu každou zimu. 
Malysz říkal, že by mohly být závody na 
všech světových mamutech a výsledky by 
se sčítaly dohromady. Přineslo by to měs
tu obrovskou propagaci.“ 

Po skončení skokanské kariéry dostal 
Pavel Ploc od města jako odměnu lukra
tivní pozemek v centru. Po krátké epizo
dě v roli reprezentačního trenéra se pus
til s  manželkou do budování penzionu. 
„Znovu bychom do toho nešli, byli jsme 
mladí a naivní. Ale dnes toho nelitujeme, 
protože jsme ve svém a děláme na svém,“ 
vrací se ke svému prozíravému rozhodnu
tí. „My jsme měli v Dukle plat, ale skákali 
jsme za poháry. Skončíte bez vzdělání, nic 
neumíte, nemáte praxi, to je pak docela 
tragické, jak někteří sportovci končí. Tak
že je dobře, když se ta špička dnes zabez
pečí, a než se rozkouká, že aspoň může 
nějaké období přežít. Tenkrát nás hodili 
do vody a plav. Proto jsme s manželkou 
chtěli něco, co nás bude živit. Nebýt závis
lí na tom, jestli vás zítra jako trenéra vy
hodí, nebo na politice. Jezdí sem příjemní 
lidi jako vy, uděláme snídani, pobavíme se 
s hosty… Je to malé a rodinné.“

Do restaurace přichází známý pana 
Ploce opravit pípu. „Jaroušku, děkujeme, 
pak si dám večer jednu plzničku, až při
jedu z kola,“ volá v dobrém rozmaru bý
valý rekordman. Jak praví cedule, kterou 
míjí řidiči po cestě do Harrachova v ne
dalekém Kořenově: Vítejte v kraji, kde se 
nespěchá.  vid 
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O tom, že lidské zdraví nesou
visí jen s  uspokojivou kondi
cí naší tělesné schránky, ale 
i stavem duše, se mluví a píše 

stále častěji. Není divu. Podle letošní 
World Happiness Report (Zprávy o stavu 
světového štěstí), kterou každý rok vy
dává Systém řešení trvale udržitelného 
rozvoje při OSN ve spolupráci s Nadací 
Ernesta Illyho, zakladatele slavné znač
ky kávy Illy, se na planetě zvyšuje počet 
nešťastných lidí. Jen v letech 2010–2018 
vyskočil v  žebříčku nárůst pocitů, jako 
je smutek, vztek a obavy, o 27 procent. 
Americký výzkum The National Ambula
tory Medical Care Survey (NAMCS), kte
rý sbírá data o zdravotní péči, zase zjistil, 
že počet lidí diagnostikovaných s depresí 
vzrostl od roku 1987 o astronomických 
450 %. Zároveň již před pěti lety Světová 

zdravotnická organizace WHO varovala, 
že do roku 2030 vzroste počet nemoc
ných rakovinou o 45 procent.

Každý, kdo není zcela zaslepený mate
rialista, již ví nebo alespoň intuitivně tuší, 
že lidské zdraví úzce souvisí jak se stavem 
těla, tak duše. Kromě obecných duchov
ních či filozofických pouček se ale skoro 
nikde nedozví JAK. Nedávno jsem však
narazil na skvělou knihu, kde jsem našel 
mnoho odpovědí na své otázky. A  také 
podnětů k zamyšlení.

Dokud jsme zdraví, bereme to jako na
prostou samozřejmost. Jeli nám špatně, 
máme tendenci si různé věci zjednodu
šovat a idealizovat. Třeba minulost. A tak 
nadáváme na dnešní dobu plnou chemie, 
zkaženého vzduchu a  nesnesitelného 
stresu, aniž bychom připustili, že život na 
téhle planetě nikdy nebyl pro běžné lidi 

tak pohodlný a příjemný jako dnes. A tak 
se upínáme k dávným ideálům, kdy podle 
nás žili lidé zdravě a v sepětí s přírodou, 
a viníky hledáme v dnešní ošklivé době. 
Realita má ale k této romantické předsta
vě asi tak daleko jako naše prababička na 
poli k pořádnému kusu masa.

Z  různých kosterních nálezů je zřej
mé, že dříve lidé trpěli velmi podobnými 
nemocemi jako dnes – od zánětů kloubů 
až po rakovinu. V roce 1991 byla v Ötztal
ských Alpách, na pomezí Rakouska a Itálie, 
objevena nejstarší přírodní mumie člověka 
z  let 3400–3100 let před naším letopoč
tem. Vědci začali jeho tělo bedlivě zkou
mat na univerzitě v  Innsbrucku. Všimli 
si, že muž z doby měděné, jenž byl pojme
nován Ötzi, měl zkažené zuby, nedokázal 
strávit laktózu, a než zemřel, onemocněl 
také například lymeskou boreliózou a z ní 

Byl jednou JEDEN ŽIVOT
Proč naše imunita často nezvládá řešit svoje základní úkoly?  

A jak jí dodat ty správné instrukce, aby ničila to, co má, a neničila to,  
co nemá? Odpověď se ukrývá v naší psychice…

Foto Adobe Stock
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pramenící těžkou artritidou. Rozdíl byl 
snad jen v  tom, že Ötzi nedostal injekci 
u zubaře, aby ho to nebolelo, a místo su
pertenké vrtačky si mohl bolavý zub při
vázat tak leda za větev a škubnout. Pokud 
by tedy měl provázek…

Každá doba má své nevýhody; v jedné 
je znečištěné ovzduší, v  jiné nedostatek 
lékařské péče a potravy a chabá hygiena. 
Obecně lze ale říci, že civilizačními nemo
cemi trpěli lidé napříč historií.

Jisté rozdíly tu však přece jen jsou. Sni
žuje se například věk, kdy tyto často au
toimunitní choroby propukají. A  to není 
samo sebou. „Lékaři tvrdí, že vyšší nárůst 
onemocnění je způsoben tím, že se stati
sticky dožíváme vyššího věku, jednoduše 
se nemocí dožijeme. A dříve lidé stačili ze
mřít dřív, než se u nich choroba projevila. 
To ale není tak úplně pravda,“ vysvětluje 
Marie Vilánková, autorka oné knihy s po
někud tajemným názvem Léčba informací.

Statistiky jsou velmi ovlivněny tehdejší 
vysokou dětskou úmrtností a  také vel
kým počtem úrazů u mužů při těžkých 
manuálních pracích v lesích, továrnách či 
na polích. U žen zase byly nejrizikovější 
porody. Tím, že nebyla dostupná a rozvi
nutá zdravotní péče, umřeli bez pomoci 
i lidé, kteří by dnes zašli na jednoduchou 
ambulantní operaci. Ti, co přežili, se ale 
často dožívali stejného či podobného 
věku jako lidé dnes.

Dnes máme více toxinů a  zplodin ve 
vzduchu, vodě, půdě i jídle. Naše předky 
ale kosilo kromě úrazů, bitev a  porodů 
třeba soužití se zvířaty. Statistikami vel
mi významně zamávaly nemoci, které 
se přenesly na lidi z  domestikovaných, 
původně divokých zvířat. Zjednoduše
ně řečeno, jelikož v průběhu posledních 
11 tisíc let svůj způsob života převratně 
změnili tím, že začali místo lovu a sbírání 
rostlin chovat domácí zvířata a pěstovat 
plodiny, si lidé dost zavařili. S rozvojem 
velkých a  hustých populací – zvířecích 
i  lidských –, jakmile propukly epidemie 
u sociálních zvířat, jako jsou krávy, bylo 
jen otázkou času, kdy se přenesou na lidi. 
Například dobytčí mor zmutoval ve spal
ničky. Z  krav se přenesly i  tuberkulóza 
a  neštovice, z  kachen chřipka a  ze psů 

černý kašel. Mor přenesený z krys při epi
demiích dokázal zabít miliony. 

