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Lék Wobenzym®

urychluje hojení po úrazech
zkracuje dobu léčby

Pro všechny, kteří rádi 
           sportují

Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte  pečlivě příbalovou informaci.
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Informujte se u svého lékaře.
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Účinná pomoc při zranění
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity 
enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí 
další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení 
po úrazu a návrat do zaměstnání a že díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat.

Pomáhá už přes 50 let
Lék Wobenzym byl poprvé uveden na trh před více než 50 lety v tehdejším západním Německu, a před více než 25 lety 
u nás. Jen v ČR si lidé za rok koupí kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Potvrzuje to, že jsou 
s ním spokojeni a že pomáhá. 

800 tbl.
300 tbl. 200 tbl.

Inzerce
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EDITORIAL

evím, jak vám, ale novoroční předsevzetí mi nikdy moc nefungovala. Něco, 
co si člověk naordinuje a nadiktuje hlavou, aniž by měl silnou vnitřní 

motivaci a změna vycházela z hlubšího pochopení její nutnosti, nemůže 
mít dlouhého trvání. A tak si říkám, že na to letos půjdu úplně jinak.

V článku na str. 46 o fenoménu a antihrdinovi naší doby, který si začne říkat 
Joker, nasadí si permanentní úsměv a zahnaný do kouta vezme spravedlnost 

do vlastních rukou, se spolu se smutným klaunem zamýšlím nad tím, 
proč jsme my lidé jako celek tak zlí a vyznáváme hodnoty, jež se absolutně 

neslučují s duševním zdravím, natož pak se štěstím nebo radostí.

Namísto mudrování o tom, proč se tenhle svět zanořil do míst, kde záda ztrácejí svůj 
slušný název, jsem se rozhodl začít u sebe a přispět do společné „kasy“ tím, že změním 

některé své návyky a úhly pohledu. Budu samozřejmě moc rád, když se ke mně 
přidáte. Jakmile nás na to bude víc, můžeme si vzájemně dodávat odvahu i inspiraci.

Blbé nálady už bylo dost, nemyslíte? Neznamená to, že když se okolo nás a často 
i v nás děje spousta nepěkných věcí, že je vezmeme za své a musíme se na svět 

dívat negativní optikou. Pozor, nemluvím teď o falešně hrané pozitivitě, kdy se na 
sebe budeme culit, zatímco nám cuká levé oko. Mám na mysli to, že zapracujeme 

na tom, jak se cítíme, jak se na věci díváme a jaký k nim zaujímáme postoj. 
Pokud se budeme snažit změnit svět a neustále se budeme rozčilovat 

nad tím, jak (ne)funguje systém, musíme nutně vyhořet a pohořet.

Klíčem je dělat věci a žít tak, abychom se my sami cítili lépe. Je to jako v onom 
rčení „Dva vězni hledí z okna cely ven, jeden vidí hvězdy a druhý bláto jen“. Ne, 
nemůžeme si namlouvat, jak je všechno super, popírat negativní zprávy, které 

se nám nelíbí a nehodí, a před realitou zavírat oči. Jakmile ale věci přijmeme 
tak, jak jsou, a zaměříme se na to, jak se cítíme MY SAMI, úspěch je zaručen.

Jestli budeme naštvaní, zahořklí, negativní, ukřivdění a nevděční, nebo se na 
život podíváme z té lepší stránky, záleží jen na našem rozhodnutí. Přesvědčil 
jsem se o tom totiž na vlastní kůži před Vánoci, když jsem se vydal prodávat 

vánoční stromky do Faustova domu na pražském Karlově náměstí. Vilda 
a Pepa, kteří tam kroutí už osmou sezonu, mě tam doslova 

nakazili svým nadšením. (Více v reportáži na straně 8.)

Buď můžete jít ráno do práce otrávení, bědovat nad 
tím, že prší, je zima, bolí vás nohy a ruce a dvanáct 

hodin budete protivní, nebo si to užijete. Tihle kluci 
na to totiž kápli. Celou dobu se snaží o to, aby od nich 
lidi odcházeli šťastní, což má jeden zásadní „vedlejší“ 

efekt – šťastní jsou i oni. A právě o to přece jde. Jak ale říkával 
Ivánek, kamarád: „Musíme tomu štěstíčku jít naproti.“

Inspirativní čtení přeje

 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Jdi za štěstím!
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ŠIFRA  
UPŘÍMNÉHO  
MISTRA

P okaždé je to stejné. Poslední 
měsíc v roce, nervozita stoupá, 
napětí by se dalo krájet a všich-
ni se těší na Vánoce. Většinou 

proto, že hektický maraton živený úkli-
dovou, pečicí a  nákupní horečkou brzy 
skončí. A proč tohle všechno? Kvůli pár 
minutám klidu a  umělé pohody, jež za 
chvilku pominou, a  většina – obzvláště 
žen – si je ani nevychutná, neboť jsou tak 
unavené, že sotva drží otevřená víčka.

Nápor na psychiku je to tak velký, a to 
i pro ty, kteří nepečou a neuklízí, že to 
občas někdo nevydrží a buď sprovodí ze 
světa sebe, nebo někoho jiného. Muži, 
jenž čtrnáct dní před Štědrým dnem 
zaútočil střelnou zbraní v nemocnici, se 
naneštěstí povedlo obojí.

Psychopat, magor, blázen, pomyslí si 
mnozí, čin odsoudí a možná je ani nena-
padne zamyslet se, jak je hranice mezi 
šílenstvím a tím, co se na této planetě po-
važuje za normální, tenká. Dvaačtyřiceti-
letý Ctirad Vitásek, stavební technik, kte-
rý nakráčel do čekárny traumatologické 
ambulance ve třetím patře ostravské 
fakultní nemocnice, nelegálně drženou 
zbraní začal střílet do pacientů, z nichž 
sedm jich útok nepřežilo. Osmou obětí 
se stal sám střelec, který si jednou z ku-
lek prostřelil hlavu. „Byl pořád pozitivně 
naladěný. Byl jediný, kdo holkám v kan-
celáři nosil kytky. Jezdili jsme spolu na 
lyže, sportovali jsme. Prostě to byl 
normální chlap…“ prozradil novi-
nářům jeho kolega. Též podle sou-
sedů ve vesnici, kde bydleli jeho 
rodiče, byl považován za vyrovna-
ného člověka a pohodáře. 

Do lidí nevidíte a  netušíte, 
co se jim zrovna honí hlavou. 
Chtěl bych říct „buďte rádi“. 
Protože to, co se odehrává 
v lidských hlavách, jsou ho-
tová jatka, oproti kterým 
se to, co můžete vidět 
v realitě, jeví jako 
procházka rů-

žovou zahradou i s ordinací. Jsou jako ča-
sované bomby. Na druhou stranu, i když 
je to nepříjemné, je důležité učit se do lidí 
vidět. Když víte, na čem jste, můžete se 
podle toho zařídit a dát si bacha. 

Jestliže se říká, že realitu tvoří myš-
lenky, co to vlastně znamená? Že to, co 
si pomyslíte, je stejné, jako by se to sta-
lo. Myšlenka má úplně stejnou váhu jako 
čin. Protože podle toho, jací jste a  co 
máte v  hlavě, se skládá váš život, osud 
a pocit životního štěstí či neštěstí. I proto 
to tady vypadá tak, jak to vypadá, a dění 
na této planetě připomíná peklo. Většina 
lidí považuje ošklivý svět za důvod toho, 
proč se jim nedaří či proč jsou zklamaní, 
smutní, naštvaní či zlí. Ale je to přesně 
naopak. Protože jsou zklamaní, smutní, 
naštvaní či zlí, je ošklivý i svět. Je to právě 
kvůli tomu, co se odehrává ve vašem vě-
domí a podvědomí.

To pravé peklo, v  němž jsou potom 
nuceni přežívat, si na Zemi dělají sami 
lidé. Zní to jako metafora, ale tak to do-
opravdy je. I to je důvod, proč musejí být 
lidé drženi na Zemi izolovaně od zbytku 
vesmíru, jako zvířata v kleci či pokusné 
laboratoři. Tím, že nejsou schopni ovlá-
dat myšlenky ani emoce, ale myšlenky 
a emoce ovládají je, jsou totiž nebezpeční 
sobě i okolí. 

Důležité a  opravdové je vždy jenom 
to, co člověk skrývá uvnitř a jaké ho 

k tomu, co činí, vedou důvody. Ne 
to, co lidé ukazují navenek. Nej-
nebezpečnější bývají právě ti, 
kteří se na vás usmívají a  jsou 

sladcí jako cukrkandl. Jakmile 
se na mě někdo culí, kladu 

si obvykle v  duchu dvě 
otázky: 1) Co potřebu-
ješ? a 2) Kde máš nůž? 
Ti největší darebáci jsou 
často v největší pohodě, 
protože jim tenhle pre-
dátorský svět vícemé-
ně vyhovuje a  rochní 

si v něm jako čuňata 

v bahně. Úsměv je jen součástí hry. Na-
opak, když se někdo vzteká a kope kolem 
sebe, může to být hodný člověk, který 
je jen nešťastný a zoufalý. Proto je třeba 
rozlišovat a  pátrat jako inspektor Co-
lumbo, jaké má člověk ke svému chování 
motivy. Trestní řád ani společenská mo-
rálka to nijak nezohledňuje a nerozlišuje. 
Střílíš, jsi špatný, usmíváš se, jsi dobrý. Co 
když tomu prvnímu ale ruply nervy, pro-
tože mu ubližovali, a ten, co se usmívá, je 
sadistická bestie? V tom je přece zásadní 
rozdíl. (Více v článku na straně 46.)

Myšlenkami lidí se generuje ohromné 
množství energie, která se spojuje v  ja-
kousi kolektivní sílu. Ta potom utváří 
svět takový, jaký je. Něco jiného vytváří 
energie radosti a lásky, něco jiného ener-
gie strachu a zloby. Jediné štěstí v neštěs-
tí je, že vibrace na Zemi jsou tak pomalé 
a hutné, že myšlenky nepůsobí okamži-
tou, ale postupnou destrukci; a tak když 
si pomyslíte něco nebezpečného, realitu 
a budoucnost to sice ovlivní, ale dopad 
nebude plný a okamžitý. A tak je možné 
dělat chyby a je zde prostor pro to emoce 
a myšlení trénovat a ovládat. Proto jste 
také v karanténě, abyste se to tady nauči-
li a nedělali ve vesmíru ostudu.

Já vím, někteří z vás určitě řeknou, že 
lidstvo je ve vesmíru samo a je vrcholem  
stvoření. To by bylo smutné, nemyslíte? 
Teď si ale představte, že existují světy 
a sféry, kde je přenos informací tak rych-
lý, že se stane to, na co pomyslíte, oka-
mžitě. A proto tam mohou být jen ti, kte-
ří své myšlenky a emoce umějí ovládat.

„Táhni do haj*lu…“ – „Polib mi p*del.“ 
– „Vy*er si voko.“ – „Strč si to do řiti.“ – 
„Vlez mi na záda.“ – „Přetrhnu tě vejpůl.“ 
– „Už tě nechci vidět.“ – „Chcípni!“ – „Za-
biju tě...“ – „Já se picnu.“ Jak by to tady asi 
vypadalo, kdyby se splnilo v milisekundě 
každé vaše vyřčené či vymyšlené přání 
či výhružka? Jen jsem na to pomyslel 
a  představil si to a  celý jsem se zpotil. 
A málem i něco horšího. Vidíte? A tako-
vou sílu má jedna jediná myšlenka.  vid 

Já se picnu…
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ZPRÁVY

Z jiného SVĚTA
PITBUL, ČIVAVA A POSLANEC. 
Třicátého června 2017 byla 
psychiatrickým ústavem přezdívaným 
český parlament schválena novela 
veterinárního zákona 166/1999 
o povinném čipování psů. Poslanci, kteří 
zřejmě tradičně nečetli, o čem hlasují, 
spojili povinnost čipování s platností 
očkování proti vzteklině, které je u nás 
odjakživa povinné. Znamená to jediné: 
nečipovaný pes, i když očkovaný, 
nebude za očkovaného úředně uznán, 
a to pod pokutou 20 tisíc korun. Jako 
kdyby se hladina protilátek v krvi řídila 
razítkem! A opačně, veterinární lékař 
nesmí naočkovat nečipovaného psa. 
Takže buď zákon poruší doktor tím, že 
nečipovaného psa naočkuje, nebo ho 
nenaočkuje, protože není očipován, a tak 
poruší zákon tím, že neumožní majiteli 
psa splnit druhou zákonnou povinnost. 
Úřady si od čipování slibovaly usnadnění 
identifikace psů kontrolními orgány, a tím 
i zefektivnění monitoringu nelegálních 
chovů, takzvaných množíren. Má to ale 
háček – zmiňovaná novela nepožaduje 
povinný zápis do registru psů. Každý 
kromě poslanců tak asi chápe, že to je 
úplně k ničemu, když nebude čip nikde 
evidován. A budou snad policisté po ulici 
běhat s čtečkami čipů? Jen ať to zkusí na 
našeho pudlíka. Bene, trhej! To se zase 
jednou pitbul nažral a čivava zůstala celá. 

ZARUČENĚ ČERSTVÉ. Z farmářských trhů v pražských Dejvicích zmizely stánky 
s mořskými rybami a plody moře kvůli porušení tržního řádu. Magistrát si totiž po 
deseti letech všiml, že mořské ryby nejsou z českých farem. Absence oblíbených 
mořských pochutin vzbudila nevoli hlavně mezi občany Dejvic. „Pro mě byly čerstvé 
ryby hlavním důvodem, proč chodit na trhy. Sobotní ústřice mi chybí. Podle mě 
trhy nejsou jen o farmářském zboží, ale i o čerstvém zboží a o street food – viz 
nejlepší kalamáry v Praze,“ stěžoval si jeden z mnoha hlasů na Facebooku v reakci 
na vyhazov dvou stánků s tímto druhem zboží. Andrea Vodňanská, zástupkyně 
provozovatelů trhů na Vítězném náměstí neboli Kulaťáku, serveru Lidovky.cz řekla: 
„Stánky s mořskými rybami jsou neuvěřitelně oblíbené a na trzích chybí. Máme 
mnoho zahraničních návštěvníků a spousta těch místních absenci ryb komentuje. 
Potřebujeme najít cestu, jak stánky vrátit.“ Mluvčí magistrátu Vít Hofman ale podotkl, 
že ze samotné podstaty definice farmářských trhů vyplývá, že má jít pouze o lokální 
a sezonní farmářské produkty. To, že mořské ryby nebyly lokální, asi každý pochopil, 
ale kdyby bylo čerstvé zboží dovezeno přímo od chorvatských či italských rybářů, 
nebo aspoň z mořských farem, asi by se tolik nestalo. Jenže magistrátní kontroly 
podle Hofmana zjistily, že se na trhu prodávali tuňáci, krevety, slávky nebo ústřice 
nakoupené ve velkoobchodech Makro či Nowaco. Aspoň se to po cestě nezkazilo…

„DO DŮCHODU NIKDY NEPŮJDU,“ říkával známý britský televizní šéfkuchař Gary 
Rhodes, který nečekaně zemřel na konci roku 2019 v nedožitých 60 letech, když po 
večeři nešťastně uklouzl a praštil se do hlavy. Když v dětství opustil Garyho, jeho 
matku a dva mladší sourozence otec, pomáhal mamince s péčí o mladší děti a brzy se 
stal rodinným kuchařem. „Pamatuju si, že sestřičce Cheryl bylo tehdy šest. Vyzvedával 
jsem ji ze školy a doma jsme plánovali, co budeme ten večer vařit,“ vzpomínal později 
muž, na kterého všichni vzpomínají kvůli jeho poctivosti. „Když mě máma požádala, 
abych třeba zapnul myčku s nádobím, než přišla z práce, bylo vše roztříděné a uklizené 
v policích,“ vysvětloval držitel Řádu britského impéria svůj životní postoj „dělat víc, 
než měl za úkol“. „Až umřu, chci, aby se na mě vzpomínalo jako na člověka, který vždy 
makal na 100 procent. Pokud bych tím někoho inspiroval, je to nejvíc, čeho můžu 
dosáhnout,“ uvedl nedlouho před svou smrtí Gary Rhodes, jenž byl důkazem toho, že 
není důležité, jak dlouho žijeme, ale kolik toho stihneme a jestli má náš život smysl.

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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STÁT A LID. Vítek a Marcela Kociánovi z Brna se starají 
o třináctiletého Matěje, který zůstal po operaci mandlí postižený 
a potřebuje nepřetržitou péči. Rodiče o něj obětavě pečují, ovšem 
nyní musela paní Marcela do nemocnice na plánovaný zákrok 
a o syna se neměl kdo postarat. Na jižní Moravě ani jinde v ČR 
neexistuje zařízení, kam by bylo možné takovéto děti dočasně 
umístit. Kociánovi dřív spoléhali hlavně na nemocnice. Zákon 
říká, že se zdravotnická zařízení mohou starat jen o pacienty, 
kteří potřebují zdravotní péči. A Matěj potřebuje dostávat léky 
i jiné zdravotnické úkony, což běžní sociální pracovníci dělat 
nemohou. I přesto nemocnice odmítají chlapce z kapacitních 
a organizačních důvodů přijmout. Ironií osudu se tak jedinou 
nadějí rodině stala Dětská nemocnice v Brně, kde v roce 2010 
po zfušované operaci mandlí Matěj upadl do takzvaného 
bdělého kómatu. Nemocnice rodině až dosud vycházela vstříc, 
tentokrát však ředitel odmítl s tím, že nebudou suplovat sociální 
a domácí péči. Pomoc odmítlo i ministerstvo zdravotnictví. 
Samozřejmě by to šlo zařídit, kdyby se chtělo. Stát ale opět 
vyslal občanům jasný signál: zmrzačit, trápit, okrádat vás 
a jinak škodit vám můžeme, ale pomoc od nás nečekejte.

V RUKAVIČKÁCH. Také vás děsí, jak někteří lidé makají 
špinavýma rukama na rohlíky a housky v supermarketech, 
ačkoli mají kolem sebe na stojanech milion párů mikrotenových 
rukavic a sáčků? Nejlepší samozřejmě je, když zjistí, že není 
rohlík tak měkký, jak si představovali, nechají ho promáčknutý 
ležet a zahnojeným palcem začnou zkoušet jiný. Naposledy 
jsem zahlédl takto úřadovat partičku dělníků dorazivších přímo 
ze stavby, jejichž ruce byly černé jako venkovní tma. Měl jsem 
nutkání je na to upozornit, ale vzhledem k přesile a jejich svalům 
jsem si to rozmyslel a udělal si bezlepkový večer. Alespoň jsem 
nedopadl jako ochranka v jednom ostravském supermarketu, kde 
si prodavačka všimla, že nakupující ochmatává pečivo holýma 
rukama bez použití rukaviček nebo sáčku. Řekla proto přítomnému 
pracovníkovi ostrahy, aby ženu napomenul. Když to udělal, 
žena začala na muže křičet a nadávat mu, přejela ho vozíkem 
a přivolala stejně pozitivně naladěného manžela, který nezaváhal 
a uzemnil pracovníka ostrahy dobře mířenou ránou pěstí. Ti 
dva dali rčení „nejednat v rukavičkách“ zcela nový rozměr… 

(A)SOCIÁLNÍ DEMOKRAT. Petr Kajnar, bývalý primátor města 
Ostrava, který má České straně sociálně demokratické v krajských 
volbách 2020 pomoci v Moravskoslezském kraji opět zvítězit, 
nevykročil zrovna pravou nohou. Naopak, jako správný (a)
sociální demokrat hned zkraje ukázal, co je zač, když se vyjádřil 
ke kauze domova důchodců Slunečnice. Personál tam nadával 
seniorům do prasat a pohlavních orgánů a staré lidi ponižoval 
nebo jim vyhrožoval. Poté, co na nepřípustné chování některých 
ošetřovatelek upozornily reportáže televize Seznam a viníci byli 
propuštěni, se jich Kajnar zastal na sociálních sítích slovy: „Kolik je 
asi v Česku lidí, kteří budou s noblesou Ladislava Špačka, srdcem 
matky Terezy a za minimální mzdu utírat pokálené, dementní 
starce a stařeny, které jejich děti odložily do starobince, protože 
si musí užít života?“ Pan politik se asi domnívá, že je vše otázka 
peněz, a kdyby personál bral 100 tisíc jako on ve svých funkcích, 
seniory by oslovoval „babičko“ a „dědečku“. Je to asi jako očekávat, 
že když bere primátor tolik, bude se chovat lépe než pan Kajnar. 
Stejně hloupé je i tvrzení, že lidé odkládají rodiče do starobince, 
aby si mohli užít života. Napadlo jej třeba, že by neuživili rodinu 
z jednoho platu nebo nemají tolik peněz na ošetřovatele? Aby 
se pan Kajnar jednou nedivil, neboť taky bude starý (a vzhledem 
k nynějším výrokům zřejmě i dementní), až ho někdo kopne do 
zadku. Nikoli s noblesou Ladislava Špačka, ale s rozběhem.

NEPOUČITELNÍ? Migranti ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu 
a dalších zemí se velmi úspěšně začleňují do německé 
společnosti. Jen asi trochu jinak, než by si Němci a s nimi celá 
Evropa přáli. Německé úřady totiž uvedly, že noví přistěhovalci 
zdatně konkurují zavedeným arabským zločineckým gangům, 
snaží se je vytlačit a dostávají se s nimi do konfliktů. Policie také 
varovala před bohatými bojovými zkušenostmi přistěhovalců 
z masové (a řízené) migrační vlny, která se na Evropu začala valit 
v roce 2015. (Na této informaci je obzvláště pikantní fakt, že 
každý, kdo upozorňoval na to, že mladí svalnatí hoši vystupující 
z lodí neziskovek, které je sem pašovaly, vypadají spíš jako 
armáda, byl prohlašován za rasistu, blázna či dezinformátora.) 
Zločinecké klany jsou aktivní po celém Německu a jen v Berlíně 
mají tisíce členů. Německé úřady ani politici však neztrácejí smysl 
pro humor. Berlínský senátor Andreas Geisel, který má na starost 
vnitřní záležitosti, uvedl, že Němci nutně potřebují „další nástroje 
k boji proti zločinu, například opatření, které by podezřelé 
zločince přinutilo vysvětlit původ jejich majetku“. Šéf Spolkového 
kriminálního úřadu BKA Holger Münch zase řekl, že „musí tento 
jev pozorně sledovat“, že úřady se zavedenými klany napojenými 
na arabský svět „bojují dlouhá léta“ a že se musí poučit. Sluší se 
dodat, že v německých volebních průzkumech vedou naprosto 
šílení Zelení, kteří jsou v podpoře nelegální migrace ještě 
mnohem radikálnější než uvolněná migrační politika Angely 
Merkelové, jež problémy tohoto rázu způsobila. Ach, ti Němci... 
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N ervózně přešlapuji před Faus-
tovým domem na pražském 
Karlově náměstí. Německý 
vzdělanec, jenž uzavřel smlou-

vu s peklem, v barokním paláci sice osob-
ně nebydlel, ale věci se tu děly vskutku 
čertovské. Na místě dávného pohanského 
popraviště se alchymií a  magií zabýval 
jak první známý majitel Edward Kelley, 
podvodník a nedostudovaný magistr, je-
muž v rodné Anglii uřízli uši a v Čechách 
si při dvou útěcích z vězení zlomil postup-
ně obě nohy, tak jeho další vlastníci.

Tajemné pověsti domu asi nejvíc při-
spěl Ferdinand Antonín Mladota ze Solo-
pysk, který zde měl několik přístrojů zho-
tovených na principech optiky, elektřiny 
a magnetismu, figuríny pohybující se na 
natažené pero či samouzavírací dveře. Při 
jeho chemických pokusech prý šlehaly 
plameny vysoko z oken a o řádění ďábla 
v tomto domě mluvila celá Praha. Fámy 
jen podpořil na přelomu 19. a 20. století 
kaplan sousedního kostela, který byl váš-
nivým sběratelem předmětů souvisejí-
cích se smrtí, jako jsou lebky nebo zbytky 
šibenic. V té době dům koupila Všeobecná 
fakultní nemocnice, jíž patří dodnes.

Mě ale zajímá majestátní brána z  18. 
století, která hned vedle růžového Faus-
tova domu směřuje do zahrady kostela sv. 
Jana na Skalce. Za ní se totiž ukrývá jiný 
magický prostor – místo, kde se už deset 
let prodávají vánoční stromečky.

V  8.20 je brána nedobytná. „Já se 
omlouvám, ale do půlnoci jsem s přítel-
kyní vyráběl vánoční ozdoby, a navíc jsem 
si zapomněl nůžky. Nůžky a čelovka, to 
je nejdůležitější věc,“ vítá mě před mojí 
první směnou prodejce stromků Vilém 
Herčík. (A  taky jägerovky, jak mi dobře 
poradil.) „Máme sice oficiálně od osmi, ale 

ještě nikdy se nestalo, že někdo přišel pro 
stromek před půl devátou,“ vysvětluje vy-
studovaný zahradník, který rostlinami, 
přírodou a vším, co s ní souvisí, doslova 
žije. Od března do listopadu se v  jedné 
firmě stará o údržbu zahradních ploch, 
ve zbytku roku pak zastřihává sady. Jasný 
má i program na prosinec...

Ač je Vildovi teprve čtyřiadvacet, se 
svým o čtyři roky starším bráchou Jose-
fem tu kroutí již osmou sezonu. Právě za 
nimi mě poslal Robert Šíma, majitel firmy 
Abies Vysočina, která patří mezi největší 
pěstitele vánočních stromků u  nás. Na 
plantážích na Jihlavsku rostou stromky 

dlouhých osm let, než zamíří do skladu 
za Prahou a odtud pak na jedno z prodej-
ních míst označených žlutozelenou cedulí 
České stromky či Stromky z  Vysočiny. 
Pokud uvidíte tuhle ceduli, můžete si být 
jisti, že vaše jedlička nepřijela z Dánska, 
které jedlemi zásobuje celou Evropu.

Zatímco si ale Dánové nejlepší stromy 
nechají pro sebe nebo je dovezou Něm-
cům či Rakušanům, na východ putují ty 
horší. Pěstované mimochodem na písči-
té půdě, kde by bez půl tuny chemie na 
hektar nevyrostla ani větvička. „Původní 
myšlenka byla vypěstovat si stromky po-
dle našich představ v kvalitě, kterou jinde 
nekoupíte, přímo pro zákazníky. Bez pře-
kupníků. To byla a je od počátku filozofie 
naší firmy,“ prozradil mi Robert v buňce 
nedaleko Jesenice, odkud řídí celou slo-

žitou logistiku. Neustále visí na telefonu, 
řeší rozbitá auta a  všechny nečekané 
problémy, dopravu stromků z Vysočiny, 
jejich třídění podle kategorií i  následné 
zásobování prodejních míst – tak, aby vše 
plynulo co možná nejhladčeji.

Až přijde kontrolorka
„Můžu nějak pomoct?“ vítá Vilém Herčík 
prvního zákazníka. „Zatím ne, čekám 
až přijde kontrolorka,“ ušklíbne se chla-
pík, který vlastní kamenolom v  jižních 
Čechách. Po příchodu manželky je pro-
ces rychlý – jedli, kterou schválila, Vilda 
oseká sekyrkou, aby se vešla do stojanu, 

a společně ji pak vložíme do válce, na kte-
rém je namotaná síť. Protáhneme jej bub-
nem, uděláme uzlík a může se nakládat.

Pro stromky do Faustova domu, re-
spektive zahrady přilehlého kostela, 
chodí hlavně lidé z kanceláří a obyvatelé 
domů z  blízkého okolí. A  také postavy 
v bílých pláštích, které si sem odskočí ze 
sousední nemocnice. Vil da s Pepou tam 
každý rok takticky rozmístí letáky.

