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Tajemství života
O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

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.

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?

05 2018 
59 Kč | 2,40 €

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

11 2019 
59 Kč | 2,40 €

 Vítězové sametu

 Co způsobuje autismus?

 Nový trend: restaurace bez kuchaře

 Seriál: Eko jenom jako?

 Jak se natočilo přistání na Měsíci?

 Simona Babčáková: Všichni jsme herci

Proč je pro většinu mužů tak těžké dospět? Jaké jsou nejčastější 
projevy jejich nezralosti? A jak se to promítá ve vztazích?

Když se muži chovají 
jako děti



Navíc ZDARMA dárek,
který doručíme až k Vám domů!!!

Při koupi nejméně 600 tablet léku Wobenzym 
získáte poukaz na 1 dárkový set přírodní 
kosmetiky Weleda v hodnotě cca 450 Kč.

Akce platí 
 1. 11. 2019 do 19. 1. 2020

Dárek, 
který těší a pomáhá

lék Wobenzym®

Více na www.wobenzym.cz

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice. Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000.

800 tbl.
300 tbl. 200 tbl.

AkAkce p
11. 11. 2019 do  NEJMÉNĚ 

  600 TABLET 

nebo nebo

= DÁREK
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EDITORIAL

o, že je dnešní společnost rozhádaná jako babky na trhu, není asi třeba 
nijak zvlášť připomínat. Každý to vidí. Přesto i na tomto poli ještě 
může dojít k nečekaným překvapením. Zatímco se kvůli různým 
názorům a postojům až dosud nálepkovali a kádrovali pouze živí, 

v říjnu se Češi nerozpakovali pohádat se i o mrtvé.

Karel Gott provázel všechny Čechy, kteří se narodili do letošního 1. října, celý, 
nebo v případě osmdesátníků a starších téměř celý život. Žili jsme v éře Karla 

Gotta. To, jak si dokázal udržet popularitu a profesionalitu po šest dekád, 
bylo obdivuhodné bez ohledu na to, jaký má kdo hudební vkus. Odpovídaly 
tomu i emoce a davy lidí, kteří se s ním přišli rozloučit. Přesto se našli tací, 

kteří propásli příležitost mlčet a začali moralizovat o tom, co kdy zpěvák 
dělal nebo neudělal, co podepsal nebo nepodepsal či co udělat nebo podepsat 
měl. Je to poněkud zvláštní, vyčítat zpěvákovi, že zpíval. Pekařovi taky nikdo 

nezazlívá, že peče housky, jenom proto, že vládne takový nebo makový režim. 

To, co měl nebo mohl Karel Gott udělat lépe, se rozsoudí někde úplně jinde, v jeho 
případě navíc velice stylově – pod dohledem jeho božského jmenovce. Každého 
to jednou potká, takže bychom měli vážit při hodnocení druhých slova a raději 

se zamyslet, zda máme sami dostatečně zameteno před vlastními dveřmi.

Vrcholem úplného nevkusu v tomto směru se pak stalo srovnávání 
úmrtí Karla Gotta se skonem herečky Vlasty Chramostové. Noviny 

zaplavily úvahy o tom, kdo si zaslouží lepší pohřeb, a co vadilo v případě 
jednoho, se omlouvalo v případě druhého, a naopak, no blázinec.

Rozpolcená a rozhádaná ale nemusí být jenom společnost. Ve výborném 
rozhovoru s herečkou a improvizátorkou Simonou Babčákovou (na str. 8) 

přišla řeč i na to, jak se pere dobro a zlo v každém z nás. Někteří si to přiznají 
a snaží se s tím vyrovnat a zlepšit se, jsou ale i tací, kteří prstem ukazují rádi 
na druhé a svoji temnou část velkoryse přehlížejí. Na otázku, proč to takhle 

děláme, Simona odpověděla: „Protože kdybychom si svoji temnotu připustili, 
tak bychom s ní museli pracovat a postavit se k ní čelem, a to vede vždy přes 

údolí bolesti. To znamená, že musím zjistit, kde a čím se to temné ve mně 
zrodilo a co po mně chce. To je velmi nepohodlný a dlouhý proces a většina lidí 

neví, že odměny stojí za to. Odměnou je obrovská duševní úleva a prožívání 
života v radosti. Celá realita se změní a začneme věřit v zázraky. Věřím tomu, 

že každy z nás cítí svoji temnou i světlou část. Tu špatnou ale přede všemi 
tajíme. A sami se za ni trestáme. Strašně se snažíme vnějším 

způsobem sami sobě dokázat, že jsme ti dobří, kteří vše 
zvládají.“ Takže pozor na svatoušky a moralisty… 

Inspirativní čtení přeje

 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Dobro a zlo
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ŠIFRA  
UPŘÍMNÉHO  
MISTRA

P ožádal jsem známou, aby mi 
poslala jeden zajímavý interne-
tový odkaz, o kterém před ča-
sem mluvila, abych si z něj mohl 

stáhnout jeden dokument. Odkaz nefun-
goval, a tak jsem ji požádal přímo o onen 
dokument. Místo dokumentu mi paní Jit-
ka napsala, že jej nemůže najít. Dost bych 
se divil, kdyby ho našla. „Mám vždy skoro 
100 oken na liště otevřených a kolabuje 
mi systém... To OCD (obsedantně kom-
pulzivní porucha) hromadění je hrozné... 
A nejedná se jen o studium, informace, 
ale i věci. Byt je v hrozném stavu, všude 
haldy časáků, knih, ale nejen těch... Jsem 
hrozně nepořádná. Všechny dokumenty 
mám v jedné složce, mám nějakou poru-
chu, že si to nezvládám zatřiďovat, a stále 
jen hamouním nové informace.“

Hromadění čehokoli je obrovský ne-
švar, který nabývá nezřídka až grotesk-
ních podob. Skrývá se za ním pocit nedo-
statku, pramenící z  tradičního modelu, 
ve kterém žily po tisíce let mnohé lidské 
bytosti – z boje o přežití. Z dob nedáv-
ných stačí vzpomenout druhou světovou 
válku, kdy se muselo šetřit a nebyl do-
statek potravin. A když jich poslé-
ze dostatek byl, lidé, kteří zažili 
předchozí strádání, si dělali záso-
by na horší časy. A už s tím nepře-
stali.  Naopak pocit nedostat-
ku přenesli dál na svoje děti. 

Potíž je v  tom, že zatím-
co dřív býval tento způsob 
životní strategie efektivní, 
dnes je zcela kontrapro-
duktivní. Doba se mění, 
ale lidské vzorce chování 
zůstávají stejné, aniž by 
se změně poměrů přizpů-
sobily. No uznejte, k čemu je 
dobré mít v  mrazáku dvacet 
pět másel, osmnáct bůčků 
a ve spíži třináct tun mouky, 
když mají v obchodě otevřeno 
sedm dní v  týdnu, a  pravi-
delně se konají slevové akce? 

Život by byl o tolik jednodušší, kdyby si 
lidi kupovali jen to, co zrovna potřebují, 
a  netrpěli neustálým pocitem, že mají 
všeho málo.

Projevy mohou být různé. Třeba v Čes-
ku, kde je obzvlášť silná, se tato schra-
ňovací specialita promítá do podoby 
celé ekonomiky. Obchodníci na ní staví 
a promítají ji do cenotvorby. Nejdříve vy-
volají pocit, že se máslo musí z nějakého 
důvodu zdražit. Na chvíli vystřelí cena 
do nebe. Část lidí přesto i za 60 korun 
nakoupí zásobu v obavách, že by mohlo 
stát třeba 70. Po čase cena spadne zase 
na padesát, ale běžně je v akci k dostání 
za 40. Co se stane? Samozřejmě, nálety 
na boxy s másly, protože lidi mají pocit, 
že je levné. Kdyby neproběhlo původní 
zdražení a máslo stálo pořád čtyřicet ko-
run, nikdo by si ho na pultě ani nevšiml 
a zákazníci by jej kupovali, jen když ho 
potřebují, jak je to správně.

Princip „mám málo a chci víc“ se ne-
projevuje jen při vydělávání peněz a na-
kupování, ale i  v  neschopnosti vyhodit 
staré nepotřebné krámy. Třeba se to 

bude jednou hodit. Nebude. Když jste 
to nepoužili doteď, proč myslíte, 
že se to bude hodit za 20 let? 
Jitce jsem odepsal: „Jak nezave-
dete systém a  nezačnete třídit 

a vyhazovat, je to čím dál těžší. 
Takže si vyhraďte třeba celý 
víkend, pusťte se do úklidu 
a  bez milosti vyhoďte vše, 
co nepotřebujete, jinak vás 
to sežere. Udělejte to klidně 
v několika vlnách.“

Kdyby překročila svůj 
stín a začala by, nebylo by to 

tak hrozné, jak se zdá. Bubák 
v  její hlavě jí to ale nedovolí, 

přitom je jen virtuální. Odpo-
věď mě nepřekvapila: „To mi ří-
kají desítky let, ale já mám vše 
možné i po prapředcích a něco 
snad i ze ZŠ... Mám psychický 
blok a roky stále jen myslím na 

to, jak to udělat, abych to mohla někde 
uskladnit – ve sklepě vše zplesnivělo. To 
mi bere mnoho hodin života, promýšlet 
to... Přesto nechci nic vyhodit. Kdysi jsem 
měla snad tisíc vymytých kelímků, sloup 
až do stropu... Už jich mám méně, ale 
zase plechovky od fazolí, lahvičky, obaly. 
Na to hromadění mi nepomohlo ani neu-
rolingvistické programování, koučink, 
nic. Když něco dám pryč, tak na to roky 
myslím, hromadilové byli i  moji rodiče 
a někteří prapředkové, ale já toho mám 
ještě víc a nemám půdu. Největší radost 
mám, když se podaří opravit něco roz-
bitého, aby se to nemuselo vyhodit. My-
slím, že mi obecně vadí pomíjivost. Měla 
jsem v mládí hrozné anihilační úzkosti 
z neexistence vědomí po smrti.“

A zatímco Jitčin mozek je přesvědčen 
o  tom, co neexistuje, vědomí po smrti 
si vesele existuje i  bez jejího souhlasu. 
„Když čtu články Šifry, vidím na nich, 
kolik z těch oslovených lidí znám, kolik  
alternativních směrů jsem studovala, ale 
pak nepraktikovala. Jen jsem shromažďo-
vala materiál – a to nejen informace, tisíce 
knih, mnohé nepřečtené, ale desítky let 
i barvy, látky, korálky. Mám toho bedny, 
a nedokážu to někomu jen tak dát. Něco, 
třeba oblečení, které mi není, jsem chtěla 
prodat přes Vinted, ale roky odkládám to 
nafotit a publikovat. Je mi už 61 let, a vi-
dím, že své plány už nerealizuji. Myslím 
na to, že děti to možná vše nechají odvézt 
na skládku, a je mi z toho špatně. Proto 
vím, že je nejvyšší čas... ale…“

Co je před ale, se nepočítá. Dokud ne-
začne, vše bude marné. Čím déle to bude 
odkládat, tím to bude horší. A pokud to 
nakonec neudělá, nikdy nezažije ten po-
cit radosti a vítězství nad sebou, který by 
jí otevřel úplně nové dimenze. Ten pocit 
lehkosti, kdy nemá nic, jen pár věcí, kte-
ré k životu potřebuje a vešly by se do pár 
krabic, kdyby se stěhovala. Ten pocit svo-
body! Takhle doslova promarní svůj život. 
Peníze a věci přece mají sloužit lidem, ne 
naopak.   vid 

Máslo za šedesát?
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ZPRÁVY

Z jiného SVĚTA
ČISTÝ PREMIÉR. „Pokutu 200 tisíc Babiš 
nedostane. Nemá jak ovlivňovat svá 
média, tvrdí krajský úřad.“ Tímto vtipným 
titulkem informoval server Aktuálně.cz 
o výsledku řízení, které na popud organizace 
Transparency International zahájil Městský 
úřad v Černošicích, pod nějž Andrej Babiš , 
který bydlí v Průhonicích, spadá. Černošičtí 
úředníci případ prověřili a premiérovi uložili 
pokutu 200 tisíc korun. Premiér sice své 
firmy včetně Agrofertu a vydavatelství 
Mafra formálně převedl do takzvaného 
svěřenského fondu, aby nebyl ve střetu 
zájmů, ale podle úředníků zákonu o střetu 
zájmů vyhověl jen naoko. Podle závěru 
šetření „má řídicí pravomoci, kterými 
přímo ovládá svěřenský fond AB private 
trust I, svěřenský fond, z titulu statutem 
stanovených povinností svěřenskému 
správci při nakládání s vyčleněnými akciemi, 
a z titulu svých práv při dohledu nad činností 
jednotlivých konkrétních osob ve fondu 
působících“. Takto rozhodl černošický úřad 
i podruhé, když mu případ po odvolání Babiše 
vrátil středočeský krajský úřad. Do třetice 
všeho dobrého už radši rozhodl krajský 
úřad sám. „Bylo jasné, že to takhle musí 
dopadnout,“ reagoval na rozhodnutí premiér. 
To nepochybně – úřad totiž vede hejtmanka 
Jaroslava Pokorná Jermanová, která je 
v hnutí ANO jeho stranickou podřízenou 
a názorně aspoň veřejnosti předvedla, 
jak takový střet zájmů v praxi vypadá.

MALÝ PREDÁTOR? Pětiletý Nathan Putnam, který trpí blíže nespecifikovanou formou 
autismu, chodí do školky East Ridge Elementary v americké Chattanooze. Jistě není 
snadné integrovat žáky s postižením mezi děti, které žádný handicap nemají, a klade 
to zvýšené nároky jak na pedagogy či jejich asistenty, tak na ostatní žáky. Při inkluzi 
zkrátka často trpí jak děti bez poruch, tak žáci s poruchami, a nakonec i pedagogové 
a celková úroveň výuky. Ovšem to, co předvedly v tomto případě učitelky malého 
Nathana, se jen na systém svést nedá. Obvinily totiž klučíka z nepřiměřených 
sexuálních aktivit a označily jej za sexuálního predátora, protože objímal spolužáky 
a líbal je na tvář. No není to darebák? Chlapcova maminka a babička uvedly, že si hoch 
není vědom toho, že by něco dělal špatně, protože se chová a chápe věci odlišněji 
než jeho vrstevníci. Kvůli incidentu byl Nathan přeřazen do jiné třídy a dostal jiné 
učitelky i speciální vzdělávací služby, ovšem tím to neskončilo. Rodina si v médiích 
postěžovala: „Řekli nám, že to bude mít do konce života, že bude registrovaný jako 
sexuální útočník.“ Škola se to sice snažila popřít a bránila se, že rodina nechápe 
celý kontext události, ovšem mluvčí městské části Hamilton County Tim Hensley 
uvedl, že škola skutečně měla povinnost nahlásit události spojené s Nathanem. 
„Po personálu je požadováno, aby veškeré otázky předával Oddělení pro dětské 
záležitosti. To následně rozhodne, zda bude zapsán v rejstříku útočníků.“

CHLAPSKÁ ZPOVĚĎ. Věra Mikulcová je nejtěžší kulturistka na světě. V dětství 
byla obézní a v 17 letech vážila 92 kilogramů. Začala ale chodit do posilovny. Teď 
váží také 92 kilo, ale na těle má minimum tuku, mužné rysy a samé svaly. Z jednoho 
extrému tak Věra přešla do druhého. Nejvíc peněz ji prý kromě cestování na soutěže, 
tedy letenek a ubytování, stojí potravinové doplňky. A doping. Na přímou otázku 
moderátorky Leily Chadalíkové v pořadu Prostor X, zda je opravdu kulturistika skrz 
naskrz prolezlá dopingem, Věra „chlapsky“ přiznala: „Tak určitě to na mně vidíte, 
že už jsem úplně na jiné bázi než klasická ženská. (...) Pokud chcete něco dokázat, 
tak nejen v kulturistice se tyhle látky musí užívat. Bez toho bych neměla šanci.“ 
V kulturistice je to podle Věry – u níž byste nepoznali, že je žena, pokud by ji tak 
nepředstavila moderátorka –, nejvíc vidět, ale dopují cyklisti, atleti, lyžaři a prý i mnozí 
fotbalisti a hokejisti. Kdyby někdo nastavil hranice, „bylo by to prý hezké, ale když se 
podíváte kolem sebe, doba je nastavená tak, že hranice už nejsou nikde a v ničem“. 

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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ZOUFALÁ MATKA. „Zoufalá manželka“ a teď už i matka Felicity 
Huffmanová zaplatí pokutu 30 000 dolarů a půjde na 14 dní 
do vězení za to, že platila úplatky, aby se její dcera dostala na 
nějakou z prestižních amerických univerzit. V korupční skupině 
bylo odhaleno na padesát slavných a významných lidí, kteří 
tlačili své potomky na elitní školy jako Yaleova či Stanfordova 
univerzita a zaplatili za to přes půl miliardy korun, přičemž 
úplatky byly maskovány jako charitativní příspěvky. „Jsem si 
nyní jako matka vědoma, že láska musí jít ruku v ruce s pravdou 
a že láska na úkor pravdy není opravdová láska… Zasloužím si 
jakýkoliv trest, který mi dáte,“ kála se před soudem herečka 
ze seriálu Zoufalé manželky. „V tomto případě je pobuřující 
celý systém, už tak pokroucený penězi a různými privilegii,“ 
konstatovala v pátek soudkyně Indira Talwaniová, jež trestala 
mírně. „Právě tento systém umožnil, že stačilo udělat jeden krok 
a získat pro své dítě další výhodu, posunout ho před ostatní.“ 
Univerzitní vzdělání prostě něco stojí. V Plzni by mohli vyprávět.

MÁCHA ŽIJE. Zajímavé inovace zavádí do českých škol 
ministerstvo práce – hodlá zúžit obsah učiva pro základní 
i střední školy. Některé si už prý ale poradily samy. Všechna data, 
jména a informace se stejně nestihnou probrat, a tak je ředitelé 
v jednotlivých předmětech promazali. Jelikož úroveň českého 
školství povážlivě klesá, rozhodlo se ministerstvo laťku ještě 
snížit, aby to nebylo tak vidět. Když se zjistilo, že žáci nezvládají 
tradiční osnovy, v roce 2007 byly zavedeny rámcové vzdělávací 
programy, na jejichž základě si ředitelé sami určují, co se bude učit 
a co ne. „Když probíráte Máchu jako představitele romantismu, 
tak už nemusíte říkat, že byl v Rusku Puškin. Můžete to zmínit, 
ale už nemusíte vykládat: Puškin se narodil, umřel, mezitím 
napsal a ještě mezitím byl ve vyhnanství. Záleží na učiteli, co 
chce žákům předat,“ řekla serveru Seznam Zprávy ředitelka 
Gymnázia Na Zatlance Jitka Kmentová. A kdo že je to ten Mácha?

VZDĚLÁNÍ PŘEDEVŠÍM. Spolkový účetní dvůr, nejvyšší 
německý kontrolní úřad, vytkl ministerstvu obrany „nehoráznou 
nehospodárnost“ při přípravě a uskutečňování projektu, jehož 
cílem bylo vzdělávání syrských uprchlíků pro jejich zdárnou 
integraci do německé společnosti. Týdeník Der Spiegel, který 
se dostal k důvěrné zprávě auditorů, napsal, že do projektu se 
v letech 2016 a 2017 zapojilo 217 uprchlíků a šestitýdenní kurzy 
zaměřené na témata jako technika, řemesla či zdravotnictví 
daňové poplatníky vyšly na pět milionů eur, což je v přepočtu 
129,6 milionu korun. Kontroloři si všimli toho, že náklady 
na jednoho běžence činily 23 tisíc eur (596 tisíc korun), 
přičemž u Spolkové agentury práce se náklady při stejných 
programech pohybují okolo 1800 eur (46 638 Kč). Pikantní je 
i informace, že v roce 2016 počet školitelů převyšoval počet 
zúčastněných. Třeba v Oldenburgu nechal bundeswehr zřídit 
novou dílnu, ale uprchlíky do ní „z bezpečnostních důvodů“ 
vůbec nepustil. Ursula von der Leyenová, tehdejší ministryně 
obrany a nová šéfka Evropské komise, se v projektu osobně 
mimořádně angažovala, když ho několikrát označila za 
„srdeční záležitost“. Aby ne, za takové prachy. A jaký měla 
celá vzdělávací akce efekt? Z 217 účastníků našli práci dva. 
Češi zjevně nejsou jediný národ, jenž dovede tunelovat státní 
rozpočet. My do toho ale aspoň netaháme celou Evropu.

PRÁZDNÁ KAPSA. Rakouská lidová strana (ÖVP), 
která drtivě vyhrála rakouské předčasné parlamentní 
volby, slíbila, že zakotví v ústavě právo na platbu 
hotovostí – tedy provádění finančních transakcí i nadále 
prostřednictvím skutečných papírových bankovek či mincí, 
nikoli pouze platebními kartami či mobilními telefony. 
Právě bezhotovostním směrem se totiž posouvají trendy. 
Zatímco Rakušané platí hotově rádi, například v roce 2016 
se u našich sousedů takto uskutečnilo 67 procent všech 
plateb, v takovém Nizozemsku platí hotově jen 27 procent 
lidí a ve Švédsku proběhne bezhotovostně dokonce šest 
plateb ze sedmi. Podobně jako Švédové jsou na tom i Češi. 
Severská země chce navíc platby penězi zakázat, a uvrhnout 
tak celý národ do nové formy finanční závislosti. Bankéři 
a stát by tak získali kompletní přehled o tom, co lidé kupují 
a kdy. A ještě si mohou z každé platby, což u hotovosti 
nejde, strhávat procenta. Je to takové globální špionské 
EET, kde je kromě sledování a zdaňování ještě jedno úskalí. 
Banky totiž budou moct libovolně znehodnocovat peníze. 
Kdyby teď bankéři snížili úroky do minusu (v dnešním 
světě běžná věc), nikdo si nedá peníze do banky. Pokud 
ale člověk nebude mít jinou možnost, banka může nastavit 
úroky třeba minus dvacet procent, a jste bez peněz. Šéf 
rakouských lidovců a staronový kancléř Sebastian Kurz, 
který patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější politiky, proto 
lákal voliče k volbám slibem, že tomuto podrazu zamezí: 
„Mít možnost platit hotově je základní podmínka autonomní 
existence.“ Snad to pochopí i Češi, než bude kapsa prázdná.
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Foto Profimedia 
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Simonu Babčákovou jsem poprvé 
potkal na veletrhu zdravého ži
votního stylu. Excelovala tehdy 
zrovna v  roli semetriky Renáty 

v seriálu Ohnivé kuře. To sice nebylo žád
né veledílo, ale první dvě řady si z velké 
části i díky jejímu komediálnímu talentu 
držely solidní úroveň. Zajímalo mě, zda 
má s tou ostrou a nepříjemně jízlivou ma
dam něco společného, nebo je úplně jiná. 
U herců nikdy nevíte, a tak jsem se k ní 
přiblížil s  respektem a  nejvyšším stup
něm ostražitosti. Byla milá a  snad ještě 
vtipnější než v televizi, a tak jsme se do
mluvili, že se potkáme a popovídáme. Si
mona není jen obyčejná, byť velmi talento
vaná herečka. Žákyně Jaroslava Duška se 
při své práci nebojí dotýkat ani temnějších 
zákoutí lidské psychiky a vynášet na svět
lo stránky, které sice všichni máme, ale ra
ději bychom je neviděli, a tak předstíráme, 
že neexistují. Ani u těchto témat ale ne
ztrácí vtip, dobrou náladu a optimismus.

Herectví pro Simonu Babčákovou 
nepředstavuje pouze práci a  koníček, 
ale především nástroj pro zkoumání 
a  poznání lidské duše. Kromě četných 
filmových rolí a  angažmá ve slavném 
Dejvickém divadle se hojně věnuje free
stylovým improvizačním představením, 
u nichž lidé padají ze židle smíchy. V po
slední době také objíždí republiku se 
svou One Human Show, kde s typickým 
humorem vypráví o  lidských vztazích, 
duši, vesmíru, Matrixu, fantazii, smyslu 
života a souvislostech, o kterých se ob
vykle ve veřejném prostoru ani v médi
ích nemluví. 

Jak moc ovlivňuje výkon na jevišti tvo-
je nálada, rozpoložení či jiné okolnos-
ti? 
Je pro mě otázka profesionality, aby 
moje osobní prožívání mělo na můj 
pracovní výstup co nejmenší vliv. A  je 
jedno, jestli je to divadlo, natáčení nebo 
moderování. Mám několik triků, jak se 
dobít v případě, že jsem unavená. Kromě 
dechových cvičení používám i  psycho
walkman. A pak mám pár způsobů, jak 
si pro čas výkonu změním své psychické 
nastavení. Ráda pracuji s vizualizacemi. 

Takže si představuji, jakého efektu chci 
dosáhnout a jak se u toho chci cítit, a na 
to se naladím.

Jde tedy o „kontrolovanou“ improviza-
ci a není to jen ventilování toho, co se 
zrovna hercům děje v osobním životě? 
Ano, je to řízený proces. Na jednu stranu 
je výhodné vycházet z toho, kde se nachá
zím, protože tam je pravda a ta má největ
ší náboj, ale pak už využívám zkušeností 
a řemesla a příběh sleduju a jemně kori
guju. Někdy je to jasné a všichni cítíme, 
kam směřujeme, a už si  jenom hrajeme 
s tím, jak k tomu dojdeme; používáme ře
meslo. Jindy se příběh rodí sám a všechny 
nás překvapuje. To je velice něžný proces.

Takže je ve mně nejen dramaturg 
a režisér, ale ještě asi pět různých osob 
včetně Boha. Simča divačka je z mých 
nejoblíbenějších. Ta se kolikrát celou 
improvizaci válí smíchy. Zatímco Simo
na herečka nedává najevo vůbec nic. Je 
to trochu schizofrenní stav, ale mně 
zase tak schizofrenní nepřijde, protože 
jednotlivé vnitřní role se mezi sebou ne
perou o kormidlo. Každá zná svoje mís
to a  vzájemně spolupracují. A když se 
mi to nedaří, pořád jsou se mnou spolu
hráči, na které se mohu spolehnout a se 

kterými jsme sehraní tak, že vnímáme, 
co se děje. To je právě ta svoboda, že na 
to nejsem sama a  kaž dý chvilku tahá 
pilku, takže když není síla u mě, je u ně
koho jiného – on vede hlavní linku pří
běhu a já mohu nahrávat a sloužit. A to 
je báječné! Protože když se trochu stáh
nu a  dělám krásné pozadí, takzvaný 
třetí plán, mám čas si prohlídnout, co 
se děje, a vidím, co nebo koho je v příbě
hu třeba, a do toho si vlezu a už je tam. 
(usmívá se)

Dá se improvizace natrénovat?
Samozřejmě existuje velká škála im
provizačních cvičení a tréninků. A je to 
báječné i  jako odreagování a „blbinko

Se Simonou Babčákovou, jednou z nejvýraznějších a nejzábavnějších českých 
hereček, o tom, proč herci pro diváky fungují jako psychologové, o příběhu staré 
čarodějnice, o tom, proč jsou nejlepší záporné role, proč není dobré být hodný, 

proč se bojíme své temné strany, i o tom, jak se otevírá srdce.  

Všichni JSME herci

Já k napojení na zdroj inspirace potřebuji stres. 
Často říkám, že funguji na hrůze a panika ze mě 
dostane ty největší perly.
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vání“ a kontakt s kamarády nebo jako 
terapie. Ale myslíteli to s  improvizací 
vážně a máte vnitřní volání, prověří vás 
jenom obecenstvo. Improvizace je ne
kompromisní v  tom, že jediný výcvik, 
který se počítá, je představení před lid
mi. V koupelně před zrcadlem to nemá 
smysl. Před lidmi je to pokaždé jiné. 
Přijde odlišné publikum, je tam jiná at
mosféra, jiné místo, jiné naladění. Divá
ci zvyšují hráčovu touhu se ukázat. Ob
rovskou motivací je tlak dát lidem ze 
sebe to nejlepší. Tím se člověk dostává 
k  dalším, hlubším zdrojům inspirace, 
kam by suchou nohou, kdy o nic nejde, 
nikdy nevkročil, protože by jej nic ne
nutilo. A vzhledem k tomu, že vše pro
bíhá tady a teď a je to neopakovatelné, 
tak ze sebe nechci vydat to nejlepší při 
tréninku. Člověk si to podvědomě šetří 
před diváky. 

Tak by sis ten fór na tréninku zapsala 
a nacvičila jej. Nebo to nejde?
To nefunguje. Kdykoli mám něco při
praveného, vylámu si na tom zuby. Pro
stě inspirace nepřijde, múzy se na mě 
vykašlou a  musím začít znovu. Mám 
samozřejmě v  zásobě nějaké svoje tu
tovky pro případ, kdy mi to neproudí 
a  nechci ostudu, ale nemám z  té hry 
potom radost. Používám je spíš pro ve
dlejší postavy. To se stane, když nemám 
požehnání. Pak praktikuji řemeslo. Lidi 
nic nepoznají, ale já nejsem uspokoje
ná. Přitom příběh byl dobrý, protože to 
zase frčelo někomu z kolegů.

Co o tom rozhoduje? 
Vnější podmínky, jako je třeba únava. 
Improvizace při únavě je jenom delší 
a  nudnější. Člověk pořád doufá, že to 
nějak vypointuje. A tak to pořád pro
dlužuje a čeká na tu inspiraci a pointu, 
a  ona nepřichází a  nepřichází. (směje 
se) A pak je spousta dalších vlivů, věci, 
které jsme prožili ten den, čeho jsme si 
všimli… To všechno nás ovlivňuje. Teď 
jsme ale třeba měli představení, které 
bylo dokonalé. Působilo to jako per
fektně nazkoušená činohra. Přitom, 
když jsem šla do divadla, byla jsem 

Podivný případ se psem. Tak se jmenovalo 
oceňované divadelní představení, kde 
si Simona Babčáková zahrála například 
s Janem Cinou.   Foto Profimedia
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velmi unavená. Únava je to nejslabší 
místo. Uvědomila jsem si, že pokud ne
chám hrát ostatní kolegy a budu chtít 
„naskočit“ do představení později, už 
to nepůjde. Že už se potom nezmobi
lizuji. Popsala jsem proto kolegům svůj 
stav a vysvětlila jim, že potřebuji začít, 
abych byla pod tlakem, že je to na mně. 
To je ten způsob, jakým se můžu napo
jit na zdroj inspirace. Já k tomu potře
buji stres. Často říkám, že funguji na 
hrůze a panika ze mě dostane ty nej
větší perly. Existují i účinné „nakopáva
cí“ techniky,  pohybové, dechové…

Co to bylo za představení?
Příběh staré, nihilistické, nesmrtelné 
čarodějnice, která už zažila všechno ti
síckrát, už ji žádné překvapení nečeká, 
a  nedařilo se jí umřít. Byla mimocho
dem velkou sběratelkou umění.