Díky lepší hygieně a adaptaci se někte
ré choroby podařilo zvládnout, přišly ale 
jiné „výzvy“. Třeba průmyslově vyrábě
né či geneticky modifikované potraviny 
a s nimi tuny herbicidů, pesticidů a jiná 
chemie. Mohlo by se tedy zdát, že na vině 
závažných onemocnění jsou převážně 
vnější podmínky – dříve hygiena či in
fekční nemoci, dnes pro změnu chemic
ké jedy. Jenže podmínky byly a jsou pro 
všechny podobné, a  přesto nemají na 
všechny stejně negativní vliv. Jak to, že 
jednoho skolí každý nevinný bacil, který 
letí okolo, a jiný je odolný i vůči ebole? 

Odpověď je jednoduchá – nástrahy ja
kékoli doby přežijí vždy jedinci s dobrou 
imunitou. Po staletí se obranyschopnost 
organismu posilovala bylinami a  mož
nostmi, které poskytovala příroda. Tím, 

že na přírodě byli lidé zcela závislí, jí také 
výborně rozuměli. Kdyby nedokázali od
hadnout, kdy je vhodné posekat louku 
a usušit seno, způsobili by sobě i  zvířa
tům velký problém. Postupem doby se ale 
tato schopnost kamsi vytratila a události 
nabraly zcela nový spád.

Kořeny a kořínky
Charakteristiký pro dnešní dobu je boj. 
A  tak, jakmile onemocníme chřipkou 
nebo dostaneme infarkt, snažíme se 
proti nechtěnému nadělení bojovat. 
„Jenže my jsme nic nedostali, my jsme 
si ve skutečnosti problém vypěstovali. 
Uzdravíme se, jen když nemoc, chyby 
či nedokonalosti dokážeme odstranit, 
včetně všech kořenů a kořínků, ze kte
rých vyrůstají,“ píše v knize Marie Vilán
ková, která se dlouhodobě věnuje výzku
mu v oblasti teorie informace ke vztahu 
k lidskému organismu. A přestože se na 
studiích informatiky na Matematicko

fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 
zabývala klasickou teorií informace, 
matematickou analýzou i algebrou, díky 
svému zájmu o lidské zdraví a přírodní 
léčitelství si všimla, jak jsou spolu oba 
obory, které nemají na první pohled nic 
společného, velice úzce propojeny. Mate
maticky řečeno, jejich společným jmeno
vatelem je právě informace.

Díky tomuto širokému záběru a  ote
vřenému hledí se autorce podařilo to, co 
úzce zaměřený matematik, kterému chybí 
nadhled, či esoterik, jenž postrádá znalos
ti a systematické uvažování, nemají šanci 
zvládnout. A  sice porozumět problema
tice z různých úhlů a do hloubky a podat 
téma srozumitelně a uceleně i pro ostat
ní. Ostatně hned v úvodu říká: „Bavilo mě 
poznávat zákonitost čísel, přírody i celého 
světa. Pokud jsem se chtěla něco naučit, 
potřebovala jsem to pochopit, abych byla 

schopná si to zapamatovat. Některé věci 
se zpočátku příčily mému racionálnímu 
uvažování a poznání, ale přece nebudu od
suzovat něco, čemu nerozumím. Po dva
ceti letech si troufám tvrdit, že jsem toho 
o duši a těle pochopila mnohem víc. Vím, 
jak pracují buňky i jak spolu komunikují. 
Co je nemoc a co zdraví. Jak lidské tělo mů
žeme ovlivnit pomocí informací. I jak do
vést tělo a duši k uzdravení. Tohle všechno 
vám chci skrze svoji knihu předat.“

Ruku v ruce s tím, jak se rozvíjely tech
nologie a lékařství, znalost přírody a jejích 
principů, a tudíž i sebe sama, se s postu
pujícím časem vytrácela; a na to právě teď 
doplácíme. A někdo jiný zase vydělává...

Ve 20. století začal přírodní léčbu vytla
čovat pozvolna chemický, potažmo farma
ceutický průmysl. První léky se vyráběly 
tak, že se z bylin extrahovaly účinné látky. 
To znamenalo obrovský pokrok a nárůst 
účinnosti léčby. Náhodný objev Alexandra 
Fleminga například způsobil, že se na rány 

Tím, že na přírodě byli lidé závislí, jí také výborně 
rozuměli. Postupem doby se ale tato schopnost 
kamsi vytratila a události nabraly zcela nový spád.
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už nemusel přikládat plesnivý chleba nebo 
hadr, ale vysoce účinný penicilin. Jenže 
místo dražšího pěstování a  extrahování 
z  bylin farmaceuti časem začali vyrábět 
chemicky totožné sloučeniny, jež měly po
dobné účinky jako byliny, anebo vytvářet 
nové látky.

Zatímco ale byliny na tělo působí jak na 
hmotné úrovni, díky léčivým složkám, 
tak na takzvané informační úrovni, po
mocí rostlinné informační složky, dá se 
říci ,duše‘ rostliny, chemický lék se zabý
vá jen hmotnou složkou.  „V tomto bodě 
bohužel klasická medicína začala zužovat 
svůj pohled. Vytrhla z přírody a léčivých 
bylin jednu část a ty další, také velmi pod
statné, ignorovala,“ píše Marie Vilánková. 
„Každá bylina, každé zvíře, každý mir
koorganismus, dokonce i  neživé přírod
niny jako kameny a krystaly (viz článek 
na straně 44) obsahují kromě hmotné 
složky, kterou můžeme analyzovat, měřit 
a  zkoumat, také mnohem podstatnější 
informační složku – obsahují informace, 
které mohou léčit.“

Labyrint života
Stále materialističtějším vnímáním jsme 
se dostali do podobné situace, jako kdy
bychom drželi v ruce DVD disk, ale chyběl 
nám přehrávač na rozluštění informací, 
které jsou na něm zapsané. Místo toho 
jen držíme v ruce kolečko umělé hmoty 
a divíme se, že nefunguje. Autorka změ
nu popisuje jako rozdíl mezi zeleninou ze 
zahrádky a  umělohmotnou napodobeni
nou, která vyrostla v  umělém substrátu 
a v životě neviděla sluníčko. „Vzpomínám 
si, jak nám doma v zimě zbyl ovadlý ledo
vý salát ze supermarketu. Měli jsme tehdy 
husy, které byly zavřené v ohradě, a cokoli 
ze zahrádky se jim hodilo do ohrady, tak 
se o to doslova popraly. Maminka jim nesla 
salát a v duchu si říkala, jak jim bude chut
nat. Překvapená ho pak našla netknutý. 
Zvířata cítila, že pro ně tento salát není 
vhodný, a nežrala ho. My lidé jsme bohužel 
většinou tuto schopnost cítit, co je pro nás 
vhodné a co ne, ztratili.“

Velkým nebezpečím je zejména to, že 
se chemické léky, na něž moderní medi
cína a  farmaceutický průmysl spoléhají 

a které lékařům a výrobcům léků za velké 
mediální propagandy generují miliardové 
zisky, soustředí jen na hmotné řešení pro
blému. A přitom ignorují komplexní do
pady na organismus a příčinu, proč vůbec  
problém vznikl. Zjednodušeně řečeno, 
bylinka na bolest působila podobně, ale 
nerozvrátila přitom celý organismus jako 
moderní analgetika či léky na bázi opio
idů, jež jdou s kanonem na vrabce.

Vezměte si takovou obyčejnou horeč
ku. Jde o velmi důležitou imunitní reakci 
organismu, který se vypořádává s bacily, 
a  pokud ji zastavíme léky, sice se nám 
krátkodobě uleví, ale nemoc tím jenom 
prodloužíme či přechodíme.