To, že se v této části Prahy stavěly čin-
žovní domy plné bytů s vysokými stropy, 
má pro prodejce jednu neoddiskutova-
telnou výhodu – kupují se větší, a tudíž 
i dražší stromy. Dá se zajet buď do dvora, 
nebo, pokud má řidič štěstí, zaparkuje 
na jednom z parkovišť před nemocnicí. 
Tento rok se ale na Vildu a jeho zákazníky 
zaměřil jeden obzvláště horlivý policista, 

Nechal jsem se zaměstnat jak prodejce vánočních stromků z Vysočiny ve 
Faustově domě, a zažil tak velmi zábavnou a poučnou sociologickou sondu do 

českých povah, partnerství a domácností. 

Jedličkáři vs. borovičkáři

„Můžu nějak pomoct?“ vítá Vilém Herčík prvního 
zákazníka. „Zatím ne, čekám až přijde kontrolorka,“ 
ušklíbne se muž, jenž vlastní kamenolom v jižních Čechách. 
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který číhá na každého, kdo zde na chvilku 
zastaví, a vybírá „peníze na Vánoce“. Vildu 
zkasíroval za to, že vystavil dva stromky 
před bránu na „veřejné prostranství“.

Někdo hodí po nákupu strom přes ra-
meno a jde. „Za to, že si ho tu nechám, 
opravdu nic neplatím?“ ujišťuje se sympa-
tická dáma. Ani korunu. Mnoho zákazní-
ků strom vybere a zaplatí, ale vyzvednou 
si ho až těsně před Vánoci. Díky prosto-
ru, který nabízí uzavřená zahrada kolem 
kostela, jejíž masivní vrata se na noc za-
mykají, je možné nabídnout i tento nad-
standard. „Od lavičky“ dozadu stojí kupa 
prodaných nebo zarezervovaných strom-
ků, které z nějakého důvodu přitahují dal-
ší a další zákazníky. Není výjimkou, že se 
jim líbí jedině ten prodaný a žádný jiný. 
Nakonec jim vybereme co nejpodobnější. 
Rezervovat a  uschovat stromky by při 
prodeji na ulici nebylo tak snadné. Přede-
vším kvůli nedostatku místa.

Prodejci jsou na stánku téměř nonstop 
až do Vánoc; někteří spí v karavanu nebo 
v autě, další dojíždějí. Bratři Herčíkovi na-
štěstí bydlí v pronajatém bytě na Floře, 
a tak mohou spát ve své vlastní posteli. Ji-
nak tu jsou od 26. listopadu do 23. prosin-
ce každý den minimálně dvanáct hodin.

Kdybych prý potřeboval na záchod, 
mám vyrazit do nedaleké Václavské 
kavárny ve stejnojmenné pasáži. Ta se 
nachází v  místě, kde byla po náletech 
na Prahu za války desítky let proluka, 
a dřív se tu mimo jiné prodávaly vánoční 
stromky. Číšnicím v kavárně kluci každý 
rok nanosí zelené a zlaté jmelí a jedlové 
či borové větvičky a mohou chodit sem. 
Takže až v prosinci uvidíte mladíky po-
bíhající po Karláku s  větvičkami jmelí 
a soustředěným výrazem, neptejte se na 
cenu, ale rychle jim uvolněte cestu.

Vilda popadne větvičky, ale vrací se po-
dezřele brzy. Bez větviček, ale s nepoříze-
nou. Prý tam byla fronta, a tak se radši 
vrátil, aby mě na stánku nenechal dlouho 
samotného. Jako zkušený zahradník má 
„načasovaný“ metabolismus, a tak „to po-
čká“. „Teplé jídlo je v tomhle oboru vylou-
čené a o splachovacím záchodu si můžeš 
nechat jen zdát,“ mávne rukou a dodá, že 
jeho mozek jednoduše pochopí, kdy je 

třeba vydržet, a kdy naopak povolit. „Ce-
lou dobu nic, ale jakmile otevřu vchodové 
dveře, sotva doběhnu domů,“ směje se.

To bude velké
Originálně vyřešila odnos stromku po-
starší vitální dáma, jež jedličku i s kvě-
tináčem s naší pomocí nasoukala do ná-
kupní tašky na kolečkách. Vilda uznale 
pokyvuje hlavou nad jejím důvtipem.

Veselý a  komunikativní extrovert je 
rozhodnut zákazníkům splnit, co jim na 
očích uvidí. „Vy ze mě máte radost, co?“ 
ptá se paní, která dorazila koupit stromek 
z ministerstva životního prostředí a vybí-
rá dobrou čtvrthodinu. Rozbalujeme ze 
sítí další a další kousky. „Ano, mám, jste 
tady teď jediná,“ pohotově vypálí Vilda 
a uklidňuje ji: „Stejně bych to musel někdy 
rozbalit.“ Paní se nemůže rozhodnout 
a  obává se, aby cena nepřekročila 400 

korun, protože víc jí v úřadě neproplatí. 
Když se asi po dvaceti minutách zakouká 
do malé jedličky, i se síťkou přesáhne roz-
počet jen o 44 korun. Dá je prý ze svého. 
Asi aby ministerstvu zbylo na dotace… 

Protože před obědem lidi moc necho-
dí, zasvěcuje mě Vilda do tajů prodeje. 
Ukazuje mi, kde jsou borovice, kde smrč-
ky, a rozdíly mezi kategoriemi jedlí. Ty 
jsou nejoblíbenější a je jich tu nejvíc. Roz-
baluji několik sítí a za chvíli prodávám 
svoji první jedli. V květináči. „Jste moc 
šikovný,“ usmívá se na mě drobná Viet-
namka poté, co jí udělám rychlou jedlo-
vou přehlídku a stromek donesu a nalo-
žím do auta před nemocnicí. Tohle mi 
(při manuální práci) ještě nikdo neřekl...

Postupně se učím tipovat zákazníky 
a chytám Vildovy grify. „Jedličkář?“ od-
haduji. Můj učitel kýve: „To bude velké.“ 
Pán si vybírá dvouapůlmetrovou jedli 
Gold Premium, ale chtěl by ji za cenu 
stromku o  kategorii nižšího. „Jestli 

chcete dobrou, musíte zaplatit,“ nedá 
se obměkčit Vilda. Pan Hůlka brumlá: 
„Draze koupit, to umí každý.“ Nakonec 
odchází s tím, že se určitě vrátí. Vrátil 
se ještě třikrát. Poprvé si s těžkým srd-
cem jedli zarezervoval. Když si pro ni 
druhý den přišel, všiml si jiné prémiové 
jedle, o trochu nižší a tři stovky levněj-
ší. Když mu je postavím vedle sebe, je 
šťastný, že dostane skoro stejně dobrou 
jedli levněji, a  mění rezervaci. Za dvě 
hodiny si pro ni přijíždí autem, a spoko-
jené jsou obě strany.

Ke konci mojí první směny přichází 
americký pár, který shání aspoň dvoua-
půlmetrový strom. Protože se vůbec ne-
ptají na cenu, vedu je rovnou k nádherné 
třímetrové jedli Gold Premium. Docela 
jsem si ale naběhl. Bez zaváhání ji kupují, 
ale zároveň ji po nás chtějí odnést domů. 
Tato služba je za příplatek a není automa-

tická, ale co bych pro zákazníka neudělal. 
A  tak poté, co Vilda, kterému sekyrka 
v  ruce poskakuje jako hudební nástroj, 
precizně oseká kmen a  zabalíme ji do 
sítě, přistává mi tahle kavkazská kráska 
z  Vysočiny na rameni. „Hlavně nemysli 
na to, že neseš tak velký strom,“ radí mi 
Vilda. „Musíš odvést pozornost, aby si 
to mozek neuvědomil, jinak jsi v prdeli,“ 
volá na mě a loučí se slovem „Ahoj“, nikoli 
„Ahoj zítra“. Jeho pohled prozrazuje, že 
nevěří, že se ještě někdy ukážu.  

Prvních sto metrů to jde, ale pak se 
strom začne pronášet. Američanka žene 
tak, že bych jí nestačil ani bez stromu. Po-
řádně nevidím na cestu, ale možná je to 
tak lepší. Funím a začínají mě pekelně bo-
let ruce. „Zaplatím ti,“ motivuje mě paní. 
V  duchu si říkám, že jestli to se mnou 
šlehne, nepomůžou jí ani všechny dola-
ry světa. Za chvíli poprvé opírám strom 
o zem. Doufám, že nekecala a fakt bydlí 
blízko. Nakonec břemeno s obtížemi do-

„Jednou jsem tak bloumal okolo, koupil tu stromek 
a od té doby už jezdím jenom sem. Ti kluci jsou prostě 
skvělí,“ usmívá se muž, který stavěl pražské metro.
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táhnu až před dům, kde se dozvídám, že 
byt je až v pátém patře. Naštěstí má dům 
výtah. Pak už zbývá „jen“ vytáhnout jedli 
po točitých dřevěných schodech do hor-
ního patra bytu. Na zem spadlo trochu 
jehličí a na podlaze je našlapáno, ale paní 
pohrdavě mávne rukou: „Uklízečka to 
uklidí.“ Tak jestli do tohohle bytu chodí 
uklízečka, nedovedu si představit, jak by 
vypadal bez ní. Ale výhled na osvětlený 
Pražský hrad je odtud krásný, to zase jo…

V jiném světě
Moje druhá směna připadá hned na další 
den, pátek 13. prosince. A tak doufám, že 
si neublížím. Mám totiž v plánu po roz-
balování, zabalování i  nošení stromků 
vyzkoušet i  jejich osekávání. Když vám 
přijde jeden zákazník a máte na to čas, 
nějak si poradíte. Co když ale přijde pět 
lidí najednou? Tady už hraje roli nejen 
preciznost provedení, ale hlavně rychlost.

I proto už je nás na stánku trochu víc. 
Dorazil Vildův spolužák, zahradník Hon-
za, a taky brácha Josef, který byl ve čtvr-
tek ve škole – na Karlově univerzitě stu-
duje psychologii. Pepa je stejně pohodový 
jako Vilda a skvěle se doplňují, takže je 
při práci neustále legrace. Kluci jsou, jen 
tak mimochodem, vnuky známého gra-
fika Josefa Herčíka, který vytvořil třeba 
stovky proslulých poštovních známek. 
Hned po svém příchodu Pepa velí k úkli-
du a naaranžování stánku, aby celý stůl 
pokrývaly větve a zelené a zlaté jmelí.

Prodejní místo u  Faustova domu na 
pražském Karlově náměstí se výrazně liší 
od všech, která si jen dovedete představit. 
Je naprosto unikátní – nejen v Praze, ale 
možná v celé republice. Stromky se pro-
dávají před supermarkety, na náměstích, 
na trzích a všude, kde proudí davy lidí. 
Kolem vás pulzuje město (nebo vesnice), 
pobíhají vystresovaní lidé, tlačí se na vás 
a vy nemáte klid. Snažíte se co nejrychleji 
vybrat strom, za který vám doma nevy-
nadají a který bude vypadat hezky a rov-
ně i po rozednění, zaplatit a zmizet. Sem 
si chodí lidé od tohoto shonu odpočinout. 
Jakmile projdou do kostelní zahrady skr-
ze bránu, kterou stavěl slavný Kilián Ig-
nác Dietzenhofer, octnou se v jiném světě. 

Stánku u Faustova domu šéfuje Josef Herčík už osm let; 
Pětimetrová jedle se do Jeepu nakonec vešla, ale pocuchala 
přední sklo; Pepa a Vilda mi půjčili svůj úžasný vaťák. 
A taky sekyrku, ale nikomu se nic nestalo.   Foto ŠIFRA
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Je známo, že se kostely stavěly na mís-
tech s nejvyšší energií. Výjimkou není ani 
kostel sv. Jana ze Skalky, kde jsou, ke cti 
jeho jména, nádherné skalky, pokryté 
skalničkami z  celého světa. Každý rok 
na jaře se sem sjíždějí milovníci skalek 
z celého světa na mezinárodní výstavu. 
V květnu se na dva týdny brána zahrady 
otevře a pak až do listopadu zase zavře, 
dokud ji neobsadí bratři Herčíkovi s vá-
nočními stromky. Z každého, kdo projde 
touto branou, aspoň na chvíli ten nejhorší 
stres opadne, a i největší morous se tro-

chu uklidní. „Díky tomuhle magickému 
místu sem chodí samí pohodoví lidé,“ 
potvrzují Pepa s Vildou a mohu se o tom 
přesvědčit i já. Nikdo nenadává, nevzteká 
se ani není protivný a většina lidí se na 
chvíli zastaví a pokochá. Přispívá k tomu 
i bezvadná komunikace a srdečnost klu-
ků. A tak i ti, kteří zrovna nejsou na řadě 
a čekají, až opracují kmínek stromku zá-
kazníka před nimi, se zapojí do diskuse 
a s povděkem přijímají fórky, které ti dva 
chrlí s kadencí kulometu. Někteří vypa-
dají dokonce smutně, když mají stromek 

připravený a musí zpět do města. Jediný, 
kdo dle Vildy nerad čeká, jsou „pracháči“.

„Základem prodeje vánočních strom-
ků je, aby odcházel zákazník šťastný,“ 
říká Pepa Herčík, který pro zákazníkovu 
radost udělá i nemožné. Aby pobavil jed-
nu holčičku, skočil po hlavě do baličky 
stromků a vypadl zabalený v zelené síti 
jako mořská panna. „Já jsem možná ex-
trovert, ale on je magor,“ zamračí se na-
oko Vilda, který se na chvilku vžije do role 
toho rozumnějšího a zodpovědnějšího.

Jak brzy zjišťuji, devadesát procent zá-
kazníků kluci znají – každý rok se totiž 
vracejí. A to bez ohledu na to, kde bydlí. 
Postarší džentlmen ve slušivém kabátu, 
jenž připomíná režiséra Václav Vorlíčka 
či bývalého ředitele České televize Iva 
Mathé, sem již deset let jezdí z  Dobři-
chovic. „Jednou jsem tak bloumal okolo, 
koupil tu stromek a od té doby už jezdím 
jenom sem. Ti kluci jsou prostě skvělí,“ 
usmívá se muž, který pracoval celý život 
jako stavař v Metrostavu a na starost měl, 
jak napovídá název podniku, stavbu met-
ra. Byl u všeho podstatného, včetně prv-
ního kopnutí u Hlavního nádraží. Nejstar-
ší trasa pražského metra vedla z Florence 
na Kačerov. Stavař ve výslužbě přiznává, 
že stavbu metra provázelo – jako pokaž-
dé při podobných obrovských projektech 
– i několik mimořádných situací, včetně 
propadů ulic, do kterých čas od čas někdo 
spadl, ale vše se podařilo ututlat.

Svoji technickou profesi nezapřel. Nej-
prve precizně přikurtoval prémiovou 
jedli na střechu své zánovní Škody Kamiq 
a poté s milimetrovou přesností vycouval 
ven. Na rozdíl od týpka, který přijel chví-
li před ním a pořídil si rekordní úlovek, 
pětimetrovou jedli. Doteď nechápu, jak 
jsme ten strom dokázali protáhnout ba-
ličkou. Na chvilku jsme sice fyziku ošálili, 
ale narvat pětimetrový strom do Jeepu 
Wrangler, který měří 4334 centimetrů, 
se ukázalo jako velké sousto. Pán to měl 
vymyšlené – jedle bude čouhat z kufru, 
a tak ji tam „nějak“ zapasujeme. Ještě kou-
sek… Bum! Co? Prasklo sklo!

Na čelním skle Jeepu drobný náraz 
kmene stromku způsobil katastrofální 
škody – pavučina se rozletěla do všech 

Jedli si přišel vybrat i herec David Prachař 
se synem Františkem. Byla tak velká, že se 

pro ni museli vrátit autem. Dole: Vilda 
Herčík neztrácí dobrou náladu. Vedle něj 
spolužák a pomocník Honza.   Foto ŠIFRA
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světových stran. Očekával jsem spršku 
nadávek a kolosální průšvih, ale chlapík 
se ukázal jako velký formát. Sklopil hlavu 
a pronesl: „To je moje chyba, byl jsem ve-
předu a měl jsem to hlídat. No nic, budu 
muset vyměnit sklo.“ Poděkoval, potřásl 
nám rukou a  popřál nám hezké Váno-
ce. Přiznat vlastní chybu a zachovat klid 
i v infarktové situaci, to je frajeřina.

Magický spot
Kromě studia psychologie chodí Pepa 
Herčík ještě pracovat do baru. Pochlubí 
se, že prodává, i když tady není, a svěří 
se mi, jaký včera uzavřel obchod. V baru 
měli večírek herci po představení a jeden 
z nich neměl co kouřit. Pepa mu nabídl, 
že mu bude celý večer dávat cigára, ale 
on mu musí slíbit, že si přijde druhý den 
pro stromeček. Petr Vaněk, známý seriá-
lový, filmový a divadelní herec, opravdu 
dorazil. V růžové pletené čepici i s ma-
lou dcerkou, se kterou si vybrali jedlič-
ku v květináči. A ještě si ji nechali přes 
videohovor schválit maminkou. „Vidíš, 
udělal jsem to skvěle. Fakt přišel. Dcer-
ce jsem dal větvičku jmelí, byla šťastná. 
Lidi odtud musí odejít s úsměvem – to 
je alfa a omega tohohle stánku. Nejen že 
přijdou příští rok zase, ale řeknou o tom 
dalším třem lidem,“ vysvětluje Pepa.

Pro stromek si na Karlák chodí i další 
známé osobnosti – třeba hradní mluv-
čí Jiří Ovčáček, vybíral tu i  moderátor 
Martin Veselovský. Naštěstí každý jindy. 
V pátek 13. při mojí směně dorazil i he-
rec David Prachař se synem Františkem. 
Vybrali si prémiovou zlatou jedli, kterou 
si představitel Fausta, jehož nezapome-
nutelně ztvárnil v roce 2001 v předsta-
vení odehrávajícím se v nedalekém vyše-
hradském podzemí, elegantně hodil na 
rameno. „Hm, tak asi přijedeme autem, 
co?“ hlesl pod tou tíhou.

V pátek chodilo víc lidí než ve čtvrtek, 
a tak jsme byli neustále v pohybu. Když 
kluci sekali či balili, prodával jsem jmelí 
nebo stromky v  květináči, či vybaloval 
nové stromky. Z jedle, kterou jsem nara-
fičil na roh stolu a která byla jako z kata-
logu, jsem měl takovou radost, že jsem 
chtěl celý prodej dotáhnout do konce. Ce-

lou jsem si ji nejen zabalil, ale i osekal. Jak 
jsem měl ale z toho tahání stromů namo-
žené ruce – mezitím přijela dodávka no-
vých stromků a museli jsme odnosit asi 
sedmdesát kusů – neměl jsem cit v ruce 
a nemohl se trefit na správné místo. Na-
konec, i díky tomu, že zrovna nebyla fron-
ta, jsem kmínek vytvaroval do obstojné-
ho tvaru. Dostal jsem dýško 30 korun!

Velmi důležitá je celková kompozice 
stánku. Když jsou stromky dobře rozmís-
těny, mohou si lidi sami vybírat i v době, 
kdy je personál zaneprázdněn. Kdyby 
se ve stánku nevyznali a  byli zmatení, 
nepočkají a odejdou. S tím souvisí i další 
věc, kterou mě Pepa naučil. Ten nejhezčí 
strom musíte dát na nejviditelnější mís-
to – takzvaný „magický spot“. Jakmile si 
dáte tu práci a vyberete dobré spoty, pro-
dají se tyhle stromy samy. Tuto prodejní 
techniku jsem si velmi oblíbil. Až do veče-
ra jsem takto prodal asi patnáct jedlí. Ně-

které popadli zákazníci rovnou, pro jiné 
jsem sáhl, když si nemohli vybrat. „Další 
spoťák,“ mrkl jsem vždy spiklenecky na 
Pepu, který má ještě jednu zásadu – netla-
čit na pilu. Klidně řekne nerozhodnému 
zákazníkovi, který se nemůže rozhod-
nout, ať si počká na další várku a přijde 
příští týden. Je si jistý, že opravdu přijde.  
„Pane, to má být radost, ne stres, nemu-
síte to kupovat hned,“ haleká. „No jo, ona 
mě sem poslala žena, abych ještě nedostal 
vynadáno, musím si to promyslet,“ sou-
hlasí pán. „Když vy to umíte tak krásně 
prodávat, tady je vždycky taková legrace.“

Jedna stálá zákaznice se s manželem 
každý rok nervuje, aby vybrali ten nej-
krásnější strom. Kvůli náročnému po-
tomstvu. „No tenhle určitě ne, s tím by 
nás děti vyhodily z domova…“

Směsice zákazníků je skutečně pestrá. 
Po dni a půl dokážu díky Pepovi a Vildovi 
docela dobře odhadnout, kdo si odnese 

jedličku, a kdo je „borovičkář“. „Já to vě-
děl, že je borovičkář,“ raduje se Pepa, „po-
znal jsem ho podle typu kulicha.“

Občas sem zavítají i neskuteční exoti. 
Když se ve čtvrtek k Vildovi přikradl je-
den pobuda, že s ním chce mluvit, zůstala 
v nás malá dušička. Přiblížili jsme se oba 
opatrně k  podezřelému, který vypadal 
jako vrah z pasáže, načež vyhrkl: „Je to 
chlapská věc!“ Hlavou se mi honily různé 
scénáře, ale to, co z něj vypadlo, jsem ne-
čekal. Potřeboval se vymočit, ale nešlo mu 
to tak hladce, jak by potřeboval. „Chytil 
jsem od špatné holky špatnou věc,“ vzte-
kal se, když jsme ho vyháněli a posílali do 
sousední nemocnice. Jak by řekl poručík 
Hamáček z  Černých baronů, koukal na 
nás jako sůva z nudlí, a přitom měl oby-
čejnou kapavku. Anebo nedej bože syfilis. 
Chvilku napětí vystřídal úlevný smích.

Dorazil i muž v bílé bundě, jakýsi pan 
Bušovský, který vypadal, že chce kou-

pit stromeček, ale ve skutečnosti sbíral 
podpisy, aby mohl založit politickou 
stranu Dost, protože toho má už dost. 
Chce se  stát premiérem. Mluvit uměl 
dobře, a  kvalifikační předpoklady pro 
to stát se politikem splňuje dokonale. 
Když jsme balili smrk pichlavý, opřel se 
o baličku a prohlásil: „Ukažte, já vám to 
taky podržím, ať to vypadá, že umím 
pracovat.“

Největší radost mi udělala fyzicky 
i  mentálně postižená paní na vozíčku, 
která si u nás s dcerou vybrala smrček. Na 
Josefovu ukázku reagovala veselým smí-
chem a byla tak šťastná, že tím všechny 
nakazila. Při odchodu s  pusou od ucha 
k uchu zvolala: „Já jsem tak ráda chodím.“

I když jsem na konci druhé šichty necí-
til ruce ani nohy, klepal jsem kosu a sotva 
jsem dolezl domů, Vildova slova mě za-
hřála a nakopla. „Teď už nejsi novinář, teď 
jsi stromkař.“ vid 

„Základem je, aby odtud odcházel zákazník šťastný,“ říká 
Pepa. Aby pobavil jednu holčičku, skočil do baličky stromků 
a vypadl zabalený v zelené síti jako mořská panna.
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D vanáct let. Tak dlouho trvalo, 
než Vrchní soud v  Olomouci 
22. listopadu 2016 potvrdil, že 
„privatizace“ městské vodárny 

ve Zlíně a převedení provozní části pod-
niku do rukou nadnárodního koncernu 
Veolia v roce 2004 bylo nejen nemravné, 
ale též protiprávní. Zjednodušeně řeče-
no šlo o to, že se politici s francouzskou 
firmou dohodli na tom, že jí přihrají tu 
část podniku, která inkasuje od lidí pení-
ze za vodné a stočné, a městu nechají jen 
infrastrukturu, jejíž opravy a  údržbu, 
o investicích nemluvě, bude platit město. 
To na to sice inkasuje základní prostřed-
ky plynoucí z nájemní smlouvy za to, že 
městská vodárna korporaci umožní in-
frastrukturu používat, ale veškeré zisky 
míří do Francie…

Důsledkem tohoto „tunelu“ byl nejen 
růst cen vody na Zlínsku, ale i finanční 
problémy Vodovodů a  kanalizací Zlín 
(VaK Zlín). Poté, co byla městská spo-
lečnost zbavena své nejcennější a jediné 
vydělávající části, ze které mohla dřív 
pohodlně pokrývat všechny náklady a in-
vestice do zastaralého potrubí, si najed-
nou na totéž musela brát úvěry.

Součástí pro občany nápadně nevý-
hodné dohody bylo i  rozdělení postů 
a odměnění těch politiků a členů vede-
ní vodárny, kteří plán pomohli prosadit. 
A tak není výjimkou, že sedí někteří vý-
tečníci v nejvyšším vedení obou podniků, 
případně přešli z méně lukrativní měst-
ské vodárny do prudce výdělečné sou-
kromé firmy, jíž zlatý důl pomohli získat.

Během oněch 12 let, po které běžel 
soud, odtekly do zahraničí miliardy. Situ-
ace se ale poněkud překvapivě nezměnila 
ani po rozsudku, který určil, že celá tato 
„habaďůra“ proběhla v rozporu se záko-
nem. Namísto toho, aby se ukradená část 
vodárny zase vrátila městské společnos-
ti VaK Zlín, její vedení provedlo jen stěží 
uvěřitelnou věc. Napadlo toto soudní 
rozhodnutí žalobou, v níž soud požádalo, 
aby určil, že celá transakce byla platná (!). 
Jinými slovy, poškozená firma se brání 
tomu, že je poškozená, a požádala soud 
o to, aby uznal, že poškozená není a že by 
vše mělo zůstat při starém. Byli jsme sice 

okradeni, ale nechte nás nechat se okrá-
dat dál. Přesto, že jde de facto o přiznání 
ke korupci v přímém přenosu, právně je 
takový postup zřejmě v pořádku.

Politické zadání?
Ač by se mohlo z výše uvedeného popi-
su zdát, že jde o ojedinělý „regionální“ 
zločin, který mají na triku místní poli-
tičtí vykukové, opak je pravdou. Od roku 
2001, kdy první podobný pokus proběhl 
v Olomouci, čelí české vodárny systema-
tickému nájezdu a stejný model, kdy zis-
ky z prodeje vody mizí v cizině, zatímco 

města a občané platí kromě drahé vody 
ještě opravy, údržbu a investice, se stává 
normou.

 Když se podíváte na stránkách 
www.pravdaovode.cz na mapu, která 
znázorňuje ceny vody v  závislosti na 
vlastníkovi vodáren, zjistíte, že poměr 
míst, která se loupeživému nájezdu na 
vodárnu ubránila, a měst, jejichž vede-
ní mu vyšlo vstříc či se na něm přímo 
podílelo, se postupně vychýlil ve pro-
spěch nadnárodních korporací. Jejich 
vítězství zhruba ve čtyřicítce okresů 
ještě umocňují rozdíly v  cenách vody, 
kdy často platí, že vodárna v rukou kon-

cernu prodává vodu dráž než vodárna 
v držení města. Pravda, neplatí to vždy.

Například v  okrese Chrudim vodu 
prodává rakouský koncern Energie AG 
Oberösterreich v ceně 97,4 Kč za kubík, 
zatímco ve vedlejším Ústí nad Orlicí 
městská vodárna TEPVOS účtuje jen 
79,41. Naopak třeba na Kolínsku či Kut-
nohorsku situace tak jednoznačná není. 
Stejná firma, Energie AG, v Kolíně účtuje 
79,96 korun za kubík, ale o kousek dál 
v Českém Brodě platí lidé Veolii 97,6 Kč. 
V  Kutné Hoře, kde provozují Vodohos-
podářskou společnost Vrchlice–Maleč 

Poměr míst, jež se loupeživému nájezdu na vodárny 
ubránila, a měst, jejichž vedení se na něm přímo 
podílelo, se stále vychyluje v neprospěch těch prvních. 

