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alší rok je za námi a spousta práce před námi. Při psaní a následném 
čtení pokračování rozhovoru s herečkou Simonou Babčákovou 
(strana 8) jsem si opět uvědomil, v jak přelomové době vlastně 

žijeme. Jako snad první generaci nás potkal ten luxus, kdy si 
můžeme vybrat, jak budeme žít. Voda teče, topení topí, v obchodech je jídlo, 

auta a autobusy jezdí a všeho máme dost. Přesto se rozhodně nedá říct, že by 
byla nuda. Svět je v prudkém pohybu a my se v něm, místo abychom si užívali 

štěstí a radostně kráčeli vstříc novým zítřkům, často plácáme jako kapři na 
suchu. Možná jsme až dosud o tom, jakým způsobem chceme žít a čeho tady 

vlastně chceme dosáhnout, až tak moc nepřemýšleli, ale zdá se, že budeme 
muset. „Lidská bytost je tyglík všech možných faktorů, ve kterém probíhá 
fascinující vesmírný experiment, který se blíží svému vrcholu. Aspoň v to 

doufám, a tak si vysvětluju, co se děje. Dostali jsme se vývojem do bodu obratu, 
kdy celý ten tavicí kotel vře. Vypadá to jako jeden velký zmatek. Něco 

vybuchuje, něco kvasí, něco plesniví, něco hnije… Něco se rodí, něco roste, něco 
už kvete. Svět se hnul, a to tak, že velmi rychle. A hýbe se stále, ve větší a větší 

rychlosti. Přičemž ta rychlost navíc ještě akceleruje,“ říká herečka 
a improvizátorka, která se intenzivně zabývá osobním rozvojem 

a sebepoznáním.

 Podle Simony jde o součást Velkého plánu, který souvisí s koncem 
starého světa, o němž mluvily staré civilizace a jejž si ve svém kalendáři 

zatrhli například staří Mayové. To, že si konec světa, o němž hovořili, někteří 
špatně vyložili, je věc jiná. Transformace zkrátka probíhá a její průběh, jak 
můžeme pozorovat kolem sebe, je hodně náročný. „Procházíme obrovskou 

proměnou, něco starého umírá a něco nového se rodí. A každý z nás v sobě 
potřebuje rozpoznat, co má nechat odejít, a co naopak podpořit, aby to 
rostlo. A to, co umírá, provází posmrtné křeče, a to, co se rodí, provází 
porodní křeče. Takže jsme všichni tak trochu v křeči a potřebujeme se 

naučit rozlišit, co která křeč znamená,“ říká Simona Babčáková.

 Transformací prochází dokonce samotný Lucifer, jak si můžete přečíst 
v článku na straně 32. Stejně jako každá lidská bytost, i on si musí 

vybrat, jestli bude rozvíjet svoji andělskou část, nebo ho 
sežere ta ďábelská. Proto vám všem i sobě přeji všechno 

nejlepší v novém roce, pevné nervy a mnoho dobrých 
rozhodnutí. Držme si klobouky, jedeme z kopce.

Inspirativní čtení přeje

 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Velký plán
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ŠIFRA  
UPŘÍMNÉHO  
MISTRA

Za čím se vlastně v  životě ho
níte? Víte, co chcete? Když 
se na toho někoho zeptám, 
obvykle odpoví nějakou frází 

typu „šťastná rodina“ nebo „žít v klidu 
a míru“. Já mám ale na mysli to, co do
opravdy chcete, aniž o  tom třeba víte, 
protože jste o  tom nikdy nepřemýšleli 
a nesáhli si hlouběji do svého nitra. Nějak 
jste životem procházeli, něco vystudova
li, našli si práci, partnera a takhle by to 
šlo až do konce života, až byste se 
těsně před smrtí zeptali sami 
sebe, jestli to za to stálo a jest
li jste byli v životě šťastní. 
Štěstí, to je nejvíce nedo
statkové zboží naší doby, 
ve které je jinak všeho nad
bytek.

 Po čem doopravdy 
toužíte? Přesně tak se 
ptá seriálový hrdina 
Lucifer, o  kterém si 
můžete přečíst na 
straně 32. Já do lidí 
také vidím, a když 
někdy sleduji, co 
se jim honí hlavou, 
nestačím se divit. 
Pokud by byli lidé 
upřímní sami k sobě, 
pak by v  odpovědích 
s přehledem zvítězily pe
níze. Ačkoli peníze nejsou 
nic jiného než nástroj, 
který by vám měl zjedno
dušit život, lidi si z  nich 
udělali modlu, která je 
mnohdy zcela ovládá 
a zatemňuje jim úsudek. 
Někteří si myslí, že když 
jich budou mít hodně, 
vyřeší tím svoje problé
my, které nechtějí řešit. 
Na mnohých příkla
dech ale můžete po

zorovat, že čím víc peněz lidi mají, tím 
hůř se chovají.

Žádné dno není tak hluboké, aby se ne
dalo klesnout ještě hlouběji, vše je povo
leno – krást, lhát, podvádět, ubližovat... 
Pokud jsou papírky jejich cílem, nikdy 
nebudou spokojení a mít dost. Hromád
ka se zvětšuje, ale jim připadá, že nemají 
ani na rohlík. Tak, jako roste jejich konto, 
zvyšuje se i cifra, která by je uspokojila, 
a tak připomínají kočku honící se done

konečna za svým ocasem. Jsou nešťast
ní a zlí a trpí, i když mají vlastně 
to, co chtěli. Tenhle krysí závod 
prostě nejde vyhrát.

 Jiní si myslí, že když 
budou mít dost peněz, zahojí 
tím své komplexy a pocity mé

něcennosti. Že se jim do
stane uznání a  někam 
to takzvaně dotáh
nou, budou někdo. 
Pokud to ale nemají 
srovnané v  hlavě 
a  neumí s  nimi za
cházet, nebude to 
nikdy fungovat, 
a  peníze je nakonec 
stejně zničí. Navíc se 

na ně nalepí spousta 
nových kamarádů, kteří 

to s  nimi myslí zaručeně 
dobře. Kde byli dřív? To 
taky není cesta.

Dělat něco jen proto, 
že to očekává společnost 
a dělají to druzí, nebo po
kud budete čekat, že se 
něco změní a stane, tako
vé to „až budu mít“, „až 
dodělám“, jen ztrácíte čas 
a život vám proteče mezi 
prsty. A  času zase tak 
moc není. Ať už děláte 
v  životě cokoli, nejdůle
žitější je vědět, jestli to 

pro vás má nějaký smysl a jestli směřuje
te k naplnění, nikoli k přežívání.

Je konec roku, a tak se zkuste zasta
vit a  udělat takovou malou inventuru. 
Seřaďte si svoje hodnoty, zrekapitulujte 
si, kam jste v životě došli a kudy byste 
chtěli jít dál. Přejete si pokračovat tak 
jako dosud? Kde byste chtěli být za de
set let? Koho byste chtěli mít vedle sebe? 
A jak se u toho chcete cítit? Mnohem dů
ležitější než to, co děláte, je přece to, jak 
to děláte, s čím to děláte, proč to děláte 
a jestli vám to přinese štěstí a naplnění. 
Když si představíte, jak chcete žít a jak 
se chcete v životě cítit, jdete na to úplně 
z opačného konce, než kdybyste dumali 
o tom, co chcete mít a co se stane, až… 
Při hodnocení je ale třeba zůstat noha
ma na zemi a nemít zbytečně velké oči 
a nerealistická očekávání. Možná zjistíte, 
že vám ke spokojenosti stačí mnohem 
míň, než jste si představovali.

Pokud si pojmenujete, jak byste se 
chtěli v životě cítit, a podle jakých hod
not žít, umožní vám to z něj začít vyha
zovat zbytečnosti a věci a lidi, které vám 
neprospívají, ale škodí. Jako když přebí
ráte bordel na půdě. Jedině když přesně 
porozumíme tomu, co chceme, můžeme 
si uspořádat podle toho život. Samo
zřejmě se může stát, že při opravdové 
upřímnosti nebude tento proces úplně 
příjemný, ale jen když si přiznáte pravdu, 
můžete své priority přehodnotit. Pokud 
totiž pojmenujete principy, kterými se 
chcete v životě řídit, to, jací byste chtě
li být, můžete se podívat na svůj život 
z nadhledu a porovnat s tím dosavadní 
výsledky. Nelíbí se vám, co v zrcadle vi
díte? Nevíte, jestli je to, co děláte, správ
né? Tak se sami sebe zeptejte, jestli to je 
v souladu s tou nejlepší představou sebe 
sama. Uvidíte, jak se začne chlív čistit. 
Tenhle kompas vás dovede určitě dál než 
představy o tom, že budete mít merce
des nebo vyhrajete v loterii.  vid 

Krysí závod
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Z jiného SVĚTA
OBČAN TIGRID. Jaroslav Vrzala, bývalý 
pracovník francouzské rozvědky a v letech 
1960–1990 oficiální vydavatel časopisu 
Svědectví, týdeníku Echo povyprávěl 
o svém životě a době studené války. Zmínil 
se například o spolupráci se spisovatelem 
a politikem Pavlem Tigridem, který přesunul 
redakci Svědectví z New Yorku do Paříže. 
„Poslali ho Američani. Když se Tigrid 
nastěhoval do mé kanceláře v Rue du Pont 
de Lodi, no tak podle toho, jakou poštu 
dostával a s kým komunikoval – koneckonců 
i s Václavem Havlem přes banku Lazard 
Fréres –, to bylo jasný jako facka. Lazard 
je francouzská židovská investiční banka, 
velká, celosvětová. Tenkrát mít dálnopis 
bylo něco. A Tigrid v té bance měl svoje 
lidi. Havel zase v Praze přístup k dálnopisu. 
Zřejmě předpokládali, že to je bezpečné 
spojení a StB o něm neví. Později už Pavel 
na Havla tlačil, že musí vzít prezidentství, 
a Havel protestoval, že nemůže, že neumí 
řeči, že ráčkuje, že není reprezentativní. 
Takové dálnopisy jsem ve Svědectví 
četl vícekrát, ty se normálně povalovaly 
po kanceláři.“ Když se redaktor optal, jaký 
byl vztah Tigrid–Havel, Vrzala pokračoval: 
„On Havla vyráběl.“ Prý na příkaz 
americké tajné služby CIA, která platila 
vydávání Svědectví jako „krycí činnost“. 
No vida. Agenti všech zemí, spojte se…

ZVÍŘECÍ DOKTOR. „I mezi zvířaty jsou hysterici, agresoři, rozmazlenci, kňourové, 
upovídálci, introverti a extroverti,“ řekl v rozhovoru pro časopis Téma veterinář 
Roman Skala, který má za sebou už šest tisíc operací. Na otázku, jací pacienti jsou 
nejdisciplinovanější, překvapivě odpověděl: „Asi pitbullové. Oni jsou sice venku 
agresivní, ale když přijdou k nám, zpravidla se dají dobře ošetřit. Jsou to většinou klidní 
pohodáři, snáší dobře bolest, neperou se a jsou vyrovnaní.“ Záleží ale na výchově. U psů, 
kočky se prý příliš vychovat nedají. Pan doktor také vyvrátil jeden mýtus. „Dnes panuje 
ve společnosti dojem, že zvířata jsou bez chyby, že jim nemůžete nic vyčítat, protože 
jsou to čisté duše. Oni jsou nám přece věrní! Oni nás milují! Za nic nemůžou, a když 
něco udělají, může za to člověk nebo příroda. (…) Často ve chvíli, kdy se k chlupáčovi 
jen přiblížíme a on začne ječet a ňafat okolo sebe, páníčci ho začnou litovat a vymyslí 
si nesmyslnou teorii, proč to tak je. Nikdo neřekne, že ho špatně vychoval.“ Jaký pán, 
takový pes… Anebo ne? Ke srovnání lidí a psů zvířecí doktor mimo jiné sdělil: „Lidé 
jednají daleko racionálněji, zvířata zase víc intuitivně a spontánně. Zvíře neanalyzuje tak 
jako my. Pro člověka je onkologická operace katastrofická záležitost, život se mu obrátí 
o 180 stupňů a začne o všem přemýšlet. Psovi vyndám z břicha nádor a on, když ho 
to po dvou dnech přestane bolet, je v pohodě a nepřemýšlí, co bude. Neřeší, co rodina, 
děti, známí, práce, hypotéka. Nažere se a jde se projít. Lidé jsou strašně komplikovaní.“

ŠKOLKA HROU. Neuvěřitelný skandál hýbe Německem. Úřady v Berlíně 
zakázaly v mateřských školkách bizarní hru Original Play, při které dospělí lidé 
platí za to, aby se mohli objímat s dětmi a libovolně se jich dotýkat při „zápase“ 
na žíněnce. Tuto aktivitu vymyslel Američan Fred Donaldson a po světě ji šíří 
prostřednictvím Mezinárodní nadace pro originální hru. „Toto sdružení musí být 
okamžitě zakázáno, protože usiluje o nediferencovaný fyzický kontakt s dětmi 
ve školce, a to zcela nekontrolovaným způsobem,“ láteřil v médiích dětský 
psychiatr ze Salzburgu Karl-Heinz Brisch, neboť vskutku originální hra se rozmáhá 
i v Rakousku. Ministerstvo školství v Braniborsku, které hru zakázalo stejně jako 
sousední Berlín, tento krok zdůvodnilo tím, že děti jsou při hře vystaveny přílišným 
tělesným kontaktům, které jsou potenciálně zneužitelné. Jak to mohl někdo vůbec 
povolit, zůstává tajemstvím. Jasné je jen to, že po „klimatické nouzi“ v Postupimi 
a „nacistické nouzi“ v Drážďanech přichází „pedofilní nouze“ v Berlíně...

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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ČERNÝ VEN! Českého sochaře Davida Černého nevpustili do 
letadla, kterým chtěl odletět do Bruselu na akci k připomínce 
sametové revoluce. Personál Brussels Airlines jeho letenku 
roztrhal. Co provedl známý potížista tentokrát? „Potvrzuji, 
že nebyl vpuštěn na palubu letu Brussels Airlines SN2810 
z Prahy do Bruselu pasažér, který byl pod vlivem alkoholu a měl 
neobvyklé chování. Nebylo mu umožněno nastoupit na palubu 
z bezpečnostních důvodů,“ uvedla mluvčí aerolinek. Černý to 
odmítl a uvedl, že pod vlivem alkoholu nebyl; abstinuje údajně 
už delší dobu a ihned po odjezdu z letiště si nechal v motolské 
nemocnici udělat test krve na alkohol s negativním výsledkem. 
Zda testovali například také stopy bílého prášku, není známo. 
Každý, kdo Davida Černého aspoň jednou viděl naživo, si však 
jen těžko dovede představit variantu, že by se umělec dostavil 
spořádaně k odbavení jako ostatní cestující a zlá arogantní 
letuška se zlým arogantním kapitánem ho bezdůvodně vyloučili 
z přepravy. I kdyby ale nepožil, je na pováženou, že u něj 
stejně nikdo nepozná rozdíl. V Bruselu, mekce demokracie 
a lidských práv, teď mohou mít kvůli incidentu velké potíže. 
Vyhodit v dnešní době z letadla černého a ještě s velkým Č…

BLBÉ A BLBĚJŠÍ! V České republice od roku 2018 platí novela 
zákona o obalech, která je implementací evropské směrnice 
a zavedla zákaz bezplatného vydávání plastových tašek 
v obchodech. Vzhledem k současnému trendu a mediální 
masáži se snaží vypadat „zeleně“ i korporace, což vede často ke 
komickým situacím. Jednou z největších absurdit je nahrazení 
plastových tašek papírovými. Co je ekologického na tom, že se 
místo použití ropy vykácejí všechny stromy, Brusel nesdělil, a tak 
si české ministerstvo životního prostředí nechalo u Vysoké školy 
chemicko-technologické vypracovat studii s názvem „Porovnání 
environmentálních dopadů odnosných tašek z různých materiálů 
metodou posuzování životního cyklu“. Podle výsledků je papírová 
taška pro životní prostředí ještě horší než ta z recyklovaného 
plastu. Na tyto informace zareagoval jako první řetězec Billa, 
který po stažení plastových tašek a zavedení papírových nyní 
stáhl papírové a znovu zavedl plastové. Jen pro potřeby Billy 
kvůli papírovým taškám padlo měsíčně 300 stromů. Podle 
Billy zákazníci papírové tašky neužívají opakovaně a většina je 
vyhodí do směsného odpadu. Slavné to není ani s jejich pevností 
a rozložitelností. Kouzlem nechtěného tak řetězec odhalil novou 
vynikající taktiku. Nejprve se jedna špatná věc zruší. Místo ní se 
zavede horší. Chvíli se počká, a až se všichni naštvou, vrátí se ta 
původní, která najednou vypadá lépe. Se slovy, že je ekologičtější.

ON, ONA, ONO… Rozhodnutí firmy Procter & Gamble odstranit 
z dámských vložek Always obrázek Venuše, jež symbolizuje 
ženské pohlaví, je podle zástupců LGBT komunity krokem vpřed. 
Ne všichni, kdo menstruují, jsou prý ženy! Znamená to podle 
nich větší inkluzi osob, „jež se neidentifikují jako ženy, mají 
však ženské pohlavní orgány“. Do LGBT komunity patří kromě 
homosexuálů, gayů, leseb i transgender osob ještě non-binární 
osoby. Ty se identifikují buď jako příslušníci opačného pohlaví než 
toho, s jehož biologickými pohlavními orgány se narodily, nebo 
se nehlásí ani k jednomu z pohlaví. Právě těmto dvěma skupinám 
má nové balení produktů vyjít vstříc. „Nikomu neubližuje, když 
se to odstraní, tak proč tam tato označení nechávat na úkor 
jiných?“ řekl Laszlo Farkas z Nadace otevřené společnosti George 
Sorose, která podobné kratochvíle financuje po celém světě. 
S tím ale mnozí nesouhlasí, neboť nikomu neubližuje ani to, když 
se to neodstraní. „Přemýšlím nad tím, kdy z mé pěny po holení 
zmizí označení for men, jelikož ji zřejmě nepoužívají jen muži,“ 
glosoval to poslanec za hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. 
Kanadský psycholog Jordan Peterson si nedávno postěžoval, že jej 
na univerzitě obviňují z tyranizování studentů, protože ve vztahu 
k nim používá osobní zájmena „ona“ a „on“. Jsem zvědav, na co 
se budou nasazovat kondomy, až z krabiček odstraní mužský 
symbol Marsu. Protože ne všichni, kteří ejakulují, jsou muži. 

NIKOMU TO NEŘÍKEJ. Zneužity mohou být děti úplně všude, 
nejen ve školce. Třeba v kostele. Australské Melbourne se 
chystá přimět katolickou církev, aby se zavázala, že bude 
dodržovat nově schválený zákon. Podle něj musí ohlásit úřadům 
zneužívání dětí i v případě, že je to v rozporu se zpovědním 
tajemstvím. Pokud církev závazek nepřijme, měla by před 
své svatostánky umístit cedule, na kterých by varovala děti, 
že jim hrozí nebezpečí ze strany kněžích. Vatikán prohlásil, 
že s opatřením nesouhlasí. „Jakákoliv politická akce nebo 
legislativní iniciativa cílená na prolomení nedotknutelnosti 
svaté zpovědi by představovala nepřijatelný trestný čin proti 
svobodě církve,“ uvedl. Podle radního Nica Francese Gilleyho je 
však úkolem vlády jasně informovat lidi o rizicích navštěvování 
takových institucí. Návrh podal proto, že má sám s církví bohaté 
zkušenosti, neboť v ní byl jako dítě též sexuálně zneužíván. Je 
to jako v tom vtipu, proč mají ministranti ulízané vlasy. Z toho, 
jak je faráři hladí po hlavě a opakují: „A nikomu to neříkej…“
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M inule jsme se bavili i  o  vý
chově dětí. Dnešek se ale 
vyznačuje mimo jiné zmat
kem v  mužských a  žen

ských rolích. Po mužích se chce, aby 
byli něžní, ale silní, už jim ale nikdo 
neřekne, jak to udělat. Co se to děje? 
A  po ženách se zase chce, aby po mu-
žích nic nechtěly, a přitom na nich byly 
závislé, nebo aby byly samostatné a při-
tom křehké. A tak to je, staré představy 
o rolích se hroutí a hledáme nové vzorce 
hodnot. Myslím, že je to důsledek toho, 
že jsme se nasytili extrémních podob 
matriarchátu i patriarchátu a teď hledá-
me harmonii mezi mužským a ženským 
principem, a to každý z nás sám v sobě. 
Lidská bytost je tyglík (laboratorní ná-
doba na tavení kovů) všech možných 
faktorů, ve kterém probíhá fascinující 
vesmírný experiment, který se blíží 
svému vrcholu. Aspoň v  to doufám, 
a  tak si vysvětluju, co se děje. Dostali 
jsme se vývojem do bodu obratu, kdy 
celý ten tavicí kotel vře. Vypadá to jako 
jeden velký zmatek. Něco vybuchuje, 
něco kvasí, něco plesniví, něco hnije… 
Něco se rodí, něco roste, něco už kvete. 
Svět se hnul, a  to tak, že velmi rychle. 
A hýbe se stále, ve větší a větší rychlos-
ti. Přičemž ta rychlost navíc ještě akce-
leruje. Až se z  toho člověku točí hlava. 
(usmívá se) Z mého úhlu pohledu v tuto 
chvíli není v  kapacitě žádného člověka 
obsáhnout ten jev, uprostřed kterého 
se nacházíme. Z hlediska evoluce je sice 
velmi vzrušující, ale po všech stránkách 
– fyzicky, energeticky i psychicky – velmi 
náročný. A nevíme, jak dlouho bude pro-
bíhat a co z toho na konci vznikne. Měla 

by to být vědomější bytost. Všechny 
tyto tlaky slouží k  probuzení vědomí 
a  otevření srdce. Když se vytváří dia-
mant, taky působí různé teploty a tlaky 
a opracovává se, obrušuje.

Ano, všechno se mění. Už ani při 
velké snaze nelze předstírat, že se nic 
neděje. Proč se ale dal najednou svět do 
takového pohybu a zmatku?
Já věřím, že je to součást Velkého plá-
nu. Staré civilizace o tom věděly a psaly 
o tom. Mayové například, ale nejen oni. 
Procházíme obrovskou proměnou, něco 
starého umírá a  něco nového se rodí. 

A každý z nás v sobě potřebuje rozpo-
znat, co má nechat odejít, a co naopak 
podpořit, aby to rostlo. A to, co umírá, 
provází posmrtné křeče, a to, co se rodí, 
provází porodní křeče. Takže jsme všich-
ni tak trochu v křeči a potřebujeme se 
naučit rozlišit, co která křeč znamená. 
Každopádně doporučuji hodně zhlubo-
ka dýchat. (směje se) Chaos se teď bude 
ještě nějakou dobu stupňovat. Jak já ří-
kám, tento typ civilizace končí, jezdci 
apokalypsy už vyjeli. Vidíme to na všech 
frontách. Starý řád se ruší a hroutí, ne-
boť žere sám sebe. Třeba byrokracie už 
je tak zbytnělá, že každý pokus o  její 
zjednodušení vede jen k jejímu dalšímu 
nárůstu. Takže k  těm starým papírům 

se přidají ještě nové. Zákony a vyhlášky 
jsou tak nepřehledné a  vzájemně se 
vylučující, že je společnost paralyzovaná. 
Věci se řeší pouze jako důsledky a není 
to systémové. Třeba ekologie... Je skvělé, 
že třídíme odpad, ale pokud pak šest lodí 
způsobí horší dopady než milion lidí, tak 
je třeba si nějak určit priority, ty si seřa-
dit a za těmi jít bod za bodem. A ne si 
dělat z  ekologie dogma a  zneužívat to 
k dalšímu byznysu a manipulaci s pocity 
viny za stav planety. Což nic nemění na 
tom, že třídím a máme i bioodpad a není 
mi jedno, co nakupuju a od koho to na-
kupuju. Pro mě je to absence filozofie, 

měli bychom si přesněji definovat, o co 
nám, lidstvu a  společenství vlastně ve 
skutečnosti jde.

Není ten důvod, proč to nefunguje, 
v tom, že se všechny věci řeší stále tím 
stejným, starým způsobem?
Bezesporu. Pohybujeme se pořád 
ve  čtverci, čtyřrozměrném světě, ale 
s tím už si dnes nevystačíme. To je ome-
zené vidění založené na víře, že existuje 
nějaké jedno správně a ostatní je špatně. 
Potřebujeme fraktálové myšlení. A  ze 
čtverce do fraktálu, to je hodně velký 
skok. Fraktál je pro mě princip všeho. 
Mikrokosmu na buněčně úrovni i vesmí-
ru na galaktické úrovni. (Fraktál je geo-

V dalším rozhovoru s herečkou a improvizátorkou Simonou Babčákovou jsme 
si povídali o bráně do světa fantazie, nové fázi evoluce, hroucení starého řádu, 
boji dobra se zlem, potřebě duševní změny, o tom, že zvyk je železná košile, 

a o zkratkách, které vedou k větším pádům.

Jak se rodí KROKODÝLI

Procházíme obrovskou proměnou, něco starého umírá 
a něco nového se rodí. A každý v sobě potřebuje rozpoznat, 
co má nechat odejít, a co naopak podpořit, aby to rostlo.
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Foto archiv Simony Babčákové
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metrický objekt, který je soběpodobný. Po-
kud jej pozorujeme v jakémkoliv měřítku 
či rozlišení, vidíme stále opakující se tvar. 
Ten je na první pohled složitý, ale vzniká 
opakovaným použitím jednoduchých pra-
videl.) Znamená to, že ze stejných sta-
vebních buněk se vytvářejí nové a nové 
ornamenty tím, že jsou v nejrůznějších 
variacích a kombinacích. Pomohla jsem 
tomu? (směje se)

Nejsem si jist… Můžeš to nějak zjedno
dušit?
Já tím fraktálovým myšlením myslím to, 
že beru v potaz čím dál víc souvislostí, 
a  používám představivost jako aktivní 
nástroj. A tomu pak říkáme rozšířené vě-
domí. Rozšířím úhly pohledu, ze kterých 
se mohu na cokoliv dívat. Já takto frak-
tálovitě vnímám lidské příběhy a osudy. 
Lidská bytost má širokou emoční škálu. 
A tu máme k dispozici všichni a všichni 
ji známe celou. Od radosti a slasti až po 
zoufalství, bezmoc a pocity viny. A pak 
máme těla, ta jsou taky víceméně stej-
ně složená, kostra, svaly, šlachy, hlava, 
ruce…. A  kombinací těchto základních 
kamenů vznikají jedinečné bytosti. Kdy-
bych se na to dívala jako na virtuální 
realitu, na takový megafilm, kde běží 
7 000 000 000 příběhů live, a kdybych 
měla možnost to sledovat všechno na-
ráz – a předpokládám, že Bůh tu schop-
nost má, proč by to jinak dělal? –, jsem 
přesvědčena o tom, že bych tam spatři-
la i různé opakující se a typické vzorce 
pro určité oblasti. A to jak geografické, 
tak národní i rodinné. Záleží na tom, jak 
si to vyzoomuju. (úsměv) Jižní Amerika 
nese jiný vzorec než Česká republika, 
jinou energii má zase Afrika. No a já to 
vidím jako fraktál, který se pořád hýbe 
a vyvíjí.

Nevěříš v náhodu?
Zatím se všechny náhody v mém životě 
s  odstupem času vysvětlily a  vypoin-
tovaly jako vyšší záměr, velmi konkrétně 
a logicky až na úrovni zázraku. Vše do 
sebe zapadá. S náhodou se nedá kreativ-
ně pracovat, člověk je tam v  roli oběti. 
Čekáš, že na tebe něco spadne. Smůla, 

„Věřím, že probíhající transformace 
je součást Velkého plánu. Staré civilizace 

o tom věděly a psaly o tom. Mayové 
například, ale nejen oni,” říká Simona 

Babčáková. Na snímku z besedy 
s cestovatelem Rudou Škvaříčkem 

v Národním muzeu.   Foto archiv SB
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nebo štěstí? Já věřím, že máme něja-
ký základní typ příběhu daný ve svém 
osobním vzorci, ve kterém jsme se na-
rodili. Ale můžeme ho hodně rozvíjet 
a měnit. Na každou akci je reakce, a tím 
můžeme spoustu věcí ovlivnit. Vybrat 
si, jakou udělám akci, vzhledem k tomu, 
jakou chci vyvolat reakci. Podle mě to je 
naším úkolem zde na Zemi. To je ta poin-
ta, a proto tu jsme. Máme se naučit svůj 
život vytvářet kreativně, vyvíjet se, pro-
budit se. Dnes už se ví i to, že lze měnit 
DNA, což se před takovými 20 lety pova-
žovalo za vyloučené. Teprve teď to pod 
tím mikroskopem vidíme, ale nezname-
ná to, že to tam předtím nebylo.

Co konkrétně máme uprostřed všech 
těch změn dělat? Taky se změnit?
Samozřejmě. Stejně nás tlak reality do-
nutí. Jako ten diamant, který byl nejdřív 
uhlík. Tedy on je stále uhlík, ale krás-
nější. A  buď mě budou události tlačit 
do zad a  přepadat mě nepřipravenou, 
a pak jsem v roli oběti a čekám, co mi 
osud přinese z pozice bezmoci to ovliv-
nit, anebo jsem aktivní tvůrce, lovec 
poznání a  mapuju a  pátrám, jaká má 
život pravidla, kdo jsem a odkud a kam 
kráčím, a pak je to dobrodružství a  já 
si to mohu chvílemi i  užívat. (usmívá 
se) Stále se vypráví stejná archetypální 
pohádka – boj dobra se zlem. Srážka vě-
domí a nevědomí. To je to, o co se hraje. 
Teď tady máme Mordor, ve kterém jsou 
skřeti, ale i hobiti a elfové. Právě díky 
Mordoru, Skřetům a  Sauronům mo-
hou elfové, trpaslíci, víly, dryády, hobiti 
a určité typy lidí spolupracovat a mají 
záminku se sejít. Jinak by byli každý 
zvlášť a nikdo by nic nedělal a nebylo by 
dobrodružství a oslavy. Takhle si každý 
z nás musí rozhodnout, na které stra-
ně stojí, jestli Mordor–nevědomí, nebo 
Nový svět–vědomí.

Když už tohle všechno víme, co je tím 
krokem, abychom to začali skutečně 
dělat a měnit, a nejen o tom mluvili?
Upřímnost k  sobě. Ochota cítit to, co 
skutečně cítím. Včetně bolesti. Schop-
nost přijímat zpětnou vazbu a  brát ji 

vážně. Stát sama sobě za to. Je třeba léčit 
stará zranění, abychom podle nich stále 
nejednali a neubližovali si stále dokola. 
Začít jednat v realitě jinak. Tak, abychom 
byli transparentní pro sebe i druhé. Při-
pustit si, kým jsme, co chceme a  kým 
chceme být. Kontrolní orgán je pro mě 
vždycky realita. Realita 4D – 3D je pro-
stor, čtvrtý rozměr je čas – je kontrolní 
orgán toho, jestli jsem ten krok vevnitř 
udělala, nebo ne. To znamená: za a) co 
si do reality přitahuji čili co mě v životě 
potkává a b) jak se skutečně cítím, když 
jsem sama se sebou. Brát tyto informa-
ce vážně a zachovat se podle nich. A pak 
mohou přijít odměny jako pocity rados-
ti, lehkosti, vděku a pokory. To jsou krás-
né stavy. Ale je to každodenní makačka, 

protože ten přepis je opravdu hluboký 
a ty nánosy jsou velké.