Nerad bych se tě dotkl, ale mám pocit, 
že to je poloha, která ti ohromně sedí. 
Narážím teď například na roli Renáty 
ze seriálu Ohnivé kuře. Ta byla ost-
rá jako břitva a šel z ní až strach. Ale 
zároveň byla neskutečně vtipná. Není 
právě tohle tvoje nejsilnější disciplína?
Ale jo, taky, každopádně je nejčastěji 
žádaná. Sama sebe považuji za široko
spektrální herečku. Jenže jak je herec
tví kolektivní věc, jsem samozřejmě 
závislá na tom, pro jakou roli budu oslo
vena. Dostávám často právě tyto nabíd
ky. Naštěstí si to mohu kompenzovat 
v improvizacích, takže si zahraju i křeh
ké, něžné a nesmělé. Nicméně konkrét
ně v improvizaci této staré čarodějnice 
Megery Zapšklé XIII. byl pointou pří
běhu fakt, že si obhájila, že je opravdu 
zlá. Zatímco všichni (včetně nás, hráčů) 
čekali, že dobro zvítězí a  ona otevře 
své srdce, Megera si udržela funkci 

prezidentky všech čarodějnic, odolala 
pokusům o  svržení kvůli obvinění, že 
její motivace jsou ve skutečnosti dob
ré, a  dokázala obhájit zlo. „Ano, mož
ná toto mé rozhodnutí vypadalo jako 
dobré, ale podívejte se, jak katastrofální 
byly důsledky a jak špatně to dopadlo,“ 
nedala se a vyhrála. Lidi padali smíchy, 
ale pak po představení mi jedna známá 
říkala, že ona se tak nesmála, protože jí 
ta čarodějnice připomínala její babičku. 
Bylo to pro ni dost náročné. A to je skvě
lé, že si tam každý najde to své, vnímá 
to představení jinak a pamatuje si z něj 
něco jiného.

Jak herec pozná, kým je? Jednou hraješ 
Megeru, podruhé Královnu. Já herec 
nejsem a už tak se v sobě nevyznám. 
Prostě z té role vystoupím, existuje na 
to jednoduchá technika. Je to součást 
psychohygieny. Ale zrovna ta čaroděj

nice, co jsem o  ní mluvila, mi zůstala 
asi týden. Když jsem z  role vystupo
vala, tak se v hlavě ozvalo: „Zapomeň.“ 
A  já: „Ježíši, paní Megero, ale já budu 
moderovat pro děti.“ Načež se ozva
lo: „Drž hubu.“ Doma jsem pro jistotu 
upozornila děti, že tahle paní s  námi 
pár dní bude bydlet a od určitého hu
moru se distancuji. Za týden jsem si ale 
uvědomila, že už je pryč. Odejít mohla 
ale jen proto, že jsem se jí nebránila, že 
jsem proti ní nebojovala. Jinak by tam 
možná zůstala dodnes. Byla by to totiž 
voda na její mlýn. Moderovala jsem s ní 
ale jednu akci, kdy tam ještě byla. Upo
zornila jsem publikum vždy, kdy jsem 
cítila, že se blíží. Lidi si mysleli, jaká já 
jsem zábavná herečka, jaká jsem mile 
bláznivá umělkyně, ale pro mě to byla 
seriózní věc. Tím, že jsem je o Megeře 
informovala, jsem si ošetřila distanc 
před určitým cynickým a  sarkastic

Když jsem z role vystupovala, tak se v hlavě ozvalo: 
„Zapomeň.“ A já: „Ježíši, paní Megero, ale já budu 
moderovat pro děti.“ Načež se ozvalo: „Drž hubu.“ 
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kým humorem, který je její, ale pro mě 
jako pro Simonu je fakt moc, a přitom 
je objektivně velmi vtipný. Jenom si to 
většina z nás nedovolí říct nikdy nahlas. 
To, že tam Megera skrze moje ústa vy
pustí nějaký humor přesahující veškeré 
hranice, všem přítomným způsobí urči
tou úlevnou katarzi. Všichni to milujou. 
(směje se)

Ale jak poznáš při všech rolích, kdo 
jsi ty? 
Časem. (směje se) Žertuji, ale uvědo
mila jsem si, že čím přesněji vím, kdo 
jsem, tím hloub do sebe mohu pouštět 
postavy, aniž bych se musela bát, že se 
ztratím nebo že mě někdo obsadí a  já 
si toho nevšimnu. Herectví je pro mě 
jeden ze způsobů, jak poznávám, kdo 
jsem a kdo nejsem. Je to pro mě psycho
hygiena. Díky tomu, co prožiju v posta
vách, už to nemusím prožívat v realitě. 
A  také si mohu zmapovat, co z  toho 
a kolik bylo mého a co bylo pouze té po
stavy a mě se to netýká. Já si při herec
tví odpočinu sama od sebe. Když jsem 
hrála nějakou zápornou postavu, které 
jsem vždy milovala, tak všechno zlé ve 
mně šlo ven, a ještě tomu lidi zatleskali. 
Říkám tomu, že démoni byli vyvenčeni. 

My lidé u negativních a ošklivých věcí 
s  oblibou předstíráme, že neexistují. 
Chápu to dobře tak, že je těmi zápor-
nými postavami zlidšťuješ?
Přesně tak. Záporné postavy mě moc 
baví, protože katarze zla jejich pro
střednictvím spočívá v  tom, že když 
je nějakým způsobem paroduješ nebo 
zesměšňuješ, tak se sám vypořádáváš 
se zlem a  negací tím, že pochopíš ty 
motivace, příčiny. A  když rozumím 
motivacím, je to pro mě uchopitelné 
a mohu aplikovat empatii a soucit. Má 
to silný terapeutický účinek. Baví mě 
to i proto, že tím lidem ukazujeme, že 
v  životě máme různé polohy a  občas 
můžeme být i negativní. Já jsem si už 
v  dětství umožnila být rebelem. Dala 
jsem si právo odporu a nezasluhovala 
jsem si lásku tím, že jsem byla hodná 
holčička, aby mě měli rádi. Samozřej

mě že jsem také chtěla a svým způso
bem stále chci, aby mě měli lidi rádi, 
ale volila jsem jiné strategie. Zaklína
dlo hodné holky nebo hodných lidí je 
fakt kruté, protože ten člověk nemá 
k dispozici „ne“. A nemůžemeli použí
vat odmítnutí, nemůžeme se přiblížit 
svým snům a naplnit v životě, co chce
me, protože jeden z hlavních nástrojů 
komunikace máme zakázaný. Když 
o někom řeknou, že je hodný, jsem ve 
střehu. 

Můžeš být konkrétnější?
Pro mě jsou hodní lidé ti, kteří všem jen 
vycházejí vstříc, ale vlastně tím auto

maticky očekávají totéž. Taková drobná 
pasivní agresivita. Já o sobě říkám, že 
jsem laskavá. Já vím, když jsem vstříc
ná, proč jsem vstřícná a  že účty jsou 
vyrovnány a  za to, co dávám, i  něco 
dostávám. A může to být i dobrý pocit 
z  toho, že jsem užitečná, proč ne. Ale 
neočekávám, že budu v  životě na vše 
dostávat jen odpověď ano, a  necítím 
se podvedená, když tomu tak není. 
Během letošního podzimu mám velký 
trénink umění říkat ne. To se mi snad 
nikdy takhle pestře nenakumulovalo. 
A paradoxně to nevede vždy k ukonče
ní spolupráce nebo vztahu, ale k  uvě
domění si své sebehodnoty a nastavení 

Foto Profimedia 
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hranic. Jinými slovy, co mi za to stojí 
a co ne. 

Navenek se snažíme prezentovat jako 
silní, úspěšní a  bezproblémoví lidé, 
kteří vše zvládají. Špatné vlastnosti 
ale kreativně maskujeme nejen před 
ostatními, ale často i  sami před se-
bou. Proč se tak bojíme své vlastní 
temnoty?
Protože kdybychom si ji připustili, tak 
bychom s ní museli pracovat a posta
vit se k ní čelem, a to vede vždy přes 
údolí bolesti. To znamená, že musím 
zjistit, kde a čím se to temné ve mně 
zrodilo a co po mně chce. To je velmi 
nepohodlný a dlouhý proces a většina 
lidí neví, že odměny stojí za to. Odmě
nou je obrovská duševní úleva a  pro
žívání života v radosti. Celá realita se 
změní a začneme věřit v zázraky. Vě
řím tomu, že každý z nás cítí svoji tem
nou i světlou část. Tu špatnou ale přede 
všemi tajíme. A sami se za ni trestáme. 
Strašně se snažíme vnějším způsobem 
sami sobě dokázat, že jsme ti dobří, 
kteří vše zvládají. Každý má nějaký 
svůj typ adaptační strategie. Velké ta
jemství lidských bytostí spočívá v tom, 
že si kaž dý v koutku duše myslí, že je 
ten nejhorší z nejhorších a že všichni 
ostatní to mají pod kontrolou, a pak se 
za sebe stydíme. Pocity viny jsou jedny 
z nejošklivějších. Na svých One Human 
Show se ptám lidí, jaké vlastnosti má 
podle nich psychicky vyrovnaný člo
věk. Oni vyjmenují ty superlativy a  já 
se zeptám: „A teď se přihlásí, kdo ně
koho takového zná.“ A nic, nikdo se ne
hlásí. (usmívá se)

Chci jim ukázat, že duševní zdraví 
neznamená mít se stále stejně dobře, 
duševní zdraví je to, že jsem schopná 
se vyrovnávat s vnitřními vlivy a vněj
šími změnami. To znamená, že jsem 
schopná se pohybovat v  celé té sinu
soidě a  emoční škále, kterou máme 
všichni k dispozici kompletní. Vyvíjet se 
a v celé škále pracovat a komunikovat 
se sebou, i s těmi stavy, které neproží
vám jako příjemné. Tato komunikace 
se vyvíjí, učíme se ji, říkáme tomu také 

sebeláska. Otevření srdce. Právě v tom, 
podle mě, spočívá duchovní vývoj. 

Jediní lidé, kteří se nepřetvařují 
a vědí, kdo jsou a co mají dělat, jsou 
děti. Ty dovedou být samy sebou. Pro-
blém nastane ve chvíli, kdy jim dospě-
lí vysvětlí, že je to vše jinak. Že to buď 
udělají tak, jak chtějí dospělí, anebo 
bude zle. Většina dětí tomu uvěří 
a podlehne…
I já jsem odmala cítila tlak na to, abych 
byla jiná, než jsem. Ale mně se líbilo, 
jaká jsem byla. Takže jsem s tím vnitř
ně nesouhlasila, protože jsem netoužila 
být jiná. Já se měním sama, dobrovolně, 
mě k tomu nemusí nikdo nutit. Pro mě 
je to kreativní proces. Ale dětem uzaví
ráme jejich přirozenost už v mateřské 
školce. Když jsem slyšela, že někdo dí
těti říká, že nemůže namalovat kočičku 
modrou, protože taková přece neexis
tuje, mohla jsem vyskočit z kůže. To je 
zavírání brány do světa fantazie. V mé 
hlavě jsou celé planety plné modrých 
koček a není v moci nikoho, kromě mě, 
aby mi tuto víru vzal. 

Dětem jsou, obrazně řečeno, postupně 
ustřihávána křídla. Ty ses tomu doká-
zala ubránit?
Ano, protože jsem v  sobě měla arche
typ rebela. To je povahový rys, který 
mám po mámě. Máma se vymezila 
vůči babičce, která byla ultrakřesťanský 
poslušný typ. Ta to odšpuntovala jako 
první. Žila, jak chtěla. Rozvedla se a kaš
lala na to, co si myslí například souse
di. Třeba moje dcera mi říká: „Mami, já 
to tak miluju, když jsem na tebe drzá.“ 
A já to na ní úplně vidím. Říkám jí: „Já ti 
rozumím, ale chápeš, že se proti tomu 
musím vymezit?“ – „Jasně, jasně, já tě 
chápu.“ A  tak hrajeme tu hru na ma
minku, která vychovává, a  na dceru, 
která je drzá. Ale já děti nevnímám jako 
podřízené. Vnímám je jako návštěvní
ky, kterým jsem dočasným průvodcem. 
Je mi ctí, že s nimi mohu být, a chci je 
co nejméně poškodit. Samozřejmě že 
je musím naučit poznat a  respektovat 
hranice a informovat je o pravidlech to

hoto světa, nebo minimálně o tom, co já 
za pravidla považuju. Takže díky tomu, 
že jsem nikdy nebyla „hodná“ holka, tak 
mi lidé křídla sice poničili, a hodně, ale 
neuřízli. 

Kdyby se víc dětí dokázalo ubránit 
klasické výchově, spočívající v neustá-
lém předělávání, nebo kdyby rodiče 
změnili přístup k výchově, byl by svět 
lepší?
Já si myslím, že tam směřujeme. My už 
jsme jiná generace rodičů. Díky obrov
skému množství informací v  knihách, 
časopisech a  na internetu o  tom, co 
vlastně lidská duše potřebuje a  co po
třebuje duše dítěte, stále větší množství 
rodičů komunikuje se svými potomky 
s  respektem. A  se zájmem. Je čím dál 
větší množství bytostí, nebo bych si to 
tak aspoň přála, s  relativně šťastným 
dětstvím.

Bavili jsme se s  kamarádem o  tom, 
jaké je řešení problémů světa, a  shod
li jsme se na tom, že zajistit co nejvíc 
šťastných dětí. Protože všechny agrese 
jsou reakcemi na strachy, které jsou re
akcemi na nějaké vyděšení, nedostatek 
či nedorozumění z dětství. Dospělí lidé 
často reagují z dětské perspektivy, pro
tože se s tou situací, v jaké se ocitli jako 
děti, stále nevyrovnali. Často jsou tyto 
vzpomínky zasunuté v  podvědomí. Já 
používám metaforu, že jsou ve sklepě. 
A když se ten sklep nevyvětrá a infor
mace nejdou ven, tak zahnívají a po pár 
letech vznikne bažina. A když máme ve 
sklepě bažinu, tak stavíme dům na to
xickém základu a má to fatální důsled
ky na celý náš život. Proto je výhodné jít 
do sklepa dobrovolně a pátrat, co tam 
vlastně je, a nečekat, až se bahno vyva
lí ven. Říkáme tomu sebepoznání nebo 
terapie. Anebo také dospělost. 

Samozřejmě svoji dávku traumat 
potřebují ke svému vývoji všichni. Aby 
bylo na čem se vyvíjet. Syn se mě jed
nou ptal, jestli si myslím, že jsem mu 
předala nějaká traumata. A  já jsem ho 
uklidnila: „Samozřejmě, miláčku, jsem 
tvoje maminka. To je moje povinnost. 
Neboj.“ (směje se) vid 
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KONEC VAŘENÍ 
v Čechách?

Veřejné stravování v naší zemi zachvátil nový moderní trend. V restauracích, 
nemocnicích, na úřadech, ale i v mateřských školách a školních jídelnách 

se rozmáhá neblahý zvyk: namísto vaření se ohřívají jídla vyrobená v továrně.
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D va přátelé seděli v jedné stře-
dočeské restauraci. Jeden baš-
til nepříliš zdařilou parodii 
na knedlo-vepřo-zelo, druhý 

na svůj burger teprve čekal. Za dalších 
pět minut lehce znervózněl a pohledem 
vyhledal mladou číšnici. Ta se po chvíli 
skutečně dostavila, ovšem se svěšeným 
pohledem, který nevěštil nic dobrého. 
„Pane, můžete jít prosím se mnou?“ 
optala se překvapeného muže, který 
absolutně nechápal, proč by měl někam 
chodit. Zavedla jej do kuchyně, kde mu 
to spálené nadělení, zabalené v jakémsi 
přepravním boxu, ukázala. „Tohle vám 
přece nemůžu přinést na stůl. Problém 
je, že jídlo objednáváme a vozí nám ho 

sem z  jiné restaurace. Budete chtít při-
vézt nové?“ ptala se zákazníka. Ten se 
na ni nevěřícně podíval: „Chcete říct, že 
jsem zašel na večeři do restaurace, co 
dováží jídlo z jiné restaurace, která navíc 
neumí vařit? Hlavně už nic nevozte, tady 
jsem naposledy.“ Když mi to dotyčný vy-
právěl, vypadal stále otřeseně.

V českém gastrobyznysu je možno na-
razit na různé pochybné podniky, jak se 
mohl přesvědčit i divák populární reali-
ty show Ano, šéfe. Zdeněk Pohlreich v ní 
odhaloval, jak to vypadá v restauračních 
kuchyních, kam zákazník běžně nevidí. 
V  jednom památném díle našel známý 
šéfkuchař v  kuchyni kromě obligátní 
špíny v podobě zaschlých skvrn na spo-
ráku, rozházeného nádobí, plísní a zka-
žených potravin též zimní pneumatiky. 
Za těch deset let, co se pořad vysílal, se 
stravování v  hospodách a  restauracích 
v  lecčems posunulo. Otázka ovšem je, 
jestli k lepšímu.

Skořápku za skořápkou
Ještě nedávno se největším problémem 
českých restaurací zdála skutečnost, že 

velké procento kuchařů neumělo vařit. 
Případně by byli schopni uvařit lepší 
jídlo, pokud by nebyli majiteli tlačeni 
do modelu „od každého trochu“. Tento 
koncept namísto uvaření pár dobrých 
jídel spočíval v  rozsáhlém menu, které 
připomínalo knihu. Aby zvládla kuchyně 
připravit jídlo z tak dlouhého seznamu, 
musela mít většinu věcí po ruce v mra-
záku, a spíž plnou umělých chemických 
„zlepšováků“ a  jiných polotovarů. Řízný 
Pohlreich přitom postavil svou úspěšnou 
kariéru právě na tom, že se svým týmem 
vařil v  restauracích méně jídel z  čers-
tvých surovin – jednoduše a chutně.

Není v tom žádná věda, zato spousta 
tvrdé práce. Nejlepší kuchaři začínali ve 

vyhlášených podnicích obvykle tak, že 
škrábali brambory nebo krájeli rajčata. 
Klidně několik měsíců v kuse. O zajíma-
vou zkušenost z jedné z nejlépe hodno-
cených restaurací na světě se v jednom 
rozhovoru podělil kuchař Jan Michálek, 
jenž na konci loňského roku vyrazil na 
stáž do slavného podniku NOMA v Ko-
dani. „Zaměstnanci začínají o půl deváté 
ráno a končí v jednu, ve dvě v noci. Bavil 
jsem se tam se sous chefem Lukem a ří-
kal mi, že spával dvě hodiny. Teď už prý 
dává čtyři, že to je v pohodě,“ svěřil se 
svými zážitky.

První týden loupal Michálek stále do-
kola ořechy; stál s ohnutými zády a lous-
kal skořápku za skořápkou. Každý má 
v pracovním řetězci svoje pevné místo. 
Jeden smaží každý den kachní křídla, 
jiný polévá dezert čokoládou. Český stá-
žista, jenž má přitom kuchařské zkuše-
nosti z  lepších tuzemských restaurací, 
si užil i škubání kachen. „Každou středu 
a pátek dovezli dvě stě ptáků a nastoupi-
lo dvacet lidí na škubání. Ze začátku to 
bylo na půl hodiny, později jsem to zvlá-
dal za patnáct minut.“ Za dva měsíce, 

kdy pracoval patnáct hodin denně (zdar-
ma), se k vaření vůbec nedostal. O to ale 
až tak nešlo. Praxe z dánské restaurace 
mu otevře dveře jinde, kde se bude moci 
vypracovat výš. Dokázal totiž, že na to 
má a obstojí v nesmírně stresovém pro-
středí, a tak má dveře ve vysoké gastro-
nomii otevřené.

Když jsem dělal rozhovor s  manžel-
kou šéfkuchaře Pohlreicha Zdeňkou, po-
pisovala mi manželovy začátky v čínské 
restaurace v Austrálii, kde měl doslova 
a do písmene rozežrané ruce od saponá-
tů, jak zuřivě myl denně nádobí.

S  tím ostře kontrastuje stav dneš-
ních adeptů kuchařského řemesla, kteří 
projdou českým školstvím. Šéfkuchař 

Nejvíc ušetří restaurace na personálu. Místo kuchaře 
může „vařit“ menu třeba uklízečka. V době obědů 
rozmíchá prášek v kyblíku nebo ohřeje plastové pytle...

Takto probíhala Makro Akademie – soutěž 
o nejlepší školní oběd roku 2017. Ve 
většině jídelen už se ale příliš nevaří, spíše 
ohřívají polotovary.   Foto Profimedia
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Zdeněk Křížek, jenž se specializuje na 
asijskou kuchyni, začínal krájením zele-
niny ve čtyřhvězdičkovém hotelu Jalta. 
„Hotové jídlo vypadá krásně a  hlavně 
jednoduše. Ale někdy trvá připravit ty 
čtyři mističky třeba dvanáct hodin. 
A  dnešní studenti nechtějí loupat mr-
kev, nechtějí tomu dát čas a snažit se. Je 
to i rychlou dobou, všichni by nejraději 
přeskočili základy. Takže kuchaři ve tře-
ťáku neumí uvařit guláš nebo základní 
přípravu. Je to také tím, že nejsou v gas-
tronomii kvalifikovaní zaměstnanci, 
není jich prostě dost. Člověk, který něco 
umí, je většinou na dobré pozici a místo 
nehledá. Takže se pak stává, že šéfku-
chaři k sobě nemají dostatečně kvalifi-
kovaného zástupce. A když nemáte lidi, 
nahradíte je studenty. Takže z  nich je 
najednou pomocná síla a  krájí zeleni-
nu. Ale potom, co dokrájí, se zvednou 
a odejdou,“ popsal současný stav Lido-
vým novinám. Už si zkrátka nedají tu 
hodinku navíc jako on, aby se ještě něco 
přiučili.

Časy se ale pomalu mění, a kromě pár 
restaurací, kde to s vařením myslí vážně, 
už dnes kuchaři nejsou zase tak moc po-

třeba. V českém veřejném stravování se 
totiž až na výjimky již nevaří. Ani dobře, 
ani špatně, ale… vůbec.

Jídlo z továrny
Kuřecí plátek s  broskví z  kompotu 
a  rýží, na který jsme byli v hospodách 
léta zvyklí, představoval oproti někte-
rým dnešním pokrmům ještě tu lepší 
variantu. Hned vysvětlím proč. Nebyla 
to sice žádná hitparáda a ovoce z kom-

potu lahodnou chuť taky nevykouzlilo, 
ale oproti novému trendu, který zachvá-
til české restaurace, nemocnice či školní 
jídelny, plátek masa aspoň někdo musel 
hodit na pánvičku a rýži uvařit. Dočká-li 
se dnes strávník něčeho podobného, měl 
by si toho považovat. 

Dobám, kdy se jídla, i  když to třeba 
nebyl žádný zázrak, v běžných českých 

restauracích vařila, zvoní umíráček. Vy-
padá to tam stále častěji více či méně 
jako v  oné nejmenované restauraci 
z úvodu článku, kam jídlo dovážejí. Ne 
tedy přímo z  jiné restaurace jako ve 
zmiňovaném případě, ale z  firem, jež 
pokrmy pro restaurace vyrábějí ve vel-
kém. Ano, na mou duši – jídla pro české 
restaurace se vyrábějí v továrnách.

Zavítal jsem na stránky jednoho z vět-
ších  výrobců. Jim podobných velkový-

robců je ale spousta. Prezentace zdejších 
výtvorů mě skutečně pobavila. Firma se 
holedbá tím, jak dodává desetitisíce jídel 
každý den do restaurací a kaváren (ne-
jen) v centru Prahy, ale ve všech velkých 
městech.

Vysloveně radí restauracím, aby ušet-
řily na takových zbytečnostech, jako je 
kuchař a kuchyňský personál, který by 

Mor vyrobených a již hotových jídel nezachvátil jen 
restaurace, ale také domovy důchodců, nemocnice, úřady 
i školní jídelny… Málokomu se ještě chce a vyplatí vařit.

Zdeněk Pohlreich se dlouho snažil naučit 
české restaurace vařit – jednoduše 
a poctivě z čerstvých surovin. Ty ale raději 
ohřívají a rozmražují.   Foto Profimedia
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musel jídla připravovat. „Jsme producen-
ti prémiových hotových jídel, která vám 
pomohou z vaší provozovny vybudovat 
špičkovou restauraci. K tomu vám stačí 
minimum prostoru a  úsilí,“ hlásí hrdě. 
A  vysvětluje, jak jejich zázrak funguje. 
„Jídla jsou balená po jedné porci ve spe-
ciálním plastovém sáčku. Obal je lehký, 
nerozbitný a skladný. Jídla ohřejete pří-
mo v  jejich obalu, ve vodní lázni, nebo 
v  mikrovlnné troubě. Různá jídla ohří-
vejte najednou a k nim kombinujte pří-
lohy. Pak už jen dát na talíř.“

Podle firemních stránek jsou jejich 
jídla ideální v případě, že restaurace a) 
nemá kuchyň, protože lze jejich prémi-
ové mňamky připravit na minimálním 
prostoru bez kuchaře, b) nemá kuchaře, 
protože se nevyplatí nebo má podnik 
nešikovný personál či c) nemá povolení 
od hygieny pro provozování kuchyně 
a vlastních jídel. Restaurace, která nemá 
kuchyni, kuchaře a povolení od hygieny, 
je jistě přesně ten podnik, kam chcete jít 
na oběd nebo na večeři.

Z pohledu restaurace to však dává do-
konalý smysl, alespoň ekonomicky. Ta-
kový podnik není omezen dobou výdeje 

po uvaření, neboť ohřeje a naservíruje 
jídlo až na přání zákazníka. Tudíž nemá 
žádné zbytky a problémy s odhadová-
ním množství nakoupených surovin; 
a  tedy ani žádné zbytečné ztráty. Jed-
noduše připraví pouze to, co obratem 
vydá. A  jelikož má takové jídlo trvan-
livost minimálně dva měsíce, může si 
nakoupit hospoda do zásoby dle libosti.

Nejvíc ušetří restaurace na personálu. 
Místo kuchaře může „vařit“ menu tře-
ba uklízečka. V  době obědů rozmíchá 
prášek v kyblíku nebo ohřeje plastové 
pytle a  může se servírovat. Nevěříte? 
Pak byste měli pochopit, na jakou úro-
veň se posunul chemicko-potravinářský 
průmysl. Firmy vám dovezou nejen ho-
tové saláty a omáčky, ale též knedlíky 
či uvařenou zeleninu a na škrabku na 
brambory či škrábací stroje nemusíte 
ani sáhnout.

Brambory, které vám dovezou zava-
kuované v  pytlích, jsou nejen oloupa-
né, ale i  umyté a  nakrájené. Vypadají 
krásně, na chuti to taky nepoznáte. 
Problém by nastal až ve chvíli, kdy-
byste takovýto zázrak vědy ohřáli po 
vyndání z pytle opakovaně. V tu ránu 

divně ztmavnou a místo brambor máte 
rázem černobyl.

Co se týče chuti, není tak špatná. Roz-
díl mezi špatně uvařeným hospodským 
jídlem s  umělými přísadami, masoxy 
a jinými „doplňky“ z dob minulých a pr-
votřídně ohřátým průmyslovým zázra-
kem není na první pohled až tak patrný. 
Některé pokrmy chutnají docela dobře. 
Rozdíl mezi tím, co si uvaříte doma, 
a moderní univerzální hnědou omáčkou 
(UHO) z kýble je přesto propastný. Do-
mácí jídlo nemá umělý chuťový ocásek 
a voní a chutná úplně jinak. Zde se také 
skrývá odpověď na otázku, jak poznat, 
zda jídlo v restauraci vařili, nebo ne. Po-
kud ho vařili, nemůže mít výrazně jinou 
chuť než stejné jídlo vařené doma. Pokud 
je tam cítit cokoli jiného, pak je to zřejmě 
„hotovka nové generace“.

Z pohledu podnikatele je takové mo-
derní zabalené jídlo fantastické. Z pohle-
du zákazníka už je to slabší. Zákazník je 
ale důležitý především při placení. A do-
kud platí, je to dobrý obchod. Přesto si 
neodpustím otázku: Jak zdravé asi tak 
může být jídlo, které vydrží „na skladě“ 
několik měsíců? 
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Jelikož mám citlivější trávení, po-
cítil jsem kvalitu této gastronomie 
několikrát doslova na vlastní trenky. 
Například v  restauraci, kam jsem za-
vítal v  rámci jedné oslavy. Jelikož se 
procházelo do salonku kolem kuchyně, 
bylo možné do ní nahlédnout. „To je ale 
nádherná kuchyně, celá nerezová. A jak 
je čistá, to se jen tak nevidí,“ pochvalo-
vala si jedna z dam. Nebyl důvod, aby 
kuchyně nebyla jako ze škatulky, když 
v ní nikdo nevařil. I to je výhoda nového 
trendu v české gastronomii – z ohřívání 
z továrny dovezených krabiček, kyblíků 
či pytlů je minimum odpadu a zbytků, 
a tím pádem i úklidu.

Úklidu naopak přibude „hajzlbábám“ 
v okolí. Pro citlivější žaludky je indikátor 
jasný – bolavé břicho. Vzhledem k čisté, 
protože nepoužité kuchyni jsem věděl, 
že si  hlavně nesmím dát žádné maso. 
Nevím proč, ale u těchto zázračně upra-
vených polotovarů či trvanlivých hoto-
vek provedou s masem něco, co nedělá 
dobře trávení. Buď bude na vině nějaká 
směs konzervantů, nebo inertní konzer-

Co všechno se musí provést s jídlem, aby 
vydrželo v pytlíku dva měsíce? Pokud 

stihnete doběhnout na latrinu, máte velkou 
kliku...   Foto Adobe Stock
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vační plyny. To, co se provádí s masem, si 
ale radši nechme na nějaký samostatný 
článek.

Po předchozích zkušenostech jsem si 
v  „nevařící“ restauraci vybral takzvané 
nejmenší zlo. Smažený sýr s  hranolky. 
I  když nejde o  nejlehčí jídlo, po domá-
cím či nevyrobeném mi nikdy nic není. 
A  tak jsem to risknul. Kdybych o  tom, 
že se v restauracích nevaří, nevěděl, na 
chuti bych to poznal jen tak, že na sýru 
byla úplně suchá a hladká strouhanka. 
Vypadal, jako by ho nikdo nesmažil, jen 
ohřál. I to továrny vyrábějící kompletně 
celá hotová jídla dovedou. Dovezou vám 
hotový řízek, rybu, omáčku, plněné pa-
priky, karbanátky, těstoviny i buchtičky 
se šodó. Stačí jen ohřát.