„Organismus je řízen podle informací 
a má nějaký záměr. Pokud chce něčeho 
dosáhnout a my se mu v tom snažíme 
zabránit zasáhnutím do jeho řízení, 
často dojde k tomu, že zvolí alternativ
ní cestu. Potlačíme či odstraníme jeden 
příznak, třeba poškozování kloubu zá
nětem, ale nastartovaný degenerativní 
proces se může přenést do jiné části těla, 
například na nervový systém,“ říká paní 
Vilánková.

Nenajdemeli pravou příčinu, proč imu
nita zasahuje a ničí vlastní buňky, a nedo
kážemeli, aby tělo samo rozhodlo, že tento 

proces zastaví, nemůžeme mluvit o léčení. 
Léčení je proces vedoucí k uzdravení.

Na dalších stranách rozehrává autorka 
doslova informační koncert plný důleži
tých souvislostí, faktů, poznatků a  po
střehů. Ještě předtím ale vyvrací jeden 
rozšířený esoterický mýtus, jenž inter
pretuje nemoc jako dar, který máme mi
lovat. Není to dárek z nebe, ale pořádný 
vykřičník. Varování, že jsme nepochopili 
principy života, a pokud nezměníme svůj 
přístup a pohled na svět, bude ještě hůř.  

„Všichni se neustále učíme. Náš život 
je dlouhá cesta či spíše soustava prople
tených cest, labyrint, v němž se lidstvo, 
příroda a vlastně celý vesmír ubírá stále 
dopředu. Jak po těchto cestách jdeme, 
učíme se. Naši rodiče, předkové už ušli 
obrovský kus. Kam došli, tam jsme se na
rodili. Někdo v polovině cesty, někdo da
leko za polovinou. A my máme jít dál po 
cestách a učit se. Nemusíme projít kaž
dou pěšinu a zákrutu. Pokud dokážeme 
myšlenkově sdílet i  jiné cesty, pochopit 
je a znát, můžeme jít zkratkou. Naopak 
když část labyrintu nepochopíme, nena
jdeme z jeho uzlu východ, bloudíme na 
místě. Všechny informace o  cestě mají 
cenu zlata, je to návod na život, a proto si 
je tělo, duše a vesmír pamatují.

Chcemeli život pochopit, nesmíme na 
něj nahlížet jako na materii. Často tělo 
vnímáme jako masu, která je tvořena 
kostmi, svaly, šlachami, jež spolupracují 
a umožňují jeho fungování. Mnozí si jej 
představují jako stroj – když se pokazí 
určitý orgán, je třeba ho ovlivnit pomocí 
léků nebo chirurgicky,“ píše Marie Vilán
ková a dodává, že je třeba se na tělo podí
vat ze zcela jiného úhlu.

Základní jednotkou těla je buňka. Ta je 
schopna samostatného života. V její ge
netické výbavě je uloženo mnoho infor
mací důležitých pro vytvoření nového 
organismu, pro metabolismus, imuni
tu… Ale jsou zde i  informace o evoluč
ním vývoji, minulosti našich rodů, od 
jednoduchých instinktů a  až po celou 
řadu složitých emočních a  stresových 
programů, vybudovaných na základě 
zkušeností rodičů, jejich rodičů, rodičů 
jejich rodičů, a tak dále.
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Když byla rozkódována genetická infor
mace uložená v DNA, vědci se domnívali, 
že informace z  ní přečtou jako z  knihy. 
Nerozuměli ale tomu, proč se řada úseků 
opakovala, nic nekódovala a  nevytvářely 
se podle ní bílkoviny. Jelikož se tato část 
jevila jako zbytečná, začali jí říkat odpad
ní DNA. Avšak jak se později ukázalo, tato 
část je stejně důležitá jako ostatní. Pokud 
se odstraní, pro organismus to má vážné 
důsledky. Informace v ní totiž nejsou ulo
ženy lineárně, jak jsme zvyklí, ale ve slo
žitých sítích a šifrovaně. Právě vzájemné 
vztahy jednotlivých prvků jsou klíčové. 
Existují jen sítě vytvořené z jiných sítí.

Armáda bez generála
„Všechny informace potřebné k  životu 
jsou zakódované do vztahů mezi jednot
livými buňkami. Je to, jako kdyby buňky 
představovaly jednotlivá písmena a jejich 
propojením by vznikl náš unikátní pří
běh. Příběh o tom, jak máme žít, pro co 
jsme v životě předurčeni, co nám půjde 
dobře, a když to budeme dělat, budeme 
šťastní a  prožijeme spokojený život. Sa
mozřejmě v příběhu bude i  spousta zá
kladních informací, podle nichž jednot
livé buňky pracují, informací pro práci 
imunitního, hormonálního i  nervového 
systému. Naše buňky, naše písmena 
jsou spolu různými způsoby propojeny 
a ukládají spoustu návodů pro náš život. 
V propojení zdravých buněk najdete kód, 
vzorec zdravého života,“ píše Marie Vilán
ková ve vzrušující kapitole Hmota, vlnění, 
informace – 3 sféry života. „A teď si před
stavte, že vše, co umíte, i to, že žijete, je 
závislé na tom, zda spolu vaše buňky umí 
komunikovat. Kdyby spolu komunikovat 
přestaly, tělo by se fyzicky i mentálně roz
padlo. Buňky jsou nosičem a vykonavate
lem informace o nás a naší duši.“

Udržet toto společenství buněk v rov
nováze je de facto hlavní podmínkou pl
ného zdraví. Pokud to zvládneme, přeži
jeme jak neštovice, tak chemické koktejly 
v našich talířích. Téměř celý tento proces 
máme přitom ve vlastních rukou. 

Napadneli naše tělo bacil, toxin či jiný 
nepřítel, nastoupí na něj vojsko zvané imu
nita. Tenhle složitý síťový orgán chrání tělo 

před nežádoucími vnějšími vlivy a uklízí 
nepořádek uvnitř. Musí z  těla odstranit 
zkrátka vše, co do něj nepatří, a  chrání 
jej před splynutím s okolím a před průni
kem cizích buněk. Bakterie, plísně, houby, 
paraziti, jedy, viry, pyly, těžké kovy… Imu
nita má celou škálu zbraní a kombinuje je 
různě podle potřeby. Buňky ale nejprve 
musí vědět, co mají odstraňovat, jak a kde. 
Informace jsou tedy pro imunitu zásadní. 
Pokud dojde k narušení komunikace mezi 
buňkami, dochází k poškození organismu.

Velkým „hitem“ jsou dnes autoimunitní 
onemocnění jako rakovina, roztroušená 
skleróza či alergie. Je sice hezké, že exis
tují přípravky na potlačení nežádoucích 
reakcí organismu, ale nejenže nevyřeší 
příčinu toho, proč problém neodstranila 
naše imunita, ale mají i celou řadu vedlej
ších účinků. Ty mohou z dlouhodobého 

hlediska rozvrat organismu ještě zhoršit. 
Například rozhozením systémů, které do 
té doby jakžtakž fungovaly.

Ideální imunitní reakce je taková, která 
odstraní patogen, a  zároveň nepoškodí 
vlastní buňky a tělo příliš nevyčerpá. Jed
ním z nejčastějších mýtů o obranyschop
nosti organismu je ten, že porucha nebo 
selhání imunity znamená její slabost. Při 
autoimunitních onemocněních přitom 
není imunita slabá, naopak, je silná až dost, 
ale je špatně řízena. Ničí totiž i to, co nemá 
– vlastní zdravé buňky. Je třeba ji tedy na
opak zklidnit a zastavit reakce namířené 
proti tkáním. A to léky nezvládnou.

Jediný způsob, jak odstranit z těla příči
ny narušené komunikace buněk, je zalar
movat náš imunitní systém. „Žádná anti
biotika, chemoterapeutika, antivirotika 
ani jiné léky nedokážou odstranit opravdu 
všechny patogenní bakterie nebo jiné ve
třelce. Musíme to zvládnout sami. Tímto 
pohledem lze každou nemoc vnímat jako 
selhání imunity,“ píše Marie Vilánková. 