To vysvětluje, proč to nikdo nechce 
dělat?
Ano, bojíme se bolesti, kterou jsme vy-
těsnili a ona se nastřádala a kterou mu-
síme projít, zvědomit si ji a využít k větší 
citlivosti. Většině se nechce, ale realita 
tě tam stejně dříve nebo později dotlačí. 
Když ne v tomto životě, tak v tom příš-
tím. Je to zdlouhavá, hnidopišská práce, 
protože každá myšlenka má efekt motý-
lích křídel. Napřed vypadá nepodstatná, 
ale za půl roku se může rozrůst 
v problém. Jenže právě to je smysl všeho, 
učit se, léčit se, vyvíjet se, růst. Pokud 
nejsem ochoten toto podstoupit, popí-
rám smysl své vlastní existence. Tím si 
vytvářím stále větší vnitřní i vnější tlak, 
který potom přetlačuji vnějšími atributy. 
Alkoholem, drogami, prášky, workoho-
lismem, esoterikou, potřebou potvrze-
ní… Koupím si třeba ještě batikovanější 
tričko. Rozmístím si po bytě ještě víc 
mandal, vydělám ještě víc peněz, obklo-

pím se krystaly nebo zapálím ještě víc 
svíček. To říkám s vědomím člověka, kte-
rý má mandaly v  bytě, zapaluje svíčky 
a je obklopený krystaly. (směje se) 

Opticky se zdá, že Mordor má velmi vý
razně navrch…
Tak samozřejmě, Mordor má náskok 
několik tisíc let. Ale vědomí má zase 
výhody. Třeba rychlost šíření. Stačí, aby 
se v  temné hale rozsvítila jediná žá-
rovka a už ani v posledním koutě není 
úplná černočerná tma. Ale tu optiku 
částečně určují média, která radikálně 
ovlivňují zaměření pozornosti, přede-
vším zcela neprobuzených lidí. Ukazují 
události, které krmí strach a pocit bez-
moci. Všichni, kdo nejsou zombie, vědí, 

o  čem mluvím. Lidé mají k  dispozici 
obrovské množství informací o světelném 
probuzení, které je enormní a  graduje. 
Záleží jen na tom, odkud bereš informace 
a kam zaměříš pozornost.

Jedna věc je některé informace vědět, 
úplně jiné je ale tyto věci realizovat. To 
už tak jednoduše nevypadá. Už po roce 
2012 jsem si myslel, že změny budou 
výraznější a viditelnější... 
I  já jsem dlouhé roky čekala, až sem 
přiletí mimozemšťané a  dají věci do 
rychtyku, a pořád se na ně těším. (smě-
je se) Ale dnes už vím, že za nás nikdo 
nic neudělá. Přišli bychom o pointu vel-
mi dlouhého experimentu. A to by byla 
škoda. Jsme těsně před vyvrcholením, 
tak přece o ten kosmický orgasmus ne-
přijdeme. V jednom dokumentu jsem vi-
děla, a málem jsem se u toho rozplakala, 
jak se z vajíčka proklubal na svět malý 
krokodýlek. To je něco tak křehkého, tak 
něžného, tak krásného a  tak zázračné-
ho. A takhle vnímám, když se probouzí 
duše, jako velmi křehký, něžný a subtil-

Mordor má náskok několik tisíc let. Ale vědomí má zase 
výhody, třeba rychlost šíření. Stačí v temné hale rozsvítit 
jedinou žárovku a už ani v posledním koutě není úplná tma. 
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ní proces. Dojímá mě to. A my bychom 
chtěli, aby bylo rovnou všechno hotovo 
a přišli o tuto krásu? Kdyby za nás někdo 
tu práci udělal a my měli zvýšené vědo-
mí rovnou, tak bychom přišli o uspoko-
jení a vědomí vyplývající z toho, že jsme 
tím procesem prošli. Ten proces je ten 
smysl a cíl. 

Celý svět se točí, a  tak ani my nemů
žeme zůstat stát. Jenže tím, že jsme 
dlouho spali, je svůdné spát dál a čekat, 
co se stane. My se vlastně měnit nechce
me a chceme mít svůj klid. Proto klade
me takový odpor a jsme tak natvrdlí? 
Je to zlozvyk. A zvyk je železná košile. 
Takže musím každým tím činem, kte-
rý udělám, nedat přednost tomu zvyku 
lenosti – vykašlat se na to a  neudělat 
to, nebo počkat, až to udělá někdo jiný. 

Každým krokem, kdy převezmu akti-
vitu, rozpustím jeden železný kroužek 
na železné košili jménem zvyk. Zvyk je 
opravdu doslova a  do písmene železná 
košile složená z  jednotlivých železných 
kroužků chování a postojů. A pokaždé, 
když se zachovám a zareaguji jinak, tak 
rozpouštím jeden kroužek. Těch vzor-
ců! A těch omylů a chyb! Tehdy to třeba 
ani chyby nebyly, protože to byly funkč-
ní strategie na přežití a díky nim jsme 
dnes, kde jsme. Ale dnes už jsou neak-
tuální a je třeba se posunout dál. Teď už 
potřebujeme jiné adaptační strategie. Je 
třeba aktualizovat software. 

Musíme se tedy naučit chovat úplně ji
nak?
Ano, protože my v sobě máme zakódo-
vané vzorce na přežití, a teď jsme poprvé 

po velmi dlouhé a dlouhé době svědky 
možnosti přepsat a  upgradovat svůj 
software směrem k prožívání a kvalitě. 
Předtím šlo o  to vůbec se dostat sem, 
ale teď už jsme tady. A tady potřebuje-
me udělat tu obrovskou duševní změ-
nu. Je to totální změna paradigmatu – 
ze čtverce na fraktál. Pořád jsme v bodu 
obratu, ale ta změna je nevyhnutelná. 

Ta ale vyžaduje vůli a disciplínu…
No jo, ale to sebedestrukce taky. 
(směje se) Já sama sebe nepovažuji za 
disciplinovaného člověka, ale když 
něco chci, když mě to baví, tak si ani 
neuvědomuji, že jsem v  tom důsledná. 
Takže se snažím přeprogramovat se 
na to, aby mě proces sebevývoje bavil 
a  abych ho nevnímala jako újmu nebo 
křivdu. Jako každý upadám poměrně 

Simona při jedné z improvizací, kdy do ní 
vlezl drsný kovboj.   Foto archiv SB
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často do pochybností. Ale už se na své 
pochybnosti nehněvám. Je to pořád si-
nusoida střídajících se nálad a emocí, ale 
není už tak prudká, jako bývala. Věkem, 
zkušenostmi a praxí má menší rozsah, 
výkyvy dolů už nejsou tak velké. Nejen 
že si dnes můžeme vybrat, na kterou 
stranu se přidáme, ale musíme se naučit 
pracovat s oběma stranami – s dobrem 
i zlem. Vše je součástí jedné hry. A to je 
ta novinka. Přestat se na temnotu zlobit, 
přestat ji vytěsňovat a vyhánět, a začít ji 
akceptovat, přijímat a komunikovat s ní. 
Protože ona, když je uznána a má svoje 
místo, tak má smysl a spolupracuje. A to 
už je tanec principů jin a jang. 

Pomohlo ti v tom právě herectví?
Jednoznačně. Protože mám tu zkuše-
nost, že jiné bytosti do mě vejdou a ode-
jdou. Že tam nezůstanou věčně a že to 
nejsem celá já. Pomáhá mi to přijímat 
jednotlivé části své bytosti a  prochá-
zet nepříjemnými stavy. Pomáhá mi to 
získat nadhled, samozřejmě až po čase, 
až když to akutní poleví. To potom do-
voluje pružnost a autenticitu. Já si můžu 
v  určité situaci dovolit chovat se jako 
megera, já můžu i selhat, protože vím, že 
to nejsem celá já. To znamená, že se za 
tu chybu neodsoudím celá. A hlavně já 
se můžu i nějak zachovat, mám k dispo-
zici třeba uznání chyby a omluvu. Mám 
k  dispozici nástroje, jak mohu ošetřit 
následky jednání temné části. Ale díky 
tomu, že si dovolím dělat chyby, dělat po-
kusy, získám víc informací o sobě, svém 
jednání, o důsledcích a mohu poté přes-
něji vyhodnocovat, co chci krmit a co už 
mi v životě neslouží a nepotřebuji to. Čili 
když si dovolím dělat chyby a pak je vy-
hodnocovat, nemusím je pak dělat stále 
dokola. Pokud mám chyby zakázané, ne-
smím si připustit, že je dělám, a pak pře-
kresluji obraz, který si o sobě vytvářím, 
neučím se a opakuji je stále dokola.
 
To zní zajímavě. Stává se mi totiž, že 
když objevím novou stránku temné 
části své osobnosti, zkrátka další z řady 
špatných vlastností, cítím to jako selhá
ní a katastrofu a úplně mě to pohltí. 

Ano, protože věříš, že ta nová vlastnost 
jsi celý ty a odsoudíš se celý. Proto mě 
vždycky fascinovaly dvě zóny – he-
rectví a  psychologie. Jsou příbuzné. 
Obě dvě jsou terapeutické, obě dvě 
pracují s  emocemi. A  obě dvě souvisí 
s  poznáváním lidské bytosti. V  pod-
statě obě dvě pracují s příběhy. Zrovna 
nedávno jsem zase procházela temným 
lesem. Měla jsem tendenci si stěžovat, 
jak to, že nedostávám jen bonbonky 
(bonbonky jsou ty dary, kdy dostá-
vám potvrzení, že jdu správným smě-
rem a všechno se mi daří). Vždyť si to 
přece zasloužím! Vždyť na sobě pořád 
poctivě makám! A  proč bych měla 
prožívat zase tohle? Zaplavila mě vlna 
sebelítosti. Pak jsem uslyšela v  hlavě: 
„Takže Simčo, jestli tomu dobře rozu-

mím, tak ty se teď lituješ a  zlobíš za 
to, že můžeš v praxi prokázat, že znáš 
svoji sebehodnotu a  že umíš nastavit 
hranice a že to umíš vykomunikovat?“ 
V okamžiku, když si uvědomím toto, je 
těžké znovu se pohybovat v roli oběti 
a  stěžovat si na nějaký osud. Potom 
následuje naopak pokora a vděk, že ty 
situace přišly. Nejdůležitější je, jaký za-
ujmeme úhel pohledu. To je to, čemu 
já říkám zaměření pozornosti. Šamani 
tomu říkají bod vědomí. V  okamžiku, 
kdy se přestaneme na život dívat opti-
kou strachu a újmy a zaměříme se víc 
na pohled tvůrce a  pozorovatele, jde 
o úplně jiný typ prožívání.

Mám pocit, že spoustu věcí už víme 
nebo tušíme, ale pokulhává jejich apli
kace do praxe. Jak ten rozpor řešíš ty?
Netrpělivostí! Sedm let jsem strávila 
údivem nad tím, jak je možné, že když 
to všechno vím v  hlavě, tak jak to, že 
už se to neděje. Proč, když jsem zjistila, 
že je software dysfunkční, a už jsem si 

vymyslela nový software, tak jak to, 
že se nepřepsal? Mám na to nádherný 
příklad z  knihy Milarepa od Eduarda 
Tomáše. Jde o příběh mnicha, kterému 
jeho mistr uložil úkol holýma rukama 
postavit dům z  kamení. A  když ho po 
třech letech postavil, tak mu Mistr řekl: 
„Pořád máš velké ego, shoď to a  začni 
znovu.“ Tak to zase holýma rukama rok 
shazoval. „Ne, ne, pořád máš velké ego, 
znovu.“ A  takhle to dělal 20 let. Když 
jsem to četla, říkala jsem si: „Tak to ne. Já 
nebudu někde 20 let meditovat na hoře 
s  takovou fyzickou újmou, abych došla 
poznání. Prostě si najdu liščí stezky, myší 
díry a půjdu zkratkami.“ Jenže k čemu 
vede zkratka? K  drsnější cestě, k  vět-
ším pádům ze stráně do strže, k větší-
mu trní, k větším kamenům. A žádnou 

zkratku jsem nenašla. A věřte, že kdyby 
existovala, já jsem ten, kdo ji najde! Mám 
na to vyvinuté schopnosti a  strategie. 
Takže zatímco jsem si myslela, jak to 
zkratkami očůrávám, jsem si jednoho 
dne uvědomila, že už 27 let tu cestu pro-
cházím krok za krokem pěkně poctivě. 
Samozřejmě že ve spolupráci s velkým 
množstvím lidí, ať už rodiny, přátel nebo 
terapeutů, čarodějek a čarodějů. A to, že 
těžím několik posledních pár let z  vý-
sledků této permanentní drobnopráce 
a jsem spokojená a žiju v hojnosti a do-
statku, jsou ty odměny, ty bonbonky 
v podobě vědomějšího cítění a prožívání 
všeho, bolesti i radosti a lásky. A to mi za 
to rozhodně stojí.  vid 

Simona Babčáková objíždí republiku 
i se svou One Human Show, kde vyprá-

ví o vztazích, duši, vesmíru, Matrixu, 
fantazii, smyslu života a souvislostech, 

o kterých se obvykle ve veřejném prosto-
ru ani v médiích nemluví. Více na 

www.babcakova.cz/one-human-show/ 

Nejen že si dnes můžeme vybrat, na kterou stranu 
se přidáme, ale musíme se naučit pracovat s oběma 
stranami – s dobrem i zlem. Vše je součástí jedné hry. 
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Ve Spojených státech amerických se rozhořel boj, který nemá v historii obdoby. 
Washingtonské bažiny se vzedmuly k rozhodující bitvě proti nenáviděnému 

prezidentovi Trumpovi. Kdopak tahá za kratší konec provazu?

Kdo s KOHO
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V noci z 8. na 9. listopadu roku 
2016 se divákovi České televize 
naskytla nezvyklá podívaná. 
Více než deset hodin v  kuse 

mohl sledovat pořad Americká volební 
noc, který živě zaznamenával průběh 
prezidentských voleb v  USA. Utkal se 
v  nich republikánský kandidát Donald 
Trump s  demokratickou kandidátkou 
Hillary Clintonovou. Ve stejný moment, 
kdy deník New York Times na svém 
webu už přisuzoval Trumpovi pětade-

vadesátiprocentní šanci na vítězství, 
protože bylo de facto rozhodnuto, Česká 
televize dál přesvědčovala diváky o tom, 
že „boj o Bílý dům je vyrovnaný“.

Zatímco úlohou a  smyslem médií by 
měl být fundovaný popis toho, co se ve 
světě reálně děje, již dlouhá léta jsme 
nejen u nás svědky jevu zcela opačného. 
Redaktoři novin a televizí a jejich šéfové 
mají dopředu svůj jasný názor, který pro-
sazují bez ohledu na to, co se odehrává 
okolo nich. A ze všech sil se snaží pře-
svědčovat čtenáře, posluchače či diváky 
o tom, že jedině tento názor je správný, 
protože pokud si náhodou myslí něco 
jiného, nepatří mezi slušné lidi (jako jsou 
oni, samozřejmě).

Pořad Americká volební noc tyto ma-
nipulativní mechanismy odkryl v  míře 
dosud nevídané. V České televizi se tě-
šili na vítězství favorizované  levicové 
kandidátky jako diabetik na cukrkandl, 
a přestože by televizi v  cizí zemi mělo 
být teoreticky lhostejné, kdo se stane 
hlavou státu kdesi daleko za mořem, jed-
nostrannost vysílání přímo bila do očí.

Jenže co čert nechtěl. Dopadlo to úpl-
ně obráceně, s čímž redaktoři a drama-
turgové pořadu vůbec nepočítali. Masky 
a kalhoty rázem popadaly, takže bylo víc 
než kdy jindy jasně vidět, že král je nahý. 

Brzy ráno, když už ohlásila vítězství 
Donalda Trumpa všechna významná 
americká média, musela chtě nechtě 
„uznat porážku“ i ČT. Činila tak v téměř 
pohřební atmosféře, která by odpovída-
la skonu Leonida Brežněva v 80. letech, 
nikoli výsledku svobodných demokra-
tických voleb, navíc v úplně jiném státě. 
Ano, i slzičky ukáply.

Diváci, kteří tento spektákl za své 
vlastní peníze nevěřícně sledovali, za-
valili stížnostmi Radu pro rozhlasové 

a  televizní vysílání, která vydala v  led-
nu následujícího roku jasné stanovisko: 
Česká televize při vysílání zpravodajské-
ho bloku Americká volební noc k volbě 
amerického prezidenta podle Rady pro 
rozhlasové a  televizní vysílání porušila 
zákon. „Zpravodajství bylo nevyvážené 
a stranilo kandidátce Hillary Clintonové 
na úkor Donalda Trumpa. ČT odvysílala 
nevyvážené a  neobjektivní zpravodaj-
ství, během něhož docházelo k nadržo-
vání jedné straně, zejména soustavnou 
a  zcela jednostrannou kritikou jen jed-
noho z kandidátů na amerického prezi-
denta,“ stálo v tiskové zprávě. Na to, aby 
to divák pochopil, ani nepotřebuje Radu. 
Stačí oči a uši. 

Mediální masáž po celém světě byla 
obrovská. Všechna korporátní i  státní 
média šla proti Trumpovi tak tvrdě, že 
neuplynul jediný den, aby se neobjevilo 
několik článků, které na něj dštily prach 
a  síru. Globální úkol zněl jasně: nesmí 
projít za žádnou cenu.

Naopak protikandidátka Hillary Clin-
tonová, která měla na kontě nejen skan-
dál s používáním soukromých e-mailo-
vých účtů v úřadu ministryně zahraničí, 
ale i obvinění ze lhaní, když se aféru sna-
žila zamést pod koberec, byla až nekri-
ticky hájena. Za co by komukoli z jiného 

názorového tábora hrozil soud, byla Hil-
lary vyzdvihována jako rozvážná demo-
kratická politička. Nikomu zdá se příliš 
nevadí ani to, že se kolem její osoby rojí 
již roky závažná podezření z nejrůzněj-
ších zločinů, včetně mnoha podezřelých 
úmrtí osob v jejím bezprostředním oko-
lí. To, co by jinému politicky zlomilo vaz, 
ale levicově liberální média velkoryse 
přehlížejí a  odvracejí zrak jinam, před-
stírajíce, že problém neexistuje. Říká se 
tomu též dvojí metr.

To, co by jinému politicky zlomilo vaz, levicově liberální 
média velkoryse přehlížejí a předstírají, že problém 
neexistuje. Říká se tomu též dvojí metr.

Foto Adobe Stock
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Často se stává, že dojde k  vyhecova-
nému boji, ale po jeho skončení emoce 
vychladnou. Poražení uznají porážku, 
pogratulují vítězi a  jede se dál. To však 
nebyl tento případ. Do Hillary Clinto-
nové a  její kampaně investovaly ame-
rické a nadnárodní elity až příliš mno-
ho peněz a s  její porážkou, i vzhledem 
k  obrovské mediální podpoře, se tato 
lobbisticko-vojensko-průmyslová klika 
ne  hodlala smířit. Zvláště když Donald 
Trump svou úspěšnou kampaň postavil 
na tom, že hodlá „vyčistit washington-
ské bažiny“. To nešlo číst jinak než jako 
vzkaz, že se utká se strukturami takzva-
ného skrytého státu, tedy různých moc-
ných zákulisních skupin, které rozhodují 
nejen o tom, jakou podobu bude mít po-
litika státu, ale i o tom, kdo ji bude repre-
zentovat. Právě reakce na kandidaturu 
a následné vítězství Donalda Trumpa dá-
vala tušit, že vítězství tohoto kandidáta 
nikdo nečekal, a především o něj vůbec 
nestál. Překvapení a rozladění skrytého 
státu bylo tak velké, že se to pravé me-
diálně-aktivistické peklo spustilo až po 
volbách. Sledovalo a  sleduje přitom po 
celou dobu jeden jediný cíl: sesazení Do-
nalda Trumpa z úřadu a jeho zničení.

O  několik hodin dříve, v  předvečer 
ostře sledovaného volebního klání, se 
v  Knihovně Václava Havla uskutečnila 
debata o tom, jak to celé dopadne. Spo-
lupořádal ji týdeník Respekt a  jeden 
z  jejích účastníků, ředitel Občanského 
institutu Roman Joch, přednesl obdivu-
hodně (i  když jen z  poloviny) přesnou 
prognózu: „Ať už bude zvolen kdokoli, 
nelze vyloučit pokusy o  impeachment 
zvoleného prezidenta – Trumpa kvůli 
jeho chování a Clintonové kvůli vyšetřo-
vání e-mailů.“

Zatímco vyšetřování e-mailů vyšu-
mělo nepříliš překvapivě do ztracena, 
štvanice na prezidenta Donalda Trumpa 
nabrala na obrátkách. Po celou dobu stojí 
na dvou hlavních pilířích: 1) Od začátku 
nezáleží na tom, co Trump řekne nebo 
neřekne, co udělá nebo neudělá – vždyc-
ky je to špatně. A to i v případě, kdyby 
to náhodou bylo dobře. 2) Oponenti ve 
spolupráci s  médii vytvářejí obrovský 
tlak na Trumpovy spolupracovníky, aby 
jej odstřihli od loajálních kolegů, o které 
by se mohl v úřadě opřít a jimž by mohl 
aspoň trochu věřit.

Po hlavním bezpečnostním poradci 
Michaelu Flynnovi přišel prezident po-

stupně o  politické poradce George Pa-
padopoulose či Ricka Gatese, ale i  šéfa 
volebního štábu Paula Manaforta a další 
lidi. Mnozí přitom byli skřípnuti a nuce-
ni úřady vypovídat proti svému bývalé-
mu šéfovi například v kauze takzvané-
ho ruského vměšování do voleb. Vyšla 
dokonce kniha založená na výpovědích 
Trumpových spolupracovníků a  úřed-
níků, kteří hlavě státu mydlí schody. 
Takovou moc má skrytý stát, opravdová 
vláda, kterou nevidíme.

Když jsem před čtyřmi roky dělal 
rozhovor s  americkou kongresmankou 
Cynthií Ann McKinneyovou, jež s  ním 
jako nezkorumpovaná a nezávislá kon-
gresmanka měla tu čest, vyprávěla o špi-
navé mediální kampani, kterou proti ní 
skrytý stát zosnoval, protože se až příliš 
zajímala o nezávislé vyšetřování terori-
stických útoků z 11. září 2001: „Na jed-
né straně je zde oficiální stát, do  jehož 
čela jsou představitelé voleni ve  vol-
bách, schvalují zákony a dělají politiku, 
na straně druhé neoficiální, superglobál-
ní a  nadnárodní stát, který má vlastní 
politiku a celé to řídí. Tento stát dokáže 
aktivovat armádu, jmenuje premiéry 
a  prezidenty, popřípadě je zabíjí, když 

Bývalý americký viceprezident Joe Biden 
má velký problém. Zasadil se na Ukrajině 

o zastavení vyšetřování korupce firmy, 
do jejíhož vedení předtím dosadil svého syna 

Huntera (vlevo). Na protější straně: Právník 
prezidenta Donalda Trumpa Rudy Giuliani 

toho chce využít v politické válce.
Foto Profimedia
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potřebuje, vyvolává umělé krize a války 
apod. Skrytý stát, skrytá agenda, skryté 
události – tedy ty, za kterými stojí skry-
tý stát, ale jejich oficiální verze je jiná.“

Ostré lokty
Brutální kampaň, kterou vedou non-
stop už tři roky proti svému prezi-
dentovi jeho oponenti za vydatné 
pomoci korporátních médií, nemá 
v  historii Spojených států obdoby. Vy-
vrcholila nedávným oznámením šéfky 
Sněmovny reprezentantů Nancy Pelo-
siové z Demokratické strany, která za-
hájila procesy vedoucí k  takzvanému 
impeachmentu neboli ústavní žalobě 
pro zproštění úřadu. Impeachment de-
finuje Ústava Spojených států americ-
kých v článku II. oddílu 4 takto: „Prezi-
dent, viceprezident a  všichni úředníci 
Spojených států musejí být zproštěni 

funkcí, budou-li obžalováni a usvědčeni 
z velezrady, úplatkářství nebo z  jiných 
těžkých zločinů a trestných činů.“

K  tomuto radikálnímu kroku sáhli 
američtí politici v historii zatím pouze 
třikrát. V roce 1868 byl v rámci drsných 
politických her, aniž by spáchal některý 
z uvedených zločinů, obviněn prezident 
Andrew Johnson. Ještě před samotným 
odvoláním, které by zcela jistě následo-
valo, odstoupil v  70. letech kvůli aféře 
Watergate prezident Richard Nixon. 
A  namále měl i  Bill Clinton, kterému 
hrozilo odvolání za vytunelování develo-
perské firmy Whitewater, ale díky šikov-

né práci svých takzvaných spin doctorů, 
mužů na špinavou práci, kteří pozornost 
nasměrovali na laškování se stážistkami 
a lhaní, těsně vyvázl. V případě úspěchu 
ústavní žaloby by byl Donald Trump prv-
ním prezidentem odvolaným v  rámci 
impeachmentu. Co ale vlastně prezident, 
kromě toho, že vyhrál, i když skrytý stát 
investoval do jeho soupeřky, provedl?

V  tuto chvíli je zcela vedlejší, jaký je 
Donald Trump prezident. Stejně jako na 
tom nezáleželo v případě Billa Clintona, 
George Bushe nebo Baracka Obamy. Ti 
všichni měli světlé momenty, ale i spous-
tu temných míst, která by spolehlivě 
stačila nejen k odvolání, ale i dlouhému 
pobytu na samotce. Rozbití Jugoslávie, 
bombardování Afghánistánu a  Iráku, 
nezákonné mučení lidí či zničení Libye 
a masové zabíjení pomocí dronů, to jsou 
jen ty nejviditelnější „excesy“.

Jak jsme již ale uvedli, v případě Donal-
da Trumpa zde byl jasný tlak na jeho od-
stoupení už od samého začátku, aniž by 
stihl ještě cokoli provést. Politické klání 
se zvrhlo v boj na život a na smrt a ne-
přátelská strana, kterou Trump označuje 
jako „washingtonské bažiny“, se rozhod-
ně nechystá odejít na odpočinek. Ví to-
tiž, že pokud se prezidenta nezbaví a on 
bude pokračovat v čistkách a změnách 
kurzu, jejich po desetiletí budovaná moc 
se sesype jako domeček z karet. Zřetelně 
o tom svědčí i důvod, proč má být Do-
nald Trump vlastně odvolán… Prezident 
naopak ví, že když neodřízne od moci 
staré struktury, napojené na vojensko-
-průmyslovou lobby, nemá šanci na 
přežití. Tohle je válka… Válka, ve které 
zvítězí ten, kdo bude mít pevnější vůli 
a ostřejší lokty.

Peníze tečou
Krátce poté, co Spojené státy americké 
a  Evropská unie podpořily státní pře-
vrat na Ukrajině, jenž vešel do dějin jako 

Na jedné straně je zde oficiální stát, do jehož čela jsou 
představitelé voleni ve volbách a dělají politiku. Na straně 
druhé skrytý stát, který má vlastní politiku a celé to řídí.
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Majdan, začalo to, co v  takových situa-
cích obvykle nastává – výměna kádrů. 
Prezident Viktor Janukovyč prchl ze 
země, jeho vláda padla a k moci se nad-
šeně tlačila jiná garnitura. Ačkoli jedním 
z oficiálních benefitů ukrajinské změny 
poměrů mělo být zatočení s  oligarchy 
a  vymýcení korupce, nic takového se 
nekonalo. Novým prezidentem se stal 
Petro Porošenko. Nejenže jde o  jedno-
ho z největších ukrajinských oligarchů, 
jemuž se kvůli továrně na čokoládu Ro-
šen přezdívá čokoládový král, ale byl 
též ministrem průmyslu a  obchodu 
v  Janukovyčově vládě. Té, které musela 
být coby zkorumpovaná svržena. Kabát 
stihl převléknout také ministr ekologie 
Nikola Zločevskij.

Právě tento mafián se dostal po 
Majdanu do velkých potíží, neboť nová 
vláda zahájila vyšetřování činnosti 
staré vlády. Coby majitel plynárenské 
společnosti Burisma, který koupil pod 
cenou břidličná pole a sám sobě vydal 

povolení pro těžbu, se bál stíhání, a tak 
vsadil vše na jednu kartu – spojenectví 
s novými vládci a jejich patrony ze zá-
moří. Do firmy jmenoval nové členy ve-
dení, od bývalého polského prezidenta 
Aleksandra Kwasniewského, velkého 
fanouška takzvané evropské integrace, 
přes investičního bankéře Alana Aptera 
až po Devona Archera, blízkého příte-
le syna bývalého amerického ministra 
Johna Kerryho.

Tvrdý boj
Nejzajímavějším členem správní ra dy se 
ale stal muž jménem Hunter Biden. Jeho 
otec, jak známo, v té době pracoval jako 
americký viceprezident v administrativě 
Baracka Obamy. 

Joe a Hunter Bidenovi přicestovali na 
Ukrajinu hned v roce 2014, sotva zhas-
ly revoluční ohně. Biden starší zařídil 
synovi lukrativní místo v pozici vedou-
cího právního oddělení firmy Burisma. 
Po celou dobu své činnosti byla Burisma 

podezřelá z  obrovské korupce a  praní 
špinavých peněz, kdy objem těžby jaksi 
neodpovídal objemu prostředků, které 
přes firmu tekly. 

Mračna se začala nad Burismou sta-
hovat v roce 2015, kdy byl do funkce ge-
nerálního prokurátora jmenován Viktor 
Šojkin. Ten zdědil po svém předchůdci 
nejen vyšetřování Nikoly Zločevského, 
ale začal také prověřovat, jakým způso-
bem Burisma vůbec získala licenci pro 
těžbu.

V  té době začal Západ vyvíjet tlak 
na to, aby byl Viktor Šojkin z  funkce 
odvolán. Oficiální důvod? Malá snaha 
v  boji proti korupci. Joe Biden dlouho 
patřil mezi nejhlasitější představitele 
Západu, který požadoval, aby ukrajinské 
úřady začaly vyšetřovat korupci. Když 
ho ale poslechly, v  síti uvízl i  jeho syn, 
respektive firma, v  níž zastával jednu 
z vedoucích pozic. Ač Joe Biden nebyl ni-
kdy žádný velký myslitel, takhle to zcela 
určitě nemyslel.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů  
Nancy Pelosiová z Demokratické strany 

zahájila procesy vedoucí k odvolání 
republikánského prezidenta Trumpa.

Foto Profimedia
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Fakt, že viceprezident velmoci, která 
vyvolala či podpořila státní převrat v ci-
zím státu, se zasadí o  dosazení svého 
syna do vedení tamějšího významného 
podniku, je sám o  sobě na pováženou. 
Ale že sedne do letadla a jede synátora 
zachránit před vyšetřováním, z toho už 
kouká obrovský skandál mezinárodních 
rozměrů. Přesně to ale Joe Biden udělal. 
Pokud tedy neuvěříme jeho výmluvě, 
že na Šojkinovo odvolání tlačil kvůli 
jeho nečinnosti, nikoli činnosti. Protože 
představa, že by tlačil na to, aby někdo 
vyšetřoval korupci firmy, kam právě on 
instaloval svého syna, je asi tak naivní 
jako víra demonstrantů na Majdanu 
v demokracii, právní stát a prosperitu.

Viktor Šojkin se po svém jmenování 
pustil mimo jiné i  do vyšetřování zlo-
čineckých aktivit Nikoly Zločevského. 
A jeho firmy Burisma. Na jaře 2016 se vy-
šetřování nepříjemně přiblížilo Hunteru 
Bidenovi. Prokurátora zajímala částka 
3 milionů dolarů, které si Biden a  jeho 
partner Archer odvedli z Burismy do své 
americké firmy. Ve stejném okamžiku 
vyrazil na Ukrajinu americký viceprezi-
dent Biden, který se zasadil o  vyhazov 
prokurátora Šojkina. Biden a  mnohá 
média ruku v ruce tvrdí, že jel politik na 
Ukrajinu bojovat proti korupci a Buris-
ma v té době nebyla vyšetřována, ale je 
to lež jako firemní těžební věž.

Prokuratura vedla případ jako ote-
vřený. To, co provedl na Ukrajině, Joe 
Biden přiznal v lednu 2018 na zasedání 
vlivného globalistického think tanku 
Rada pro mezinárodní vztahy (Council 
of Foreign Relations), kde se scházejí 
politici, ředitelé CIA, bankéři, právníci, 
profesoři i mediální magnáti a domlou-
vají se, jak udělat svět ještě zkorumpo-
vanějším a prohnilejším místem. (To je 
samozřejmě nadsázka, ale jen částečná.)