Asi po hodině od tohoto riskantního 
počinu jsem pocítil prudké křeče v bři-
še. Tentokrát jsem měl štěstí – doběhl 
jsem. Nedávno jsem na jiné rodinné 

sešlosti z  kuchyně slyšel klepání masa 
paličkou, tudíž se v  objektu evidentně 
nacházel někdo jako kuchař. Na stejném 
místě jsem jedl za poslední rok a půl tři-
krát. Poprvé se mi na moderní gastro-
nomické trendy podařilo vyzrát grilova-
ným camembertem. Sýr se pouze vybalí 
z krabičky a hodí na gril, tudíž jej snad 
na nemá cenu vyrábět jako polotovar (to 
se dělá jen u smaženého). Nic mi tehdy 
nebylo, a tak jsem chtěl i podruhé vsa-
dit na osvědčenou jistotu. Jenže ouha – 
příprava grilovaného camembertu byla 
zřejmě příliš pracná, a tak jej z jídeláku 
stáhli. Vybral jsem zdánlivě nevinné 
rizoto a  s  křečemi v  břiše dojel sotva 
domů. Řízek jakžtakž ušel. Tři návštěvy, 
tři různé situace. Nyní měli v podniku 
ceduli přijmeme kuchaře, je tedy otáz-
ka, jak to bude vypadat příště. Jinak, po-
kud nemusím ze společenských důvodů, 
v hospodách už raději nejím. To si dám 

radši suchou housku nebo si připravím 
svačinu.

Pokud vám také bývá po návštěvách 
restauračních zařízení těžko, máte téma 
k  zamyšlení. Podle stále se opakujících 
článků v médiích rok co rok přibývá lidí 
se střevními neurózami bez jasných pří-
čin vzniku. Možná by stálo za to zaměřit 
výzkum tímto směrem.

Rozdíl mezi restaurací, která vaří, 
a tou, která ohřívá, jsem měl možnost 
názorně spatřit v krkonošském Harra-
chově, kde jsem navštívil Penzion Cha-
loupka. Tam jsem si jídlo dal, protože 
mi jej doporučili známí, a věděl jsem, 
že tu vaří, nikoli ohřívá kuchař Radek. 
Jeho kynutý borůvkový knedlík velký 
jako kopací míč a  játra s bramborem 
byla fantastická. Chaloupka je mrňavá 
a vejde se sem sotva pět stolů. Radek 
mi vysvětlil proč. Dřív vařil v  jiné ha-
rrachovské restauraci ve stejném stylu 

a s velice podobným názvem, ale mno-
hem větší kapacitou. Odešel, protože 
si nemohl najmout jako velké miche-
linské restaurace kupu personálu a už 
to jednoduše nezvládal. Teď vaří skvěle 
pro míň lidí, takže jsou spokojení hos-
té i on. 

Stará škola
Mor vyrobených a již hotových jídel ne-
zachvátil pouze restaurace, ale také do-
movy důchodců, nemocnice, úřady a, co 
je nejhorší, i školní jídelny… Málokomu 
se ještě chce a vyplatí vařit. Výjimky se 
naštěstí pořád najdou. Známá Dana vaří 
v jedné středočeské mateřské škole. Na-
bídka ohřívaných zázraků samozřejmě 
dorazila i  sem. Je to obrovský byznys, 
výhodný pro obě strany. Zdánlivě by se 
to tedy všem vyplatilo. Zákon o školním 
stravování sice stanovuje výživové nor-
my, o  vaření v  něm ale není ani slovo. 

Kuchařky by tedy za své nikterak vysoké 
platy měly méně práce a školka by pří-
padně mohla ušetřit na platech přeby-
tečného personálu.

Dana a její kolegyně jsou ale kuchařky 
ze staré školy. Poznají, jak má chutnat 
jídlo, a proti „modernizaci“ se postavily. 
Jídlo má být poctivě uvařené, aby dětem 
chutnalo a dobře rostly, řekla mi na to. 
Vedení oznámili, že tyhle výtvory serví-
rovat nebudou a chtějí nadále vařit, nebo 
odejdou. Co ale nastane, až půjdou tyhle 
hrdinky do důchodu?

 Starší generace včetně té mojí zažily 
ještě poctivé školní jídelny. Co ale tyto 
nové trendy udělají s žaludky dětí, které 
jedou odmala na polotovarech? Až bu-
dou mít ve dvaceti letech zničená střeva, 
budou se všichni divit a hledat zázračný 
lék. Endiaron ani živočišné uhlí stačit ne-
bude.

I když je mnohdy těžké se ve všem 
zorientovat a vyhnout se největším ne-
bezpečím moderní společnosti, není 
třeba klesat na mysli a  duchu. Líbilo 
se mi, co nedácno řekl ve slovenském 
rádiu Slobodný vysielač primář Cen-
tra nukleární medicíny a  bývalý člen 
dozorčí rady Všeobecné zdravotní 
pojišťovny Jan Lami: „První je dbát 
o  své zdraví. Každý má šanci pro něj 
něco udělat. Stačí vyrazit každý druhý, 
třetí či šestý den na výlet do přírody, 
projít se šest, osm až deset kilome-
trů, popovídat si při tom s  rodinou. 
Na čerstvém vzduchu se myšlenky líp 
třídí. A  ta druhá věc je: Lidi, prosím, 
prosím, prosím, přemýšlejte. Přemýš-
lejte a vařte. Vařte jídla ze základních 
potravin. Nenechte si nutit polotovary. 
Já vím, že to stojí čas a energii, ale jen 
tak se vyhnete náhražkám, dochuco-
vadlům, éčkům a  dalším. Vždyť si to 
kuře můžeme uvařit sami. Můžeme 
diskutovat o tom, jestli je plné estro-
genů nebo ne, ale když si ho uděláme 
s rýží, máme aspoň jistotu, že jsme to 
viděli. To jsou dvě základní věci, které 
každý z nás může udělat hned a velmi 
výrazně tím začne ovlivňovat svoje já, 
svoje zdraví a svůj život. A nejen svůj, 
ale i blízkých.“ vid 

Co nové trendy udělají s žaludky dětí, jež  jedou odmala 
na polotovarech? Až budou mít ve dvaceti zničená střeva, 
budou se všichni divit. Endiaron na to stačit nebude. 
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C horvatsko, Itálie, Turecko, Řecko, 
Vysoké Tatry… Nebo Thajsko, 
Seychely či Dubaj? Evropské 
a mimoevropské destinace, které 

u Čechů vedou žebříčky obliby, se v médiích 
skloňují stále dokola. Existují ale i méně ná-
padná místa, která nabízejí za solidní pe-
níz hodně muziky. 

Největší český přístav a  nejníže po-
ložené město v  České republice s  nad-
mořskou výškou pouhých 135 metrů 
patří mezi letoviska z kategorie „skrytý 
poklad“. Ač se v padesátitisícovém Děčí-
ně nachází několik zajímavých míst, na-

příklad na pískovcové skále vybudovaný 
barokně-klasicistní zámek se zahradou 
plnou růží, kde složil Fryderyk Chopin 
svůj Děčínský valčík, zoologická zahrada 
nebo akvapark s termální vodou, někdej-
ší královské město boduje především 
svou strategickou polohou. Ta vám po-
skytne nabídku tak pestrou, že se sem 
budete chtít vrátit. 

Kromě hodinu vzdálené saské met-
ropole Drážďany, o  kterých jsem psal 
v září, se od Děčína až po Pirnu rozkládá 
jedna z nejkrásnějších oblastí v Evropě – 
České a Saské Švýcarsko. Vyrazit můžete 

autem, vlakem i lodí. Lodí je to nejroman-
tičtější, autem nejpružnější. A pokud si 
pořídíte speciální jízdenku Elbe–Labe 
Ticket, na níž se podílí Ústecký kraj spo-
lečně s Dopravním svazem Horního Po-
labí (VVO), který se 14 dalšími dopravní-
mi podniky tvoří integrovaný dopravní 
systém, jezdíte za 270 korun na celý den 
všemi dopravními prostředky. Někde 
platí Elbe–Labe Ticket, třeba na přívozu 
přes Labe, jinde v Sasku využijete Kom-
bi-Ticket od VVO. Dle jednotlivých tarifů 
do něj lze v Sasku zahrnout kromě lodí 
také lanovky, výtah na rozhlednu do ves-

Děčínský VALČÍK
Největší český přístav a nejníže položené město v České republice s nadmořskou 

výškou pouhých 135 metrů patří mezi méně nápadná letoviska z kategorie 
„skrytý poklad“, která nabízejí za solidní peníz hodně muziky.

Toskana Therme, termální lázně v saském 
městečku Bad Schandau s překrásným 

výhledem na Labe, nabízejí i jednu 
netradiční specialitu – bazén s tekutým 

zvukem.   Foto Profimedia
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ničky Ostrau ve skalách nebo speciální 
Kirnitzschtalbahn, tramvaj, která vás za-
veze podél říčky Křinice z Bad Schandau 
až k Lichtenhainskému vodopádu. 

Tekutý zvuk
Kromě přírodních krás Pravčické brány 
a krajiny kolem Hřenska na české straně 
a skalního mostu v Bastei nebo největ-
ší vojenské pevnosti v Německu König-
stein na saské straně mě nejvíc zaujala 
obec Bad Schandau, česky Žandov. Lá-
zeňské městečko obklopené skalami leží 
jen šest a půl kilometru od českých hra-
nic. Svou náladou, malebností i rytmem 
života připomíná Tyrolsko. Anebo, jak 
ostatně napovídá i název celé oblasti – 
Česko-Saské Švýcarsko – i jinou slavnou 
alpskou zemi. Rozdíl je snad jen v tom, 
že vás návštěva tohoto kraje nezruinuje.

Jakmile zabočíte na kraji města do 
ulice Rudolf-Sendig-Straße, octnete se 
na dohled jinému slavnému regionu 

– Toskánsku. Kdybyste snad odbočku 
přejeli a dostali se až k náměstí, které-
mu vévodí evangelický  kostel svatého 
Jana s osmibokou věží, všimnete si vel-
mi podivného úkazu – po Markplatzu si 
to rázují lidé v županech. Z lázeňského 
hotelu Elbresidentz an der Therme totiž 
míří kolem kostela až k termálním láz-
ním Toskana Therme. Člověk se nemusí 
harcovat do Maďarska ani na Slovensko, 
nejbližší zahraniční termály jsou jen ho-
dinu a půl od Prahy. „Trši chodiny? Dnes 
mame hap py hour,“ spustí česky němec-
ká pokladní.

Minerální vodu neobsahují všechny 
bazény v komplexu a ten rozdíl spoleh-
livě poznáte – termální voda je slaná, 
jemná a není cítit chemií. Celý bazéno-
vý areál, jak je v Německu či Rakousku 
zvykem, je zasazen do zeleně a výhledy 
nasměrovány na ty nejkrásnější sce-
nérie – v  tomto případě na řeku Labe 
a  pískovcové skály, pod nimiž sviští 
rychlík z  Děčína přes Bad Schandau 
a  Drážďany až do Berlína. Oproti ji-
ným německým akvaparkům, kde je 
zvlášť zpoplatněna sauna, je zde vstup 
do saunové a wellness části součástí zá-
kladního vstupného. Vyhřívaná lehátka, 
vířivky, bylinková sauna, panoramatic-
ký saunový domeček či orientální parní 
komora, nazvaná bůhvíproč Zisterne, 
jsou úžasné, ale naprostým unikátem 
je prostor označený jako Liquid Sound, 
Tekutý zvuk.

Je to jako vkročit do jiného světa. 
I když je v celých lázních teplo, tady je 
ještě tepleji. V bazénu se slanou a velmi 
teplou minerální vodou se kromě pří-
jemných světel měnících barvy neděje 
na první pohled nic neobvyklého. Než 
vstoupíte dovnitř a  otočíte zrak smě-
rem vzhůru. Na kopulovitém stropě 
svítí velký Květ života. Moc hezky tento 
posvátný vzor, který provází lidstvo od-
nepaměti a  je základem všeho živého, 
popisuje egyptský dokumentární seriál 
Okem Boha Hóra. Jeho čtvrtý díl je celý 
zasvěcen právě Květu života, geomet-
rickému symbolu univerzální energie: 
„Díky němu v  přírodě rozkvétají květy 
a z původně jediné buňky vzniknou dvě, 

čtyři, šest nebo osm. Na stejném základě 
se formuje lidské tělo nebo galaxie. Ná-
sobením původní věčné spirály vznikají 
nové sféry. Ve třetím kole je hotovo 19 
sfér a s nimi i květ života. Tento vzor má 
podobu květu a je to věčný proces.“

Barvičky jeho částí se v bazénu neu-
stále mění, stejně jako scenérie na celém 
stropě. Létají tam motýli, tečou vodopá-
dy, kvetou květiny. Dívám se na jednoho 
pána, který se za prsty u nohou chytil za 
kovový okraj bazénu a ležel na hladině. 
Netuším, proč zaujal tak zvláštní polohu, 
ale vypadá spokojeně, a tak jej napodo-
buji. Jakmile ponořím hlavu do vody, 
rozezní se Let It Be od Beatles v instru-
mentální podobě a o chvíli později smyč-
cově podaná My Way od Franka Sinatry. 
Hudba je tak tichá, že ji v bazénu uslyšíte 
dobře jen tehdy, když ponoříte do vody 
uši. Pak hraje tak akorát.

Kombinace slané vody, obrazové pro-
jekce a příjemné hudby už po pár minu-
tách způsobuje těžko popsatelné uvol-
nění. Vůbec necítím, že mám tělo, a jen 
tak levituji v prostoru. Jako by se duše 
napojila na úplně jiné sféry. Vybaví se mi 
agentka Olivia Dunhamová ze seriálu 
Hranice nemožného, kde v kádi s vodou 
dovede „přestoupit“ do paralelního ves-
míru. 

Když se vedle vás položí partner nebo 
dítě a chytnete se za ruce, dá se skvěle 
pohybovat pomocí prstů na nohou. Roz-
hýbu naše těla v rytmu hudby doprava 
a doleva, načež se postavím do bazénu 
a  začnu ženu vozit po bazénu. Poté se 
zase vyměníme. Ze všech míst pozoru-
jete symetrické obrazy, posloucháte libé 
tóny a  opravdu si připadáte, že plujete 
v  kosmu. Většina hudební produkce je 
instrumentální, ale v  jednu chvíli se 
ozve zpěv havajského zpěváka jménem 
Israel Kamakawiwo‘ole. To je ten tříset-
kilový drobeček, který se svým ukulele 
dojal jen na YouTube tři čtvrtě miliardy 
lidí nádhernou písní Somewhere Over 
The Rainbow. Když spustí překrásnou 
White Sandy Beach a „I saw you in my 
dreams, we were walking hand in hand“, 
v tu chvíli si přeju, ať tahle chvíle nikdy 
neskončí. vid 

Děčínský VALČÍK
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C os měl k obědu? Zapečené bram-
bory… Ty brďo, ty bych si hned 
dal. Víš, jak mi někdy chybí?“ 
posteskl si Viktor Ono, jediný 

nejaponský profesionální brusič samuraj-
ských mečů v zemi vycházejícího slunce, 
který se doslova probojoval mezi padesát-
ku strážců a pokračovatelů tradice tohoto 
pradávného řemesla. „Přestože jsem chtěl 
přijmout okamžitě vše, co mi Japonsko 
dávalo nebo co bylo nutné k mé asimi-
laci, některé věci byly hodně těžké. Jed-
na z nich byla právě strava,“ říká muž, 
který musel podstoupit pro běžného 
smrtelníka nepředstavitelná muka, aby 
si mohl splnit dětský sen. Nespal, neměl 
co jíst, pokud ho vyhodili dveřmi, vrátil 
se oknem, a když se mu věhlasný ředitel 
šermířské školy vysmál, ještě znásobil 
svoje úsilí a všem ukázal, že když něco 
opravdu chcete, tak to dokážete.

Ptát se Viktora, co měl k obědu, jsem 
se při našem dalším videohovoru ani ne-
musel. „Rýže se tady jí k snídani, obědu 
i k večeři. A k tomu je vždycky nějaká pří-
loha. Ráno si dávají třeba rýži a k tomu 
vařenou zeleninu nebo podobné věci. 
Hlavní je rýže a polévka miso ze sójové 
pasty. Do toho se přidávají například 
řasy. Není to špatné, když se ale narodíš 
jinde a  jsi odkojený jinými věcmi, tak 
i když se vším přejdeš do nové kultury, 
máš v sobě vjemy a podmíněné reflexy, 
kterých se do konce života nezbavíš.“

Třeba takové knedlo-vepřo-zelo. Když 
se Viktor vrátil poprvé po šesti letech 
v  Japonsku poprvé domů na Moravu 
a spořádal babiččin oběd, dva dny ležel 

s  rukama a  nohama nahoře a  nafouk-
lým břichem, šťasten a omámen.

V předchozím vydání Šifry jsem popi-
soval, jak se Viktor Chromec vydal v se-
dmadvaceti z  Prostějova do Japonska 
s jediným cílem – stát se brusičem samu-
rajských mečů. Odmala chodil na judo 
a příběhy, které jim o daleké zemi vyprá-
věl trenér, jej fascinovaly. Ideály malého 
kluka však měly s  realitou jen pramálo 
společného. Proniknout do uzavřené ja-
ponské společnosti je velice obtížné. Před 
třiceti lety to však byl téměř nadlidský 
úkol – obzvláště v  oboru, který byl vý-

sadou starých japonských rodů a kde je 
reputace a  doporučení vším. Přesto to 
Viktor dokázal. Dřel v továrně na zpraco-
vání ryb, často neměl co jíst, ale rychle se 
učil a dřel do úmoru, až se uchytil v jedné 
známé mečířské dílně v horách, asi hodi-
nu jízdy vlakem od Tokia.

Po šesti letech strádání a ďábelského 
tempa, kdy se zdálo být vše na dobré ces-
tě, však v tu nejnevhodnější chvíli řeklo 
Viktorovo tělo dost. Hlava sice odmítala 
tělesnou únavu jako osobní slabost, ale 
jednoho dne se adept brusičského ře-
mesla probudil a zjistil, že nemůže vstát 
z  postele. „Pokusil jsem se pohnout, 
a ozvala se dosud nepoznaná bolest v be-

derní páteři. Nahmatal jsem rukama své 
nohy, ale necítil jsem, že se jich mé ruce 
dotýkají. Jakýkoliv pohyb způsobil dal-
ší neskutečnou bolest. Mé tělo si řeklo 
o odpočinek samo a po svém, když jsem 
ho neposlouchal. Zůstal jsem sám, ne-
mohoucí a bez prostředků vzdálen mož-
nosti pomoci svých blízkých. Mečíř, kte-
rý bydlel nedaleko, mě navštívil, protože 
mu bylo divné, že jsem nepřišel pracovat 
do jeho dílny tak jako každý den. Když 
mě viděl, řekl, ať si odpočinu, a popřál mi 
brzké uzdravení,“ vzpomíná Viktor Ono 
na nejtěžší chvíle v životě, kdy netušil, co 

bude dál a zda to neznamená definitivní 
konec jeho snu.

Druhý den mečíř přišel znovu. S hláv-
kou zelí a  krabičkou s  vitaminy. Opět 
Viktorovi popřál brzké uzdravení a po 
pěti minutách zmizel. Třetí den už se jej 
ptal, kdy bude schopen pracovat – v Ja-
ponsku se nikdo s nikým nemaže. Čech 
netušil. Ze dne na den se stal z  učně 
opuštěný ležák, jemuž byl jediným spo-
lečníkem milovaný samurajský meč. 
Ten je sice krásný, ale na nákup nedojde. 

Po pár dnech začal Viktor cítit nohy 
– a to ve všech významech toho slova. 
„Nemohl jsem o  sebe nijak pečovat. 
Nejhorší bylo odplazit se na toaletu, 

Pokusil jsem se pohnout, a ozvala se dosud nepoznaná 
bolest v bederní páteři. Nahmatal jsem rukama své 
nohy, ale necítil jsem, že se jich mé ruce dotýkají.

Natažen NA SKŘIPEC
V dalším povídání Viktor Ono, jediný profesionální nejaponský brusič 

samurajských mečů na japonských ostrovech, vypráví o vůli, která naráží 
na limity těla, o bolesti, ze které tryskají slzy, nejvyšší profesionalitě, 
mýtu o něžném pohlaví a o tom, proč na vybudování jména nestačí 

v zemi vycházejícího slunce ani třicet let…
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přičemž bolest se nenechala mou vůlí 
unavit. Byly velice parné letní dny. V do-
mečku, kde jsem bydlel, nebyla klima-
tizace, a  tak jsem si užíval nehybného 
horkého vzduchu. V  pokoji mohlo být 
dobrých čtyřicet stupňů, potil jsem se 
a začínal zapáchat. Jít se umýt bylo nad 
moje síly. Tak jsem v podstatě v nezmě-
něné podobě odležel asi týden. Na bo-
lest jsem si začínal zvykat a snažil jsem 
se ji překonávat.“ Moc to ale nešlo. Ušel 
nejvýše deset metrů a tak strašně to bo-
lelo, až mu vyhrkly slzy.

Když jej opět navštívil mečíř, už se 
raději neptal. Vyjednal mu vyšetření 
u jednoho ze svých zákazníků, který byl 
lékařem a majitelem soukromé kliniky. 
Vyšetření ukázalo jednak špatně zhojené 
zranění páteře z  mladých judistických 
let, a jednak rozestoupení obratlů a při-
skřípnutí nervů. „Najednou zjistíš, že tvo-
je spirituální osobní vůle nemá limit. Ale 
tělo ho má. A  když tělo nerespektuješ, 
pokud žádá a prosí o to, abys ho nechal 
odpočinout, postaví se proti vůli a mysli. 
Vymyslí si na tebe něco, aby tě znehyb-
nilo. Tehdy jsem to pochopil, do té doby 
jsem měl hesla jako ,únava nic není‘ nebo 
co ,nenaspíš teď, naspíš v hrobě‘… Tak to 
ale není. Pokud člověk něco přehání, tělo 
se postaví na odpor.“

Následná nucená tříměsíční rehabilita-
ce připomínala spíš středověké mučení, 
nicméně překvapivě pomohla. Fyziote-
rapeut natahoval pacienta na jakýsi že-
břiňák, doslova prý „na skřipec“, aby se 
uvolnily skřípnuté nervy.

Rekonvalescence si však vyžádala vel-
kou oběť – Viktor Ono musel opustit 
mečířskou dílnu a nevrátil se ani za tři 
měsíce, kdy mohl zase chodit. Důvod byl 
prostý – aby se uživil, musel by pracovat 
v  obrovském tempu jako předtím, což 
bylo v  tu chvíli nemyslitelné. „Vypadalo 
to, že v té práci nebudu moct už nikdy 
pokračovat. Bral jsem to jako svoje obrov-
ské selhání a zklamání. Cítil jsem se pod 
psa, podobně jako plavec František Venc-
lovský, když se mu napoprvé nepodařilo 
přeplavat kanál La Manche,“ líčí adept re-
staurátorského řemesla, který se rozhodl 
vrátit do Čech a dát se dohromady.

Viktor Ono pronikl mezi padesátku elitních 
brusičů samurajských mečů v Japonsku. 
Musel pro to obětovat víc, než si běžný 

smrtelník dovede představit.   Foto archiv VO
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V té době se též naposledy pokusil sle-
pit, co předtím rozbil – vztah s manžel-
kou, která jej po šesti letech neustálého 
odříkání a utrpení chtěla opustit. Pomá-
hala mu s uzdravováním a on se rozhodl 
vyhovět jejímu přání před návratem do 
rodné vlasti trochu cestovat. Na jakou-
koli cestu ale neměli peníze, a tak na ni 
bylo potřeba vydělat.

Viktor se nechal zaměstnat jako číš-
ník ve vyhlášeném baru, manželka zvo-
lila stejný způsob. Za pár měsíců se jim 
podařilo vydělat dost peněz na cestu 
i na to, aby si mohl Viktor nakoupit bru-
sičský materiál. I přes nejisté zdravotní 
prognózy se svého snu samozřejmě ne-
hodlal vzdát. Břidlice na broušení mečů 
se ale těží v hlubinných dolech a  jeden 
kámen stojí i  dva tisíce dolarů (v  roce 
1997 byl průměrný kurz přes třicet ko-
run za dolar). V celé zemi je v provozu 
jediný důl s jedním zaměstnancem, kte-
rý obsluhuje a zásobuje všechny brusiče 
mečů v Japonsku. Proto mají nejen vyso-
kou kvalitu, ale i cenu.

Poprvé po dlouhé době žil i přes boles-
ti Viktor Ono jako běžný člověk, který se 
potkává – ač jen pracovně – s ostatními 
lidskými bytostmi a není nonstop „aso-
ciálně“ zavřený v  dílně. Ve vyhlášeném 
tokijském baru poznal spoustu nových 
lidí. Pod barem, v němž pracoval, se na-
víc nacházel striptýzový klub. Ovšem pro 
dámy. „Byl to nejpopulárnější klub v ce-
lém Japonsku. Na show se jezdily podívat 
holky a ženy z celého Japonska. Kluci, kte-
ří tam tančili, byli nejlepší profíci z celého 
světa a všichni měli baletní vzdělání.“

Něžné pohlaví?
Občas, ve všední den, kdy nebylo dole 
dost hostů, posílali majitelé obsluhu 
horního baru, aby rozšířila řady publika 
a  klub nevypadal prázdně. „To byla tak 
obrovská profesionalita, že jsem koukal 
s otevřenou pusou. Ti kluci měli klasické 
baletní vzdělání, bylo to divadelní před-
stavení. Oni nikdy nic neukázali. Pořád 
byli nahatí, ale v místě, kde měli pinďou-
ra, pořád něco bylo – jednou poklička, po 

druhé noviny,“ líčí Viktor Ono, který obdi-
vuje všechny lidi, kteří dělají svou profesi 
na té nejvyšší úrovni, jíž jsou schopni.

Právě v útrobách striptýzového klubu 
v  centru Tokia však prožil asi největší 
překvapení svého pětapadesátiletého 
života – to když uviděl, jak se na strip-
týzu chovají ženy. „To si nedovedeš před-
stavit, co se z holek, které vypadaly jako 
andělé, stalo za rozvášněné hydry. Byly 
by schopné čehokoli. Takhle jsem ženský 
v životě neviděl a zbořilo mi to všechny 
dosavadní představy o ,něžném pohlaví‘. 
Něžné pohlaví? Kdo to vymyslel? Chla-
pi na striptýzu, to je učiněná elegance 
oproti tomu, co jsem zažil tam. To byla 
zvěř. Nikdy jsem netušil, jak se ženy do-
kážou přetvařovat,“ směje se. 

Show probíhala pětkrát za večer, jed-
no vystoupení trvalo padesát minut. 
Většinou, obzvláště v  pátek a  v  sobotu, 
nebylo v klubu k hnutí. Po vystoupení se 
ženy a dívky obvykle přesouvaly nahoru 
do baru, kde pracoval Viktor. „Tam si po-
tom dávaly do nosu. Když jsem roznášel 
pití, tak mě ty ženské, jak byly opilé, osa-
hávaly. Představ si to: procházíš kolem 
stolu, v obou rukou neseš pití, a ženská 
tě bez varování popadne za ,nádobíčko‘ 
a zmáčkne. Stál jsem na špičkách, ani ne-
dutal a půlku toho pití jsem vylil. Všechno 
to přitom byly ženy z ,lepší společnosti.‘“ 

V barech, kde tehdy stále ještě man-
želé Chromcovi pracovali, dobře platili 
a za několik měsíců se jim při skromném 
životním stylu podařilo našetřit na bru-
sičské kameny i dlouhou cestu do Čech 
– přes Indii, Tibet a Nepál. 

Kdyby bylo na Viktorovi, ihned by od-
jel do Čech a začal pracovat. Nejdůležitěj-
ší pro něj bylo nevyjít ze cviku. Je to jako 
u  houslisty – čím déle nepracuje, tím 
rychleji ztrácí cit. Říká se, že když nehra-
je den, pozná to jen on. Nebude-li hrát 
dva dny, pozná to jeho učitel. A pokud 
si nezahraje tři dny, poznají to i všichni 
ostatní. „Ale moje tehdejší žena prostě 
chtěla do Indie. Vzhledem k  tomu, že 
jsem měl vůči ní dluh a chtěl jsem vztah 
ještě zachránit, jsem souhlasil.“

A tak se v roce 1997 vydali Chromcovi 
z technicky nejvyspělejší země na světě 
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do jedné z nejnuznějších. „Na ulici jsem 
třeba potkal člověka, jehož jediný oděv 
sestával z novin, které měl omotané ko-
lem pasu. Nebo jsem viděl v Dillí dům, 
který neměl čelní stěnu. Dvoupodlažní 
barák, jemuž chyběla čelní stěna, ale 
měl střechu i zdi. V horním patře sedě-
la rodina u večeře, ze stropu jim visela 
zářivka, večeřeli a dole normálně chodili 
lidi a koukali na ně. To byly neskutečné 
zážitky,“ vybavuje si Viktor Ono. Nejvíc 
ho pobavil muž na slonu, který čekal na 
křižovatce na zelenou.

Celkový dojem ale až tak veselý a pří-
jemný nebyl, a  tak po dvanácti dnech 
z  Indie Češi doslova prchli do Tibetu 
a Nepálu. „Šel jsem něco koupit do lékár-
ny, takového domečku s výdejním okén-
kem. Stál jsem ve frontě a najednou mě 
táhlo něco za košili. Tak jsem se otočil, 
ale za mnou nikdo. Stál  jsem na takové 
bedýnce, tak jsem se podíval dolů a teď 
si představ tu hrůzu. Tam bylo normálně 

prkno, na tom prkýnku, vypadalo to jako 
větší skateboard, byla ložiska místo kole-
ček. A na tom prkýnku seděl trup člověka 
v turbanu. Ten člověk ke mně vztahoval 
ruce a chtěl bakšiš. Na tom by nebylo nic 
divného, jenomže jednu tu ruku jsem měl 
zamotanou v košili a tou druhou mířil ke 
mně. Jeho ruce končily někde u předloktí 
a z nich čouhaly kosti, které byly na konci 
zalomené a kolem nich měl zetlelé maso. 
Asi měl lepru. Já jsem se tak strašně lekl 
a zařval jsem: ,Ježíšimarjá, co chceš?‘ Bída 
toho člověka byla neskutečná, takže jsem 
mu samozřejmě nějaké peníze dal, ale byl 
to horor. A ne jediný.“

Podle Viktora se to nedalo vydržet. 
Kamkoli se pohnul, pořád chtěl někdo 
peníze. „Každý den jsem si stanovil část-
ku, kterou těm lidem věnuji, ale bylo jich 
strašně moc. Nikdy nezapomenu na to, 
jak jsem vylezl ven z auta, měl jsem kože-
né kotníčkové boty, a najednou se ke mně 
vrhli dva malí kluci, maximálně šestile-

tí. Jeden z nich mi začal kartáčem čistit 
boty. Říkám mu, ať to nechá být, že to 
nechci. Kluk začal normálně brečet a čis-
til dál. A říkal: ,Pane, já nežebrám, já si ty 
peníze chci vydělat.‘ Ale já už jsem byl v té 
době, to bylo na konci té indické cesty, tak 
okoralý a unavený, že jsem tomu klukovi 
tehdy nic nedal. Nebo ke mně přišel kluk 
a chtěl peníze. Odmítl jsem. On se na mě 
tak podíval a říká mi: ,Pane, ale já mám 
takový hlad…‘ Bylo to všude. Na každém 
kroku nějaká živoucí tragédie, která po-
třebovala peníze. Taky jsem mu tehdy 
myslím nic nedal. Ale já jsem dával furt. 
Zůstalo to ve mně jako jizva.“ 

Navzdory přání obou manželů se vztah 
zachránit nepodařilo. Byl rozbitý na příliš 
mnoho kousků, které již nešly slepit. Vše 
zašlo až příliš daleko. Viktor, kterého to 
dlouho trápilo, se snaží vzpomínku od-
lehčit. „Měli jsme spolu rozepře, však víš, 
jak to vypadá v manželství, Milane. Kdo 
je šéf u vás v domácnosti? Ty to nebudeš, 

„Vybudovat jméno v Japonsku trvá několik 
desítek let. Lidé, kteří mi teď dávají práci, 
jsou ti, kteří mě znají od prvního dne, 
co jsem v Japonsku.”   Foto archiv VO
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viď? Je to totiž všude stejné. Ostatně já 
o své nynější japonské ženě mluvím jako 
o velitelce. Občas jí říkám i ředitelka ze-
měkoule. Ale v  češtině, aby mi nerozu-
měla. Někdy jí říkám, že se cítím jako 
chovanec nápravného zařízení. Asi po 
pěti letech mi ale řekla, že zjistila, že se se 
mnou nedá nic dělat a že už to nemá smy-
sl, že ztratila chuť mě předělávat,“ směje 
se restaurátor samurajských mečů.