Od roku 2001, kdy podobný pokus proběhl v Olomouci, čelí české vodárny 
systematickému nájezdu zahraničních koncernů. Model, kdy zisky z prodeje mizí 
v cizině, zatímco města a občané platí kromě drahé vody ještě opravy, údržbu 
a investice, se stává normou. Jaká hra se okolo naší strategické suroviny hraje?

Jak se dojí VODA
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Z čeho mají mnohé české vodárny platit 
investivce, když veškerý zisk z prodeje vody 

zmizí za hranicemi? Kvalita infrastruktury 
tomu bohužel odpovídá. Aktivista Radek 

Novotný (na protější straně) o tom ví své.    
Foto Profimedia a archiv R. N.

dohromady města Kutná Hora, Čáslav, 
Zruč nad Sázavou a  Uhlířské Janovice, 
platí lidé „koncernových“ 95,46 korun za 
krychlový metr.

Jenomže cena je jen jeden ukazatel. 
Jestliže v  Chrudimi odtečou veškeré 
zisky do Rakouska a opravy a investice 
musí město pokrýt ze směšného nájmu, 
na Kutnohorsku zůstávají peníze na pro-
voz, opravy a rozsáhlé investice „doma“ 
ve vodárně. A to je zásadní rozdíl. 

Jeden z hlavních argumentů zastánců 
přesunu vodáren do rukou soukromých 
firem, že soukromníci dokážou snížit ná-
klady a celkově umí hospodařit lépe než 
stát, se brzy ukázal jako naivní. „Koncer-
ny sice dokázaly snížit náklady, ale nehra-
je to vůbec žádnou roli – všechno, včetně 
ušetřených peněz, totiž odteče do zahra-
ničí. Do údržby z toho nejde ani koruna,“ 
vysvětluje Radek Novotný, zakladatel Na-
dačního fondu Pravda o vodě. Je do velké 
míry jeho zásluha, že se o vytunelování 
české vody dozvídá veřejnost.

Pan Novotný se o vodu začal hlouběji 
zajímat ve chvíli, kdy jeho poradenská 
firma CCC vyhrála výběrové řízení měst-
ské vodárny VaK Prostějov – zajišťovala 
pro ni organizačně-právní servis ob-

chodní soutěže. Tu vedení městské vo-
dárny Vodovody a kanalizace Prostějov 
vyhlásilo s  tím, že hledá strategického 
investora, neboť je třeba investovat do 
obnovy infrastruktury. Úkolem pana 
Novotného bylo zorganizovat řádný prů-
běh řízení a  dohlédnout, aby proběhlo 
dle platných zákonů a nikdo z účastníků 
soutěže její průběh nenapadl, jak bývá 
v  České republice obvyklé. Jenže záhy 
zjistil, že o  investování do infrastruk-
tury tady jaksi vůbec nejde – a jedinou 

strategií bylo naopak oddělit ziskovou 
část vodárny od infrastruktury a zisky 
přesměrovat do soukromých kapes. A to 
jak v  podobě nadnárodních koncernů, 
tak politiků, kteří tuto „levárnu“ umož-
nili. Jak konkrétně to provedli, jsme po-
pisovali v předchozím vydání Šifry. Nyní 
se podíváme na vše, co tento vodní zlo-
čin provázelo a kam až sahá.

Radek Novotný se zpočátku domníval, 
že se jedná o akci regionálních politiků-
-šíbrů, kterým se říká též kmotři. Brzy 
byl ale poměrně drsně vyveden z omylu.

„Na začátku mě to zajímalo čistě ko-
merčně. Říkal jsem si, že ti starostové 
v tom plavou a někdo se je snaží mylně 
přesvědčovat o  tom, že přichází nějaký 
strategický investor. A tak se nám coby 
poradenské firmě otevírá obrovský pro-
stor. Koupili jsme zlomek akcií v každé 
vodárně, abychom jako akcionáři měli 

informace, co se chystá. Udělal jsem na-
víc podrobnou analýzu českého vodá-
renství. Republika se totiž rozdělila na 
místa, kde měli politiky rozumné, kde 
neznalé a  kde zkorumpované. I  díky 
našim podrobným informacím se část 
měst ubránila těmto nájezdníkům. Část 
vodáren se neubránila nebo byla rovnou 
ovládnuta, což znamenalo, že rozumní 

Koncerny sice dokázaly snížit náklady, jenže všechno, 
včetně ušetřených peněz, odtéká do zahraničí. Do údržby 
z toho nejde ani koruna
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politici byli okamžitě vyházení z dozor-
čích rad.“

Dosazení „trojští koně“ potom otevíra-
li dveře zevnitř. „Jedna linie tedy byla, že 
jsme se pokoušeli pomáhat starostům 
vodárny ubránit. A ta druhá, že tam, kde 
se to nepodařilo, jsme nashromáždili do-
statek důkazů o tom, že to byl komplot,“ 
vysvětluje frýdecko-místecký podnika-
tel, který oslovil jak úřady, tak minister-
stva. Nikdo ale zpočátku nereagoval.

A tak začal na všechny strany rozesílat 
svoji podrobnou analýzu, kde byl mecha-
nismus zločinu detailně rozepsán. Navíc 
podal kvůli protiprávnímu skupování 
vodáren koncerny sérii žalob. „Když na 
ministerstvu zemědělství nereagovali, 
tak jsem jim tam napsal. Když nereago-
vali ani na to, tak jsem jim zavolal. Až mi 
tam nějaký pán doslova řekl: ,Pane No-
votný, vaši analýzu tady máme, bereme ji 
na vědomí.‘ Já jsem někdy dotěrný, a tak 
jsem chtěl vědět, když mi někdo řekl 
takovou frázi, co to znamená. Nato mi 
odpověděl: ,Dokud nebudu mít politické 
zadání, nic s tím dělat nemůžu,‘“ kroutí 
hlavou Radek Novotný. „Když mi tohle 
řekl šéf odboru, no tak jsem usoudil, že 
potřebuje politické zadání, a poslal jsem 
to politikům. No a měsíc poté mi před 
domem shořelo auto.“

V tu chvíli přestala být voda pro pana 
Novotného obchodem a stala se osobní 
záležitostí, možná až posedlostí. „Už to 
nebylo o tom, že to někdo nechce řešit, 
není to ani o  koncernech. Jde o  to, že 
nám tady vládnou gangsteři.“ Co by ji-
ného odradilo, na něj zapůsobilo jako 
červená na býka a pustil se do pátrání 
s ještě větší vervou. Aby si vytvořil ales-
poň částečné krytí, začal informace po-
skytovat novinářům. „Nejsem žádný Spi-
derman. To samozřejmě neznamená, že 
nepřišly další gangsterské praktiky. Po-
chopil jsem, že útoky platí někdo, komu 
vadí, že se zastupitelé začínají dozvídat 
podstatu podvodu.“

Ač to dnes díky dostupným informa-
cím vypadá poměrně jasně, rozpoznat, 
že se nejednalo o  vstup strategických 
investorů, ale geniální podfuk, kdy si za-
interesovaní politici dohodli s korporace-
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mi „dělbu práce“ – města zaplatí všechny 
náklady a  korporace si nechají veškeré 
zisky. Politici, kteří to umožnili, pak byli 
odměněni významnými posty ve vedení 
a zřejmě i dalšími pozemskými svody.

V  jedné věci se však Radek Novotný 
hned na začátku spletl: „Dlouho jsem 
si myslel, že to byl nějaký páprda, kte-
rý dostal fleka v dozorčí radě za 30 000 
a  najal si na mě nějakého pobudu. Ale 
v okamžiku, kdy mi bylo řečeno z minis-
terstva, že dokud nebudou mít politické 
zadání, nemůžou nic dělat, už jsem si dal 
jedna a jedna dohromady. Navíc jsem ty 
lidi, kteří byli na ministerstvu, vídal ve 
vodárnách na valných hromadách, jak 
hlasují pro provozní model, tedy odděle-
ní vody od potrubí.“

Rozhodující úlohu sehrálo minister-
stvo zemědělství, které mohlo všechno 
zastavit. I když regionální politici krea-
tivně zbavovali městské vodárny hlaso-
vacích práv, obcházeli stanovy vodáren 
a porušovali zákony, nic z  toho by jim 
nepomohlo ve chvíli, kdyby minister-
stvo zemědělství důsledně uplatňovalo 
takzvanou zlatou akcii, která mu dáva-

la právo veta. Do roku 2003 zlatou akcii 
stát skutečně uplatňoval a hlasoval proti 
privatizaci, což například Veolii podní-
tilo k sepisování stížností. Postupně ale 
odpor státu slábl a v letech 2004 až 2005 
právo veta stát nejenže přestal uplat-
ňovat, ale jeho zástupci často hlasovali 
dokonce pro výše popsané nevýhodné 
kšefty. Asi aby to nebylo tolik nápadné, 
zákonem č. 178/2005 Sb. s účinností od 
1. 1. 2006 se stát jakéhokoli vlivu na dění 
ve vodárenství zbavil a zlaté akcie zrušil.

Jinými slovy, i kdyby se všechny kon-
cerny světa stavěly na hlavu, zákony byly 
postaveny tak, aby vodárny nemohl ni-
kdo ukrást a vždy zůstaly v rukou měst 
a obcí. To, že se to přesto „podařilo“, by 
nebylo možné bez aktivní spoluúčasti 
politiků a vedení vodáren. „Oni nemohli 
vstoupit dveřmi ani oknem, ale museli 
počkat, až jim ty dveře zevnitř někdo 
otevře. Koncern může chtít cokoli, ale 
pokud mu ty dveře někdy někdo neote-
vře, nemohl by vydělat ani korunu. Já to 
vysvětluji na systému prostitutek. U pro-
stitutky víte, že chce vaše peníze a  že 
vás nemá ráda. Ale o tom, jestli s ní jde-

te nebo nejdete a zaplatíte, rozhodujete 
pouze vy. To je jenom vaše rozhodnutí. 
Politici věděli, že koncerny přicházejí 
vydělat, a že to, co do toho vrazí, budou 
chtít desetinásobně nebo stonásobně 
zpátky. A někteří dobře věděli, že ty sli-
by jsou lživé. A přesto na ně slyšeli. Dnes 
sedí v dozorčích radách.“

A tak zatímco Češi přicházeli o vodu, 
respektive o  zisky z  jejího prodeje, 
a  chátraly jim vodovody, stát i  média, 
jimž zřejmě též chybělo „politické zadá-
ní“, se tvářily, že je všechno v nejlepším 
pořádku a lumpárnu všichni bohorovně 
ignorovali.

Jako Gorila
I díky své tvrdohlavosti a neodbytnosti 
se panu Novotnému podařilo dostat do 
meziresortní komise, která měla v roce 
2003 problematiku začít řešit – a připra-
vit doporučení, jak mají města a  obce 
postupovat při prodeji akcií nebo vyjed-
návání se strategickými partnery.

Jenže jakmile oficiálně předložil svoji 
analýzu, jak koncerny skupují české vo-
dárny, přišel další fyzický útok. Zatímco 

Foto Adobe Stock
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však při prvním incidentu shořelo „jen“ 
auto, tentokrát napadli ozbrojení muži 
přímo jeho tak, až skončil pokopaný 
a v bezvědomí v nemocnici. „Vyšel jsem 
z domu se svou ženou a zaútočili na mě 
zezadu dva chlapi. Věděli, že dělám taek-
wondo, a tak přistoupili velmi rychle ze-
zadu. Šanci jsem neměl, nebyli to žádní 
amatéři. Přiblížili se navíc z místa, kde 
nejsou kamery. Po 14 dnech mě na par-
kovišti zastavil chlap, v obleku, vystajlo-
vaný, který mi zahradil cestu a zeptal se 
mě, zda to mám zapotřebí. Že prý jsem 
inteligentní a že ví, co se mi stalo před 
14 dny, takže by možná bylo rozumné 
toho nechat. Respektive stáhnout se z té 
komise. Ať si uvědomím, že mám ženu 
se dvěma malými dětmi a že by ten útok 
také příště nemusel směřovat na mě. 
V komisi jsem samozřejmě hned skon-
čil. Všechna ministerstva už jsem obešel 
a analýzu všichni měli, takže už všichni 
věděli, že to je lumpárna. Nestálo mi to 
za to a rozhodně jsem nechtěl riskovat 
zdraví svojí rodiny.“

Aby vodárenská mafie neponechala nic 
náhodě, souběžně zaútočila i na komisi 
a snažila se očernit její členy, samozřej-
mě včetně Radka Novotného, který byl 
dokonce účelově obviněn z korupce. A to 
dva roky poté, co k ní údajně mělo dojít. 
Právní firma zastupující koncern Veolia 
si vzpomněla, že pan Novotný za úpla-
tu v roce 2003 Veolii nabízel, že Komise 
půjde koncernům na ruku. Média tehdy 
psala o Novotného korupci jako o hoto-
vé věci, na rozdíl od podivného způso-
bu nabytí českých vodáren Veolií a spol. 
O tom, že šlo o křivé obvinění, které za 
pouhých 19 dní soud zrušil, už pak nikdo 
z novinářů neinformoval. Náhoda?

„Bylo to velmi průhledné a státní zá-
stupce naštěstí pochopil, že jde o kom-
plot. Hadi z koncernu nebyli schopni ani 
vysvětlit, proč čekali dva roky, než šli na 
policii. Já ano. Potřebovali mne očernit, 
protože se spouštěl další tunel vodárny 
v Hradci Králové a obvinění přišlo těsně 
před valnou hromadou,“ myslí si zakla-
datel Nadačního fondu Pravda o  vodě. 
Taktika docela zafungovala. „Novinář 
o mě napíše, že jsem korupčník. Hadi na 

radnici dají starostům na valné hromadě 
místo analýz tento článek a starostové se 
na nic neptají a schvalují smlouvy s kon-
cernem. To vede k drahé vodě a ztrátě 
dotací,“ popisuje dopady černé kampaně. 
Kdo však chce, informace si přesto najde. 
„Vše je řízeno shora, jako kauza Gorila 
na Slovensku. Problémem dnes není ne-
dostatek informací. Zatímco dříve bylo 
informací málo, a tím režim s lidmi ma-
nipuloval, dneska se manipuluje tím, že 
jich je příliš a málokdo se vyzná v tom, 
co je podstatné. Selský rozum už na to 
pomalu nestačí. Když se mě ale někdo ze-
ptá, jak se v té kauze má vyznat, mám na 
to jednoduchou radu. Položte si otázku: 
Udělal bych já totéž se svou vodou?“

Zajímavě na celou situaci ve vodáren-
ství zareagovaly české soudy. Zatímco 
někteří soudci považovali situaci od 
začátku za jasnou a  dávali panu No-

votnému za pravdu, jiní říkali, že se asi 
„zbláznil“. Soudy se táhly a táhly, a i když 
byly důkazy více než jasné, výklad se li-
šil. „Takže jsem pochopil, že nefunguje 
ani justice. Nenapadlo by mě, že by mohl 
rozsudek ve věci strategické suroviny 
v demokracii trvat 15 let. Kdyby mi to 
v tu dobu někdo řekl, dnes se tady spolu 
nebavíme, protože bych se na to vykaš-
lal. Mám rodinu v Kanadě a v Austrálii, 
a šel bych žít jinam,“ vzpomíná na mo-
menty, kdy to chtěl vzdát, muž, který 
prvních 10 let všechny soudy prohrával.

Nakonec se ale přece jen dočkal. Od 
té doby padlo několik příznivých roz-
hodnutí. Obrat k  lepšímu odstartovalo 
zmíněné rozhodnutí Vrchního soudu 
v Olomouci v roce 2016. „Druhá strana 
spoléhala na to, že nás to přestane brzy 
bavit, nebo že to neufinancujeme a ne-
zvládneme, necháme toho. Teď už máme 
v  ruce soudní precedens. Je potvrzeno, 
že šlo o komplot. Teď už se mohou bránit 

i města a obce, kde bylo něco podobného 
provedeno nebo kde se něco podobného 
chystá. První rozhodnutí soudu padlo 
už v roce 2010. Stalo se tak poté, co byl 
vyměněn soudce. Ten nový vše udělal 
správně, celý podvod pojmenoval, ale 
protistrana její napadla za to, že tam byl 
instalován protiprávně. Takže se to celé 
zdrželo o další tři nebo čtyři roky. Ústav-
ní soud rozhodl o tom, že soudce v žád-
ném případě není podjatý, vrátilo se mu 
to znovu, a to rozhodnutí potvrdil.“

To, že kauzu doslova zazdilo vedení 
vytunelované zlínské vodárny, které 
de facto zabránilo tomu, aby rozsudek 
nabyl právní platnosti, je věc jiná. Jako 
argument a zbraň proti podobným prak-
tikám je však soudní rozhodnutí neoce-
nitelné. Znamená totiž, že kdyby vedení 
měst a vodáren chtělo, může se pokusit 
získat vodárny zpět – právo je totiž na je-

jich straně. S dokumenty v rukou, kde to 
stojí černé na bílém, se může také daleko 
podrobněji o  kauze psát a  informovat, 
čehož Radek Novotný vrchovatě využívá.

Jakmile mu koncerny pohrozí sou-
dem, řekne jim, že se těší, jak u soudu 
všechno prokáže, a  je klid… „Já tomu 
říkám koncernový kolonialismus nebo 
postkolonialismus. Postaven je na tom, 
že se z veřejných rozpočtů financují věci 
potřebné pro to, aby mohl vydělávat 
soukromý subjekt. A soukromý subjekt 
podniká tak, že si pronajme to, co se po-
stavilo z veřejných peněz. To je ale úplně 
absurdní, protože se odděluje neoddě-
litelné. Přece bez studny byste žádnou 
vodu neprodal, studna je to nejdražší. 
Já mám postavit studnu, a vy mi za 50 
let vrátíte hodnotu té studny? Proč bych 
to měl dělat? Já si tu vodu přece prodám 
sám, když budu chtít. Víte, holky na ulici 
se možná prodávají, protože chtějí vydě-
lat. Ale větší ku*vy jsou ti politici.“ vid 

Jestliže v Chrudimi tečou zisky do Rakouska a opravy 
a investice musí město pokrýt ze směšného nájmu, 
na Kutnohorsku zůstávají peníze „doma“ ve vodárně.
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Na ten výlet jsem se vážně těšil. 
Dostal jsem od kamarádky tip 
na pravé domácí uzeniny od 
vyhlášeného řezníka, asi tři 

čtvrtě hodiny jízdy od Prahy malebnou 
středočeskou krajinou. Venkovský ob-
chůdek svým vzhledem vyvolával vlnky 
nostalgie po socíkových sámoškách, ale 
po vstupu dovnitř nemohlo s  tehdej-
šími snědenými krámy, kde jste něco 
kloudného dostali jen pod pultem a za 
patřičné všimné, kontrastovat víc. Pult 
přetékal voňavými klobáskami, salám-
ky, žebírky, šunkami a paštikami, které 
tamější řezník vyrábí tak, jak už se dáv-
no nevyrábí.

Po letech strávených v  běžných ma-
sokombinátech, které připomínají spíš 
chemickou laboratoř, začal vyrábět uze-
nářské výrobky podle vlastních receptů. 
A co je podstatné, bez použití polotova-
rů a strojně odděleného masa známého 
pod pojmem separát a se svými koření-
cími směsmi. Rozdíl byl patrný už po-
dle vzhledu. Šunka sice nevyhlížela tak 
růžově, ale o to poctivěji. Na klobásky se 
také sbíhaly sliny. A paštička? No jéje! 

Uzeniny už dlouhá léta téměř vůbec 
nejím. Od té doby, co mi jeden známý, 
řezník z  masokombinátu, vyprávěl, 
jak se vyrábějí, se jim raději vyhýbám 
a uzobnu jen občas, například při oslavě 
nějaké to kolečko na chlebíčku. Jinak ale 
fortunu raději nepokouším.

Důvod je (s)prostý. Nikdo neví, co je 
uvnitř. „Za komára“, tedy před rokem 
1990, se české potraviny vyráběly podle 
jednotných a závazných státních norem. 
Pokud jste si koupili sýr, jogurt, nebo 
třeba špekáčky, šunkový salám či legen-

dární gothaj, mohli jste si být jisti, že to 
bude víceméně stejný výrobek, bez ohle-
du na to, v  jakém obchodě jej koupíte 
a kdo jej vyrobil.

Tehdejší masny nevypadaly zrovna 
vábně, co si budeme povídat. Nabídka 
také nevynikala svou šíří a kultura pro-
deje byla snad zakázaná. Když už jste 
ale ve frontě na maso nebo po domluvě 
s  řezníkem ulovili párek nebo salám, 
mohli jste si být aspoň jisti tím, co dosta-
nete. Každý výrobek měl svoji jakostní 
normu a přes ni nejel vlak. V normách 
s označením ČSN bylo nejen předepsáno, 

co a v jakém množství v potravinách být 
musí, ale z bezpečnostních důvodů nor-
my obsahovaly i výčet a charakter látek, 
které v jídle být naopak nesmějí. Párek 
tak byl párkem a jogurt jogurtem, aniž 
by musel zákazník lupou zkoumat, zda 
to nejsou piliny a na bílo obarvená na-
škrobená odstředěná voda.

Dnes je to úplně naopak. V krámu vám 
hraje veselá hudba, chodba obchodní-
ho centra se leskne a svítí jako taneční 
sál na Titaniku, v regálu leží sto druhů 
stejného výrobku a  nevíte, kam dřív 
s očima. Kupujete ovšem zajíce v pytli. 
A i když podle designově krásného obalu 
onen zajíc vypadá zdravě, čile a kvalitně, 
skutečnost nemůže být této iluzi vzdále-
nější. Pro ilustraci: tehdejší gothaj, v pod-

statě napodobenina italské mortadely, 
musel obsahovat 73 % masa, a  jedno 
éčko v podobě dusitanu sodného neboli 
řeznické soli, bez níž se žádná uzenina 
neobejde, neboť by byla šedivá a hned se 
zkazila.

Složení dnešního gothajského salámu 
může vypadat třeba takhle: 23 % vepřo-
vého masa, 28 % vepřového sádla, 9 % 
hovězího masa, vepřová kůže, 20 % pitné 
vody, škrob, jedlá sůl s jodem (jedlá sůl, 
jodičnan draselný), stabilizátory: E450, 
E451, látky zvýrazňující chuť a  vůni: 
E621, dextróza, antioxidanty: E300, 

E301, koření, extrakty koření, aroma 
kouřové, aroma, barvivo: E120, konzer-
vant: E250. Škála je pestrá, a pokud byste 
hledali, najdete i takový gothaj, jehož slo-
žení je v podstatě totožné s dřívějškem.

Ovšem ani garantované procento 
masa a deklarovaný obsah látek nezaru-
čí stejný výsledek. Výrobci si totiž díky 
evropské legislativě mohou ze svých 
zákazníků dělat dobrý den a prodat jim 
v podstatě jakoukoli „šmakuládu“ – jak 
říká nekvalitním potravinám televizní 
kuchař Roman Vaněk –, která je napad-
ne. Šunka nebo gothaj tak sice může 
obsahovat klidně 90 procent masa, trik 
spočívá ovšem v tom, co definujeme pod 
pojmem maso. Jestliže vezmeme oprav-
du hezký kousek masa a vedle toho po-

Proč se nesmí maso v Evropě nadále udit kouřem, ale polévá se místo toho 
chemií? Kam zmizely přísné československé normy zaručující jakost potravin? 

A proč se kvalita výrobků odebrala do věčných smetišť?

Zakázané UZENÉ

V normách s označením ČSN bylo nejen předepsáno, 
co a v jakém množství v potravinách být musí, ale normy 
obsahovaly i výčet látek, které v jídle být naopak nesmějí.
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stavíme směs odřezků a jiných zbytků, 
tak i když obojí nazveme stejně, přesto 
dostaneme úplně jiný výsledek.

Pokud se ptáte, jak je něco takového 
možné, pak vězte, že díky – nebo spíš 
kvůli – našemu vstupu do Evropské unie 
došlo k takové „menší“ legislativní úpra-
vě. Do té doby byly Československé stát-
ní normy něco, čím se mohla naše země 
pyšnit po celém světě. Normalizace vý-
robků má u nás velmi dlouhou tradici. 
Na národní úrovni byla zorganizována 
již na počátku 20. století, pouhý rok po 
vzniku samostatného státu. Tehdy vzni-
kl Elektrotechnický svaz českosloven-
ský, který vytvořil všeobecně uznávanou 
technickou základnu – jak pro výrobní, 
tak pro dozorovou činnost. O  tři roky 
později vznikla celostátní společnost pro 
všeobecnou normalizaci ČSN, která měla 
statut všeobecně prospěšné, neziskové 
organizace. Společnost tvořily výrob-
ní podniky, profesní svazy či komerč-
ní organizace, přičemž členové platili 
členské příspěvky a podle svého zájmu 
a na své náklady se podíleli na činnosti 

organizace. Návrhy norem zpracovávali 
jak odborníci z průmyslových podniků 
a  výzkumných ústavů, tak z  vysokých 
škol. V  roce 1928 pak Československá 
společnost normalizační stála u  zrodu 
ustanovení mezinárodní normalizační 
společnosti, která vznikla v  Praze pod 
názvem Mezinárodní federace normali-
začních organizací (ISA).

Přestože byly československé normy 
dobrovolné, těšily se všeobecné autoritě 
jak díky vysoké úrovni technických ře-
šení, tak jejich zpracování a  fungování 
v praxi. Tvořily například základ předpi-
sů profesních svazů, využívaly se v sou-
těžích o veřejné zakázky a uplatňovaly 
se i v pojišťovnictví ve stylu „Nedodrželi 
jste normy? Nic nedostanete“.

Nejlepší na tom všem bylo, že šlo 
o  jednu z mála věcí, kterou komunisté 
nezprznili, a  i  když v  roce 1951 zrušili 
normalizační svazy, které neměli pod 
kontrolou, řízení technické normalizace 
převzal stát prostřednictvím nově zalo-
ženého Úřadu pro normalizaci. Dobro-
volné normy se rázem změnily ve státní, 

které byly ze zákona závazné, a  jejich 
hlavní úlohou bylo při neexistenci trž-
ních principů dohlížet na jakost výrobků 
a nastavovat jejich kvalitu. Českosloven-
sko patřilo v této oblasti ke světové špici 
a dodržení norem pro podobu potravin 
bylo povinné, podobně jako třeba (v té 
době) ve Francii a Německu.

Stačil ale podpis asociační dohody 
s  Evropskou unií v  roce 1991 a  kvali-
ta potravin se začala pomalu, ale jistě 
odebírat do věčných lovišť, nebo spíš 
smetišť. Nejenže se nekonal alespoň ná-
vrat k  dobrovolným československým 
normám, které tak bezvadně fungovaly 
před válkou, ale laťka byla sražena jedi-
ným direktem zcela k zemi. Z asociační 
dohody totiž vyplynul závazek „přebírat 
evropské normy do národní soustavy za 
současného rušení konfliktních ustano-
vení národních norem“. Podle Bruselu 
totiž představovaly české normy naruše-
ní volného trhu. Jinými slovy, pokud by 
nebyly zrušeny, nemohly by sem zahra-
niční koncerny dovážet masné konzervy 
bez masa a další parodie na potraviny, 

To, kolik uzeniny obsahují procent masa, 
ještě nemusí znamenat, že půjde o maso 
kvalitní. Jakost potravin je po vstupu ČR 

do Evropské unie definována velice vágně.
Foto AdobeStock



23

JÍDLO

a  české koncerny typu Agrofertu by je 
nesměly vyrábět.