Biden zde promluvil i o svém ukrajin-
ském dobrodružství a  jeho vystoupení 
bylo zachyceno na videu, které není pro-
blém dohledat na internetu. Doslovný 
přepis pak najdete na stránkách think 
tanku cfr.org. Biden po svém příjezdu 
do Kyjeva zamířil za prezidentem Poro-
šenkem, kterého začal natvrdo vydírat 

– buď vyhodí prokurátora Šojkina, nebo 
Ukrajina nedostane slíbenou půjčku ve 
výši 1 miliardy dolarů, kterou nutně 
potřebovala. „Řekl jsem: Nedostanete 
miliardu dolarů. Odjíždím za šest hodin, 
a pokud nebude státní zástupce vyhoze-
ný, nedostanete žádné peníze. No a ten 
zmrd dostal padáka,“ chlubil se za smí-
chu ostatních členů zasedání Rady pro 
mezinárodní vztahy.

Šojkinovo odvolání sice probíhalo ně-
kolik měsíců, ne šest hodin – Šojkin je 
kmotr Porošenkova dítěte a  tohoto oli-
garchu v minulosti kryl, když se dostal 
do problémů –, ale nakonec bylo vyšet-
řování Burismy ukončeno. Skvěle tuto 
kauzu popsal investigativní novinář Joe 
Solomon z magazínu The Hill v článku 
s názvem These Once-Secret Memos Cast 
Doubt On Joe’s Biden Story (Tyto tajné do-
kumenty zpochybňují Bidenovu verzi).

Možná se ptáte, jak to souvisí 
s impeach mentem a proč by měly zlo-

činy bývalého viceprezidenta Bidena 
vést k  procesu odvolání současného 
prezidenta Trumpa. Právě proto. Vítejte 
v USA, zemi neomezených možností.

Aféru odstartoval telefonát Donal-
da Trumpa s  novým ukrajinským 
prezidentem Volodymyrem Zelenským. 
Přesněji řečeno hra zpravodajské služ-
by CIA, jejíž členové, kteří pracují proti 
vlastnímu prezidentovi a  ve prospěch 
skrytého státu, poskytli novinářům 
informace o  hovoru obou preziden-
tů. Donald Trump v  hovoru nového 
prezidenta Zelenského požádal o  spo-
lupráci se svým právníkem Rudolphem 
Giulianim, bývalým starostou New Yor-
ku. Trump v  rozhovoru ukrajinskému 
prezidentovi řekl: „Biden všude chodil 
a chlubil se, že zastavil vyšetřování, tak 
jestli se na to můžete podívat... mně to 
zní příšerně.“ Narážel tak na Bidenovo 

vměšování do činnosti ukrajinské pro-
kuratury, která vyšetřovala aktivity 
jeho syna Huntera ve společnosti Buris-
ma. „Můžeme tu říct hodně o Bidenovu 
synovi, že Biden zastavil stíhání, hodně 
lidí se o tom chce dozvědět, takže co-
koliv byste mohl udělat s  ministrem 
spravedlnosti, by bylo skvělé,“ řekl pre-
zident.

Na základě toho jej demokraté obvinili 
ze zneužití prezidentské pozice k vlast-
nímu politickému boji. Podle nich tím 
Trump navíc podmínil vyplacení finanč-
ní pomoci Ukrajině. 

Místo aby se řešily zločiny Bidenovy 
rodiny, řeší se pouze prezident, který 
žádal vyšetření jejich korupce. Ano, ve-
dení Demokratické strany chce impe-
achment Donalda Trumpa kvůli tomu, 
že žádal po ukrajinském protějšku, aby 
obnovil vyšetřování korupce, které před-
chozí ukrajinský prezident na příkaz 
předchozího amerického viceprezidenta 

zastavil tím, že vyhodil vyšetřovatele. 
A liberální média po celém světě k tomu 
demokratům tleskají.

Možná jim brzy ztuhne úsměv na 
rtech. Ten, kdo může ztratit nejvíc, je  
kromě Trumpa především Joe Biden 
a jeho přičinlivý potomek. V rozhovoru 
pro CNN totiž reportérce, jež se jej zrov-
na chystala grilovat, Trumpův právník 
Rudolph Giuliani doslova vyrazil dech, 
když prohlásil: „Mám dokumenty potvr-
zující převod 3 milionů dolarů na syna 
pana Bidena. Mám tam všechna fakta 
– data, cestu peněz z Ukrajiny do Lotyš-
ska a poté na Kypr…“ Boj to bude tvrdý. 
Zatím to ale vypadá, že za kratší konec 
překvapivě tahají demokraté, kteří hrají 
vabank. Aby odvrátili pozornost od své-
ho megaskandálu, přešli do protiútoku 
a budou se snažit zničit prezidenta dřív, 
než pravda zničí je.  vid 

Viceprezident Biden zařídil synovi lukrativní místo v pozici 
vedoucího právního oddělení ukrajinské firmy Burisma. Ta 
byla po celou dobu podezřelá z praní špinavých peněz.
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Dvě tváře OSTRAVY
Do moravskoslezské metropole jsem se vydal na křest knížky o buranech. Přes ústa 
jsem ale nedostal já ani její autor. A ještě nám k tomu zazpíval Jaromír Nohavica…

   Ostravská Poruba...   Ilustrační foto Profimedia

Na Haiti se jednou stalo, že tam 
měli takzvaný petrželový ma-
sakr. Povstalci stáli na kon-
trolních bodech a  každého, 

koho tam chytili, přinutili, aby řekl slovo 
petržel. A podle toho, jak španělsky to 
slovo petržel vyslovil, zjistili, jestli patří 

do té správné skupiny. A když nepatřil, 
tak ho zabili. Tak jsem si říkal, že až ně-
kdo na Ostravsku vyhlásí samostatnost 
a začne se to tady řešit, že by tady mohl 
být takový p*čový masakr. Člověk by 
šel a zastavil by ho nějaký Ostravan…“ 
spustil odvážně na jevišti ostravského 

klubu Heligonka kontroverzní spisova-
tel z Prahy.

Okamžitě mu do toho ale skočil slav-
ný místní písničkář. „Já bych to zastavil 
hned na začátku. Prosím tě, neber to 
nějak osobně, já tě mám rád, ale někte-
ré věci si ujasníme hned na začátku. 
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Tady když někdo řekne Ostravan, tak 
dostane rovnou po hubě,“ rozesmál plný 
dům. O chvíli později Jarek Nohavica do-
dal: „Tož on asi opravdu není normální. 
Představuji si, jak vystupuje na Svinově, 
a když se ho lidi zeptají, co tu dělá, řek-
ne, že jede křtít do Ostravy knížku o bu-
ranech.“

Větší „nebezpečí“ než tady ale para-
doxně hrozí autoru Petru Hamplovi 
v Praze. Jak podotkl na křtu sociologovy 
nové knihy Poctivost a kreativita – kapi-
toly z buranské sociologie třetí do party, 
nejvtipnější český bloger a cestovatel La-
dislav Větvička: „On je teda z Prahy, ale 
je hodný. On má v té Praze problém, ani 
kafe mu tam neuvaří. Oni ho do té ka-
várny vůbec nechtějí pustit. V létě mi vo-
lal a říká: ,Ty, Ládiku, neznáš toho Jarka 
Nohavicu? Já bych od něho něco potře-
boval.‘ Znám ho, tak nějak napůl. ,Co to 
znamená?‘ ptal se mě. No že já ho znám, 
a  on mě ne. Všimněte si, že ti Pražáci 
mají o  Ostravě takový zvláštní dojem. 
Že my se tady každý večer potkáme kajsi 
na rundu a všeci se známe, protože je to 
tady tak maličké. Tak jsem Jarka nějak 
našel a takhle to vzniklo.“

Všichni tři se každý svým vlastním 
způsobem dotkli tématu, které hýbe 
Českem už hezkých pár let a přiživují 
ho média – rozdělení společnosti. Ze 
stránek novin a  televizních obrazovek 
toto vnitřní společenské pnutí je běžně 
podáváno jako světonázorový souboj 
mezi přívrženci prezidenta Miloše Ze-
mana a premiéra Andreje Babiše a zbyt-
kem republiky, ale není to přesné. Tak 
jednoduché to totiž zcela určitě nebude.

I když se tyto světy částečně překrý-
vají, s  Babišem a  Zemanem souvisejí 
jen okrajově. Je to totiž přesně naopak 
– prezident a  premiér coby zkušení 
mocenští hráči tohoto rozdělení pouze 
využívají a staví na něm svoji politickou 
strategii. Úplně stejně ale postupuje 
druhá strana, antibabišovská a  anti-
zemanovská, která sdružuje různé zá-
jmové a názorové proudy, jež vidí svět 
jinak. Ve své extrémní podobě si oba 
tábory vysloužily své přezdívky – hos-
poda a kavárna. 

S vyhrocenou atmosférou z velké části 
přiživovanou novináři (na jedné straně 
křičí, škatulkují, nálepkují a  kádrují li-
berální média v čele s veřejnoprávní te-
levizí či plátky typu Deník N, na straně 
druhé nejviditelněji brojí Parlamentní 
listy) se prohlubují příkopy mezi jednot-
livými společenskými vrstvami a atmo-
sféra mezi lidmi připomíná Foglarova 
Stínadla: „Volíš Losnu, nebo Mažňáka?“

Bo není čas
Každému, kdo omylem vkročí do nepřá-
telského tábora, hrozí minimálně citová 
újma. Neschopnost nadhledu a emotivní 
výstřiky, jež zaplavují společenský pro-
stor, jsou nebezpečnou zbraní, kterou 
umně využívají i  různé politické sub-
jekty. I když všichni vidíme a cítíme, že 
to tak je, málokdo si klade otázku proč. 
Proto jsem vyrazil do Ostravy, „bo Ost-
rava je region rázovitý“.

Do moravskoslezské metropole jsem 
se podíval za poslední půlrok již podru-
hé. V červnu bylo krásně. Protože jsem 
se potřeboval ubytovat blízko vlakového 
nádraží a  zároveň nedaleko Klimkovic, 
volba padla na penzion v Porubě.

Nacházel se kousek od univerzitního 
kampusu Vysoké školy báňské a  hned 
vedle hlavního tahu na Opavu. Silnice 
neměla ani na jedné straně chodník, ale 
úzká pěšinka trávy podél krajnice a sviš-
tících kamionů dávala tušit, že jinudy se 
prostě na druhou stranu nedostanete. 
Chce to jen trpělivě vyčkat na ten správ-
ný okamžik.

Anekdota, která se začala vyprávět 
o  sedmitisícovém Bruntále v  třikrát 
větším Krnově v  70. letech poté, co se 
menší z měst stalo nějakým záhadným 
způsobem okresním – hezké okolí, ale ji-
nak hrozná díra –, by se v Ostravě mohla 
vyprávět přesně naopak. Nic moc okolí, 

ale zajímavé místo. Nejdřív jsem penzion 
vůbec nemohl najít – ztratil se i Google.

Až jsem se dostal zoufalý na štěrkova-
né parkoviště Pneuservisu. „Však to ste 
správně,“ oznámil mi majitel, který udě-
lal pokoje v  horním patře nad dílnou. 
A  ne tak ledajaké. Luxusní kuchyňka 
i apartmán, čisťounký a s rychlým wi-
-fi připojením byste na takovém místě 
nečekali.

Protože měl vlak zpoždění a chvíli mi 
trvalo, než jsem se zorientoval, musel 
jsem nutně sehnat taxíka. Pan majitel 
ochotně obvolával, než natrefil na toho 
nejrychlejšího. Jen patnáct minut od 
tvrdé Poruby se přede mnou otevřela 
nádherná scenérie nejvýchodnějších 
výběžků Nízkého Jeseníku, s výhledem 
na  panorama Beskyd. Klimkovice, je-
jichž městský úřad sídlí v místním zám-
ku, se nacházejí sice jen pár kilometrů 
od industriální Ostravy, ale po průmyslu 

zde není ani památky. Naopak, význam-
nou součást čtyřtisícového městečka 
tvoří Sanatoria, obrovský lázeňský areál 
se vzácnou jodobromovou solankou.

Nyní, v říjnu, mi Ostrava opět ukáza-
la obě své tváře. Sluníčko teď vystřídal 
hustý déšť, který nepolevoval. Okolí Bo-
humínské ulice, kde jsem se ubytoval, 
působilo stejně nehostinně jako tehdy 
Poruba. Penzion, který jsem zvolil tento-
krát, ale opět překvapil. Poprvé v životě 
jsem zažil zcela bezkontaktní ubyto-
vání. Po 14. hodině zvoním na zvonek. 
Dveře bzučí a  z  reproduktoru se ozve: 
„Já tu teď nejsem, ale klíč máte na stole 
na recepci.“ Ubytoval jsem se v malém 
pokojíku se sprchou. Čistotou a novotou 
jen zářil. Když jsem šel ven a asi po dvou 
hodinách se chtěl vrátit na pokoj, na re-
cepci opět nikdo nebyl. Za celou dobu 
jsem v  penzionu nepotkal živáčka, jen 
dvakrát slyšel kroky někoho z vedlejšího 

Ty, Ládiku, neznáš toho Jarka Nohavicu? Já bych od 
něho něco potřeboval. – Znám ho, tak nějak napůl. – 
Co to znamená? – No že já ho znám, a on mě ne. 
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pokoje. Zazvonil jsem a  stejný pán mi 
nějak na dálku otevřel hlavní dveře. Tro-
chu mě znervóznilo, jak se večer dostanu 
dovnitř, když mám jen klíč od pokoje, 
a nikoli od vchodu? Zavolal jsem proto 
na číslo z  rezervace. „Vždyť tam máte 
modré kolečko, to je čip.“ A já jsem cyp, 
protože tohle mě nanapadlo. Takhle vy-
padá ostravská efektivita… Bo není čas...

Inženýr s prodavačkou
Heligonka se nachází přímo v  Dolních 
Vítkovicích, kde se koná i  slavný festi-
val Colours of Ostrava. Objekt bývalého 
vstupu do takzvaných nových koupelen 
dnes již zavřeného Dolu Hlubina stojí 
hned u tramvajové zastávky. V přízemní 
budově byly kdysi kanceláře a  vrátnice 
s „píchačkami“. Dnes je tu nádherný ka-
baret, který jako by z první republiky vy-
padl. „Tady se vysoké nebe dotýká tvrdé 
země, tady se kuplety zpívají vedle oper-
ních árií, tady pan inženýr sedí u jedno-
ho kulatého stolku s paní prodavačkou, 
tady se ve stínu vysokých pecí popíjí 
káva, protože je po šichtě. Tady se mluví 
všemi řečmi, o všem a se všemi. Tady se 
na Vás těšíme,“ stojí na webovkách klubu, 

který si otevřel před čtyřmi lety Jaromír 
Nohavica s Pavlem Giertlem, jenž dlouho 
vedl známý ostravský klub Parník. 

Vejde se sem pouze 161 hostů a sám 
Jarek Nohavica komorní místo nazý-
vá obývákem, kam za ním posluchači 
přicházejí na návštěvu. V  programu 
najdete nejen recitály mistra Jarka, ale 
i koncerty Laca Decziho, skupin Fleret 
či Nerez, skladatele Jaroslava Wykrenta, 
ale také vystoupení stand up komika 

Luďka Staňka. Vyprodáno je imrvére. 
„Chci, aby to hlavně bylo barevné. Aby 
se tady objevilo všechno, co máme rádi. 
Vážné věci i pokleslejší žánr,“ řekl Noha-
vica při otevírání klubu podle návrhu 
architekta Josefa Pleskota, který získal 
ocenění Ostravský dům roku 2015. „Na 
mé koncerty chodí lidé různých věko-
vých kategorií a  různého sociálního 

postavení. Každý se potkává s každým. 
Tak vnímám i  Ostravu, která spojuje 
mnohdy nespojitelné.“

A takhle je to v Ostravě se vším. To-
hle město protiklady nepotlačuje, ale 
„integruje“. Na jedné straně překvapivé 
„vychytávky“ a viditelný rozkvět, živost 
a rozvoj, na straně druhé připomínka, 
že jde o  drsné město, kde se musíte 
sakra ohánět, abyste přežili. A kde mů-
žete dostat přes ústa, pokud budete 

machrovat. Pokud se ale nebudete po-
vyšovat a budete Ostravu respektovat, 
leccos vám odpustí.

„Tohle ani nejsou pražské manýry, to 
je vzdělanec. My jsme tady trochu hlou-
pější, my máme na konci -ák. Ostravák. 
Ostravan je vlak, Petře,“ šťouchl si Jarek 
Nohavica do bývalého pražského inte-
lektuála z Filozofické fakulty Univerzity 

Zatímco dřív proti sobě stáli feudálové a jejich poddaní 
a později zaměstnavatelé a zaměstnanci, ve druhé pol. 20. 
století se o moc na Západě začala hlásit manažerská třída. 

Industriální oblast areálu Dolních Vítkovic 
v Ostravě skýtá mnohá kulturní vyžití – 
od festivalu Colours of Ostrava po klub 
Heligonka Jarka Nohavici. Na protější 
straně: Buran sice neovládá kulturní kódy 
aristokracie, to z něj ale nedělá horšího 
člověka. V Americe mají burani i svůj 
šampionát...   Foto Profimedia
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Karlovy Petra Hampla. A  to je možná 
největší současný rozdíl mezi Ostravou 
a  Prahou, která se křečovitě snaží být 
lepší, a tak si často osobuje právo rozho-
dovat, kdo je pro co dost nóbl, kdo kam 
může nebo nemůže chodit, kdo dostane 
jakou nálepku a kdo co může nebo ne-
může říkat a psát. 

„Možná neznám správné slovo, jak se 
jmenují místní obyvatelé, ale pocitově se 
tady cítím již dlouho lépe než v Praze, 
kde jsem vyrostl a kde to pro mě bylo 
za mého mládí hezké. Od té doby se ale 
zrušily všechny výroby, vyměnili se lidé, 
spousta těch, kteří tam žili, už tam neži-
jí, a naopak tam žije spousta těch, kteří 
tam nežili,“ odpověděl sociolog, jenž se 
jistý konflikt mezi obyvateli naší země, 
který by mohla reprezentovat na jedné 
straně Praha a na druhé právě Ostrava, 
pokusil popsat ve své nové knize.

I v Praze vedle sebe koexistuje mno-
ho protichůdných jevů a trendů. Ovšem 

přece jen je tu ve větší míře přítomno 
něco, co by se dalo označit jako pýcha, 
povýšenost či nadřazenost, kteréžto 
rysy jsou vlastní elitám. A v Praze sídlí 
elit logicky nejvíc.

Říkám tomu pražská bublina. Znám 
ji, protože jsem v ní také na čas uvízl. Je 
trochu nakažlivá. I když z Prahy nepo-
cházíte, snadno po pár letech přejmete 
jejího ducha. Všechno se tu leskne, po-
hybuje se tu spousta zajímavých lidí, 
nabízí se nespočet akcí, výstav a kultur-
ního vyžití… Člověk snadno podlehne 
iluzi, že se mu otevřel velký svět, a může 
z toho trochu zblbnout. Zvlášť při návra-
tu na maloměsto, kde se vám najednou 
zdá vše obyčejné a šedivé. Opojeni touto 
velikostí nakonec ani nepoznáte, jestli 
biorajče za osmdesát korun není náho-
dou z  tržnice v  Lipencích, protože už 
vlastně ani nevíte, jak má takové rajče ze 
zahrádky vypadat. Moderní a chytří jste 
ale až na půdu.

Když zase spadnete z  višně na zem, 
uvědomíte si ale, že není všechno zla-
to, co se třpytí. Jakmile projdete tímto 
kolečkem, pochopíte, že naše stověžatá 
matička je tak trochu pozérka, jež se 
snaží ukazovat jen to lesklé a  lákavé, 
a tím, co je méně in a načančané, opovr-
huje. Myslí si totiž o sobě, že je nejlepší. 
Zatímco Ostrava spojuje nespojitelné, 
Praha se v poslední době snaží vytěsnit 
to, co pro ni není dost dobré, pokrokové 
a moderní. Ze všeho nejvíc totiž nemá 
ráda buranství.

„Slovníková definice říká, že buran je 
hrubián, neotesanec, křupan a neomale-
nec. Možná je chytrý, možná pracovitý, 
možná pomohl spoustě lidí, ale nezná 
módní předpisy, neumí odlišit hedváb-
nou kravatu od polyesterové, nerozezná 
víno za stokorunu od vína, které stojí 
víc než jeho roční plat. Zkrátka buran 
nezná kulturní kódy. Nebo ještě přesněji 
– buran neovládá kulturní kódy aristo-
kracie,“ píše bývalý korporátní manažer 
Hampl, který tyto kódy zná, ale přidal se 
na stranu buranů a teď o nich píše.

Jeho zkušenost z obou táborů je cen-
ná, protože aristokrat, který opovrhuje 
burany, či buran, jenž nezná aristokra-
ty, po sobě sice mohou plivat jedovaté 
sliny a  častovat se nálepkami, ale bez 
patřičného odstupu jen těžko dokážou 
tyto světy věrohodně popsat. „Opakem 
burana je hejsek. To je chlápek, který je 
sice k ničemu, ale zná dokonale módní 
trendy a kulturní kódy aristokracie ovlá-
dá do nejmenšího detailu.“

Novou aristokracii naopak Hampl po-
pisoval ve své předchozí knize Prolome-
ní hradeb. O  té (knize, ne aristokracii) 
výstižně pronesl ostravský profesor Jan 
Keller toto: „Úspěch knihy byl dán jedno-
značně tím, že byla stažena z řady praž-
ských knihkupectví.“

Třídní boj
Pod tlakem médií a kulturních kódů se 
ale velká část buranů za své buranství 
stydí. Tyto burany autor označuje jako 
zakomplexované. „Cítí vděčnost za kaž-
dý závan pozornosti, kterou jim aristo-
kracie věnuje, i kdyby to mělo spočívat 
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jen v  kopanci do obli-
čeje. Nechají si líbit cokoli a doufají, že na 
nich ulpí kousek vznešenosti šlechtice.“ 
Nejčastěji jde o příslušníka nižší střední 
třídy, který se snaží dostat výš. Ambice 
mu nechybí a  domnívá se, že když se 
bude snažit a  přijme všechna pravidla, 
která zavedla aristokraticko-byrokratic-
ká třída, pronikne do ní.

Právě díky tomuto naivnímu očeká-
vání takový občan snáze věří moderní 

propagandě a hlásí se i k nejnověj-
ším  ideologiím a  nápadům typu 
„když se chlapeček necítí dobře, 
může být holčička“. Do krve hájí 
i věci, které jej ve výsledku poškozují. 
A tváří se u toho uvědoměle a inteli-
gentně. „O co je servilnější vůči šlech-
tě, o  to víc opovrhuje spoluburany,“ 
píše Hampl. Elitu totiž podporuje 
i  část příslušníků nižších tříd – čás-
tečně proto, že doufají, že tak zlepší 
své postavení, a  částečně proto, že 
podléhají masivní propagandě, což se 
vůbec nemusí vylučovat.

A  pak je tady buran, kterému je 
všechno jedno. Má svoji hlavu a hájí 

svoje zájmy, nebo chce mít aspoň svůj 
klid. Často už rezignoval a myslí si o bu-
dování světlých zítřků, které aristokra-
cie hlásí, ale jež se ho nikdy netýkaly, 
svoje. S  hrdým buranem se elitě ma-
nipuluje nejhůř, často mu ale nebezpe-
čí hrozí z druhé strany – jeho postojů 
ochotně využívají různí populisté, kteří 
mu říkají, co chce slyšet, ale kašlou na 
něj úplně stejně. Když mají takoví po-

litici dobrý marketing a dokážou věro-
hodně předstírat, že jsou muži z  lidu, 
projde jim i  to, že jsou příslušníci té 
nejaristokratičtější aristokracie, narodi-
li se se stříbrnou lžičkou v puse a jsou 
bohatší než všichni burani dohromady. 
Hlavní je se nepovyšovat a neohrnovat 
veřejně nad burany nos.

Petr Hampl v knize zmiňuje i příklad 
jednoho z  nejneoblíbenějších českých 
politiků Miroslava Kalouska, který po-
jem buranství dle autora do současné 
české politické debaty vnesl jako první. 
„Když byl ještě ministr financí, jal se 
státní příspěvek ve výši 30 miliard korun 
do nějakého nesmyslného fondu cent-
rální evropské byrokracie hájit slovy, že 
neposlat 30 miliard na bonusy bankéřů 
by bylo projevem buranství.“

Přerozdělování majetku od chudých 
směrem k bohatým ve stále větší inten-
zitě se nová kniha věnuje velice podrob-
ně a zpochybňuje i mantru demokratic-
kých společností, že v nich mají všichni 
stejné šance. Popisuje to třeba na vtip-
ném příkladu, kdy ve stejnou chvíli na 

Jen 15 minut od tvrdé Poruby se nabízí 
výhled na nejvýchodnější výběžky Nízkého 

Jeseníku, s výhledem na panorama Beskyd. 
V Klimkovicích není po průmyslu ani 

památky. Naopak, významnou součást 
čtyřtisícového městečka tvoří Sanatoria, 

obrovský lázeňský areál se vzácnou 
jodobromovou solankou.   Foto Adobe Stock



25

REPORTÁŽ

jachtě v  Karibiku pronikají spermie 
vysokého evropského úředníka do těla 
manažerky globální ekonomické firmy, 
a v částečně vybydleném domku v čes-
kém pohraničí spermie místního trak-
toristy do kadeřnice ze stejné vesnice. 
Již v této chvíli je rozhodnuto, čí poto-
mek bude princ a čí chuďas. „Bylo by po-
šetilé se nad něčím takovým rozčilovat. 
Všechny známé společnosti měly třídní 
povahu a má ji i ta naše. Hloupé jsou spí-
še pokusy to ignorovat,“ myslí si Hampl.

Jenže podoba tohoto rozdělení se vý-
razně změnila, a právě to bychom se měli 
snažit pochopit. Zatímco dříve proti sobě 
stáli feudálové a jejich poddaní a později 
se do konfliktu dostali zaměstnavatelé 
a zaměstnanci, ve druhé polovině 20. sto-
letí se o moc na Západě začala hlásit ma-
nažerská třída. Role tradičních vlastníků 
firem klesala s tím, jak přibývalo státních 
zaměstnanců, a  v  ekonomice postupně 

všechny a vše zválcovaly korporace. A by-
rokraté. To s sebou přineslo nový, avšak 
zásadní konflikt. Dřív aristokrat věděl, 
že potřebuje prosperujícího sedláka či 
řemeslníka, ti jej ale nijak neohrožovali. 
Teď v  tom máme zmatek, neboť kvůli 
sociálně-inženýrským projektům a dota-
cím všeho druhu už ani pořádně nevíme, 
co děláme, proč to děláme a kam chceme 
dojít. Často to spíš vypadá, že se vymýš-
lejí projekty, aby měli byrokrati co dělat, 
bez ohledu na jejich užitečnost. Evropský 
parlament, který nemá téměř žádné pra-
vomoci, budiž toho důkazem.

Dnešní vládnoucí vrstva se ale dosta-
la do poněkud prekérní a  schizofrenní 
situace – podporovat růst a rozvoj sek-
toru skutečných výrobců a tvůrců hod-
not zároveň znamená podporovat růst 
soupeřů v  zápase o moc a peníze. „Na 
jedné straně potřebují, aby se vrstvám 
obyčejných pracujících a  podnikajících 

dařilo, neboť potřebují takto vytvoře-
né zdroje, na straně druhé však úspěch 
těch dole zvyšuje konkurenci. Pokud se 
bude obyčejným pracujícím dařit, pokud 
budou zakládat vlastní firmy, pokud bu-
dou úspěšné rodinné statky, pak poroste 
jejich sebevědomí a dříve či později se za-
čnou ptát, k čemu potřebují navoněnou 
vrstvu městských hipsterů. Ideálním 
poddaným je naopak takový, kterému 
se nedaří příliš a je závislý na „pomoci“ 
shora. A má hypotéku, dodal bych.

Neznamená to samozřejmě, že by 
vyšší vrstvy automaticky nebyly užiteč-
né, nebo že nedej bože jedni jsou dobří 
a druzí špatní, to v žádném případě, ale 
že se nám jaksi vychýlila rovnováha. Za-
tímco například ještě v  80. letech byla 
mezi politiky, bankéři, advokáty, porad-
ci a  novináři a  dalšími příslušníky elit 
řada těch, kteří pocházeli z nižších tříd 
a nízkopříjmových rodin a měli s těmi-

to lidmi více kontaktů, sociální nůžky se 
postupně rozevírají. A roste napětí.

Pro příklady není nutné chodit dale-
ko. Za to, že se ostravský synek Jarek 
Nohavica staví přirozeně na stranu bu-
ranů a na nic si nehraje, to v médiích 
pěkně schytává. Naposledy po tomto 
křtu. Jeden novinář sdílel na Facebooku 
příspěvek, ve kterém uráží nejen auto-
ra knihy, kterou nečetl, stejně jako tu 
minulou, protože kdyby ji četl, musel 
by se nad ní minimálně zamyslet, ale 
i největšího českého písničkáře. V cen-
zurované a zkrácené verzi zněl zhruba 
takto: „Zpětně mě trochu mrzí, že jsem 
jeho cédéčka kdysi nechal vedle kontej-
nerů s tím, že já už s ním ani jeho dílem 
nechci mít nikdy nic společného, ale že 
to třeba udělá radost někomu jinému...“  

Celý večer se nesl v  poklidném du-
chu sebeironických narážek na burany 
– kam se svým jménem Vidlák řadím 

automaticky, zvlášť v  Praze – a  krát-
kých fejetonistických písní Jarka No-
havici. Svoji knihu cestopisů po celém 
Rakousku-Uhersku pokřtil i  Ladislav 
Větvička v  přestrojení za Švejka, což 
Jarek okomentoval slovy „Nohavica 
s  Větvičkou ve švejkovské čepici, co 
taky jiného na křtu Hampla“. Taková 
sebeironie mnohdy Pražákům, pardon 
Pražanům, takovým těm lepším, často 
docela chybí. Jako poslední křtil úžas-
ný kalendář fotek ze staré Ostravy fo-
tograf Boris Renner. Celý výtěžek pak 
putoval na konto Asociace rodičů vě-
nujících se dětem s mozkovou obrnou.

Jedu do Poruby
Po vydražení kalendáře Borise Rennera 
v Heligonce za sedm tisíc korun potká-
vám těsně po půlnoci v Sadech Boženy 
Němcové rozčilenou Romku, která právě 
prohrála pět tisíc v automatech. Není na-
štvaná kvůli „blbým pěti litrům“, ty prý 
vem čert, ale proto, že si její kamarádka 
„dilina“ vzala jenom litr, a tak už musely 
jít domů a ani si pořádně nezahrály.

Ani nevím, jak jsem se za hustého li-
jáku – během nějž vypadala Ostrava 
ještě temněji a  syrověji než Bohumín-
ská ulice o pár hodin dříve – přes celé 
město dostal z  baru Čarodějky, kde se 
konala afterparty. Perfektně jsem tam 
popovídal se sci-fi spisovatelem Markem 
Skřipským, který vystudoval historii na 
– pražské – filozofické fakultě, ale vrá-
til se domů. On mluvil a  já poslouchal. 
V červenci vydal své nové dílo s přiléha-
vým názvem Ostravská mystéria a pod-
titulem „fantasy temná jako ostravské 
uhelné sloje“ z prostředí první republiky.

Je krátce po půlnoci a najednou vidím, 
že kráčím podél silnice bez chodníku. 
Zbystřil jsem. Opavská! Po levé straně 
míjím cestou na tramvaj penzion nad 
pneuservisem, kde jsem bydlel v červnu. 
Všechny cesty vedou do Poruby?  vid 

Knihu Poctivost a kreativita – kapitoly 
z buranské sociologie si můžete objednat 
na eshop.casopis-sifra.cz/knihy, telefonu 

702 417 540 nebo na mailu redakce@
casopis-sifra.cz. Cena 200 Kč + poštovné.  

Všechny známé společnosti měly třídní povahu 
a má ji i ta naše. Hloupé jsou spíše pokusy to ignorovat. 
A bylo by pošetilé se nad něčím takovým rozčilovat...
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ČESKÉ PŘÍSTROJE NA NEUTRALIZACI ELEKTROSMOGU A GEOPATOGENNÍCH ZÓN 
PROŠLY PŘEDKLINICKÝM VÝZKUMEM. PODLE NĚJ MAJÍ POZITIVNÍ ÚČINKY I NA 
KARDIOVASKULÁRNÍ A NERVOVÝ SYSTÉM A ZLEPŠUJÍ TÉŽ KVALITU SPÁNKU.