Tři generace
Zatímco první manželství padlo na oltář 
Viktorovy práce – jak tehdy pronesla jeho 
první žena, „meče jí ukradly manžela“ – 
díky tomu, že to nakonec Viktor Ono zvlá-
dl a prosadil se v nepředstavitelně konku-
renčním prostředí, pracovní život se mu 
do vztahu s druhou ženou, s níž má dvě 
malé děti (na titulní fotce) příliš nepromí-
tá. Přesto to není snadné. „Je to sice Japon-
ka, takže rozumí tomu, co znamená moje 
práce, ale je to typická žena dnešních dnů. 

Nechci říct, že nemá pro moje řemeslo po-
chopení, spíš je to postavené tak, že to, co 
dělám, se do dnešní doby absolutně neho-
dí. Manželka pracuje proto, že necítí jisto-
tu. V mém zaměstnání nic jako sociální jis-
tota neexistuje. Je fakt, že když se se mnou 
něco stane, tak je konec, a rodina je bez-
branná,“ vysvětluje tamější realitu. „Tady 
nemá člověk nárok na nic. Když přijdeš 
o práci ve firmě, dostaneš aspoň po urči-
tý čas nějakou podporu. U řemeslníků nic 
takového nefunguje. I když mám příjem, 
který pokryje rodinné náklady, jistota to 
není. Žiju ze dne na den, protože kdybych 
přemýšlel o tom, co bude za týden nebo za 
půl roku, tak to nevydýchám. Takhle jsou 
na tom ale všichni japonští řemeslníci.“

V Japonsku nezáleží ani tolik na tom, 
jestli jste průměrní, dobří nebo nejlepší, 
ale na tom, jestli máte důvěru a stabil-
ní klientelu. „To je ta nejtěžší věc. Než si 

dílna získá stabilitu, trvá to minimálně 
dvě až tři generace. V  Japonsku nejsi 
schopen vybudovat jméno za 20 let. Po-
dívej se na mě. Lidé, kteří mi teď dávají 
práci, jsou ti, kteří mě znají od prvního 
dne, co jsem v Japonsku. Z první školy, 
kde jsem se učil šermovat, a z dílny mis-
tra Omoriho, kde jsem začínal. Teď jsem 
dostal práci také od pana Matsudy, pro 
mě nejzajímavějšího mečíře v Japonsku. 
Než jsem od něj ale dostal první zakáz-
ku, trvalo to sedmadvacet let. Nedávno 
jsem pro něj něco dělal, poslal jsem mu 
hotovou práci, a on mi zavolal a zeptal se 
mě, co si o tom meči myslím. To je pro 
mě cennější než jakýkoli diplom. Když ti 
takový člověk zavolá a zeptá se tě, co si 
myslíš o jeho práci, je to vyznamenání. 
On je v oboru padesát let, já teprve tři-
cet,“ vysvětluje brusič vzácných mečů, 
jak se přemýšlí v jiné kultuře.

Vydělané dolary nenávratně mizely, 
a tak bylo načase vyrazit do Prostějova. 

„Přímým“ letem z Káthmándú ruskými 
aerolinkami, který udělal neplánova-
nou pauzu v Bahrajnu, a nakonec přistál 
v Moskvě, načež uletěl navazující spoj do 
Frankfurtu. Další letěl až druhý den. Za 
poslední peníze sedl Viktor s  tehdejší 
ženou na vlak, který je dovezl na česko-
-německou hranici. Kus museli pěšky, 
protože je se všemi bágly nechtěl nikdo 
vzít, než se slitoval jeden řidič kamionu, 
který je přiblížil až na Moravu.

V komůrce v bytě u rodičů si Viktor 
zařídil malou dílnu a začal shánět práci, 
protože po japonských mečích nebyla 
pochopitelně v  Česku příliš vysoká po-
ptávka. Po japonském vzoru Viktor po-
chopil, že o sobě musí dát vědět. Proto 
napsal dopis, kterým obeslal redakce 
různých časopisů. Ozval se Mladý svět, 
Mladá fronta i ČTK. A na základě člán-
ků také jeden sběratel, který si dal za cíl 

Viktorovi pomoct, protože dokázal oce-
nit jeho vzácnou práci. A tak mu sháněl 
drobné kšefty, a Viktor se dal mezitím 
zdravotně do pořádku.

Po roce a půl přišla nečekaná nabídka 
z Japonska. Do Čech totiž dorazil známý 
japonský brusič mečů, kterého Viktoro-
va práce zaujala, neboť má „nadstan-
dardní úroveň“. „Osobně jsem se s ním 
setkal a poprosil jsem jej tehdy, zda by-
chom u něj mohl pokračovat ve studiu, 
protože jsem z jeho strany cítil velkou 
náklonnost. Hlavně to byl velmi známý 
a uznávaný člověk. Souhlasil.“ Bohužel, 
Japonec souhlasil jen proto, že jej ani ve 
snu nenapadlo, že by ten zvláštní Čech 
do Japonska opravdu přijel. Japonská 
korektnost je někdy zvláštní. Čecha tak 
vůbec nenapadlo, jak moc a hlavně ne-
mile bude Japonec překvapen, když do 
Tokia opravdu dorazí. V Japonsku totiž 
není nic, jak se zdá. Ale o tom zase až 
příště. vid 

Žiju ze dne na den, protože kdybych přemýšlel o tom, 
co bude za týden nebo za půl roku, tak to nevydýchám. 
Takhle jsou na tom ale všichni japonští řemeslníci.
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P ětadvacátého července 2019, 
v  polovině okurkové sezony, 
informovala média o  zřízení 
Komise pro udržitelnou ener

gii a klima Rady hlavního města Prahy. 
Celosvětový boj proti změnám klimatu 
je v plném proudu a agenda moderních 
ekologických trendů nabývá na síle ne
jen na globální úrovni pod záštitou OSN 
či Evropské unie, ale shora se šíří i  do 
jednotlivých států či metropolí, jako je 
Paříž, New York či Londýn. Ani zde ale 

proklamovaná snaha o ochranu klimatu 
nekončí – jejím hlavním nedobrovolným 
„hrdinou“ se totiž má stát jednotlivec, 
občan.

Hitem posledních týdnů a měsíců se 
stal na tomto poli pocit viny za to, že 
lidé létají letadlem. V předchozích dílech 
našeho ekologického seriálu jsme při
nesli pozoruhodný příběh šestnáctileté 
švédské školačky Grety Thunbergové, 
jež se díky PR manažerovi a  finanční
kovi Ingmaru Rentzhogovi a  vlastním 

ambiciózním rodičům, kteří na zeleném 
byznyse vydělávají miliardy, stala hlavní 
tváří klimatického aktivistického hnutí. 
Manipulovaná a jako figurka na šachov
nici po světě přesouvaná dívka z elitní 
rodiny – tu vlakem, jindy na jachtě – bro
jí proti letecké dopravě tak plamenně, že 
se jí za pomoci korporátních médií zapo
jených do této agendy, která by se dala 
bez nadsázky popsat slovy „zachráníme 
planetu tím, že z vás vytaháme ještě víc 
peněz“, daří podobným směrem mani

PĚŠKY půjdete!
V dalším díle našeho ekologického seriálu si představíme jednoho 

z nejvýraznějších českých reprezentantů globálního zeleného hnutí,  
který na co sáhne, to promění ve zlato…
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pulovat statisíce především mladých lidí 
po celém světě.

V  Gretině domovském Švédsku si 
již nachází cestu do slovníků výraz 
flygskam, jenž by se dal volně přeložit 
jako „stud z létání“. Švédové už po dese
tiletí, podobně jako jiné „zimní“ národy, 
tradičně létají do teplejších destinací, 
aby si odpočinuli od chladného počasí. 
Zejména mladí lidé ale prý tento model 
v poslední době přehodnocují a do le
tadla by nesedli, ani kdyby měli umrz
nout. Podle britské BBC se k  tomuto 
hnutí hlásí již desetitisíce Švédů, kteří 
se „snaží ulevit svému svědomí, které 
by jinak tížil pocit viny kvůli účasti na 
produkci značných emisí oxidu uhliči
tého“. Podle Evropské agentury pro ži
votní prostředí prý vznikne přepravou 
jednoho pasažéra letadlem na vzdá
lenost jednoho kilometru 285 gramů 
tohoto plynu, zatímco u automobilu je 
to 158 a u vlaku pouhých 14 gramů. Po
nechme teď s dovolením stranou otáz
ku, kdo a proč si vzal na mušku zrovna 

oxid uhličitý, plyn, který dýchají všech
ny rostliny a my jej vydechujeme. Stejně 
jako jestli vyšší hladina CO2 způsobuje 
vyšší teploty, nebo vyšší teploty přiná
šejí naopak vyšší koncentraci CO2, jak 
tvrdí někteří významní klimatologové.

Greta Thunbergová lidi, kteří přestá
vají létat, inspirovala tím, že vyrazila 

vlakem na Světové ekonomické fórum 
do švýcarského Davosu i na klimatickou 
konferenci do polských Katovic. Napří
klad Alejandra Fuentesová i  se svými 
dětmi v předškolním věku jela ze Švéd
ska několik dní vlakem na dovolenou do 
Torremolinos na jižním pobřeží Španěl
ska. Vzít si deset dní dovolenou, čtyři 
dny jet do Španělska, vykoupat se a jet 

čtyři dny zase zpátky, to je vskutku za
jímavá představa. Jenže zatímco Greta 
díky bohatým sponzorům a  rodičům 
nemusí chodit do školy ani do práce, 
takže jí je jedno, jestli se plaví jachtou 
stavebního magnáta do New Yorku čtr
náct dní nebo měsíc, normální člověk si 
to nemůže zkrátka dovolit. 

A  stejně tak si nebude moct v  bu
doucnu dovolit létání nebo drahý elek
tromobil, až se zdraží letenky a zaká
žou auta se spalovacími motory, jak si 
přejí do roku 2030 němečtí poslanci... 
Cestování by se tak pro méně majetné 
obyvatele Evropy, kterých je většina, 
stalo po desetiletích svobody opět ne
dostupné.

Švédové jako jiné „zimní“ národy tradičně létají 
za teplem. Mladí lidé ale tento model přehodnocují 
a do letadla by nesedli, ani kdyby měli umrznout.

Foto AdobeStock
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Švédská vláda již seriózně plánuje vyš
ší zdanění letů. Totéž prosazují němečtí 
Zelení, kteří chtějí uvalit tak velkou daň 
na letecký benzin, že tím de facto zne
možní běžným lidem létat. U nás tuto 
myšlenku hájí třeba bývalý předseda 
Strany zelených Matěj Stropnický, člen 
rodiny, která přitom letecky pendluje 
mezi Českou republikou a Izraelem, kde 
velvyslancuje jeho otec Martin Stropnic
ký. Mladý Stropnický však prohlásil, že 
„není normální, aby 80 procent českých 
občanů mohlo každý rok dosáhnout na 
leteckou dovolenou“, a tak je třeba létání 
daleko víc zdanit.

Trochu to připomíná událost z  po
čátku srpna, kdy si uspořádali největší 
světoví boháči z  řad byznysu, financí, 
politiky a kultury spolu s evropskými 
královskými rodinami klimatický sum
mit pro záchranu planety na Sicílii a do
razili na něj soukromými letadly.

Právě tak vypadá celá podstata dneš
ního ekologického hnutí: Lidé, kteří 

vydělali své miliardy v ekonomice zalo
žené na drancování přírodních zdrojů 
nebo na dotačním byznyse, najednou 
zezelenali a chtějí vybrat od ostatních 
lidí ještě víc peněz na daních či povolen
kách za vypouštění C02. Nejbohatší tak 
budou ještě bohatší a  nejchudší ještě 
chudší.

Zelené zlato
Na tom, že Praha zřídila Komisi pro 
udržitelnou energii a klima Rady hlav
ního města Prahy, by ve světle moder
ních trendů coby součásti klimaticko
obchodního aktivismu posledních 
měsíců a  let nebylo samo o  sobě nic 
zvláštního. Překvapení znamenalo až 
sdělení, že magistrát vedený pirátským 
primátorem Zdeňkem Hřibem jmeno
val do čela této komise bývalého šéfa 
Strany zelených a nyní předsedu bezvý
znamné a nikam nezvolené strany LES 
(Liberálně ekologická strana) Martina 
Bursíka. 
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Martin Bursík je velice zajímavá osob
nost. Na rozdíl od mnoha jiných politiků 
je vzdělaný, kultivovaný, má perfektní 
vyjadřovací schopnosti a  z  dálky vypa
dá jako ideální funkcionář, který nedělá 
ostudu a  volič se za něj nemusí stydět. 
Jde jistě o vzácné atributy, které je třeba 
vyzdvihnout a ocenit. Když v roce 2005 
převzal Stranu zelených, v době, kdy se 
svět jevil ještě aspoň trochu jako normál
ní a lidé měli pouze dva druhy záchodů 
a pohlaví, dovedl bandu povětšinou nepo
užitelných výstředních aktivistů přikrýt 
svojí fasádou pragmatického a  praktic
kého lídra. Lídra, jenž dokáže idealismus 
propojit s reálným a tvrdým politickým 
a  byznysovým světem a  nepůsobí jako 
E. T. Mimozemšťan, který právě přistál 
na Zem. Chvíli to vycházelo. Jenže právě 

tato jeho schopnost se zároveň zanedlou
ho ukázala jako nejvíce problematická. 
Perfektně totiž ilustruje podobu součas
né zelené politiky, která nabírá v celém 
západním světě na obrátkách. Jemně by 
se dala shrnout do krásného českého rče
ní „není všechno zlato, co se třpytí“. A na
opak, i to, co se netřpytí, dokáže ve zlato 
proměnit.

Jelikož uhlazenost moderního poli
tika přitáhla ve volbách dost idealistic
kých, a  přitom realisticky smýšlejících 
voličů, kteří si přáli změny (k lepšímu), 
stal se Martin Bursík vicepremiérem To
polánkovy vlády a ministrem životního 
prostředí. Od slov tak konečně mohl pře
jít k činům.

V  roce 2007 se mu ve vládě s  ODS 
a lidovci podařilo prosadit první zelený 
majstrštyk. V  březnu vystoupil v  Po
slanecké sněmovně a  vyzval poslance 
k  podpoře celkem nenápadného zá
kona o ovzduší: „ (…) Ve vládě jsme se 
shodli dokonce jednomyslně na princi
pu, který ukládá povinnost osobě, jež 

uvádí na trh motorové benziny a mo
torovou naftu, aby v  období kalen
dářního roku zajistila, že na trh bude 
uvedeno určité množství biopaliv. (…) 
Rád bych vás požádal o podporu a puš
tění tohoto zákona do druhého čtení. 
Ta dohoda v  rámci koalice byla velmi 
obtížná. Všem kolegům děkuji za to, 
že jsme našli kompromis, který záro
veň umožňuje, aby se v  ČR rozvinuly 
všechny typy  biopaliv, které připada
jí v  úvahu. Je to příležitost pro české 
zemědělce, je to cesta, jak snížit naši 
závislost na dodávkách ropy, a zároveň 
je to nikoliv nevýznamný příspěvek ke 
snižování emisí  skleníkových plynů, 
protože jak známo emise oxidu uhliči
tého z biopaliv jsou neutrální, protože 
se jedná o uzavřený cyklus uhlíku.“

Zákon o ovzduší, který v sobě ukrýval 
podporu biopaliv první generace, tehdy 
skutečně „prošel“. Kromě pana Bursíka 
udělal šťastným ještě minimálně jed
noho člověka – současného premiéra 
Andreje Babiše, jenž pro tuto podporu 
biopaliv vydatně lobboval. Babišovy fir
my Preol, Primagra a  Ethanol Energy, 
nyní zaparkované ve svěřenském fondu, 
dodávají státní firmě Čepro, kde se při
míchává nejvíc takzvaných biopaliv do 
klasického benzinu a  nafty, kolem  80 
procent celkové produkce. Kvůli tomuto 
nesmyslu se na českých polích ve velkém 
začala pěstovat řepka, jejíž methylester 
se dává do veškeré nafty, či kukuřice, 
z níž se vyrábí bioethanol do benzinu. 
Českou krajinu tak zaplavily tisíce a  ti
síce hektarů štědře dotovaných plodin, 
které slouží jedině k  tomu, aby ničily 
motory a  vydělaly miliardy Agrofertu. 
Abychom nikomu nekřivdili, dodejme, 
že byl zákon vytvořen dle evropské 
směrnice z  roku 2003. To znamená, že 
by jej schválil pravděpodobně každý mi

Krásně se nám ty dotace rozjíždějí... Zelený 
byznysmen Martin Bursík ve své domácí 

pracovně. Podaří se mu jednou v Praze 
zakázat auta se spalovacími motory, 

jak by si přál?   Foto Profimedia

Pokud má teď Pražan automobil se spalovacím motorem, 
tak by měl být jeho poslední. Běžná auta budou muset 
z Prahy zmizet. Martin Bursík
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nistr životního prostředí. Zatímco se ale 
Unie v tomto případě na rozdíl od Čechů 
poučila a už za tři roky seznala, že tato 
biopaliva mohou vytvářet až čtyřnáso
bek emisí skleníkových plynů než stan
dardní ropná paliva jako benzin a nafta, 
Češi ničí motory a krajinu ve prospěch 
Agrofertu dál. 

Martin Bursík byl ale při chuti a  roz
hodně nevypadal, že by u  schvalování 
tohoto zločinu proti přírodě i zdravému 
rozumu kdovíjak trpěl. Naopak, v té době 
již měl na pažbě ještě větší zářez – zákon 
o  podpoře solární energie. „Chystáme 
nový systém dotací. Nejdůležitější bude, 
že se podpory budou co nejvíc blížit do
tacím nárokovým. Kdo splní nastavené 
podmínky a bude mít potřebnou techno
logii, dostane podporu,“ vysvětloval mini
str životního prostředí, než sněmovnou 
prošel jeden z největších českých tunelů 
všech dob, o němž jsme si povídali v říjno
vé Šifře a který vychází české daňové po
platníky na desítky miliard ročně. Podle 
tohoto zákona musí vykupovat stát elek
třinu od každého, kdo ji vyrobí pomocí 

solárních panelů, za pevně stanovenou 
cenu. A aby stát mohl provozovatelům so
lárních elektráren tyto dotace platit, za
komponoval náklady do ceny běžné elek
třiny, která je tak stále dražší. A to jsme se 
ještě nedostali ani k „ekologické“ stránce 
věci u fotovoltaiky, na niž si budeme mu
set vyhradit samostatný díl. 

Mlčte a plaťte
Uplynulo deset let a  Martin Bursík se 
hlásí o slovo znova. Jako šéf magistrátní 
komise, kam ho instalovali Starostové 
a nezávislí, TOP 09 a lidovci, zvedl znovu 
prapor a opět vyrazil do boje proti vlast
nímu národu. Hned v prvním rozhovoru, 
kdy mu předložili před ústa mikrofon, se 
rozběhl a  udeřil symbolického občana 
přímo na solar. V rozhovoru pro Český 
rozhlas prohlásil doslova a do písmene 
toto: „Pokud má teď Pražan automobil 
se spalovacím motorem, tak by měl být 
jeho poslední. Běžná auta budou muset 
z Prahy zmizet.“ Tenhle liberál, jak sám 
sebe nazývá, ve skutečnosti spíše ekolo
gický Mao CeTung, namísto toho, aby po 

Zelení aktivisté přicházejí s čím dál 
bláznivějšími nápady. Sami na tom ale 

slušně vydělávají a k ostatním jsou přísnější 
než k sobě. Chodit v tom umí i Malena 
Ernmanová, matka zelené ikony Grety 

Thunbergové.   Foto Profimedia
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tom všem, co českému občanovi a život
nímu prostředí provedl, alespoň mlčel 
a  šoupal nohama, při první příležitosti 
řekne, že zakáže lidem jezdit autem.

Jak toho chce Martin Bursík dosáh
nout? Svými standardními metodami. 
Hodlá na to sebrat peníze občanům 
a zavést miliardové dotace. „Když si fir
my, které kupují nová auta co čtyři roky, 
nebo domácnosti, co to dělají každých 
10 až  14 let, pořídí elektromobil, tak 
taky získají řadu zvýhodnění a  ekono
mických nástrojů. Ty budou motivovat 
i ty, co sem dojíždějí, aby šli ekologickou 
cestou.“ Na „řadu zvýhodnění a ekono
mických nástrojů“, braných samozřejmě 

z cizího, je právě Martin Bursík největší 
expert. Nikdo tomuto byznysu, které
mu se eufemisticky říká ekologie (přes
tože životní prostředí ničí ještě víc, než 
kdyby se nic nedělalo a všechno zůstalo 
při starém), nerozumí lépe než on.

Jakmile každý zelený pokus ztroskotá, 
přijdou jeho architekti a  obhájci s  vý
mluvou, kterou přetavil ve svůj nejslav
nější bonmot bývalý ruský premiér Vik

tor Černomyrdin: „Měli jsme ty nejlepší 
úmysly, ale dopadlo to jako vždycky.“ My 
nic, my muzikanti.

Při troše optimismu by se tomu snad 
i  dalo věřit, pokud by se neopakovaly 
tyto věci stále dokola. A pokud by ne
tvořily stejný vzorec, který nejkrysta
ličtěji reprezentuje a  ztělesňuje právě 
Martin Bursík. Tak, jako na strašení 
apokalypsou vydělávají miliardy rodiče 
Grety Thunbergové, lobbisté za ní nebo 
bývalý americký viceprezident Al Gore, 
heslem „všechno zlé je pro nás dobré“ 
se řídí i nový předseda Komise pro udr
žitelnou energii a klima Rady hlavního 
města Prahy. Jeho hlavním „džobem“ 
totiž není ani politika, ani aktivismus, 
natož pak ochrana životního prostře
dí. Je to byznys. Martin Bursík je ma
jitelem firmy Ecoconsulting, která se 
zabývá „ekologickým poradenstvím“. 
Jinými slovy, poté, co její šéf prosadí či 
prolobbuje nějaký ten nový větrný, foto
voltaický či elektromobilní zákon, sobě 
a svým obchodním partnerům pomůže 
získat státní podporu a miliardové do
tace. A aby na to všechno měli peníze, 
ostatním – mnohdy těm nejchudším – 
zvýší daně a napaří nové a nové poplat
ky, zákazy a nařízení.

Nejde jen o  specialitu Martina Bursí
ka, mimochodem též experta Programu 
OSN pro životní prostředí. Podobně jako 
jiní se jenom veze na vlně globální agendy 
a nejvýdělečnějšího byznysu dneška. Může 
si podat ruku třeba s rodiči a manažery 
Grety Thunbergové a jim podobnými. Ale 
také nám dobře poslouží jako ideální mo
delový příklad, na kterém můžeme krásně 
pochopit, že o planetu Zemi tady nikdo 
nešlo. Dokud lidé, masírovaní médii, ne
pochopí, že to, že občanům vrchnost zvýší 
daně a zakáže jezdit autem, zatímco oni 
si budou létat vrtulníkem, planetu určitě 
nezachrání. Ani kdybychom se u toho měli 
všichni ustydět.   vid 

Jakmile každý zelený pokus ztroskotá, přijdou jeho 
architekti s typickou výmluvou: „Měli jsme ty nejlepší 
úmysly, ale dopadlo to jako vždycky.“ 
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Na Facebooku na mě vyskočila 
reklama na knihu o tom, jak 
být pravým mužem. V době 
krize hodnot a  pomatení 

rolí, kdy skoro nikdo neví, kým je, pro-
tože ženy mužní a muži zženšťují, jis-
tě chvályhodný počin. A protože jsem 
chtěl o dospělosti i o tom, co znamená 
být skutečným mužem, již delší dobu 
napsat článek, zavolal jsem přímo její-
mu autorovi, známému guruovi přes 
kurzy pro muže a  výcviky, jimž se 
módně říká také mužské kruhy.

Před pár lety jsme se potkali na něja-
ké akci a prohodili spolu pár slov. Jako 
filmový hrdina zrovna nevypadal. Spíš 
jako vekslák s velkým břichem, který 
se dal na osobní rozvoj, protože vy-
tušil díru na trhu. Podle zevnějšku se 
ale člověk soudit nemá. Třeba má ně-
jaké skryté kvality, které – neprošed 
kurzem osobního rozvoje za pár tisíc 
– nevidím, kdo ví. Za několik týdnů mi 
od něj přišel e-mail, že dělám skvělý ča-
sopis, a kdybych měl chuť, je otevřený 
rozhovoru. Ta chvíle právě nastala.

Domluvili jsme si schůzku na pravé 
poledne. Sedím v  jedné pražské ka-
várně a čekám. Pro jistotu píšu SMS, 
kde je můj stůl, aby mě nepřehlédl. 
Čekám pět minut. Deset minut. Nic. 
Nějaký nový mužný trend? Nemyslím 
si. Po jedenácti minutách přijde krát-
ká zpráva se dvěma hrubkami, že sto-
jí v zácpě na dálnici. Za další minutu 
pípne esemeska s otázkou, kolik mám 
času. Odepisuji, že záleží na tom, 
v kolik dorazí. Guru volá. Prý jede od 

Počernic a cesta je kompletně zaseka-
ná, takže dorazí nejdříve za hodinu. 
Polknu na sucho.

Jelikož jsem shodou okolností jel ten 
den zrovna také směrem od Počernic, 
jen asi o tři čtvrtě hodiny dříve, věděl 
jsem, že cesta byla úplně prázdná, ši-
roko daleko nebyla ani jedna kolona 
a do centra to trvá nejvýš pětadvacet 
minut. Je jasné, že se na schůzku vy-
flákl. Místo aby přiznal, že si to špatně 
zapsal nebo na to zkrátka zapomněl, 
rozhodl se pokračovat v  komedii dál. 
Prý zaparkuje u  kraje a  vyřídíme vše 
po telefonu. 

V telefonu je naprostý klid, po dálnici 
ani památky. Možná volá z garáže. Po-
vídá mi, jak mohou muži změnit svůj 
život, svoji kulturu, vztahy se ženami 
i  otcovství, aby se mohli posunout 
směrem k  pravdivějšímu, autentičtěj-
šímu a láskyplnějšímu životu. A hlavně 
dokázali „cítit“. Vysvětluji mu, jakým 
způsobem chci článek pojmout. Buď 
se pobavíme o tom, proč muži nejsou 
muži a jaké vzorce jim brání v tom, aby 
dospěli. Nebo nastíníme vizi, jak z kri-
ze mužství ven. Přikláníme se k první 
variantě a domluvíme si termín na te-
lefonický rozhovor.

Nakonec jsem mu poslal ještě ese-
mesku, ať mi pošle tu knížku, abych 
se mohl připravit na rozhovor, a když 
bude aspoň trochu dobrá, tak ji v textu 
zmínit. Odpověď přišla vzápětí. „Kníž-
ku? Jako zdarma? Milane, nechci. Ško-
da že jsme ztráceli čas. Nesedí mi to. 
Ruším rozhovor. Děkuji,“ píplo mi na 
displeji. 

 „Ano, abych se připravil na roz-
hovor a  poreferoval o  ni, to je přece 
normální. Fakt mi nechceš poslat 
knížku, o které bych psal? O takovou 
,spolupráci‘ vlastně taky nestojím,“ 
odpověděl jsem stroze. Normálně 

jsem mu tykal, protože pravý muž se 
s vykáním neobtěžuje, jak mi Chlapák 
ukázal již deset vteřin poté, co jsme se 
tenkrát poprvé potkali.

Píplo už jen osobně-rozvojové: „Okey. 
Necítím to. Nechme to být. Děkuji. Přeji 
vše dobré.“

Král Ego
Poučení z  krizového vývoje: Jakmile 
někdy narazíte na chlapa, který v tele-
fonu i  v  esemesce používá slova jako 
„nesedí mi to“ a „necítím to“, nebo vám 
oznámí, že něco naciťuje či provádí 
láskyplně a  vědomě, buďte ve střehu. 

Jakmile narazíte na chlapa, který v telefonu i v SMS používá 
slova jako „nesedí mi to“ a „necítím to“, nebo něco provádí 
„láskyplně“ a „vědomě“, buďte ve střehu.

CESTA do hlubin 
chlapákovy DUŠE

Proč je pro většinu mužů tak těžké dospět? Jaké jsou nejčastější projevy mužské 
nezralosti? Jak se to promítá ve vztazích? A proč jsou nejhorší hodní hoši?
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Jsou to jenom řeči. Skutečný muž totiž 
o  těchto věcech nemluví, ale přede-
vším je sám dělá.

Chlapák je taky mužem, ne že ne, ov-
šem mužem minulosti. Starých principů 
a pořádků, které již nefungují, i když je 
usilovně a „láskyplně“ barvíte narůžovo 
a  změníte barvu košile i  slovník. Muži 
staré éry se také jinak říká macho. Jeho 
hlavní devizou je bezohlednost, sobec-
kost, neupřímnost, ostrost loktů, nena-
sytnost a  chamtivost. Vlastnosti, kte-
rým všem společně vládne jediný král. 
Král Ego.