Obzvlášť zajímavý je autorčin pohled na 
důvody, proč naše imunita nedokáže často 
správně zasáhnout a ničí to, co nemá, nebo 
neničí to, co má. „Z velké části za to může 
naše psychika. Například autoimunita 
vzniká, když nám něco chybí, když něco 
není podle našich přestav, a to v nás vy
volává naštvání, vztek, bojovnou náladu. 
Tyto emoce jsou pro život důležité. Mají 
nás popostrčit, abychom začali problémy 
řešit. Ale když to z různých důvodů nedo
kážeme, uvolněná energie není použita 
k řešení – začneme ji obracet proti sobě 
a trestat se. Často na sebe pohlížíme kri
ticky, máme malé sebevědomí, bojíme se 
být sami sebou a lišit se od ostatních. Tyto 
prožívané emoce ovlivní nastavení imu
nitního systému. Hledáme viníka v sobě 
a imunita podobně považuje za zdroj pro
blémů naše buňky. A malér je na světě.“

Klíčem k uzdravení je podle Marie Vi
lánkové probudit imunitu. A  to dokáže 
jedině psychika. Když nebudeme chtít vi
dět, co je špatně, a budeme před problémy 
zavírat oči, nebudou jej chtít vidět ani naše 
imunitní buňky. Uzdravit se mohou jedině 
lidé, kteří vyburcují imunitní systém změ
nou psychiky. Jak tím, že najdou sílu řešit 
své zasunuté problémy, smutky, obavy 
a jiné negativní emoce, tak tím, že na prv
ní místo v životě dají sebe, stanou se zdra
vými sobci a začnou se mít konečně rádi. 

Imunita se totiž chová podle toho, jak 
se díváme na svět a co emočně prožívá
me. Jaké informace dostane, tak se zaří
dí. Lidé, kteří se dokážou radovat z oby
čejných věcí, neustále na svět pohlížejí 
s úžasem a zvědavostí jako děti, ti, kteří 
se chtějí pořád něčemu učit, se regenerují 
a uzdravují mnohem snáze a lépe. vid 

Knihu Léčba informací si můžete 
objednat na eshop.casopis-sifra.cz/
kategorie/knihy či na www.joalis.

cz. Telefonní číslo: 702 417 540

Všechny informace potřebné k životu jsou zakódované 
do vztahů mezi jednotlivými buňkami. Jako kdyby byly 
buňky písmena a tvořily unikátní příběh. 
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C hystal jsem se zrovna odbo
čit doleva, když mě předjel 
velmi zvláštní šofér s  letec
kou kuklou na hlavě. V kab

rioletu číslo 36. Za ním pak seděl 
v otvoru, jako by to snad byl nějaký 
kajak, asi desetiletý chlapec. Byl jsem 
v  takovém šoku, že jsem se nestihl 
podívat ani na značku vozu. Šedivý 
veterán byl tak nablýskaný, až pouš
těl prasátka.

O chvíli později, když jsem ze zvě
davosti změnil trasu a dojel ho, jsem 
zjistil, že tento Bentley Special Road
ster právě mířil na start druhého 
kola Veteran Rallye v  Kutné Hoře. 
Každoroční mezinárodní závod his
torických vozidel do vrchu se koná 
formou výjezdu na nedaleký kopec 
Kaňk.

„Mám vystudovanou historii a  za
jímám se i  o  historii techniky,“ říká 
ředitelka závodu Mariana Pohlová, ob
lečená stejně stylově jako závodníci do 
elegantního dobového kostýmu z po
čátku 20. století. Nepřestává ji udivo
vat, jak sto i  více let stará auta stále 
perfektně jezdí. Některé exempláře 
dokonce dosahují rychlostí okolo 90 
kilometrů v hodině. „Je to radost, po
řádat takovou akci,“ říká paní Pohlo
vá, která si pochvaluje, že se účastníci 
tak ze 70 až 80 procent nemění, jen 
občas k nim přibydou nováčci – a tak 
jsou jako jedna velká veteránská rodi
na. Oproti jiným závodům, kde musejí 
jezdci platit vysoké startovné, je cena 
za účast pro piloty starých aut symbo
lická, a obsahuje například ubytování, 
stravu i hlídání jejich pokladů. Cílem 

organizátorů je totiž vysoká úroveň 
spojení historických vozů a  historic
kého města zapsaného na seznam 
UNESCO.

Přihlásit se mohou jen vozy vyrobe
né do roku 1940 a o jejich zařazení či 
nezařazení do závodu rozhoduje na 
základě originálního vzhledu a dobré
ho technického stavu odborná porota. 
Záštitu nad závodem tradičně přebírá 
Národní technické muzeum v  Praze, 
které také letos nově udílelo speciál
ní cenu pro technicky nejzajímavější 
vůz. Jejím vítězem se mezi starobylými 
Cadillacy, Fordy, Pragami či BMW stal 
český vůz Laurin & Klement Škoda 110 
řidičky Nikol Macháčkové z Černošic.

Ta se na závodech za volantem stří
dá se svou sestrou, vůz ale připra
vuje jejich tatínek. Václav Macháček 

Stará LÁSKA nerezaví
Na 11. ročníku mezinárodní Veteran Rallye Kutná Hora byla v kulisách 

historického města k vidění ta nejzajímavější historická vozidla. Nechyběly 
ani sto let staré BMW, Audi, Cadillac, Tatra nebo úplně první Škodovka.
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Účastníci veteránské rallye byli oblečeni 
ve stylových kostýmech. Modrý Buick 
Model 10 Roadster z roku 1908 Zdeňka 
Stuny budil zaslouženou pozornost 
a u diváků vyhrál cenu o nejhezčí auto.    
Foto Tomáš Hejlek
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Nikol a Marcela Macháčkovy získaly cenu 
Národního technického muzea za vůz značky 

Laurin & Klement (na předchozí straně). 
Jezdily ale i s Cadillacem (vpravo). Dole 

ředitelka závodu Mariana Pohlová. 
Foto Tomáš Hejlek
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si všiml vraku kdesi na zahradě pod 
švestkou, kolem které pravidelně jez
dil. Jednou se osmělil a oslovil pána, 
jenž u  auta zrovna hrabal švestky. 
Ten odvětil: „Jeden chlap mi tady za 
ty loukotě nabízí 2000 Kč, tak když 
mi je dáte, můžete si to odvézt.“ Za 
další rok a půl vybrousil ve sklepních 
prostorách školy na fošnách v  praž
ské Štěpánské ulici z  vraku tenhle 
diamant. Jakmile jej dal dohromady, 
musel jej zase celý rozebrat, vynosit 
ven a venku na ulici zase sestavit.

Poslední Laurinka
Laurinka z  roku 1927, jak ji rodina 
něžně nazývá, je posledním vozem 
slavného dua Laurin a Klement, a zá
roveň prvním automobilem značky 
Škoda, která L & K koupila. „Z dneš
ních aut už veteráni nebudou,“ říká 
pan Macháček, „sto let nevydrží ani 
náhodou. Tu jejich elektroniku nedá 
nikdo dohromady. Nedají to dohro
mady už dneska, když se jim to po
rouchá, natož za desítky let.“ Kvůli 
různým čipům a  kondenzátorům, 
které postupně vysychají, si moc 
dlouho s  novým vozem neužijete. 
„Buď to vyměníte, nebo nejedete,“ 
říká další z jezdců, který stojí opodál. 
Trvanlivosti nepřispívají ani slabší 

motory obohacené turby. U  starých 
ručně vyráběných aut platí, že jejich 
síla tkví především v jednoduchosti.   