Na někoho pomyslíte a on vám v tu samou 
vteřinu zavolá nebo ho potkáte na ulici. Vy-
jádříte obavu, aby se něco nestalo, a přesně 
to se vzápětí stane. Snažíte se něčemu přijít 
na kloub, načež se vám jako zázrakem zjeví 
pomoc či nápověda. Skeptik s dominantní 
levou mozkovou hemisférou, zvyklý na čistě 
materialistické myšlení, se tomu sice podiví, 
ale aby nemusel měnit svoje přesvědčení, 
utrousí raději něco o náhodě, a tím celou věc 
uzavře.

Naopak vnímavější a  otevřenější jedin-
ci vědí, že myšlenka a s ní spojený přenos 
energie tvoří realitu a  že každá akce vy-
volává nějakou reakci. O tom, že to tak je, 
vůbec nepochybují. Problém ovšem nastane 
ve chvíli, kdy by mělo dojít na vysvětlení, jak 
podobné principy, které překračují hranice 
běžné školské fyziky, vlastně fungují, a ob-
jasnění jejich mechanismů. Jevy, které spa-
dají do kvantové fyziky, sice objektivně exis-
tují a lze je snadno pozorovat, ovšem potíž 
nastává při jejich měření. V běžném životě 
asi není tolik potřeba zkoumat, proč něco 
funguje, když víme, že to funguje, ovšem 
například v  alternativní medicíně je tento 
handicap poměrně citelný.

Klasickým příkladem jsou třeba homeo-
patika. Spousta lidí by přísahala, že jim 
homeopatické přípravky pomáhají řešit 
nejrůznější neduhy, lékaři by se s nimi ale 
do krve hádali, že v nich chybí účinné látky, 
a tudíž v žádném směru fungovat nemohou. 
Přitom se v lékárnách prodávají registrova-
né jako léky a jejich prodeje prudce rostou. 
Proč by si je lidi jinak kupovali?

S podobnou věcí se od počátku potýká 
zakladatel lovosické společnosti Somavedic 
Technologies, s. r. o. Ivan Rybjanský, který 
před osmi lety uvedl na trh přístroje na ne-
utralizaci elektrosmogu a  geopatogenních 
zón. Somavedicy jsou konstrukčně řešeny 

jako pevně uspořádané soubory minerálních 
krystalů, aktivovaných elektromagnetic-
kým polem, které produkují nízkoenerge-
tické záření. To má pozitivní vliv na lidský 
organismus i  na prostředí, ve kterém se 
organismus pohybuje. Přestože přístroje 
nacházejí tisíce a tisíce spokojených uživate-
lů od Česka přes Rakousko a Velkou Británii 
až po Japonsko či Dubaj, snažil se pan Ryb-
janský nalézt způsob, jak účinnost přístrojů 
„zhmotnit“ a prokázat, zkrátka jak mít něco 
konkrétního „v ruce“.

Proto byl Somavedic již testován v něko-
lika laboratořích v České republice, Rakous-
ku, Německu a ve Slovinsku a nyní prochází 
velmi zajímavým předklinickým testováním 
ve Výzkumném ústavu balneologickém 
v  lázních Mšené. „Výzkum má za cíl před-
běžné ověření bezpečného užití přístroje 
Somavedic Medic Uran, vyloučení případné 
škodlivosti. Dalším cílem je stanovení hypo-
tézy vhodné délky časové expozice přístroje, 
a  konečně zásadní zjištění tvrdých i  měk-
kých dat o účincích. Jinými slovy postupně 
identifikovat, popsat a analyzovat vlastnos-
ti účinků pro následné klinické hodnocení 
a  další perspektivní inovace přístroje do 
úrovně zdravotnického prostředku ve smy-
slu platné legislativy,“ říká MUDr. Lubomír 
Mankovecký, který společně s  ředitelem 
ústavu Ing. Františkem Ochem výzkum 
vede. „Zkoumá se účinek na celkovou du-
ševní i  fyzickou kondici pomocí neinvaziv-
ních vyšetření až po získávání dat. Inovační 
přístup Výzkumného ústavu balneologické-
ho je charakterizován zařazením předklinic-
ké analýzy účinku Somavedicu, která musí 
předcházet klinickému výzkumu. Musí dát 
první podklady k formulaci metodiky klinic-
kého hodnocení na úrovni zdravotnického 
prostředku. Jedná se především o bezpečné 
užití přístroje, vyloučení škodlivosti, dále 

o  stanovení hypotézy vhodné délky časo-
vé expozice přístroje a konečně zásadních 
zjištění tvrdých i měkkých dat o pozitivních 
účincích, pokud možno i pro která onemoc-
nění je účinek nejlépe pozorovatelný. Z těch-
to informací se pak vychází při stanovení 
metodiky následných kroků klinického hod-
nocení účinku přístroje Somavedic.“

Pokud vše půjde podle předpokladů a do-
savadních poznatků, po předklinickém tes-
tování naváže testování klinické, na jehož 
konci by se měl stát Somavedic právoplat-
ným zdravotnickým prostředkem – neboli 
nástrojem určeným ke specifickému použití 
pro diagnostické nebo léčebné účely.

Jelikož je i  s dnešními pokročilými tech-
nologiemi velmi obtížné jemnohmotné 
záření změřit, zvolili výzkumníci víceméně 
klasickou metodu. „Zatím musíme vystačit 
vedle klasických subjektivních informací se 
získáváním tvrdých objektivních dat o účin-
ku Somavedicu Medic Uran. To znamená, že 
zjistíme konkrétní změnu tendence vývoje 
v čase, ale příčinu je nutné zatím spekula-
tivně a  hypoteticky popisovat, například 
pomocí krevního tlaku, pulzu nebo množství 
kyslíku v krvi.“

Získání statusu zdravotnického prostřed-
ku by bylo žádoucí jak kvůli záruce a znám-
ce serióznosti pro zákazníky, tak vůli stále 
sešněrovanější české legislativě a  náladě, 
která alternativní medicíně vůbec nepřeje, 
neboť alternativa významně konkuruje za-
vedenému farmaceuticko-medicínskému 
systému. V  současnosti připravuje minis-
terstvo zdravotnictví nový zákon namířený 
proti léčitelství, který by měl alternativu 
v podstatě znemožnit.

Ministerstvo tak jde přesně opačnou ces-
tou než třeba Spojené státy americké, kde 
se začíná i v alternativě prosazovat přístup 
standardního klinického hodnocení. Tak se 
do té doby „alternativní“ přístup dostává 
na hranici nebo zcela zapadne mezi postu-
py ověřené principy medicíny založené na 
důkazech. A o to právě jde – oddělit funkční 
postupy od nefunkčních, nikoli zavrhovat 
celé odvětví a  jiné plošně propagovat bez 
ohledu na výsledky, jako se to děje u nás. 

Ústřední vládní agenturou USA pro vě-
decky výzkum různých systémů a  praktik 
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Zářivý pomocník
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lékařských a zdravotnických zařízení, které 
se obecně nepovažují za součást konvenční 
medicíny, je Národní centrum pro doplňkové 
a integrované zdraví (NCCIH), dříve Národní 
centrum pro doplňkovou a alternativní me-
dicínu. Rozpočet této agentury loni přesáhl 
200 milionů dolarů. V tomto oboru nalezne-
me širokou škálu léčitelů od těch, kteří vyu-
žívají jen bylinky, až po erudované mainstre-
amové doktory medicíny, kteří svou metodu 
léčení prezentují s  vědeckým vysvětlením. 
Léčitelství ověřené klinickým hodnocením 
se pak stává takzvanou doplňkovou medicí-
nou. „Nabízí pomoc jednak ve chvíli, kdy kla-
sická medicína selhává, a jednak se staví do 
role kvalitativně vyšší pomoci člověku, pro-

tože tvrdí, že se zajímá o celou jeho bytost, 
nebo minimálně o tělo a psychiku, a dává je 
do souvislosti,“ vysvětluje doktor Manko-
vecký, který společně s kolegy Výzkumného 
ústavu balneologického právě připravuje 
metodiku klinické analýzy účinku Somave-
dicu na člověka.

A  jak si Somavedic vede v  předklinické 
fázi? Výzkumníci vybrali 12 případů pro 
předklinický výzkum, z toho pětici účastníků 
s kardiologickým onemocněním. Somavedic 
je umístěn v domácnosti každého účastníka 
tak, aby byl vystaven jeho záření po dobu 
pobytu v domácnosti, a to i po dobu noč-
ního spánku. Přístroj byl po celou dobu mě-
ření, tedy nejméně 30 dní, aktivně zapojen. 

Podle měření má Somavedic příznivý dopad 
na kardiovaskulární systém. Krevní tlak se 
snížil u sedmi lidí, kteří jej měli dlouhodobě 
vyšší. Dvěma lidem, kteří jej měli naopak vy-
soký, se naopak snížil a stabilizoval. Přístroj 
příznivě ovlivňuje též nervový systém. Ve 
čtyřech případech došlo k  mimořádnému 
pozitivnímu vlivu na psychiku, v případu tří 
dokonce vlivu na psychiatrické onemocnění. 
Prakticky všeobecný pozitivní vliv má Soma-
vedic Medic Uran na pocit fyzické a duševní 
kondice. Po počátečních 10 dnech, kdy do-
chází ke zlepšení spánku, někdy až zvýšené 
ospalosti, se pozitivně upravuje především 
doba a kvalita spánku. Cesta ke klinickým 
testům je tak otevřená.

Foto Adobe Stock

ADVERTORIAL 
(KOMERČNÍ 
PREZENTACE)



28

Z DOMOVA

Bylo mi sedm nebo osm a napě
tím jsem ani nedýchal. Sousedi 
měli jako jedni z prvních satelit 
a  s  mým tehdejším nejlepším 

kamarádem jsme každý týden sledova
li do té doby nepředstavitelnou show. 
Mým nejoblíbenějším zápasníkem byl 
Undertaker, Funebrák. Se svými 208 cen

timetry, v černém plášti a klobouku, pů
sobil naprosto hrozivě. Pohyby rozvážné 
a vláčné, ale sílu měl jako kůň a se soupeři 
si hrál jako kočka s myší. Když protivníka 
dodělal, často tečkou v podobě mohutné
ho skoku z provazů ringu, přišla řada na 
jeho zvláštní libůstku. Bezvládné tělo za
balil do černé plachty a odkráčel do šatny.

Hrůzou jsem, podobně jako soupeři, 
dokud ještě žili, ani nedýchal. Nemohl 
jsem pak dlouho usnout. Bál jsem se, 
aby moji další oblíbenci jako Bret Hart 
„Hitman“, tlouštík Yokozuna nebo šam
pion Hulk Hogan nikdy nešli do ringu 
právě s  Undertakerem. Kdyby pohřbil 
do své plachty všechny zajímavé zápas

KLUCI v KLECI
V Česku nabírá na popularitě bojový sport MMA neboli smíšená bojová umění. 
V listopadu se uskutečnil ve vyprodané O2 Areně takzvaný zápas století. Místo 

„největší show všech dob“ ale přišlo vystřízlivění a několik podnětů k zamyšlení…
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Z DOMOVA

Attila Végh v takzvaném zápase století 
porazil Karlose Vémolu. Celá show trvala 

jenom dvě minuty.   Foto Profimedia

níky, celá tahle spektakulární podívaná 
by byla zbytečná a nudná. Až když po
hřbený Hulk Hogan znovu obživl a vy
zval Undertakera k odvetě, trochu jsem 
se uklidnil. Zároveň jsem pochopil, že 
i  když to všechno vypadalo tak neuvě
řitelně reálně, Funebrákovy pohřby jsou 
jen naoko. Stejně jako celý slavný wrest
ling, jak jsem zjistil o několik let pozdě
ji. Údery sice vypadají brutálně  reálně, 
ale jsou vedeny s minimální intenzitou, 
jenom jako. Pokud to divák, jako já teh
dy, neví, nepozná to. Vše je ale přiznané 
a poučenější fanoušci to vědí, takže je ni
kdo netahá za nos.

Wrestling je něco mezi sportem a di
vadlem. Především ale multimiliardový 
byznys, propracovaný do nejmenšího 
detailu. Tím, co prodává, je hlavně doko

nalá iluze a příběh. Divák si musí skvěle 
užívat. A utrácet. „Obvykle se na celou 
sezonu, tedy na rok, stanoví dějová linie 
a určí se, kdo bude zlý a kdo hodný. Poté 
se postupně upravuje konkrétní příběh 
pro jednotlivé zápasy. Mně osobně na 
tom, jestli vyhraju nebo prohraju, příliš 
nezáleží. Podstatné je, jak se baví divá
ci,“ prozradil v  jednom rozhovoru čes
ký wrestler Jiří Maťocha, jehož postava 
se jmenuje Démon. V  nejlepší světové 
organizaci, americké World Wrestling 
Entertainment (WWE), kde stále zápasí 
i legendární a nestárnoucí Mark William 
Callaway alias Undertaker, mají dokonce 
vlastní scenáristy, kteří příběhy jednotli
vých zápasů píšou.

Nedávno se mi tyto vzpomínky tak 
trochu vrátily. Stejně jako asi většina 
běžných lidí jsem dlouho netušil, že 
existuje podobný sport jako wrestling, 
ale opravdový – MMA. Jde o  plnokon
taktní bojový sport bez využití zbraní, 
umožňující údery i  chvaty, boj ve stoje 

i na zemi, a spojující různé techniky ji
ných bojových sportů i bojových umění. 
Vznikl na konci  20. století  ze soutěží, 
jejichž cílem bylo nalézt mezi různými 
bojovými uměními nejúčinnější způsob 
boje ve skutečných situacích neozbro
jeného střetu. A  tak do sebe bojovníci 
MMA boxují, kopou, strhávají se na zem 
a uchylují se k celé řádce technik a chva
tů podle toho, v jaké se zrovna nacházejí 
situaci a co komu vyhovuje.

Nejsem zrovna fanoušek mlácení lidí 
a  i MMA by mě nechalo v klidu, nebýt 
chlapíka jménem Karel Vémola. Viděl 
jsem tohohle týpka v show Jana Krause 
i  ve Všechnopárty Karla Šípa, kde mě 
zaujal svým bezbřehým sebevědomím. 
Nedělá z toho vědu, prostě soupeře po
padne, šlehne s ním o zem, tam ho dobi

je a jde na večeři. Spíš na dezert, protože 
se v ringu řídí heslem „lvi žerou první“. 
Z Vémoly šla tak nezdolná víra ve svoji 
nepřemožitelnost a  vlastní schopnosti, 
že nasměroval i  laickou pozornost ke 
světu MMA.

Představoval jsem si, jak se dospě
lí svalnatci řežou jako otroci ve filmu 
Gladiátor, jak v boji téměř na život a na 
smrt div nevypustí v kleci duši a jdou po 
sobě jako neandrtálci. Na MMA jsem byl 
i kvůli podobnosti s wrestlingem oprav
du zvědavý.

Celý galavečer v pražské O2 Areně 9. 
listopadu ale utekl až komicky rychle. 
Kdo se těšil na drsný boj hor svalů, doč
kal se místo zápasů spíš... frašky. Z cel
kem jedenácti zápasů se pravý souboj 
uskutečnil pouze ve dvou! Ostatní trvaly 
od šesti vteřin po dvě a tři čtvrtě minu
ty téměř stylem jedna rána a konec. KO. 
Zachránit to mohla jen hlavní bitva, pro
pagovaná jako zápas století mezi Kar
losem a  Atillou, českým a  slovenským 

šampionem. Karlos vyhrál posledních 
jedenáct bitev v řadě a Attila za celou ka
riéru padl jen devětkrát. „A nyní přichá
zí moment, na který jsme všichni tak 
dlouho čekali. Živě, z O2 Areny, bezmála 
20 000 tisíc lidí zde a více než stovky ti
síc doma u televizních obrazovek. Čeká 
nás hlavní zápas celého večera. Toto je 
zápas století – Karrrlosss Termináááátor 
Vémola a Atillaaaa Pumuuukli Véééégh,“ 
hřímal majitel pořádající organizace Ok
tagon Ondřej Novotný.

No a než jsem se natáhl pro brambůr
ky, za dvě minuty byl konec. Borci kolem 
sebe chvilku tancovali, padlo pár zahří
vacích úderů, Karlos se vůbec nekryl, 
jako kdyby stál v  ringu poprvé, a  ruce 
měl úplně dole. A tak jednu schytal, lehl 
na zem a bylo po zápase.

„Pořídil jsem si nového osobního šoféra, to jen tak někdo 
nemá,” směje se na jednom videu Vémola na Rittiga za 
volantem. „Kam chcete?“ – „Na Pařížskou, na nákupy.“
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Z celého zápasu století (nebo spíš minu
ty) mě tak nejvíc zaujal okamžik ještě 
před zápasem, kdy kamera zabrala blíz
ké jednotlivých aktérů. Ač bývá Attila 
považován za vzorného hocha, pokorné
ho, slušně vychovaného a uctivého, jehož 
mají všichni rádi, jeho tým má reputaci 
právě opačnou. Přímo v kleci se po vy
hlášení vítěze objevil Norbert Bödör, je
hož jméno se na Slovensku skloňovalo 
například v kauze kolem vraždy noviná
ře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Mar
tiny Kušnírové. Bývalý zápasník a  syn 
nitranského oligarchy Miroslava Bödöra 
má mimo jiné úzké vazby na Mariána 
Kočnera, který je obviněn z přípravy li
kvidace Kuciaka a Kušnírové. Scházeli se 
spolu v hotelu Zlatý klúčik.

Druhý z  Véghových trenérů Matúš 
Mečár byl v minulosti odsouzený za vy
dírání a pohyboval se v okolí bývalého 
šéfa nitranského podsvětí Luboše Feru
se. Mečár před rokem ve vysoké rychlos
ti svým vozem na přechodu pro chodce 
usmrtil sedmadvacetiletou ženu. Zápas
níkovi a trenérovi sice hrozí trest odnětí 
svobody na dva až pět let, nicméně obža
lobu nitranský soud smetl ze stolu kvůli 
„procesním chybám“. O stížnosti, kterou 

podal státní zástupce, nyní bude rozho
dovat krajský soud.

Jiné to nebylo ani v čestné lóži Karlo
se Vémoly, kde se majestátně usmíval 
jeden z  předních českých kmotrů Ivo 
Rittig. Tedy muž, jenž seděl v base už za 
komunistů za to, že jako vedoucí restau
race ztopil 800 tisíc z  podnikové kasy, 
a který svůj pobyt za mřížemi, ukonče
ný amnestií Václava Havla, v demokracii 
nezopakoval jen proto, že ze stovek tisíc 
přešel k miliardám a tam už je to v Če
chách jedno. Kromě toho, že pan Rittig 
kšeftoval s  luxusní módou a  byl pova
žován za jednoho z šíbrů blízkých ODS, 
jenž si našel zálibu například ve státních 
či městských zakázkách, měl odjakživa 
blízko k bojovým sportům. „Jako boxer 
byl průměr, ale ve vekslování byl dobrý. 
Pracovitý a  šikovný,“ řekl o  něm jeden 
z tehdejších spolupracovníků.

Kam to bude, šéfe?
Ivo Rittig byl mimo své jiné barvité ak
tivity v  90. letech promotérem těch 
nejlepších boxerských utkání. Do Česka 
poprvé přivezl hvězdy, jako jsou  Jean
Claude van Damme nebo Chuck Norris. 
Pak si dal pauzu, ale nyní je zdá se zpět 

v ringu, a to v té nejlepší formě. S Kar
losem Vémolou má tento pražský boss 
společnou nejen zálibu v MMA, ale i po
byt za mřížemi. Zápasník trvá na tom, 
že seděl za krácení daní, ovšem britská 
média i specializovaný server MMA figh
ting psaly v roce 2016 o ročním odsou
zení za drogové delikty a pěstování ma
rihuany v množství větším než velkém. 
Policisté tehdy při raziích na farmách 
našli marihuanu za 20 tisíc liber, v pře
počtu zhruba 660 tisíc korun. „Byly tam 
také UV lampy a zavlažovací potrubí,“ in
formoval před čtyřmi lety britský server 
International Business Times.

Karlos se netají – podobně jako Ivo 
Rittig – svým okázalým a finančně velmi 
náročným životním stylem. Na instagra
mových účtech obou pánů se to hemží 
videi, kterak jeden druhého vozí po Pra
ze nebo se baví na golfu. „Pořídil jsem si 
nového osobního šoféra, to jen tak někdo 
nemá,“ směje se na jednom videu Vémola 
na Rittiga za volantem. „Kam chcete?“ 
ptá se řidič. „Na Pařížskou, na nákupy,“ 
nařizuje Vémola. – „Zařídím…“

Na dalším záběru se role vymění. „Slu
žebníček, dneska se kolo obrátilo. V so
botu musím na přechodu někoho zmlá

Tak na koho dneska vsadíme? Na tebe, 
Karlosi, nebo na vítěze?   Foto Profimedia
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tit, aby mě šéfík zase vozil,“ hlásí Vémola. 
„Šéfík“ Rittig, který se zná přes pětadva
cet let i s majitelem organizace Oktagon 
a  pořadatelem „zápasu století“ Ondře
jem Novotným, nikdy neztrácel čas tam, 
kde se netočily obrovské peníze. A skoro 
vždy to zavánělo nějakým průšvihem.

Člověk jen zírá na obrazovku a  říká 
si, proč MMA přitahuje zrovna takové 
lidi a co asi tak „šéfík“ sleduje tím, že 
se skamarádil s nejznámějším českým 
zápasníkem. Co kromě záliby v  bojo
vých sportech a  pobytu za mřížemi 
tyhle dva ještě spojuje? Co mají nejra
ději? Karlos se v médiích rád chlubí, že 
zápasí pro peníze, miluje luxus a nejra
ději si kupuje drahé věci, třeba hodinky 
za milion tři sta tisíc nebo vůz bentley. 
U  šéfíka je hlavní motivace též jasná. 
„Versaceho mám nejradši. Tenkrát u nás 
luxusní košile stály pět tisíc korun a oni 
přivezli košili za sedmačtyřicet tisíc, to 
mě uchvátilo, doteď ji mám schovanou,“ 
prozradil nedávno v bulváru muž, kte
rý si koupil i hodinky Audemars Pigu
et „do dvou milionů“. „Vždy jsem měl 
utkvělou představu, že se chci podívat 
na to, co pro mě bylo do osmnácti let 
totálně nedostupné. A mít to, co jsem 
nemohl mít dříve. A pak se to přetavilo 
ve snahu mít toho víc. Teď si můžu kou
pit všechno.“

Aby si člověk mohl koupit všechno, 
musí vydělat pořádný balík. Karlos si 
po prohraném zápase stěžoval, že ce
lou jeho odměnu kolem dvou milionů 
korun spolkla příprava a že vlastně nic 
nevydělal. I Attila v rozhovoru zmínil, 
že odměna nebyla nijak velká. 20 000 
platících diváků v aréně, peníze za te
levizní práva, to na organizaci takové 
veleakce při započtení nákladů a platů 
vskutku není moc. Nechali byste si roz
bít hubu v zápase století skoro zadar
mo? Pochybuji...

Když jsem si přečetl rozhovor s dal
ším „šéfíkem“ podsvětí, příbramským 
kápem Jaroslavem Starkou, kterak 
miluje Karlose a MMA a básní o kráse 
tohoto sportu, chvíli jsem dumal, proč 
muži s  pověstí gangsterů dělají chůvy 
zápasníkům a vozí se s nimi po náku

pech a co mi tady uniká. Kontrolka již 
blikala červeně.

To, že mají rádi sport, kde se mlátí lidi, 
je vzhledem k  jejich pracovním zkuše
nostem docela pochopitelné. Ale to ještě 
nevysvětluje, proč se motají tak pode
zřele blízko samotné organizace. Co je 
ten opravdový důvod, přemítal jsem.

Vsaďte si
A pak jsem si při pohledu na pana Ritti
ga a jeho chráněnce Karlose vzpomněl 
na cikánského šampiona v  boxu bez 

rukavic Mickeyho, kterého geniálně 
ztvárnil Brad Pitt v  kultovní komedii 
s příznačným názvem Podfu(c)k. Když 
Mickey vyřadí při zápase hlavní hvězdu, 
která je důležitá pro nadcházející hlavní 
duel, chtějí ho pořadatelé zlanařit místo 
něj. „Kolik za to?“ – „Deset táců.“ – „Za 
to bych se ani neshejbl.“ Ačkoli je domlu
veno, že půjde v zápase k zemi, Mickey 
svého soupeře vyřadí jednou ranou 
hned na začátku, protože si vsadil sám 
na sebe a vydělal obrovský balík, takže 
se nemusel ani dělit. Bylo jasné, že to 
byla jednorázovka. Při dlouhodobějším 
zápasení by musel na domluvu přistou

pit, aby se to vyplatilo všem – jemu i po
řadatelům.

Ty největší peníze se totiž odjakži
va točí v sázkách. Obrovská mediální 
masáž, rozhovory s Karlosem i všemi 
mafiány kolem něj, to vše udělalo 
z Karlose obrovského favorita. Kurz 
na jeho vítězství v zápase století byl 

například u Tipsportu 1,3. Attilův kurz 
činil lákavých 3,75. Kdo si tedy vsadil na 
Slováka, který neměl mít šanci, bral sko
ro čtyřnásobek. To by vystačilo na ná
kupy v Pařížské na dost dlouhou dobu 
a šťastní by byli i „šéfíci“ na Slovensku. 
Označení zápas století by tak nabralo 
zcela jiný rozměr…

Jedině tak by celý ten humbuk, který 
se v  devíti z  jedenácti zápasů smrskl 
na pár tanečků a jednu KO ránu, dával 
opravdový smysl. Ještě před zápasem 
století se v  kleci představil například 
hubeňour Jakub Štáfek s velmi vtipnou 
přezdívkou, kterou si zvolil – Mediální 
Chcanka. Herec ze seriálu Ulicepo pár 
desítkách vteřin krásnou fackou uspal 
slovenského podnikatele Petera Benka...

Nechci být zlým prorokem, ale i ten 
wrestling byl mnohem větší zábava. 
Možná by se u  něj mohli inspirovat 

i scenáristé či režiséři, kteří připravo
vali a slibovali největší show, jaká tady 
kdy byla, a dát si se zápletkami trochu 
víc práce. Kromě toho, že si v  MMA 
mohou dát zápasníci i nějakou tu fac
ku a monokly jsou opravdové, je wrest
lingová show daleko propracovanější. 
Jestli dostane facku někdo s  plnou 
razancí nebo jenom jako, stejně nikdo 
nepozná. Právě ta „opravdovost“ je na 
MMA zajímavá, co do show ale wrest
lingu nemůže konkurovat. U wrestlin
gu navíc máte jistotu, že jsou zápasy 
sice domluvené, ale je to přiznané. 
A netrvají deset vteřin.  vid 

„Za to bych se ani neshejbl.“ Ačkoli je domluveno, že 
půjde v zápase k zemi, Mickey soupeře vyřadí jednou 
ranou hned na začátku, protože si vsadil sám na sebe.

Sázet na sportovní zápasy je podobné 
jako hrát ruletu. Jediný rozdíl je 

v tom, že u tohohle má mnoho lidí 
pocit, že tomu rozumí. Při live 

sázení se dá tipovat prakticky 
každou sekundu na to, co se na 

hřišti stane. Podle Národního mo-
nitorovacího střediska pro drogy 
a závislosti je právě tento typ sá-

zení nejnebezpečnější. S výjimkou 
toho, kdo výsledky sportovních 

utkání organizuje, a hráčů, kteří je 
ovlivňují. Tenis, fotbal, hokej, box.

Prohra je zde často výhra...
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Na počátku byl anděl Lucifer vypovězen z nebe a odsouzen, aby na věky 
vládl peklu. Dokud se nerozhodl vzít si dovolenou. A poznat sám sebe. Jeden 

z nejpozoruhodnějších televizních seriálů současnosti představuje unikátní příběh 
o lidské duši, dobru, zlu a o tom, jak fungují vesmírné zákony a principy života.

VSTUPENKA do PEKLA

Dostal jsem dárkový poukaz. 
Na vstupenku do Pekla. „Tak 
vás tady pěkně vítám. Hlavně 
ty nejmenší, protože to bude 

krásná pohádka. Zato pro ty starší, pro-
hnilejší, to bude skutečné peklo,“ spustil 
hned u vchodu čert Vytřas, až se jedna 
blonďatá holčička rozvzlykala. Za chvil-
ku si ale zvykla a spolu s ostatní omladi-

nou zasedla do lavic pekelné třídy. „V co 
se mění čert, když chodí k vám na zem? 
Černého kocoura, ano. Netopýra, ano… 
Já ti dám psa, já ti dám vlka, vlka jsem 
se dneska ráno zbavil. Ještě v  havrana 
a koně vraníka,“ edukuje děti v krásných 
vyřezávaných lavicích Vytřas. „A  kolik 
máme smrtelných hříchů? Správně, 
sedm. Pýcha, lakomství, závist, hněv, 

lenost, obžerství a smilstvo. Až půjdete 
dolů, jsou tam komůrky těchto sedmi 
hříchů, tak si je pořádně prohlédněte.“

O  kousek dál se nachází mučírna. 
Tady už se ani dospělí návštěvníci příliš 
nesmějí. Vytřas, který si bere na pomoc 
kolegu Kruciána, vybírá hříšníky, aby de-
monstroval čertovské řemeslo. „Tohle se 
jmenuje zadkoplesk. Chceš plácat zeza-
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du, nebo zepředu? A jedeme! To máš za 
to, žes přišel domů zase nedávno vožra-
lej. A tahle je za to, že užíráš kamarádům 
v práci svačinu. Další za to, že si zašíváš 
doma prachy. A taky kecáš. Tahle rána za 
to, žes zase tuhle zapomněl na výročí. 
A co ta sousedka, po které pokukuješ? Ty 
se tomu směješ?“

Kdyby existovalo skutečné peklo, 
mohlo by vypadat třeba jako tahle uni-
kátní turistická atrakce v obci Čertovi-
na kousek od Hlinska. Podnikatel Pavel 
Lapáček dostal po čertech dobrý nápad 
a  vybudoval tu působivý areál, kam se 
sjíždějí lidé z  celé republiky, jak uka-
zuje mapa se zapíchanými  vlaječkami 
ve vstupní hale. Interiér celého pekla, 
který kombinuje kámen a dřevo, je ho-
tové umělecké dílo. Vrcholem je 30 me-
trů vysoký, 375 let starý a 17 tun těžký 
dub, jenž sahá skrze všechna čtyři pat-
ra i střechu, kde jsou na něj napíchnuty 

vidle. Poté, co jsou lidé z Pekla, kterým 
je vkusně a  vtipně provádějí herci pře-
strojení za čerty a Lucifera, propuštěni, 
mohou doplnit síly v obrovské nadzemní 
restauraci nebo si projít naučnou lesní 
stezku. Pokud reklamní nosiče hlásají, že 
jde o světový unikát, mají pravdu. V Pek-
le se totiž nelže.

Jako velký fanoušek amerického seri-
álu Lucifer na konci prohlídky nadšeně 
tleskám. A to nejen proto, že jsem vyhrál 
v  tombole. Vytřasův kolega ale vzápětí 
prozrazuje celou pekelnou taktiku: „Ti, 
co vyhráli, budou pěstovat pýchu a  la-
komství, nebudou se chtít dělit. A ti, co 
nevyhráli, jim to budou závidět a budou 
se na ně zlobit. Čtyři hříchy máme. Jsme 
v kavárně, lenost se tady pěstuje sama, 
a obžerství je jasné. Tobě to taky začíná, 
viď?“ klepe mi na pupek. Jen kývu a nic 
neříkám. Má pravdu. Jen doufám, že 
nebude chtít rozebírat i ostatní hříchy... 

Peklo ani Lucifera není radno podceňo-
vat. Obzvláště od té doby, co vesele kráčí 
po Zemi.