Právě kvůli archetypu Chlapáka se 
svět dostal na pokraj sebedestrukce. 
I  když, na rozdíl třeba od středověku, 
Chlapák nemusí smrdět, používá slušivé 
obleky, chodí na pedikúru, jí ve vybra-
ných restauracích a mluví o  lásce, soli-
daritě, novém světě a dobrotě, je to po-
řád on, pouze v bledě modrém. Chlapák 
byl zvyklý, že mu vše vycházelo a dostal 
to, co chtěl. Na úkor ostatních. Vítěz 
bere vše. Účel světí prostředky a nikdy 
nemá dost.

Vydělal jsem miliony? Chci miliardy. 
Mám miliardy? Franta má desítky mili-
ard. Jsem nejbohatší Čech? Chci být nej-
bohatší Evropan. Patří mi celá republika? 
Dejte mi celý svět. Celý svět je málo, co 
takhle vesmír? Víc, rychleji, silněji, bez 
ohledu na důsledky. To je vnitřní motor 
Chlapáka.

Hodní kluci
Existuje ale i opačný typ mužů – takzva-
ní hodní kluci. Jakmile vám tak někdo 
řekne, máte problém a měli byste se nad 
sebou zamyslet. Synonymum pro hod-
ného hocha je totiž blbec.

Ještě než jsem Chlapákovi stihl vy-
světlit, co chci, aby si z článku čtená-
ři odnesli (nenechal mě ani domluvit, 
nějací čtenáři ho moc nezajímali), 
a  než jsme se snad navždy rozloučili, 
pustil se do monologu, jak jsou hodní 
kluci na rozdíl od opravdového muže, 
za kterého se samozřejmě považuje, 
hrozní. Neumí říct ne a všem se snaží 
vyhovět, aniž by věděli, co vlastně chtě-
jí a kdo jsou. Měl samozřejmě pravdu, 

To je pohodička, když za mě všechno řeší 
žena a postará se i o děti a o domácnost... 
Ještě by mohla dát auto do servisu...
Foto AdobeStock



37

TÉMA

ovšem stejně jako ve všem ostatním 
v životě i tady platí, že jde jen o opačné 
póly téhož problému a dobrý není ani 
jeden extrém. Před Chlapákem i  Jou-
dou tak leží stejný, velmi nelehký život-
ní úkol – stát se mužem. Teprve když 
to oba dva zvládnou, může se svět ob-
rátit k lepšímu.

Mohlo by se zdát, že být hodným ho-
chem je přece jen přijatelnější varianta 
než si hrát na Chlapáka. Hodný kluk 
přece neubližuje, neškodí, je zdvořilý, 
neprahne po moci a  nevyvolá jen tak 
zničehonic třeba válku. Možná nemá 
na první pohled tak široký a ničivý zá-
běr na své okolí jako Chlapák, který se 
vydrápal do čela menšího firemního 
kolektivu, korporace nebo třeba celého 
státu. I tak to s ním ale není žádný med. 
Především pro nejbližší okolí.

Hodný chlapík je totiž velmi často 
nesamostatný a  v  běžném životě ne 

zcela dobře použitelný. Jeho problé-
mem je totiž nezralost a  nerozhod-
nost. Nebavíme se teď nutně o typic-
kém podpantoflákovi, ale řekněme 
o  zdánlivě normálním a  bezproblé-
movém týpkovi, kterého mají skoro 
všichni rádi. Až na... vlastní ženu. „Ne-
rozhodnost a neprůraznost, výmluvy 
na to, jak to nejde, jak neví, co má dě-
lat, jak si neví rady, to je nepřitažlivé,“ 
píše se v článku s lakonickým názvem 
Když se muž chová jako dítě. Jedná se 
pravděpodobně o  nejlepší text, jaký 
jsem kdy na mužské a obecně rozvo-
jové téma četl.

Jo, kdyby jenom nepřitažlivé… „Když 
muž neví, tak tím nesmí zatěžovat svoji 
ženu. Protože ona mu velice často záhy 
začne pomáhat a  řešit to. To možná 
pomůže situaci vyřešit, ale jejich vztah 
se promění. Vytratí se z  něho polari-
ta. Žena se stane pomocnicí, služkou, 

matkou.“ Jistě znáte také zástupy párů, 
jež tvoří praktická a rázná žena, která 
skoro vše zařídí, připomene, vymys-
lí, udělá a zorganizuje, a muž, jenž jen 
laxně čeká na instrukce a bez svojí ženy 
si nedojde pomalu ani na toaletu… Ha-
ničko, nevíš, kde mám klíče? – Franto, 
do desíti ať jsi doma… Korunu všemu 
tyto páry nasadí, když si říkají mámo 
a táto. Praktická máma a trouba táta, to 
je možná nejčastější model partnerské-
ho soužití v Čechách a na Moravě. Tím 
druhým je vzteklý rapl a diktátor a obě-
tavá a ušlápnutá puťka. Nefunkční jsou 
samozřejmě oba typy vztahů – jeden 
je, jak se říká, za osmnáct a druhý bez 
dvou za dvacet.

Nedospělý trouba možná vypadá na 
první pohled snesitelněji, tento arche-
typ se však neomezuje jen na chlapíka 
před televizí, pro kterého mají Chorva-
té ve svém jazyce krásné slovo – papu-

čar… Pokud nedospělý muž získá jako 
partnerku oddanou ženu, která se mu 
stane pomocnicí, služkou či matkou, 
získá pocit jistoty a  zázemí a  vystrčí 
růžky. Žena už pro něj totiž není tak 
přitažlivá, jako když se o ni ucházel.

A  tak dříve nebo později, místo 
aby si toho vážil, zamíří jinam. „Spo-
kojen, že domácnost a děti jsou plně 
ve spolehlivých rukách jeho schopné 
pomocnice – manželky, vyrazí dě-
lat ramena na nové teritorium. A  to 
může být v  práci nebo příležitostně 
v  různých situacích. Proto může být 
muž na pracovišti obzvlášť přitažlivý. 
Je to jeho hřiště, kde dělá ramena. Do-
volí si to ale jenom proto, že má v zá-
dech jistotu své dobře zajištěné rodi-
ny. Kde už nefunguje to jiskření, které 
mu dává pocit výjimečnosti, a  tak si 
po kousíčkách bere tento pocit jinde. 
Jemně flirtuje s kolegyní, s prodavač-

Hodný chlapík je velmi často nesamostatný a v běžném 
životě ne zcela dobře použitelný. Jeho problémem je totiž 
nezralost a nerozhodnost. 
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kou v obchodě, je galantní k cizím že-
nám, hraje rytíře v různých situacích, 
které mají začátek a  konec časově 
jasně stanovený. Kochá se obdivným 
pohledem těchto žen, kterým jeho 
pozornost dělá dobře. Nabíjí se jejich 
zářícím úsměvem a  uznáním. Dobíjí 
si baterky jako ,muž, jako rytíř, jako 
princ, jako super chlap‘,“ četl jsem na 
obrazovce a poléval mě studený pot.

Nedospělý muž se přitom na veřejnos-
ti tváří jako ten, který všechno zvládá, 
i když ani neví, kde má doma ponožky. 
Budí dojem, že se vším si ví rady, že se na 
něj dá spolehnout. „Šíří o sobě do prosto-
ru informaci, jaký je skvělý. Tím pobláz-
ní hlavu mnoha dívkám a ženám, které 
o něm sní, mají ho ve svých představách 
už doma. Představují si, jak úžasné je žít 
s tímto princem, králem, s tímto úžas-
ným mužem jejich snů. Netuší ale, že 
tento muž je doma úplně jiný.“ Bezradný 
a nesebevědomý.

 To, že se muž na ulici otočí za kaž-
dou sukní, znamená, že je ještě dítě. 
Pokud takový chlapeček, co si hraje na 
muže, svoji manželku podvede a  za-
čne si nějakou aférku, ukončí ji právě 
v okamžiku, kdy si milenka začne či-
nit jakékoli nároky. Protože už nezvlá-
dá dvě teritoria, kde se po něm něco 
vyžaduje.

Čím víc pozornosti a obdivu se tako-
vému chlapečkovi – ať už se chová jako 
Chlapák, nebo Hodný hoch – dostane, 
tím víc se cítí být mužem. Začne si mys-
let, že je vážně borec. Jeho mozek je celý 
opilý touto iluzí a chová se stále více jako 
hovado.

Časy se mění
„Adrenalin se vyplavuje vždy, když do-
bývá nová území, když se snaží a uspěje. 
Může to být i maličkost – pomůže-li ko-
legyni s kabátem nebo jí přinese kávu, 
poradí jí s excelovou tabulkou… A ona 
ho ocení, věnuje mu zářivý úsměv. V ta-
kovém případě je on v  sedmém nebi. 
Cítí se jako chlap. A dělá to právě pro-
to. Dělá to právě pro tento pocit sám ze 
sebe. Na prvním místě není žena a její 
potřeba, ale jeho pocit. To je ta past. 

Když lichotky muž dělá sám pro sebe, 
tak si vybírá rychlé a snadné možnosti 
dosažení úspěchu. Nemá snahu se moc 
namáhat. Chce si dobít baterky a jít dál. 
,A proč by ne?‘ říká si. Vždyť všude ko-
lem je tolik pěkných ženských, které 
mají rády pozornost a drobné projevy 
náklonnosti…“

Skutečný muž se ale chová úplně ji-
nak. Ze své ženy nedělá ani svoji matku, 
ani sexuální objekt, ani na ni nezkouší 
svoje chytré řeči zahrnující pojmy jako 
„cítit“ či „láskyplný“. „Skutečný muž je 
věrný svému srdci. Co to znamená? On 
si vybral ženu. Ne jenom proto, aby spl-
nila roli milenky, porodila děti a stara-

la se o  něj a  o  domácnost. Nepoužívá 
ji. Žije s ní. A to je jiná úroveň práce se 
sebou. Tento muž se umí velice dobře 
ovládat. Ví, co se v něm děje a sleduje 
to. Dává velkou váhu taky tomu, co cítí, 
projevuje, říká jeho žena. Neodkládá. 
Ví, že načasování je klíčové pro dosa-
žení úspěchu. Akceptuje změnu jako 

konstantu. Počítá s tím, že cesta v part-
nerství mu dá zabrat. Neobviňuje ženu 
ze svého nepohodlí. Nečeká od ženy, že 
se o  jeho pohodlí postará. Naopak, on 
se stará o její pohodlí. A tím sílí. Kdyby 
dělal opak, tak slábne a jeho lenost ho 
dostane. Skutečný muž ví moc dobře, 
jak je lenost dravá. A svádí s ní boj celý 

Čím víc pozornosti a obdivu se chlapečkovi – ať už se chová 
jako Chlapák, nebo Hodný hoch – dostane, tím víc se cítí 
být mužem. Začne si myslet, že je vážně borec.

Typický postoj k řešení problémů ze strany 
nezralých mužů...   Foto AdobeStock
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život. Nechce jí propadnout. Je to pole, 
na kterém vždy vyhrává svůj vlastní 
vnitřní boj,“ píše se v onom geniálním 
článku, který by měl být povinnou čet-
bou pro celé lidstvo. Pro muže, aby si 
vyndali hlavu ze zadku a začali myslet, 
a pro ženy, aby věděly, na čem jsou.

Až dosud vše relativně fungovalo. Ve 
vztazích to sice skřípalo, ale nakonec 
to vždy nějak dopadlo. Sekernice si na-
šly své hodné joudy, kterým říkaly, co 
mají dělat a kdy, přičemž v iluzi zacho-
vání rodinného štěstí odvrátily zrak, 
když hrozilo, že uvidí něco, co vidět ne-
chtějí. Od totální mužovy neschopnos-
ti po zálety. Machističtí predátoři zase 
zapřáhli doma své otrokyně, aby měli 
klid na práci „tam venku“. Nebo uza-
vřeli sofistikované vztahy s kultivova-
nými a láskyplnými zlatokopkami. Jak 
ale s oblibou říká herečka Simona Bab-
čáková (rozhovor s ní najdete na straně 
8), časy se mění a  v  dnešní transfor-
mační době nezůstává kámen na ka-

meni. Všechno  nahromaděné svinstvo 
leze pomalu ven a staré modely přestá-
vají být snesitelné a funkční. I nejobě-
tavější hospodyni jednou dojde trpěli-
vost, neuvidí-li aspoň snahu.

Pokud se ani vám nevyhne nějaká ta 
partnerská krize, nezoufejte. Je to jen 
příležitost, jak se posunout dopředu 
a být lepší. Být mužem. 

Rozdíl mezi chlapečkem a chlapem 
v takové situaci je totiž zcela zásadní. 
„Pokud žena neví a potřebuje více času, 
zkušeností a  lásky, aby věděla, jestli 
s ním chce jít dál na cestě partnerství, 
nebo ne, chlapeček se stáhne. Vnitřně 
se ho to dotkne, že jí nestačí, co on 
nabízí, co ji dává, a cítí se záhy nedo-
statečný. Následně reaguje tak, jak 
mu jeho strategie přežití velí: urazí se, 
nevolá jí, začne balit jinou ženu, ztrá-
cí zájem, už není tak pozorný, nebo se 
zachová, jako by ona byla muž – nechá 
ji samotnou, ať si na to přijde sama, 
přesně tak, jak to dělá muž. Na rozdíl 
od ženy, pro muže samota k  tomuto 
účelu funguje, pro ženu ne. Ona potře-
buje opak. Potřebuje, aby se on nelekl, 
aby zůstal a dával ještě víc, aby ji ještě 
víc miloval a nepolevil. Bez ohledu na 
výsledek. Aby riskoval. Chce vidět, vní-
mat a cítit jeho sílu, jeho odvahu a roz-
hodnost.“

Nejstrašnější situace nastává, když 
se muž rozhodne zůstat dítětem a za 
ženu se schová. Když dovolí, nebo do-
konce vyžaduje, samozřejmě na pod-
vědomé úrovni, aby se chovala jako 
jeho ideální matka. Právě tady při-
chází v  tomto nesmírně silném tex-
tu, který vyšel na stránkách muzsky-
kruh.cz, nejstrašidelnější a pro mnoho 
mužů doslova infarktová pasáž. „Když 
žena musí řešit mužovo pohodlí, jak 
fyzické, tak citové a  mentální, tak 
ztrácí o  muže skutečný zájem. To ji 
posouvá do role matky vůči němu. 
A  když si to muž nechá líbit, tak  se 
neposune dál. Nedozraje v muže. Zů-
stává chlapečkem, který je v  hodně 
případech navázaný na svou biologic-
kou matku. Když se on stará o svoje 
pocity, jak se cítí a dbá na to v první 

řadě, aby jemu bylo dobře, tak zakrní. 
Nevyléčí si svá zranění. Ale potlačí je 
ještě hlouběji do svého nevědomí, aby 
ho neobtěžovala.“

A co se stane, když něco znova a zno-
va potlačujete? Vybouchne to jednou 
s mnohem větší intenzitou. Akce a reak-
ce. Muž, který se chce stát mužem, ale 
věci zbytečně neodkládá, a tak je nejvyš-
ší čas pustit se do práce. Práce na sobě. 
Dřív, než bude pozdě.

Kontrolní otázka: Kdo napsal úžas-
ný článek s názvem Když se muž chová 
jako dítě, který mě inspiroval k sepsá-
ní těchto řádek a  který je tisíckrát 
přínosnější a  důležitější než rozho-
vor s  Chlapákem, jenž sice přelous-
kal všechny příručky, ale na muže si 
jenom hraje?

Samozřejmě že žena. Slovenská tera-
peutka Zuzana Hozhoni, která se věnuje 
práci s  lidmi na Slovensku, v  Česku či 
v Anglii už osmnáct let. Záměrně jsem 
si tuto informaci nechal až na konec. Dě-
kujeme, Zuzano!

Muž by koneckonců takový článek 
napsat ani nemohl, protože si o sobě 
každý myslí, že už mužem je. Než mu 
někdo názorně předvede, že to tak 
není. Mimochodem, článek mi poslala 
mailem manželka. Se strohým vzka-
zem: „Přečti si to, děkuji.“ Žádný muž, 
který si myslí, že je mužem, by takový 
článek nejen nenapsal, ale asi ani ne-
našel…  vid 

Nejtěžší pro člověka je přiznat si vlastní 
chyby.  Protože nechce. Sám od sebe, 

dokud mu prochází to, co dělá, si 
většinou nikdo nic neuvědomí a vše 

si omluví. Od toho existují různé 
donucovací prostředky – krize ve 

vztahu, neúspěch v práci či nemoc. 
Postupně se přitápí pod kotlem 

a záleží na každém, do jak hlubokého 
bahna se bude muset potopit. 

Přitom kdyby lidi neměli tak velké 
ego a byli otevřenější změnám, 
nemuseli by procházet slzavým 
údolím. Jenže když si nedají říct...
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Zastavte 5G?
DESÍTKY LÉKAŘŮ A VĚDCŮ Z CELÉHO SVĚTA VYJADŘUJÍ OBAVY 
ZE ZAVEDENÍ NOVÉ REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE NA POLI 
BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ. JSOU JEJICH OBAVY OPODSTATNĚNÉ?

Rozvoj technologií s sebou přináší, podob-
ně jako třeba volba prezidenta, rozdělení 
společnosti na dva hlavní tábory. Jedni jsou 
velkými fandy a hovoří pouze o výhodách, 
zatímco velkoryse přehlížejí negativa, druzí 
zase jenom nadávají a nevidí to dobré. Pří-
padně to, co někdo považuje za výhodu, dru-
hému přijde jako zásadní problém.

Zažili jsme to s Wi-Fi zářením i 4G sítěmi 
a něco podobného nepochybně přijde i s při-
cházející technologií 5G. Největší výhodou 
technologie páté generace bezdrátových 
systémů je bezpochyby rychlost interneto-
vého připojení. Zatímco dnes se pohybuje 
rychlost stahování u 4G sítí v řádech Mb/s, 

tedy megabitů za sekundu, nová generace 
přinese podle poskytovatelů připojení skok 
na 1 Gb/s a postupně by se měla zvyšovat 
až na desítky či stovky gigabitů za sekundu. 
Přidanou hodnotou nových sítí má být nejen 
obrovská rychlost, ale také možnost připo-
jení k síti v podobě takzvaného IoT neboli 
„internetu věcí“. Auta, ledničky a  všechna 
možná i nemožná zařízení mají „frčet“ na síti 
v dosud nepředstavitelné formě.

To, jestli je tak skvělé mít připojené na 
internet i  klíče od garáže a  prohlubovat 
na něm závislost lidí, kteří již dnes nejsou 
schopni ani bezpečně přejít ulici, neboť mís-
to provozu sledují displej, patří samozřejmě 

mezi velké etické otázky dnešní doby. Tak je 
to ale se vším – technologie může být dob-
rý sluha, ale zlý pán. Každý člověk se však 
může svobodně rozhodnout, do jaké míry 
bude moderní vymoženosti používat a jestli 
nevymění chytrý mobil třeba za knížku.

Pak je tu ale ještě jedna stránka věci, 
a když se řekne A, mělo by se říct i B: Jak 
je na tom nová technologie po zdravotní 
stránce? Jak ovlivní přechod na „silnější“ sítě 
naše těla? Jestliže o Wi-Fi a bezdrátových 
připojeních druhé, třetí či čtvrté generace 
toho bylo napsáno již docela dost (podle 
známé švédské studie z roku 2012, prove-
dené v Univerzitní nemocnici v Örebro, má 
desetileté užívání mobilního telefonu za 
následek v  průměru o  290 % vyšší riziko 
rozvoje nádoru na mozku), o páté generaci 
se zatím tolik nemluví. Bývá již takovým ne-
švarem, že lidstvo nejprve něco zavede a te-
prve poté, co se nové technologie rozjedou, 
se začne zkoumat, zda neškodí. Ani 5G není 
výjimkou. Jenže zatímco o  tom, zda a  jak 
technologii bude používat, si každý člověk 
rozhoduje sám, vyhnout se jejímu působení 
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na lidské zdraví není možné; pokud nežijete 
uprostřed deštného pralesa, před bezdráto-
vým zářením zkrátka neutečete.

Již dnes se objevují skeptické hlasy, které 
před účinky 5G varují. Asi nejvýraznějším 
protestem byla nedávná výzva 250 lékařů 
a vědců ze 40 zemí, kteří žádají o pozasta-
vení nebo alespoň posunutí termínu zave-
dení 5G sítí až do doby, než budou známa 
všechna zdravotní rizika. Vědci vyjadřují 
v moratoriu z roku 2017 své obavy, pokud 
jde o „všudypřítomné a rostoucí vystavení 
elektromagnetickým polím způsobeným 
elektrickými a bezdrátovými zařízeními již 
před zavedením 5G“. Poukazují na skuteč-
nost, že „četné vědecké publikace ukázaly, 
že záření ovlivňuje živé organismy na úrov-
ních, které jsou hluboko pod většinou me-
zinárodních a národních směrnic“. Účinky 
zahrnují zvýšené riziko rakoviny, buněčný 
stres, zvýšení škodlivých volných radikálů, 
genetické poškození, strukturální a funkč-
ní změny reprodukčního systému, poru-
chy učení a paměti, neurologické poruchy 
a  negativní dopady na celkovou pohodu 

u  lidí.  Poškození přesahuje lidský druh, 
protože existuje stále více důkazů o škod-
livých účincích na rostliny i zvířata.

Technologie 5G je sice výkonná, ale účin-
ná pouze na krátkou vzdálenost. Na rozdíl 
třeba od Wi-Fi špatně „prochází“ pevným 
materiálem.  A  tak musí být instalováno 
mnohem více vysílačů a  antén, což bude 
znamenat jediné: svět bude těmito anténa-
mi prošpikován skrz naskrz tak, že se mu ni-
kdo nevyhne. Vzdálenosti mezi jednotlivými 
anténami nemají být delší než sto metrů.

V  ideálním světě by se před spuštěním 
tak velké digitální a elektromagnetické re-
voluce nejprve zjistilo, zda je technologie 
bezpečná, případně by se hledalo co nejše-
trnější řešení. Zvlášť po takové výzvě lékařů 
a vědců.

Svět, který ovládá jen a jen byznys, se ale 
takovými podružnostmi, jako je lidské zdraví, 
nemá čas zabývat, a tak se musíme smířit 
s tím, že po 2G, 3G a 4G bude bez ptaní zave-
deno i 5G, které už v některých českých měs-
tech, například v Kolíně či Karlových Varech, 
běží v  testovacím režimu. Občan se o  své 

zdraví zkrátka musí postarat sám. Výzkumy 
odborníků, kterým na lidském zdraví stále 
ještě záleží, ukazují, že elektromagnetické zá-
ření z bezdrátových sítí může způsobit poru-
chy v energetickém poli našeho těla, ale také 
na buněčné úrovni. To pak uvolňuje prostor 
různým chronickým, degenerativním one-
mocněním. Naše tělo je každý den, po mnoho 
hodin a  zcela nechráněné vystaveno vyso-
kofrekvenčnímu záření chytrých telefonů, 
Wi-Fi routerů, bluetooth zařízení, obrazovek, 
vysílačů a  ostatních dodavatelů škodlivých 
frekvencí. Všechna tato zařízení produkují 
například volné radikály, které jsou sice ne-
viditelné, ale v lidském těle mohou způsobit 
značnou neplechu od únavy, bolesti hlavy, 
přes nedostatek koncentrace a hyperaktivitu 
u dětí po poruchy spánku či chronická dege-
nerativní a autoimunitní onemocnění.

Jednou z  variant je elektromagnetické 
záření „odstínit“. Dlouhodobě se touto pro-
blematikou zabývá například majitel lovo-
sické společnosti Somavedic Technologies 
Ivan Rybjanský, který uvedl na trh řadu pří-
strojů na neutralizaci geopatogenních zón 
a elektrosmogu. „Elektromagnetické záře-
ní je sice stále přítomno – Somavedic však 
brání tomu, aby na něj naše tělo reagovalo. 
Škodlivé záření se prostřednictvím frekvencí 
vyzařovaných přístrojem Somavedic neut-
ralizuje na buněčné úrovni,“ vysvětluje Ivan 
Rybjanský. Nejde přitom o vytloukání klínu 
klínem, Somavedic funguje na zcela jiném 
principu – zjednodušeně řečeno „na zákla-
dě řízeného uvolňování energie z  léčivých 
kamenů, jež na sebe v různých kombinacích 
působí a umocňují svoje účinky“.

Volné radikály v  našem těle, o  kterých 
byla řeč, vznikají jednak přirozenou cestou 
v  rámci běžných metabolických procesů. 
S nimi si ale tělo poradí. Jenže další množství 
volných radikálů vznikne v důsledku nezdra-
vých dějů uvnitř těla, například při poškoze-
ném imunitním systému, vlivem chemikálií, 
nekvalitních potravin, kouření, ale i stále sil-
nějšího elektromagnetického záření. Podle 
prvotních měření se ukazuje, že Somavedic 
svým nízkoenergetickým zářením eliminuje 
právě volné radikály z mobilních sítí 4G, ale 
troufne si i na 5G. Další výzkumy probíhají 
a výsledky v Rakousku, kde již 5G běží, jsou 
více než slibné.

TECHNOLOGIE 
(ADVERTORIAL)
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FENOMÉN

Vítězové SAMETU
Třicet let od roku 1989 stále neznáme celou pravdu o tom, kdo umožnil pád 

komunistického režimu a plynulý přechod ke svobodným 90. letům.  
A možná se ji ani nikdy nedozvíme. Máme již však dostatek informací na to, 

abychom pochopili, co se tehdy nestalo...
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VÝROČÍ

T řicet let od přelomových dějin-
ných událostí by již snad mohlo 
stačit k  tomu, aby se tehdejší 
aktéři začali rozpomínat, jak 

to tehdy bylo. Některé věci jsou proml-
čené, už se nedají vzít zpátky. Emoce 
již nejsou tak silné a  člověk by měl být 
schopen hodnotit minulost s jistým nad-
hledem. Existuje navíc dostatečně široké 
publikum, ochotné naslouchat, které už 
se nespokojí s mlžením a jednoduchými 
líbivými vysvětleními, jako když rodič 

odbývá malého předškoláka historkami 
o čápech a vránách. Podobná úvaha mě 
zavedla do přízemí Slovenského domu 
v pražské Soukenické ulici, když mi dora-
zila pozvánka na akci se slibným názvem 
Otazníky sametu aneb Pokus o jiný pohled 
na převratné události roku 1989.

Jistý opatrný optimismus předzname-
návalo i poměrně pestré složení účastní-
ků debaty, ve které měli vystoupit mís-
topředseda první porevoluční vlády Ján 
Čarnogurský, právník, disident a politik 
Zdeněk Jičínský, politolog Zdeněk Zbořil, 
otec kuponové privatizace Dušan Tříska, 
někdejší disident a porevoluční policejní 
prezident Stanislav Novotný, pracovník 
tehdejšího Prognostického ústavu a poz-
dější ministr Jan Mládek nebo poradce 
komunistického premiéra Ladislava 
Adamce, politolog Oskar Krejčí… Tedy 
různí lidé, kteří u toho byli, a jejichž zku-
šenosti, znalosti a vědomosti mohly vnést 
do podoby pro naši zemi zásadní změny 
poměrů více světla. A  doplnit některé 
znepokojivé otazníky, jež se nad takzva-
nou „sametovou revolucí“ vznášejí.

Tak, jak je česká společnost rozdělená 
v pohledu na otázky současné, prochází 
skrze ni dělicí čára i v názorech na mi-
nulost. Zatímco ale v prvních deseti pat-
nácti polistopadových letech nebyla tato 
propast mezi lidmi tolik vidět, neboť stále 
účinkoval étos demokracie a  svobody, 
v poslední době se stále rychleji zvětšu-
je. Jednak proto, že roste naštvání části 
společnosti na vývoj v nových poměrech, 
což bývá u každé změny jen otázka času, 
a jednak proto, že pohádka o sametu do-
stává během svého omílání a s přibýva-
jícími střípky nových informací logické 
trhliny. Příběhu o tom, kterak si nadšený 
národ vycinkal demokracii a  svobodu 
a svou odvahou zadupal do země nenávi-
děný režim, mnoho lidí již zkrátka nevěří.

V pohledu na rok 1989 bychom mohli 
popsat čtyři hlavní názorové skupiny, kte-
ré se nacházejí na pomyslném vrcholu py-
ramidy. Nejhlasitější po uplynulých třicet 
let byla ta, pro kterou byla sametová revo-
luce vítězstvím. Patří sem celý tábor libe-
rálů, ale i bývalých komunistů, takzvaných 

osmašedesátníků (což je často totéž), kteří 
se po vpádu vojsk Varšavské smlouvy oct-
li v disentu. Soustředili se nejprve kolem 
Charty 77 a později kolem osobnosti pre-
zidenta Václava Havla. Od 90. let okupovali 
významné státní posty a  těšili se velké 
mediální, převážně pozitivní pozornosti. 
Často se stylizují do role hybatelů listopa-
dových událostí a vybudovali kolem nich 
svoji legendu. Podobně jako jiní vítězové, 
i oni píšou svoje vlastní dějiny.

V jejich jednání a pohledu na politiku 
lze však stále častěji spatřovat rozpory 
a paradoxy – zatímco dříve protestova-
li proti nesvobodě a  nespravedlnostem 
minulého režimu, proti nesvobodným 
tendencím dnešní doby, jako je cenzura 
Facebooku, nálepkování a ostouzení ná-
zorových oponentů či válečné napadání 
a obsazování suverénních států ze stra-
ny NATO (Afghánistán, Irák, Libye…) se 
nejenže nevymezují, ale ve většině přípa-
dů je ze všech nejhlasitěji obhajují. 

Když jsem dělal rozhovor se spisova-
telkou Evou Kantůrkovou, která patřila 
k chartistům, ale vždy měla svůj vlastní 
názor a v polistopadové době se nepřipo-
jila k nekritické a aktivistické adoraci ev-
ropských a amerických ultraliberálních 
hodnot, ptal jsem se jí, jak je možné, že 
tito lidé kdysi bojovali proti nesvobodě, 
ale v  nové době se vrhli do opačného 
extrému a  podobné excesy na druhé 
straně jim nevadí. S velkým nadhledem 
a  přísnou logikou mi tato elegantní 
dáma odpověděla: „Těžko může ten, kte-
rého máte na mysli a který tento režim 
stvořil, tomuto režimu podlézat. Je jeho. 
S celou odpovědností.“

Deník Mladá fronta Dnes k  letošní-
mu třicetiletému výročí připravil seriál 
rozhovorů s  pamětníky listopadových 
událostí. Ve dvou případech zveřejnil i od-
lišné pohledy na rok 1989. Nejprve pro-
mluvil Jiří Jaskmanický, jeden z organizá-
torů demonstrace 17. 11. na Albertově, jíž 
celý Listopad 1989 začal. Jaskmanický byl 
předseda Městské vysokoškolské rady So-
cialistického svazu mládeže (SSM) v Pra-
ze. Hlavním úkolem SSM bylo mít pod 
palcem vysoké a střední školy a mapovat 

Svobodu, svobodu... Vycinkali si ji 
Čechoslováci klíči, nebo bylo předání 

moci předem domluveným kouskem?   
Foto Profimedia
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a  cenzurovat  názory studentů;  sloužil 
jako jakýsi předstupeň a kádrová rezerva 
komunistické strany, vychovávající mlá-
dež v duchu marxismu-leninismu.