Nové evropské normy mají charakter 
doporučení, nejsou povinné a evidentně 
si s nimi nikdo nelámal hlavu. Od roku 
1961, kdy byl založen mezivládní Evrop-
ský výbor pro normalizaci (CEN) a kam 
patřili i čeští experti, se sice státy Evrop-
ského hospodářského společenství a poz-
dější Evropské unie snažily najít shodu 
ohledně harmonizace národních norem, 
ale přes různé tlaky lobbistů a nadnárod-
ních korporací se to nikdy nepodařilo 
dotáhnout do konce. Obzvláště v oblasti 
potravin. A jelikož proces v 70. a 80. le-
tech postupoval jen velmi, ale opravdu 
velmi pomalu, po zrušení národních no-
rem byly v členských státech EU vytvo-
řeny pouze normy rámcové, které určují, 
jaký musí být například minimální podíl 
masa ve výrobcích, které lze prodávat 
jako salám nebo párek. Toť vše.

Poté, co zákon o potravinách v  roce 
1997 definitivně zrušil státní normy, 
které jednoznačně předepisovaly, jak 
který výrobek vyrábět, trefně podotkla 
Ludmila Hopianová, soudní znalkyně 
v oboru potravinářství s pětadvacetile-
tou praxí: „Normy nahradili vyhláška-
mi, které určují jen rámcová pravidla 
pro jednotlivé potravinové komodity. Je 
v nich jen velmi málo parametrů a man-
tinely jsou hodně široké.“

Tekutý kouř
Tak, jako doznala změn celá ekonomi-
ka, měnily se s časem i technologie vý-
roby (nejen) masných výrobků. Ovšem 
ne vždy platí, že jde o změny k lepšímu. 
Kde jsou například ty časy, kdy se uze-
né maso udilo? Nejprve se maso nasolilo 
klasickou solí nebo dusitanovou směsí 
a vetřely se do něj další ingredience jako 
česnek, cibule nebo jalovec, v láku se ne-
chalo odležet a pak se vložilo do udírny. 
Nebylo to sice nic extra zdravého, ale 
jednou za čas si člověk pochutnat může.

Zatímco však původní smysl uzení 
spočíval ve snaze uchovat maso co nejdé-
le čerstvé po zabijačce v době, kdy nebyly 
ještě rozšířené mrazáky, dnes se „udí“ už 
jen kvůli barvě a aromatu. Možná i chu-

ti, ale ta se při průmyslové výrobě kamsi 
vytratila. Po zrušení norem v 90. letech 
začali výrobci kvůli vyššímu výdělku 
hojně do uzeného masa injekčně vpi-
chovat vodu s polyfosfáty, zvýrazňovači 
chuti a dalšími chemickými lahůdkami 
a dnes se na maso s oblibou aplikuje tak-
zvaný tekutý udírenský kouř.

Buď se do masa tekutý kouř přimíchá 
tak, že se stane součástí potraviny – 
a pak musí být uveden ve složení výrob-
ku –, nebo se nanáší pouze na povrch, 
a v tom případě není povinností výrobce 
spotřebitele o  použití této technologie 
informovat. Jakmile se na maso kouř 
naleje, abrakadabra, máme tady uzené 
bez uzení. Přestože prostý rozum říká, 
že když na něco nalijete tekutinu, a  to 
něco se poté změní k nepoznání, tak se 
pohybujeme buď v rovině magie, anebo 
ta tekutina musí být příšerný sajrajt.

Podle Evropské unie je ale právě ten-
to způsob přípravy uzených výrobků 

„nejčistší a nejekologičtější“. Pokud tedy 
spotřebitel přežije večeři, a i přes pravi-
delnou konzumaci těchto inovativních 
výrobků se dožije svého stáří, může si 
udělat čárku, že pomohl ochránit životní 
prostředí a lidské zdraví a přispěl v boji 
za ochranu klimatu. Právě to byl totiž ofi-
ciální důvod, proč Evropská komise za-
kázala udit maso tradičním způsobem!

Tedy rozumějte, tento vrcholný orgán 
EU nikdy nic nezakazuje. On jen svým 
nařízením z roku 2014 snížil limity po-
lycyklických uhlovodíků, které vznikají 
při uzení, na takovou úroveň, že de facto 
není při uzení možné tyto limity splnit. 
A  tak EU vyšachovala menší výrobce 
uzeného, kteří nemají nebo nechtějí mít 
drahé moderní technologie a  rádi by 
udili postaru, a nahrála korporacím, kte-
ré maso polívají tekutým kouřem. A ješ-
tě to byrokrati za zády s lobbisty podali 

tak, že pomohli planetě, kvalitě i lidské-
mu zdraví, protože přece nedopustí, aby 
občané konzumovali karcinogeny. Je to 
jako kdyby vrah u soudu tvrdil, že niko-
mu neublížil, protože oběť nemučil, ale 
humánně ji zadusil ve spánku.

I když je podle EU samozřejmě všech-
no růžovoučké a zdravoučké, Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 
přesto raději doporučil v případě teku-
tých kouřů snížit jejich používané množ-
ství. Proč? Během posuzování dopadů 
tekutého kouře na organismus se totiž 
při laboratorních pokusech na zvířatech 
udělalo pokusným tvorům poněkud 
mdlo. Evropan je ale trénovaný a vydrží 
zdá se všechno.

Jelikož je dnes potravinářská chemie 
na mnohem vyspělejší úrovni než sa-
motné potraviny, výrobci mohou ušetřit 
v případě uzenin i na takových drobnos-
tech, jako je koření. Místo klasického 
přírodního koření použijí extrakty nebo 

jiné chemické sloučeniny, které spolu 
s  dalšími dochucovadly a  zvýrazňova-
či dodají výrobku chuť. Češi se bohužel 
jako milovníci uzenin dlouhodobě drží 
na čelných příčkách onemocnění trávicí-
ho traktu, především rakoviny tlustého 
střeva. To je v  Česku druhé nejčastější 
onkologické onemocnění a zároveň dru-
há nejčastější nádorová příčina úmrtí.

Říká se ale, že i v případě uzenin zá-
leží na tom, kdo a jak je vyrábí. U řezní-
ka, kterého mi doporučila kamarádka, 
jsem si proto na zkoušku nakoupil šun-
ku, dva druhy klobás, paštiku a špekáč-
ky. Rozdíl byl patrný na první pohled. 
O tom, jak dopadlo testování domácích 
uzenin,  jestli jsem přišel uzeninám na 
chuť, jak si vedou ve srovnání se super-
markety malí řezníci a obecně o proble-
matice masného průmyslu, si povíme 
v příštím vydání Šifry.  vid 

Po zrušení norem na výrobu potravin v 90. letech začali 
výrobci do uzeného masa injekčně vpichovat vodu 
s polyfosfáty, zvýrazňovači chuti a dalšími lahůdkami.
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O d dob komunismu patří Češi 
podle srovnávacích žebříčků 
mezi nejrovnostářštější spo-
lečnosti na světě, kde nejsou 

sociální nůžky mezi nejbohatšími a nej-
chudšími rozevřeny tak doširoka jako 
třeba ve Spojených státech amerických 
nebo v Rusku. Tam jsou občané buď hod-
ně bohatí, anebo příšerně chudí. I u nás 
je ale mantrou doby úspěch.

Na jedné straně nemáme rádi, když 
někdo nezapadá a příliš vyčnívá z řady, 
na straně druhé se ovšem až obsesivně 
porovnáváme s ostatními a snažíme se 
v očích druhých vypadat co nejlépe. Tu 
se pochlubit novou ledničkou, tu oprave-
nou fasádou, aby druzí viděli, že nejsme 
žádné „socky“.

Jak by také ne, když na nás z billboar-
dů či stránek lifestylových magazínů 
permanentně shlížejí vyretušované cu-
lící se obličeje a v televizních reklamách 
na vysmátý hypotékový svět se to jen 
hemží šťastnými lidmi. Problémy řeší 
jen postavy v  nekonečných seriálech 
typu Ulice, a  když divák poté dostane 
do těla dávku politiky a špetku vražd ve 
zprávách, blok se zakončí veselým vide-
em se zvířátky. Jen ten, kdo udrží tempo 
a americký úsměv, časem víc a víc připo-
mínající smutného klauna Jokera, může 
být považován za úspěšného. Otázka 
ovšem zní, jak dlouho a za jakou cenu. 
Tlak doby ale působí nejen na ambiciózní 
„dravce“, ale i na citlivější jedince, neboť 
se neustále posouvají hranice toho, co by 
měl člověk zvládnout, aby přežil a obstál. 

Herečka a  improvizátorka Simona 
Babčáková, s  níž vyšly v  předchozích 
dvou vydáních Šifry rozhovory o  lid-
ské psýché a  povaze naší doby, které 

vzbudily velký ohlas, říká systému, ve 
kterém se jedinec snaží dostát se vším 
všudy nárokům doby i okolí, být úspěš-
ný a pokud možno perfektní – a ještě se 
u toho usmívat – „masomlejnek“. Sama 
několikrát prošla „vyhořením“ a  nebojí 
se o tom mluvit. 

Hranice toho, nač si lidé dokážou 
zvyknout, se posouvají. Vzpomínám 
si, jak po krizi v roce 2008 nenápadně 
ubývalo v  redakcích novin, kde jsem 
se pohyboval, zaměstnanců. Co dělalo 
dříve šest lidí, náhle museli zvládnout 
tři. A na co byli tři, zbyl jeden… Už to 

tak zůstalo. Taková salámová metoda. 
„Nesalámizuje“ se takhle náhodou celý 
svět?
Tím, na co přistupujeme, jako masa lidí 
ve společnosti vytváříme normu. Když 
všichni přistupujeme na to, že je možné 
požadovat víc než osm hodin práce den-
ně a že je v pořádku, že se ten člověk po 
několika letech takového tempa zhroutí, 
je potom normální takovou práci při-
jmout a  vykonávat. Takže všichni sou-
hlasíme s tím, že je legitimní vykonávat 
práci, která nás vycucne zaživa. Ostatně 
všichni souhlasíme i s tím, že 80 % světo-
vého bohatství vlastní dvě procenta lidí!

Ty jsi přímo v  korporaci, které mají 
v  tomto ohledu „nejdrsnější“ pověst, 

nikdy nepracovala, pokud se nepletu. 
Přesto tě potkal syndrom vyhoření. 
Pronikly podobné principy i  do světa 
filmové a televizní zábavy?
Když se člověk dostane do toho, jak já ří-
kám, „masomlejnku“, je jedno, jestli jde 
o  natáčení nekonečného seriálu, nebo 
práci pro nadnárodní firmu. Přistupuje-
me na to, protože životní náklady jsou 
velké a my věříme, že tohle je jediné ře-
šení. V okamžiku, kdy garsonka na Let-
né, tedy bydlení pro jednoho člověka či 
zamilovaný bezdětný pár, stojí 16  000 
korun, a není nám jedno, co jíme a co si 
oblékáme, a chceme si ve svém volném 

čase plnit životní sny, je pochopitelné, že 
na to potřebujeme peníze a za ně jsme 
ochotni obětovat svoji životní energii. 
A platíme za to tím, že po nějakém čase 
se z nás stává „vycucnutá baterka jako 
v Matrixu“. Zombie.

Vybitou baterku vyhodíme do koše, ale 
vybití lidé musejí fungovat dál, ze se-
trvačnosti. Jak dlouhý tohle může mít 
„dojezd“?
Myslím, že jsme na hraně, která se láme. 
A  ten zlom probíhá skrze zdravotní 
a psychické potíže a jde to napříč gene-
racemi. Projevuje se to i u dětí – ADHD, 
autismus, dyslexie, dysgrafie, sebepo-
škozování… Dětští psychiatři mají půl-
roční čekačky, protože děti reagují na 

Syndrom vyhoření patří mezi fenomény moderní doby. Prožila jej i známá 
komička, herečka a improvizátorka Simona Babčáková, která díky němu leccos 

přehodnotila. Jak se může člověk přestat cítit jako „vycucnutá baterka v Matrixu“ 
a začít se zase smát?

V útrobách MASOMLEJNKU

Souhlasíme s tím, že je legitimní vykonávat práci, která 
nás vycucne zaživa. Ostatně všichni souhlasíme i s tím, 
že 80 % světového bohatství vlastní dvě procenta lidí! 
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tlak nároků a  očekávání, které nemají 
vnitřní logiku, daleko citlivěji a rychleji. 
Druhý stupeň základní školy mi připadá 
brutální vůči dětem, které procházejí 
obrovskou životní proměnou v dospělé 
jedince. Je to velmi náročný proces po 
biologické a psychické stránce. A jestliže 
víme, že jeho zdárnému průběhu pomá-
há hodně pohybu na čerstvém vzduchu 
a interakce s vrstevníky, a to je biologic-
ky prokázáno, a  my tyto lidi zavřeme 
do jedné vydýchané místnosti v  počtu 
třiceti, a  nemůžeme ani otevřít okno, 
protože venku hlučí auta, a chceme po 
nich, aby se několik hodin denně plně 
soustředili a vzájemně na sebe nereago-
vali, tak to je nereálné očekávání. A pak 
před ně postavíme osobu, která nemá 

vyřešená dětská traumata, a  ta osoba 
má zaručit, že bude klid a že tyto hor-
monální bouře přijmou a vezmou za své 
informace, které je vůbec nezajímají. To 
se samozřejmě nemůže stát, protože to 
je mimo možnosti všech zúčastněných. 
A  tam začneme dětem dávat nálepky 
nedostatečnosti a  diagnózy a  aktivně, 
každý den, v nich vytváříme víru v  to, 
že jsou nedostateční a nemají hodnotu. 
A s tímto vstoupí do dospělosti a už to 
jede. A potom samozřejmě přijmou hod-
ně práce za míň peněz, protože si přece 
víc nezaslouží, když ve škole tak zlobili…

Navíc školní svět se, na rozdíl od toho 
reálného, od dob Marie Terezie vůbec 
nezměnil…

To je samozřejmě absurdní vzhle-
dem k tomu, jak a kam se pohnul svět 
a  technologie. A  ty děti to vědí, a  tak 
jim z toho hrabe. A aby tu nelogickou 
absurditu vydrželi, musejí se odpojit od 
cítění. Pedagogové jsou ale také v ma-
somlejnku, také nemají kapacitu na 
to chápat každé ze  třiceti dětí zvlášť 
a věnovat se mu individuálně. A tak je 
někdy ponižují nebo jsou necitliví. Je 
to válka, pedagog je ve stejném pekle 
jako dítě. Ale zároveň se zvyšuje tlak na 
změnu a spousta lidí hledá alternativní 
řešení. Jen to zatím probíhá na úrovni 
výzkumu a  individuálních zkušenos-
tí. Ale já věřím, že se změny školního 
systému dožiju. Aspoň na vnoučatech. 
(usmívá se)

Foto Adobe Stock
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Jak dlouho se to dá vydržet?
Těžko říct. Spousta lidí po pár letech 
v  korporátu odchází na venkov a  cho-
vají koně, třeba. Každý má svoji hranici 
toho, co je schopen a ochoten vydržet. 
Musíme si sami vyhodnocovat, co nám 
za co stojí a kolik jsme schopni podstou-
pit. Tomuto vyhodnocování se nikdo 
nevyhneme, protože ta únava se sčítá. 

A pak, když už jsme vyčerpaní, tak se 
to projevuje tak, že nic necítíme, jsme 
bez emocí. Už nemáme kapacitu na 
prožívání a jdeme jen od úkolu k úkolu 
a pouze přežíváme. No a pak přijde ně-
jaký radikální zdravotní problém, který 
nás donutí ke změně. A když tu změnu 
neuděláme, tak hrozí, že umřeme dříve, 
než je nezbytně nutné.

Funguje to tak i  ve filmové branži? 
Z  dálky vypadají herci „vysmátě“, vy-
právějí veselé historky z natáčení…
Jako všude jinde. Záleží na tom, kolik si 
toho kdo naloží. Třeba při natáčení neko-
nečných seriálů se norma toho, co se dá 
zvládnout, pořád posunuje. Když jsem 
začala natáčet filmy a  televizní seriály, 
byl na natáčecí den stanoven určitý po-
čet scén. Ten se ale v další řadě seriálu 
zvýšil. A když štáb ukázal, že to zvládne, 
za rok se laťka opět o příčku zvedla. Nor-
ma se posune třeba o dvě scény. Jakoby 
si toho ani nevšimneš. Nejdřív nadává-
me, ale rychle si zvykneme. A ten další 
seriál začne už na té posunuté normě. 
A tu pak začnou dál posouvat. Množství 
obrazů, které se točí v určitých typech 
seriálů, pro mě už znemožňuje jakékoliv 
kontinuální udržení kvality čehokoliv. To 
v té rychlosti není možné. I já jsem po-
stupně došla až do bodu, kdy jsem byla 
šťastná, když jsem slyšela „první dobrá“. 
To je přitom něco, co mi na začátku při-
šlo jako zrůdnost a  totálně odfláknutá 
práce. Když máš ale devět nebo dvanáct 
obrazů a večer jdeš ještě hrát, a to vše je 
několikrát v týdnu, tak už je ti to úplně 
jedno a chceš jenom přežít. A nikdo to 
nikomu nedělá schválně, prostě to vyža-
duje produkční provoz. Všichni jsou vy-
řízení, ale nikdo to nezastaví.

Ani největší hvězdy?
Ty jediné si mohou dát do smlouvy ma-
ximální počet scén za den. Ostatním to 
ale stejně nepomůže. Herci se alespoň 
střídají, takže nehrají ve všech scénách, 
pro režiséra, zvukaře či kameramany to 
ale neplatí, ti musejí být na place pořád. 
Hodinu se chystají, dvanáct hodin točí 
a hodinu balí – to je opravdu moc. A po-
kud by to takto nechtěli, tak jsou snadno 
nahraditelní. A tak na to všichni přistu-
pují, a jsou z toho vyřízení. 

Proto jsi před dvěma lety vyhořela? Co 
se stalo?
Nahromadilo se toho víc: natáčení, pro-
dukce z  několika divadel, osobní věci 
a už to bylo. Navíc z toho, jak mám ner-
vy, že ráno nesmím zaspat a kolik textu 

„Každý má svoji hranici toho, co je 
schopen a ochoten vydržet. Musíme 
si sami vyhodnocovat, co nám za co 

stojí a kolik jsme schopni podstoupit. 
Tomuto vyhodnocování se nevyhneme, 

protože únava se sčítá,” říká herečka 
a improvizátorka Simona Babčáková.   

Foto archiv Simony B.
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mě čeká a  jak chci všechno co nejlépe 
zvládnout, tak do toho ještě nespím. 
Díky nespavosti jsem se naštěstí zhrou-
tila poměrně rychle. Takže vlastně díky 
své labilitě a určité neschopnosti vydržet 
všechno jsem se zastavila dřív, než to 
přešlo do zdravotních problémů. Věci, 
které jsem nezbytně musela zvládat, 
což byly práce a  rodina, jsem zvládala, 
ale kaž dou vteřinu kolem, kdy jsem byla 
sama se sebou, jsem byla v paralyzující 
depresi. Jen jsem ležela, brečela, a to mi 
nedovolilo vymýšlet další aktivity navíc, 
takže jsem byla nucena fyzicky zvolnit. 
Ta deprese mě fyzicky zastavila. Byla 
jsem nucena přemýšlet, co potřebuju 
změnit. Nebyla jsem schopna se ani stý-
kat s  lidmi. Nejvíc mi přijde alarmující, 
když už nic necítím. A tak dnes, jakmile 
cítím, že nic necítím, vždy zpozorním 
a  vím, že únava začíná překračovat 
únosnou hranici.

Říká se, že všechno zlé je k  něčemu 
dobré. Platí to i v tomto případě?
Pokud jsem ochotna se měnit a vyvíjet 
se, tak je pro mě každá zkušenost uži-
tečná, protože jsem schopná ji vytěžit, 
poučit se a příště to udělat jinak. Nebo 
to aspoň zkusit udělat jinak. Můj postoj 
k událostem rozhoduje o  tom, jestli to 
bylo k něčemu dobré.

Jak sis s touto nepříjemnou situací po-
radila ty?
Poctivě jsem mapovala, co získávám ve 
všech činnostech, které dělám, a co za to 
platím. Dva roky mi trvala optimalizace 
poměru práce a času pro život. Mám to 
štěstí i smůlu, že mě moje práce hodně 
baví a  svoje kolegy mám hodně ráda, 
takže se mi těžko rozhodovalo o tom, co 
budu muset pustit a s čím se rozloučit. 
V rozhodování, na co kývnout, mi hodně 
pomáhá, když si představím, že umírám, 
a  jak bych se na to dívala v okamžiku 
smrti. Jestli bych si za tím stála, anebo 
si řekla, že tohle bylo navíc a mohla jsem 
si to odpustit. V podstatě je to neustálé 
upravování hodnot. Důsledkem je vědo-
mí vlastní sebehodnoty. A o tom podle 
mě celý život je! Abychom každý našli 

svoji sebehodnotu, nejen coby bytosti 
jako takové, ale i  toho, co jsme prožili, 
kým jsme se stali a jaký život vytváříme. 
Jaký vyprávíme příběh. Proto mě baví to 
sebemapování.

Jak taková sebereflexe probíhá?
Musím být ochotná si připustit, co sku-
tečně cítím, a mít odvahu jít do hloubky. 
A vědět, koho a co krmím. Například já 
jsem si jednu chvíli myslela, že ta Vědma, 
ta která zří a šíří lidem důležité informa-
ce, je ta hlavní, kdo je u kormidla, a ta 
umělkyně jí jenom pomohla k sebereali-
zaci. Ale pak jsem si plně připustila, že 
při svém pořadu One Human Show a při 
besedách je mi dobře a baví mě to, proto-
že se cítím smysluplná a užitečná, a to je 
pro mě důležité. Ale když hraju, tak jsem 
prostě šťastná a moje duše plesá! A  to 
má také obrovskou hodnotu. A že jsou 
pro mě obě dvě stejně důležité a  mají 
rovnocennou prioritu. Jedna ctí druhou, 
ale žádná nemá přednost. To se mi ule-

vilo, protože ani jednu nechci obětovat 
a ani jedné nejsem ochotná se vzdát.

Když je běžnému člověku smutno a má 
splín, to si představit umím, protože to 
znám. Ale jaké to je, když je smutno ko-
mikovi?
Smutné. (směje se) Smutno je ale důleži-
té. Když jsem smutná, tak vím, že cítím, 
že žiju, že mám živé srdce. Smutek dnes 
vnímám spíš jako návštěvu a  zvýšení 
citlivosti, soucitu a empatie. Vzhledem 
k mé obsesivní sebeironii a vycvičené-
mu nadhledu se v něm nekoupu nijak 
dlouho. Samozřejmě nemluvím o situa-
cích, kdy truchlím pro někoho, kdo ode-
šel. Tam si smutek vezme čas, který mu 
patří a hotovo, s tím nic nenadělám. Jen 
se snažím být k sobě laskavá. Ale jinak 
jsem díky humoru překonala mnohé 

těžké chvíle. A díky výcviku a sebepo-
znání už komunikuji se všemi emoce-
mi. I se sebelítostí.

Zrovna nedávno jsem měla takový po-
cit, že mě nikdo nemá rád. A že se mnou 
kamarádky kamarádí jen z lítosti, nebo 
ze strachu, díky mému ostrému humo-
ru. Že to není upřímné. Takový ten mód 
„samotinká na světě“. Po chvíli jsem si 
byla nucena připustit, že některým ka-
marádkám dost křivdím. A tak jsem udě-
lala výjimku a tu jednu uznala jako vo-
pravdovou kámošku. Dobře, tu druhou 
taky… A v okamžiku, kdy se dvanácté 
kámošce v duchu omlouvám, za to, že jí 
křivdím, tak už se těžko rochňám v tom, 
že jsem samotinká na světě, a dostávám 
záchvat smíchu. A pak si uvědomím, že 
jsem prostě chvíli potřebovala být sama, 
a k tomu mi posloužila ta sebelítost. 

Co když si zrovna připadáš nejhorší 
na světě, a večer máš představení před 
spoustou lidí?

Taky se mi to párkrát stalo, že jsem 
hrála v psychickém propadu. Prožívám 
představení jinak, stojí mě spoustu sil 
hrát a dělat, jakože nic. A mám pocit, že 
to kaž dý vidí a že jsem lidem nesympa-
tická. A kluci, kolegové nejmilejší, se mi 
smějou, že jsem blbka. No a pak se vy-
spím a je zase všechno jinak a už si na to 
ani nevzpomenu. 

Někdy je člověk na dně a  nevěří si, 
a pak se mu naopak něco povede, za-
pomene na to špatné a připadá si jako 
mistr světa amoleta. Zůstat ve středu 
a nebýt ani v jednom extrému se zdá 
být poměrně složité. Zažíváš to také?
Je to přirozené. Když se člověk někde 
ponižuje, tak se zase jinde povyšuje. Zů-
stat ve středu pro mě znamená znát sám 
sebe a umět se sebou laskavě komuniko-

V rozhodování, na co kývnout, mi pomáhá, když si 
představím, že umírám, a jak bych se na to dívala 
v okamžiku smrti. Jestli bych si za tím stála...
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vat. Takže přijmout to, že k životu pat-
ří i to, že se občas ponižuju a povyšuju. 
Hodnota je v  tom, umět si to přiznat, 
poznat to a učit se z toho. Protože tak se 
život žije a děje se to všem, jen každému 
v  jiné podobě, s  jinými lidmi, v té jeho 
variantě reality.

Přijde mi, že pobyt v  globálním ma-
somlejnku sice není příjemný, ale mač-
ká z nás i věci, o kterých jsme ani ne-
věděli, že je máme uvnitř. Že je člověk 
teprve teď nucen pod zvyšujícím se 
tlakem přemýšlet o tom, co je zač, kam 
jde a kam by chtěl dojít… To ve výsled-
ku nemusí být tak úplně negativní. 
Ano, ta nutnost zjišťovat, kdo jsem, od-
kud a kam kráčím a jaký život chci vlast-
ně žít, se zvyšuje. Protože všechno ostat-
ní je často k nežití. Ale to vnímám jako 
přirozený vývoj. Jsme po dlouhé době 
v takovém bezpečí a hojnosti, že máme 
na hrabání se v  emocích a  ve starých 
systémech přesvědčení kapacitu a  ko-
nečně můžeme měnit svá přesvědčení 
tak, abychom své životy tvořili vědomě. 
Pohodlné to není, ale to nebylo nikdy. 
Ostatně pohodlí na cestě za dobrodruž-
stvím nikdo nesliboval. A že život, v po-
době různých událostí, zaskočí i  toho, 
kdo chce zůstat doma za pecí, známe ze 
spousty příběhů. (směje se) A dříve lidé 
také somatizovali a umírali na nemoci 
duše, akorát se to tak nepojmenovávalo 
a nevnímalo. Dnes jsme citlivější, proto-
že si to můžeme dovolit. Už nás to neo-
hrožuje na životě. 