V současné době jezdí Nikol Macháč
ková a její sestra Marcela s Cadillacem 
z roku 1917 a doma s tatínkem richtují 
ještě jednoho z roku 1927, kterému loni 
praskla tyč v  nápravě. S  náhradními 
díly se to má tak, že nadšení příznivci 
starých vozů musejí sehnat někoho, kdo 
je schopen vyrobit nové. 

Do protektorátu se jezdilo v Česko
slovensku vpravo jako dnes ve Velké 
Británii, změna přišla až za Hitlera. 
A  tak má Laurinka volant vpravo 
a řadicí páku vlevo. Jelikož chybí syn
chrony, které zajišťují, aby rychlost 
ozubeného kola odpovídala rychlosti 
kola u hřídele, musí Nikol a Marcela 
šlapat na spojku vždy dvakrát. A na
víc je plyn uprostřed. 

Na 11. ročník kutnohorské rallye 
dorazil se svým Fordem T z  roku 
1913, jejž sehnal v  Německu, i  top

manažer z nadnárodní firmy Michal 
Havránek. Stavěním veterána si čistí 
hlavu. Vůz pochází ještě z doby, než 
Henry Ford ve svých továrnách rozjel 
pásovou výrobu. I proto tenhle fešák 
není černý, ale hnědý, a liší se i v dal
ších detailech. „Není to tak, že si ta
kové auto koupíte a  jezdíte. To auto 
jelo, ale protékal z toho olej, benzin… 
Dělal louže. Dále nefungovala elek
trika pro zapalování. Ještě není vy

laděný podle mých představ. Věnuji 
tomu víkendy i  večery po práci, ho
dina sem, hodina tam. Musím s rozu
mem, aby netrpěla rodina,“ směje se 
Michal ve slušivé vestičce a klobouku. 
Jeho manželka v  krásné černé róbě 
přiznává, že musela zpočátku zapra
covat na tom, aby nebyl interiér cítit 
benzinem a olejem.

Rozhodně ale nevypadá, že by pro
ti tomuto koníčku protestovala. Na
opak si to oba skvěle užívají. Stará 
láska totiž nerezaví.   vid 

Z dnešních aut už veteráni nebudou. Sto let nevydrží ani 
náhodou. Tu jejich elektroniku nedá nikdo dohromady. 
Nedají to dohromady už dneska, když se to porouchá...
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MUŽ který neviděl HVĚZDY
Ku příležitosti letošního padesátého výročí přistání člověka na Měsíci se objevují 

nové informace i okolnosti, které tuto velkolepou událost staví do poněkud 
nového světla.

K dyž jaderný fyzik James van 
Allen, který se na Iowské uni
verzitě zabýval výzkumem 
vesmíru a  vývojem přístrojů 

pro americké družice, prosadil, aby byly 
na satelitech Explorer umístěny Geiger
Müllerovy počítače pro detekci kosmic
kého záření, zasloužil se o zcela zásadní 
objev. U odborné veřejnosti tím však vy

volal smíšené pocity, a u politiků dokon
ce čiré zděšení. Zjištění, že je vesmír silně 
radioaktivní, mu na jedné straně vyneslo 
nehynoucí slávu či vyhlášení Osobností 
roku časopisu Time, ovšem také zasadilo 
ránu lidské snaze dobývání vesmíru, kte
ré se přitom tak slibně rozjíždělo.

Radiační pásy, jež nesou van Allenovo 
jméno, se nacházejí v magnetickém poli 

Země. Rozprostírají se od výšky 400 kilo
metrů nad zemským povrchem a sahají 
až zhruba do vzdálenosti 50 000 kilome
trů. Právě prostor pojmenovaný po ame
rickém fyzikovi musí překonat každý 
raketoplán, který by se odvážil letět dál, 
než je u vesmírných letů s lidskou posád
kou obvyklé. Dosud se tak stalo pouze 
šestkrát v rámci americké mise Apollo. 

Houstone, kde jsou hvězdy? To neřeš...  
Foto AdobeStock
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Letos v červenci jsme si připomínali pře
devším padesáté výročí letu vesmírné 
lodi Apollo 11, která v čele s Neilem Arm
strongem přistála na Měsíci.

V  minulém vydání Šifry jsme proká
zanou existenci radiačních pásů kolem 
Země zmiňovali jako jeden z  hlavních 
důvodů, proč miliony lidí na celém světě 
nevěří tomu, že se Američanům mohlo 
podařit doletět až na Měsíc. Celý hum
buk kolem nejskvělejšího okamžiku 20. 
století tak považují za podvod. Americké 
přistání na Měsíci, k němuž došlo (nebo 
nedošlo?) 20. července 1969 ve 20.17:40 
světového času, se brzy zařadilo mezi nej
oblíbenější konspirační teorie, které zava
lily internet jako houby v srpnu české lesy.

Je důležité podotknout, že spousta hy
potéz o tom, jak americký let na Měsíc 
proběhl nebo neproběhl, je natolik spe
kulativních, chatrných či obtížně po
tvrditelných (nebo vyvratitelných), že je 
lepší se jim zdaleka vyhnout a věnovat se 
raději užitečnějším věcem. Třeba zmíně
ným van Allenovým pásům...

Pokud se totiž člověk nechá unést 
a „ujede“ na některých „konspiračních“ 
spekulacích na internetu, riskuje jed
nak nálepku šílence, a jednak zabředne 
do rokování o  detailech, na které má 
sice každý nějaký názor, ale málokdo 
jim rozumí. Tisíce zasvěcenců tak do 
éteru chrlí bez patřičných vědomostí 
různé „důkazy“ – jedněm se nezdají fo
tografie pořízené Armstrongem a spol. 
na Měsíci kvůli absenci hvězd na nebi, 
druhým se jeví pochybná americká vlaj
ka zapíchnutá ve skalnatém povrchu 
Měsíce, která podle pochybovačů na 
obrázcích a videích vlaje, ačkoli by ve va
kuu neměla; a jiné publikum zase pře
svědčeně tvrdí, že Američané na Měsíci 
určitě přistáli, ale objevili tam mimo
zemšťany, a tak o průběhu mise raději 
lžou. Úplný blázinec…

Vždycky to skončí hádkou zapřisáh
lých důvěřivců se zapřisáhlými nedůvě
řivci, aniž by kdo mohl dokázat, jak to 
doopravdy bylo. Jedni tvrdí, že vlajka 
vlaje, druzí oponují, že je propletena drá
ty, aby držela tvar a  dala se formovat. 
A  kdyby tam Američané postavili oby

čejný prapor, byl by svěšený a nebyl by 
pořádně vidět. To má logiku. Stejně jako 
vysvětlení, že hvězdy na fotkách a vide
ích nejsou vidět kvůli obyčejnému kon
trastu a proto, že astronauti fotky nepo
řizovali v noci. Padesát let stále dokola ta 
stejná nuda…

Vše se ale změnilo loni v květnu, kdy 
byla publikována nová vědecká studie 
v  odborném časopise Physical Review 
Letters. Zabývá se totiž tím, k čemu že 
ony radiační Van Allenovy pásy vlastně 
vůbec slouží a jak fungují. Nejsou kolem 
Země jen tak na ozdobu, ale chrání ji 
před takzvaným solárním větrem. Tento 
rychlý proud nabitých částic neboli plaz
matu, odpalovaný z vnějších slunečních 
vrstev, by za normálních okolností bom
bardoval zemskou atmosféru takovým 
způsobem, že by Země shořela.