Pan Jaskmanický svým rozhovorem 
vytočil skupinu tehdejších studentských 
vůdců, kteří se po Listopadu proslavili 
jako ti, kteří „udělali“ revoluci. Přede-
vším tvrzením, že demonstrace na Al-
bertově byla jeho nápad. Což také doložil 
originálním dopisem s  žádostí o povo-
lení akce se svým podpisem a razítkem 
Obvodního národního výboru v Praze 2 
s datem 13. listopadu 1989. 

K Jaskmanickému se přidal Pavel Cha-
lupa, jenž byl rovněž jedním ze studen-
tů, kteří se účastnili demonstrací. Ten 
přilil též olej do ohně, neboť přiznal, že 
studentské akce organizovali „svazáci“ 
ze SSM. Jaskmanický k tomu přidal ně-
kolik zajímavých podrobností: například 
že vše proběhlo s oficiálním povolením 
KSČ, která na demonstracích dokonce 
zajišťovala zvukovou aparaturu. Někdej-
ší předseda MVR SSM vyjádřil v rozho-
voru překvapení, že ačkoli byl hlavní or-
ganizátor, nikdo z novinářů ani bývalých 
kolegů se jej za celých 30 let na nic ne-
zeptal. A někteří „překabátění“ studenti, 
kteří si na Listopadu vybudovali kariéru, 
se dodnes tváří, že šlo o akci nezávislých 
a protirežimních studentů a že vše „zaří-

dili“ oni. „Když jsme krátce po listopadu 
přišli s Honzou Daňhelem, který byl vel-
kým iniciátorem těchto aktivit, a snažil 
se být velmi progresivní, na jednání do 
Disku (studentské divadlo) pokusit se tam 
o  nějaký dialog, tak tam na nás začali 
řvát: ,Co tady ti svazáci dělají?‘ Přitom je 
to takový paradox, protože hodně z nich 
bylo celé dlouhé roky předtím také sva-
záky.‘“ Vzápětí jmenuje celou partičku, 
kterou média nazývají studentskými 
vůdci, od Martina Mejstříka, člena měst-
ské vysokoškolské rady, přes Moniku Pa-
jerovou, zástupkyni šéfa Studentského 
tiskového a  informačního střediska, po 
Pavla Žáčka, dnes poslance ODS, či šéfa 
Člověka v tísni Šimona Pánka.

Nejde o to, kdo byl a nebyl svazák, ani 
o ukazování prstem, ale o palčivý problém 
dnešnka – dvojí metr a nálepkování podle 
toho, jak se to zrovna „politicky“ hodí.

Předání moci
Oba rozhovory vyvolaly obrovskou bou-
ři. Na třicet osobností veřejného života 
tato slova natolik popudila, že podepsali 
petici. V ní si stěžovali, že noviny, myšle-
no MF Dnes, „slouží k diskreditaci před-
stavitelů a událostí roku 1989“ a „cíleně 
zpochybňují všeobecně známá a  dobře 
zdokumentovaná fakta kolem organiza-
ce studentské demonstrace 17. listopadu 

1989 a představitelů studentského hnu-
tí“, čímž „zpochybňují integritu lidí, kteří 
soustavně hájí hodnoty roku 1989“.

Druhá skupina vysoce postavených lidí 
je s  první skupinou dlouhodobě ve při. 
Například proto, že nesouhlasí s  jejich 
podporováním masové migrace, gende-
rových teorií, klimatického alarmismu 
a jiných moderních trendů. Patří k ní jak 
bývalí komunisté, či dokonce příslušníci 
StB, tak disidenti, kteří se od disidentů 
kolem Václava Havla „trhli“. Tito lidé stále 
více vystrkují růžky a vynášejí na světlo 
informace, že to tehdy bylo celé trochu 
jinak. Díky různým informačním stříp-
kům a souvislostem, na které stále častěji 
upozorňují, se veřejnost dozvídá, že spíše 
než o sametovou revoluci šlo o předem 
dojednané předání moci, o kterém bylo 
rozhodnuto dávno před listopadem 1989.

Jednou z  osobností, jež o  tom zasvě-
ceně hovoří, je bývalý disident Stanislav 
Novotný. Vystudovaný právník trávil 
předlistopadová léta jako topič v kotelně 
a sanitář v zařízení pro bezdomovce, ale 
po změně režimu několik let pobyl na 
ministerstvu vnitra, kde to dotáhl až na 
policejního prezidenta. „Začal jsem se za-
jímat o to, co se vlastně před listopadem 
dělo a proč, chtěl jsem se hlouběji podívat 
na naši minulost. V tom okamžiku jsem 
začal překážet. Zjišťoval jsem okolnosti, 
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občas se dostal do archivů. Některé byly 
vybrakované. Bylo jasné, že se musí něco 
zamlžit – a to v mnoha věcech a v mnoha 
patrech. Například z Ostrovní ulice, kde 
byl archiv starých materiálů Státní bez-
pečnosti ještě z 50. let, odjely dvě nalože-
né Avie již v roce 1988, kdy už byla v běhu 
příprava převratu,“ vyprávěl v  březno-
vém rozhovoru pro Šifru. „To, co se dělo 
v celém východním bloku po pádu želez-
né opony, bylo domluvené z obou stran. 
Na jedné straně je dobře, že nedošlo 
k žádnému krveprolití, na straně druhé 
se lidé, kteří nesli zodpovědnost za obrov-
ské špatnosti, s klidem ujali odpovědnosti 
v novém demokratickém státě.“

Změna režimu se podle zastánců jiné-
ho pohledu na tehdejší události neode-
hrála spontánně, jak praví legenda, ale po 
oboustranné dohodě Západu a Východu, 
neboť byla pro obě strany prospěšná. 
„Systém socialistického tábora kolaboval. 
Jedna z výrazných motivací byla, že lidé, 
kteří mohli jezdit na Západ, zpravidla roz-
vědčíci všeho druhu, aparátčíci, lidé, kteří 
měli nějaká privilegia, zjišťovali, že se žije 
mnohem pohodlněji a  lépe v západním 
světě. Oni byli zároveň u informací a ob-
rovského znárodněného majetku, a  na-
jednou si uvědomovali, že jsou sice jeho 
správci, ale nemůžou si na něj sáhnout. 
Po dlouhém sledování situace velmi rádi 

přistupovali na změny, které symboli-
zoval a  odstartoval Michail Gorbačov. 
Ale bylo to oboustranné, protože Západ 
se také dostal do krize, což dnes vidíme 
velmi plasticky. Najednou se tady objevilo 
obrovské teritorium, které bylo lačné po 
spotřebě západních výrobků, a bylo mož-
né jej celé zaplnit, a tím oddálit některé 
dnešní problémy, například s  nekrytou 
měnou a zadlužeností,“ myslí si Stanislav 
Novotný a není zdaleka jediný. 

Zaobaleně to řekl i  bývalý komunista 
a předseda federální vlády, později před-
seda a místopředseda Senátu Petr Pithart: 
„Já byl snad první, který právě s tou revo-
lučností  listopadu 1989  polemizoval. Už 
někdy v polovině ledna 1990, kdy jsem byl 
takzvaným představitelem Občanského 
fóra, jsem si vzal v televizi slovo na téma 
kolektivní vina a paušální čistky. V závěru 
jsem řekl, že ať si dál myslí kdo chce, co 
chce, ale že to, co jsme zažili, žádná revolu-
ce nebyla: bylo to vyjednané předání moci. 
Zdůraznil jsem to proto, že jsem si byl jist, 
že jinak lidé budou čekat rychlé zázraky 
a uvěří, že po revoluci bude brzy všechno 
úplně jinak. Tím jsem chtěl vlastně říci, že 
se toho zase až tak moc nezměnilo a že 
to bude hodně dlouho trvat, než se něco 
opravdu důkladně změní.“ Jeho slova se 
dnes ukazují jako prorocká…

Třetí skupinu lidí tvoří opravdoví ví-
tězové listopadu, kteří znají dobře poza-
dí listopadových událostí, ale nemluví 

o něm, protože jim vyhovuje, jak to je. Ti 
nekecají, ale „makají“. Když se podíváte 
na rodinné zázemí osob ve významných 
státních funkcích i  velkých firmách, až 
překvapivě často zjistíte, že pocházejí 
z  mocných komunistických či agent-
ských rodin. Nelze si nevšimnout, jak jsou 
propojeni. Premiér, ministři, novináři, 
byznysmeni, nic není nemožné… Jeden 
můj vysoce postavený známý, který viděl 

do střev obou dvou systémů, mi vyprávěl 
o svém mocném estébáckém strýci, jenž 
hned po revoluci odešel do důchodu – 
s penzí ve výši padesáti tisíc měsíčně. Klu-
ci si to uměli zařídit…

Stále dokola, se železnou pravidelností, 
se setkávám s tím, že když mi nedává ka-
riéra některých lidí smysl, po čase se do-
zvím, co dělal za minulého režimu papá-
nek či maminka, popřípadě oba, či s kým 
jsou jinak spřízněni. Ať se děje, co se děje, 
tito lidé či jejich potomci se vždy udrží 
na špici. Formálně se možná režim změ-
nil, ale rozhodující vliv si v něm uchovaly 
staré kádry, které za komunismu získaly 
moc a peníze, jež v nové době neváhaly 
nadšeně použít. To, že vše řídí ze závětří, 
je jiná věc, nejsou přece hloupí…

Tím by se vysvětlovalo, proč vše pro-
běhlo naráz v  celé Evropě,  tak rychle 
a snadno. Východ se prostě domluvil se 
Západem a vydělaly na tom obě strany.

A konečně čtvrtou skupinu tvoří lidé, 
kteří – ať už patří kamkoli – nemají kon-
krétní zájem na tom věci tajit. Mnohdy 
sledují dění zpovzdálí, ale rádi by řekli 
nebo slyšeli nějakou realističtější verzi 
toho, co se tenkrát odehrálo, protože 
je to prostě zajímá. Mezi ně patří třeba 
režisér Jiří Svoboda, který – snad na pro-
test proti tomu, co a jak se tehdy dělo – 
odmítl překabátit a v době, kdy ostatní 
předstírali, že s  komunismem neměli 
nikdy nic společného, se stal prvním po-

listopadovým předsedou KSČM. V knize 
hovorů se spisovatelkou Evou Kantůrko-
vou s  názvem Tajemství sametu, což je 
velmi zajímavá sonda do zákulisí převra-
tu, Svoboda píše: „Stojí v této souvislosti 
za opakovanou zmínku, že nikdy nikdo 
nevysvětlil, kdo dal kádrovému důstojní-
kovi StB Zifčákovi, alias studentu Růžič-
kovi, pokyn, aby inicioval obrat demon-
strace na Národní třídu a zejména pak, 

Změna režimu se podle zastánců jiného pohledu 
na tehdejší události neodehrála spontánně, ale po 
oboustranné dohodě Západu a Východu.

Petr Pithart, bývalý premiér a předseda 
Senátu, již v roce 1990 informoval veřejnost 

o tom, že spíš než o sametovou revoluci 
šlo o vyjednané předání moci. Obyčejný 
obchod... Díky tomu aspoň vše proběhlo 

v klidu.   Foto Profimedia
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aby si hrál na mrtvého studenta Šmída 
a nechal se přikrýt vlajkou. Představa, že 
to udělal o své vůli, je nesmyslná.

Vedení KSČ bylo zcela odříznuté od in-
formací. To jasně vyplývá z rychlosti, s níž 
funkcionáři reagovali na útok bezpečnost-
ních sil na demonstranty na Národní třídě. 
Korunní princ připravovaného sjezdu Mi-
roslav Štěpán se dozvěděl, že se něco stalo 
až v sobotu při dopoledním setkání s funk-
cionáři fakultního svazu mládeže na jedné 
vysoké škole. Odpoledne navštívil Jakeše 
a navrhoval schůzku politbyra. Jakeš byl 
v klidu, a ten ještě posílil telefonát s Loren-
cem nebo ministrem vnitra Kinclem – R. 
A. S. – nic zvláštního se nestalo. Proto se 
politbyro sešlo až v  pondělí dvacátého. 
Stačí nahlédnout do zcela amorfního pro-
hlášení, aby bylo každému jasné, že zúčast-
nění neměli o hloubce toho, co se stalo, ani 
tušení. A  to už bylo ustaveno Občanské 
fórum! A Adamec neměl ze své osvícené 
hlavy, že se jednání nezúčastnil a ve stejné 
době přijal delegaci OF.“

Zatímco vedení KSČ v  době revoluč-
ních událostí pořádně netušilo, co se 
děje, tajná Státní bezpečnost to věděla 

moc dobře. Svoboda také napsal: „Zají-
mavou verzi večera 17. listopadu znám 
právě z  vyprávění Miroslava Štěpána. 
Bylo mu údajně kolegy zaručeno, že ma-
nifestace bude organizovaná a pokojná, 
a umožní tak dát najevo, že se politická 
moc veřejnosti neobává. Někdy v 18 či 19 
hodin Štěpán údajně vyslal tajemníka 
Viktora Pázlera, aby projel pražské ulice 
a zjistil osobně, jak to vypadá. Pázler se 
vrátil a referoval, že všechno běží pokoj-
ně a demonstranti už se pomalu rozchá-
zejí. Mezi 20. a 21. hodinou se na MV KSČ 
u  Štěpána objevil šéf StB generál Alois 
Lorenc. Uklidnil Štěpána, že už je po 
demonstraci, vypili spolu stakan vodky 
a  řekli si, že zase přežili jeden krizový 
den (to je doslovná citace toho, co mi Ště-
pán i Pázler později vyprávěli).

Lorenc ovšem musel dobře vědět, co se 
ve skutečnosti děje. Špičky vnitra od odpo-
ledne něco oslavovaly ve vile Na Hřeben-
kách s vysokými důstojníky KGB a snad 
i GRU. Lorenc se tam patrně po přípitku 
se Štěpánem vrátil. V Československu byl 
v těch dnech na návštěvě náměstek před-
sedy KGB generál Gruško. Ve štábu, který 

řídil zásah na Národní třídě, se pohybo-
val generál Teslenko (snad stálý zástupce 
či poradce sovětské zpravodajské služby 
u nás). O den později se všichni z Prahy vy-
pařili. Předseda vlády Adamec nebyl v Pra-
ze, ale na chatě. Ministr vnitra Kincl odjel 
na Moravu... Asi jsem obětí spikleneckého 
vidění světa, ale s tím už nic neudělám.“

Pozoruhodná jsou i  slova bývalého 
poradce pražského primátora, vrchní-
ho ředitele sekce zahraničních vztahů 
ministerstva obrany, prvního náměst-
ka ministra obrany, velvyslance v Indii 
a  Japonsku, někdejšího architekta čes-
kého vstupu do NATO a  bezpečnost-
ního poradce Jaromíra Novotného, 
který už je v penzi, a tak mohl na de-
batě Otazníky sametu pronést: „Mým 
tchánem byl Josef Smrkovský (česko-
slovenský  politik a  funkcionář KSČ bě-
hem pražského jara 1968, kdy zastával 
funkci předsedy  Národního shromáždě-
ní ČSSR). Bylo to v  týdnu následujícím 
po 17. listopadu. Tehdy jsem pracoval 
jako obchodní náměstek podniku obuv 
Praha. Toho dne mě v práci hledali ně-
jací Rusové. Zastihli mě asi v 16 hodin. 

První polistopadový šéf komunistické 
strany Jiří Svoboda napsal společně se 

spisovatelkou Evou Kantůrkovou zajímavou 
knihu Tajemství sametu. Pojednává o zákulisí 

převratu...   Foto Profimedia
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Byli dva. Nepředstavili se ani neřekli, 
odkud jsou. Předpokládal jsem, že ze 
sovětského velvyslanectví. Řekli mi, že 
sovětská vláda má zájem na tom, aby se 
lidé z Občanského fóra dozvěděli názor 
sovětské vlády na dění, které u nás pro-
bíhá. Na mou námitku, proč se s tím ob-
racejí zrovna na mě, odpověděli v tom 
smyslu, že nechtějí, aby to vypadalo 
jako oficiální zasahování do události 
v Československu. Řekli, že vědí, z jaké 
jsem rodiny, a že už si způsob najdu, jak 
to adresátům říci. Uvedli, že sovětská 
vláda není proti zrušení vedoucí úlohy 
KSČ, že je pro to, aby opozice měla podíl 
na vládě, že souhlasí s omluvou za rok 
1968 a že ze strany československé ani 
sovětské armády nic nehrozí. A pokud 
jde o Lidové milice, kdyby mělo z jejich 
strany k něčemu dojít, tak sovětská po-
sádka u  nás proti nim zasáhne silou. 
Dále dotyční Rusové řekli, že ze sovět-
ské strany jsou dvě podmínky. Jednak 
že celý přechod proběhne v  klidu, ze-
jména do setkání Gorbačov–Bush na 
Maltě, a jednak že se u nás nevyskytnou 
protisovětská hesla a demonstrace.

K tomu, proč si sovětská strana vybra-
la jako prostředníka zrovna mě, nemohu 
nic uvést, žádné kontakty jsem se Sově-
ty neudržoval. Poté, co jsem tyto pány 
potkal, bylo druhý den na Václavském 
náměstí 400  000 lidí, nebyla zlomená 
jediná větev okolních stromů, z balkonu 
Melantrichu se vesele provolávala hes-

la o  svobodě a demokracii a na Letné, 
kam dorazilo 600 000 lidí, též napadlo 
jediné protisovětské heslo. Komunistic-
ký parlament zvolil Havla jednohlasně 
prezidentem. Změnilo se to úplně v kli-
du a já tvrdím, že to bylo zařízené. Ten, 
kdo by o tom mohl říct nejvíc, je generál 
Lorenc.“ Otázka je, proč by o  tom měl 
chtít zrovna šéf StB, který nařídil skarta-
ci složek těch nejdůležitějších estébáků, 
komukoli cokoli povídat.

Proč přijel Nixon?
Kromě Jaromíra Novotného bylo ale na 
konferenci Otazníky sametu až příliš vi-
dět, o kolik tehdejší účastníci vědí víc, než 
chtějí říct. Mnoho komunistů a lidí aktiv-

ních za minulého režimu tu mlžilo, krou-
tilo se a pravdu říct nechtěli a nechtěli.

Přesto zde zaznělo i pár dalších zajíma-
vých střípků. Velké věci se děly i na druhé 
straně barikády, nejen ze strany Sovět-
ského svazu. „V  nakladatelství Citadela 
vyšlo několik dokumentů, které obsahují 
hlášení StB z oněch rušných dnů,“ připo-
mněl politolog Zdeněk Zbořil, jenž zmí-
nil třeba pražskou návštěvu vysokých 
důstojníků CIA a  britské zpravodajské 
služby v létě 1989. A také nečekaný přílet 
amerického prezidenta Richarda Nixona 
ve čtvrtek 12. října. Během jediného dne 
v Praze stihl neslavně proslulý americký 
exprezident přijetí na americkém vel-
vyslanectví, prohlídku Starého Města 
a také schůzku s významným komuni-
stickým poslancem Evženem Erbanem. 
Proč zrovna s  ním? Nevíme. Víme ale 

jiné věci. Letos o této schůzce informoval 
Český rozhlas v článku s názvem Návště-
va Richarda Nixona v Praze v říjnu 1989 je 
stále zahalena tajemstvím.

Státní bezpečnost z odposlechů tele-
fonů zjistila, že komunista Erban ihned 

po setkání s Nixonem zatelefonoval Vác-

lavu Havlovi a pozval ho na návštěvu. Ha-
vel bezprostředně po Erbanově návštěvě 
zatelefonoval do zahraničí dvěma lidem, 
s nimiž se podělil o své zážitky ze setká-
ní a také o  informaci, že se Erban sešel 
s Nixonem. O tom, proč se tehdy tito tři 
potkali a  jak to souviselo s překotnými 
událostmi měsíce následujícího, nikdo 
z aktérů nikdy nepromluvil a nepromlu-
ví. O krmení labutí se ale asi nebavili.

„Klíčové dokumenty a osoby je dle mě 
třeba hledat za oceánem. Vedoucí silou 
u Sovětů byla armáda a ta odmítla v lis-
topadu 1989 vyjet ze svých milovických 
postů (hlavní sovětská základna u  nás). 
To znamená, že toto území se stalo tak-
zvaně ,vyklizeným prostorem‘,“ prohlá-

sil již před dvěma lety dokumentarista 
Adam Kretschmer, který pracoval deset 
let na Úřadu dokumentace a vyšetřová-
ní zločinů komunismu. „Podle toho, co 
pak následovalo, tedy primárně likvidace 
průmyslu, o kterém nám bylo stále před-
hazováno, jak byl zaostalý a špatný, roz-
prodej energetických sítí a produktovodů 
a části zemědělství, dovolím si říci, že po-
kud to bylo v režii, tak ne v sovětské.“

Je opravdu možné, že by se dohodli vý-
chodní estébáci a kágébáci se západními 
agenty a kapitalisty, i když se celou dobu 
tvářili, jak se nenávidí? Třicet let je na úpl-
nou pravdu o tom, jak to bylo, zjevně ještě 
příliš krátká doba. Stačí se ale s otevřený-
ma očima dívat kolem sebe a sbírat jed-
notlivé útržky, aby člověk pochopil, jak to 
určitě nebylo. A to také není málo…

Jeden ze starých komunistů, který 
nechtěl říct na besedě Otazníky sametu 
pravdu a tlachal něco o spontánní revo-
luci, řekl jednu důležitou věc – a sice že je 
jedno, jak to bylo, hlavně že to proběhlo 
v klidu a netekla krev. A má vlastně re-
cht, soudruh. Takže proletáři, kapitalisti 
a agenti všech zemí, děkujeme!   vid 

Státní bezpečnost z odposlechů telefonů zjistila, že 
komunista Erban ihned po setkání s Nixonem v říjnu 1989 
zatelefonoval Václavu Havlovi a pozval ho na návštěvu. 

Komunistům se předáním moci otevřely 
netušené možnosti. A kapitalistům 
taky. První měli sice nakradené pe-

níze, ale k čemu vám jsou miliardy, 
které nemáte kde „investovat“? 
V nové době se staly hlavy mi-

nulého režimu skrytými vlastníky 
a spoluvlastníky podniků a nevá-

haly se o kořist podělit se západními 
„imperialisty“. Rozdělili si tisíciletý 

majetek netušených rozměrů. 
To oni jsou ti praví vítězové revo-

luce. Nebyli hlupáci, kteří se vzdali 
moci, ale hráči, kteří ji rozšířili. 
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Česká vědkyně publikovala ve švýcarském vědeckém časopise výsledky 
svého dlouhodobého výzkumu. Podařilo se jí prokázat souvislosti mezi účinky 
nadměrných koncentrací fluoridů a vznikem autismu. Proč je v médiích ticho?

Foto Adobe Stock

FLUOREM ke zdraví. 
Anebo K AUTISMU?
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Z a posledních padesát let se 
zvýšila celosvětově frekvence 
diagnózy s  názvem poruchy 
autistického spektra téměř 

padesátinásobně. Tento nárůst je zazna-
menán ve všech vyspělých zemích světa. 
Nevíme, proč k němu dochází,“ prohlásil 
v zářijovém rozhovoru pro server Vitalia.
cz vedoucí lékař Dětského a dorostové-
ho oddělení Psychiatrické kliniky Fakult-
ní nemocnice Brno a  Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity Pavel Theiner.

Odborníci hovoří v souvislosti s autis-
mem doslova o epidemii. Tato vývojová 
porucha se projevuje ze  všech psychi-
atrických diagnóz nejdříve; příznaky 
mohou být u dítěte viditelné již ve dvou 
letech. Už jako kojenci bývají autistické 
děti málo komunikativní  – nenavazují 
oční kontakt s  maminkou, netulí se, 
nemazlí a po celý život mají velké obtíže 
při navazování jakýchkoli vztahů s jiný-
mi lidmi, přičemž platí, že co autista, to 
originál. U  každého jedince se nemoc 
projevuje jinak – jeden provádí abnor-
mální pohyby, druhý je agresivní, třetí 
řadí věci do komínků a nesnáší změny, 
další nereaguje na oslovení a  je zcela 
uzavřen ve svém světě.

„Kolem druhého roku dochází u řady 
dětí k  něčemu, co nazýváme autistický 
regres, kdy dítě, jež se mohlo zdánlivě vy-
víjet docela normálně, v této době ztratí 
dosažené schopnosti, přestává mluvit, řeč 
se přestává dále vyvíjet, dítě přestává mít 
sociální zájmy – navazovat vztahy s kým-
koli včetně rodičů, což je samozřejmě vel-
ká varovná známka toho, že tyto projevy 
nepatří k  běžnému vývoji dítěte,“ říká 
doktor Theiner. Jeden z předních českých 
expertů na psychické a  vývojové poru-
chy u dětí v rozhovoru též poznamenal, 
že se autismus začíná projevovat v době, 
kdy dítě dostává do těla při očkování ce-
lou řadu vakcín. Není divu, že si stále více 
lidí klade otázku, zda jde o pouhou shodu 
okolností, nebo hraje současná podoba 
očkování ve vzniku autismu zásadnější 
roli. A že když rodiče hledají příčinu, často 
dávají oba jevy do souvislosti.

V  Česku se k  očkování coby příčině 
autismu přiklání například známá prak-

tická lékařka Ludmila Eleková. Její zájem 
o  problematiku vyvolaly potíže jejího 
vlastního dítěte. „Můj syn měl patologic-
kou reakci na očkování. Tři dny neutiši-
telně plakal, měl horečku, špatně spal, 
nepil a měl veliký rudý otok na zadečku. 
Byla jsem čerstvě atestovaná lékařka, ale 
nevěděla jsem, co se děje. Syn to odnesl 
,jenom‘ hyperaktivitou, agresivitou, lehce 
zhoršenou imunitou a alergií na kravské 
mléko. Dnes bych podobnou chybu neu-
dělala, dnes už vím, jak očkování fungu-
je,“ vysvětlila v médiích doktorka Eleková.

Vakcína je upravený virus, bakterie 
nebo toxin, podávaný do těla spolu se 
stabilizátory a solemi hliníku pro zesílení 
reakce. Jako konzervant pak slouží napří-
klad rtuť. Když se Ludmila Eleková pono-
řila do studia, dozvěděla se, že přídatné 
látky, hliník a rtuť, mohou způsobit po-
škození v mozku a s ním spojený autis-
mus, hyperaktivitu, dyslexii, sníženou 

imunitu či nejrůznější alergie. „Zjistila 
jsem, že to, co se na medicíně učí a co my 
lékaři říkáme pacientům nebo co se píše 
běžně v tisku, je jen půlkou pravdy, někdy 
dokonce úplná lež,“ řekla v jednom z čet-
ných rozhovorů lékařka. V povídání pro 
Šifru před třemi roky upřesnila: „O očko-
vání jsem ani přinejmenším nepochybo-
vala, ale případ mého syna mi otevřel oči. 
A z pravdy se mi udělalo nevolno.“

Pavel Theiner to tak černě nevidí – po-
dle něj není prokázána žádná souvislost 
autismu s očkováním.

Otázka ovšem je, nakolik se lékaři 
a farmaceutické firmy hledat nějaké sou-
vislosti snažily a snaží. Při každé snaze 
tento problém seriózně prozkoumat 
jsou všichni, kdo se o to pokoušejí, ozna-
čeni v lepším případě jako šarlatáni. Zato 
farmaceutické firmy a očkovací lobbisti 
pracují na svém pozitivním obrazu vel-
mi vehementně. V  roce 2016 vyšlo na-

jevo, že si hlavní lobbistická organizace 
na tomto poli s názvem Česká vakcino-
logická společnost (ČVS) objednala u PR 
agentury AMI Communications projekt 
reklamní kampaně s názvem Vzdělávací 
akademie pro novináře. Jak vyplývá z ná-
zvu i obsahu studie projektu kampaně, 
byla zacílena na ovlivnění novinářů. 
V projektu jim bylo vysvětleno, jak mají 
o  očkování referovat. Akademie se zú-
častnilo v roce 2014 „šestnáct klíčových 
novinářů (lifestyle, deníky, ČTK, TV)“.

Výsledky takovýchto akcí jsou zřejmé 
– například Česká televize dělá pravi-
delně farmaceutickým firmám reklamu 
a posílá lidi na očkování. Seriózní debata 
o možných vedlejších účincích se nikdy 
nevedla a  pohled je vždy zcela jedno-
stranný a zaujatý. Já na semináři nebyl, 
a tak vám můžu sdělit i jiné informace. 

Problémy a podezření nejsou samozřej-
mě jen v Čechách. V roce 2016 se svěřil se 

svou neblahou zkušeností například slav-
ný oscarový herec Robert De Niro. Dříve 
býval zastáncem vakcín, ale svůj názor 
změnil poté, co se jeho syn stal autistou. 
„Určitě se objeví mnohem více lidí, kteří 
dosvědčí, že se jim během noci po očková-
ní dítě změnilo. Já jsem to viděl u vlastní-
ho syna; měl jsem něco udělat a neudělal,“ 
řekl De Niro. „Pojďme společně zjistit, kde 
je pravda. Pojďme o tom veřejně diskuto-
vat,“ vyzval odbornou i laickou veřejnost 
v televizním pořadu Today herec, který se 
domnívá, že o problémech způsobených 
očkováním se nemluví záměrně. Jedním 
z  důvodů je podle něj to, že by pravda 
mohla ovlivnit objemné finanční toky ve 
farmaceutickém průmyslu.

O tom, že nemluvil jen tak do větru, 
svědčí i  to, co nastalo, když se herec 
rozhodl prezentovat na svém filmovém 
festivalu Tribeca snímek Vaxxed, jenž 
pojednává právě o  problémech způso-

„Určitě se objeví mnohem víc lidí, kteří dosvědčí, že se 
jim během noci po očkování dítě změnilo. Já jsem to viděl 
u vlastního syna,“ řekl slavný herec Robert De Niro.
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bených očkováním. Ač se chystal herec 
uvést film živě, nakonec snímek bez 
vysvětlení z programu stáhl. Stihl pou-
ze vyzvat diváky, ať si film obstarají na 
internetu. Někdo mu zřejmě důrazně vy-
světlil, že tudy cesta nepovede.

Faktem je, že hlavní zdravotnický 
proud na jakékoli negativní zmínky 
o vedlejších účincích vakcín vždy reaguje 
tvrdě, až hystericky. Proč, když je vše tak 
bezpečné a růžové? 