Mnozí lidé v masomlejnku, který je pro 
lidské bytosti velmi nepřátelský, sotva 
přežijí. Systém totiž nabízí hodně práce 
za málo peněz. Co mají lidi dělat?
Vždycky mohu zjišťovat, co mé duši 
dělá dobře a jak jí to dopřeju. Každý to 
má někde jinde. Každý se může usmí-
vat na lidi ve svém okolí. Každý může 
někomu pomoci. Je možno chodit do 
přírody, stýkat se s  přáteli, sportovat, 
číst si, zpívat, tančit, poslouchat hudbu, 
vzdělávat se. Dnes, v době internetu, už 
spousta věcí není závislá na penězích. 
Je třeba vědomě věnovat čas a  pozor-

nost činnostem, které miluji. Já si třeba 
omalovávám mandaly. Uspokojuje mě 
činnost malování, ale nemám výtvar-
ný talent, tak mám omalovánky. Je to 

otázka toho, nakolik jsem ochoten in-
vestovat do sebe. Já věřím, že když to 
lidé budou dělat, tak se postupně začne 
měnit i  vnímání jejich sebehodnoty 

Život si vytváříme podle svých představ. To je zákon. Proto 
je výhodné měnit představy tak, abychom si vytvářeli 
realitu, která je pro nás radostná a plní naše přání.
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vzhledem k tomu, za co sami sobě stojí. 
Na to konto mohou časem třeba změ-
nit i povolání směrem, který je bude víc 
uspokojovat.

Jeden moudrý muž mi řekl, že velká 
svízel spočívá v  tom, že svět vidíme 
podle toho, jací jsme my, nikoli podle 
toho, jaký je svět…
To je pravda. Byla jsem teď na jednom 
semináři, kde jsme si každý pouštěli 

hudbu ze zásadních  formujících let, 
tedy z dospívání. A já jsem tam šla s au-
tomatickým předpokladem, že vylezou 
všichni kostlivci ze skříně. Jaké bylo 
moje překvapení, když mi přicházely 
úplně jiné vzpomínky. A já jsem viděla, 
jak jsem to hezké vytěsnila, abych si to 
trauma mohla užít dostatečně velké, 
aby mě motivovalo k  tomu, co jsem 
chtěla nejvíc – probudit se. A  že teď, 
když už mám dovoleno si vzpomenout 

i na ty hezké věci, si uvědomuju, že už 
to trauma nepotřebuju. A  to je svobo-
da. Takže jsem si uvědomila, že to, na 
co a  jakým způsobem zaměřuji svoji 
pozornost, ovlivňuje nejen přítomnost 
a  z  toho vyplývající budoucnost, ale 
i iluze o minulosti. A to byl velký objev 
a vedl k docenění všeho, co jsem potře-
bovala prožít pro to, abych dnes mohla 
být tím, kým jsem. 

Skutečnost je tedy relativní… Stejně 
jako náš pohled na život?
Nic jako skutečnost neexistuje, jen 
mřížka, filtr našeho vnímání. Smysl má 
měnit tu mřížku. Myšlení tvoří realitu, 
způsob, jak vnímám a jaké mám hodno-
ty, a podle svého hodnotového žebříčku 
hraju život. Život si aktivně vytváříme 
podle svých představ. To je zákon. Proto 
je výhodné měnit ty představy tak, aby-
chom si vytvářeli realitu, která je pro 
nás radostná a plní naše přání. A pak 
tomu říkáme zázraky.

Pokud se člověk cítí pod psa a jako ta 
nejzbytečnější bytost na světě, obvykle 
toto rozpoložení provázejí ke všemu 
pocity viny za to, co kdy udělal i neudě-
lal. Je to takový začarovaný kruh. Jak se 
přenést přes tohle?
Uvědomit si, k čemu slouží pocity viny. 
Pokud je používáme ke své dehonestaci 
a studu za sebe, tak nás paralyzují. Ale 
pokud si uvědomím, že jsou tak inten-
zivní proto, abych si to zapamatovala 
a  stejné chyby neopakovala, tak jsou 
cenným nástrojem. A pak se hraje o to, 
kolik potřebuji nepříjemných pocitů 
a  kolikrát potřebuji opakovat stejnou 
situaci na to, abych se naučila to, co po-
třebuji k tomu, abych do těchto situací 
už nevstupovala nebo je nevytvářela. 
A když vím, že mi pocity viny pomáhají 
a  jsem ochotná jim naslouchat, tak to 
kolikrát stačí i jednou a poučím se do-
statečně. 

Otázka na závěr: Co tě jako komičku 
nejvíc rozesměje?
Komická videa se zvířátky. (smích)
 vid 

V roli autistky Wendy excelovala 
Simona Babčáková čtyři roky v jednom 

z nejúspěšnějších představení posledních 
let – Kakadu. Hra v režii Jiřího Havelky měla 
derniéru v listopadu. Na snímku s Davidem 

Novotným.   Foto archiv Dejvického divadla
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Z avřel jsem se na pokoji a pře-
mýšlel, co udělám se životem. 
Byl jsem na dně. Bez přátel 
a  chuti žít.  Přesvědčení, že to 

nedám, žralo moje nitro, a  tak jsem si 
otevřel radši pivo a pustil si film, abych 
otupil tu bolest. Nevěděl jsem, co dál. 
Cítil jsem se nepotřebný, vyčerpaný, ne-
schopný a s pocitem, že zatímco všichni 
v něčem vynikají, já jsem k ničemu. Od 
dětství jsem toužil vydělávat něčím, co 
mě baví. A teď tohle… Nezvládnu to. Se-
lhal jsem a všechny zklamal. Zkrachoval 
jsem v  prvním podnikání. A  navíc mě 
vyhodili ze školy. Co budu teď dělat?“ za-
číná svůj srdceryvný příběh na osobních 
internetových stránkách devětadvaceti-
letý introvertní blonďák, který sám sebe 
prezentuje jako nejlépe vydělávajícího 
on-line stratéga a mentora u nás, jenž je 

placen pouze za  svou existenci. Prode-
jem svých on-line produktů vydělal údaj-
ně více než 50 000 000 korun. Stejný muž 
je také autorem knihy Z nuly na milion, 
která na vás vyskočí na internetu častěji 
než upomínka od O2, když se zpozdíte 
s platbou za připojení.

Jak prozrazuje již název knihy, Pavel 
Říha to i přes dílčí neúspěch nikdy ne-
vzdal. Navzdory svému vzezření zakřik-
nutého ajťáka a ne zrovna dokonalému 
mluvenému projevu chrlí jeden video-
kurz a webinář za druhým, a jakmile se 
dostanete do jeho databáze e-mailových 
kontaktů, bude vám – samozřejmě auto-

matizovaně – posílat zprávy s frekvencí 
zamilované puberťačky.

Pavel je čelným představitelem tsuna-
mi zvané infomarketing, česky prodeje 
informací, kterou v  Česku spustil Da-
vid Kirš. Tenhle internetový podnikatel 
z Brna vymyslel byznys, který pracuje za 
něj. A pro něj. 

Svůj projekt skromně pojmenoval 
Miliónové impérium. Jednoduchá idea je 
založena na tom, že na internetu může 
zbohatnout úplně každý. Stačí, když pou-
žijete jím prodávané informace, kontak-
ty a infrastrukturu včetně fakturačního 
systému, nástroje pro rozesílání e-mailů 

klientům nebo aplikaci, díky níž se mezi 
sebou mohou jednotliví obchodníci (za 
provize) doporučovat. K tomu si vytvo-
říte, nejlépe u  spřátelené firmy, osobní 
webové stránky nebo vylepšíte stávající, 
kde vyzdvihnete nějakou svoji výjimeč-
nou schopnost. A to především v případě, 
že žádnou nemáte; a pak už jen sepíšete 
svůj dojemný životní příběh, zmíníte, jak 
vám infomarketing změnil život, a nato-
číte pozdrav nejlépe z pláže, protože jste 
skoro nebo úplně za vodou.

Z  pozice zákazníka to funguje asi 
takhle: Někde jsem si zdarma stáhl všude 
doporučovanou knihu a  začala velká e-

Chcete být MILIONÁŘEM?

Český internet zaplavila 
vlna infomarketingu, 

kde různí lidé radí, jak 
vydělat peníze, aniž byste 
museli pracovat. Je s nimi 

docela legrace…
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-mailová jízda. Od 17. října do začátku pro-
since mi od Pavla Říhy přišlo celkem přes 
sto mailů, v některé dny klidně tři nebo 
čtyři, s předměty jako Nevíte, jak najít svoji 
vášeň?, ve kterých Pavel radí a informuje 
a  předkládá zajímavé náměty k  zamyš-
lení. Pak vám jednoho dne Pavel (nebo 
někdo jiný, takových stratégů je v Česku 
víc než poskytovatelů internetového při-
pojení) nabídne kurz, e-book, radu nebo 
další produkt třeba za korunu. Když se 
ale neodhlásíte do pěti dnů, měsíčními 
platbami za plnou cenu se stanete šťast-
ným členem milionového, miliardového 
nebo jiného úžasného impéria. Mnoho 
lidí na odhlášení samozřejmě zapomene, 
a tak se jim strhne z účtu minimálně tisí-
covka, než to zjistí.

Maily pak směřují k jedinému cíli. Dají 
vám pár užitečných rad a neomylně vás 
vedou k  nákupu nějakého produktu. 
Jako scientologové. Tím, že občas přiho-
dí něco zdarma, jen zvyšují vaši touhu 
se zapojit. Já si vybral účast na webináři 
Nejdůležitější dovednost, kde jsem se měl 
dozvědět, jaká schopnost odlišuje Pavla 
Říhu od zbytku světa. A jestli se chcete 
stát milionářem, jenž se producíruje na 
bahamské pláži, když ostatní klepou 
doma kosu, musíte se ji prostě naučit.

Chcete? Venku je vážně kosa... Jedeme 
dál. Teď vám prozradím ono sladké ta-
jemství. Tři, dva, jedna… Tou věcí je PRO-
DEJNÍ TEXT. Musíte se naučit napsat pře-
svědčivý prodejní text, který je sestaven 
podle nejúčinnějších psychologických 
a obchodních triků. Jakmile to dokážete, 
internet patří vám.

Buďte jako já
V začátku webového semináře Pavel zo-
pakuje, jak smutný život vedl, než se (od 
Davida Kirše) naučil sestavit ten nejúčin-
nější prodejní text. Od koho se to naučil 
David Kirš, nemám tušení. Uplynulo 40 
minut z plánované hodiny a půl a Pavel 
Říha ještě stále neúnavně lákal na zázra-
ky prodejního textu. Celou dobu mlu-
ví o tom, jak jenom díky němu vydělal 
50 000 000 korun.

Důležitost prodejního textu tak nějak 
chápu – když nebudu přesvědčivý a svůj 

produkt nebudu umět prodat, nikdo si 
ho nevšimne a  lidi si koupí třeba horší 
věc od někoho, kdo má lepší prodejní 
text. To má logiku. A tak trpělivě čekám, 
až Pavel prozradí, jaký zázrak to vlastně 
prodává, jak tomu takový vybroušený 
text pomůže a jak se jej lze naučit sesta-
vit s ohledem na váš produkt.

Zatím celou dobu ale mluví jenom 
o penězích. Svých penězích. O  tom, že 
mu jeden úspěšný prodejní text vydělal 
dva miliony za pár dní, další dokonce tři-
náct… No jo, ale mě zajímá to, co díky 
tomu textu prodává. Tak už se, chlape, 
konečně vymáčkni!

Po pětačtyřiceti minutách to z  něj 
sice jako z chlupaté deky, ale přece jen 
konečně leze. Bezelstně přiznává, že ve 
všech případech žádný produkt ještě 
neměl hotový, a tak svůj nápad (!) pro-
dával v předprodeji podobně jako lístky 
na koncert.

Jo taaak! Ten chlap je génius. Konečně 
mi to dochází. On dokázal napsat skvělý 
text o tom, jak vám za tři měsíce prodá 
knihu, kurz či video, které vás naučí na-
psat stejný prodejní text, díky němuž 
nebudete muset prodávat žádný skuteč-
ný produkt, ale od něj okopírovaný text. 
A to především lidem, kteří nemají žád-
ný hodnotný produkt, ale chtějí vydělat 
kupu peněz, a  za žádnou cenu u  toho 
nechtějí pracovat.

Cílová skupina? Neomezená. A  tak 
díky tomu, že napsal geniální prodejní 
text, se produktem Pavla Říhy stal… sa-
motný prodejní text, který kupují lidé, 
co se chtějí naučit to samé. Je to o dost 
efektnější než třeba dopisy z Nigérie, kdy 
se náhlý dědic snaží dostat k milionové-
mu dědictví v Evropě. Kvůli byrokracii 
to sice nejde příliš hladce, ale když mu 
pomůžete a pošlete trochu peněz na po-
platky, tučný podíl vás jistě nemine.

Po hodině Pavlova popisu pohádko-
vého života na exotických ostrovech, 
odkud posílá prodejní texty, se konečně 
schyluje k  tomu podstatnému – před-
stavení 50 + M Copy-Systému. Kupte si 
ode mě padesátimilionový Copy-Systém 
a buďte jako já! „Verze Premium obsahu-
je celé moje know-how a všechny praktic-

ké triky. Ještě nikdy jsem nedal nikomu 
nic tak cenného. Slibuji, že vás naučím 
napsat takový prodejní text, který vám 
dokáže vydělat miliony,“ láká Pavel Říha 
na svůj návod, jak takový výdělečný text 
sestavit. Cílem textu podle Pavla je, „aby 
zákazník křičel: Vezmi si moje peníze“. 
S  jeho postupem prý dokážete prodat 
cokoli – psychologie prodeje je totiž jako 
magie. (A to je ten problém...)

A že jste to vy, pane, a přihlásil jste se 
na tenhle webinář, dostanete padesá-
tiprocentní slevu. Takže místo 89  900 
korun za třicetidenní kurz se všemi vy-
chytávkami zaplatíte jen 49 900 korun. 
A ať nežeru, když do půlnoci zadáte sle-
vový kód, tak jen 29 900 Kč. Třicetidenní 
kurz tedy ještě neexistuje, ale Pavel už 
ho má v hlavě a spustí ho 27. ledna. A co 
víc, patnáct nejrychlejších dostane další 
kurz v hodnotě 50 000 korun zdarma! 
A to se vyplatí, ne? Ke konci Pavel Říha 
asi osmnáctkrát zopakuje svoji nabídku, 
až se mi zasteskne po legendárním Hor-
stu Fuchsovi z Teleshoppingu.

Živý webinář sleduje necelá tisícovka 
lidí, ke konci se udrželo on-line něco přes 
šest stovek. V  živém chatu Tým Pavla 
Říhy děkuje Marii, Robertovi, Romanovi 
a  šesti dalším rychlíkům za  dokonče-
né objednávky. Vydělat za jeden večer 
180 000 korun tím, že za dva měsíce ně-
komu řeknete, jak jste to dokázali, to vů-
bec není špatný výsledek, uznejte sami.

A jestli prodáváte e-book o tom, jak in-
vestovat do nemovitostí, i když nemáte 
ani garáž? Nebo kurz o tom, jak mluvit 
před lidmi, i když koktáte? Či tajemství 
šťastného života, přestože jste na Lexau-
rinu? Na tom nezáleží. Pokud nechcete 
pracovat, záleží jen na tom, jestli se na-
učíte napsat skvělý prodejní text, který 
dokáže pracovat za vás. Ten text pak 
pošlete jiným lidem, kteří taky nebudou 
chtít pracovat, a budou se to od vás chtít 
naučit. Pak si všichni společně koupíte 
LETADLO a  odletíte do teplých krajin. 
Jen aby na vás nakonec zbyla letenka…

P. S. Tento článek je satirický a nedo-
poručuje se číst jako návod, ale jako 
varování.  vid 
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K dyž ptáčka lapají, pěkně mu 
zpívají. A  když novinky vnu-
cují, rádi slibují. Pražští radní 
jdou s dobou a nechtějí si ne-

chat uniknout žádné žhavé moderní 
trendy. A tak zaštiťují duhové pochody, 
vyvěšují tibetské vlajky nebo budují tak-
zvané chytré lavičky, které jsou i přes 

zjevné nedostatky chytřejší než oni 
sami.

Na Puškinově náměstí v  pražské Bu-
benči vyrostla v  roce 2017 mezi řadou 
dětských hřišť v lokalitě plné zeleně la-
vička s  vertikální zahradou, solárními 
panely, meteostanicí, lapačem prachu, 
bezplatnou wi-fi či USB konektory pro 

dobití mobilního telefonu. Ty jsou, prav-
da, umístěny poněkud nešikovně na 
bocích lavičky, takže byste potřebovali 
kabel dlouhý jako prodlužovačka nebo 
si k nim kleknout, ale fungují. Chytrou 
lavičku v  ceně 280  000 korun pokřtila 
tehdejší primátorka Adriana Krnáčová, 
lidově přezdívaná Krnda, která nadšeně 

Když ptáčka lapají...
Výsledky provozu moderních hybridních vozidel, na jejichž koupi lákají zákazníky 

politici dotacemi, daňovými úlevami či parkováním zdarma, naznačují, že jde 
o ještě větší podfuk, než se dalo čekat. Takový hybrid má totiž vyšší spotřebu 

a uhlíkovou stopu než obyčejný a proklínaný diesel…

Foto AdobeStock
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vyprávěla: „Je tam mechanismus, který 
zabezpečuje automatické zavlažování, 
právě přes ty solární panely, a jsou tam 
nasazeny takové rostliny, které postup-
ně odumírají a ty druhé zase rostou, tak-
že je to takové perpetuum mobile.“

Uplynuly dva roky, „Krndu“ odvál čas, 
a zatímco okolní zeleň v parku se zelená 
dál, lavičkové perpetuum mobile nečeka-
ně uschlo. Dodavatelská firma o lavičku 
podle smlouvy pečovala do konce roku 
2017. Následně se i  „po termínu“  ještě 
nějaký časo  zahradu starali pracovníci 
firmy, protože městská společnost Ope-
rátor ICT, která má projekty Smart City 
neboli Chytrého města na starost, nedo-
kázala další servis laviček zajistit. Lidově 
řečeno se na něj vykašlala. Podle šéfa 
dodavatelské společnosti Jana Němce za-
hrada bez dolévání vody nemůže fungo-
vat. Pochopitelně. Údržba ale podle něj 
není příliš  složitá; stačilo by jednou za 
tři měsíce dolít zásobník a dvakrát ročně 
zeleň prostříhat. Peníze ale již byly utra-
ceny, reklamní fotky udělány, tak kdo by 
se namáhal se zaléváním.

Lépe nedopadla ani pobídka praž-
ských politiků ke koupi hybridních auto-
mobilů, které svou efektivitou (a zbyteč-
ností) nápadně připomínají ony lavičky.

Než vyjedete z garáže
Hybridy k jízdě využívají kombinaci spa-
lovacího motoru a elektromotoru. Spalo-
vací motor může sloužit pouze k dobíje-
ní elektromotoru (sériový hybrid), nebo 
je zkombinovaný s elektromotorem tak, 
že se na provozu podílejí oba. Elektro-
motor pak funguje jako podpora ke zvý-
šení efektivity a snížení spotřeby (mild 
hybrid), nebo může fungovat samostat-
ně a po určitou dobu jízdy spalování plně 
nahrazovat (full hybrid).

Nejnovějším módním výstřelkem jsou 
takzvané plug-in hybridy, jež v sobě kro-
mě těchto dvou pohonů mají zabudova-
ný ještě akumulátor. Fungují podobně 
jako klasické hybridy, jejich baterie se 
však nedobíjejí samy při jízdě a brzdění, 
ale z  elektrické sítě, čímž se prodlužu-
je dojezd. Oproti klasickým autům by 
měl být hybrid úspornější a ve srovnání 

s klasickými elektromotory se pak řidič 
nemusí bát, že zůstane viset s  vybitou 
baterií někde v  pustině nebo umrzne 
v koloně na D1 na Vysočině.

Ježdění s takovým autem je založeno 
na jednoduchém principu: řidič si v ga-
ráži, pokud nějakou má, strčí kabel do 
zásuvky a dobije akumulátor. Druhý den 
vyrazí do práce a  elektromotor čerpá 
energii z akumulátoru. Takže pojede, jak 
se dnes módně říká, bezemisně, bereme-
-li samozřejmě v  úvahu jen samotnou 
jízdu a vynecháme skutečnost, že se ona 
elektřina také musí nějak vyrobit.

Pokud by řidič vyrazil na delší tra-
su či potřeboval jet svižněji, takže by 
celý výkon nepokryla zásoba elektric-
ké energie, auto se přepne na spalovací 
motor. Takové řešení vyhlíží inteligent-
ně a na první pohled se zdá, že provoz 
vozidla musí být nutně úspornější.

Ovšem jen do doby, než vyjedete 
z garáže. Teorie se od praxe liší stejně 
jako zelený strom v  parku od uschlé 
vertikální zahrady v  Bubenči. Trik je 
totiž v  tom, jak Evropská unie počítá 
spotřebu a emise hybridních motorů.

Ukažme si to na takovém stokilo-
metrovém výletě. Jak rychle pojede-
te? Jakým stylem? Nabili jste večer 
baterii? Nic z toho nevíme. Ale nevadí, 
podle metodiky EU nic z toho nehraje 
roli – na papíře je dáno a v  laboratoři 
vyzkoušeno, že na elektřinu dojede hyb-
rid třeba sedmdesát kilometrů. A tak se 
ve statistikách spotřeby započítává jen 
posledních 30 kilometrů, na které vůz 
spolkne dejme tomu dva litry paliva. 
Kdybychom chtěli změřit míru této lži 
na pomyslné stupnici od jedné do dese-
ti, potřebovali bychom přidat aspoň je-
denáctku. Je totiž ještě vyšší než reálná 
spotřeba hybridních vozů, a to už je co 
říct. Stačí si přečíst v motoristických ča-

sopisech, jak probíhá takové testování  
hybridních vozů. Nejvíc jsem se pobavil 
u testování Mitsubishi Outlander a Vol-
va V60 D6.

U prvního z nich s názvem Bez zásuv-
ky ani ránu ujel se zapnutým elektro-
motorem autor Adam Šrámek 45 kilo-
metrů, než se baterie vybila. Následoval 
skutečný „ropný fičák“… „Na konci při 
zcela vyšťavené baterce palubní počí-
tač ukazoval spotřebu benzinu 2 litry 
na 100 km, což je jistě krásná hodnota, 
která se dokonce takřka shoduje s udá-
vaným průměrem výrobce. A krásné by 
to zůstalo i nadále, avšak pouze za před-
pokladu, že bych následně zastavil u zá-
suvky, kde by bylo možné z fleku opět 
dobíjet. Jenomže to bych nesměl chtít 
pokračovat v  jízdě... Zbytek trasy vedl 
po Jižní spojce, kdy bylo možné jet po 
celou dobu ustálenou rychlostí 70 až 80 

kilometrů v hodině. Automobilka udá-
vá, že s vybitou baterií je auto schopno 
jezdit se spotřebou 5,8 l/100 km, avšak 
já bych se spíše přikláněl k hodnotám 
kolem osmi až deseti litrů, alespoň tedy 
ve městě. Jenomže v reálu potkáte prv-
ní kolonu a spotřeba roste dál, jako by 
se nechumelilo. Na dálnici tato hodnota 
ještě umí podstatně vyrůst daleko za 
desítku.

Kdykoli jen trochu spěcháte, dvanáct 
přijde coby dup, a  ani patnáct nemusí 
být konečná hodnota. Když se nedej 
bože budete snažit něco dobít motorem 
za jízdy, konzumace se nemusí zastavit 
ani nad pětadvacítkou. Navíc vám při-
tom vůz dává zobrazením šneka mezi 
budíky a hláškou ,omezený výkon‘ dost 
okatě najevo, že takhle se mu jezdit ne-
chce. Totéž platí o situacích, kdy se roz-
hodnete baterii dobíjet spalovacím mo-
torem na místě, což by měl zvládnout za 
40 minut do 80 procent plné kapacity. 

Kdykoli spěcháte, dvanáct ani patnáct litrů paliva nemusí 
být konečná spotřeba. Když se budete snažit baterii dobít 
motorem za jízdy, dostanete si i nad pětadvacet litrů.
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Jenomže udělejte to a spotřeba bude ješ-
tě rapidně vyšší.“

Možná i  starý sovětský tank by byl 
úspornější. Spotřeba je vyšší hlavně 
proto, že je hybridní auto kvůli elektro-
motoru a  akumulátoru mnohem těžší 
a složitější. Ještě chcete jet na výlet? Tak 
zkusme přesednout do kombíku Volvo 
V60 D6. Zde se řidiči vybila baterie už po 
dvaceti kilometrech, což nestačí v mno-
ha případech ani na dojezd do práce 
a z práce. Pak se při trochu svižnější jíz-
dě nedostal pod deset litrů nafty na sto 
kilometrů. Při ceně skoro dvou milionů 
korun? No nekupte to.

Pokud by si někdo takový vůz – čistě 
teoreticky – hodlal pořídit kvůli úspoře, 
na místě by bylo spíš doučování z mate-
matiky. Úspora peněz, energie ani emi-
sí ale dle dostupných indicií nebude ten 
pravý důvod, proč by si někdo něco tako-
vého kupoval. V dnešním globálním zele-
ném hnutí totiž nejde o šetření, ať už pla-
nety či peněz, ale o pravý opak – utrácení 
a  plýtvání peněz daňových poplatníků 
a přesouvání zdrojů z mnoha úzkých ka-
pes do několika málo kapes bezedných.

Co je nejdůležitější hodnotou dnešního 
ekologicky uvědomělého světa? Správně, 
hodnota emisí oxidu uhličitého a obecně 
skleníkových plynů. Emise se měří u leta-
del, aut i lodí, ale také u krav či batolat. 
Protože dobytek na pastvách prý příliš 
prdí, přispívá významnou měrou k otep-
lování, a tudíž i zkáze naší planety. Doby-
tek vypouští do ovzduší metan, který je 
prý ještě „nebezpečnější“ než CO2. Nevěří-
te? Věřte! Říkala to OSN, která již v roce 
2010 navrhla daň na emise hospodář-
ských zvířat. Prdící daň, jak ji překřtila 
média, sice kvůli velké kritice neprošla, 
a OSN tak od návrhu upustila, ale směr je 
nastaven jasně. A co není, může být.

Krávy jsou od té doby na černé listině 
a místo daní se již objevují i radikálnější 
návrhy řešení. Jak už to s  jakýmkoli fa-
natismem bývá, hranice postupně mizí. 
A absurdita žádné hranice nemá. „Pryč 
od přežvýkavců!“ zvolala v  srpnu v Že-
nevě, kde se uskutečnilo 50. zasedání 
Mezivládního panelu pro změny klima-
tu (IPCC), Almut Arnethová, německá 

klimatoložka, která pro tuto organizaci 
plnou omylů a podvodů, jíž jsme se vě-
novali v předchozím vydání, sepsala po-
slední „vědeckou“ zprávu. „Pak bychom 
měli i více plochy pro pěstování potravin 
a zalesňování,“ řekla agentuře DPA, aniž 
by se kdokoli pozastavil nad tím, že už po 
tisíce let je důležitý pro pěstování rostlin 
dobytek. Přesně tak argumentoval v mé-
diích i předseda plzeňské organizace ag-
rární komory Jaroslav Šíma. V Česku se 
podle něj jiiž tak snížily stavy dobytka za 
30 let o dvě třetiny a půda hnůj hospo-
dářských zvířat podle něj potřebuje.

S  řešením naštěstí brzy přispěchali 
australští vědci, kteří navrhli geneticky 
modifikovat krávy geny z klokanů. Klo-
kani totiž při trávení neprdí. Na druhou 
stranu zase ale skáčou, takže by hopsají-
cí krávy mohly způsobit místo oteplení 
třeba zemětřesení. 

Odstraňte losa
Na pozoru by se před zelenými aktivis-
ty a byrokraty ale měli mít i  severští 
losi a  sobi, neboť podle vědců, závis-
lých na grantech od těchto byrokratů, 
jsou v oblasti vypouštění světu nebez-
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pečných plynů ještě většími škůdci než 
krávy. Dospělý jedinec za rok vypustí 
do vzduchu zhruba dva tisíce sto ki-
logramů metanu, což podle norských 
výzkumníků z univerzity v Trondhei-
mu představuje stejné množství emisí, 
jaké vyprodukuje průměrný automobil 
během cesty dlouhé 13 tisíc kilome-
trů. Pokrokový norský biolog Reidar 
Andersen již naznačil, že odstraněním 
jednoho losa ze světa bychom ušetřili 
takové množství skleníkových plynů, 
které odpovídá více než třiceti letům 
mezi Oslem a Trondheimem. Nezbývá 
než věřit, že pan biolog chodí po světě 
jen pěšky a je alergický na luštěniny.