Jakmile se ale elektrony sluneční
ho větru dostanou do Van Allenových 

pásů, okamžitě zrychlí na tak vysokou 
rychlost, že se stanou nestabilními 
a rozpadnou se. Tím svoji rychlost ztra
tí. I  nebezpečnost. „Kdybyste stáli na 
vrcholu hory, mohli byste být rychlým 
větrem sraženi k  zemi,“ vysvětlovala 
astronomka z  Národního úřadu pro 
letectví a kosmonautiku (NASA) a Uni
verzity v  Marylandu LiJen Čen, která 
studii vedla. „Naštěstí jakmile sluneční 
vítr narazí na zemské magnetické pole, 
rázová vlna (brzdící pás) nás ochrání 
zpomalením tohoto větru a  změní jej 
na příjemný, teplý vánek.“

To je sice na jednu stranu úžasný ob
jev, zcela ale staví na hlavu dosavadní 
vysvětlování expertů, kteří na pochyb
nosti o  možnosti proletět skrze vyso
kou radiaci dokola odpovídali: Kosmo
nautům posádek Apollo se podařilo 
překonat radiaci ve Van Allenových pá
sech proto, že byla zvolena ideální drá

ha průletu, a  tak se kritickými oblast
mi pohybovali velmi rychle a nestrávili 
v nich více než hodinu a půl.

To mělo evokovat dojem, že pakliže 
tento průlet – a nechme teď stranou, zda 
je vůbec reálný či nikoli – měla posádka 
Apolla 11 zdárně za sebou, cestě k Mě
síci už nic nebránilo a dále letěli v klidu 
a v pohodě.

Jenže v celé diskusi se jaksi vůbec ne
řešilo, jak to ve vesmíru vypadá za oně
mi Van Allenovými pásy. Jestliže totiž 
Van Allenovy radiační pásy chrání naši 
zemi před ještě větší radiací, než která 
je v nich, vyplývá z toho klíčová otázka: 
Jak by astronauti mohli zvládnout zby
tek cesty? Zatímco všechny ostatní lety 
do vesmíru končily a končí právě kolem 
hranice Van Allenových pásů, na Měsíc 
je to ze Země neuvěřitelných 384 403 ki
lometrů. Například při prvním letu člo
věka do vesmíru se sovětský kosmonaut 

Jurij Gagarin nedostal výš než 327 kilo
metrů. Mezinárodní vesmírná stanice se 
pak nachází rovněž ve výšce kolem 400 
kilometrů… To nás přivádí k další otáz
ce: Proč se Sověti, kteří měli do té doby 
v objevování vesmíru náskok, nepokusili 
nikdy letět dál? Věděli snad, že to není 
možné?

Redaktor vědeckého online magazínu 
Live Science Brandon Specktor to, co se 
děje okolo Země, popsal velice výmluv
ně: „Země je permanentně bombardová
na žhavým, tekutým plazmatem proto
nů, elektronů a iontů mířících ze Slunce 
ve formě solárního větru. Tento vítr fou
ká podle NASA celý den a všemi směry 
z naší nejbližší hvězdy rychlostí až 800 
kilometrů za sekundu při teplotách ko
lem 1,6 milionu stupňů Celsia. Pomyslíte 
si, že to by určitě bylo dost na to, aby se 
naše planeta upekla a obrátila v obíhající 
hroudu popela. Ale Země a její atmosféra 

Země je permanentně bombardována žhavým plazmatem 
ze Slunce. Solární vítr fouká rychlostí 800 kilometrů za 
sekundu při teplotě 1,6 milionu stupňů Celsia...
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zůstává z velké části nepoškozená, a to 
díky silnému planetárnímu magnetic
kému poli.“ A Van Allenovým radiačním 
pásům.

Zkoušel jsem si představit, jak v pod
statě staniolové chrastítko jménem 
Apol lo 11, které vypadá dost chatrně i na 
muzejní rekvizitu, letí tímto vesmírným 
minovým polem, navigováno počítači, 
které jsou méně výkonné než dnešní kal
kulačky. Přiznám se, že mi to moc nešlo. 
Obzvláště při dramatických popisech 
přistání, kdy automatický přistávací sys
tém údajně naváděl lunární modul do 
balvany posetého menšího kráteru, na
čež převzal řízení velitel Neil Armstrong, 
kterému se podařilo přistát na rovném 
místě. Stihl to tak tak, protože v nádr
žích zbylo pro přistání z třísettisícikilo
metrové trasy palivo pouze na 25 vteřin 
letu. Zní to celé tak hollywoodsky, až je 
to podezřelé… K Hollywoodu se ale ještě 
dostaneme.

Zajímavé je, že ani v  jednom článku, 
které o nové studii za poslední rok in
formovaly, a celkově jich vzhledem k vý
znamnosti objevu zase až tolik nebylo, 
se neobjevuje sebemenší spojitost s  le
tem lidí na Měsíc. O obou tématech se 
píše striktně odděleně, jako by to spolu 
nijak nesouviselo. Faktem ale je, že byť 
jen pouhé spojení obou témat by mohlo 
hodně pokazit ono slavné padesátileté 
výročí.   

Přesto jsem si dal tu práci a prozkou
mal vědecké argumenty, které by mi 
tuto záhadu mohly objasnit. A jestliže se 

takzvaným konspiračním teoretikům, 
tedy lidem, kteří pochybují o  pravdo
mluvnosti vlád a nadnárodních elit, vy
čítá chatrnost argumentů, druhá strana 
na tom pro mnohé možná překvapivě 
není lépe. Nejenže jsem nedostal žádné 
odborně kloudné odpovědi, ale získal 
jsem ještě víc otázek než na začátku.

Ruské nejasnosti
Jedním z hlavních důvodů, proč nemohl 
být let na Měsíc podvodem, je prý do
mnělá reakce Sovětského svazu. Nejde 
o  argument odborný, ale politický. Vy
chází z toho, že Sovětský svaz, úhlavní 
americký nepřítel, by na podvod určitě 
přišel a zcela jistě by si jej nenechal pro 
sebe. Opravdu? Co by se asi tak stalo, 
kdyby Sověti obvinili Američany z toho, 
že zfalšovali něco tak gigantického, 
jako je let na Měsíc? Namísto studené 
války by musel následovat nevyhnutel
ně žhavý vojenský konflikt, což by při 
početném jaderném arzenálu na obou 
stranách nedopadlo dobře. Daleko chyt
řejší reakcí by bylo použít informaci jako 
páku pro lepší vzájemné dohody. Navíc 
Sovětský svaz rovněž nepatřil mezi nej
pravdomluvnější mocnosti a  lze si dost 
dobře představit, že Američané na něj 

věděli taky spoustu věcí. Ovšem nyní, 
kdy se Spojené státy americké do Rus
ka tvrdě opírají a snaží se jej zatlačit do 
kouta v  geopolitické bitvě, se podobný 
kostlivec ve skříni může hodit. Vyšetřo
vací výbor Ruské federace, který je pří
mo podřízen prezidentovi, v roce 2015 
ústy svého mluvčího Vladimira Marki
na oznámil, že hodlá řádně prošetřit 
okolnosti přistání Američanů na Měsíci, 
protože je k tomu vedou „mnohé nejas
nosti“ okolo této události. Informoval 
o tom deník Izvestija a také anglicky pí

Tisková konference zmíněná na konci článku 
je  zajímavá. Celou ji, nebo její sestřihy, 
najdete na YouTube. Nese se jí až po-

hřební nálada, křečovitost  a vystraše-
nost aktérů. Vypadali, že by se nejradši 

do země propadli, ne že dokázali 
něco úžasného. Sledujte i jejich řeč 

těla  – třeba reakci Aldrina na to, když 
Armstrong odpoví, že si nepamatuje, 
zda viděl hvězdy.  Nebo reakci Arm-

stronga loktem na přehmat Collinse 
ve stylu  „vole, mlč“. Collins přece na 
povrchu Měsíce nebyl, a tudíž neměl 

odpovídat. Výmluvné záběry...

Proč tedy Země neshoří? Chrání ji silné planetární 
magnetické pole. A Van Allenovy radiační pásy. V nich je 
sice silné záření, ale za nimi je to ještě mnohem horší... 