Nervy na pochodu
Významnou osobností, která se pouští 
především do vod, kam se mnozí neod-
važují, je i česká vědkyně Anna Strunec-
ká. Proti autorce známých knih Doba 
jedová či Varovné signály očkování je 
v médiích vedena dlouhodobě negativní 
kampaň. Čím jsou její argumenty pod-
loženější a znalosti větší, tím jsou útoky 
ostřejší a osobnější. Mezi největší fauly ze 
strany vědecko-medicínsko-farmaceutic-
ko-mediálního systému, který tvoří úzce 
propojený celek, patří neustálé omílání 
výroků, že paní Strunecká není vědkyně.

Schválně se proto podívejme na to, jak 
může v Česku vypadat taková „nevědky-
ně“. Po studiu biologie a chemie na Pří-
rodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 
se tamtéž stala doktorkou přírodních 
věd (dnešní malý doktorát), kandidátkou 
věd (dnes velký doktorát), doktorkou věd 
(vyjadřuje nejvyšší vědeckou kvalifikaci 
prokázanou vytvořením závažných, vě-
decky originálních prací důležitých pro 
rozvoj bádání v určitém vědním oboru 
a charakterizujících vyhraněnou vědec-
kou osobnost), docentkou i profesorkou.

Od roku 1968 vedla Anna Strunecká 
praktická cvičení a  zajišťovala přednáš-
ky a  kurzy pro studenty Přírodovědec-
ké a  Matematicko-fyzikální fakulty UK, 
vyškolila 52 diplomantů magisterského 
studia a  14 postgraduálních studentů, 
napsala patero učebních skript, deset let 
působila jako vedoucí Katedry fyziologie 
živočichů a vývojové biologie PřF UK, kde 
zůstala až do důchodu. Za tu dobu stihla 
publikovat výsledky své vědecké činnos-
ti ve více než třech stovkách odborných 
prací, jež se objevily v  řadě domácích 

i  mezinárodních časopisů. Objasnila 
například některé mechanismy vzniku 
patofyziologických změn u hematologic-
kých nemocí, schizofrenie, Alzheimerovy 
nemoci či autismu. A v letech 2002–2004 
byla mimochodem koordinátorkou pro 
přípravu projektu 6. rámcového progra-
mu Evropské unie EU: European Fluoride 
and Aluminium Network of Excellence, kte-

rého se pod jejím vedením účastnilo 352 
vědců z 15 zemí. Tato „nevědkyně“ navíc 
v roce 1995 získala ocenění České neuro-
psychofarmakologické společnosti  jako 
spoluautorka práce Postreceptorové sig-
nální systémy u schizofrenie a v roce 2003 
byla oceněna cenou Aloise Alzheimera za 
práci z oblasti diagnostiky a terapie Alz-
heimerovy demence, kterou uděluje na-
dace Academia Medica Pragensis.

Tu nejzajímavější činnost však Anna 
Strunecká provádí až po odchodu do 
důchodu v roce 2007. Výhodou penzisty 

totiž je, že ho nemůžou odnikud vyhodit 
a je nezávislý. To však rozpaluje různé ob-
chodníky s lidským zdravím do běla, pře-
stávají se ovládat a klesají až na pomyslné 
morální dno, je-li ještě kam klesat.

Nejprve se od Anny Strunecké distan-
covali hlavouni Univerzity Karlovy, která 
se snaží předstírat, že dlouholetá vedou-
cí katedry na Přírodovědecké fakultě 

snad ani nepůsobila. Univerzita tedy 
opatrně připouští, že kdysi dávno tam 
působila, ale jen trochu. Nikoli, pracovala 
zde celý profesní život.

Drzý jako lázeňská veverka byl v tom-
to ohledu i předseda koalice na podporu 
očkování a odborný poradce soukromé 
očkovací firmy Avenier Doc. MUDr. Ras-
tislav Maďar, PhD., který obvinil profe-
sorku Struneckou z manipulace s daty, 
nedostatečné kvalifikace a  radikalizace 
společnosti. Ve  vysílání České televize 
označil paní Struneckou, která je coby 

Vysoký výskyt autismu se projevuje v zemích, 
které provádějí fluorizaci vody, nebo v místech 
s nadměrným výskytem fluoru. Jakou to má souvislost?

Britský umělec Stephen Wiltshire geniálně 
kreslí panoramata světových velkoměst jako 
Londýn, Rio de Janeiro nebo New York pouze 
po paměti. Byl mu diagnostikován autismus. 
Ten se projevuje u každého pacienta jinak. 
Na protější straně: výstava prací občanů 
s autismem v Praze.   Foto Profimedia
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profesorka kvalifikovanější než on, za 
seniorku, jež není lékařkou ani odborní-
kem na očkování a nikoho nikdy neoč-
kovala. Zároveň ale nevědomě odkryl, 
jak obrovský je rozdíl mezi nezávislým 
odborníkem a člověkem, který se nachá-
zí v nemravném střetu zájmů. Podobně 
ztratil nervy i  „farmaceutický konzul-
tant“ a  provozovatel webu vakciny.net 
Marek Petráš, který toxický hliník ozna-
čil jako bezpečný pro lidské zdraví a pro-
fesorku Struneckou za „babu jedovou“.

Hliník do Humpolce
Chápu rozhořčení některých lidí a  ob-
chodních skupin pramenící z  toho, že 
jim někdo kazí, autismus neautismus, 
miliardový byznys, ale nebýt „baby jedo-
vé“ a jí podobných, veřejnost by neměla 
šanci rozhodovat se podle vlastního 
úsudku po zhodnocení všech dostup-
ných informací. Jediné informace, které 
by bez odvážných jedinců dostávala, by 
byla očkovací a  léková propaganda nej-
hrubšího zrna. A právě o tohle tu běží. 

Jelikož kromě různých autoimunitních 
a jiných civilizačních nemocí nepřetržitý 
růst poruch autistického spektra, převlá-
dajících v  několika minulých dekádách, 
způsobuje obavy ve společnosti i  ne-

zmanipulované zdravotnické veřejnosti, 
pustila se profesorka Strunecká se svým 
synem Otakarem do dalšího velkého vý-
zkumu. „Podle převládajícího konsenzu 
za autismus mohou jak genetické dispo-
zice, tak vlivy okolního prostředí. Mezi 
rizikovými vlivy je zmiňován i fluorid, ov-
šem neurotoxické účinky těchto solí ky-
seliny fluorovodíkové stále nejsou obecně 
uznávány. A to přesto, že stále více indicií 
ukazuje na jejich zřejmou toxicitu,“ vy-
světluje vědkyně, co bylo motivem práce, 
jejíž výsledky byly zveřejněny ve švýcar-
ském vědeckém časopise The  Internati-
onal Journal of Environmental Research 
and Public Health neboli Mezinárodním 
časopisu pro výzkum životního prostře-
dí a veřejného zdraví.

Magazín v září publikoval jejich článek 
Chronic Fluoride Exposure and the Risk 
of Autism Spectrum Disorder, v překladu 
Chronické působení fluoridů a riziko po-
ruch autistického spektra. Jak napovídá 
název, profesorce Strunecké se podařilo 
najít souvislosti mezi účinky nadměr-
ných koncentrací fluoridů a vznikem au-
tismu. Hodnotila vliv fluoridů jak na me-
tabolické a buněčné poruchy, tak třeba 
i na pokles hladiny melatoninu, takzva-
ného hormonu spánku. Zřejmě nejzásad-

nějším zjištěním celého výzkumu je, že 
fluorid v kombinaci s volnými kationty 
hliníku zesiluje patologické symptomy 
autismu. Tato synergická kombinace 
s hliníkem přitom umocňuje účinky flu-
oridu již při koncentracích několikaná-
sobně nižších, než kdyby působil na or-
ganismus samotný. Nebýt takových lidí, 
dozvíme se v televizi maximálně to, že 
se Hliník odstěhoval do Humpolce.  

„Fluoridace pitné vody ve spojení s ši-
rokým užíváním fluoru v průmyslu i me-
dicíně odstartovaly aplikaci této látky 
do životního prostředí v bezprecedentní 
míře. V této souvislosti je velmi důležité 
zmínit fakt, že vysoký výskyt autismu se 
projevuje právě v zemích, které provádějí 
fluoridaci vody, nebo v místech s nadměr-
ným výskytem fluoru. V rámci vědecké-
ho výzkumu navíc přibývá studií, které 
upozorňují na nežádoucí účinky vyšších 
dávek fluoru na lidské zdraví. Některé 
výzkumy dokonce naznačují, že by vyšší 
příjem fluoru mohl mít negativní účinky 
na vývoj mozku. Děti z oblastí s vyšším 
výskytem fluoru totiž vykazovaly v těch-
to srovnáních statisticky významně niž-
ší IQ v porovnání s vrstevníky, kteří žili 
v regionech s nízkým výskytem fluoru,“ 
píše v článku duo Strunecká a syn.

Fluoridaci pitné vody zavedly mnohé 
státy krátce po 2. světove  ́válce. Údajně 
proto, aby zajistily zdravé zuby novým 
generacím. Zlí jazykové (či konspirač-
ní teoretici, chcete-li) ovšem poukazují 
na to, že původní záměr nijak ušlechtilý 
nebyl, neboť i průmyslový odpad je třeba 
nějak využít: likvidace fluoru vznikající-
ho v průmyslu by podle těchto úvah byla 
nákladná a neefektivní, a tak se přidá do 
vody či zubních past.

Zatímco ve většině evropských zemí 
byla fluoridace pitné vody postupně za-
stavena, v  USA je fluoridovanou vodou 
dosud zásobováno asi 60–70 % populace. 
Značně vysoký obsah fluoridů v  pitné 
vodě z  přirozených zdrojů (v  rozsahu 
0,57–4,50 mg/l) se vyskytuje v rozsáhlých 
oblastech Číny, Indie, Jižní Afriky a Turec-
ka. Problém je ve stále se zvyšujících kon-
centracích. V důsledku prudkého rozvoje 
průmyslových odvětví, která zpracovávají 
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sloučeniny fluoru ve velkém, ale i  kvůli 
rostoucí spotřebě minerálních hnojiv 
a pesticidů se fluoridy dostávají do půdy, 
vody, rostlin i do živočišných produktů. 
V Československu se fluor přidával do pit-
né vody po vzoru Spojených států americ-
kých, kde tato praxe přetrvává dodnes, 
až do začátku 90. let 20. století.

IQ tykve
V posledních dvaceti letech jsou poruchy 
autistického spektra nejčastější vývojo-
vou poruchou ve všech zemích světa. Za-
tímco v letech 1960 až 1989 byl autismus 
vzácný, neboť jím trpěl jen jeden až čtyři 
lidé z 10 000 lidí v Evropě i USA, dnes 
už je to 62 dětí, tedy jedno ze 160. V sou-
vislosti s těmito čísly již není přehnané 
hovořit o  epidemii autismu, především 
ve Spojených státech. Vždyť u dětí mezi 
třemi a sedmnácti roky trpí autismem 
každý čtyřicátý jedinec.

Podle profesorky Strunecké je proto ve-
lice důležité porozumět příčinám vzniku 
této nemoci, aby se mohla zavést účinná 
prevence. Převažující názor je takový, že 
příčina autismu není známa a roli hraje 
celá řada genetických a  environmentál-
ních faktorů. Jelikož si ale profesorka Stru-
necká všimla korelace mezi výskytem 
fluoridace a míry autismu – v USA, kde se 
přidává fluorid uměle do vody, je výskyt 
nemoci mnohem vyšší než v  zemích 
EU, kde byl fluorid ve vodě zakázán už 
v letech 1970 až 1990 –, navrhuje zaměřit 
pozornost právě tímto směrem.

Fluorid sice zatím není obecně přijí-
mán jako významný faktor při vzniku au-
tismu, to se ale možná brzy změní. I když 
i do vědy významně promlouvá politika 
a obchodní zájmy nadnárodních korpo-
rací. Stačí vzpomenout třeba tance okolo 
toxického glyfosátu společnosti Monsan-
to, který je stále úřady obhajován jako 
bezpečný, přestože víc a víc nezávislých 
studií zjišťuje jeho toxicitu.

Profesorka Strunecká kráčí dlouho-
době proti proudu a  zabývá se právě 
případy, do kterých se vědcům obvykle 
moc nechce, protože by mohli popudit 
mocné a ty, kteří přidělují granty. Nyní 
se tedy vědkyně rozhodla zhodnotit 

Profesorka Anna Strunecká si jako 
nezávislá vědkyně může dovolit ten 
luxus mluvit na konferencích o nebezpečí 
toxických látek v prostředí (na snímku 
na konferenci v Tehránu) a psát pro 
medicínsko-farmaceuticko-průmyslový 
komplex pobuřující knihy.   Foto Profimedia



53

ZDRAVÍ

rizika chronického vystavení fluoridu 
ve vztahu k  autismu a  jeho vliv na 
metabolismus a  buněčné poruchy, 
záněty, toxicitu organismu a  hladinu 
melatoninu. Právě tyto projevy jsou 
pozorovány u  lidí s  diagnostikovaným 
autismem. Struneckým se podařilo na-
jít důkazy, že konkrétní jevy způsobuje 
toxicita fluoridu, obzvláště v kombinaci 
s hliníkem. Podobná zjištění ale ve světě 
rostou jako houby po dešti.

Podle čerstvého mezinárodního vý-
zkumu s  názvem Environmental and 
Genetic Factors in Autism Spectrum 
Disorders: Special Emphasis on Data 
from Arabian Studies, který byl publiko-
ván letos v červenci, souvisí až polovina 
případů autismu s  nějakým toxickým 
vlivem životního prostředí. Konkrétně 
s fluorem se ale různé poruchy spojují již 
od 30. let 20. století. Prudký pokles men-
tální aktivity, poškození paměti, potíže 
se soustředěním a myšlením či snížená 
schopnost psát, to vše bylo pozorováno 
v roce 1933 u dělníků poblíž továrny vy-
rábějící fluorid, v jejímž okolí byla zvýše-
ná koncentrace látky ve vzduchu. 

Článek Fluoridation: The great dilemma 
z  roku 1979 zase popisoval chronické 
negativní vlivy fluoridu na 500 lidí, jimž 
byl fluorid ve vodě podáván.  Obavy 

některých vědců o  rozvoj mozků 
novorozenců potom vedly až k  zákazu 
fluoridace ve většině evropských zemí.

Zajímavé efekty byly pozorovány 
nejen u lidí, ale i u krys. Poté, co dostaly 
fluorid sodný, když byly samice březí, 
po odstavení od mateřského mléka 
a nakonec v dospělosti. Krysy vystavené 
fluoridu v prenatálním období předváděly 
chování podobné hyperaktivitě, naopak 
krysy, jež dostaly fluorid až v dospělosti, 
utrpěly změny typické pro mentální 
deficity. Koncentrace fluoridů byly 
nalezeny ve všech částech mozku, nejvíce 
pak v šišince mozkové.

Pozoruhodné výsledky přinesla 
i velká analýza profesorky Anny L. Choi 
s názvem Developmental Fluoride Neuro-
toxicity: A  Systematic Review and Meta-
-Analysis, která vyšla v roce 2012 v časo-
pise Environmental Health Perspectives. 
Vědecký tým jednoduše sesbíral a vyhod-
notil výsledky dat použitých pro 27 stu-
dií zveřejněných během 22 let. Z těchto 
čísel a  měření se snažili vyčíst účinky 
zvýšeného vystavení fluoru na dětech 

v Číně a Íránu. Právě v těchto zemích jsou 
koncentrace fluoru v životním prostředí 
velmi vysoké a již v prosinci 1999 ozna-
čili vědci výskyt fluorózy, jež se projevuje 
skvrnami na zubech a poškozením sklo-
viny a kostí v těle, jako epidemii. Analýza 
mnoha studií odhalila opožděný neuro-
logický vývoj dětí v Číně a Íránu, neuro-
toxicitu fluoridu a také nepřímou úměru 
mezi výskytem fluoru a inteligencí. Čím 
více je někde fluoru, tím nižší výkon do-
káže mozek podat. K podobným výsled-
kům došly výzkumy i v Mexiku či Indii, 
autoři přitom zkoumali celkem 7258 dětí 
z oblastí s vysokým výskytem fluoru.

V Mexiku došlo k měření kognitivních 
schopností dětí vystavených fluoru již 
v prenatálním věku. Zúčastnilo se celkem 

299 matek s  malými dětmi. Výsledek? 
Měla-li maminka během těhotenství 
v moči vysokou hladinu fluoridu, děťátko 
na to doplatilo nižší inteligencí v testech. 

Podobný výzkum se dělal i v Kanadě. 
Šest set jedna matek s dětmi bylo vybrá-
no v  šesti kanadských městech. Jedena-
čtyřicet procent dětí narozených mezi 
lety 2008 a 2012 žilo v místech, kde se při-
dává fluorid do vody. Již jeden miligram 
fluoridu denně navíc během těhotenství 
ženy představoval v průměru o 3,66 bodu 
nižší skóre v IQ testech. U chlapců přitom 
působí fluor na snížení inteligence již 
v menších dávkách než u dívek.

Přes znepokojivé výsledky výzkumů 
zde dochází k jistému paradoxu. Zatímco 
přibývají studie, které potvrzují toxicitu 
fluoridu, celkem jich proběhlo více než 
300, například ve Spojených státech se 
fluorid stále přidává do vody. A obsahuje 
jej většina zubních past po celém světě. 
Má totiž chránit zuby proti kazivosti. Ať 
už je to pravda, nebo jen marketingový 
trik, faktem je, že pasty na rozdíl od pitné 
vody aspoň nepolykáme.

Otázku, kdo je nebo není vědec, a kdo 
prosazuje nebo neprosazuje zájmy 
korporací, respektive obyčejných lidí, 
nechť si laskavý čtenář zodpoví sám. Ať 
už způsobuje autismus fluorid, hliník, 
rtuť nebo genetika, rostoucí počet dia-
gnóz nás přivádí ke kardinální otázce: 
Pokud by se opravdu jednalo převážně 
o genetické faktory, proč tedy počet au-
tistických diagnóz přerůstá v  epidemii 
a  v  posledních padesáti letech těchto 
poruch dramaticky přibývá? Odpovědi 
mohou být zhruba dvě: buď se zlepšila 
diagnostika a  do poruch autistického 
spektra jsou zařazeni i pacienti, kterých 
by si dřív nikdo nevšímal, anebo autis-
mus vyvolává něco jiného než genetika. 
Případně obojí. vid 

Pokud se opravdu jedná o genetické faktory, proč počet 
autistických diagnóz přerůstá v epidemii a v posledních 
50 letech těchto poruch dramaticky přibývá?
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Na jedné z nejstarších českých vinic pod Pražským hradem 
to 28. září pořádně žilo…

Vinné SLASTI otce VLASTI

B yla to akce, kde se pohybovalo 
mnoho zajímavých osob. Maji-
telé firem, manažeři, investoři 
či finanční žraloci na straně jed-

né, kterým se snažili představit své ná-
pady a projekty mladí nadšenci, jimž se 
dnes módně říká „start-upisti“. Inspirace 
kapala na každém kroku, ale všechny 
osobnosti velkého i malého obchodního 
světa zastínila jedna dáma, do níž byste 
to možná na první pohled neřekli.

Stála u  velkých necek plných ledu 
a  vína a  do éteru šířila tolik pozitivní 

energie, že si s ní chtěli povídat i řidiči 
cucající sodovku či zapřisáhlí abstinenti. 
Majitel firmy s  miliardovým obratem, 
skromný a pokorný muž, který začínal 
od píky, se na ni usmál a zvolal: „To je 
ženská plná života.“ Dva dny po akci jí 
poslal přes svůj sekretariát děkovný do-
pis vyzdvihující její příkladnou profesio-
nalitu a přístup k práci. Jiný byznysmen, 
ještě než dopil svoje chardonnay, ji zase 
chtěl okamžitě zaměstnat.

Alena Semrádová jako obchodní ma-
nažerka progresivního moravského vi-

nařství Hort, jehož růžová či bílá vína 
získávají ocenění po celé Evropě, pro-
dává nejen veltlínské zelené, sauvignon 
a  rýnský ryzlink, ale především „záži-
tek a dobrou náladu“. A  je v  tom dost 
dobrá.  

Nikdy jsem nepotkal osobu s takovým 
elánem. Budí pozornost všude, kam 
přijde. A přitahuje ostatní jako magnet. 
Občas ji z  legrace podezřívám, že kdy-
by místo vína – ač to jejich sbírá jednu 
medaili za druhou –, nalila lidem vodu se 
šťávou, ani si toho nevšimnou.
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Je pošmourné sobotní ráno, Den čes-
ké státnosti a  svátek svatého Václava. 
Funím do kopce směrem k Pražskému 
hradu. Proplétám se chodníky mezi keři 
vinné révy, které tu poprvé podle legen-
dy nechal v 10. století vysadit samotný 
patron české země na výrobu mešního 
vína pro křesťanské kostely, tradiční od-
bytiště.

Výrazně ale nezaostávali ani světští 
– ve středověku se kvůli problematické 
kvalitě vodních zdrojů ve městech pilo 
víno snad častěji než voda. Než přišel 
v  roce 1358 slavný dekret největšího 
Čecha, císaře Karla IV., jenž nařizoval, 
že musejí všichni majitelé vhodných po-
zemků zakládat vinohrady a  pěstovat 
vinnou révu (a pokud by se jim nechtělo, 
pozemky vinařům pronajmout), větši-
na vína se dovážela z ciziny. Tím Karel 
donutil pražské měšťany, aby se pustili 

do využití velkého množství pozem-
ků v předpolí Prahy a výrazně rozšířili 
plochu osázenou vinicemi v jejím okolí. 
O tři měsíce později rozšířil císař Karel 
svůj příkaz na území celých Čech. Na Mo-
ravě se v té době víno pěstovalo hojněji, 
kromě klášterů se rozšířilo například 
na Mikulovsku, ruku v ruce s kolonizací 
kraje rakouským rodem Lichtenštejnů. 
Právě rakouská vína přitom znamenala 
největší konkurenci, i proto císař Jan Lu-
cemburský zakázal v období po sklizni 
dovoz, aby podpořil domácí produkci.

Historicky největší boom ale přinesl 
až jeho syn Karel, velký milovník bur-
gundského. Bez nadsázky můžeme říci, 
že podmínky byly skutečně drsné: víno, 
nebo smrt. V  nařízení stálo: „Chtějíce 
z  vlastní vůle a  naší nekonečné laska-
vosti, jakož i  s  pomocí Boží, zlepšiti 
stav našeho království a  všech jeho 
obyvatel, nařizuji: Zakládat vinice na 

všech horách obrácených k poledni do 
vzdálenosti 3 míle kolem Prahy. Každý, 
kdo takové hory vlastní, má začít se za-
kládáním do 14 dní po vydání tohoto 
privilegia. Kdo by sám zakládati nechtěl 
nebo nemohl, ať na jeho pozemku za-
kládá ten, komu jej perkmistr propůjčí. 
Kdo vinici založí, bude ode dne, kdy se 
zakládáním započal, po 12 let od všech 
daní a dávek svoboden. Počínaje 13. ro-
kem bude odevzdávat majiteli pozem-
ku desátek a  králi z  každé vinice půl 
džberu (30,5 litru) vína ročně. Každá vi-
nice bude 16 prutů (75,68 m) dlouhá a 8 
prutů (37,84 m) široká (výměra = 2865 
m2). (…) Vinicím nesmí nikdo škodit, 
ať urozený nebo neurozený. Kdo bude 
přistižen ve dne při škodě na hroznech 
nebo réví, pěšky nebo na koni, či dělá-
ním cesty přes vinici, propadne pravou 
rukou, nevyplatí-li ji 20 kopami českých 

grošů perkmistrovi. Kdo byl polapen 
v noci, ten propadne hrdlem a jeho ma-
jetek připadne perkmistrovi. Byl-li zlo-
děj při škodách na vinici zabit, pak ten, 
kdo zabil, nic víc nepropadne než dva 
haléře, kteréž na tělo zabitého položiti 
má. Sporné případy se řeší na radnici 
Starého Města pražského.“

Jakožto správný otec vlasti se pustil 
i do zušlechtění pravděpodobně nejstar-
ší české vinice, jež se majestátně tyčí pod 
Pražským hradem – vinice Svatováclav-
ské. Obehnal ji vysokou zdí a coby znalec 
přivezl keře rýnského ryzlinku a modré-
ho rulandského, o kterých si myslel, že 
by zde mohly uspět, protože nepotřebují 
tolik slunce. Zásluhou největšího vinař-
ského odborníka a  šlechtitele v  zemi, 
profesora Viléma Krause, je dnes na Sva-
továclavské vinici symbolicky vysazeno 
i všech 35 odrůd vinné révy, které jsou 
zapsány ve státní odrůdové knize České 

republiky. Před jedenácti roky bylo po 
drobných úpravách toto kouzelné místo, 
jež se od dob Karla IV. téměř nezměnilo, 
poprvé zpřístupněno veřejnosti.

Po deváté ranní zde již vinaři staví své 
bannery a stánky. Konečně jsem naho-
ře. Alenu Semrádovou a  jejího manžela 
Petra najdu až na tom nejvyšším místě 
s nejkrásnějším výhledem. Poznám je už 
z dálky. Kdo jiný by ověsil všechny stro-
my v okolí růžovými taškami propagují-
cími růžové víno?

Domluvili jsme se, že jim dnes pomo-
hu a s trávím s nimi svatováclavské vi-
nobraní. Vybaluji krabice a držím dvoje 
velké necky, aby do nich mohl Petr vy-
sypat pytel ledu. Do nich pak vkládá-
me Hortovo růžové nazvané francesca 
(kombinace frankovky a  zweigeltrebe), 
dále pak ryzlink, sauvignon, pinot gris 
a veltlín. Chladíme zhruba dvacítku lah-

Karel IV. se pustil i do zušlechtění vinice, jež se tyčí pod 
Pražským hradem. Obehnal ji vysokou zdí a přivezl keře 
rýnského ryzlinku a modrého rulandského.

Foto Profimedia
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Co se bude pít v roce 2020? „Excelentní 
budou Sauvignony. Sauvignon je totiž odrůda, 

která čím více je stresovaná, tím je lepší. 
A v červenci bylo obrovské sucho. Sauvignon 
bude těžký, mimořádný a černorybízový,” říká 

Alena Semrádová.   Foto archiv AS

ví, na stole pak stojí červený merlot, 
cabernet sauvignon a premium neboli 
syrah a  grenache. Za námi pak čekají 
na svou degustaci desítky dalších lahví 
v krabici.

Nejdřív ochutnejte
S  úderem desáté přicházejí první žíz-
nivci. Jsme připraveni. Jedna deci zna-
mená, že nám každý návštěvník vhodí 
do průhledné plastové krabičky s otvo-
rem dva žetony. Ty se až na konci dne 
vymění v Richterově vile, která na vinici 
stojí a vinobraní pořádá, za peníze. 

Směsice návštěvníků je velmi pest-
rá. Od cizinců, kteří se ke slavnostem 
přichomýtli šťastným omylem, a  tak 
mohou popíjet na čerstvém vzduchu 
s panoramatem staré Prahy, po Aleni-
ny významné klienty, kteří se s ní nad-
šeně vítají. Václav Zeman ze Strakonic, 

majitel strojírenské firmy, se s Alenou 
potkal na stejném místě přesně před 
rokem. I dnes přijel oslavit svůj svátek 
sem – i s manželkou a přáteli. Poklid-
ně degustují veltlínské u  nedalekého 
stolečku, když jim Alena Semrádová 
donese ryzlink z roku 2017. S širokým 
úsměvem jim věnuje zdarma celou la-
hev a přidá přání k svátku.

 „Nejdřív ochutnejte, ať víte, co chce-
te pít. Slečno, pojďte sem, vás vidím na 
francescu…“ Nejvíc mi v paměti utkvě-
ly dva mladé páry, které dorazily jako 
první. Zabrali stoleček asi deset metrů 
od našeho stánku a  do večera už tu 
zůstali. A  nebyli jediní, kdo se vracel 
stále dokola. Měl jsem na jazyku „neob-
chodní“ otázku, proč neochutnají taky 
někde jinde, ale mladík mě předběhl. 
„Tady je to nejlepší, paní i víno je super.“ 
Obdivuji, že i po několika hodinách pití 

zřetelně artikulovali a dokázali odlišit 
jednotlivé odrůdy.

„Do čeho půjdete? Mám tady pro vás 
speciální edici veltlínského z roku 2015. 
Jeho chuť vám připomene babiččin štrú-
dl, mimořádná záležitost,“ láká s úspě-
chem paní Alena, takže štrachám po 
dalších lahvích. Fronta u našeho stánku 
houstne. Přicházejí jak ti, co Horta zna-
jí („Minule jste tady byli nejlepší“), tak 
ti, kteří vidí, že je u nás nejdelší fronta 
a tuší, že ne bezdůvodně. Dorazí i chla-
pík od konkurence, který nemá u stán-
ku do čeho píchnout, a přemýšlí, proč se 
nám tak daří. Ne, chlapče, polohou stán-
ku ani cenou to není.

Za svou pomoc dostávám od Aleny 
poukaz na oběd na terasu Richterovy 
vily, gulášek s karlovarským knedlíkem, 
s výhledem na Petřín. Pak se prohodíme. 
„Milane, to je poprvé, kdy si stihneme 
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dojít na oběd,“ děkuje mi Alena s Petrem 
a mizí. To znamená jediné – že musím 
prodat, co jsem se naučil.

„Tak do čeho půjdete, slečno?“ ptám 
se. Nejsem si jistý v kramflecích a nechci, 
aby se moc vyptávala, a  tak jí nabízím 
tutovku – „babiččin štrúdl“. Starší dámu 
úspěšně tipuji na růžovku. Problém na-
stává, když nemůžu najít chardonnay, 
protože má na přední etiketě napsáno 
pouze Limited. Vykecám se z toho speci-
ální edicí rulandského šedého, o kterém 
si pamatuji, že je nejsušší.