Lidstvo má ve své temné historii za 
sebou již několik genocid a  holokaus-
tů lidí, ale holokaust domácích zvířat 
z ekologických důvodů by byl skutečnou 
revolucí.

To, že feministická německá spisova-
telka Verena Braunschweigerová (otázka 
mimo soutěž: proč jsou na počátku kaž-
dého „pokroku“ vždycky Němci?) vyzva-
la ženy, aby neměly miminko, protože 
děti škodí životnímu prostředí, je už jen 
takovou kyselou třešničkou.

Odtud už byl jen kousek k facebooko-
vé iniciativě Save the Planet, Kill Yourself 
(Zachraň planetu, zabij sám sebe), která 
běží na stránkách jedné vskutku ne-
ortodoxní americké církve. Americká 
reverendka Chris Kordová spolu s pasto-
rem Robertem Kimberkem založili roku 
1992 Církev Euthanasie, jejíž v podstatě 
jediné dogma zní: „Nerozmnožíš se.“ 
Nebo spíš znělo. Členové zřejmě byli dů-
slední, neboť církev již oficiálně ukončila 
svoji činnost.

Zbytek přívrženců to ale nevzdal a lid-
ský genofond obohacuje dál – interneto-
vé stránky jsou stále v provozu. Pokud 
se však člověk zamyslí nad informacemi 

uváděnými touto „neziskovou vzdělávací 
nadací, zaměřenou na obnovení rovno-
váhy mezi lidmi a ostatními živočišnými 
druhy na Zemi“, která vidí jediné řešení 
obnovení rovnováhy přírody ve vyhynu-
tí lidstva, musí při pohledu kolem sebe 
uznat, že na tom asi něco bude.

Ale teď vážně. Kdyby nebyla zelená 
ideologie tou nejžhavější agendou sou-
časnosti, kterou ze všech stran prosazují 
korporace a jimi placení politici a média 
hlavního proudu, mohli bychom se tomu 
všemu od srdce zasmát. To můžeme stej-
ně, ale jelikož je tohle všechno myšleno 
smrtelně vážně, je třeba se kromě roviny 
humoristické držet i ve vážnější tónině, 
i když je někdy velmi těžké od sebe obě 
úrovně odlišit.

Vraťme se teď ale k emisím automobi-
lovým, které tvoří jádro současné otep-
lovací propagandy a  na ni navázaného 

velkého byznysu. O spotřebě paliva, kte-
rá u hybridních vozů násobně převyšuje 
udávané hodnoty, a je dokonce výrazně 
vyšší než u  běžného automobilu – tak 
jako je normální strom v bubenečském 
parku energeticky úspornější než chyt-
rá, na internet napojená uschlá vertikál-
ní zahrada –, již byla řeč. Tento zelený 
podvod a kreativní hra s čísly umožňuje 
totiž daleko podstatnější věc, než je ně-
jaká ochrana přírody. Ta nikoho (kromě 
běžných lidí, kteří na tomhle cirkuse ne-
vydělávají, zato jej mají celý financovat) 
stejně nezajímá.

Hybridní auta prozatím totiž kvůli 
ceně nekupují tolik běžní zákazníci, ale 
především firmy. Na firemní vozové par-
ky si ve své studii v roce 2018 posvítila 
poradenská společnost The Miles Con-
sultancy. Při zkoumání 1500 služebních 
vozů s  plug-in-hybridním pohonem 
spočítala, že reálná průměrná spotřeba 
těchto vozů činí 7,2 litru na 100 kilomet-

„Pryč od přežvýkavců!“ zvolala na 
50. zasedání Mezivládního panelu pro změny 

klimatu (IPCC) v Ženevě Almut Arnethová, 
německá klimatoložka, jež pro tuto 

organizaci plnou podvodů sepsala poslední 
„vědeckou“ zprávu... Na protější straně: šéf 

Volkswagenu Herbert Diess přiznal, že o nic 
jiného než o image automobilek a dotace 

vlastně nejde.   Foto archiv IISD a Profimedia

S řešením klimatické krize přispěchali i australští vědci, 
kteří navrhli geneticky modifikovat krávy pomocí genů 
z klokanů. Klokani prý totiž při trávení neprdí.
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rů! Existují pro to dva důvody: jednak je 
úspornost hybridů pouze součást velké 
zelené lži, jak jsme ukazovali na příkladu 
reálné spotřeby hybridních vozů, jednak 
zaměstnanci na nějaké dobíjení baterií 
zvysoka kašlou. „Existují případy, kdy 
zaměstnanci auta nikdy nedobíjí. Mají 
dobíjecí kabely pořád zabalené v celofá-
nu v kufru,“ popsal šéf The Miles Consul-
tancy Paul Hollick.

Upřímně řečeno, pokud by se pře-
ce jen obtěžovali s nabíjením, je velká 
otázka, zda by se jejich námaha na spo-
třebě projevila nějakým významnějším 
způsobem.

Zkrátka a dobře, kdyby firma koupila 
pomlouvané diesely, ušetřila by nejen 
při nákupu, protože normální auta jsou 
levnější než hybridy a elektromobily, ale 
bylo by to o dost šetrnější i pro životní 
prostředí. Tak proč, u  všech zelených, 
kupují rádoby úsporné hybridy?

Spotřeba paliva odráží množství emi-
sí CO2. Pokud je tedy například u hyb-
ridního Volva uváděná (nereálná) spo-
třeba 1,9  litru na 100 kilometrů jízdy, 
odpovídá to vyprodukovaným 48 gra-
mům emisí. Jaká náhoda, že to je těsně 
pod magickou hranicí 50 g/100 km, 
poznamenává k tomu ironicky ve svém 

Doslova kraviny vymýšlejí politici po celém 
světě, aby mohli utratit a ukrást co nejvíc 

veřejných peněz. Například v Bubenči město 
Praha nechalo za čtvrt milionu postavit 

„chytrou“ lavičku s vertikální zahradou, která 
za pouhý rok kompletně uschla. 

Foto Adobe a Jaroslava Jelínková, Rajče.net
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skvělém článku Dobíjecí hybridy jsou 
ještě větší lež, než se zdálo. Řada z nich 
spotřebu jen zvyšuje na serveru Autofo-
rum.cz redaktor Petr Miler. Právě tato 
hranice  odděluje vozy, na které mnoho 
evropských států poskytuje úlevy v po-
době nižších daní a  přímé či nepřímé 
dotace. „Správci firemních automobilo-
vých flotil pak po takových autech rádi 
sahají, neboť – i když vědí, že nebudou 
jezdit za 1,9 litru či cokoli podobného – 
ušetří podstatné sumy na daních. A tře-
ba ve Velké Británii svého času dostali 
i dotace v přepočtu 148 tisíc Kč na jeden 
vůz. Nemluvě o tom, že autopark s níz-
kými průměrnými emisemi CO2 vypadá 
dobře před veřejností,“ píše Petr Miler.

Když se na to novináři v roce 2017 ze-
ptali šéfa koncernu Volkswagen Group 
Herberta Diesse, ten de facto přiznal, že 
o nic jiného než o  image automobilek 
a dotace vlastně ani nejde. Na dotaz re-
daktorů motoristického magazínu Car 
and Driver, zda Volkswagen představí 
plug-inový hybrid v Americe, v Evropě 
anebo v Číně, manažer odtušil: „V Ame-
rice určitě ne. Plug-in hybridy nedávají 
velký smysl kvůli emisím a nejsou pod-
porovány daňovými úlevami.“ V  Evro-
pě se podle něj hybridní modely objeví 

jen tam, kde na to dostane VW dotace, 
a v Číně, kde jsou dotovány hybridy nej-
více, „zcela určitě ano“. Budiž mu při-
čteno k dobru, že aspoň neblekotal nic 
o životním prostředí…

Z ekologických důvodů
Otázka na závěr: Co se asi tak stane, až 
investiční pobídky a  dotace nejen pro 
hybridy, ale i pro elektromobily, kterým 
jsme věnovali úvodní číslo našeho seriá-
lu loni v srpnu, jednou skončí?

Pro příklad nemusíme chodit daleko. 
Vedení Prahy od roku 2018 lákalo řidiče 
ke koupi hybridních vozů tím, že budou 
moci za pouhou stokorunu parkovat 
ve všech takzvaných modrých parko-
vacích zónách bez omezení. Ty jsou ji-
nak jenom pro rezidenty. Za jednotlivé 
karty platí 1200 korun fyzické osoby 
a  36  000 rok podnikatelé. Tyto karty, 
jelikož je jich vydáváno výrazně víc, než 
je parkovacích míst, sice slouží k tomu, 
že zaparkovat můžete, ale vzhledem ke 
kapacitě také nemusíte. Do toho při-
šla Praha, aby vypadala také moderně, 
s  tím, že zvýhodní při parkování hyb-
ridy, samozřejmě z  „ekologických dů-
vodů“, přestože mají ekologickou stopu 
ještě větší než normální auta. Asi nelze 

předpokládat, že by existovalo moc 
lidí, kteří by si koupili auto za milion 
či dva kvůli tomu, aby ušetřili pár tisíc 
za parkování, i  když i  tací skrblíci se 
asi najdou. Odebrání této „výhody“ ři-
diče hybridů sice určitě nezruinuje, ale 
zato otráví. Elektromobily budou moct 
i nadále parkovat po registraci zdarma. 
Zatím. Podle příhody s hybridy lze ale 
spolehlivě odhadnout, jak nakonec za-
metou politici s  řidiči, kteří se nechají 
nalákat na elektromobily a další a další 
dotované „ekolibůstky“. Dobíjení zadar-
mo? Osvobození od daní? Zapomeňte.

Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Vel-
ké korporace si vylobbovaly dotace na 
nové produkty, které ničí životní pro-
středí ještě víc než ty staré, vytahají při-
tom lidem z kapes miliardy, a  ještě to 
dokážou prodat jako snahu o záchranu 
planety. 

Šifře se nepodařilo do uzávěrky to-
hoto vydání získat vyjádření, co říká 
planeta Země tomu, že si ji bere do úst 
kdejaký ekopodvodník. Je totiž až pří-
liš zaneprázdněna napravováním škod, 
kterých se na ní lidé dopouštějí. To, co si 
o tom myslí, prý ale již brzy pocítíme – 
vyvodí z toho důsledky a poneseme za 
to plnou zodpovědnost. vid 
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Co rozhoduje o tom, jestli naše tělo odolá nemoci a imunita odrazí útoky bakterií, 
virů a toxinů, nebo těmto vetřelcům podlehne? Odpověď zní možná překvapivě: 

je to informace.

Foto Adobe Stock

OPSÁNO z přírody

K dyž na konci roku přijali v ně-
meckých Brémách do nemocni-
ce třiašedesátiletého pacienta 
s vysokou horečkou a dušností, 

vypadalo to na obyčejnou chřipku. Bě-
hem 16 dní v nemocnici se však jeho stav 
neustále zhoršoval, horečka vyšplhala 
až k jednačtyřiceti stupňům a postupně 
mu selhávaly orgány. Lékaři byli bez-
radní. Muž netrpěl ani bolestmi hlavy, 

ani ztuhlostí krku či dalšími příznaky 
zánětu mozkových blan, který by mohl 
vysvětlit zhoršující se stav. Nasadili tedy 
koktejl antibiotik proti několika různým 
bakteriálním infekcím a doufali, že za-
bere. Marně.

Teprve po čtyřech dnech doktoři ob-
jevili viníka – bakterii Capnocytophaga 
canimorsus, která se vyskytuje běžně 
v tlamách psů a koček. Pár týdnů před 

propuknutím potíží muže – jehož jmé-
no kvůli ohraně osobních údajů časopis 
European Journal of Case Reports in 
Internal Medicine, který o neobvyklém 
případu informoval, nezveřejnil – totiž 
olízl pes. Tak se vetřelec dostal do lidské-
ho organismu a zapříčinil těžkou infekci, 
která se může ve výjimečných případech 
vyvinout zvláště u  osob s  oslabeným 
imunitním systémem; což byl i  tento 
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případ. I  když lékaři dělali, co mohli, 
muže se jim zachránit nepodařilo.

Kdyby byl zdravý a obranyschopnost 
jeho organismu zafungovala tak, jak 
měla, nějaké psí olíznutí by nebylo té-
matem k  diskusi. V  opačném případě 
ale může být i  taková banalita fatální. 
O  příčinách našeho stále chatrnějšího 
zdraví bychom se mohli bavit dlouhé 
hodiny a takový stres, průmyslově vyrá-
běné potraviny či chemikálie v životním 
prostředí by jistě v našem žebříčku ob-
sadily přední místa. Přesto ale platí, že 
lidské tělo je natolik úžasný výtvor, že 
má dostatek prostředků proto, aby se 
vyrovnalo i s nepříznivými vlivy a něco 
takového jej vůbec nemuselo rozhodit. 
Hranice mezi zdravím a nemocí je však 
velmi tenká.

Co ale vlastně rozhoduje o  tom, jest-
li nájezdy chemikálií, sofistikovaných 
bakterií nebo nebezpečných virů odrazí 

přirozená obrana těla, nebo nás naopak 
rozloží jedno olíznutí? Odpověď zní 
možná překvapivě: informace.

Hra života
„Abychom pochopili rozdíl mezi zdra-
vím a  nemocí, musíme nejprve poro-
zumět tomu, co je život,“ píše ve své 
knize Léčba informací Marie Vilánková. 
Absolventka Matematicko-fyzikální fa-
kulty Univerzity Karlovy se dlouhodobě 
věnuje nejen přírodní medicíně, ale také 
výzkumu v oblasti teorie informace ke 
vztahu k lidskému organismu. Díky své 
analyticko-informatické průpravě se au-
torka dokáže na lidské tělo a jeho fungo-
vání podívat z docela jiného, nezvyklého 
úhlu. Tak, jako to v  první polovině 20. 
století udělal třeba geniální matematik, 
kvantový a jaderný fyzik a také chemik 
maďarského původu John von Neu-
mann. Ten se kromě toho, že se podílel 

na vývoji atomové bomby, která zničila 
Hirošimu a  Nagasaki, naštěstí zabýval 
i méně výbušnými a daleko prospěšnější-
mi úkoly. Kladl si například otázku, co je 
to život a inteligence.

Tento myslitel de facto jako první po-
psal architekturu digitálního počítače. 
Jeho fungování přitom „opsal“ z přírody, 
neboť se inspiroval principy fungování 
živých organismů. Na základě svých po-
znatků sestrojil takzvaný buněčný auto-
mat, což je určitý typ fyzikálního mo-
delu reálné situace. Jde vlastně o  stroj, 
který kontroluje i  opravuje sám sebe. 
Britský matematik John Horton Conway 
pak von Neumannovu teorii rozvinul 
a  sestrojil dvourozměrný  buněčný au-
tomat, jenž svým chováním připomíná 
vývoj  společenství  živých  organismů. 
Nazval jej příznačně Hra života.

Abychom si onu hru života dokázali 
lépe představit, nemůžeme na organis-

mus nahlížet jen jako na hmotu. Často 
vnímáme tělo jako shluk kostí, svalů, 
šlach a vnitřních orgánů, které spolupra-
cují, jako jakýsi stroj, kde, když se něco 
pokazí, prostě se opraví, nebo dokonce 
vymění součástka a jede se dál. Co se ale 
na věc podívat stejným pohledem jako 
oba známí matematici, kteří si všimli, 
že tělo nefunguje jako stroj, ale naopak 
stroj může fungovat jako tělo?

Lidské tělo tvoří v podstatě hromada 
primitivních, živých buněk. Připomíná 
knihu, která je sestavena z  písmenek. 
Aby dával obsah knihy smysl, musí být 
z písmen vytvořena slova a z nich věty. 
Podobně jsou strukturovány i  buňky 
v  těle, které spolu ladí a  komunikují. 
„Kdyby spolu komunikovat přestaly, 
tělo by se doslova fyzicky i  mentálně 
rozpadlo,“ píše Marie Vilánková v Léčbě 
informací, příběhu, který se díky srozu-
mitelnému a svěžímu jazyku čte jedním 

dechem. Jako poněkud netradiční detek-
tivka, kde čtenář může spolu s autorkou 
odhalovat „pachatele“ – v tomto případě 
příčiny různých zdravotních neduhů. 
„Právě díky tomu, že buňky spolupracu-
jí a komunikují, vytvářejí úžasný celek, 
lidskou bytost s vědomím, která zvládne 
někdy až neuvěřitelné věci. Buňky jsou 
nosičem a  vykonavatelem informace 
o nás, o naší duši.“

Problém ovšem nastane ve chvíli, kdy 
nám někdo hodí do příběhu vidle a jed-
notlivá slova a písmena přestanou dávat 
smysl. „Představte si, že knihu rozstříhá-
me na jednotlivá slova a promícháme je. 
Najednou se příběh ztratí, maximálně 
podle některých slov dokážeme odhad-
nout, co to bylo za knihu. Jestli učebnice 
matematiky, biologie nebo pohádka. Po-
kud bychom ji rozstříhali na jednotlivá 
písmena a  zamíchali, nevěděli bychom 
už vůbec nic. Příběh (informace) je v kni-

Lidské tělo tvoří hromada živých buněk. Připomíná 
knihu, sestavenou z písmenek. Aby dával obsah smysl, 
musí být z písmen vytvořena slova a z nich věty.
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ze uložen ve správném pořadí písmen, 
slov a vět. Informace je vždy uložena do 
vztahů.“

Zatímco ale v knize jsou vztahy mezi 
jednotlivými písmeny lineární, tedy jed-
no písmeno je kladeno za druhé, živé 
organismy ukládají informace mnohem 
sofistikovaněji – do komplikovaně pro-
vázaných sítí. Marie Vilánková nazna-
čuje, jak bychom si složitou komunikaci 
v  těle mohli představit: „Jeden příběh 
by se četl klasicky, písmeno po písmeni. 
Některá písmena by byla barevná a tvo-
řila by jiný příběh. Písmena by se moh-
la lišit podle velikosti, tvarů, některá 
písmena by byla tučná, jiná zase psaná 
kurzívou… Mohli bychom informace 
ukládat ještě mnohem složitěji a do tex-
tu je zašifrovat, mohli bychom vkládat 
různé podmínky – třeba pokud je pís-
meno červené, skoč na stránku 5 či na 
pozici 28, pokud modré, čti dál. Pokud je 
v této větě víc než pět písmen r, tak kaž-
dé písmeno zaměň za následující v abe-
cedě. Možností kódování je nekonečně 

mnoho. Je to jako šifra. Neumíme-li číst 
neb neznáme jazyk, ve které je kniha 
napsaná, příběh si nepřečteme. Jestliže 
nerozumíme tomu, jakým způsobem 
je informace do těla zašifrovaná, nedo-
kážeme ji přečíst. To ale neznamená, že 
v  těle není uložena. V  našem těle jsou 
uložené životní příběhy našich předků. 
(…) Jakýkoli systém, tedy i člověka, ne-
můžeme pochopit rozkládáním, analý-
zou a  poznáváním jednotlivých prvků. 
Z  rozstříhaných písmen se toho moc 
nenaučíme. Naopak potřebujeme systé-
mové myšlení, abychom dokázali vnímat 
celek a porozuměli mu. Co se týče po-
chopení lidského těla a duše, platí rčení, 
že pro stromy nevidíme často les.“

Vtisknout hmotě tvar
Jakmile se něco porouchá, pro tělo není 
problém to opravit. V případě, že je in-
formace v těle dobře uchována, nemoc-
ný či poškozený orgán podle těchto 
instrukcí a  informací zregeneruje. Jak 
podotýká autorka, když si pamatujeme 

příběh a někdo vytrhne stránku z knihy, 
můžeme ji dopsat. Jiná situace nastává, 
když přestane fungovat komunikace.

Pokud ale vše šlape, jak má, tedy my 
nasloucháme a  písmenka v  příběhu 
jsou seřazena správně za sebou, není 
důvod do organismu nijak zasahovat – 
poradí si se vším sám. Tak, jako se ale 
spousta lidí nestará o to, jak funguje po-
čítač, dokud na něm lze pracovat a hrát 
hry, nezajímá se ani o  potřeby svého 
těla a duše. Spoléháme na to, že organi-
smus vše zvládne, a situaci mu nikterak 
neulehčujeme. Často kouříme, pijeme 
alkohol, přejídáme se, málo se hýbeme, 
nervujeme se, neodpočíváme a všelijak 
jinak mu škodíme. A pak, když onemoc-
níme, jsme překvapeni a vymýšlíme, jak 
to udělat, aby naše tělo fungovalo stej-
ně jako dřív. Nejlépe pokud možno tak, 
abychom mohli pokračovat stejným 
stylem jako dosud. Takhle to ale v příro-
dě nefunguje…

V  principu jde především o  to, aby-
chom pomohli tělu udržovat rovnovážné 

„Nejprve jsme prokázali, že toxoplasma 
mění lidskou povahu. Ukázali jsme 
také, že zpomaluje reakční časy lidí, 
což znamená, že hůře reagují na nějaký 
podnět, třeba pomaleji uskočí před autem. 
Tyto změny mohou podstatně ovlivnit 
jejich život,“ popsal svůj výzkum profesor 
Jaroslav Flégr. Na protější straně: Geniální 
matematik a vědec John von Neumann, 
autor buněčného automatu, se svou ženou 
a psem.   Foto Profimedia
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prostředí, kde spolu buňky mohou správ-
ně komunikovat, a škodili mu co možná 
nejméně. Jak už to ale v životě chodí, ob-
vykle si věcí začneme vážit, až když o ně 
přijdeme. A výjimkou není ani zdraví.

Fenoménem dnešní doby jsou přede-
vším chronická autoimunitní onemoc-
nění, se kterými si lékařská věda neví 
rady. V  tomto případě místo aby imu-
nitní buňky zabránily vnějšímu nepříteli 
v poškozování těla, kvůli své špatné ko-
munikaci naopak samy tělo ničí. V těle 
máme kromě imunitního systému, je-
hož úkolem je provádět ochranu a úklid, 
ještě další dva informační systémy závis-
lé na správné komunikaci buněk – ner-
vový systém pro řízení a hormonální pro 
zásobování. Ve skutečnosti se jedná o je-
den provázaný celek.

V každém tomto systému buňky mlu-
ví vlastním jazykem a posílají si mezi se-
bou zprávy. Systémy nejsou oddělené, ale 
úzce spolupracují. „Všechny buňky v těle 
musejí plnit svoji funkci a musejí vědět, 
co se v těle a okolo něj děje. Pokud se do-
stane do těla infekce, imunita má za úkol 
ji zlikvidovat. Na to však potřebuje hod-
ně energie a stavební hmoty pro tvorbu 
protilátek a zabijáckých buněk, které ne-
přítele zlikvidují. Jakmile se zaktivizuje 
imunita, všimne si toho nervový systém, 
který svoje rozhodování uzpůsobí nové 
situaci. Cítíme se proto najednou unave-
ní a neteční a máme chuť spát – což by 
v tu chvíli bylo pro tělo ideální. Ušetřená 
energie pak zbyde na reakci imunitní-
ho systému.“ V této chvíli se nejeví jako 
nejlepší nápad odejít normálně do prá-
ce. Většina lidí ale nemá příliš na výběr, 
a pokud je to jen trochu možné, přemů-
žou se a například virózu „úspěšně“ pře-
chodí, čímž situaci jen zhorší.

Poté, co zareaguje nervový systém, 
všimne si toho i ten hormonální. Zasta-
ví například trávení a  ukládání zásob 
do tkání, naopak energii z  tkání začne 
uvolňovat, aby zbylo tělu dost sil na bitvu 
s infekcí. Náš organismus má nejen řadu 
účinných nástrojů pro boj s infekcí, bak-
teriemi, viry a škodlivinami, ale násled-
ně dokáže také úžasně zregenerovat. 
Pokud je ovšem správně informován. 

Informovat vlastně doslova znamená 
vložit (in) tvar (form). Informace je tedy 
to, co vtiskne hmotě tvar.

Zdá se, že jedním z důsledků našeho 
materialistického pohledu na tělo jako 
mechanický stroj je postupná ztráta 
klíče k porozumění způsobu, jakým or-

ganismus komunikuje. A proto býváme 
hluší a slepí vůči signálům, jež směrem 
k nám vysílá. „Většinu informací, které 
buňky vnímají, nedokážeme přenést do 
svého vědomí. Pronikají do naší mysli 
pouze v záblescích ve formě pocitů, kte-
ré nazýváme intuice nebo šestý smysl. 

Jedním z důsledků našeho pohledu na tělo jako na 
mechanický stroj je postupná ztráta klíče k porozumění 
způsobu, jakým organismus komunikuje. 



42

ZDRAVÍ

Nedokážeme tyto informace přenést 
plně do vědomí, stejně jako nedokážeme 
vnímat informace uložené v  buňkách 
a jejich vztazích,“ říká Marie Vilánková.

To je jedna rovina týkající se zdravého 
a „udržitelného“ života. Další potíž pak 
představují vnější faktory, které nám 
rozhodí v příběhu písmenka tak, že věty 
přestávají dávat smysl. Nejenže tedy ne-
umíme dobře číst, ale i  kdybychom to 
uměli, mnoho vět v našem příběhu pře-
stalo dávat smysl.

Aby toho totiž nebylo málo, naší osla-
bené či nesprávně fungující imunity do-
kážou využít i vetřelci, kterým se naše 
slabost hodí. Jedna z nejzajímavějších pa-
sáží Léčby informací se týká jiných inte-
ligentních organismů, které připomínají 
svým fungováním naše buňky – bakte-
rií, virů, plísní a jiných toxinů.

Tak, jako spolu komunikují buňky na-
šeho těla, dorozumívají se i našemu tělu 
nepřátelské organismy, které mají svo-
ji vlastní agendu a  taktiku. A  tak mezi 
písmenka, slova a věty našeho osobního 
příběhu, který jsme popisovali výše, pro-

niknou cizí písmena, slova a věty, jež 
píší zase jiný příběh. Například příběh 
nemoci, únavy nebo třeba závislosti.

Cílem vetřelce je rozmnožit se, ob-
sadit nová území a další těla, zabez-
pečit si dostatek potřebné potravy 
a stavebních látek nutných pro přeži-
tí a další rozmnožování. Jinými slovy 
– manipuluje naše buňky tak, aby dě-
laly přesně to, co si vetřelec přeje. Ve-
třelci si proto osvojili celou řadu tri-
ků, jak činnost našich buněk ovlivnit 
– například falšovat informace, ro-
zesílat poplašné informace buňkám 
hormonálního a  imunitního sys-
tému. Nejosvědčenější taktika jako 
u  každého správného manipulátora 
je chovat se nenápadně a ovlivňovat 
organismus tak, aby si toho nevšiml. 
„Kvasinky mají rády jednoduché cuk-
ry. A tak způsobí, že nás bude přepa-
dat touha po sladkém a neodoláme. 
Zákusek si dáme, i  když bychom 
neměli,“ vysvětluje Marie Vilánková, 
jež se ve své práci specializuje i  na 
eliminaci toxinů pomocí detoxikací 

Marie Vilánková, autorka knihy Léčba 
informací, s nejmladší dcerou Viktorkou, 
a staršími dětmi Mařenkou, Anežkou 
a Matoušem.   Foto archiv MV
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a informační léčby, jimž se kniha též 
věnuje.