Dlužíš mi laskavost
Na počátku byl anděl Lucifer vypovězen 
a  odsouzen, aby na věky vládl peklu. 
Dokud se nerozhodl vzít si dovolenou. 
A vyrazit – kam taky jinam – do města 
andělů. Los Angeles. (Pozor, následující 
text obsahuje spoilery.)

Hned v  úvodní scéně pilotního dílu 
frčí nepovolenou rychlostí losangeles-
kým bulvárem. Strážník se jej přísně 
ptá, jestli pak ví, proč jej zastavil. „Oči-
vidně jste cítil potřebu využít svých 
omezených pravomocí a potrestat mě za 
překročení rychlosti. V  pořádku, rozu-
mím. Já také rád trestám lidi,“ usmívá se 
Lucifer, který místo po dokladech sahá 
rovnou do kapsy po bankovkách. Policis-
ta na nej vyvalí oči. „Nestačí to? Vezměte 

si víc, jsou to jen peníze.“ Muž zákona se 
zdráhá, prý je to nezákonné. Lucifer se 
na policistu podívá svým pronikavým, 
doslova hypnotizujícím pohledem, a ten 
spustí: „Někdy pustím sirénu a jedu bez-
důvodně opravdu rychle. Jen proto, že 
můžu.“ Když se vzpamatuje, zděsí se, 
co to na sebe právě vyklopil. „To je v po-
řádku, strážníku, lidi se mi rádi svěřují. 
Sdělují mi své nejhlubší nemravné touhy, 
které mají uvnitř. Je to dar. Jste v pokuše-
ní si ty peníze nechat, že ano? Tak na co 
čekáte? Na svolení? Vezměte si je. Kupte 
si něco pěkného. Zasloužíte si to. A teď, 
jestli to nevadí, už vážně musím jet.“

Sešlápne plyn a  ve svém luxusním 
kabrioletu Chevrolet Corvette C1 z roku 
1962 s  poznávací značkou FALL1N1, 
v přepisu a překladu něco jako Padlý čís-
lo 1, míří do luxusního tanečního klubu 
Lux (Světlo), který vlastní. Tam za ním 
přijde slavná zpěvačka Delilah, které 

kdysi Lucifer udělal malou laskavost. Na 
laskavosti on je specialista a snaží se li-
dem splnit všechny skryté touhy. Chceš 
to? Udělej to. Nestyď se za to. Vyzkoušej 
všechno a zjisti, jestli tě to udělá šťast-
ným. Tenhle Ďábel není žádný nelida, jen 
pokušitel...

Oproti našim tradičním představám 
o ďáblovi, který svádí lidi ke zlu, Lucifer 
zlý není; tento rozšířený omyl okouzlují-
cí kníže pekel v podání britského herce 
Toma Ellise velmi přesvědčivě a  velmi 
brzy vyvrací. Když se ho zpěvačka, kte-
rá je přesto, že jí sehnal kontakty a po-
mohl rozjet kariéru, hluboce nešťastná 
a žije jako neřízená střela, ptá, zda svou 
duši zaprodala ďáblu, Lucifer pozvedne 
obočí… „Takže tě k tomu donutil ďábel? 
K alkoholu, drogám i hanbatým selfies? 
Volba je vždy na tobě, drahá,“ říká jí 
ohleduplně a dodává, že ale za žádnou 
cenu nedovede pochopit, proč si skoro 

„To je v pořádku, strážníku, lidi se mi rádi svěřují,“ usmívá 
se Lucifer. „Sdělují mi své nejhlubší nemravné touhy, jež 
mají uvnitř. Jste v pokušení si ty peníze nechat, že ano?“
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vzala svého manažera, toho „upocené-
ho skřeta“. „Produkoval moje album 
a tys nás představil,“ brání se zpěvačka. 
„Abys s  ním spolupracovala, ne spala. 
Nezaprodalas mi duši, Delilah. Jen mi 
dlužíš laskavost. Můj požadavek bude 
náročný: Dej se dohromady. To je celé, 
nic víc nežádám. Plýtváš svým nadáním 
a životem.“

Hned v dalším díle káže falešný pro-
rok s  kloboukem na peníze na ulici 
o  tom, proč by měli lidi spasit svoje 
duše, a kterak ďábel „kráčí mezi námi“. 
To tedy... „Viděl jste ďáblovu tvář?“ hří-
má páter. „Každé ráno v zrcadle,“ směje 
se Ďábel, který si při dalších barvitých 
popisech své činnosti postěžuje, proč 
na něj lidi všechno svádějí. „Vy lidi toho 
zvládnete dost sami. Víš, ze všeho nejvíc 
nesnáším lháře a  podvodníky. Ty, kte-
ří nevěří tomu, co říkají,“ zakaboní se 
Lucifer, přistoupí k falešnému páterovi 
a ukáže mu svoji pekelnou tvář. Tento 
trest obvykle zabírá na všechny – čím 
větší padouch, tím hlasitěji křičí a rych-
leji utíká.

Lucifer si svůj prázdninový pobyt 
na Zemi opravdu užívá. To se ale nelíbí 
jeho andělskému bratrovi Amenadi-
elovi a  démonce Maze, ďáblově věrné 
a  velmi vznětlivé souputnici. Oba se 
snaží neposlušného šéfa Pekla přesvěd-
čit, ať se kouká vrátit zpátky domů 
a přestane se starat o lidi. Přesně to má 
ale v úmyslu.

Navíc mu vyčítají, že se začíná mě-
nit. Kdysi byl nejzářivější ze všech Bo-
žích andělů, a  teď se sníží na lidskou 
úroveň a  řeší pozemské malichernos-
ti? „Setrvávání na Zemi tě ovlivňuje, 
bratříčku, měníš se…“ promlouvá mu 
do duše Amenadiel, z nějž od začátku 
čiší nadpozemská nadřazenost a lehká 
arogance. Lucifer, důvěrně nazývaný 
Lucík, mu na to odpoví: „Můj život je 
změna.“ – „To je pravda. Ale vždycky 
jsi to ty, kdo změnu ovládá. Tentokrát 
ovládá ona tebe,“ nevzdává se anděl. 

Snaha se počítá
Lucifer je ale naštvaný na svého Otce, 
samotného Boha, a už nehodlá skákat, 

jak on píská. Jeho revolta se poněkud 
zamotává, když se seznámí s půvabnou 
detektivkou Chloe a  začne pracovat 
jako konzultant u losangeleské policie. 
V trestání zlých lidí má přece jen neo-
cenitelnou praxi. Chloe mu učaruje tím, 
že na ni nefungují jeho triky a přemýšlí 
úplně jinak než ostatní. „Proč na vás ne-
působím, detektivko? Co je na vás jiné-
ho?“ snaží se pochopit.

Lucifer a Chloe spolu vyšetřují případ 
paparazziho, který neváhá způsobit ne-
hodu celebrity, aby ji mohl vyfotit jako 
první. Jeho mentor, také žádný Mirek 
Dušín, jej k s obě vzal v šestnácti z uli-
ce a teď je z něj nešťastný, protože mu 
připomíná sebe sama v mladším vydání. 
Lucifer je přesvědčený o tom, že se lidi 
nejsou schopni změnit. Bulváristovi vy-
světluje, že jej celebrity nenávidí, ale po-
třebují, a že je nezbytné zlo. „Věř mi, to je 
něco, čemu osobně velmi rozumím. Potíž 
je v tom, že ses pokusil změnit. A zvoral 
jsi to přímo královsky,“ říká muži, který 
na sebe vzal vinu za zločin svého chrá-
něnce, aby si mladík nezkazil život a do-

V Pekle Čertovina nedaleko Hlinska 
se návštěvníci nejen pobaví, ale i poučí. 

Třeba jak dopadnou, když budou pěstovat 
sedm smrtelných hříchů...   Foto Šifra
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stal šanci se napravit. „Protože jsme tako-
ví, jací jsme, a měli bychom to přijmout.“

Pekelník oba postaví proti sobě. Dá 
jim do rukou revolvery a  čeká, co se 
bude dít. Mladý fotograf neváhá zmáčk-
nout spoušť. To překvapí i Ďábla, který  
do této pistole naštěstí pro jistotu nedal 
náboj. Jeho ochránce je tak zklamaný 
z toho, že by jej kluk, kterému se snažil 
pomoct, bez mrknutí oka zastřelil, že se 
neovládne a  namíří na něj. Detektivka 
Chloe, jež na místo dorazí, se mu ještě 
čin pokouší rozmluvit. „Nicku, přijmi se 
takového, jaký jsi, nebraň se tomu,“ po-
kouší jej z druhé strany Lucifer. Chloe to 
ale nevzdává: „Neposlouchej ho, snažil 
ses změnit. Jo, podělal jsi to, ale víš co? To 
nevadí. Měl jsi snahu, a to se počítá.“

Démonka Maze si odplivne: „Lidé…“ 
Lucifer ale na Chloe fascinovaně zírá. 
Takhle se na to nikdy předtím nedíval, 
protože nebyl v lidské kůži.

V nebi i v pekle, neboli v různých du-
chovních úrovních, kam nemají lidé žijící 
v hmotných tělech zde na Zemi přístup, 
je všechno dané, neměnné a  mnohem 

víc černobílé. V podstatě trochu nudné. 
Tak, jako je u nás pes psem, je v nebi an-
děl andělem. Prostě je každý tím, kým je, 
a nemusí to pracně zjišťovat. Jeho stav je 
neměnný, nepůsobí na ně tolik rušivých 
vlivů. Seshora to zkrátka vypadá jedno-
dušeji a jasněji než u nás.

Skvěle je to vidět na andělu Amenadi-
elovi, který si při své snaze dostat Luci-
fera zpátky tam, kam podle jeho názoru 
patří, počíná tak neohrabaně a sobecky, 
že s lidmi hýbe jako s figurkami. Využí-
vá je a zraňuje, i když často neúmyslně, 
jejich city. Ale i na něj brzy dojde. Tady na 
Zemi totiž dobro a zlo působí současně 
a nachází se v každé bytosti. Ono známé 
nikdo není dokonalý. Liší se pouze poměr 
v koktejlu ingrediencí. Ten, kdo je od pří-
rody prohnilý až na kost a zlo v něm pře-
vládne, se skutečně nezmění, ale s těmi, 
u kterých ještě plamínek světla nezhasl, 
je možné pracovat. A je třeba jim pomá-
hat, chránit je před zlými a umožnit jim, 
aby našli sami sebe a svou božskou pod-
statu, pokud o to budou stát. Přesně jako 
v případě fotografa Nicka, který je celý 
bez sebe a schyluje se k vraždě v afektu.

Zabití je samozřejmě špatné, ale vždy 
záleží na důvodech a pohnutkách, které 
člověka k  danému činu vedou. Lucifer 
proto přivolává modlitbou svého anděl-
ského bratra, který ovládá schopnost 
zpomalit čas, a  poté, co Nick vystřelí, 
kulku sebere ze vzduchu, aby si fotograf 

nezkazil zbytek života. „Měl jsi pravdu, 
že mě pobyt tady změnil a že to nedo-
kážu nijak kontrolovat,“ vysvětluje Lucík 
Amenadielovi. „A víš ty co? Je to vážně 
senzační. Jsem tak moc zvyklý kontrolo-
vat každý okamžik, že nevědět, co přijde 
za chvíli, je celkem osvěžující.“

To si myslí Pán pekel jen do doby, než 
se na Zemi kompletně „ztratí“. Zatímco 
dříve analyzoval, pozoroval nebo tres-

tal ostatní, postupně je konfrontován 
se svou osobností a svými stinnými, ale 
i dobrými stránkami. Zpočátku sebejis-
tý a humorem sršící švihák se stále čas-
těji mění v uzlík nervů, ve kterém se vše 
pere a neví, kde mu z toho křídla stojí.

Oblíbený syn
Svoje problémy řeší v  seriálu Lucifer 
i ostatní lidé a všechny nebeské či nene-
beské bytosti. Vše je v pořadu, který byl 
volně natočen podle řady Neila Gaimana 
pro komiks Standman, podáno natolik 
výjimečným způsobem, že to z něj dělá 
jeden z nejdůležitějších a nejrealističtěj-
ších příběhů o  lidské duši, dobru a zlu 
a  o  tom, jak fungují vesmírné zákony 
a principy života. Metafory Nebe a Pekla 
paradoxně přesvědčivosti díla neubližu-
jí, ale jen a jen prospívají. Je to totiž úžas-
né vyprávění o nás lidech a o tom, proč 
jsme vlastně tady. 

Čím déle je Lucifer na Zemi, tím častě-
ji naráží na problémy, které do té doby 
neznal. Týkají se především jeho pocitů 
a  emočních zmatků. Mezi jeho kladné 
stránky patří šarm, sebejistota, velko-
rysost, vtipnost, inteligence, elegance 
a smysl pro spravedlnost, naopak nejčas-
těji mu lidé kolem něj vyčítají nedostatek 
empatie, promiskuitu, alkoholismus, 
narcisismus a to, že pro své záměry ne-
váhá využít ostatní. A taky je občas dost 
netrpělivý a vzteklý.

Jedny z  pro diváka nejzábavnějších 
chvil prožívá Lucík u  své kamarádky, 
psychoterapeutky Lindy, ke které za-
čne chodit na sezení. Postupně potře-
buje její pomoc i Luciferův bratr anděl 
Amenadiel, a v dalších řadách ji párkrát 
navštíví i další nebeské bytosti – třeba 
jejich božská matka nebo první žena 
Eva; o  démonce Maze nemluvě. Právě 
sobeckost Linda vyčítá vyšším bytos-

Možná kdybys nemyslel tolik na sebe a více na to, 
jak se chováš k ostatním, nebylo by to tak složité. 
Říká se tomu karma...
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tem, které se rády považují za něco 
lepšího, stejně jako mnozí „lepší“ lidé, 
nejvíc. Na druhou stranu právě Linda – 
i vzhledem ke své profesi – dokáže jako 
první přijmout Lucifera takového, jaký 
je, a vyrovná se i  s  tím, když jí ukáže 
svůj ďábelský obličej.

Lucifer na terapii zjišťuje, že je na-
štvaný na svého otce, tedy spíš Otce, 
za to, že jej poslal z nebe do pekla. Lin-
da mu vytrvale pomáhá, i  když není 
zrovna disciplinovaný klient, najít sebe 
sama. To je těžký, avšak klíčový úkol 
každé (lidské) bytosti. A  i  když přijel 
Lucifer do LA na dovolenou, zjišťuje, 
že ho zrovna líné prázdniny nečekají, 
neboť pobyt na Zemi připomíná peklo 
víc, než by si kdy dokázal představit. 
Ukazuje se ale, že celá velká změna 
a  transformace byla součástí Božího 
plánu. „Lucifere, a  napadlo tě někdy, 
že tě Otec neposlal dolů za trest, ale že 
na tu nejtěžší práci musel poslat svého 
nejoblíbenějšího syna, protože nikdo 
jiný by to nezvládl?“ vyhrkne na něj 
při jednom sezení Linda, která si kvůli 
němu nastudovala Bibli.

Ve víru složitých mezilidských vzta-
hů se brzy ztratí i  bratr Amenadiel. 

Připomíná tak trochu anděla Petrone-
la ze známé pekelně-nebeské pohádky 
Anděl Páně, který „pomáhá“ lidem tak 
nešťastným způsobem, až všechno je-
nom zhorší. Amenadiel, jenž se stará 
zpočátku především o  svého bratra 
a o to, jak ho dostat do pekla, brzy kvůli 
své nadutosti, sobeckosti a nedostatku 
pokory zjišťuje, že mu uhnívají jeho an-
dělská křídla. „Možná kdybys nemyslel 
tolik na sebe a více na to, jak se chováš 
k  ostatním, nebylo by to tak složité. 
Říká se tomu karma,“ radí mu psycho-
terapeutka.

Křídla a  jejich fyzická podoba se 
u  obou bratrů stávají poznávacím zna-
mením toho, jak si při plnění svého po-
slání na Zemi vedou. Lucifer se, i přesto, 
že je nesmrtelný, navíc stává zranitel-
ným v přítomnosti detektivky Chloe, na 
které mu záleží.

Projekt Lidstvo
Ve druhé řadě se zápletka kompliku-
je, když se na Zemi objevuje Luciferova 
matka, Bohyně všeho stvoření. Jeho ná-
vštěvy u terapeutky se stupňují. Lucifer 
je zábavný i  tím, že svoji identitu nijak 
neskrývá. Nikdo mu to ale zpočátku 

nevěří a všichni jeho jméno Lucifer Mor-
ningstar (Jitřní hvězda) i  jeho ďábelské 
řeči berou jako součást a  styl extrava-
gantní osobnosti. Na sezení popisuje Lin-
dě svoje rodinné trable slovy: „Když to 
převedu na lidi, kdysi dávno jeden kluk 
potkal holku a  zamilovali se do sebe. 
Vyspali se spolu. Jediný problém byl 
v tom, že to byly nebeské bytosti, takže 
v tu chvíli vznikl vesmír…“ – „Takže Vel-
ký třesk?“ – „Nikdy ti nedošlo, jak je ten 
název trefný, že? Měli mnoho dětiček, 
včetně mé maličkosti. A postavili si dům. 
Nazvali ho Nebe. Byli šťastní. Máma byla 
zpočátku fajn, ale věci se mění, že? Táta 
se začal schovávat v garáži, kde si hrál 
se svým projektem s  názvem Lidstvo. 
Máma začala být chladná a  odtažitá. 
A oba zanedbávali svou rodinu.“ – „A pak 
jedno z  dětí začalo dělat vylomeniny?“ 
odtuší Linda. „Samozřejmě. Takže se táta 
naštval a vykopl mě z domu. A co udělala 
moje máma? Nic. A o pár tisíc let později 
ji táta vykopl taky a zavřel ji ke mně do 
pekla do cely. Takže jsem pro ni udělal 
to, co ona pro mě – vůbec nic,“ nastiňuje 
padlý anděl svoje rodinné trauma.

Ve zbytku série, poté, co matka unik-
ne z pekla a chce se pomstít Bohu, se řeší 

Podle toho, jak si seriálový Lucifer  
v podání  Toma Ellise vede při plnění  
svého poslání na Zemi, má andělská, 

nebo ďábelská křídla.   Foto Profimedia
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rodinné křivdy, které my lidé dobře zná-
me a s nimiž se potýkáme, většinou ne-
úspěšně, po celý život. Tohle nebesko-pe-
kelné drama má parádní grády a Lucifer, 
který spoustu věcí pochopí a  moudře 
přispěje k ukončení rodinné války, se na 
začátku třetí řady probouzí se sněhově 
bílými křídly (skládacími), která mu do-
rostla poté, co si je v rámci své rebelie 
odstřihl.

Tam u nebeských bran
Po možná nejslabší třetí řadě, po níž sta-
nice Fox seriál ukončila v podstatě bez 
konce, se stalo něco nečekaného. Vzbou-
řili se fanoušci a  herci, kterým všem 
tohle velkolepé televizní dílo přirostlo 
k  srdci. A  jejich petice a  kampaně na 
sociálních sítích nakonec zabraly. Práva 
koupila streamovací jednička Netflix 
a vykopla Lucifera do nebeských výšin. 
Zlepšil se scénář a produkce a fascinující 
proměna chybujícího padlého anděla na-
brala na obrátkách.

Na začátku zatím poslední čtvrté sé-
rie (ohlášena je již závěrečná pátá řada) 
potkává Evu, první ženu a  také první 
hříšnici, která se jím nechala svést. Jako 
kdyby zapomněl na všechno, co se nau-
čil, chová se i kvůli tomu, že detektivka 
Chloe se nedokáže vyrovnat s tím, kdo 
doopravdy je (když se před ní odhalí 
v celé své ďábelskosti), jako utržený ze 

řetězu. Uvěří tomu, že je opravdu zlý 
a  jeho přirozeností je trestat lidi. Alko-
hol pije v množství větším než malém, 
drogy aby mu vozili kamionem, pořádá 
orgie, spravedlnost bere do vlastních 
rukou, drsně trestá zločince a  stává se 
nesnesitelným troubou. Postupně se 
propadá na úplné dno, kam ho stahuje 
temná část jeho osobnosti.

Probere se opět až ve chvíli, kdy 
zjistí, že jeho křídla vypadají doslo-

va ďábelsky. Uvědomuje si, že nechce 
být monstrem, ale celistvou dospělou 
osobností. 

Jakmile se tedy začne fyzicky měnit 
do svojí ďábelské podoby celé jeho do té 
doby krásné fyzické tělo, je nucen jít až 
na dřeň a přiznat si pár nepříjemných 
pravd. Chloe v něm povzbuzuje lepší já, 
ale hříšná Eva v něm probouzí naopak 
temné stránky. Musí se rozhodnout, 
kým chce být. Tak, jako se bude dřív 
nebo později muset rozhodnout kaž-
dý z nás. Pokud se změníme, narostou 
nám křídla, pokud své temné stránky 
necháme zesílit, čeká nás peklo. Ne to 
obrazné v  podzemí, ale to opravdové 
tady na Zemi. Přesně to, na kterém tady 

již tisíce let usilovně pracujeme. A pro-
tože to pořád nechápeme, vracíme se 
sem znovu a znovu.

Když v jednom životě něco pochopí-
me, tu zkušenost si duše nese dál a vy-
víjí se. Pokud si nic neuvědomí, pro-
žívá stále stejné peklo pořád dokola. 
V posledních letech se zdá, jak si mů-
žete přečíst i v rozhovoru se Simonou 
Babčákovu na straně 8, že se na Zemi 
rozehrála přesně ta stejná ďábelská 

hra jako v  seriálu Lucifer. Nebo přes-
něji řečeno, že tuto hru seriál geniálně 
popisuje. Na kterou stranu se přidáš? 
Jak chceš, aby vypadal tvůj život a jak 
se chceš cítit? V  jednom díle Lucifer 
prozrazuje odvěké tajemství: „O tom, 
kdo jde do pekla, já nerozhoduju. 
O  tom rozhodujte vy, lidé. Posíláte 

se tam sami, stahováni vlastní vinou. 
Nutíte se prožívat své hříchy znovu 
a znovu. A nejlepší na tom je, že dveře 
nejsou zamčené. Můžete kdykoli ode-
jít. Tohle vás nikdy nenapadlo, že? Já 
nesu vinu za mnohé, ale ne za vaše 

duše a činy.“
Lucifer je skvělou inspirací v tom, jak 

se dá takovou změnou projít. Nejzářivěj-
ší anděl, který byl sesazen dolů, a dostal 
nepředstavitelně těžký úkol dohlížet na 
hříšné duše, plnit lidem skryté touhy, 
ukazovat jim následky těchto rozhod-
nutí a  držet zlo na uzdě. Ale také na-
bízí příležitost uvědomit si svoje dobré 
i špatné stránky a naučit se s nimi pra-
covat. „Proč si myslíš, že si celou dobu 
lžeš?“ ptá se ho na terapii Linda. „Proto-
že přiznat si pravdu je mnohem těžší,“ 
přiznává Lucifer. „A co je pravda?“ nepo-
levuje doktorka. „Že všechno, co mě po-
tkalo, je jen moje vina. (…) A jestli jsem 
si to zavinil sám, pak… Cosi ve mně hni-
je. Je téměř nemožné tu nelibozvučnost 
umlčet, zastavit to našeptávání, které 
mi stále dokola opakuje, že jsem zlý. Jdu 
ke dnu a  neustále se sám sebe ptám: 
Proč se tak nesnáším?“

S odpovědí mu pomůže i jeho spří-
zněná duše Chloe: „Vždycky mluvíš 
o  tom, jak nesnášíš, když tě obviňují 
z lidských hříchů. Asi vím, proč ti to 
tak vadí. Protože hluboko ve svém nit-
ru se za to obviňuješ i ty sám. Musíš si 
odpustit.“ I ti nejlepší ze všech to mají 
těžké, ne-li nejtěžší. Ale právě proto, 
že mají největší srdce a nejvíc sil, mo-
hou nám ostatním svým příkladem 
ukázat cestu.

Ta může vést buď ke štěstí, k pocho-
pení a  přijetí sebe sama, nebo, neroz-
hodneme-li se po ní jít, k věčnému utr-
pení. Protože jaké si to uděláme, takové 
to máme.  vid 

Když se mě někdo zeptá, zda se může 
člověk změnit, většinou odpovídám, 
že se lidi nemění. Ne proto, že by to 

nešlo, ale proto, že si myslí, že to 
dělají dobře a ani je to nenapadne. 

Neví, co chtějí, a nedají pokoj, 
dokud to nedostanou. Jsou 

nešťastní, naštvaní a zklamaní, že 
život nejde tak, jak si představují, 

a obviňují z toho systém a všechny 
okolo, ale ani na vteřinu je nena-
padne je zamyslet se, jestli není 

chyba u nich. Ti, co pochopí, že je 
chyba u nich, se změnit můžou.

Napadlo tě někdy, že tě Otec neposlal dolů za 
trest, ale že na tu nejtěžší práci musel poslat svého 
nejoblíbenějšího syna, protože jiný by to nezvládl?
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Pohádka Jiřího Wolkera O milio-
náři, který ukradl Slunce vypráví 
o tvrdém kapitalistovi, jenž trpí 
zákeřnou chorobou. Ta se proje-

vuje hnisavými vředy po celém těle. Ne-
šťastník si myslel, že když je nejbohatší, 
měl by být i nejšťastnější, ale čím více ha-
mounil, tím větší byly jeho vředy. Nako-
nec se zmocnil slunce na obloze, aby jeho 
teplo a léčivá energie patřila pouze jemu 
a aby se uzdravil. Ač se v příběhu z roku 
1921 objevovaly některé prvky sci-fi, těž-
ko by při četbě této školní klasiky někoho 
napadlo, že se dožijeme doby, kde budou 
podobná „kouzla“ běžná. S tím rozdílem, 
že ve verzi o sto let mladší by milionáře 
nahradila nadnárodní korporace a místo 
slunce by sebrala lidem vodu.

Radek Novotný vystudoval ekonomii 
řízení hutnictví na Vysoké škole báňské. 
Nejdříve pracoval jako inženýr v  Nové 
huti Ostrava, následně v bankovním sek-
toru a pak založil společnost Compas Ca-
pital Consult (CCC), jež působila jako ob-
chodník s cennými papíry. Poté se firma 
zaměřila na akvizice, fúze a vstupy stra-
tegických investorů do firem z různých 
odvětví. Mezi obory, o  něž se zajímala, 
patřila i strategická odvětví, tedy plyná-
renství, teplárenství, energetika, chemic-
ký průmysl, zemědělství a vodárenství.

I díky tomu v roce 2001 jeho společ-
nost vyhrála výběrové řízení městské 
vodárny VaK Prostějov, pro niž zajišťo-
vala organizačně-právní servis veřejné 

obchodní soutěže. Tu vedení městské 
vodárny Vodovody a kanalizace Prostě-
jov vyhlásilo s tím, že hledá strategické-
ho investora, neboť je třeba investovat 
do obnovy infrastruktury. Úkolem CCC 
bylo zorganizovat řádný průběh řízení 
a dohlédnout, aby proběhlo dle platných 
zákonů a nikdo z účastníků soutěže její 
průběh nenapadl, jak bývá v ČR obvyklé. 

Ukázalo se ovšem, že to poslední, co 
měly zahraniční koncerny, které se ří-
zení zúčastnily, v  úmyslu, bylo vkládat 
vlastní peníze do infrastruktury. „Žádný 

koncern nepřicházel s nabídkou, že bude 
do infrastruktury investovat. Zato všich-
ni chtěli ovládnout peněžní toky z vody. 
Nabízeli, že odkoupí část vodárny, kde 
tečou peníze od lidí za vodu. Tu, která vy-
dělává. Město mělo dál zůstat vlastníkem 
infrastruktury, a  proto muselo dál do 
trubek investovat, zatímco zisk z vody by 
končil v zahraničí. Z pohledu koncernů 
jde o geniální systém, kdy jim města a je-
jich vodárny 20 až 30 let financují inves-
tice a lidé platí zisky,“ říká pan Novotný.

Vydělávající částí vodárny je takzvaná 
provozní část, kde tečou veškeré peněž-

ní toky z dodávky vody a jejího čištění – 
vodné a stočné. Část vodárny, do níž se 
musí investovat, takzvaná infrastruktur-
ní část – trubky vodovodní, kanalizační, 
čistírny odpadních vod i úpravny pitných 
vod –, zisk negeneruje, ale o to víc se do 
ní musí investovat. Tato část měla zůstat 
dál v rukou městské vodárny a koncer-
ny si ji chtěly chytře „jen“ pronajmout. 
Zisk z prodeje vody by do infrastruktu-
ry již nevraceli. Město jako vlastník by 
dál platilo investice do infrastruktury, 
nyní z nájemného, které činí ovšem jen 

zlomek oproti stamilionovým ziskům 
z vody, které zamíří do zahraničí.

Je to stejné, jako kdyby místo taxiká-
ře někdo vybíral jízdné, ale on měl platit 
náklady na ježdění. Nebo pekař, který by 
sice pekl, ale někdo cizí místo něj prodá-
val housky a ze zisku mu v horším přípa-
dě nedal nic; a v tom lepším pouze tolik, 
kolik by stačilo na upečení housek.

Ve stejné době, kdy se připravova-
lo nestandardní výběrové řízení v Pro-
stějově, začalo vyplouvat na povrch, že 
něco podobného již proběhlo v nedaleké 
Olomouci. Tamější představenstvo Vo-

Žádný koncern nepřicházel s nabídkou, že bude do 
infrastruktury investovat. Zato všichni nabízeli, že 
odkoupí část vodárny, kde tečou peníze od lidí za vodu.

Privatizace vodáren v Česku nabrala poněkud absurdní směr. Zatímco na bedrech 
měst zůstává péče o potrubí a celou infrastrukturu, sto procent zisků z prodeje 

vody utíká koncernům do zahraničí. Jak se mohlo něco takového stát?

O MILIONÁŘÍCH 
kteří ukradli VODU
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Voda teče do kanálů, které opravují české 
vodárny. A miliardové zisky z vodného 

a stočného odtékají do zahraničí. Na protější 
straně: zakladatel Nadačního fondu Pravda 
o vodě Radek Novotný, který o tunelování 

českých vodních zdrojů informuje veřejnost.  
Foto Profimedia

dohospodářské společnosti Olomouc, 
a. s (VHS), složené z politiků měst Olo-
mouc a Uničov, pronajalo lukrativní část 
vodáren firmě Středomoravská vodáren-
ská, nyní Moravská vodárenská. Morav-
ský na ní byl ale jen název – patří totiž do 
portfolia francouzské firmy Veolia. O to 
překvapivější je, že již od roku 1997 síd-
lila na stejné adrese jako VHS Olomouc.

Do té doby VHS Olomouc svůj maje-
tek řádně spravovala a provozovala bez 
problémů sama. Na první pohled tak ne-
dával pronájem provozní části podniku 
smysl. Přesto vedení společnosti uzavře-
lo v  roce 2000 smlouvu s  Veolií, která 
od té doby vodárenský majetek provo-
zuje, hospodaří na něm a dodává vodu 
odběratelům. Za ni pak inkasuje vodné 
a  stočné. VHS, vlastník pronajatého 
majetku, pak zajišťuje údržbu a opravy 
infrastruktury z utrženého nájemného. 
A právě tady se skrývá zakopaný pes.

„Podstatné je, co přijde za protiplnění. 
Když prodáte zlaté vejce, tak očekává-

te, že s odpovídajícím ziskem. Anebo to 
pronajmete s  tím, že vám bude chodit 
výborný nájem, který je ještě výhodněj-
ší, než kdybyste si to provozoval sám. Na 
to nepotřebujete být génius, to je selský 
rozum,“ vysvětluje Radek Novotný, co ho 
tehdy nejvíc zarazilo. Stal se totiž pravý 

opak – výše transakce byly pro české da-
ňové poplatníky podezřele nevýhodné.

Například v roce 1997 si VHS Olomouc 
připsala zisk 7 781 000 korun po zapo-
čtení všech investic a nákladů na opravy 
a údržby. V roce 2000, po vstupu Veolie, 
inkasovala VHS 8 077 000 korun z proná-
jmu. I když to na první pohled nevypadá 
špatně, jeden rozdíl je tu přesto zásadní. 

Dalších 10 777 000 korun vybraných na 
vodném a stočném, které by jinak zamí-
řily do oprav a  investic, totiž odešlo do 
Francie. Je velký rozdíl, jestli máte k dis-
pozici osm milionů, nebo devatenáct.