To už se ale vrací paní šéfová, která 
zničehonic mává směrem k Vltavě. A to 

přitom nic nepila. Zachytí můj tázavý 
pohled. „Každý rok touhle dobou jede 
náš Tobiáš závod Tři jezy. Vidíte, jak se 
tam kupí ty lodě?“

Dvanáctiletý syn, přezdívaný Togin, je 
u skautů i u vodáků a rodiče jej vedou 
k tomu, aby si vážil lidí i věcí. „Šla jsem 
tuhle po Starém Městě kolem obchodu 
s donuty. Chodím kolem často, ale nikdy 
jsem se tam nezastavila. Až teď. Je tam 
příjemný kluk a já mu říkám: ,Je, vy tady 
máte ten prostor tak vymakaný, no to 
je krása.‘ A on na mě: ,Z vás úplně sálá 
štěstí.‘ A zničehonic mi podal donut, že 
si ho mám vzít zdarma. Vysvětlila jsem 

mu, že si ho koupím, že to nepotřebu-
ju, a  on: ,Ale já vám ho chci dát. Víte, 
on sem každý přijde, mračí se a stěžuje 
si, jak to je drahé, aniž by věděli, kolik 
třeba platím nájem.‘ Další dva donuty 
jsem koupila. Řekla jsem doma synovi, 
když viděl donutku: „Jednu věc si pa-
matuj a važ si toho. Může nastat doba, 
kdy nepřinesu donutku, ale třeba suchý 
rohlík. Až to nastane, budeme se mu-
set všichni uskromnit. A manžel dodal: 
,Taky mamka tři víkendy za sebou neby-
la doma a pořád pracovala.‘ Chceme, aby 
syn pochopil, že když se to odmaká, je to 
v pořádku a bylo by špatné, kdyby se ta 
energie nevrátila.“ 

Vyvažujte, vyvažujte
Pražáci si rádi přispí, a tak ten pravý fr-
mol nastává až po patnácté hodině. So-
doma Gomora. „Vydegustovali“ nám až 
na pár krabic celý stánek. V  půl desáté 
večer jsme jako u vypitého krámu. Alena 
Semrádová běžela vyměnit žetony (pa-
desátiprocentní nárůst oproti loňskému 
roku), a když se vrátila, přemýšleli jsme, 
jak zbylé krabice a hlavně dvoje necky do-
pravíme dolů. To už ale přijíždí manažer 
Richterovy vily Vlastík, jemuž naše víno 
učarovalo, a tak nám pořád nosil buchty 
z restaurace, golfovým vozíkem – „papa-
mobilem“. Užasle pozoruji, jak se k řidiči 
nasoukají Semrádovi i  s neckami a kra-
bicemi a  jedou dolů. Vozíku chybí čelní 
sklo, a kdyby se převrátili, skutálejí se až 
někam na Malou Stranu. „Vyvažujte, vy-
važujte,“ křičí v zatáčkách řidič. Když se 
konečně dokodrcají dolů, Vlastík zabrzdí. 
A necky se s velkou pompou zřítí Aleně 
Semrádové přímo na hlavu. Vlastimil 
a po něm i všichni přihlížející propukají 
v nekonečný záchvat smíchu. Jak říká Ale-
na: „V životě jde přece hlavně o zážitky.“

Ale i v obchodě. Ten jde dělat obvyk-
lým způsobem, jak kolem sebe vidíme 
každý den: prodat zákazníkovi cokoli za 
co nejvíc peněz, bez ohledu na jeho zá-
jem. Anebo na to jít úplně jinak. Alenu 
naučil obchodovat Xavier de la Esteve, 
který do Česka přivedl v 90. letech svě-
tové značky jako  španělský Torres, Siglo 
saco nebo Faustino. Tento marketingo-

Do čeho půjdete? Mám tady pro vás speciální edici 
veltlínského z roku 2015. Jeho chuť vám připomene 
babiččin štrúdl, mimořádná záležitost...
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vý mág v ní rozpoznal obrovský talent 
a po celou dobu jí vštěpoval jednu hlavní 
zásadu: dodat zboží zvládne každý, ale 
prodat ho, navíc opakovaně, to je umění. 
Obvyklý model u prodeje nejen vína je 
takový, že zákazníci přicházejí do obcho-
du nebo na internetové stránky, víno si 
koupí, vypijí, a tak stále dokola.

Alena Semrádová postavila ale celý 
byznys na tom, že se zákazníky neustále 
komunikuje a jezdí za nimi neúnavně po 
celé republice. Po celou dobu, i když by 
už dávno nemusela. „Pro mě největší dar 
je, když se klienti vrací. Když udělám de-
gustaci v září, tak vím, že 17. ledna 2020 
budu zase v  Plzni, protože se tam na 
mě těší. Za týden pak budu v Litomyšli, 
vše mám naplánované krok za krokem. 
Mám to naplánované už do června. Kon-
tinuálně spolupracuji s odběrateli, které 
teď slaví 20 nebo 30 let od svého založe-
ní. Dělám s  nimi různé teambuildingy 
a speciální degustace. Víno je společen-
sko-kulturní fenomén, který spojuje lidi. 
Našla jsem si, co mi vyhovuje. Neustále 
hledám cestu, jak to posunout dál. Or-
ganizovat to stojí obrovské úsilí. Dát to 
dohromady gastronomicky, zaštítit lidi, 

sezvat je na konkrétní hodinu, nikdy ne-
víte, co z toho bude. Já ale lidem zpro-
středkuji zážitek, na který oni nikdy ne-
zapomenou. Stejně jako na tu chuťovou 
stopu. Proto se pořád vracejí. Je to inves-
tice. Pokud začnete hned přemýšlet, co 
z toho budete mít, většinou se zastavíte 
a nepřinese vám to nic. Mně jde o dlou-
hodobý profit,“ vysvětluje.

V den, kdy jsme řádili na Svatováclav-
ské vinici, probíhalo vinobraní spojené 
s  odkazem otce vlasti i  na Karlštejně. 
Někdy by se musel člověk naklonovat, 
aby vše stihl. A  ještě jedna významná 
vinařská událost připadla na svatého 
Václava. Právě 28. září se na trh uvádí 
speciální královská řada vín. Jde o nej-
lepší česká a  moravská vína z  králov-
ských měst od Litoměřic přes Kutnou 
Horu po Znojmo. Poprvé se tak stalo 
k poctě Karla IV. v roce 2016, kdy byly do 
této kolekce odbornou porotou vybrána 
vína z roku 2013. Podmínky jsou velice 
přísné. Vinaři, kteří aspirují na zařaze-
ní svého vína do královské řady, musejí 
složit nejméně dva tisíce lahví s vínem 
alespoň tři roky starým, s potenciálem 
archivace minimálně na šedesát měsíců. 

A hrají vabank. Například pokud vinař 
ze znojemské podoblasti přihlásí svoje 
víno, které se pyšní prestižním certifi-
kátem VOC (víno originální certifikace), 
má jen dvě adrenalinové možnosti. Buď 
jeho víno povýší do královské řady, nebo 
spadne do nejnižší kategorie „moravské 
zemské“. Do soutěže se tak hlásí jen ti, 
kteří si opravdu věří. Jako Jiří Hort, jenž 
uspěl v roce 2017 s rýnským ryzlinkem 
ročníku 2014. Na další „zářez“ se chystá 
v roce 2021 s loňským vínem.

Je listopad, a to znamená jediné – prv-
ní letošní, takzvané mladé víno. V naší 
zemi nese označení svatomartinské. Češi 

Na Svatováclavské vinici bylo v Den české 
státnosti živo. Nejvíce u stánku znojem-

ského vinařství Hort.    Foto Šifra
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se inspirovali tradicí francouzského mla-
dého vína beaujolais nouveau a šikovně 
jej spojili se svátkem svatého Martina 
a  svatomartinskou husou, ke které se 
náramně hodí. Málokdo ale ví, že první, 
kdo mladé víno u nás zpopularizoval, je 
opět Jiří Hort. Ten přišel s  takzvaným 
veselým vínem. „Dělali jsme ho už delší 
dobu předtím, už bylo etablované a byla 

by škoda to měnit. Veselé víno je tak 
populární, že už je dopředu vyprodané. 
Již v  den, kdy ho dáváme do prodeje,“ 
vysvětluje Alena. „Svatomartinské víno 
drží jasné datum, které ale bude letos 
poprvé porušeno. To mě mrzí, protože 
tradice se má držet. Má to být 11. 11., ale 
my v Česku porušujeme všechno. Proto-
že to vychází na pondělí, bude se slavit 

v pátek 9. listopadu. Vinaři se tak domlu-
vili a poprvé v historii termín posunuli. 
Z obchodních důvodů.“ 

A co se bude pít v  roce 2020? Alena 
Semrádová má jasno: „Letošní rok bude 
excelentní na Sauvignony. Sauvignon 
je totiž odrůda, která čím více je stre-
sovaná, tím je lepší. A  v  červenci bylo 
obrovské sucho. Sauvignon pochází 
z francouzského slova sauvage a prorůs-
tá až do hloubky 16 metrů. Každý rok 
je rokem nějaké odrůdy. Troufám si tvr-
dit, že na Znojemsku to letos bude právě 
Sauvignon. Těžký, mimořádný a černo-
rybízový.“  vid 

Češi se inspirovali tradicí francouzského mladého vína 
beaujolais a šikovně jej spojili se svátkem svatého 
Martina a svatomartinskou husou, k níž se náramně hodí. 
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VESMÍRNÁ ODYSEA
V dalším díle našeho kosmického seriálu se zabýváme argumentem zastánců 

amerického přistání na Měsíci, kteří tvrdí, že by něco tak složitého nebylo 
filmovou technikou dostupnou v 60. letech minulého století vůbec možné 

natočit. A že prý bylo jednodušší na Měsíci skutečně přistát. Opravdu?

J edním z  nejčastějších argumen-
tů, které odmítají možnost, že 
slavné přistání na Měsíci v  roce 
1969 (nebo alespoň verze, jež byla 

prezentována veřejnosti) nemuselo být 
skutečné, je tvrzení, že zfalšovat něco 
tak velkého by jednoduše nebylo možné. 
Jednak z důvodu, že by o podvodu ně-
kdo promluvil do médií, a také proto, že 
tehdejší filmová technika nebyla na tak 

vysoké úrovni, aby dokázala tento typ 
události věrohodně fingovat. Asi nejdis-
kutabilnější výrok tohoto druhu, jejž 
jsem zaznamenal, patřil americkému 
profesorovi Jamesi Longuskému: ten tvr-
dí, že vytvořit takový podvod je daleko 
nemožnější úkol než prostě doletět na 
Měsíc a přistát tam. Opravdu?

Cílem tohoto mého měsíčního seri-
álu není ani laciné hledání senzací, ani 

nedůvěra za každou cenu. Impulzem 
k  jeho sepsání mi bylo především pro-
cvičování kritického myšlení a obyčejné 
lidské logiky. Padesát let od Apolla 11 je 
již dostatečně dlouhá doba, která si po-
ctivé shrnutí a diskusi zaslouží. Někomu 
možná stačí odbýt vše tvrzením, že když 
to bylo v televizi a v novinách, musí to 
být pravda a není o čem debatovat. Pra-
cuji ale v médiích až příliš dlouho na to, 
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abych věděl, co všechno dovedou. Novi-
náři povětšinou jen ve zvláštní symbi-
óze se světskou mocí referují o tom, co 
zveřejní státní úřady, banky, korporace, 
politici nebo tiskové agentury. Tak tro-
chu jako papoušci, kteří rádi opakují, ale 
nekladou nejdůležitější otázky. Pokud 
tedy zrovna není v něčím vyšším zájmu 
někoho natřít či „sestřelit“, v tom přípa-
dě umějí být média aktivní a kritická až 
až. Proto se řídím raději heslem „důvěřuj, 
ale prověřuj“.

Na tématu lunárních misí Apollo mě 
při padesátém výročí nejvíce zarazil 
arogantní přístup lidí, kteří věří v při-
stání na Měsíci, a jejich povýšené pohr-
dání těmi, kteří si tím nejsou tak jisti. 
A kteří po zkušenostech s americkými 
vládami (od Nixonova Vietnamu a Wa-
tergate přes Clintonovu aféru White-
water či rozbití Jugoslávie až po Bushův 
Irák) zaujímají spíše rezervovaný, až 
skeptický postoj.

V každém takto kontroverzním téma-
tu se věnuji jak argumentům zastánců, 
tak odpůrců. Snažím se jimi poctivě pro-
brat, vytřídit je podle relevance a zajíma-
vosti, a najít jejich slabá místa, popřípadě 
se na věc podívat z  nadhledu a  jiného 
úhlu. Osvědčilo se mi to již například 
u seriálu o 11. září 2001, který si můžete  
zdarma přečíst na www.casopis-sifra.cz.

Takový přístup má jednu obrovskou 
výhodu – pokud se jej člověk drží, ne-
podléhá emocím, které zatemňují úsu-
dek, uchová si svobodu ducha a myšle-
ní, a ještě se spoustu zajímavého dozví. 
Nevypadá to pak jako na fotbale, kde na 
sebe sprostě křičí fanoušci Sparty a Sla-
vie, přesvědčeni o  své pravdě, přičemž 
jim oběma uniká podstata hry.

Velkého brouka do hlavy nasadil divá-
kům svého filmu Kozoroh 1 režisér Peter 
Hyams již v roce 1977, pouhých osm let 
po údajně nejskvělejším okamžiku lid-
stva. Ve vynikajícím thrilleru nastoluje 

velmi nadčasovou a  zásadní otázku: 
Opravdu lze věřit všemu, co vidíme v te-
levizi?

Raketoplán Kozoroh 1 se chystá od-
startovat na Mars. Vše je připraveno, 
astronauti, televizní štáby, politici i di-
váci sedí na svých místech. Sotva pár 
minut před zážehem motorů se však 
otevírají dveře kokpitu a  ředitel pro-
gramu odvádí tři šokované astronau-
ty z  rakety do letadla, které vzlétne 
do vzduchu ještě dřív, než odstartuje 
prázdný Kozoroh. Astronauti jsou pak 
odvedeni do studia na vojenské základ-
ně v poušti, kde už je připraven jejich 
pobyt na Marsu i s oranžovým pískem 
a  modulem, jenž jako by Apollu 11 
z oka vypadl. V rozhovoru pro magazín 
Empire režisér Hyams uvedl: „Kdykoliv 
bylo ve zprávách něco o raketoplánech, 
přepnuli do studia v St. Louis, kde pro-
běhla simulace toho, co se vlastně děje. 
Vyrůstal jsem s generací, kdy moji rodi-

Režisér Stanley Kubrick zvládal úžasné 
filmové efekty již v roce 1968 ve filmu 
2001: Vesmírná odysea. Na snímku 
spolupracoval s americkou agenturou NASA. 
Spolupracovala s ním NASA i na jiných 
projektech?   Foto Profimedia
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če zcela věřili tomu, že to, co je napsá-
no v novinách, musí být pravda. To se 
ukázalo jako hovadina. Moje generace 
byla vychovávána k tomu, aby věřila, že 
pravda je to, co vysílají v televizi. A to 
je taky hovadina. Tak jsem sledoval ty 
různé simulace a byl jsem zvědavý, co 
by se stalo, kdyby někdo celý příběh 
zfalšoval.“

Svým „konspiračním“ thrillerem ne-
jen donutil lidi popřemýšlet o tom, co 
by bylo, kdyby, ale vyvrací i jeden z nej-
absurdnějších argumentů fanoušků 
teorie o americkém přistání na Měsíci: 
že prý v roce 1969 nebyla filmová tech-
nika, a  především speciální efekty na 
takové úrovni, aby se dalo přistání na 
Měsíci natočit věrohodně ve filmovém 
studiu.

Zjednodušeně řečeno: i  jinak velmi 
inteligentní lidé se snaží říct, a myslí to 
vážně, že je snazší dovézt podle nich za-
staralou a nevyspělou filmovou techniku 
skrze radiaci ve vesmíru téměř 400 000 
kilometrů daleko – a ve zcela odlišných 
podmínkách nechat přistání natočit tři 
astronauty na kameru s  šestnáctimili-
metrovým filmem, umístěnou na boku 
lunárního modulu – než natočit přistání 

v klidu na Zemi v televizním studiu. Ar-
gumentuje tak například i velmi dobře 
napsaný, leč značně manipulativní člá-
nek, který vyšel 10. července v britském 
deníku The Guardian pod názvem One 
giant ... lie? Why so many people still think 
the moon landings were faked (Jedna 
velká lež? Proč si tolik lidí stále myslí, že 
přistání na Měsíci bylo zfalšované?) „Mu-
seli byste si také představit, že by byly 
dnešní speciální efekty dostupné v roce 
1969 agentuře NASA a ani jeden ze 600 
milionů diváků v televizi by si nevšiml, 
že je něco špatně,“ píše autor Richard 
Godwin.

Čeho by si ale měl běžný divák, který 
nikdy nebyl na Měsíci, asi tak všimnout? 
Jak je to s „nemožností“ natočení přistá-
ní na Měsíci v televizním studiu na Zemi, 
naznačil divákům již zmiňovaný Kozo-
roh 1. Ukázal, že v jednoduchosti je síla. 
Barevné záběry natočené ve studiu s tro-
chou písku a  staniolovým chrastítkem 
Kozoroh 1, který vypadá úplně stejně 
jako Apollo 11, působí docela normálně 
a přirozeně. Stačí je pak trochu zpoma-
lit, popřípadě natočit černobíle, jako 
v případě misí Apollo, a všichni mohou 
být relativně spokojeni.

Nejde ale o  jediný „tematický“ holly-
woodský snímek, kde se herci procházejí 
po kousku Země, která vypadá jako Mě-
síc. Nejelegantněji a nejvtipněji to udělal 
Sean Connery ve filmu Diamanty jsou věč-
né v roce 1971. Jeho James Bond při jedné 
z  dobrodružných misí pronikne do vý-
zkumné základny americké vlády Tectro-
nics v Nevadské poušti. Když je odhalen, 
prchá lunárním vozítkem, které ukradne 
z papundeklového studia se zapíchnutou 
americkou vlajkou, kde sbírají astronauti 
mise Apollo papírové kameny. Jestli jen 
trénovali, nebo natáčeli, nebylo jasné, ale 
vypadalo to solidně a v televizi beztak ka-
ždý pozná kulové… Jestli měl agent 007 
něčeho na rozdávání, pak to byl vždycky 
lišácký humor...

Na (ne)přistání na Měsíci odkazují ale 
i modernější sci-fi snímky. Ve velkofilmu 
Interstellar režiséra Christophera Nola-
na z roku 2014 se hlavní hrdina Cooper 
v  podání charismatického Matthewa 
McConaugheyho chystá na kosmickou 
výpravu lidí, aby našel jinou obyvatel-
nou planetu, neboť na „předusíkované“ 
Zemi přestává být k žití. Děj se odehrává 
v blízké budoucnosti. V jedné chvíli míří 
Cooper do školy poptat se na prospěch 

Ve snímku Diamanty jsou věčné si 
v roce 1971 z amerického přistání na 

Měsíci parádně vystřelil i britský agent 007 
James Bond.  Foto Profimedia
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svých dětí. V  šokující scéně si učitelka 
stěžuje, že Cooperova dcera Murphy 
přinesla do školy knížku o vesmíru a ho-
vořila zde o nějakém lunárním modulu. 
„Dnes už je tato učebnice nahrazena 
opravenými verzemi,“ povídá učitelka. 
„Například?“ zvedá obočí kosmonaut Co-
oper. „Že mise Apolla byly podvrh kvůli 
uzbrojení Sovětského svazu.“ – „A  co 
přistání na Měsíci?“ – „To byl mistrovský 
kousek propagandy…“

Červíček hlodá dál. Opravdu to Ame-
ričané nezvládli a  naaranžovali něco 
takového podobně, jako světu servírují 
falešné a umělé důvody k válečným ta-
žením pod záminkou budování demo-
kracie, v  čemž jsou nepřekonatelnými 
mistry? Skutečně by byli schopni zajít 
tak daleko?

Sci-fi vs. realita
Kouzlo a zároveň potíž vesmírných sci-fi 
snímků spočívá v tom, že je v nich možné 
úplně všechno, bez ohledu na fyzikální 
i jiné přírodní zákony. Sluneční vítr, tedy 
rychlý proud nabitých částic neboli plaz-
matu, odpalovaný z  vnějších slunečních 
vrstev, před jehož zkázonosnými účinky 
a usmažením chrání Zemi Van Allenovy 
radiační pásy, tu vůbec nefouká, vesmír-
né lodi si tu ladně plují, kam se jim zachce, 
a  Hvězdných válek se účastní chraptící 
muž s  černou maskou, Harrison Ford 
i vysoký chlupatý humanoid Žvejkal.

Realita už bohužel tak vzrušující není, 
i  když bychom si to asi všichni přáli. 
A tak jsme se zvládli zatím dostat mož-
ná tak na okraj atmosféry do výšky 400 
kilometrů, kde sídlí mimo jiné Meziná-
rodní vesmírná stanice, a podle legendy 
nám to párkrát na přelomu šedesátých 
a sedmdesátých let uletělo o dost dál, na 
bezmála 400 000 tisíc kilometrů vzdále-
ný Měsíc. Po celou dobu zde však zůstává 
opomíjená otázka: Jak?

Stal se nějaký zázrak, na jehož opako-
vání od té doby netrpělivě a marně čeká-
me? Nebo nám snad též pomohly filmové 
triky nějakého šikovného režiséra? Co 
třeba takového Stanleyho Kubricka, mi-
stra všech mistrů, který už v 60. letech 
dokázal na plátně psí kusy?

Důvod, proč se stal v očích pochybo-
vačů adeptem na natočení falešného při-
stání na Měsíci právě Stanley Kubrick, se 
sám nabízí. Rok před přistáním na Mě-
síci se objevil v kinech jeho fenomenál-
ní snímek 2001: Vesmírná odysea. Část 
jeho děje se odehrává právě na Měsíci. Po 
zhlédnutí tohoto filmového eposu se jeví 

řečičky o tom, jak by v 60. letech nešlo 
natočit přistání na Měsíci ve studiu (ale 
na Měsíci ano, u všech rohatých?), ještě 
bizarněji.

Film začal Stanley Kubrick připravovat 
již v roce 1964, tedy ve stejném roce, kdy 
začala mise Apollo. Oba projekty navíc 
spojovala osoba vesmírného inženýra 
Fredericka Ordwaye, který pracoval jak 
pro NASA při projektu Apollo, tak coby 
odborný supervizor Vesmírné odysey.

Největší výzvou byl pro Stanleyho Ku-
bricka (a zřejmě i NASA) v roce 1964 pro-
blém, jak natočit záběry měsíčního povr-
chu tak, aby působily realisticky (což je 
těžké posoudit, když nevíme, jak to tam 
vypadá), ale především uvěřitelně. Tak, 
aby se prostor jevil rozlehle, a  ne jako 

interiér v  sitcomu nebo umělé pozadí 
v Krkonošských pohádkách.

Tím kouzlem se nakonec stala přední 
projekce. Jde o způsob natáčení, při kte-
rém se za herce promítá nějaká scenérie, 
takže to pak v televizi nebo kině vypadá, 
že se v  tomto prostředí herci skutečně 
pohybovali. Děj filmu 2001: Vesmírná 

Odysea začíná v několik milionů let vzdá-
lené minulosti, v  době raného vývoje 
lidstva. Lidoop, který žije zpočátku mezi 
ostatními zvířaty, se změní v bojechtivé-
ho predátora, předchůdce člověka. Může 
za to černý monolit, který svým zářením 
ovlivňuje myšlení pralidí. Monolity zde 
slouží symbolicky k  tomu, aby člověku 
nabídly dobro i zlo. Kost může představo-
vat jak užitečný nástroj, tak nebezpečnou 
zbraň. A právě kost, triumfálně vyhozená 
do vzduchu rozjásanou bojechtivou opicí, 
se ve strhující scéně mění v kosmický ko-
ráb, který se v roce 2001 majestátně blíží 
k vesmírné stanici na Měsíci.

A právě tady se začínají dít věci. Ku-
brickovi jeho mistrovské dílo, jež před-
běhlo dobu o desítky let, přineslo nejen 
nehynoucí obdiv, ale také se stal v očích 
pochybovačů, kteří nevěří v  lidské při-
stání na Měsíci, tím jediným vyvoleným, 
jenž by byl schopen precizně natočit 
toto přistání, aniž by bylo třeba vytáh-
nout paty z naší planety. V kvalitě, která 
mnohonásobně předčí jak vtípek z bon-
dovky Diamanty jsou věčné, tak trochu 
odfláknuté scény z  thrilleru Kozoroh 
1, kde se na záběrech z Marsu nachází 

jen písečná rovina a oranžově nasvíce-
né pozadí.

Je skutečně možné, že by byl právě 
světoznámý režisér tím, kdo natočil na 
Zemi lidské přistání na Měsíci? Anebo 
jde o ještě větší sci-fi, než by znamenalo 
v roce 1969 samotné přistání? O tom si 
povíme zase příště.  vid 

Ve filmu Interstellar z blízké budoucnosti učitelka tvrdí, že 
mise Apollo byly podvrh kvůli uzbrojení SSSR. Stejně jako 
samotné přistání na Měsíci, jež označuje za propagandu. 

Věřit světovým vůdcům ohledně argu-
mentů pro války či drancování nerost-

ných zdrojů čehokoli je mnohem 
těžší. Lidské přistání na Měsíci je 
ale jiná kategorie. Tomu mnoho 

lidí věří jednoduše proto, že věřit 
chtějí. Každý kluk si aspoň někdy 
hrál na kosmonauta, skoro každý 

miluje sci-fi o dobývání vesmíru. Vy-
padá to tak jednoduše a krásně, ani 

se tomu nedivím. Pokud ale mám 
věřit, že se něco stalo, zajímá mě, 

JAK se to stalo. A tady již jen s vírou 
a opakováním manter nevystačím... 
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NA ZDRAVÍ? Dánský pivovar Carlsberg se rozhodl přispět svou ekologickou 
troškou do mlýna a slavnostně představil návrh designu první papírové pivní 
lahve. Bude se vyrábět z udržitelné a samozřejmě recyklovatelné dřevoviny. Kaž
dého jistě napadne, jak může papírová flaška plnit svoji funkci, tedy udržet pivo. 
Žádný trik v tom nehledejte, spíš takový malý podvůdek. Vnitřek je totiž z plastu. 
Uvážímeli, že na designu firma spolu s technologickou firmou ecoXpac, výrob
cem obalů BillerudKorsnäs a výzkumníky z Dánské technické univerzity pracuje 
již od roku 2015, nabízí se otázka, zda nestál jen vývoj víc energie, než kdyby lili 
pivo i nadále do skla či plastu, aniž by předstírali, že to plast není. Ale hlavně když 
to ekologicky vypadá… Aby to nedopadlo jako s papírovými taškami, u kterých 
se ukázalo, že jsou ještě méně eko než igelitky. Dánové ale prohlašují, že chtějí 
snížit uhlíkovou stopu pivovaru za deset let o 30 procent. Tak snad to bude sta
čit. Možná by mohli začít pivo rozvážet papírovými auty…   Foto Profimedia
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TIPY

ZRODILA SE HVĚZDA. I když se o filmu hodně mluvilo, dlou-
ho jsem ho odkládal. Nějak jsem na extravagantní Lady Gaga 
neměl náladu. Názorně mi ale předvedla, jak není dobré chovat 
vůči lidem předsudky. Největší popová hvězda dneška, občan-
ským jménem Stefanie Germanotta, je tak talentovaná, až to 
bere dech. Navíc jde o režijní debut hollywoodského hezouna 
Bradleyho Coopera, jenž rovněž příjemně překvapil obyčejným 
filmem s neobyčejnou atmosférou, skvělými výkony a famózní 
hudbou (píseň Shallow už z hlavy nedostanete). Zjednodušeně 
řečeno jde o skvělý film, kde výborný herec výborně zpívá a vý-
borná zpěvačka výborně hraje.

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

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

PŘÍRODNÍ PÉČE O VLASY. 
Z dárku v podobě německé znač-
ky přírodních produktů Khadi, 
které se v Öko-testu umisťují na 
nejvyšších příčkách, měla drahá 
polovička opravdu radost. Šam-
pon Amla dodá vlasům objem 
a lesk, po oleji Vitalita dobře ros-
tou a díky Förster ś bukovému 

kartáči na vlasy se perfektně rozčesávají. Vybral jsem typ 
s kančími štětinami, který se hodí pro všechny typy vla-
sů i rozčesávání bez tahání, a štětiny ještě dále podpoří lesk 
a nadýchanost po ájurvédských recepturách kosmetiky Kha-
di. A pro případ, aby se náhodou neobjevila nějaká ta šedinka, 
jistí to rostlinná barva na vlasy Khadi, která barví vlasy sytým, 
a přitom přirozeným odstínem, včetně tmavě hnědého. Vý-
hoda je, že její rostlinná receptura o vlasy zároveň pečuje. Mít 
na hlavě ještě nějaké vlasy, určitě bych si nakoupil i pro sebe 
na www.prirodniobchod.cz.

JEŠTĚ ŽIJU. Jestli se chcete zasmát, pře-
čtěte si knihu Ještě žiju od Rosti Kuchaře. 
Jde o humorné příběhy ze života postiže-
ných. V roce 1977 spadl čerstvě vyučený 
zedník ze čtrnáctimetrového lešení, těž-
ce si poranil hlavu, částečně ruce a přivo-
dil si epilepsii. Radost ze života mu to ale 
nesebralo. První knížku Papíry na hlavu 
nazval na základě této příhody: „Tenkrát 
mi dělali lumbální punkci. Přišlo se na mě 
podívat patnáct ministrů ze socialistických zemí, jak se tenhle 
zákrok dělá. Měli zrovna v Olomouci konferenci. Nikdo mi ne-
řekl, že předtím nesmím jíst, a jakémusi tajemníkovi, s nímž 
jsem byl na pokoji, donesli meloun. To byla tenkrát vzácnost, 
a tak jsem neodolal a pochutnal si na něm. No a jak mně na-
píchli páteř, vylítnul ze mě ten meloun a všechny ty papaláše 
jsem pozvracel. A primář vzteky řval: ,Kdyby ten hajzl neměl 
papíry na hlavu, tak ho vzteky zabiju!‘ Od té doby mi hláška, 
že mám papíry na hlavu, už několikrát posloužila jako ochrana 
před násilníky a prekérními situacemi.“

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ VELETRH 2019. Dům bez knih je jako 
tělo bez duše, věděl již spisovatel Julius Zeyer. Ve výstavním 
areálu v Lysé nad Labem se 6. až 8. prosince uskuteční Vá-
noční knižní veletrh 2019, kde bude možné v klidu nakoupit 
hodnotné dárky na Vánoce a nakrmit duši. Z doprovodného 
programu mě zaujala třeba přednáška Alexandra Fleka, čes-
kého evangelikálního teologa, kazatele, vydavatele a překla-
datele, který pohovoří o Parabibli – knize ve formě vtipné pa-
rafráze biblického příběhu o tom, jak by mohl vypadat Ježíšův 
příběh, kdyby se odehrál dnes. Vánoční knižní veletrh v Lysé 
se opět uskuteční v rámci tradičních Polabských vánočních 
trhů. www.vll.cz

Chcete, abychom zveřejnili tip na to, co děláte? Pište na redakce@casopis-sifra.cz
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59 Kč | 2,40 €
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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, Zdravá 
kavárna Pokoj, Husovo nám. 961/4, Tábor; Zdraví 
Konopí – Jiří Cerman, Soukenné nám. 157/8, Liberec, 
Tabák, Husova 113/25, Kutná Hora, Faltysovo 
knihkupectví, Smetanovo nám. 109, Litomyšl; 
Trafika Ivo Kachel, Přemyslovců 465/8, 
Ostrava-Mariánské Hory

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

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.

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 €

9

7

7

2

3

3

6

5

5

7

0

0

8

0

1

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.