Například toxoplasma, vnitrobuněč-
ný parazitický prvok, se rozmnožuje ve 
střevech šelem, jež se nakazí od hlodav-
ců. Mezihostitelem se ale stává i člověk. 
„Když se toxoplasma dostane do orga-
nismu potravou, snaží se vytvořit cysty 
ve svalové a  nervové tkáni. Ve svalové 
proto, aby jako potrava nakazila další 
živočichy, a zároveň by ovlivnila chování 
svého hostitele. Co udělá, když se dosta-
ne do mozku myši? Snaží se, aby ji kočka 
snáze chytila. Myš začne být odvážná 
a stále víc si dovolí. Klidně se producíru-
je před kočkou a myslí si, že se jí nemůže 
nic stát. Toxoplasma navíc zpomalí reak-
ce myši. Podobně působí i na člověka.“ 

O  tomto výzkumu informoval před 
čtyřmi lety profesor z  Přírodovědecké 
fakulty Jaroslav Flégr: „Nejprve jsme 
prokázali, že toxoplasma mění povahu 
lidí. Ukázali jsme také, že zpomaluje re-
akční časy lidí, což znamená, že pomaleji 
reagují na nějaký podnět, třeba pomaleji 
uskočí před autem. První jsme také uká-

zali, že tyto změny mohou velmi podstat-
ně ovlivnit jejich život. Nakažení mají to-
tiž zhruba 2,7krát větší pravděpodobnost 
dopravní nehody než nenakažení. Ukáza-
li jsme, že toxoplasma mění hladinu tes-
tosteronu, což zase může ovlivnit třeba 
sexuální chování lidí,“ popisuje Jaroslav 
Flégr s  tím, že toxoplasmou je nakaže-
na až třetina obyvatel České republiky. 
V  létě roku 2019 pak profesor Flégr po 
pokračujícím výzkumu informoval, že se 
toxoplazmóza šíří též pohlavním stykem 
a že tento parazit významně snižuje inte-
ligenci. Leccos by se tím vysvětlovalo. Až 
se na mě žena zase přísně podívá, že jsem 
zapomněl vynést koš nebo nakoupit, po 
jistotu jí ocituji výsledky výzkumu.

Marie Vilánková v knize zmiňuje i dal-
ší mechanismy, které přispívají k  infor-
mačnímu chaosu a řadě onemocnění. Na 
příkladu bakterie borrelií třeba ukazuje, 
jak jsou některé mikroorganismy rafino-
vané. Borrelie je poměrně velká bakterie 
spirálovitého tvaru. Na povrchu má bi-
číky, kterými se rychle pohybuje a šrou-
bovitě provrtává tkáněmi až do kloubů. 
„Pokud se naše imunitní buňky rozhod-
nou pamatovat si tuto bakterii podle 
části jejích bičíků, mohou udělat velikou 
chybu. Tyto bičíky jsou totiž vytvořeny 
z bílkovin velmi podobným těm, ze kte-
rých jsou postaveny lidské klouby. Co se 
v těle děje? Imunitní buňky vytvoří pro-
tilátky, které se přilepují na bičíky borre-
lií. Tím je borrelie označena pro zničení. 
Jenže tyto protilátky také dosedají na 
naše klouby, a tak jsou také ničeny…“

Vrátíme-li se k našemu trefnému pří-
měru s knihou, můžeme říct, že kdyby 
byl náš organismus jako kniha, parazi-
ta si můžeme představit jako vloženou 
stránku. Může na ní být ošklivý obrázek 
nebo krátký příběh. Většina čtenářů ale 
pochopí, že je to něco navíc a  stránku 
jednoduše přeskočí. To nenaruší vnímá-
ní ani pochopení příběhu. U  virů je to 

ale složitější. Ty jsou totiž jako písmena 
a slova; vplují do knihy a vepíšou se do 
originálu tak, že to nikdo nepozná. Mo-
hou ale zcela změnit smysl vět, a pokud 
jsou dostatečně chytré nebo dobře na-
programované, přepíšou knihu takovým 
způsobem, že z romantické novely může 
vzniknout klidně horor. Ve vynikají-
cí Léčbě informací se dozvíte mimo jiné 
i to, jak se temnějším scénářům vyhnout, 
a  spoustu dalších zajímavých poznatků 
ze světa medicíny, biologie i kvantové fy-
ziky. Ze všeho nejdůležitější totiž je, aby 
autor zůstal v tak dobré kondici a o své 
dílo se staral natolik dobře, že jeho pří-
běh nikdy nepřestane dávat smysl.  vid 

Marie Vilánková se svou úspěšnou kni-
hou, kterou si můžete objednat na eshop.
casopis-sifra.cz/kategorie/knihy či tel. 
702 417 540, objíždí celou Českou repub-
liku. Na veřejných přednáškách, jež nava-
zují na loňské úspěšné turné, vysvětluje 
zájemcům o problematiku všechny souvis-
losti týkající se lidského zdraví i fungování 
lidského těla. Dozvíte se zde další podrob-
nosti o jedech z životního prostředí, jídla 
i  vody, o  různých druzích mikroorganis-
mů i o tom, jak tělu dát správné informa-
ce, aby si s vetřelci poradilo.

Toxoplasmou je nakažena až třetina obyvatel České 
republiky. Parazit se podle profesora Flégra šíří též 
pohlavním stykem a významně snižuje inteligenci.

Přednášky pro veřejnost
Víc o Léčbě informací se dozvíte na těchto akcích:

12. 2. 2020 – 18.00 – Klatovy, Městská knihovna

19. 2. 2020 – 18.00 – Boršov nad Vltavou., 
 komunitní centrum Josefina 

27. 2. 2020 – 18.00 – Zlín, Golden Apple Cinema

28. 2. 2020 – 18.00 – Havlíčkův Brod, U Palánů

23. 4. 2020 – 18.00 –  K. Vary, Městská knihovna

Termíny v Rožnově pod Radhoštěm, v Prostějově 
a na dalších místech budou upřesňovány na 
stránkách www.lecbainformaci.cz 
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Když se spouští nová technologie, většinou 
je kolem toho pořádný humbuk. Superlativy, 
billboardy a  nekonečná masírka. Výrobci 
nevynechají jedinou příležitost, jak vám svůj 
nový produkt nabídnout, či dokonce vnutit. 
Nedají zkrátka pokoj, dokud si to nekoupíte. 
A to i v případě, že to nechcete. Vzpomínám 
si, jak jsem jednou nechal přes noc puštěný 
notebook, a přesto, že jsem několik měsíců 
důsledně odmítal instalaci desítkových Win-
dows „zdarma“, drze mi je tam nainstalovali 
i bez mého souhlasu. A ještě špatně, takže 
jsem musel do servisu.

Obvykle se až s několikaměsíčním či -le-
tým zpožděním ukáže, že má vychvalovaná 
novinka nějakou tu vadu a  není zase tak 
skvělá a bezpečná, jak se tvrdilo, a kdyby 
se nezaváděla, nic by se nestalo. Takhle ale 
technologický pokrok nefunguje – vlak se 
valí neustále dopředu, a kdyby se jednou za-
stavil, už se nerozjede. Proto je třeba stále 
zkoušet, inovovat a posouvat věci dopředu.

Občas se ale stane, že je nutné zvolit 
zcela opačný postup než celoplošnou rekla-
mu – celoplošné tutlání. To když se o nové 
technologii vedou spory ještě dřív, než je 
schválena a zavedena, a výrobci tuší, že by 
se jejich kroky nemusely setkat s  pocho-
pením veřejnosti. A tak se snaží technolo-
gii zavést pokoutně, potichu a  bez fanfár, 
a spoléhají na to, že když už ji lidi budou mít, 
zakazovat něco zpětně je mnohem složitěj-
ší. Tuto salámovou metodu zvolili například 
biotechnologičtí a agrochemičtí giganti jako 
Monsanto, kteří intoxikovali svět genetic-
ky modifikovanými potravinami, aniž by se 
o jejich bezpečnosti či nebezpečnosti vedla 
veřejná debata. Když už promícháte třeba 
běžnou kukuřici s geneticky modifikovanou, 
návrat k tradiční plodině je téměř nemožný.

Podobně od lesa na to jdou zdá se i tech-
nologičtí giganti s kontroverzní technologií 
5G neboli technologií bezdrátového při-
pojení páté generace. Hlavním přínosem 
nové technologie je významné, přibližně 
desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti, 

což má umožnit provoz nejmodernějších ko-
munikačních technologií, robotů a například 
i autonomních vozidel, tedy aut bez řidičů.

Když se ale řekne a, mělo by se říct také 
b – násobně se sice zvýší rychlost, ale také 
intenzita elektromagnetického záření s ním 
souvisejícího fenoménu moderní doby – 
elektrosmogu. Zjednodušeně řečeno jde 
o  elektromagnetické znečištění, záření 
z elektronických přístrojů, které poškozuje 
lidské zdraví. Pro míru elektromagnetické-
ho znečištění existují sice hygienické limity, 
ty se ale zvyšují úměrně s tím, kolik přibývá 
elektrosmogu. S  tím, jak přibývá přístrojů 
a technologií generujících elektromagnetic-
ké záření, se upravují i limity, a tak se nave-
nek můžeme tvářit, že jsou normy splněny 
a všechno je v pořádku.

 O  škodlivosti především bezdrátového 
záření však informovalo již několik význam-
ných studií a  úměrně se zářením přibývá 
i zdravotních potíží lidí v jeho dosahu. Vždyť 
bezdrátové jsou dnes i  lavičky, lampičky, 
ledničky či nabíječky telefonů a  lidi jsou 
vystaveni obrovským dávkám elektromag-
netického záření. Existují i citlivější jedinci, 
kteří jsou na toto záření doslova alergičtí.

Médii proběhl například příběh inženýrky 
chemie a učitelky na gymnáziu Renaty Šiš-
kové z Pardubic, která trpí takzvanou elek-
tromagnetickou hypersenzitivitou. Když jí 
začaly vypadávat vlasy, přisuzovala to blíží-
címu se přechodu. Pak se ale přidaly bolesti 
hlavy a zubů. Ani tehdy doktor nic nenašel. 
A pak sousedi odjeli na dovolenou a vypnuli 
wi-fi. „To byl ráj! Mohla jsem spát, zlepšilo se 
vidění, přestala mě bolet hlava a zuby, pro-
stě znovu radost ze života. Jenže prázdniny 
skončily a vše se vrátilo do starých kolejí.“

Takových lidí je podle odhadů kolem tří 
procent. A  úměrně s  elektrosmogem jich 
přibývá, stejně jako těch, které třeba jen bolí 
hlava nebo nemohou spát. Právě proto ne-
probíhá přechod na bezdrátovou technologii 
5G tak hladce, jak by si výrobci, kteří do ní 
investovali stovky miliard dolarů, přáli. V Ev-

ropě i ve světě se proti nim zvedá stále větší 
vlna odporu. Protestuje se v Belgii, Němec-
ku, Švýcarsku a Rakousku a již v roce 2017 
podepsali vědci a  lékaři ze 36 zemí světa 
výzvu, aby bylo budování 5G zastaveno, do-
kud „vědci nezávislí na průmyslu neprozkou-
mají potenciální nebezpečí pro lidské zdraví 
a  životní prostředí, protože 5G podstatně 
zvýší vystavení radiofrekvenčním elektro-
magnetickým polím a  bylo prokázáno, že 
tato pole jsou škodlivá pro člověka a životní 
prostředí“. 5G vyžaduje mnohem hustší síť 
výkonnějších vysílačů, neboť funguje jen na 
krátkou vzdálenost. Planeta tak bude doslo-
va prošpikována bezdrátovými vysílači.

Jen růžová to může být
Výsledek? Dopadlo to jako vždycky. Ivan 
Rybjanský, ředitel lovosické společnosti 
Somavedic Technologies, je velký techno-
logický fanda. Používá nejmodernější pří-
stroje, zkouší všechny novinky a pokroku 
se nebrání. Protože při své práci potřebu-
je rychlý internet a bydlí na okraji města, 
kde není zrovna nejsilnější signál, navíc má 
dospívající děti, které mu „užírají“ data ve 
velkém, nechal si zrychlit internetové při-
pojení. Technik, který dorazil, mu nainsta-
loval novou anténu. Rychlost se skutečně 
výrazně zvýšila. Jaké ale bylo překvapení 
pana Rybjanského, když si všiml, že mu po-
skytovatel na střechu nainstaloval anténu 
5G. Oficiálně se přitom tato technologie 
teprve testuje v Kolíně či Karlových Varech. 
Realita je úplně jiná – instalace vysílačů 
a  5G připojení „naostro“ již dávno běží. 
Dům Ivana Rybjanského budiž důkazem. 
Ostatně stačí se podívat třeba na stránky 
operátora O2, který 5G již oficiálně nabízí, 
ačkoli se mělo teprve testovat. Je tedy roz-
hodnuto. O nás bez nás.

Otázka tak již není, jestli se dá budování 
sítí 5G zabránit, ale jestli se můžeme nějak 
chránit před elektromagnetickým znečiš-
těním, které bude ještě silnější, než jsme si 
dosud dokázali představit.

ADVERTORIAL 
(KOMERČNÍ 

PREZENTACE)

Pryč s volnými radikály!
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Jedním z  nejnebezpečnějších důsledků 
elektrosmogu je tvorba takzvaných volných 
radikálů. Volný radikál je molekula s  ne-
párovaným elektronem, která je schopna 
samostatné existence alespoň po krátký 
časový úsek. To však velmi škodí živým 
organismům, neboť se vyznačuje vysokou 
reaktivitou. Volné elektrony mají snahu vy-
trhnout jiné elektrony z atomů, aby samy 
sebe energeticky stabilizovaly, a  přitom 
„kradou“ elektrony nejvíce tam, kde je lze 
nejsnáze odcizit, a to na ochranných mem-
bránách buněk.

Počátek biochemie volných radikálů je 
mimochodem úzce spjat s  druhou světo-
vou válkou a  jaderným útokem na  Hiro-
šimu a  Nagasaki. Volné radikály generují 
v  organismu různé biochemické procesy, 
které jsou označovány jako meziprodukty 
redukce mezi kyslíkem a vodou. Lidské tělo 
určité množství vysoce reaktivní formy kys-
líku potřebuje ke své ochraně, ovšem zne-
čištěné ovzduší, cigarety, alkohol, pesticidy 

či právě elektromagnetické záření vedou 
k tomu, že tělo produkuje nadbytek volných 
radikálů, které následně poškozují zdraví.

Právě Ivan Rybjanský před osmi lety se-
strojil přístroj s  názvem Somavedic, který 
slouží k eliminaci elektrosmogu a geopato-
genních zón. Zařízení je postaveno na prin-
cipu řízeného uvolnění energie polodraho-
kamů a  drahokamů, které jsou sestaveny 
v  přesném vzájemném rozestavení. Každý 
konkrétní minerál „vibruje“ na určité frek-
venci a má schopnost tuto vibraci vyzařovat 
do okolního prostředí, a tím ho určitým způ-
sobem ovlivňovat. Minerály v Somavedicu, 
které jsou sestaveny a „aktivovány“ ve vzá-
jemné korelaci s ostatními tak, aby se jejich 
energie znásobovala, mimo jiné generují vel-
ké množství záporných iontů, jež zneškod-
ňují volné radikály.

Ivan Rybjanaský musí často vyvracet ne-
správné představy lidí, kteří se domnívají, 
že Somavedic má elektrosmog „vyrušit“. To 
je samozřejmě nesmysl. Kdyby to tak bylo, 

nezapnuli byste si doma ani počítač nebo te-
lefon. Somavedic „nevypíná“ elektrosmog, 
ale eliminuje jeho škodlivé důsledky – volné 
radikály.

Stačí si udělat malý test. Odpadním pro-
duktem vícenásobně nenasycených mast-
ných kyselin je takzvaný malondialdehyd, 
jenž vzniká tehdy, pokud díky volným radi-
kálům tyto kyseliny oxidují. Právě na jeho 
přítomnosti v moči jsou založeny v Rakous-
ku vyvinuté testovací proužky Freie-Ra-
dikale-Check. Na stupnici od normálního 
(světlounce růžový) po velmi vysoký (tmavá 
barva) oxidační stres, který způsobují volné 
radikály, uvidíte před zapnutím a po zapnu-
tí Somavedicu ten rozdíl. A v případě, že už 
Somavedic máte, uvidíte svět opět světle 
růžově.

Přístroje i testovací proužky můžete 
zakoupit na www.somavedic.cz. 

Při objednání přístroje Somavedic na 
eshop.casopis-sifra.cz získáte půlroční 

předplatné zdarma.

ADVERTORIAL 
(KOMERČNÍ 
PREZENTACE)

Foto ????

5G ještě oficiálně neběží, ale operátoři 
jej vesele instalují. Divné, že? Takto 
vypadá střecha lovosického domu Ivana 
Rybjanského, který vyvinul na ochranu 
před elektrosmogem přístroj s názvem 
Somavedic. Ten eliminuje volné radikály, 
které vznikají při elektrosmogu, tím, 
že generuje záporné ionty... 
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Úsměv, PROSÍM
„Zdá se to jenom mně, anebo se svět úplně zbláznil?“ ptá se v jednom 

z nejdůležitějších filmů posledních let antihrdina, kterého společnost zahnala do 
kouta, kde už nemá co ztratit. „A proč jsou všichni tak zlí?“

Z dá se to jenom mně, anebo se 
svět úplně zbláznil?“ ptá se 
smutně u  své psychiatričky 
osamělý třicátník Arthur Fleck, 

který neprožívá zrovna šťastné dny, jem-

ně řečeno. Ve skutečnosti nebyl šťastný 
„ani vteřinu svého podělaného života“.

Píše se rok 1981 a v Gotham City již 
několik dní stávkují popeláři. Ve městě, 
které svou ponurou atmosférou při-

pomíná New York 70. let, kde se stalo 
něco podobného, se povalují odpadky, 
na nichž si pochutnávají krysy. Člověk 
je člověku vlkem a atmosféra zmaru tak 
hmatatelná, že není tak těžké domyslet 
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si, o čem hlavní hrdina filmu Joker, zřej-
mě nejlepšího a nejdůležitějšího snímku 
(nejen) roku 2019, mluví.

Duševně nemocný muž žije se svou 
podobně labilní matkou, o niž se v rámci 
svých možností snaží starat. Přivydělává 
si jako agenturní klaun, jenž je firmou 
Ha Ha posílán na místa, kde je potře-
ba. Arthur má tenhle job moc rád a sní 
o tom, že se stane sólovým neboli stand-
-up komikem. S  kartami, které drží 
v rukou, jsou to ale plané naděje. Kvůli 
neurologické poruše způsobené tím, 
že byl jako miminko upuštěn na hlavu, 
propuká v nezadržitelný a nelibozvučný 
smích kdykoli, kdy je mu trapně nebo se 
cítí nepříjemně. To je naneštěstí skoro 

pořád, a tak se směje hlavně ve chvílích, 
kdy se to absolutně nehodí, což lidi velmi 
těžce nesou. Navíc kvůli své psychiatric-
ké diagnóze vůbec nerozumí humoru, 
a to je u komika trochu problém. Je jako 
adept kuchařského umění, který přišel 
o  všechny chuťové buňky a  chce vařit 
svíčkovou – i kdyby znal recept a dal do 
toho vše, nikdy to nebude dost dobré.

Přesto se Arthur snaží být jako ostat-
ní a  začlenit se do společnosti. Bojuje 
jako lev. V  životě se řídí heslem, které 
mu odmala vštěpovala bláznivá matka – 
tvař se vždycky vesele a nepřestávej se 
usmívat. Ta jej také kdo ví proč oslovuje 
přezdívkou Štístko. K tomu má ale její 
syn propastně daleko. „Je tak těžké se 

pořád snažit a být celou dobu šťastný…“ 
stýská si.

Neměla by být ale právě snaha a  to, 
oč kdo usiluje, tím hlavním kritériem 
pro posuzování kvalit člověka? Je přece 
rozdíl, jestli je někdo znuděný privilego-
vaný synek, který se narodil se stříbrnou 
lžičkou v puse, dostane od rodičů všech-
no pod nos a pak si hraje na důležitého, 
přičemž se sám o nic nezasloužil, nebo 
osoba, která bojuje se svým znevýhod-
něním a ze všech sil se snaží být lepší, 
což v tomto případě znamená aspoň tro-
chu normální.  

Jenže společnost o Artura a jeho sna-
žení vůbec nestojí a  jeho pocity, myš-
lenky a  přání jsou jí dočista ukradeny. 
Naopak, je ráda, že existuje někdo tak 
zranitelný a  slabý, do koho si lze bez-
trestně kopnout. Sice by se Arthurovi 
dalo snadno pomoci (klidně jen tím, že 
ho nechá společnost být, když už pro něj 
nic neudělá), ale mnohem přitažlivější je 
vybít si na takovém jedinci svoji frustra-
ci, komplexy, zlost či sadismus.

Hned v úvodní scéně prochází kolem 
smutného klauna, jenž se snaží svými 
kreacemi přilákat zákazníky do krachu-
jícího obchodu s  hudebninami, parta 
pubertálních výrostků. Vytrhnou Arthu-
rovi z  rukou reklamní ceduli, a  když 
se je snaží dohonit a zabočí za nimi do 
postranní uličky, cedulí ho přetáhnou 
a  skopou téměř do bezvědomí. „Dejte 
mu do držky. Je slabý, nic nám neudělá,“ 
pokřikují mladí smradi, kteří nenapadli 
a neokradli člověka proto, že se bránili 
nebo měli hlad, ale jen z toho důvodu, že 
je baví ubližovat druhým a škodit.

Další políček následuje hned vzápětí, 
kdy je po návratu do práce klaun pose-
tý modřinami zavolán na kobereček do 
kanceláře. Tam mu šéf vynadá za to, že si 
majitel obchodu, před nímž měl klaun lá-
kat zákazníky, stěžoval na to, že Arthur 
odešel a ukradl mu ceduli. Ale vždyť mě 
přepadli, brání se zoufalý zaměstnanec, 
a proč bych mu ji asi tak bral? „Prostě 
mu tu ceduli vrať, vždyť krachuje, probo-
ha,“ trvá na svém pan šéf, jemuž je úplně 
fuk, že byl jeho zaměstnanec právě suro-
vě zmlácen, a ceduli mu strhne z platu. 

Vy si do mě kopnete, já do vás střelím...                 
Foto Profimedia



48

FENOMÉN

A ještě blábolí cosi o tom, že se Arthu-
rovi snaží pomoct a že byl vždy na jeho 
straně… 

A tak je to se vším. Kolega Randall, 
jenž se též tváří jako přítel, dá Arthu-
rovi zbraň, aby se mohl v podobných 
situacích bránit, i  když ví, že je psy-
chicky nemocný a sebeovládání nepa-
tří mezi jeho nejsilnější disciplíny. Poté, 
co Arthurovi vypadne nešťastnou ná-
hodou revolver z  kapsy při výstupu 
v dětské nemocnici a dostane z Ha Ha 
padáka, právě „kamarád“ Randall ho 
potopí tím, že šéfovi namluví, jak si od 
něj Arthur chtěl před pár dny zbraň 
koupit.

Zkrachovalý klaun má obrovskou 
kupu problémů, ale není zlý. Dokáže po-
znat dobré a špatné lidi i motivy, které je 
k jejich jednání vedou. Ti druzí bohužel 
drtivě převažují a podle toho taky svět 
vypadá. A tak si zrovna jede domů met-
rem a přemýšlí o tom, proč jsou lidi tak 
strašně zlí, když v jedné stanici většina 
pasažérů vystoupí a ve voze zůstane jen 
on v klaunském kostýmu, mladá dívka 
a tři přistoupivší mladí finančníci v ob-
lecích.

Mladíci začnou na dívku dorážet. Há-
zejí po ní hranolky, vedou oplzlé řeči 
a do toho se Arthur v předtuše něčeho 
zlého nekontrolovaně rozesměje. To je 
voda na jejich mlýn. Slizký úsměv, nad-
řazenost, sadismus a vědomí, že můžou 
ve svém postavení všechno, z nich jenom 
čiší. Dívka díky Arthurově indispozi-
ci stihne utéct, a tak se jejich ideálním 
cílem rázem stane výstřední klaun. Jen 
tak pro radost jej chtějí zabít. Zcela urči-
tě by se to stalo, kdyby jejich oběť z po-
sledních sil nesáhla do kapsy pro zbraň 
a agresory nepostřílela jako zajíce.

Město (především média a  esta-
blishment) je trojnásobnou brutální 
vraždou otřeseno a  v  médiích se o  ni-
čem jiném nemluví. „Byli jako moje ro-
dina,“ teskní v televizi miliardář Thomas 
Way ne, pro jehož impérium zavraždění 
pracovali a  který záhy incident umně 
využívá v  politické kampani při své 
kandidatuře na starostu. Podle Waynea 
zemřeli „spořádaní lidé s dobrým vzdě-
láním“. Což v  překladu neznamená nic 
jiného než příslušníci privilegované vrst-
vy nadlidí, kteří na ostatní shlížejí skrz 
prsty. My hoši, co spolu mluvíme…

„Zabil je někdo, kdo závidí těm, kteří 
měli víc štěstí než on. Když se tihle lidé 
nezmění, ti z nás, kteří něco dokázali, 
se vždy budou na ty, kteří nic nedo-
kázali, dívat jako na klauny,“ nadýmá 
se v  televizním rozhovoru miliardář, 
když pronáší stěžejní věty pro pocho-
pení celého příběhu. Příběhu, jenž po-
jednává o  zrodu nejslavnějšího filmo-
vého zločince jménem Joker (kterého 
znají všichni fanoušci jako úhlavního 
nepřítele komiksového hrdiny Batma-
na), ale mezi řádky toho prozrazuje 
mnohem víc.

Překročili byste mě
Film Joker, kde hlavního hrdinu fantas-
ticky ztvárnil Joaquin Phoenix, má ale 
s komiksem společný jen název a část 
příběhu zasazeného do „předbatma-
novské“ doby. Režisér Todd Phillips 
i  studio Warner Brothers Jokera ozna-
čují jako „antikomiksový komiksový 
film“. Phillips deníku Washington Post 
dokonce přiznal, že chtěl celou dobu 
natočit vážné psychologické drama, ale 
pragmaticky jej propojil se slavnou ko-
miksovou značkou, neboť věděl, že tak 

Před realitou neutečeš. Otázka je, kdo se 
bude smát naposledy...   Foto Profimedia
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natáčení dostane zelenou a  víc peněz. 
A  naopak – i  sebezajímavější příběh 
chlapíka bojujícího o přežití v degene-
rující společnosti by vedení filmového 
studia shodilo pod stůl.

Přesto (nebo proto?) se režisérovi, 
jenž se proslavil jako tvůrce nezapome-
nutelné komedie Pařba ve Vegas a jejích 
dvou pokračování, podařilo natočit nejú-
spěšnější „komiksový“ snímek všech dob 
se ziskem přesahujícím miliardu dolarů. 
Komiksové fandy až na výjimky Joker 
neurazil, a naopak do kin přitáhl divá-
ky, kteří se nevyžívají například v často 
infantilních velkofilmech komiksového 
studia Marvel. Tahle kombinace seri-
ózního dramatu s komiksovými prvky 
funguje skvěle a je téměř neodolatelná. 
Což vysvětluje i zdánlivý paradox, že se 
na film s depresivní poetikou a temati-
kou přivalily nekonečné davy diváků. 