V  roce 2013 už inkasovala Veolia  
z provozu Olomouce, Zlína a Prostějova 

155 764 000 korun, zatímco třeba Olo-
mouci zůstalo jen 23 804 000 korun. Proč 
takový nárůst? Inu, nadnárodní firma se 
sídlem ve Francii získala podepsáním 
smlouvy právo určovat i ceny vody… Celý 
výnosný obchod (pro Francouze a vybra-
né Čechy, kteří s nimi tuto nevýhodnou 
smlouvu podepsali) se uskutečnil potají, 
bez vědomí akcionářů VHS Olomouc, 

Jelikož nemohla Veolia zazvonit a vstoupit hlavním 
vchodem, změnila taktiku a udělala to jako jezinky 
– nechala si dveře vodáren pomocí lsti otevřít zevnitř. 
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tedy měst a obcí v olomouckém okrese. 
Až na výjimky v  podobě představitelů 
měst Olomouc a  Uničov, kteří šli Fran-
couzům na ruku, neboť seděli ve vedení 
obou firem.

Akcionáři se o  smlouvě dozvěděli až 
v  roce 2001 na valné hromadě, která 
projednávala výsledky hospodaření za 
minulý rok. Jelikož šlo o zjevný podvod 
a tunel majetku, který do té doby spra-
vovali, akcionáři proti postupu předsta-
venstva a  proti zavedení provozního 
modelu podali žalobu. Případ byl natolik 
alarmující a jasný, že uspěli, a soud ozna-
čil smlouvu za protiprávní. Přesto se nic 
nezměnilo a nezákonný obchod běží dál. 
Ihned po vynesení rozsudku totiž nabíd-
lo město Olomouc ostatním obcím od-
koupení akcií, čímž žalobci ztratili legi-
timaci k vedení sporu a protiprávní akt 
i způsobené škody se zametly pod kobe-
rec a nesou je na svých bedrech občané.

V  Prostějově, i  pod vlivem negativní 
zkušenosti z  hanácké metropole, před-
stavenstvo Vodovodů a  kanalizací, tvo-
řené zástupci obcí na Prostějovsku, došlo 
k  závěru, že nabídka neodpovídá před-
stavám a  pro vodárny není výhodná. 
Celá soutěž tak byla zrušena. I přesto to 
nakonec dopadlo jako v Olomouci: zisko-
vá část putovala k Veolii a trubky, které 
je třeba opravovat, zůstaly Vodovodům 
a kanalizacím Prostějov. Jak je to možné?

Jen dva prstíčky
V  Olomouci to byl jen začátek. Začátek 
připraveného a promyšleného nájezdu na 
české vodárny. Problém pro nájezdníky 
ovšem představoval zákon, jenž prodej či 
prostý pronájem do rukou soukromníků 
nepovoluje. Buď tedy bylo nutné zákon 
porušit (v  Olomouci), nebo po prvním 
neúspěšném pokusu obejít (v Prostějově). 
Jelikož nemohla Veolia zazvonit a vstou-
pit hlavním vchodem, změnila taktiku 
a udělala to jako jezinky – nechala si dve-
ře pomocí lsti otevřít zevnitř.

Asistovala jí v tom překvapivě nejzná-
mější tuzemská banka – Česká spořitel-
na. Nejprve byl tento model ozkoušen ve 
Zlíně. Většina akcií společností VaK ve 
Zlínském kraji – VaK Zlín, VaK Kromě-
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říž, VaK Vsetín a VaK Uherské Hradiště 
– je tvořena takzvanými akciemi na jmé-
no. Stanovy těchto společností zakazují 
držet akcie komukoli jinému než stáva-
jícím majitelům akcií, tedy obcím, které 
už akcie mají. Je to pojistka pro to, aby 
se nemohl stát akcionářem či majitelem 
společnosti nikdo jiný než obce, na je-
jichž území Vodovody a kanalizace půso-
bí. Jinými slovy, aby nemohl firmu někdo 
ukrást. Jenže žijeme v České republice, 
kde je i nemožné možné. I z toho důvodu 
u nás často globální firmy zkoušejí svoje 
technické novinky jako první na světě, 
a  to včetně bezpečnostních produktů 
– teprve když to neprolomí ani Češi, je 
možné věc označit za bezpečnou a po-
slat ji s klidným srdcem na trh. 

V roce 2002 si od města Zlín „vypůjči-
la“ hlasovací práva za pomoci příkazních 
smluv Česká spořitelna, kterou Veolia 
do této akce přibrala. Za to městu Zlín 
zaplatila 34 milionů korun. Bryskně ale 
banka nově nabytá práva převedla na 
subjekt Jižní vodárenská, a.s. Ten vlastni-
la kyperská společnost – proto, aby byl 
zakryt skutečný vlastník, tedy Veolia. 
V roce 2004 hlasovala Jižní vodárenská 
spolu s  dalšími obcemi, které přesvěd-
čila o výhodnosti tohoto modelu, aby se 
provozní část VaKu Zlín prodala Veolii. 
A tak se i stalo. Jedna společnost ovláda-
ná Veolií tak schválila prodej části cizího 
podniku jiné společnosti, vlastněné taky 
Veolií. Veolia Veolii s láskou…

Tento trik pomohl obejít stanovy 
a také přesvědčit neboli podvést přede-
vším ty obce, které by s prodejem a pro-
nájmem toho nejcennějšího, co vodárny 
měly, za běžných okolností nesouhlasily. 
Výraznou měrou k tomu pomohla právě 
Česká spořitelna, kterou Veolia použila 
jako fíkový list. Spořitelna operaci za-
štítila svým dobrým jménem, jež mělo 
uklidnit starosty. Partner měst a  obcí, 
to zní přece skvěle, no ne? Sladké řečičky 
okolo slibovaly ráj pro všechny. Spořitel-
na pomůže vodárny připravit na nástup 
„strategických investorů“, protože to 
města sama nesvedou, spořitelna zajistí 
investice, města se nebudou muset o nic 
starat, pouze sedět v dozorčích radách 

Martin Bernard byl od roku 1997 ředitelem 
Vodovodů a kanalizací (VaK) Zlín.

V roce 2004 si VaK ponechal infrastrukturu, 
kterou musí opravovat, ale prodal část vo-

dárny, která vydělává na vodném a stočném, 
francouzské Veolii. Později se stal Martin 

Bernard ředitelem české pobočky firmy 
Veolia.   Foto Profimedia
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a  vše kontrolovat. Klíčový argument 
spočíval v  tom, že díky tomuto mode-
lu budou moci do vodárenství proudit 
evropské dotace. Jenže byla to lež. V tu 
dobu již platila směrnice ministerstva 
životního prostředí č. 11/2003, která 
zakazovala přidělení dotace, pokud zis-
ky z vody ovládne koncern. Dotace byly 
určené veřejnému sektoru a  tady měly 
generovat zisky soukromým subjektům. 
Ta část radních, zastupitelů, starostů či 
náměstků, která nebyla uplacena, tak 
byla uvedena v cynický omyl.

Když se i díky investigativní činnosti 
Radka Novotného provalilo, co se ve Zlíně 
děje, Česká spořitelna pod mediálním tla-
kem vycouvala. Mnoho akcií již ale bylo 
převedeno a  vodárny na Moravě padly 
dle plánu do rukou Francouzů. Města 
Otrokovice či Fryšták, jež se hlasovacích 
práv ve prospěch komplotu Česká spoři-
telna–Veolia nevzdala, se s podfukem ne-
smířila a podala sérii žalob. Žalobu podal 
i  pan Novotný, jenž se od prostějovské 
soutěže vodou zabývá nepřetržitě.

Po obstrukcích  typu „odvolávám, co 
jsem odvolal, a potvrzuji, co jsem potvr-
dil“ dal žalobcům za pravdu soud. Valnou 
hromadu Vodovodů a  kanalizací Zlín 
(VaK), jež bez tendru odsouhlasila pro-
dej výdělečné části podniku nadnárodní-
mu koncernu Veolia Water, označil soud 
za neplatnou. Dceřiná společnost Veolie 
Moravská vodárenská si navíc po prodeji 
provozní části (samozřejmě pod cenou) 
pronajala od Vodovodů a  kanalizací in-
frastrukturu, již s velkými zisky provo-
zuje. I tato transakce je právně neplatná.

Zatímco vodárny, jejímiž akcionáři 
jsou města a obce, se celou tu dobu sta-
rají za směšné peníze o potrubí a čistič-
ky, na jejich potrubí a čističkách Veolia 
vydělává stamiliony, které míří ven. Po 
této změně nejen prudce stoupla cena 
vody, ale Vodovody a kanalizace Zlín se 
dostaly do obrovských finančních potí-
ží. Není divu, že je společnost zadlužena 
a  musí si brát úvěry, když byla odstři-
žena od příjmů, ze kterých by pokryla 
údržbu a  investice; ona navíc musí pro 
zaměstnance Veolie stavět nový dispe-
čink. Jeden platí, druhý vydělává…

„Když mi někdo v podniku sníží nákla-
dy a dobře ho spravuje, zaplatím mu za 
to. To má logiku. Už jenom z toho, co mi 
ušetřil, mu mohu dát odměnu. To samé, 
když mi vydělá. Ale určitě si nenajmu ma-
nažera, kterému řeknu, že vše, co ušetří, 
je jeho. A ještě mu budu platit,“ popisuje 
Radek Novotný, který se již 18 let snaží 
burcovat veřejnost, aby se o  tunelování 
českých vodních zdrojů začala zajímat, 
a který v roce 2018 založil určený Nadační 
fond Pravda o vodě. Fond pomáhá lidem 
například s  tím, aby měli stejně levnou 
vodu jako v Kroměříži nebo Přerově, kde 
se platí o 10 až 15 korun na m3 míň než 
v okolních regionech, kde vodu prodávají 
cizinci. Chce též vrátit do správy vody zá-
jmy lidí. Díky precizní datové žurnalistice, 
kterou dělá místo médií, si na stránkách 
www.pravdaovode.cz může každý dohle-
dat dokumenty, analýzy, rozsudky i čísla 

a vše si ověřit. O tom, co Radek Novotný 
za ty roky zjistil a zažil a kam až zločin 
sahá, si povíme zase příště.

Vrchní soud v Olomouci 22. listopadu 
2016 skutečně potvrdil, že klíčová valná 
hromada, která se konala ve Zlíně v roce 
2004, byla neplatná. Viníky situace jsou 
dle soudu tehdejší vedení zlínské radni-
ce, koncern Veolia a Česká spořitelna, na 
kterou město Zlín a další obce převedly 
hlasovací práva, čímž tunel umožnily.

Rozsudkem se otevřela cesta k navrá-
cení vodáren do rukou měst a obcí, která 
by spravovala infrastrukturu z peněz, jež 
vyberou na vodném a stočném, jak velí 
zdravý rozum. Uplynuly však tři roky, in-
frastruktura chátrá a stamiliony utíkají 
z České republiky dál. Proč? Jestliže soud 
rozhodl, že byla privatizace neplatná, 
měl by se logicky celý podnik včetně jeho 
zaměstnanců vrátit zpět VaK Zlín.

Jenže VaK Zlín místo toho, aby převzal 
zpět podnik, který si nechal sebrat, podal 

v roce 2017 žalobu na Veolii. Žádá soud, 
aby určil, že smlouva mezi VaK Zlín a Veo-
lií je, podržte se, platná. A aby určil, že se 
zakazuje podniku VaK Zlín, aby na svých 
trubkách hospodařil. Máme tady tedy bi-
zarní spor, ve kterém obě strany říkají, že 
smlouva je platná. Soud tedy nemůže roz-
hodnout jinak, než že je platná.

Je to stejné, jako by šéfkuchař a ma-
jitel restaurace pronajal podnik firmě, 
jež prodává jeho obědy, shrábne zisky 
a  dá mu jako odměnu drobné, ze něž 
on musí nejen vyžít, ale i  nakupovat 
suroviny, pracovat a ještě platit provoz 
podniku. A  kdyby soud rozhodl, že je 
tohle okrádání nemravné, on by podal 
proti provozovateli žalobu a v té by se 
domáhal toho, že byla krádež oprávně-
ná. A ještě by soud požádal, aby mu za-
kázal provozovat restauraci a nechal ho 
dál zdarma vařit.

Jeden rozdíl by tu přece jen byl. Kdyby 
v takové restauraci zdražili jídlo a měli 
zchátralý interiér, lidi by tam přestali 
chodit. Hloupý kuchař by přišel o  prá-
ci. Jenže pokud zdraží koncern vodu ve 
vašem kraji, ke konkurenci jít nemůže-
te. A manažer, který nechá podnik, jejž 
spravuje pro svého majitele, vytunelovat 
provozovatelem, protože se šéf o podnik 
nezajímá, za odměnu dostane od provo-
zovatele podíl na kořisti. Korupce je moc-
ná čarodějka. Oba si to můžou dovolit, 
protože náklady platí nepozorný majitel, 
jehož lze dojit, dokud si to nechá líbit. 
Místo aby vlastník a jeho klienti profito-
vali z fungující vodovodní sítě a lacinější 
vody, platí hostinu někomu jinému. Tím 
majitelem, který se nechá okrádat, jsme 
bohužel my. Jsme jako kníže v pohádce 
S čerty nejsou žerty, který se tak dlouho 
diví, že mu zámek padá na hlavu, až mu 
jeho šikovný správce nabídne, že tu ruinu 
od něj tedy koupí. Za jeho peníze. vid 

Rozsudkem se otevřela cesta k navrácení vodáren do 
rukou měst a obcí. Uplynuly však tři roky, infrastruktura 
chátrá a stamiliony utíkají z České republiky dál. 
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K dyž Viktor Ono v  roce 1997 
opouštěl s nesnesitelnou boles-
tí v zádech i duši po šesti letech 
Japonsko, měl jediný cíl. Dát se 

u rodičů na Moravě zdravotně do pořád-
ku, aby se mohl do země vycházejícího 
slunce zase co nejdřív vrátit a  splnit si 
svůj životní sen: stát se brusičem starých 
samurajských mečů.

Jelikož se ale při svém odjezdu ne-
pohodl s výrobcem mečů, pro kterého 
pracoval v horách vzdálených dvě hodi-
ny od Tokia a jenž jeho nucený odjezd 
nelibě nesl, vůbec netušil, jak to udělá. 
„Řekl jsem mu, že se musím uzdravit, 
a vysvětlil mu, že mi nic jiného nezbý-
vá. Věděl jsem, že v  Japonsku bych to 
nezvládl, protože bych musel někde žít, 
platit nájem, jíst. Udřel bych se k smrti 
a zničil si zdraví, a proto jsem nemohl 
jinak. Nechtěl ale nic slyšet, a chtěl po 
mně dokonce vrátit dvacetiprocent-
ní provizi, kterou jsem získal za to, že 
jsem mu sehnal zakázku na výrobu 
dvou mečů. Prý jsou to jeho peníze. Jen-
že já žil z ruky do úst a peníze už jsem 
samozřejmě neměl. Choval se jako zhr-
zená rozvedená ženská. Všude mě po-
mluvil, a když vás někdo pomluví nebo 
z  něčeho osočí v  Japonsku, neexistuje 
obhajoba. Cokoli řeknete na svoji obra-
nu, je zde považováno za výmluvu. Řekl 
mi, že už se do Japonska nepodívám,“ 
vzpomíná Viktor, kterému se nakonec 
podařilo s pomocí rodičů vydělané pe-
níze vrátit. 

I když byly právo a  smlouva na jeho 
straně, bez konexí a doporučení, navíc 
v úzce specializovaném oboru, kde je ze 
všeho nejdůležitější tradice, máte v  ta-
kové situaci všude zavřené dveře. „Ještě 

mi to nedalo a tomu mečíři jsem napsal 
z  Čech dopis, ve kterém jsem vyjádřil 
lítost, že mě to celé mrzí, aniž bych ho 
z něčeho obviňoval. A on mi tehdy ode-
psal a  za to, co mi udělal, se omluvil. 
Napsal, že je mu líto, jak se ke mně za-
choval. Na celý ten incident jsem raději 
zapomněl a vymazal ho ze své mysli.“ To 
se později ukázalo jako velmi prozíravé.

Po roce a půl v Česku přišla nečekaná 
šance. Do Prahy totiž dorazil známý ja-
ponský brusič mečů, kterého Viktorova 
práce velmi zaujala. Domluvili se, že se 
Viktor Ono, tehdy ještě Chromec, po 
návratu do Japonska stane jeho žákem. 
Když ale český adept brusičského umění 

do Tokia opravdu dorazil, japonský kole-
ga z toho dvakrát nadšený nebyl.

A rozčarování bylo oboustranné. „Po 
deseti dnech mi ten člověk řekl, ať si 
sbalím věci a  jdu, a vyhodil mě na uli-
ci… Jeho žena, hodná paní, z toho byla 
celá nervózní a snažila se mi vysvětlit, 
že jsem jejímu manželovi pocitově nese-
dl. Ale já dobře vím, proč jsem mu nese-
děl. U všeho, co přede mnou dělal, jsem 
byl v šoku. Koukal jsem na to s otevře-
nými ústy. Vše dělal totiž úplně špatně. 
Bylo to přesně to, co můj předchozí uči-
tel Omori ukazoval jako největší chyby, 
které se nesmí nikdy udělat, a co ozna-
čoval jako destrukční přístup k  práci. 
Asi jsem se neuměl dostatečně dobře 

přetvařovat a můj hraný obdiv byl asi 
zkrátka příliš strnulý. Vždyť ten člověk 
přímo před mýma očima zničil čepel 
a  tvářil se u  toho spokojeně! Nejhorší 
bylo, že po celých deset dní, než mě vy-
hodil, do mě cpal, že je ze všech nejlepší. 
A že jen tři lidi v Japonsku jsou schopni 
dělat práci této kvality,“ vypráví Viktor 
Ono a  coby perfekcionista se při této 
vzpomínce otřese.

Pravý samurajský meč má velmi ma-
sivní profil. Je to proto, aby čepel, která 
narazí na brnění, plát roztrhla. Případně 
roztříštila kost. „Je jako sekyrka, která 
polínko rozštípne – také jím neprojede 
jako nůž máslem. Naopak seknutí samu-

rajským mečem připomíná krájení salá-
mu v řeznictví. Opíše kruh a jakoby se 
po překážce sveze. Dnes se stále častěji 
dělá moderní brus, kdy se celý masivní 
břit odbrousí pryč a místo kulatého tva-
ru má tvar klínovitý. Taková čepel je sice 
velice ostrá, ale v té kosti nebo jiné pře-
kážce se zastaví. Ale hlavně jakmile na-
razí na jiný meč, udělá se na ní obrovský 
zub a zničí se.“

Brousit starou samurajskou klasikou 
je tak oproti moderním trendům „úpl-
ně jiná liga“. Zatímco klasiku se adept 
řemesla učí třeba deset let, modernu 
zvládne za rok až dva. Nemluvě o zcela 
rozdílné době, kterou řemeslník nad 
oběma druhy brusu stráví. „Ježíši, to je 

Pravý samurajský meč má masivní profil. Proto, aby 
čepel, která narazí na brnění, plát roztrhla. Případně 
roztříštila kost. Je jako sekyrka, jež rozštípne polínko. 

Viktor Ono: ZPÁTKY VE HŘE
Tak, jak dlouho v Japonsku trvá, než si získáte důvěru společnosti, 

můžete o ni zase rychle přijít. Poté, co jediného českého brusiče samurajských 
mečů zapudil mečíř, pro kterého pracoval, odvrátili se od něj i všichni známí. 

Až na jednoho…
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tak hrozné, že o tom nechci ani mluvit. 
Ale někteří to dělají už dokonce strojně 
– srovnají si čepel do roviny a pak teprve 
jí brousí ručně. To je zvěrstvo,“ popisuje 
český řemeslník, jenž se snaží přiblížit 
dokonalosti starých mistrů. 

Máš ještě čas
Jenže v  roce 2000 stál na nádraží, bez 
peněz a práce. Zpáteční letenku do Čech 
měl objednanou až za tři měsíce, po kte-
ré měl být na stáži. A na novou neměl 
peníze. Ze zoufalství tedy zavolal mečíři, 
u kterého pracoval dříve a se kterým zů-
stal i poté, co se nepohodli, v kontaktu. 
„Řekl mi, ať přijedu za ním. Měl na za-
hradě takovou buňku, která sloužila jako 
pokojík na hraní pro syna a jeho kama-
rády, aby neběhali po domě. Po nějaké 
době mi sehnal ubytování, pronajal jsem 
si za levné peníze domeček na vesnici, 
a tak jsem žil a pracoval.“

Výrobce mečů byl s  Viktorovým 
broušením spokojen, a  tak nechali le-
tenku propadnout a on svému kolego-

S manželkou Kyoko a mladší dcerkou , 
která se jmenuje Toyoka. Na protější straně 

Viktor Ono ve své dílně, kde tráví většinu 
svého času.   Foto archiv VO
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vi pomohl sehnat pracovní vízum pro 
umělce. To bylo Viktorovi na základě 
výsledků a kvality práce uděleno a s vel-
kou slávou za ním tenkrát přijela udělat 
rozhovor redaktorka časopisu vydáva-
ného imigračním úřadem. V té době žili 
v celé stosedmdesátimilionové zemi jen 
tři lidé, kteří toto vízum dostali.

Idylka ale netrvala dlouho. Tím, že 
Viktor získal vízum vázané na pracovní 
místo, se stal na svém zaměstnavateli zá-
vislým. Jeho znalosti sice rostly, totéž se 
ale nedalo říct o váze jeho slova. A odmě-
nách. „Vím, že je dobré nechat se poučit. 
Třeba i od dítěte. Člověk se pořád musí 
učit. Na druhou stranu něco jiného je, 
když se mě snaží úmyslně poučovat ně-
kdo pouze z titulu svého postavení. To se 
mi pění krev. Po roce a půl jsme se dostali 
do určitých konfliktů. Dával mi rady, kte-
ré byly mimo realitu. Protože jsem měl 
určité zkušenosti, věděl jsem, že ten jeho 
požadavek nebyl reálný. Hlavně to ale za-
čalo skřípat tím, že on mi vždy řekl toto: 
,Tady máš nějakou práci, a když to uděláš 

dobře, dostaneš tolik a tolik peněz.‘ Tak 
jsem to udělal dobře, a on mi dal polovi-
nu. S tím, že to ještě není ono. Když jsem 
poplatil všechny základní věci, nejen že 
mi nic nezbylo, ale měl jsem zase hlad, 
jako když jsem začínal. Vyžít bylo strašně 
těžké a opakovalo se to pořád dokola.“

Zaměstnavatel využíval zkrátka toho, 
že Čech neměl kam jít. Ukázalo se to 
především v momentě, kdy dorazil na 
návštěvu vysoce postavený pracovník 
ministerstva zahraničí. Ten se tehdy 
mezi řečí zmínil, že když mají v Japon-
sku tak vynikajícího a snaživého cizin-
ce, jenž miluje japonskou kulturu, neby-
lo by špatné, kdyby se stal Japoncem. Že 
to zákon umožňuje a on by tomu mohl 
napomoct. „Učitel, když to slyšel, upadl 
přímo do panické hrůzy. To v žádném 
případě, to je pro mě prý ještě brzy. To 
říkal i s penězi. Bál se, že bych od něho 
mohl odejít, ale to jsem vůbec neměl 
v úmyslu. On byl velice inteligentní člo-
věk a skvělý řemeslník, i když byl poně-
kud zakomplexovaný. Když mi příště 

řekl, že na takové peníze (které mi slí-
bil) mám ještě čas, i když jsem to udělal 
dobře, vzal jsem to. Říkal jsem si, že na 
tom třeba něco je… Lidi mě v Čechách 
budou možná považovat za hlupáka, ale 
tady se opravdu myslí úplně jinak.“

Jednou chtěl ale mečíř přihlásit svůj 
meč do soutěže a  Viktorovi slíbil, že 
když čepel vybrousí opravdu perfektně, 
dostane odměnu 200 tisíc jenů, což teh-
dy dělalo nějakých 80 tisíc korun. „Udělal 
jsem to skutečně špičkově. Posledních 14 
dní, co jsem na tom dělal, jsem už neměl 
co jíst. Dělal jsem si jen moučné placky, 
tedy mouku s vodou, kterou jsem uhňá-
cal. No bylo to hnusné, ale zapíjel jsem 
to vodou a dvakrát denně si zalepil žalu-
dek. Těšil jsem se na tu odměnu, hlavně 
že se zase jednou pořádně nabaštím.“ Šéf 
byl s prací spokojen a velmi ji chválil. Pe-
níze si měl český brusič vyzvednout dru-
hý den ráno. Viktor nemohl ani dospat, 
a tak přišel do dílny o hodinu a půl dřív.

Jenže dílna stojí hned vedle domku, 
kde mečíř bydlel… „Najednou vyšel 



48

z domu se svou ženou a povídal jí: ,Ten-
tokrát mám šanci získat cenu na soutěži, 
udělal jsem výbornou čepel.‘ A ona na to: 
,Já nechci žádnou cenu, já chci peníze.‘ 
A po chvíli dodala: ,Ale mám obavy, jak 
zaplatíš ten brus.‘ On jí řekl, ať to nechá 
na něm.“

Ve Viktorovi by se krve nedořezal. 
„Cítil jsem se, jako by mi někdo pod 
kůži pustil lehké elektrické brnění, 
pocit blížící se ultrahnusné zrady. Já 
jsem to dělal srdcem jako jeho spolu-
pracovník, s pocitem, že mu pomáhám 
dostat se nahoru a dál, a  že to dáme 
spolu dohromady. Když přišel do dílny, 
lekl se, když mě tam už viděl. Ani se 
na mě nepodíval, klečel jsem u stoleč-
ku – u této práce se klečí – a on mi ne-
skutečně arogantně říká: ,Tentokrát je 
to za sto.‘ A hodil mi 100 000 jenů, což 
byla polovina toho, co mi slíbil. Úplně 
jsem ztuhl, byl to nepopsatelný pocit. 
To byl konec.“

Viktor Ono vzal obálku, doma si kou-
pil lahev saké, aby zbystřil mysl, a pře-
mýšlel, co dál. Najednou přestal vidět 
smysl v tom, co dělá. Osmělen rýžovým 
vínem zvedl telefon a mečíři zavolal, že 
končí. „Byl překvapený. Všechny věci, 
nářadí a  kameny, které koupil, abych 
mohl u něj pracovat, jsem mu vrátil. Ptal 
se proč a já mu řekl, že nedrží slovo, že 
z toho nejsem schopen vyžít. A tím, že 
mě omezuje na penězích, mi bere žrádlo 
z mé misky. Začal se připitoměle usmí-
vat a já na něj: ,Čemu se směješ?‘ To už 
jsem byl našponovaný. Pokud by se tro-
chu pohnul, tak nevím. Začal se klepat 
vzteky. Kdyby věděl, že mi může dát přes 
hubu, tak by mi dal, ale on si byl vědom 
toho, že jsem dělal judo a  jiné bojové 
sporty, tak nic neudělal. A já taky ne.“

A tak byl Viktor, který už nechtěl být 
vykořisťovaným otrokem, zase bez prá-
ce a bez peněz. Nejen že musel opustit 
dům, kde bydlel, ale setkal se i s typic-

Ke dvěma dcerám (starší Naomi již studuje 
na vysoké škole) přibyl ještě benjamínek 
Kanehira.   Foto archiv VO
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kou japonskou společenskou reakcí. 
Všichni jeho známí pocházeli z okruhu 
mečířových přátel a  všichni se od něj 
jako jeden muž odvrátili. „Takhle se to 
v Japonsku dělá. On jim řekl, že mě vy-
hodil, a  nikoho už nezajímalo, že jsem 
odešel sám z těch a těch důvodů.“

Jako ve filmu
Jeden člověk to ale neudělal. Jmenuje se 
Khanai Hideto a  Viktora Ono znal od 
začátku jeho japonské odysey. V  době, 
kdy se stal Viktor žákem pana Omori-
ho, Khanai se vydal na dráhu prodejce 
mečů. „Přišel za mnou a  řekl: ,Hele, já 
tě znám deset let. Tys mi nic neudělal. 
On (mečíř) je můj přítel, ale já se k tobě 
neotočím zády.‘ Sehnal mi bydlení. Zřídil 
jsem si novou dílnu a dával mi práci na 
restaurování a broušení a sháněl mi za-
kázky. Ten mečíř se z toho mohl podělat, 
protože věděl, že kdyby nebylo tohohle 
kluka, byl to pro mě v Japonsku defini-
tivní konec. Ale nemohl nic říct a musel 
to tiše trpět.“

Existoval vlastně ještě jeden muž, 
který se k Viktorovi neotočil zády – šéf 
místní jakuzy neboli tradiční japonské 

mafie. Její členové jsou obvykle ozdo-
bení tradičním japonským tetováním, 
které pokrývá hruď, záda a část nohou, 
takže to vypadá, jako by měl na sobě 
dotyčný dlouhé spodní prádlo. Členo-
vé jakuzy též chodí povinně do vězení, 
aby mohli vystoupat v  hierarchii na-
horu. „Byl šéfem jedné městské buňky, 
takový jakoby okresní hejtman mafie. 
Měl mě rád a jednou mi řekl: ,Hele, tys 
přišel do Japonska, do takové země, kde 
to není lehké, mezi nás. Ty jsi samuraj,‘“ 
směje se Viktor. „On šel za tím mečířem 
a zeptal se ho: ,Nebude vám vadit, když 
se budu s Viktorem stýkat? No co mu 
na to měl říct, že? Řekl mu, že mu to ne-
bude vadit…“

Viktora velmi zaujalo, když viděl, jak 
se jakuza vzájemně respektuje s policií, 
přestože stojí na opačných březích záko-
na. „Teď už to takové není, postupně se 
to mění, ale tehdy policisté měli k jakuze 
velkou úctu a toleranci. Bylo to proto, že 
když Japonsko po válce okupovali Ame-
ričané, měli snahu ovládnout černý trh 
s  drogami, prostitucí, zbraněmi a  po-
dobně. Policie s tím z politických důvodů 
nemohla nic dělat. Ale jakuze to nikdo 
zakázat nemohl. Oni je prostě vymlátili 
ven. To byly uřezané hlavy a  podobně, 
a celé to rychle skončilo.“

Kancelář jakuzy se nacházela pět 
minut chůze od Viktorova bydliště. 
„Navštívil mě s tím, že chce, abych dě-
lal meče také pro něj. Na nový rok mi 
přivezl obrovský koš pochutin, strávil 
se mnou asi dvě hodiny, byl celý v kůži, 
prsteny s  diamanty, dlouhé cigáro 
a  kouřové brýle. Najednou to byl můj 
,kamarád‘. A protože mě měl rád, zača-
ly se dít věci. Rád se se mnou například 
chlubil. Jednou mi v noci bouchal někdo 
na dveře. Otevřel jsem, tam skloněná 
oholená hlava s  vytetovaným sanskr-
tem na hlavě. ,Omlouvám se, posílá mě 
pro vás šéf, dole mám auto.‘ Byly tři ho-

diny ráno! Odvezl mě do nějaké restau-
race, kde měla jakuza svůj večírek. Šéf 
mě posadil hned vedle sebe. Seděl jsem 
na tom nejčestnějším místě, tak se ke 
mně všichni mafiáni chovali jako k čest-
nému hostu. Každý se mi představil, 
bylo to jako ve filmu.“

Během hodování došlo i na měření sil. 
Šéf jakuzy se otočil na Viktora s tím, že 
ví, že dělal judo, a proto chce, aby se po-
měřil s „jeho člověkem“, který dělá  pro 
změnu karate. „Byl jsem tehdy ještě sviž-
ný, ale uvědomil jsem si, že toho kluka 
nemůžu ponížit. Tak to bylo takové šul 
nul… On se na něj zlobil, že mě jedno-
značně neporazil, a zvolal: ,Tak, a teď pů-
jdu zápasit já.‘ Postavil se, chytil mě svr-
chu, a mně se nějak podařilo jej podebrat 
a zvednout nad sebe. Pak jsem ho pustil 
a byl konec zápasu. Odfrkl si a řekl: ,To 
bylo dobrý.‘

Jenže pak se „jakuzák“ pět dní neozval, 
což u něj bylo nezvyklé. Viktor se bál, zda 
ho nějak neurazil. Když v obchodě potkal 
jeho ženu, zeptal se, jak se daří manželo-
vi. Odpověděla, že leží doma a je nemoc-
ný. Má prý zlomená žebra. „Ptal jsem se, 
co se mu stalo. Udiveně se na mě podí-
vala a říká: ,No to má od vás,‘“ směje se 
muž, který se nevzdal ani ve chvílích, kdy 
se zdálo, že je s jeho sny amen.