Tudy neproletí ani myš... Fyzik James Van 
Allen (třetí zleva) zjistil, že je vesmír silně 
radioaktivní. Na vedlejším snímku: Michael 
Collins, astronaut z trojčlenné posádky 
Apolla 11, si tehdy na tiskovce neuvědomil, 
že čekal jen na oběžné dráze... Foto Profimedia
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šící Moscow Times. Ruský prezident Vla
dimir Putin tak do Washingtonu poslal 
výmluvný vzkaz. 

Podobně se to má i  s  dalšími intri
kami a převratnými událostmi ve 20. 
a  21. století. Pokud by si nějaký stát 
například troufl oficiálně zpochybnit 
americkou verzi o útocích na New York 
a Washington z 11. září 2001, kdy měly 
dva nárazy letadel srovnat se zemí tři 
mrakodrapy, což (a  nejen to) popírá 
všechny dostupné fyzikální zákony, 
rovnalo by se to de facto vyhlášení 

války. Pro stát, který si nepřeje vyvolat 
válečný konflikt, ale posílit svoji pozici, 
tak není vůbec taktické veřejně pouka
zovat na jakékoli kontroverze, ale spíše 
je obratně využít v zákulisí. Pokud ale 
bude tlačen do kouta příliš, může tím 
alespoň pohrozit.

Pokud někdo věří, že by si Ameri
čané přece jen nedovolili tak cynický 
kousek, je dobré se podívat, kdo byl 
v té době jejich prezidentem. Richard 
Nixon, který musel odstoupit kvů
li lhaní a  špionážní aféře Watergate, 
muž s přezdívkou Tricky Dick (Křivák 
Dick), za jehož působení v úřadu v le
tech 1969 až 1974 přišli Američané ve 
válce ve Vietnamu o  20  000 vojáků. 
Načež vyšlo po dlouhých letech naje
vo, že pan prezident válku prodlužoval 
pouze z politických důvodů a  stažení 

vojsk plánoval na období před volbami. 
Nemluvě o tom, že takzvaný incident 
v  Tonkinskému zálivu, jenž posloužil 
Američanům jako záminka k napadení 
severního Vietnamu, se nikdy nestal. 
Po více než padesáti letech to potvrdily 
odtajněné záznamy Národní bezpeč

nostní agentury, a tak se původně kon
spirační teorie stala realitou…

Chabý argument
To, že vládci a vědci z politických důvodů 
často neříkají pravdu, ale stále nevysvět
luje to podstatné: Pokud bychom připus
tili, že bylo přistání na Měsíci opravdu 
podvodem, jak je možné, že jej celý svět 
sledoval v přímém přenosu?

S  tím souvisí i  druhý hlavní argu
ment zastánců lidského přistání na Mě
síci. Na měsíčních misích se podílelo na 
400 000 lidí, a daleko jednodušší úkol je 
prý odletět na Měsíc než zajistit, aby se 
nikdo z těchto lidí nepodřekl a nevyšel 
s pravdou ven. Toto vysvětlení by mohlo 
obstát pouze v případě, pokud by o tom 
tito lidé vůbec věděli. Každý pracuje na 
svěřeném úkolu a  každý má jen infor
mace potřebné ke své práci. Proč by měl 
například technik nebo inženýr vědět, 
jestli se někam opravdu letělo, nebo ne? 
Tajný projekt Manhattan, který zaměst
nával 225 000 lidí a dalších 600 000 se na 
něm nepřímo podílelo, vedl k jedinému 
použití atomové bomby na lidi v histo
rii. Převážná většina personálu však ani 
netušila, že pracuje na vývoji jaderných 
pum. A ti, kteří to věděli, zase netušili, 
že budou použity v Hirošimě a Nagasaki.

Malá perlička na závěr: Přesně čtyři 
týdny poté, co se vrátili hrdinové z Mě
síce zpátky na Zem a  mohli opustit 
karanténu, uspořádala NASA speciální 
tiskovou konferenci. Na otázku, jestli 
viděli z  povrchu Měsíce nějaké hvězdy, 
astronaut Michael Collins vyhrkl: „Nepa
matuji si, že bych nějaké viděl.“ Pak se jen 
zaraženě podíval na Armstronga, který 
jej lehce pošťouchl loktem. Svou chybu si 
zřejmě uvědomil. Collins totiž na rozdíl 
od Neila Armstronga a  Buzze Aldrina, 
kteří vstoupili na měsíční povrch, na Mě
síci přece nebyl. Celou dobu na ně čekal 
ve velitelském modulu na oběžné dráze.

Možný návod, jak se lze na celé přistá
ní na Měsíci také podívat, poskytl jeden 
nenápadný hollywoodský film z  roku 
1971. O něm a o tom, jak mohl celý svět 
vidět něco, co se možná ani nestalo, si 
povíme zase příště. vid 

Trojice hrdinů nastupuje do dodávky, 
která je odveze k raketoplánu Saturn V. 
Co se asi dělo poté?   Foto Profimedia
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ČERTOVO OKO. Jen pár minut cesty po modré turistické značce od harrachov-
ského autobusového nádraží najdete jeden z nejmohutnějších českých vodopá-
dů, kterým proteče průměrně 800 litrů vody za sekundu. Kousek nad Mumlav-
ským vodopádem, který mumlá v řece Mumlavě, se skrývají ještě další skvosty, 
jež jsou součástí ojedinělé přírodní scenérie. Říká se jim Čertova oka. Evorze ne-
boli výmolná eroze vzniklá vířivým pohybem vody vyhloubila v žulovém podloží 
a balvanech říčky Mumlavy geo logické útvary, které se nazývají obří hrnce. Nej-
větší z nich dosahuje šestimetrového průměru a třímetrové hloubky. Ač hrnce 
vypadají jako přírodní vířivky, a občas se do nich někdo opravdu ponoří, nedopo-
ručuje se to. Jednak voda nepřesahuje 10 stupňů Celsia, a jednak je tlak rotující 
vody tak vysoký, že se bez cizí pomoci z hrnce nemusíte dostat.   Foto Šifra
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TIPY

LÉČBA INFORMACÍ. Důležitá kniha o zdraví poutavě vy-
světluje, jak na lidský organismus působí informace, která jej 
dokáže ovlivnit a vyléčit. Jaké informace mohou naučit naše 

buňky správně pracovat, ko-
munikovat, zbavovat se škod-
livých toxinů, patogenních 
mikroorganismů, svých vlast-
ních poškozených, nefunkčních 
a rakovinových buněk a nega-
tivních, poškozujících emoč-
ních programů? A opravovat 
poškozené emoční a stresové 
vzorce a vést k uzdravení těla 
a duše? Pokud to vaše tělo na-
učíte, to pak dokáže odolávat 
negativním vlivům a dostane 
se do potřebné rovnováhy. 
Cena 288 Kč, objednávejte na 
eshop.casopis-sifra.cz/kate-

gorie/knihy

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

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

29. PODZIMNÍ KNIŽNÍ VELETRH. V pátek a v sobotu 
11. a 12. října se v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Bro-
dě uskuteční již 29. podzimní knižní veletrh, tentokrát s pod-
titulem Zločiny a tresty. Široce pojaté téma odkazuje nejen 
k mohutné vlně detektivek, ale také připomíná problémy viny 
a odpuštění ve staré i novější historii i v mezilidských vztazích. 
Těšit se můžete na tradiční shakespearovskou přednášku 
profesora Martina Hilského v sále Staré radnice a na mnoho 
zajímavých českých autorů, jako je Jiří Žáček, Ivan Kraus nebo 
záhadolog Arnošt Vašíček. Chybět nebudou ani další oblíbené 
akce – soutěž o nejkrásnější knihu nebo udílení ceny Littera 
Astronomica. www.hejkal.cz

PEJOPEVA. Solidních realitních kanceláří je jako šafránu. Ale 
existují. Kolínská realitka manželů Hladíkových se specializuje 
zejména na prodej bytů, rodinných domů a pozemků a také 
na pronájmy. Proto pokud jste ze středních Čech nebo z Prahy 
a potřebujete poradit a pomoct s čímkoli ohledně nemovitostí, 
zavolejte jim přímo na mobil 607 767 855 či 731 414 777 nebo 
napište na info@pejopevareality.cz. www.pejopevareality.cz

STRANGER THINGS. Třetí návštěva Hawkinsu je opět 
mrazivá a napínavá. A i když nepřináší nic nového a drží se 
osvědčeného modelu, mně se ta osmdesátková retronálada 
s hororovými  a sci-fi prvky ještě neomrzela. Tentokrát začnou 
v městečku na americkém Středozápadě problémy v novém 
obchodním centru, ze kterého jsou všichni u vytržení, tedy až 
na zkrachovalé živnostníky. Rusům se zrovna tady během stu-
dené války podařilo pootevřít bránu do jiného světa. Staré zlo 
se znovu vrátí a s ním i parta dospívajících hrdinů, kteří paralel-
ně s tím řeší i svoje vztahy a lásky. Tahle série je určitě ze všech 
nejvtipnější.