Když se vzepřel nespravedlivému za-
cházení a zapudili jej všichni dosavadní 
známí, vypadalo to s ním všelijak. Jak se 
vám tohle v Japonsku stane, je to defini-
tivní a neodpouští se.

Ale i díky pomoci jednoho odvážného 
muže a  také přízni šéfa jakuzy se Vik-
tor Ono dokázal udržet ve hře a  jakž-
takž se postavit na vlastní nohy. „Pořád 
jsem měl daleko z ruky do úst, ale přežil 
jsem. Žil jsem od výplaty k výplatě a snil 
o budoucnosti. Věřil jsem ve svou pocti-
vou práci a v to, že se to jednou všechno 
zúročí.“ A to se také stalo. Ale o tom zase 
až příště. vid 

Šéf jakuzy mě měl rád a jednou mi řekl: „Hele, tys 
přišel do Japonska, do takové země, kde to není lehké, 
mezi nás. Ty jsi samuraj.“
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P řišel mi nedávno od naší laska
vé čtenářky mail. Paní H. v něm 
píše, že jí vadí, že se texty mého 
seriálu Eko jenom jako? mohou 

jevit jako manipulace ve jménu proti
ekologického tábora: „Z podtextu totiž 
v  podstatě vyplývá, že kdo prosazuje 
ekologické přístupy, je podvodník a jde 

mu o zisk – a tím pádem nechme všech
no při starém. Nechme spalovací motory, 
aby otravovaly vzduch, klidně ,všichni‘ 
létejme letadly, množství spalin nevadí 
a nikdo by nás neměl omezovat! Bylo by 
přece dobře, aby lidé létali málo, ne jen 
kvůli těm spalinám, ale i kvůli tomu, že 
množství turistů na mnohých místech 

hodně škodí, a taky proto, že se při glo
bálním pohybu tolika lidí šíří nemoci. 
A mohla bych pokračovat… Dokud na to 
lidi mají, málokdo se toho vzdá, i když, 
jak píšete, počet takových lidí narůstá. 
Prostě bagatelizujete škody, které sou
visejí s benzinem a naftou, a nepřímo – 
nejspíš nechtěně – vyzýváte k tomu, aby 

Vyzobávání ROZINEK
Jak jde dohromady ochrana životního prostředí s manipulacemi s vědeckými daty, 
které mají prokázat prudký nárůst teplot a globální oteplování? A jak se k tomu 

má postavit běžný člověk, který si uvědomuje potřebu změny? 
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se dopady na životní prostředí neřešily. 
Stejně tak nepřímo vyplývá, že levnost je 
důležitější než ochrana prostředí.

Pokud to nemyslíte tak, jak to půso
bí, bylo by potřeba napsat i představu, 
jak by to tedy mělo být. Vím, že je pro
blém vůbec vědět, co s  tím, ale přesto 
byste něco v tom smyslu měl napsat.“

Seriál jsem začal psát nikoli proto, že 
bych byl členem nějakého tábora, natož 
pak protiekologického. Je to přesně na
opak – mám moc rád přírodu a nelíbí 
se mi dnešní konzumní způsob života 
a  výroby, kdy není hlavním cílem uži
tek a funkčnost věcí, ale jejich opakova
né nakupování. Výrobky jsou úmyslně 
zkonstruované tak, aby se hned po záru
ce rozbíjely a nevyplatilo se je ani opra
vit. Byl jsem proto jedním z těch, kteří 
vítali, že se na oblast životního prostředí 
konečně zaměřuje výraznější pozornost. 
V létě před deseti lety jsem v páteční pří
loze Lidových novin napsal dokonce člá
nek s názvem Jak ochladit svět.

Vycházel jsem z naléhavých vědeckých 
zpráv Mezivládního panelu pro klimatic
kou změnu (IPCC) a dalších uznávaných 
vědců o  tom, že se již v  tomto století 
naše planeta změní kvůli oteplování za
viněnému lidskou činností v  nehostin
nou pustinu. Obrovské masy lidí budou 
zběsile migrovat po světě, kde bude zu
řit válka o vodu, některé státy zmizí pod 
mořskou hladinou, naproti tomu Afrika 
či jižní Evropa bude devastována roz
sáhlými požáry, smrtícím horkem a ne
dostatkem potravin a světovou populaci 
budou decimovat infekční epidemie. 
Americký kongres pak vypracovával 
plán, jak se s těmito hrozivými dopady 
vypořádat, a zahrnul je poprvé do své po
litiky jako vážnou bezpečnostní hrozbu. 
A když se těsně před začátkem jednání 
o klimatických změnách v Bonnu, jichž 
se účastnilo 2400 expertů z celého svě
ta, připojil na stranu temných proroctví 
i autor knihy Skeptický ekolog, Dán Bjorn 
Lomborg, který až dosud tvrdil, že svět 
sužuje spousta vážnějších problémů, než 
je oteplování, a prohlásil, že nás zachrání 
pouze geoinženýring neboli umělé ovliv
ňování klimatu, bál jsem si i já. 

Již o  tři měsíce později ale vypukla 
takzvaná aféra Climategate. Hackeři, 
ať už jimi byl kdokoli, tehdy stáhli data 
mailového serveru a získali tisíce emai
lů a  dalších dokumentů z  Climate Re
search Unit neboli oddělení pro výzkum 
klimatu na University of East Anglia, jež 
se podílelo na výsledcích měření globál
ních teplot zveřejňovaných v IPCC. Údaj
ný hacker s přezdívkou Mr. FOIA při zve
řejňování a rozesílání těsně před dalším 
klimatickým summitem, což značilo po
litický podtext, uvedl: „Říkal jsem si, buď 
to udělám já, nebo nikdo, buď teď, nebo 
nikdy… Do Kodaně měl přijet celý ten 
cirkus. Po něm by mohlo být už pozdě…. 
Nemůžeme vyhazovat biliony z  okna 
a předstírat, že ty peníze nebudou někde 
jinde bolestně chybět. Miliony lidí trpí 

podvýživou, nemocemi, násilím, negra
motností a nemohou si takový luxus do
volit. Cena za ,ochranu klimatu‘ a její ku
mulativní náklady jinak ublíží milionům 
lidí v  příštích generacích.“ Tehdy jsem 
poněkud pochybnou aféru přešel ještě 
bez většího povšimnutí, i kvůli podezře
lému načasování a způsobu zveřejnění. 
Nicméně to, co se se začalo dít později 
a  vyvrcholilo v  posledních letech, ono
mu tajemnému hackerovi dalo v podsta
tě za pravdu – „řešení“ klimatické krize 
zatím spočívá pouze v tom, že se vybírá 
od lidí víc peněz a stejně se nic neřeší.

A tak jsem postupně s rostoucím zne
pokojením sledoval, jak se popisování 
hrozících rizik mění ve stále propraco
vanější propagandu. Asi nejlepším a nej
důležitějším počinem, který se podvody 
ve vědě v zájmu politiky zabývá, je dílo 
s  názvem Hokejkový graf: Climategate 
a korupce vědy. Kniha Andrewa Montfor
da je vlastně příběhem jednoho jediného 
grafu. Na základě rekonstrukce teplot za 
posledních 1000 let jej vytvořil přední 

klimatolog Michael Mann se svými ko
legy. Snažili se dokázat bezprecedentní 
nárůst teplot v  uplynulém století, ze
jména v posledních desetiletích. Mann
ova rekonstrukce teplot byla použita ve 
zprávách  IPCC  jako důkaz globálního 
oteplování a  skutečnosti, že teploty na 
Zemi nebyly nikdy vyšší než teď.

Vše vypadalo jasně. Graf vyšel v  jed
nom z nejprestižnějších časopisů Natu
re, šestkrát se objevil v  klíčové zprávě 
IPCC v  roce 2001, šermovalo se jím na 
emotivních tiskových konferencích, bý
valý americký viceprezident Al Gore jej 
použil jako jeden z klíčových argumentů 
oteplování ve svém oscarovém doku
mentárním filmu Nepříjemná pravda 
a  stal se ikonou (graf, ne Gore), přímo 
biblí globálního oteplování.

Samozřejmě že se změny klimatu dějí 
a  můžeme je pozorovat na vlastní oči 
a někdy i kůži. Mění se migrace ptáků, 
počasí, podoba sucha i  záplav, bouřky 
a spousta dalších věcí. Ale to se v minu
losti dělo také, například v  letech 1910 
až 1940, kdy už se teploty měřily. Hokej
kový graf byl však v  podstatě jediným 
přímým důkazem, že se klima mění 
oproti minulosti bezprecedentně rychle 
a výrazně. Důvod k panice by byl v tom
to případě skutečně na místě.

Jenže pak vyšla Montfordova kniha 
a v kombinaci s aférou Climategate po
stavila tento humbuk do zcela jiného 
světla. V  působivých podrobnostech 
a  souvislostech totiž příběh hokejkové
ho grafu prokazuje, že vědci minimálně 
pochybili, ale mnohem pravděpodobněji 
úmyslně zkreslili údaje, na základě kte
rých graf sestrojili. Hokejkový se grafu 
říká proto, že relativně lineární část od 
středověku do roku 1900 připomíná 
hůl  hokejky, zatímco náhlý nárůst ve 
století 20. vypadá jako její čepel.

Podobné metodě se říká též vyzobávání rozinek. Vědec 
použije a najde jen data, jež potřebuje k tomu, aby vyšel 
požadovaný tvar.Foto Adobe Stock
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Tvar hokejky sice vypadá efektně, ale je 
chybný. Zatímco uniklé maily vědců uka
zovaly jen to, že si jsou problematičnosti 
svých dat a metodiky své práce dobře vě
domi, data, ze kterých byl sestrojen graf, 
odhalují něco mnohem horšího.

Ukažte hokejku
Všechno to začalo, když podnikatel v ob
lasti těžebního průmyslu Steven McIn
tyre, muž s  matematickým nadáním, 
požádal v roce 2013 autora hokejkového 
grafu Michaela Manna o údaje a data, ze 
kterých při sestavování grafu vycházel, 
aby si mohl vše sám ověřit. I když uply
nulo již pět let od zveřejnění grafu, do té 
doby o to Michaela Manna nikdo, a tím 
méně některý z dalších vědců, nepožá
dal. Steven McIntyre velmi rychle našel 
v  datech chyby – špatné řady, mezery, 
zkrácené záznamy, stará data apliko
vaná v místech, kde již byla k dispozici 
nová, a podobně. McIntyre zjistil, že zda
leka ne všechna Mannova data ukázala 
prudký nárůst teplot. Ve skutečnosti to 
bylo jen 20 sérií ze 159, které byly téměř 
všechny založeny na výzkumu histo
rických klimatických dat z  letokruhů 
stromů. Jenže v  některých případech 
byly stejné letokruhy použity v různých 
sériích dat a tvar čepele hokejky získal 
graf jen z výzkumu pár borovic na zápa
dě Spojených států amerických, stromů 
z  poloostrova Gaspé v  Kanadě či díky 
nahrazení řady ze sibiřských modřínů.

Podobné metodě se říká též vyzobává
ní rozinek. Vědec použije a najde jen data, 
jež potřebuje k tomu, aby vyšel požadova
ný tvar. Je to jako dělat výzkum veřejného 
mínění rozhovorem s pěti lidmi.

To je samo o sobě špatné, ale mělo to 
být ještě horší. Když Michael Mann viděl, 
co dokáže McIntyre z dat vyčíst, přestal 
s ním úplně spolupracovat a komuniko
vat. Ten již přesto věděl dost na to, aby 
získal představu, jak to Mann celé udělal: 
upravil data tak, že nárůst vypočítával 
jen v porovnání s průměrem 20. století, 

nikoli s průměrem za celé tisícileté obdo
bí. A také třeba v grafu taktně vynechal 
výrazně vyšší oteplení ve středověku. 
Zkrátka jde o podvod, o kterém se ne
mluví na titulních stranách jen proto, že 
od problému dala většina médií a kolegů 
vědců raději ruce pryč. Všichni předstíra
jí, že graf stále platí, a nikdo nic nevidí. 
Jde o podobnou strategii, jakou volí na
příklad farmaceutické společnosti, kte
ré argumentují, že se neprokázal žádný 
negativní účinek látky, kterou prodávají. 
Jenže už se neřekne, že se neprokázaly 
proto, že se je nikdo nesnažil prokázat.

Nejpozději tady jsem pochopil, že jde 
o globální téma, které sleduje politický 
či mocenský cíl, nikoli záchranu plane
ty. Čím víc jsem se o to zajímal, tím bylo 
moje překvapení větší, kolik propagandy, 
lží a falešných údajů lze k prosazení ně
jaké agendy použít. Zvlášť když člověk 
postupně zjišťuje, že klimatická agenda 
ze všeho nejvíc připomíná taktiku pěta
šedesátiletého britského kadeřníka Da
vida Fletchera, který se na důchod vydal 
do Kambodži, kde založil neziskovou or
ganizaci, aby mohl pomáhat dětem. Sám 

sebe prezentoval jako velkého dobrodin
ce, neboť vozil jídlo dětem pracujícím na 
skládce. Peníze na něj vybíral od turistů 
či přes internet. Jenže jak se později uká
zalo, rozdávání baget pro něj byla pouze 
cesta, jak se s dětmi sblížit a získat si je
jich důvěru, protože byl pedofil. Jinými 
slovy – dobro, které prezentoval, že dělá, 
byla jen zástěrka proto, jak získat zdroje, 
v tomto případě finanční a lidské, řečeno 
moderně. Fletcher dostal za své aktivity 
deset let vězení. Kdyby ale s podobným 
přístupem zachraňoval planetu, dostal 
by Nobelovu cenu jako Al Gore… 

Na klimatických konferencích se sice hodně 
mluví, ale málo domluví. Stávající stav 

spoustě lidí navíc vyhovuje...   Foto Profimedia

Problém není v tom, že se lidi o ekologii málo zajímají 
a že si nedobrý stav životního prostředí neuvědomují, 
ale v tom, že ryba smrdí od hlavy.
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V předchozích dílech jsme si povídali 
nejen o  žhavých „zelených“ trendech, 
jako je elektromobilita, záchrana kli
matu snižováním emisí, biopaliva nebo 
fotovoltaika. Snažil jsem se poukázat na 
fakt, že to, co se dnes propaguje v rámci 
zlepšení životního prostředí, může být 
často kontraproduktivní. Třeba dánský 
pivovar Carlsberg, aby vypadal zeleně, 
vyvíjí papírovou pivní lahev. A v ní drží 
tekutinu, aby nevytekla ven, plast. Člověk 
si nutně musí zaťukat na čelo a podivit 
se nad tím, jak životnímu prostředí pro
spěje, když se vykácejí místo použití ropy 
či skla všechny stromy. A taky si položit 
otázku: Co je motivem takového konání? 

Opravdu je to záchrana planety? Je pře
ce velký rozdíl v tom, jestli dělám něco 
jenom proto, aby to nějak vypadalo (a já 
víc vydělal), nebo proto, že chci nalézt ře
šení. Jako jej našel na začátku 20. století 
Nikola Tesla. Poté, co přišel s  funkčním 
bezdrátovým přenosem elektřiny na 

bázi volné energie, nejdřív mu byla zni
čena laboratoř. Před smrtí mu pak vše 
zabavily úřady, aby se náhodou nedosta
lo nic ven. Průmyslníci totiž potřebovali 
ropu a klasický proud vedený dráty, aby 
mohli lidem posílat složenky. Teď podob
ní magnáti kvůli byznysu naoko zelenají.

Proto jsem psal nejen o  samotných 
trendech, ale i o lidech, kteří za některý
mi „eko jenom jako“ nápady stojí. Zatím
co se klima nijak nelepší, zelenají se aspoň 
jejich konta. Oni se často snaží využít 
dobroty běžných lidí, kteří jsou v  touze 
pomoci zlepšit životní prostředí ochotni 
změnit spotřební chování a klidně pustit 
i nějakou tu kačku navíc. Právě proto je 

třeba vědět, jak se věci mají, a nedopad
nout jako turisti v Kambodži, kteří při
spívali místo dětem britskému pedofilovi.

Z  toho, že se rozkrývají některé 
skryté souvislosti a demaskují záměry 
klimapodvodníků, ale rozhodně nevy
plývá, že každý, kdo prosazuje ekolo

gické přístupy, je podvodník a jde mu 
o zisk.

Problém není v tom, že se lidi o eko
logii málo zajímají a že si nedobrý stav 
životního prostředí neuvědomují, ale 
v  tom, že toto uvědomění nevychá
zí shora – z  míst, která mají největší 
sílu systém změnit. Ryba smrdí od 
hlavy. Elity i  nadále uvažují podob
ným způsobem, který nás do podobné 
šlamastyky dostal. A  dobrá vůle nor
málních lidí, kteří se na tom nesnaží 
vydělat ještě víc miliard, se cynicky vy
užívá jako hybná síla agendy založené 
na hrubé manipulaci.

K tomu, abychom si uvědomili, že náš 
způsob života není udržitelný a zdravý, 
a  chtěli něco změnit, nepotřebujeme 
zfalšovaný hokejkový graf. Zfalšovaný 
graf již ale potřebujeme k  tomu, aby
chom začali zdaňovat uhlík či prodávat 
emisní povolenky. V  prvním případě 
uvažujeme o  omezení konzumního ži
vota, kdy budeme utrácet jen za to, co 
potřebujeme, v  tom druhém jej ale za
váděním dalšího modelu založeného na 
obchodu s  teplým vzduchem ještě víc 
prohlubujeme.

Opravdu máme věřit tomu, že za
chráníme planetu tím, že se nám zvýší 
daně či poplatky za emisní povolenky? 
Nebo tím, že začneme používat věci, 
které jsou ještě dražší než stávající, ale 
o jejich přínosu lze s úspěchem pochy
bovat? Viz čerstvý příklad z Německa, 
jež oznámilo, že zvýší dotace na nákup 
elektromobilů na 6000 eur.

V  minulých dílech seriálu jsme se 
zabývali ekopodvodníky, kteří tento 
miliardový cirkus řídí či z něj těží na 
úkor planety i lidí. I proto bych chtěl 
další díly věnovat víc dopadům samot
ných moderních trendů, jako je právě 
elektromobilita či fotovoltaika, na ži
votní prostředí. Je to řešení, nebo je 
třeba hledat jinde? Dostaneme se ur
čitě nejen k  podrobnějším analýzám 
současného stavu, ale i k jiným úhlům 
pohledu na zelený svět kolem nás. Nej
prve je ale potřeba udělat si obrázek 
o stávajícím stavu světa, než se pustí
me do budování toho nového.  vid 
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K dosi z  mého příbuzenstva 
tvrdí, že jsem přeučený in
trovert,“ směje se nenápadný 
vousatý chlapík, který je coby 

silně konzervativní katolík pravicové
ho smýšlení vykreslován levicovými 

liberálními médii téměř jako ztěles
nění ďábla. Když padlo nedávno jeho 
jméno v souvislosti se jmenováním do 
Rady České tiskové kanceláře, strhla se 
v českých novinách a televizích hotová 
bouře.

Jen těžko si lze přitom představit vět
ší rozpor mezi skutečností a mediálním 
obrazem, jaký lze pozorovat u  tohoto 
klidného, vzdělaného, kultivovaného 
a  téměř plachého intelektuála. „Vždyc
ky jsem cítil touhu po poznání, jak to 

MY z Čech, Moravy 
a Slezska…

…a taky ze Slovenska. „Na svou zemi můžeme být hrdí, na minulost 
i současnost,“ říká muž, který se v životě řídí heslem „vším, čím jsem byl, 

byl jsem rád“. To mu umožňuje nejen kriticky hodnotit to, co se dělo, 
ale i s nadějí vyhlížet to, co se dít bude. 

Se synem Vojtěchem na Ohři. Vpravo Michal 
Semín s celou jedenáctičlennou rodinou.    
Foto archiv MS 
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vlastně s tím světem je. Pátrání po prav
dě mě zajímalo z  praktických důvodů 
– co to znamená pro život,“ usmívá se 
pedagog a publicista Michal Semín (52). 

Pro život tahle vlastnost zdá se až 
tak praktická není. V momentě, kdy by 
pragmatik z taktických důvodů pomlčel 
nebo řečené taktně zaobalil, idealista 
formuluje ostře a bez příkras. A tak za
tímco v osobní rovině je snášenlivý, to
lerantní a je schopen vyjít téměř s kaž
dým, své přesvědčení Michal dokáže 
formulovat dosti plamenně. 

Razance nadávek, nálepek, dezinfor
mací a  nenávisti, která se proti jeho 
osobě objevila v  souvislosti s  nomina
cí na funkci radního ČTK, překvapila 
nejen nejbližší příbuzenstvo, ale i  jeho 
samotného. „Už mi tohle říkalo víc lidí 
a vím, že je to dilema i v části mé ro
diny, která má názory velmi podobné 
mainstreamu a se mnou téměř v ničem 
nesouhlasí. Ale tím, že mě osobně zna
jí, tak ta poslední mediální kampaň je 
donutila se zamyslet, jak to tady fun
guje. To, jakým způsobem jsem byl od
prezentován v médiích, je zarazilo. Ta
kového my tě vůbec neznáme, to není 
možné, říkali,“ vysvětluje Michal Semín, 
jenž přitom dříve patřil právě mezi disi
dentskou partu, která mu dnes nemůže 
přijít na jméno. Právě ten rozdíl mezi 
tím, jak působí při osobním kontaktu 
a jak jej vykresluje většina médií, je po
zoruhodný. 

Časy se totiž mění. Dnešní třaskavá 
doba se kromě jiného vyznačuje pří
stupem až podezřele podobným tomu 
dřívějšímu: kdo nejde s námi, jde proti 
nám. Tolerance a nadhled jako by si vza
ly dovolenou a názorová pluralita a pes
trost je téměř sprostým slovem. „Já ale 
v zásadě nedělám nic jiného, než co dělá 
učitel u tabule, jemuž žák řekne, že 2 + 
2 je 5. Dobrý učitel žáka neprofackuje, 
nezesměšní, nevyhodí, ale opraví ho 
a snaží se mu vysvětlit, že 2 + 2 jsou 4. 
Jenže v  určitých moderních oblastech 
myšlení se to považuje za faux pas. Ne
jsou jen chlapečci a holčičky, ale i dal
ší pohlaví, je to tak, jak to každý cítí, 
kaž dý má svou cestu a musíme stavět 

mosty, vést dialog… Vést dialog ano, ale 
když vezmu dialog, tak já myslím ten 
sokratovský. To znamená starost obou 
partnerů v  dialogu o  poznání reality. 
Jde o  to, aby to myšlení bylo poctivé 
a obsahovalo motiv dojít k pravdivému 
poznání, nikoli vše relativizovat. Kdy
bych šel do debaty s tím, že na pravdě 
nezáleží a  každý si žije ve svém světě 
bez společného poznání, tak veškerý 
dialog padá. Jinak je vše subjektivní ná
zor a ten mě popravdě nezajímá – ani 
můj, ani cizí.“

Ač se narodil v Praze, ke katolíkům se 
dostal až v dalekém Chicagu, kam v roce 
1969 odešli jeho rodiče na vystěhovalec
ký pas – využili několikaměsíční skuliny, 
kdy bylo možné opustit ČSSR legálně. 
V  Chicagu zapsali Semínovi syna do 
americké školky a k tomu do české ne

dělní školy. Otec Vojtěch, který se o emi
granty staral, později rodičům navrhl, ať 
dají syna pokřtít s tím, že on si vezme na 
starost jeho duchovní rozvoj.

I když se po pěti letech rodina do Čes
koslovenska vrátila, protože se rodičům 
stýskalo po rodné hroudě, synek již zů
stal katolíkům věrný. Otec a  matka si 
návrat do normalizační šedi zpočátku 
vyčítali, ale on jim za něj několikrát po
děkoval. Obzvláště když se později coby 
středoškolák díky svému strýci dostal 
k  lidem kolem disentu a  ilegální pod
zemní církve, díky čemuž se octl u nej
zajímavějších okamžiků našich moder
ních dějin.

Mezi blízké přátele Michala Semína 
tehdy patřil paradoxně třeba známý 
teolog a sociolog Tomáš Halík. Těžko si 
přitom představit dva lidi, kteří mají roz
dílnější názory. „Patřil jsem do úzké sku
piny jeho spolupracovníků. On byl tehdy 
pro mě nesmírně inspirativní. Roli hrálo 
i  to dobrodružství kolem dění v disen

tu.“ Když se dnes ti dva potkají, prohodí 
spolu pár slov o tom, jak jde život, ale do 
debat o politice se raději nepouštějí…

Podobně jako s jinými tehdejšími ge
neračními souputníky v  boji proti ko
munismu. Už tehdy vnímal Michal Se
mín jisté rozpory mezi tím, co někteří 
lidé říkají a co se prezentuje v médiích, 
a realitou. Překvapilo ho například, jak 
moc kvetla v  prostředí disentu nevě
ra. A  to i mezi některými katolíky, ke 
kterým se hlásil. „Byl to takový první 
varovný prst, že někdo volá po životě 
v  pravdě a  lásce, tváří se vůči zbytku 
společnosti vznešeně a  morálně, ale 
v  osobním a  partnerském životě to 
zrovna moc nepředvádí,“ vzpomíná na 
druhou polovinu 80. let.

Definitivně se ale s  větší částí disi
dentů rozešel až po listopadu 1989. 

A  možná právě jeho otevřenost a  kri
tičnost ve vztahu k  tehdejšímu dění 
dráždí spoustu jeho tehdejších kama
rádů, kteří si na legendě o  listopadu 
1989 a  vlastní „revoluční“ roli založili 
kariéru. Michal Semín má totiž jednu 
docela zajímavou vlastnost – nestydí se 
za to, že se mýlil, ani za to, čím byl, co 
si kdy myslel nebo dělal. Naopak se ne
ustále názorově vyvíjí v souladu se svý
mi zkušenostmi a přesvědčením. Proto 
nezapírá někdejší přátelství s Tomášem 
Halíkem a  klidně přizná, že listopad 
1989, kterého se přitom jako stávkující 
student aktivně účastnil, byl předem 
domluvenou akcí mezi Západem a Vý
chodem. Anebo k tomu, že byl zpočátku 
sponzorován jistou zámořskou velmocí, 
než pochopil, že svoboda a demokracie 
není – v  rozporu s  tím, co Američané 
hlásají – zdaleka to hlavní, o co jim ve 
skutečnosti jde.

Vším, čím Michal Semín byl, byl zkrát
ka rád a nebojí se o tom mluvit. Tím ale 

Každé dítě je dar a žádné nebylo plánované. Přistupovali 
jsme k tomu s odevzdaností do Boží prozřetelnosti, podle 
starého přísloví ,když dá Pán Bůh kravičku, dá i travičku‘.
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zároveň vrhá stín na některé kolegy, kte
ří stejné události idealizují a neradi vidí, 
když jim někdo jejich verzi boří. „Mys
lím, že mají pocit, že jsem zradil partu. 
Tím, že mluvím o své minulosti kritic
ky, usvědčuju i je z toho, že jsou zajatci 
svých omylů.“ 

Karty byly rozdané
Zajímavý je například právě Michalův 
pohled na listopad 1989, kterého se 

coby student pedagogické fakulty přímo 
účastnil. Tehdejší změnu nepovažuje za 
žádnou sametovou revoluci, ale za ele
gantně řízený státní převrat. „V jisté části 
společnosti byl odpor vůči komunistické
mu režimu autentický. To ale nic nemění 
na faktu, že šlo o změnu režimu, která 
má geopolitické příčiny, a dohodl se na ní 
předem Západ s Východem. Bez těchto 
dohod a procesu předání moci by nikdy 
k  žádným změnám nedošlo. Sice jsme 
prožívali spontánní radost z toho, že re
žim padá, ale přitom sám režim vzpouru 
proti sobě systematicky vyvolal.“

Stačí se například zamyslet nad tím, 
proč by o protestech proti režimu refe
rovala státní média, kdyby tyto protes
ty (a následné předání moci) nebylo od 
počátku cílem tehdejší vládnoucí vrstvy. 
Jinými slovy, kdyby o  tom komunisti 
nemluvili ve zprávách a nedělali demon
stracím reklamu, těžko by na ně přišlo 
tolik lidí. A za pár dní by byl konec. O pa
sivitě ozbrojených složek nemluvě. Teh
dy si to Michal Semín ještě neuvědomo
val a do stávek se nadšeně zapojil. Dnes 
by se rozhodl úplně stejně. „Co jsem ale 
vnímal nelibě už tehdy a co mi bylo div
né, bylo to, že ti studentští funkcionáři, 
kteří jsou dnes považováni médii za hr
diny revoluce, byli všichni funkcionáři 
Socialistického svazu mládeže. Měli svo
je Studentské tiskové středisko, kde vy

dávali například svazácký časopis Kavár
na,“ připomíná stále zřejmější fakt, že šlo 
tak trochu o „divadýlko“. Vždyť SSM byl 
kádrovou rezervou komunistické strany, 
jejím předstupněm. 

„V  době, kdy jsem začal s  kamarády 
zakládat nezávislé studentské hnutí 
STUHA nebo Studentskou sekci Demo
kratické iniciativy, jsem se kamarádil 
s  rodinou Václava Bendy nebo s  Jirkou 
Dienstbierem mladším. Mimochodem 

je pozoruhodné, že děti nejvyšších před
stavitelů disentu byli všichni vysokoškol
ští studenti. Nemám důkaz pro to, abych 
tvrdil, že to byla opozice jen naoko, ale 
fakt je ten, že synové špiček Charty moh
li normálně studovat. To je k zamyšlení. 
Když jsme chtěli se STUHOU zorgani
zovat protestní průvod Opletalovou 
ulicí, tedy úplně jinudy, než potom 
vedl, přišli kluci Bendovi s tím, že se 
na ně obrátili členové SSM, že bude 
lepší udělat to legálně, pod nimi. Byl 

jsem přehlasován většinovým hlasem, 
který se chtěl domluvit se svazáky… Pak 
nás z toho vyšachovali Mejstřík, Pajero
vá a spol., tedy členové SSM, a nebyl už 
jsem k ničemu připuštěn. Dnes už chápu 
proč.“

Dnes už chápe i  jiné věci. Michal Se
mín se nebojí přiznat ani to, že byl v 90. 
letech sponzorován Američany, kteří 
byli jedním z  hlavních „převratových“ 
zákulisních hráčů. „Člověk měl Ameriku 
za vzor. Nevnímal jsem to tehdy kriticky. 
Zbavili jsem se Rusů a teď přijdou Ame
ričani, kterým jsme fandili, a pomůžou 
nám a dají to do pořádku, myslel jsem 
si. Já tady založím think tank a budeme 
prosazovat myšlenky demokratického 
kapitalismu…“

Tak vznikl Občanský institut, jedna 
z prvních politických neziskovek v Čes
ku. Demokracie a  svoboda ale nebyly 
hlavní důvody, proč měli Američané na 
vzniku této instituce zájem. Tím byla 
privatizace státního majetku. Michal 
Semín byl členem ODA, strany, která 

Část mé rodiny má názory podobné mainstreamu. Ale 
proto, že mě znají, tak ta poslední mediální kampaň je 
donutila se zamyslet, jak to tady funguje. 
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měla uspořádání majetkových poměrů 
na starosti. „Během let jsem s  určitou 
nervozitou začal sledovat, jak se stupňují 
požadavky amerických sponzorů, aby
chom podporovali to či ono, a u někte

rých z těch sponzorů se začalo ukazovat, 
že jsou napojeni na tajné služby a mají 
další skryté zájmy v rámci působení ve 
střední Evropě,“ přiznává s  odstupem. 
„Velkou roli v celém privatizačním pro
cesu sehráli právě takzvaní ,američtí po
radci‘. Chtěli to mít celé pod dohledem.“

Jak dnes takové ovlivňování politi
ky cizích států funguje, můžeme vidět 
například na projektech finančníka 
George Sorose, který financuje vše od 
multikulturalismu přes feminismus 
po gender. A  tak i  jinak rozumní lidé 
často prosazují úplné nesmysly, proto
že jsou na jeho výplatní pásce. Právě 
tomu chtěl Michal Semín předejít, a tak 
z toho vystoupil. 

Vemte je na zmrzlinu
Většího propagátora tradiční rodiny, 
než je on, byste hledali marně. Když se 
do něčeho pustí, tak s pořádnou vervou. 

Na tomto poli působí nejen svými publi
cistickými texty, ale především činy. Se 
svou manželkou Michaelou vychovává 
celkem devět dětí. Vlastních. „Každé 
dítě je dar a  žádné nebylo plánované. 
Přistupovali jsme k tomu s odevzdanos
tí do Boží prozřetelnosti, podle starého 
přísloví ,když dá Pán Bůh kravičku, dá 
i  travičku‘. Museli jsme se uskromnit, 
ale nikdy jsme neměli větší nouzi,“ říká 
průkopník a  jeden ze zakladatelů čes
kého domácího vzdělávání v době, kdy 
se lidé obávají mít byť jednoho potom
ka. Když jednou celou rodinu Semíno
vých v  desetimístné dodávce zastavil 
policista, jenž chtěl řidiče pokutovat 
za překročení rychlosti, pronesl: „Ty 
jsou všechny vaše? A bílé? Pokutu vám 
nedám, ale vezměte je místo toho na 
zmrzlinu.“

Michal Semín je dlouholetým redak
torem katolického měsíčníku Te Deum, 
ve kterém se nevyhýbá ani takovým té
matům, jako je infiltrace katolické círk
ve svobodnými zednáři. „Oni se dnes 
podceňují, ale třeba za Lva XIII. to bylo 
velmi časté téma papežských encyklik, 
které před nimi velmi varovaly. Podle 
toho, co se dnes nejen v církvi děje, ale 
marně.“ Podle Michala Semína je zed
nářské působení klíčové pro zákulisní 
ovlivňování politiky a  mocenské hry. 
„Krásně se to dá vykreslit třeba na pří
běhu vzniku Spojených států americ
kých. To byl do značné míry zednářský 
projekt. Ta myšlenka nové Atlantidy, 
nového světa, byla jejich. Stáli i u zrodu 
Federálního rezervního systému a mo
derního finančnictví.“

Druhým rokem pak Michal Semín 
úzce spolupracuje s  měsíčníkem MY. 
„Jde o příjemné čtení, zaměřené na naše 
dějiny, kulturu, tradice. Chceme v něm 
ukázat, že je na co navazovat. Že může
me být na svou zemi a dílo mnoha na
šich předků hrdí. Vyhýbáme se každo
denní politice a  jejím střetům, chceme 
se na tu naši realitu dívat z trochu větší 
výšky. Při setkání se čtenáři nám říkal 
jeden pán, že z ,Mýčka‘ předčítá svojí ro
dině po společném nedělním obědě. Jak 
se z toho neradovat?“         vid 
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JAKO ŽIVÉ vypadají postavy z  fantastických obrazů jihokorejského malíře 
Joong wona Jeonga. Hyperrealistický umělec se rozhodl oživit významná 
starodávná umělecká díla a pomocí akrylových barev přenesl do lidské podoby 
třeba Homéra. „Hyperrealismus pro mě není důležitý kvůli tomu, že bych 
chtěl ukázat, jak umím malovat, ale jde mi o to poskytnout divákům zážitek 
a zkušenost, kdy si nebudou jisti, co je realita a co fikce a co je originál a co kopie,“ 
řekl jedenatřicetiletý Jihokorejec. Po slavném autoportrétu Vincenta van Gogha 
či ztvárnění Sig munda Freuda si troufl dokonce na samotného Boha a prvního 
muže Adama, jež „stvořil“ Michelangelo v Sixtinské kapli.   Foto Profimedia
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Pokud se rozhodnete něco vyfotit, musíte 
se rozhodnout, na jaký objekt zaostříte. 

Pokud zaostříte na objekt vepředu, budou 
rozostřené objekty vzadu. A naopak. Nikdy 

ale nemohou být stejně ostré objekty 
vepředu jako vzadu, jako na údajných 

snímcích z Měsíce. Jak je to možné?
Foto Profimedia
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J estliže pro filmové fanoušky před-
stavuje americký režisér Stanley 
Kubrick nedostižného a dosud ne-
překonaného génia, pro vládnoucí 

vrstvy byl vždy osinou v zadku. Svými 
filmy jim totiž naháněl neskonalou hrů-
zu. Jeho druhý plnohodnotný snímek 
Stezky slávy z roku 1957, považovaný za 
jeden z nejlepších protiválečných sním-
ků všech dob, pojednával o popravě tří 
francouzských vojáků a  vycházel ze 
skutečné události. Na 20 let byl zakázán 
ve Francii, Šýcarsku a Belgii a na ame-
rických vojenských základnách mohli 
vojáci sledovat jen cenzurovanou verzi. 
Z  Lolity (1962) musely být odstraněny 
na tehdejší dobu příliš odvážné scény 
a v  roce 1964 přišel slavný Doktor Div-
noláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si 
starosti a mít rád bombu.

Během natáčení posledního jmeno-
vaného filmu požádal režisér americ-
ké letectvo, aby si mohl pořídit záběry 
bombardéru B-52. Když si vysocí vojen-
ští představitelé přečetli scénář ostře 
satirického filmu, jenž si dělá legraci 
z  americké vojenské politiky a  v němž 
letka amerických bombardérů letí dle 
rozkazu do Ruska shodit atomové bom-
by, Pentagon to rozhodně odmítl. Komu 
by se také chtělo asistovat u své vlastní 
potupy?

A  tak musel šikovný filmař přijít na 
způsob, jak co nejvěrohodněji ztvárnit 
interiér letadla bez nich. Ten se mu podle 
technických manuálů povedlo napodobit 
natolik precizně, že si jeden čas vojáci 
mysleli, že se Kubrickovi podařilo infilt-
rovat na americkou vojenskou základnu.

Dalším Kubrickovým počinem se stalo 
sci-fi. Obrátil se na slavného spisovatele 
Arthura C. Clarka a optal se, zda by jej 
zajímala spolupráce na filmu o  setkání 
s  mimozemskou inteligencí, jeho ná-
sledcích a  také o  cestování vesmírem. 
„Clarke nadšeně souhlasil a  okamžitě 
přišel s nápadem založeným na povídce 
Hlídka (Sentinel), kterou napsal v  roce 
1951. Považoval ji za dobrý výchozí bod 
a zároveň navrhl, aby se inspirovali i ro-
mánem Konec dětství. Kubrick s  Clar-
kem si pak spolu sedli a sepsali filmovou 
povídku, ale ta byla tak dlouhá, že z ní 

vznikl román, který měl být základem 
scénáře i  skutečného románu,“ řekl 
v loňském rozhovoru pro Český rozhlas 
filmový historik Peter Krämer. Výsled-
kem byl film, jenž znamenal naprostý 
zlom ve světové kinematografii. Do té 
doby bylo sci-fi podřadným žánrem, to 
se ale rázem změnilo. „V roce 1977 vnik-
ly Hvězdné války, které byly označeny 
za vesmírnou fantasy, a  Blízká setkání 
třetího druhu. Režiséři těchto filmů Lu-
cas a Spielberg prohlásili, že je Vesmírná 
odysea ovlivnila a inspirovala,“ řekl muž, 
který o díle, jež ze spolupráce Kubricka 
a Clarka vzešlo, napsal celou knihu.

Ve stejném roce, kdy byl dokončen 
pro americké vládce nepříliš přívětivý 

doktor Divnoláska, tedy 1964, se rozbě-
hl i vesmírný projekt Apollo. Na rozdíl 
od předchozího režisérova filmu, jenž 
pro pověst americké armády vyzníval 
značně nelichotivě, zde naopak vycítila 
vláda velký propagandistický potenciál 
a s Kubrickem se dohodla na spoluprá-
ci. Oba projekty, Apollo i  Vesmírnou 
odyseu, spojovalo jméno kosmického 
inženýra Fredericka Ordwaye – tento 
muž pracoval jak na přistání na Měsíci 
v  rámci Národního úřadu pro letectví 
a  kosmonautiku (NASA), tak jako su-
pervizor nového filmu.

Právě tato skutečnost vede lidi, kte-
ří pochybují o  tom, že kdy Američané 
na Měsíci vůbec přistáli, k  podezření, 
že Stanley Kubrick natočil nejen jeden 
z technicky nejdokonalejších filmů všech 
dob, ale i  údajně  nejskvělejší okamžik 
celé lidské existence – přistání na Měsíci.

Když to lidé, kteří v americké přistání 
na Měsíci věří a jako zaklínadlo opakují, 
že každý, kdo tomu nevěří, je blázen, sly-
ší, zuřivě tuto možnost odmítají a tvrdí, 
že natočit realisticky něco tak náročné-
ho, jako je přistání na Měsíci, bylo na kon-
ci 60. let 20. století zcela nemožné. Víra 
a  domněnky na jedné straně a  skuteč-
nost na straně druhé jsou však dvě zcela 
odlišné věci, a tak je třeba se na vše dívat 

Apollo i Vesmírnou odyseu spojoval vesmírný inženýr 
Frederick Ordway – pracoval jak na přistání na Měsíci 
v rámci NASA, tak jako supervizor nového filmu.

HOP a je tu LIDOOP
V dalším díle našeho měsíčního seriálu se podíváme pod ruce jednoho z největších 
géniů filmové tvorby všech dob. Právě Stanley Kubrick bývá podezříván, že natočil 
přistání na Měsíci nejen ve svém přelomovém snímku Vesmírná odysea, ale i o rok 

později ve skutečnosti. Je něco takového vůbec možné?
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nezaujatě a  zkoumat nejen známá fak-
ta, ale také souvislosti. Pokud například 
někdo tvrdí, že něco nejde, měl by své 
tvrzení podpořit argumenty. A naopak, 
pokud chce někdo tvrdit, že něco možné 
je, měl by postupovat úplně stejně.

K vyvrácení toho, o čem mnozí fando-
vé přistání na Měsíci tvrdí, že nejde, stačí 
Stanleymu Kubrickovi slabá půlhodinka 
Vesmírné odysey. Pro někoho, kdo doká-
že natočit interiér bombardéru B-52, aniž 
by kdy tento bombardér viděl na vlastní 
oči, slovo nejde není odpověď. Za libých 
tónů Straussova valčíku Na krásném 
modrém Dunaji se blíží k Měsíci vesmír-
ná loď. Po pohodlném přistání se za nimi 
rozprostírá krásná měsíční krajina…

Rok poté, co přišla Vesmírná odysea do 
kin, celý svět v televizi sledoval skutečné 
přistání na Měsíci. Samotné načasování 
je samozřejmě pozoruhodné.  Nabízí se 
proto otázka, zda může jít o pouhou sho-
du náhod, aniž by spolu obě akce souvi-
sely. Samozřejmě může. Ale také nemusí.

K  zajímavějším odpovědím a  podob-
nostem se ale můžeme dostat ve chvíli, 
kdy se začneme zabývat tím, jak režisér 
scénu přistání na Měsíci ve svém filmu 
vůbec natočil.

Dělící linie
Když dnes člověk sleduje v  kině block-
buster prošpikovaný zvláštními efek-
ty, v podstatě civí na herce hrající před 
prázdným zeleným plátnem. Lhostej-
no, zda jde o komiksový hit 300: Bitva 
u Thermopyl, nebo o Avatara. O animo-
vaných hitech jako Příběh hraček nebo 
Shrek ani nemluvě. Všechny fantaskní 
světy, bojovníky i akční scény do filmu 
dodají armády grafiků s počítači.

Před padesáti lety si filmaři museli 
pomáhat o poznání primitivnějšími pro-
středky, což kladlo velmi vysoké nároky 
na jejich kreativitu. Tam, kde dnes řádí 
nadupané grafické karty, dříve postači-
la reflexní deska, na kterou se za herce 
promítala potřebná scenérie. V  televizi 
a kině to pak vypadá, že se na takovém 
místě herci opravdu pohybovali. Materiál 
zvaný scotchlite vyvinula společnost 3M; 
jde de facto o stovky tisíc kousíčků skla 

Metoda přední projekce spočívá v tom, 
že se promítá na reflexní desku potřebná 

scenérie, aby to vypadalo, že se herci  
na takovém místě opravdu pohybovali. 

Všimněte si na této originální fotce 
z Měsíce jemného přechodu... Stejná linie 

je vidět i na obrázku dole.   Foto NASA
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menších než čtyři milimetry. Největší vý-
hodou tohoto materiálu je vysoká odra-
zivost. Ve filmu již dnes vzhledem k počí-
tačovým efektům není třeba, ale využívá 
se hojně při výrobě odrazek či reflexních 
vest, ale i módního streetového oblečení. 
Materiál je vytvořen ze stovek tisíc ma-
ličkých kousíčků skla, z nichž žádný není 
větší než cca 0,4 mm.

Při natáčení filmů se místo dnešního 
zeleného plátna musely dozadu za herce 
umístit právě scotchlitové desky, na něž 
se promítla třeba poušť. Anebo měsíční 
krajina...

V úvodu Vesmírné odysey vidíme lido-
opa, který zkoumá kosti zvířete, a náhle 
mu dojde, že by se kost dala využít jako 
užitečný nástroj. A zbraň. Běžného divá-
ka by nenapadlo, že se velkolepá scéna 
z  afrických plání natáčela v  interiéru 
a prostředí, které na plátně sledujeme, 
není skutečné. Při bližším zkoumání 
fotografií si ale onoho přechodu mezi 
skutečnou scénou a pozadím dodatečně 
umístěným za ni lze všimnout.

Precizně to ve svých článcích rozebírá 
režisér a  dokumentarista Jay Weidner, 
který točil filmy pro kabelovou televizi 
History Channel, ale má na kontě též 
provokativní filmovou sérii Kubrickova 
odysea. Expert na dílo Stanleyho Kub-
ricka, jehož nesmírně obdivoval, krásně 
ukazuje, jak v každém starším díle snad-
no poznáte, zda byly reálie skutečné, 
nebo byla užita přední projekce. U scény 
s  lidoopy jsou například skuteční lidé 
v  kostýmech lidoopů. A  jejich bezpro-
střední okolí, ať už jsou ve studiu umís-
těny opravdové kameny a písek, nebo jde 
například o karton.

To, co se odehrává za herci, je však 
dodáno promítáním na zadní desku. 
„Jednou z cest, jak poznáte, že se jedná 
právě o tento způsob, je nutnost zamas-
kovat přechod horní linie skutečné scény 
a spodní linie promítaného pozadí. Ku-
brick do těchto míst strategicky umístil 
právě ony kameny a jiné předměty, aby 
projekční stěnu skryl. Jinými slovy, ka-
mera by normálně zabírala a  diváci by 
viděli spodní hranu projekční stěny, kdy-
by nebyla nějakým způsobem umně za-

maskována. Jako součást triku tedy bylo 
nezbytné umisťovat na toto rozhraní 
různé věci,“ vysvětluje režisér Weidner.

Je to dobře poznat i na barevných od-
stínech, které se v  místě přechodu od 
reálného prostředí k promítané scenérii 
vždy drobně liší. Poznávacím znamením 
přední projekce je také až přílišná doko-

nalost, nehybnost a  ostrost. Ostré jsou 
jak věci vepředu, tak vzadu, a  to úplně 
stejně. Je to podobné, jako kdybyste v pří-
rodě viděli stejně ostře strom na kraji 
lesa i na jeho konci. Dalším detailem je 
statičnost. Pokud nepřeletí před scotchli-
tovou deskou moucha nebo můra, uvidí-
te jen dokonale krásné, leč prázdné poza-
dí, kde se nic neděje ani nehýbe.

Scenérie, které tu obklopují herce-lido-
opy, jsou vlastně diapozitivy neboli na-
focené snímky promítané na desky, jež 
byly umístěny vzadu za scénou. „Scho-
vávání spodní hrany scotchlitové stěny 
se děje vždy, když je v Odyseji metoda 
přední projekce použita. Toto schovává-
ní je pro mě něčím podobným, jako jsou 
pro kriminalisty otisky prstů – je to jas-
ný důkaz, že se jedná právě o techniku 

přední projekce. Stejně jako potřebuje 
varietní kouzelník kostým s  dlouhými 
rukávy, aby v nich mohl skrývat různé 
námi neviděné mechanismy důležité 
pro magické triky, potřeboval i Kubrick 
skrýt mechanismy svých triků za linii 
horizontu, kterou pečlivě umístil mezi 
skutečnou scénu a zadní projekční des-

ku,“ vysvětluje Jay Weidner a vybízí, ať se 
na scény a obrázky všichni dobře podí-
vají. To jsem udělal a mezi přechody je 
skutečně vidět jak lehká změna odstínu, 
tak trochu jiné textury písku.

Stejně tak, jako natočil Kubrick scénu 
s lidoopy, pojal ve Vesmírné odyseji při-
stání na Měsíci. Nás ale v tuto chvíli sa-
mozřejmě nejvíc zajímá, kdo a  jakým 
způsobem natočil či nafotil přistání 
z  roku 1969, tedy to opravdové. Nebo 
snad „opravdové?“ Byli to Neil Arm-
strong a Buzz Aldrin, kteří měli stanout 
na měsíčním povrchu jako první lidé, 
anebo někdo jiný? A pokud to byli oni, 
jak to udělali?

Moc ostré
Upozorněn Jayem Weidnerem na pře-
chodovou linii mezi reálnými kulisami 
vepředu a  deskou promítající potřeb-
nou scenerii v pozadí jsem si pořádně 
prohlédl fotky z misí Apollo. Obzvláště 
v té poslední v roce 1972 mají fotografie 
výbornou kvalitu. A to je ten problém. 
Jednak se skutečně liší textura písku 
či prachu v  přední části kompozice 
a  v  zadní, jednak se  opravdu mezi 

nimi nachází přechodová linie, což je 
samo o sobě podezřelé. Aniž bych tušil, 
jak to vypadá na Měsíci, je mi zkrátka 
divné, když se liší barva a zrnitost pís-
ku na spoustě fotografií stejným způ-
sobem. Zvlášť když podobný jev mů-
žete spolehlivě vypozorovat ve filmu 
Vesmírná odysea Stanleyho Kubricka 

Kde dnes řádí nadupané grafické karty, dřív stačila reflexní 
deska, kam se za herce promítaly různé scenérie. V televizi 
to pak vypadá, že se tam herci opravdu pohybovali.

Abych se dobral velké pravdy o velkých 
věcech, musím si všímat detailů. 

Nepotřebuji rozumět jaderné fyzice 
ani konstrukci raketoplánů nebo 

technickým podrobnostem, 
úplně postačí prozkoumat údajné 
fotografie z vesmíru z dílny NASA. 

Hloubka ostrosti fotografií hovoří 
za vše. Je to sice poměrně zdařilý trik, 

na tu dobu geniální, ale kdo trochu 
rozumí fotografii, ví, že nemůže 

být celý obraz tak dokonale ostrý. 
Teď a ani před padesáti lety. Stačí 

se dívat. 
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– ať už v samotném filmu, nebo na ob-
rázcích z něj.

To nejdivnější ze všeho je ale jejich 
hloubka ostrosti – neboli  rozsah vzdá-
leností, kde se snímaný předmět musí 
nacházet, aby se na výsledném snímku 
jevil ostře lidskému oku.

Učím se fotit a na začátku jsem téměř 
nebyl schopen udělat ostrou fotografii 
tak, jak bych si přál. Dlouhá léta jsem 
jako novinář pozoroval při práci špičko-
vé fotografy, a tak vím, že ostrost je při 
focení to nejdůležitější. Jako reportér 
jsem jeden čas jezdil i s držitelem World 
Press Photo. Vždycky si musel vybrat, 
jestli bude ostrý obličej vepředu, objekt 

vzadu, strom u cesty nebo dům u silnice. 
Nikdy ale nemohl mít ostré vše v okru-
hu několika desítek, či dokonce stovek 
metrů, a to měl naprosto špičkovou vý-
bavu. Podle toho, jaký chtěl mít výsledný 
záběr, nastavoval na svém půlmiliono-
vém digitálním Canonu prioritu času 
nebo prioritu clony.

Tohle všechno věděl nepochybně 
i Stanley Kubrick, který začínal jako pro-
fesionální fotograf. V 60. a 70. letech se 
fotilo na film, přičemž platilo pravidlo, 
že čím větší je formát filmu, tím nižší 
bude hloubka ostrosti. Největší ostrost 
měl 16mm film, o něco menší pak 35mm 
film. A  70mm film, na který se točila 

i  Vesmírná odysea, měl ostrost velmi 
malou. Právě díky trikové technologii 
přední projekce to ale nevadilo, neboť 
scotchlitové desky s  promítanými ob-
rázky v pozadí se nacházely ve studiu, 
tudíž velice blízko. Vše ve filmu vypadá 
krásně ostře – opičák vepředu i kamen 
vzadu.

Pokud ale stejně a  kompletně ostře 
vypadají fotografie z  přistání na Mě-
síci, které je prezentováno jako sku-
tečné, něco je tady divně. Zvlášť když 
se obrázky pořizovaly 70mm filmem 
s malou hloubkou ostrosti. Tak jak by 
mohly být stejně ostré předměty, které 
jsou různě daleko? Jeden musí být vždy 

Natočil největší filmový génius Stanley 
Kubrick v letech 1964–1968 jen Vesmírnou 
odyseu, nebo si k tomu střihl ještě bokovku 

u NASA?   Foto Profimedia
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rozmazaný, podle toho, na který se za-
ostří. Odpověď je znepokojující: nemoh-
ly. Jay Weidner, sám režisér a fotograf, 
komentuje použití fotoaparátů a kamer 
Hasselblad se 70mm filmem lakonicky: 
„Hloubka ostrosti – rovina zaostření je 
na těchto kamerách neuvěřitelně malá. 
Pro fotografující astronauty by muselo 
neustálé zaostřování představovat vel-
ký problém. Dalo by se tedy očekávat, 
že uvidíme celou řadu rozostřených 
snímků, které astronauti pořídili. Když 
uvážíte, že měli navíc po celou dobu na 
hlavách helmy skafandru, je logické, že 
se nemohli pořádně podívat do hledáč-
ku, což ještě posiluje představu, že jimi 

pořízené záběry a  snímky musely být 
nezbytně rozostřené. Prošel jsem celou 
fotografickou dokumentaci programu 
Apollo, jak v  God dardově vesmírném 
centru v  Greenbellu v  Marylandu,  tak 
v hlavním depozitáři NASA v texaském 
Houstonu. A zjistil jsem, že pokud je ně-
jaká dokumentace vůbec zaznamená-
na, člověk v ní najde přesný opak toho, 
co by očekával. Místo mnoha nezaos-
třených fotografií jsou téměř všechny 
snímky zcela jasné a  precizně ostré. 
A  co více, tito astronomové, vlastně 
fotografové-amatéři, mají neobyčejný 
smysl pro kompozici, zejména pokud si 
uvědomíme, že kvůli svým helmám ani 

neměli možnost dívat se do hledáčku. 
Snímky, které pořídili, mají parametry 
dokonale vybroušených fotografií od 
profesionálních fotografů.“

Na druhou stranu, přece nebudete sta-
milionům diváků a  čtenářů, kteří jsou 
zvědaví, jak to vypadá na Měsíci, ukazo-
vat rozmazané skvrny… Ve svém článku 
Jak Stanley Kubrick zfalšoval přistání na 
Měsíci aneb Jak jsem se naučil nedělat si 
starosti a mít rád lži Jay Weidner, který 
se jakožto profesionální fotograf a filmař 
s hloubkou ostrosti potýkal celou čtyřice-
tiletou kariéru, dále tvrdí: „Upřímně ře-
čeno by ale fotografie, které přivezli ama-
térští fotografové-astronauti z  Apolla, 
nedokázal takto pořídit ani profesionální 
fotograf, který by se ocitl přímo na Mě-
síci – rozhodně ne tak úžasné a  ostré 
obrazy, jaké máme k  dispozici. Vysoká 
kvalita fotek a precizní kompozice jsou 
ale bohužel jasné důkazy, že záznamy 
o Apollu jsou evidentně zfalšovány me-
todou přední projekce. Prozkoumejte 
snímky z Apolla. Jak vidíte, vše na nich 
je ostré. A když člověk prochází veškerou 
dokumentaci Apolla, zjistí, že astronauti 
zřejmě neměli s hloubkou ostrosti svých 
snímků žádné potíže. Přestože tady na 
Zemi se vám nikdy nepodaří nafotit něco 
tak, aby byly všechny části fotky zaostře-
né, tak na povrchu Měsíce, jak se zdá, to 
možné je a fyzikální zákony optiky tam 
lze při fotografování nějakým způsobem 
obejít. Faktem je, že jakmile začali astro-
nauti na Měsíci pořizovat snímky, fyzi-
kální kategorie, jako je dynamika čočky 
a hloubka ostrosti, zcela zmizely.“

To, že se přistání na Měsíci natáčelo 
ve stejné době a stejnými 70mm filmy, 
samozřejmě ještě vůbec nedokazuje, 
že měl obojí pod palcem jeden režisér. 
Na druhou stranu je to ale docela prav-
děpodobné. Nikdo jiný než Stanley Ku-
brick totiž podobnou techniku focení 
a filmování na takové úrovni do té doby 
neovládal. Americký režisér byl vepředu 
přede všemi o světelné míle a inspiroval 
takové mistry jako George Lucase nebo 
Stevena Spielberga. Svědčí o  tom však 
i celá řada dalších indicií. Ale o tom zase 
až příště.  vid 



TIPY

ZLATÁ VÁNOČNÍ GOSPEL TIME
PARTY. Tradiční akce zpěvačky Zuzany 
Stirské a souboru Fine Gospel Time se 
bude konat již podevatenácté – letos 
opět v Divadle U Hasičů, dokonce dva-
krát během jednoho dne! A jako vždy se 
svíčkami, svařáčkem, cukrovím a poho-

vou vánoční náladou. Uslyšíte zde množství známých 
vánočních melodií – tradicionálů, koled, semaforských vá-
nočních songů včetně Happy Day, I Will Follow Him, Purpu-
ry a mnoha jiných. To vše v netradičních úpravách i netra-
dičním podání Zuzany Stirské a 25 zpěváků souboru a jejich 
hostů.

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

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

RÝMOVNÍK CITRONOVÝ. Tahle nenápadná rostlina z če-
ledi hluchavkovitých nejen příjemně voní jako máta nebo 
eukalyptus, ale ona i skvěle „funguje“. Jak napovídá český 
název bylinky Plectranthus amboinicus, využijete ji zejména 
při rýmě, ale také díky jejím protizánětlivým a protiplísňovým 
vlastnostem. Rýmovníku se též říká molice, moud, kubánské 
oregano nebo mexický či řecký eukalypt a je velmi nenáročný 
na pěstování. Svěží vůně aromatických listů se začne uvolňo-
vat, jakmile lístek přelomíte nebo podrtíte mezi prsty. Ideální 
parťák do sychravého a chladného počasí.

ŠIFRA JAKO DÁREK. Pokud si budete marně lámat hlavu 
tím, jak někomu udělat radost k Vánocům, mám pro Vás 
jeden velmi praktický tip. Objednejte svým blízkým předplatné 
Šifry (588 Kč na rok, 294 Kč půl roku). Stačí, když si v našem 
eshopu stáhnete dárkový certifikát, vytisknete a vložíte ob-
darovanému do obálky. V lednu mu automaticky začne chodit 
do schránky každý měsíc Šifra, a tak mu uděláte radost na 
celý rok. A pokud si budete přát, aby nebyla pod stromečkem 
jen obálka, objednejte předplatné za zvýhodněnou cenu od 
začátku roku 2019. www.eshop.casopis-sifra.cz

INSTAGRAM ŠIFRY. Začněte Šifru sledovat na Instagramu, 
ať se můžeme společně zasmát. Politická satira již téměř vy-
mizela a naše fotomontáže a vtípky vás určitě pobaví. Snaží-
me se reagovat na aktuální dění a vše, co nás zaujme. Hledej-
te pod @sifracasopis

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





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 Jan Tykva, 30. dubna 1675/17, Ostrava; 
Trafika Herpo, Zelenobranská 74, Pardubice

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

6-7 2016

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?

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.

9
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23
36

55
70
08
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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?

07 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Fakta a podivnosti kolem Černobylu

 Oč jde Milionu chvilek pro demokracii?

 Jak na děti

 Reportáž z místa, kde opravdu straší

 Muž, který vylétl z klece

 Strach je dobrý rádce, ale zlý pán

„Měli bychom být skromnější, jen tak se zachráníme,“ říká 

ve velkém rozhovoru známý cestovatel Mnislav Atapana Zelený.

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.

02 2016

59 Kč | 2,40 €

9
77
23
36

55
70
08

02

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, k
terý nechtěl dluhy 

 Nejkrásnější d
árek 

 Co skrývá Ista
nbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš H
alík opravdu kněz?

Jak
 pře

kon
at 

STRACH

Slavný autor C
esty

 pokojného 

bojovníka Dan Millm
an v Praze 

mluvil o
 tom, ja

k zís
kat odvahu 

udělat v živ
otě opravdovou 

zm
ěnu a jaký je rozdíl m

ezi 

hrdiny a zb
abělci.

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?

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...

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

06 201959 Kč | 2,40 €

 Zdeňka Pohlreichová: Stará láska nerezaví

 Země plná řepky Labutí píseň ledu a ohně  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. S každým 
rozhodnutím tvoříme
svoji budoucnost.

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 překonat 

STRACH

Slavný autor Cesty pokojného 

bojovníka Dan Millman v Praze 

mluvil o tom, jak získat odvahu 

udělat v životě opravdovou 

změnu a jaký je rozdíl mezi 

hrdiny a zbabělci.

05 201959 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 písničkářTomáš Klus

09 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Rozhovor s duem Šichtařová–Pikora

 Kup zmrzlinu, zachráníš planetu

 Léčivé informace

 Harrachov, město menhirů

 Nové informace o přistání na Měsíci

 V nouzi poznáš přítele

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky  

na rozloze milionu hektarů. Kdo za to může?Země bez lesů?

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

08 2019
59 Kč | 2,40 €

 Kantůrková: Nenadávej na tmu, zapal svíčku Cesta do Itálie
 Muž na Měsíci?

 Jak se loví migranti
 Hitlerovy mosty
 Jak vztahy ovlivňují zdraví

Mohou jednou elektromobily nahradit běžná auta a ulevit 
životnímu prostředí, nebo jde jen o zelenou utopii?

10 201959 Kč | 2,40 €

První český samurajEko jenom jako: Více peněz za lepší svět

Téma: Soumrak důchodů v Česku
Proč je menstruace pořád takové tabu?

WTC č. 7: Příčinou kolapsu nebyl požár

Z. Stirská, malá dáma s velkým hlasem

O dvojí kvalitě potravin 

ve východních a západních 

státech se ví již osm let. Nový 

zákon to i nadále umožňuje. 

Na tomto podvodu je totiž 

založen celý eurounijní 
byznysplán. 

Ošizená Evropa

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.



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?

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 překonat 

STRACH

Slavný autor Cesty pokojného 

bojovníka Dan Millman v Praze 

mluvil o tom, jak získat odvahu 

udělat v životě opravdovou 

změnu a jaký je rozdíl mezi 

hrdiny a zbabělci.

09 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Rozhovor s duem Šichtařová–Pikora

 Kup zmrzlinu, zachráníš planetu

 Léčivé informace

 Harrachov, město menhirů

 Nové informace o přistání na Měsíci

 V nouzi poznáš přítele

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky  

na rozloze milionu hektarů. Kdo za to může?Země bez lesů?

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?

08 2019
59 Kč | 2,40 €

 Kantůrková: Nenadávej na tmu, zapal svíčku Cesta do Itálie
 Muž na Měsíci?

 Jak se loví migranti
 Hitlerovy mosty
 Jak vztahy ovlivňují zdraví

Mohou jednou elektromobily nahradit běžná auta a ulevit 
životnímu prostředí, nebo jde jen o zelenou utopii?