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; AVASA centrum, Křižíkova 
308/19, Praha 8; Slunečnice – Zdravá 
Výživa, Chelčického 78/21, České Budějovice; 
Fér Café, Česká 153/38 České Budějovice; 
Potraviny, U Kostelíčka 138, Kolín; Trafika 
u Jindřicha, Legerova 29, Kolín; Ráj bylinek, Husova 
17, Jihlava; Čajovna Kuba a Pařízek, Masarykovo nám. 
21, Jihlava; Zdravá výživa Šternberk, U Horní Brány 
6, Šternberk, KAMALA, náměstí Republiky 2686, 
Pardubice, Zdravá kavárna Pokoj, Husovo nám. 
961/4, Tábor

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

02 2019

59 Kč | 2,40 €

 Příběh českého Tesly

  O Rasputinovi, spícím princi a Hitlerovi

 Těla v ohrožení

 Klinika špinavých iluzí

 Léčivé divadlo

 20 000 akrobatů

Pokud vám někdo slibuje rychlé uzdravení, 

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

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

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

Šifra mistra
       Williama

04 2019 
59 Kč | 2,40 €

 Rozhovor s Antonínem Baudyšem
  Mozek jako Ferrari
 Poštovní harakiri

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

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

06 2015

59 Kč | 2,40 €
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Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri

obalka_SIFRA_06_15.indd   1

24.07.15   9:50

09 2018 59 Kč | 2,40 €

Sorosova pravda
Zde staví H-System
Máte se rádi?

Rebelská Itálie?
Lesk a bída českých seriálů

Jak se kradou státy

Proč patří země bohaté na nerostné suroviny k těm 

nejchudším? Jak funguje globální impérium?

02 2016

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

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

08 2016

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

trhů Jiřím Sedláčkem o tom, 

jak fungují nadnárodní řetězce, 

naivitě spotřebitelů i nadbytečné 

spotřebě.

10 2017 

59 Kč | 2,40 €

Vzpoura strojů?

Blíží s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i 

spolehlivější a
 dnešní 

umělá inteligence se již d
okáže učit i

 věcem tvůrčím
 

a vyžadujícím
 intuici č

i kreativní myšlení.

09 2015

59 Kč | 2,40 €
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Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

Supervulkán pod Yellowstonským 

Naplní se 

proroctví?

obalka_SIFRA_09_15_kor.indd   1

10.12.15   14:10

08 2018 
59 Kč | 2,40 €Škola života

Za zvuku svobody

Proč média lžou?

Nové triky šmejdů

Víme, co jíme?

Francie se bouří

12 2017

59 Kč | 2,40 €

KARDINÁL KARDINÁL KARDINÁL 

Rozhovor s Dominikem Dukou o stromu 

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

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

02 2017

59 Kč | 2,40 €

Pláže na celém světě vyplavují po tisících uhynulé 

mořské živočichy, kteří už nedokážou odolávat tunám 

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

05 201759 Kč | 2,40 €

FARMAGEDON
Dnešní velkochovy připomínají spíš než zemědělství 

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

12 2018 

59 Kč | 2,40 €

 Přelet nad Čapím hnízdem 

 Muž, který nechtěl dluhy 

 Nejkrásnější dárek 

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

Jak 
překo

nat 

STRACH

Slavný autor Cesty pokojného 

bojovníka Dan Millm
an v Praze 

mluvil o tom, jak získ
at odvahu 

udělat v živ
otě opravdovou 

změnu a jaký je rozdíl m
ezi 

hrdiny a zbabělci.

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

06 2017

59 Kč | 2,40 €

Chvála matek
Jak souvisí vztah maminky 

a dítěte s návratem do ráje? 

A proč je tak těžké být 

dobrým rodičem?

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

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

Letošek ale přeje velké transformaci...

08 2017
59 Kč | 2,40 €

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

propaganda globálního oteplování? 

Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

07 2017

59 Kč | 2,40 €

Tisíc tváří slunce

Od počátku věků bylo lidstvem uctíváno jako 

božstvo a obrazně i doslova se kolem něj točí svět. 

Hvězda nejbližší Zemi umí totiž zázraky.  

05 2018 59 Kč | 2,40 €

Zázraky přírody
Superpotravina jménem třešně. 

Vzájemná komunikace stromů 

pomocí „lesního internetu“. 

Taje skutečných zákonů přitažlivosti 

a fungování tohoto světa...

06 2018 59 Kč | 2,40 €

Zakázané technologieLétající talíře, paprsek smrti, volná 

energie... Co všechno už je vynalezeno, 

aniž bychom o tom věděli?

01 2018 

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

počtu rekordů v Guinessově knize. 

V rozhovoru pro Šifru vypráví o tom, 

jak důležité je být sám sebou a šťastný.

Rok  
změny?
Kvůli programům, 

návykům či mediálním 

manipulacím lidé přijali 

jakousi šablonu života, 

kterou kopírují, místo 

aby žili svůj život. 

Letošek ale přeje velké 

transformaci...

08 201759 Kč | 2,40 €

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

propaganda globálního oteplování? 
Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

07 2018 

59 Kč | 2,40 €

Bitcoin nebo Shitcoin

Steve Bannon  

za Ameriku:  

Co se děje v USA?

Konec zubařů  
v Čechách?

Nejlepší příběh 

všech dob

Údolí bílých 

cikánů

Válka proti 
turistům

05 2019 
59 Kč | 2,40 €

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

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

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

05 2018 
59 Kč | 2,40 €

Zázraky přírodySuperpotravina jménem třešně. Vzájemná komunikace stromů pomocí „lesního internetu“. Taje skutečných zákonů přitažlivosti a fungování tohoto světa...

03 201659 Kč | 2,40 €
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Hon na děti
Bezdůvodné odebírání dětí rodičům v Evropě 

systémem sociální péče je na vzestupu. A kam 

mizí statisíce dětí, které už nikdo nenajde?

06 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Zdeňka Pohlreichová: Stará láska nerezaví

 Země plná řepky

 Labutí píseň ohně a vody

 Je mu 102 let a je na Twitteru

 Tenhle jo a tamten ne: Kádrování po česku

 Pjér la Š'éz: Mezi srdcem a zadkem

Svět je jako pavoučí síť, 

ve které je vše spojené 

se vším. A s každým 

rozhodnutím tvoříme 

svoji budoucnost.

11 2018 
59 Kč | 2,40 €

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

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

01 2019 59 Kč | 2,40 €
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 Velká hypotéková loupež Rozhovor s Jarmilou Klímovou Což takhle dát si xenon

 Kdo platil Hitlera? Pohádka o všudebilovi Král čínských hub

Kterak životopisný film o kapele 

Queen a jejím nenapodobitelném 

zpěvákovi, který rychle žil i umřel, 
zboural česká i světová kina 

a stal se globálním fenoménem.



Země bez lesů?