V  úvodní části – kdy se na hlavní-
ho antihrdinu valí jedna pohroma za 

druhou – Joker umně a ve zkratce při-
pravuje půdu pro postupnou destrukci 
psychiky Arthura Flecka, jehož zoufal-
ství umocněné psychickými chorobami 
přechází v šílenství. Při projevu miliar-
dáře Waynea, který má pověst dobrého 
člověka a filantropa – jako většina těch 
největších darebáků –, a jeho větách, že 
se lidi jako Arthur musí změnit, aby se 
na ně nadlidi jako Wayne nemuseli dívat 
jako na klauny, budoucí padouch Joker 
jen nervózně klepe nohama. „Podlidi“ 
jako on již dávno vědí, že kdyby zastře-
lil někdo je, nikdo se nad nimi v televizi 
vzrušovat nebude. „Kdybych umíral na 
chodníku já, překročili byste mě,“ odtuší 
Arthur v televizní show, kam si ho slavný 

komik Murray Franklin pozve jen proto, 
že v  minulém díle  show pustil video 
s Arthurovým nepovedeným komickým 
výstupem, aby jej zesměšnil. Z  tohoto 
všeobecného výsměchu nemocnému 
člověku chce komik za každou cenu 
a cynicky vytěžit ještě jeden díl.

„Zajímají vás ti hoši z Wall Street jen 
proto, že kvůli nim fňukal Thomas 
Way ne v  televizi?“ spustí Joker – který 
z vlastní zkušenosti moc dobře ví, o čem 
mluví – svoji litanii nad stavem světa. 
A ptá se komika Murrayho, kterého po-
važoval za svůj celoživotní vzor (než ho 
též zklamal), jestli někdy vůbec vyšel ze 
svého studia a byl se podívat „tam ven-
ku“, jak žijí normální, optikou privilego-
vaných vrstev podřadní lidé. „Všichni na 
sebe křičí a nikdo už není slušný. Nikdo 
se už nezajímá o to, jaké to je být v kůži 
někoho jiného. Myslíš si, že lidi, jako je 
Thomas Wayne, někdy přemýšlejí o tom, 
jaké by to bylo, kdyby byli někým, jako 
jsem já? Myslí někdy na někoho jiného 
než na sebe? Ani náhodou… Myslí si, že 
budeme jen sedět a poslouchat jako malé 
děti a všechno si od nich necháme líbit.“

Arthur, který se již vtělil do identity 
šíleného klauna Jokera, odkud není ces-
ty zpět, se rozhodl, že už poslouchat 
nebude, protože nemá co ztratit. Stává 
se z něj Zorro mstitel, jenž přestává do-
držovat společenské normy a  dopřává 
zlým lidem to, co si podle něj zaslouží. 
Arthur je sice šílený, a tak nemá hranice 
a ztrácí zábrany, ale ani jeho zločinecké 
řádění nemůže zakrýt, že přesně ví, co, 
komu a proč dělá. 

V jiné kůži
Když jsem film viděl poprvé, nechal jsem 
se trochu unést a zmást Jokerovou psy-
chickou nemocí. Místy působil skutečně 
děsivě, šíleně a odpudivě. A i když s ním 
měl člověk soucit a jeho neštěstí chápal, 
vnější projevy zcela zastínily to, na co 

Všichni na sebe křičí a nikdo už není slušný. Nikdo se 
už nezajímá o to, jaké to je být v kůži někoho jiného. 
Myslí někdy na někoho jiného než na sebe?
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poukazoval. Díval jsem se na to optikou, 
že je sice nemocný a lidi mu ublížili, ale 
to jej neopravňuje k  tomu, aby někoho 
sejmul. Přemítal jsem o tom, že z něj ho-
voří ego a sebelítost, když se rozhodne 
mstít za všechna příkoří, ale uniklo mi 
nejzajímavější poselství tohoto výjimeč-
ného filmového díla.

Jasně že film detailně popisuje propad 
psychiky jednoho „šílence“, který je díky 
výkonu Joaquina Phoenixe až neskuteč-
ně realistický. Herec kvůli roli shodil 24 
kilo a vyhublý na kost se zcela ponořil do 
temnot lidské duše. Této příběhové lince 
se věnují v  superlativech i  všechny re-
cenze. Zlo, šílenec, propad na úplné dno, 
zoufalec, troska, pád člověka, jenž nespl-
ňoval nároky společnosti a stal se ztěles-
něním zla. To všechno je pravda, ale…

To, jak a proč se stal Joker Jokerem, už 
víme, a  je to jistě důležité. Daleko pod-
statnější ale je, co se tím vším „básník“ 
Joker snaží říct, než jaký je on a co dělá. 
A také důvody, proč to dělá. Co tím my-
slí, když říká, že se už nikdo nezajímá 
o to, jaké to je být v kůži někoho jiného. 

Joker po nás totiž chce, abychom změnili 
úhel pohledu a podívali se na svět úplně 
jinýma očima. Svými činy Joker diváka 
směřuje paradoxně k  tomu, aby hledal 
zlo někde úplně jinde. 

Podíváme-li se na to očima společnos-
ti, bylo by až příliš jednoduché odsoudit 
jednoho blázna jako ztělesnění zla, od-
dychnout si, že jsme na tom lépe, dát si 
popcorn a jít domů. Sice se to nabízí, ale 
takhle bychom se nikam nedobrali.

Vcítíme-li se ale naopak opravdu do 
Arthurovy kůže ve smyslu jeho postave-
ní ve společnosti (a odmyslíme-li si jeho 
šílenství), najednou se nám otevře pro-
stor pro úplně jiné otázky. Třeba onu jo-
kerovskou „proč jsou všichni tak zlí?“…

Všichni, kterým Joker zařídil předčas-
ný odchod z tohoto světa, byli totiž dale-
ko horší než on. Vědomí podrazáci, lháři, 
nadlidi ubližující ostatním, sadisti nebo 
jiný lidský odpad. Od třech gangsterů 
v  límečcích v metru přes matku, která 
jej v dětství týrala, po kolegu Randalla, 
jenž nemocného kolegu svinsky potopil 
a využil, po komika Murrayho, který jej 

do své show pozval jen proto, aby vy-
tloukl kapitál z cizího neštěstí.

Charakterově na tom nebyli lépe ani 
dva policisté, kteří způsobili Arthurově 
matce, ať byla jakákoli, svým bezohled-
ným výslechem mrtvici, či miliardář 
Wayne, který si myslel, že on je Bůh 
a  ostatní vzduch. Jediný, kdo za něco 
stál, byla milá sousedka a  lilipután 
z práce Gary, kterému Joker říká, že on 
jediný k němu byl laskavý, a proto mu 
neublíží. A ještě mu poděkuje.

Joker pro svoji nemocnou duši udělal 
tu nejdůležitější věc – zastal se sám sebe. 
Zkoušel to po dobrém, ale nakonec po-
chopil, že kdyby nezničil on je, zničili by 
oni jeho. Bylo to kdo s koho. Nebo má 
snad jeho život menší cenu než jejich?

Vy že mě chcete soudit a  bít? Ale já 
už to takhle nechci. Jak by se líbilo vám, 
kdybyste okusili něco ze své vlastní me-
dicíny? Joker se nemůže změnit něja-
kým méně destruktivním způsobem, je 
nemocný, a tak je třeba jej brát. Je jako 
zvíře zahnané do kouta. Ale může se as-
poň bránit, a taky to dělá. Když budete 
psa moc dlouho tahat za ocas, nakonec 
vás prostě pokouše.

Máma mi říkala, ať se vždy tvářím vesele 
a nepřestávám se usmívat. Když ale člověk 

vidí třeba britského prince Andrewa 
(na protější straně) a další prominenty, kteří 

beztrestně zneužívají děti a ubližují ostatním, 
úsměv jej snadno přejde...   Foto Profimedia
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Tenhle film není primárně o Jokerovi, 
i když nám poslouží jako skvělý průvod-
ce; ale o společnosti, která ho stvořila. 
O  lidech, kteří sami sebe považují za 
normální, ačkoli je velmi diskutabilní, 
kdo je tady vlastně větší blázen.

Je to film o systému, založeném na 
penězích, moci a  třídním rozdělení, 
který je natolik zvrácený, že se v něm 
již téměř nedá žít. „Vy všichni, celá spo-
lečnost, která si myslí, že ví všechno, 
rozhodujete o tom, co je dobré a co zlé. 
Tak jako rozhodujete, co je vtipné a co 
ne. Zabil jsem je proto, že byli hrozní. 
Všichni se v téhle době chovají hrozně. 
Každému by z  toho přeskočilo,“ při-
znává Joker v přímém přenosu svému 
bývalému idolu Murraymu, než mu 
připraví nepříjemné překvapení.

Co dostanete, když zkřížíte duševně 
nemocného samotáře a  společnost, 
která se na něj vykašle a  chová se 

k němu jako k odpadu? Jokera, který 
nemá co ztratit.

Mnozí recenzenti se pohoršují nad 
tím, že film povzbuzuje ke vzpouře chu-
dých proti bohatým či k násilí frustrova-
ných. Nejdále zašel v tomto ohledu světo-
vě proslulý časopis Time, který celé roky 
funguje jako korporátní děvka mocných. 
Time trefu do vlastních řad vůbec neu-
nesl a  Jokera označil jako „patrona in-
celů“. To jsou osamělí (bílí) frustrovaní 
muži, kteří střílejí ve školách či v kinech. 
Film pak Time označil za „nebezpečný, 
nezodpovědný a morálně zkorumpova-
ný“. Protože ukázal pravdu? Asi se v něm 
redaktoři poznali a dostali strach…

Je to velmi typické – většina recenzen-
tů řeší Jokerovu vyšinutost, ale tenhle 
svět, o  kterém bájí jako o  svobodném 
a demokratickém, obhajují a přijde jim 
normální? Joker nebrojí proti bohatým 
proto, že jsou bohatí a on ne, tedy kvůli 

závisti, ale kvůli tomu, jací jsou to lidé, 
jak se chovají k ostatním a jak zacházejí 
se svými výsadami. Tepe do úchylně na-
stavených hodnot, které měří cenu člo-
věka penězi a mocí. Právě proto tenhle 
svět připomíná ze všeho nejvíc peklo. 
Zašlo to tak daleko, že se lidé ve společ-
nosti s  takto nastavenými hodnotami 
domnívají, že když zrovna oni mají víc 
peněz a  lepší funkci, mají automaticky 
větší hodnotu než ti, kteří neměli tolik 
štěstí, vůle či talentu.

Místo aby své prostředky použili ku 
prospěchu celku, například pro  pomoc 
slabším, jako je Arthur Fleck, naopak je 
vykořisťují a týrají. Určují a nastavují pra-
vidla tak, aby oni měli ještě víc a ostatní 
ještě míň. Ať si třeba umřou hlady, nám 
je to fuk; a  ještě jim dáme hypotéku… 
Byl by takový problém při tak obrovském 
světovém bohatství, aby lidi mohli ze své-
ho platu v zaměstnání normálně vyžít? 
Zlepšit péči o nemocné a slabé a umožnit 
důstojný život všem lidským bytostem? 
Namísto toho, aby si ti, co si myslí, že si to 
mohou dovolit, chovali beztrestně jako 
utržení ze řetězu a například jako princ 
Andrew či americký exprezident Clinton 
na ostrově v Karibiku zneužívali nezleti-
lé děti? Jaká společnost, taková pravidla. 
A jaká pravidla, taková společnost.

Ve zdegenerovaném světě s  úchylně 
nastavenými hodnotami, kde peníze 
a  sociální status měří kvalitu člověka, 
nejde jen o pár procent největších bohá-
čů, kteří roupama nevědí coby. Problém 
je v  tom, že se jim ti ostatní snaží vy-
rovnat a chtějí být jako oni, a tak nejsou 
o nic lepší. Choroba systematicky a hie-
rarchicky prostupuje napříč vrstvami 
jako plíseň – a tak se boháč povyšuje nad 
menšího boháče, menší boháč nad ma-
nažera, manažer nad účetní, účetní nad 
uklízečku a všichni dohromady nad lidi, 
jako je Arthur Fleck. Pýcha ale předchází 
pád a lidé by neměli zapomínat na to, že 
všichni jsme jenom lidi a všechny bytosti 
mají stejnou cenu. Měřítkem nemají být 
peníze a postavení, ale lidskost, empatie, 
upřímný zájem a obyčejná slušnost. Po-
kud to tak ale není, občas nám to někdo 
jako Joker názorně připomene.    vid 

Vy že mě chcete soudit a bít? Ale já už to takhle nechci. 
Jak by se líbilo vám, kdybyste okusili něco ze své vlastní 
medicíny?
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Viktorova truhlice s meči určenými 
k restaurování. Takhle to vypadá v jednom 

ze tří šuplíků.   Foto archiv VO
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V  téměř půlmilionovém japon-
ském městě Gifu, které leží ve 
stejnojmenné vnitrozemské 
prefektuře ve středu Japonska, 

bylo svedeno mnoho lítých bitev a  vá-
lek o nadvládu nad zemí vycházejícího 
slunce či o její sjednocení. I proto tahle 
křižovatka mezi východem a  západem 
země proslula mimo jiné výrobou samu-
rajských mečů.

Už čtrnáct let tu žije i jeden výjimeč-
ný brusič a  restaurátor těchto stovky 
let starých skvostů, který se vymyká 
nejen svou snahou o dokonalý výsledek, 
jenž ctí ducha dávných mistrů, ale také 
svým původem. Viktor Ono totiž na ja-
ponské ostrovy dorazil z Prostějova a po 
neuvěřitelných eskapádách a  buldočí 
vytrvalosti se mu podařilo téměř ne-
možné – jako jediný brusič a restaurátor 
nejaponského původu se dostal do elitní 
společnosti zhruba padesátky nejlepších 
pokračovatelů tohoto vzácného řemesla.

Jeho zážitky ze života v Japonsku by 
vydaly na román, a  proto jsme se roz-
hodli o některé z nich podělit se čtenáři 
Šifry v  seriálu s  názvem Ze života sa-
muraje. Tohle povídání není zdaleka jen 
o mečích a samurajích, ale i o výjimečné 
životní pouti našeho krajana a jeho po-
hledu na fascinující japonskou kulturu.

Ačkoli si Viktor mnohokrát sáhl až  na 
dno svých sil a v začátcích neměl dlouhé 
dny pořádně co jíst, a tak si dělal třeba 
nechutné placky z  mouky a  vody, utr-
pení prý podle něj přesto vypadá jinak. 
„Netrpěl jsem, vždyť jsem mohl kdykoli 
skončit. A jak bys mohl trpět u něčeho, 
co děláš dobrovolně? To je přece nesmy-
sl,“ vzpomíná s nadhledem na svá první 
japonská léta. V nejhladovějších dobách 
naopak objevil „ingredienci“, která do té 

doby obyčejnou práci pozvedla na zcela 
novou úroveň.

„Když jsem zvládl okrajově základy, 
tak dejme tomu po prvních pěti letech 
nevypadala moje práce tak špatně. Díval 
jsem se na to, a pak jsem výsledek srov-
nával s  dokonalým mečem ze starých 
dob. A ptal jsem se sám sebe, proč to, co 
udělám já, sice vypadá docela slušně, ale 
je to tak prázdné,“ gestikuluje zapáleně 
Viktor, až mi málem vypadne z  video-
záběru. „První učitel pan Omori mi řekl: 
,Když pracuješ, tak jsi nástroj. Jsi jenom 
nástroj, který vykonává fyzickou práci. 

Skrze tebe by měla procházet nebeská 
energie, která tu práci vykoná prostřed-
nictvím tvého těla ve spirituální kvalitě. 
Jakmile se podívám na meče z 11. a 12. 
století, ten dotek nebes je tam dobře vi-
dět. Když se podívám na některé meče 
z  novější produkce, necítím vůbec nic. 
Respektive cítím tam zhruba toto: kost-
ku másla, 0,5 kg cukru, 2 kg mouky, za-
míchat, do toho dvě vejce, hodit do formy 
a péct 30 minut. Všechno to vypadá úpl-
ně stejně.“

Právě spiritualita je nedílnou součás-
tí každého samuraje. Nejlepší samuraj 
se skrze rozvoj svého ducha vyznačuje 
vysokým sebeovládáním a  ovládáním 
meče prostřednictvím mimosmyslové-
ho vnímání, takže je v  podstatě nepo-
razitelný. Z velké části proto, že dokáže 
„přečíst soupeře“. „Když se potkají dva 

samurajové na tak vysoké úrovni, je to, 
jako kdyby se dívali do zrcadla. Oba dva 
se na sebe podívají a vidí. Vědí, že kdyby 
došlo k souboji, bude to znamenat vzá-
jemnou smrt. Z historie víme, že v jed-
nom souboji šermíř někoho vyzval, no 
a  ten soupeř byl tak vyspělý, že jej do-
kázal přečíst do té míry, že ihned věděl, 
jaký první krok v  souboji udělá. A celé 
mu to rozmluvil, aby to ani nezkoušel. 
Je tam obrovská spirituální hloubka,“ 
vypráví Viktor. „Jsou známy i  případy, 
kdy se k nim nebylo možné ani přiblížit. 
Takovou sílu měla jejich osobnost a ne-

hmotná energetická hradba válečníka, 
která neumožňuje dostat se k němu na 
kratší vzdálenost než tři metry. A to bylo 
to, co mě na tom od začátku zajímalo. 
Chtěl jsem se od začátku dostat ke spi-
rituální cestě neboli svému mimosmy-
slovému vnímání. Za oponu všednosti 
a běžnosti. Můj učitel mi říkal, že na prv-
ním místě je duch, spirituální osobnost. 
Bez toho se ve své práci nedokážeš nebe-
sům ani přiblížit.“

Ve službě
Během studií v Praze, kde Viktor praco-
val a trénoval judo, přestal v tomto spor-
tu vidět svoji budoucnost. Zprotivilo se 
mu sportovní zákulisí, a protože se chtěl 
dál vyvíjet a toužil hlouběji proniknout 
do tajů bojového umění, Japonsko se 
jevilo jako ideální volba. To Viktora fas-

Učitel mi řekl: ,Když pracuješ, jsi jenom nástroj. Skrze 
tebe by měla procházet nebeská energie, která tu práci 
vykoná prostřednictvím tvého těla ve spirituální kvalitě.‘ 

Viktor Ono: DOTEK NEBES
„Meč je samurajovou duší,“ říká jediný špičkový restaurátor vzácných mečů 

v Japonsku, který není japonského původu. Je totiž z Prostějova. Ač samurajská 
třída zanikla již v 19. století, na jejích principech dnes stojí celá japonská společnost.
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cinovalo od doby, kdy o  něm poutavě 
vyprávěl jeden z trenérů juda v prostě-
jovském oddíle. Hltal obzvláště všechno, 
co se týkalo samurajů a jejich tradici. 

Jak ale Viktor, tehdy ještě Chromec po 
příjezdu do vysněné země zjistil, všechny 
evropské představy o  samurajském fe-
noménu jsou kompletně zkreslené. „Jedi-
né, co tom v Evropě slyšíme, jsou ctnosti 
popisované v knihách a ve filmech, ale 
vůbec nic o tom nevíme. Lákalo mě to 
tajemno okolo, ale v Japonsku na tom nic 
tajemného není. Je tam striktně řízená, 
hierarchická společnost, která má vše do 
puntíku nalajnované a rozvržené. Násle-
duješ sice svoji romantickou představu, 
ale ta nemá s  realitou nic společného 
a zjistíš, že je všechno jinak.“

Charakter samuraje se v  průběhu 
staletí měnil v závislosti na politických 
změnách, uspořádání společnosti či eko-
nomickém vývoji… Prapůvodní význam  
slova samuraj je „člověk ve službě“. Pro 
samuraje je čest obětovat se pro svého 
pána nebo padnout, jak se říká, za vlast 
– byl tak vychován a vycvičen. Vyznačuje 
se maximální zodpovědností, sebeovlá-
dáním a sebereflexí. Pokud ve svém úko-
lu selže, je okamžitě připraven spáchat 
rituální sebevraždu tím, že si rozpárá 
mečem nebo dýkou břicho. Tomuto aktu 
se říká seppuku a nesprávně bývá ozna-
čován také jako harakiri.

Vůbec ale nerozhoduje to, zda šlo nebo 
nešlo o jeho chybu. Neúspěch se v Japon-
sku neomlouvá a nediskutuje se o něm, 
neboť jakákoli obhajoba je dopředu po-
važována za výmluvu.

Bojující zemědělci
Jakmile jeden z velkých pánů, sacumský 
kníže Šimazu Hisamicu, cestoval, vždy, 
když kráčel jeho průvod městem, všich-
ni lidé, jakmile zahlédli nosítka, se mu-
seli zastavit, sklonit se, zakleknout do 
prachu a zabořit pohled do země. Tím 
panovníkovi prokázali pokoru a povin-
nou úctu. Jednou, když byla družina na 
cestě do Edu, dnešního Tokia, projížděli 
zrovna kolem na koni Angličané. I když 
o to byli žádáni, nesesedli z koní a octli 
se příliš blízko knížete. Jakmile se při-

Oblíbený domácí miniohňostroj patří 
k pev ným tradicím japonského léta... 

Vpravo Viktorova žena Kyoko s dcerou 
Toyokou a synem Kanehirou. Dole: 

Viktorova šermířská příprava.   Foto archiv VO
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blížili k nosítkům, samurajové na jezd-
ce v čele s obchodníkem Richardsonem 
zaútočili meči. Samurajové na to měli 
právo, nýbrž Angličané byli díky vzá-
jemné smlouvě s Japonskem „o přátel-
ství“ chráněni. Nejenže anglická vláda 
podala protest, ale chtěla po Japoncích 
ohromné peníze ve výši zhruba třetiny 
ročního rozpočtu, což Sacuma odmítla 
a  byla anglickými džentlmeny bom-
bardována. Paradox je, že napadení 
Angličanů vedlo až k  válce, ale kdyby 
je samurajové nepobodali, museli by si 
rozpárat břicho, protože by špatně spl-
nili úkol. Neúspěch se neodpouští a ob-
hajoba nepřipouští. 

Podobný obyčej se netýká jen samu-
rajů, ale prostupuje celou japonskou 
společností. Jakmile vás někdo z něčeho 
nařkne, máte zaděláno na společenské 
seppuku. Na vlastní kůži, znásobené 
tím, že je cizinec, to pocítil i Viktor, když 
jej vykořisťoval jeden z  výrobců mečů 
a on si to nenechal líbit. Poté, co jej mečíř 
pomluvil, všichni známí se od Čecha od-
vrátili a až na výjimky s ním nemluvila 
ani klika u dveří. 

Toto pro Evropana zvláštní chování 
sahá až do 12. století a má kořeny v od-
věkém samurajském kodexu bušidó, 
který byl poprvé sepsán v 17. století. Po-

dle něj neexistuje nic důležitějšího než 
povinnost a  zodpovědnost. Aby samu-
raj svému pánu dokázal, že pro splnění 
úkolu udělal maximum, rozpáral si bři-
cho a odebral se na věčnost.  

Zhruba do poloviny 16. století byli 
samurajové „na volné noze“. Sdruženi 
v  jakési domobraně, která podléhala 
knížeti, absolvovali vojenský výcvik, ale 
věnovali se převážně zemědělství. Byli to 
takoví bojující zemědělci. 

Ve druhé polovině 16. století Nobuna-
ga Oda, jeden ze tří sjednotitelů Japon-
ska a  císařův vazal s  titulem daimjó, 
který si podrobil téměř celou zemi a ne-
ustále válčil, ze samurajsko-zemědělské 
třídy vybudoval profesionální armádu. 
Později dostali samurajové na výběr, zda 
chtějí být zemědělci, nebo bojovníci.

Z pohledu knížete, který jej zaměst-
nával, byl samuraj služebník, téměř 
osobní otrok a „věc k použití“, jak říká 
Viktor. Této „věci“ se pak mohl kníže 
kdykoli zbavit – a buďto se stal propuš-
těný samuraj róninem, tedy bojovní-
kem bez pána, což byla velká potupa, 
nebo dostal nesplnitelný úkol, takže si 
musel rozpárat břicho. Pokud byl pán 
hlupák, samuraj měl smůlu.  

Samurajská kasta se postupně stala 
nejvyšší společenskou vrstvou v  zemi 

a tvořily ji asi 3 procenta obyvatel. Pod 
samuraji byli zemědělci, pak řemeslníci 
a na posledním místě obchodníci. Od 17. 
století se navíc nemohl stát samurajem 
nikdo, kdo se jím již nenarodil.

Samurajové ale nebyli jen válečníci. Po 
profesionalizaci se z  nich krom vojáků 
stali též úředníci. „Měli svoje administra-
tivní funkce. Knížata využívala i svoje zá-
stupce, kteří se věnovali diplomacii. Měli 
svůj úřední aparát, který spravoval léno, 
přeměřoval půdu, měl ekonomickou kan-
celář, tak, jak fungují vlády dnes. Tuhle 
administrativu v  knížectvích zastávali 
právě samurajové. Samurajové, kteří 
toho nebyli schopni, měli nižší rentu 
a žili velmi skromně,“ upozorňuje Viktor.

Kromě toho také samurajové sklá-
dali básně a prováděli vytříbené čajové 
obřady. „To, co samuraj v  básni řekne, 
však nespočívá ve slovech, ale v tom, co 
je za nimi. Čaj, básně, a to všechno oko-
lo, to lidi ví, to je známé, ale jsou to jen 
povrchní informace. Oni se totiž vyjad-
řují v jinotajích. Měli tak zmanipulovaný 
a sevřený prostor a nalinkovaný život, že 
neměli jinou možnost než se vyjadřovat 
tímto způsobem. Všichni o jinotajích vě-
děli, ale nikdo se je nepokoušel odhalo-
vat tak, aby jim ublížil nebo jim je dával 
za vinu, protože to tak dělali všichni.“ 
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Samurajská třída byla rozpuštěna 
na konci 19. století, ale leccos z ní pře-
trvalo v  japonské kultuře dodnes. „Je 
důležité pochopit, že zdejší společnost 
se od těch dob příliš nezměnila. Ty me-
chanismy, které tu vznikly za života 
samurajů, se přenesly z velké části i do 
principů běžného života,“ vysvětluje 
muž, který měl o tuto kulturu tak vel-
ký zájem a chtěl jí být co nejblíž, že pro 
to byl schopen obětovat cokoli. „Abych 
se do té kultury dokázal prolnout, sžít 
se s ní a stát se její součástí, zvolil jsem 
cestu mečů. Říká se totiž, že meč je 
duší samuraje.“

Žít a bojovat
Nejvýrazněji se pozůstatky samurajské 
kultury otiskly do loajality k zaměstna-
vatelům. „To je stěžejní bod. Lidé svého 
zaměstnavatele respektují a  snaží se, 
aby firma byla úspěšná, protože chá-
pou, že bez jejich osobní snahy může 
mít podnik problémy. Lidé si práce 
velmi váží,“ přibližuje japonský přístup 
Viktor Ono. „Je tady obrovská konku-
rence a tlak na kvalitu, víc než kdekoli 
jinde. Japonské hodinky, japonská auta, 
japonská elektronika, made in Japan je 
nejlepší na světě. Je to z velké části pro-

to, že je mezi lidmi neskutečná výkon-
nostní odpovědnost.“

Pokaždé, když jel Viktor na otočku 
do Čech, bral s sebou zpátky do Japon-
ska Becherovku. Ač lahev dobře zabalil, 
troška z obsahu lahve vždy vytekla do 
igelitového sáčku. Do Evropy naopak 
vozí saké. Balil lahev stejným způsobem 
a manželka se jej udiveně ptala, co to na-
cvičuje. „Říkám jí, že to musím zabalit,  
aby mi to neproteklo. A ona: ,To neprote-
če, to je japonské.‘“

Vztah Japonců k  firmě, kde jsou za-
městnáni, a majitelů podniku ale nepři-
pomíná vztah otroka a otrokáře, jak by 
se našinec mohl domnívat. I přesto, že 
nekonečná japonská pracovní doba je 
pověstná.

Viktorův kamarád pracoval ve firmě 
na design obalů krabic pro elektroniku 
s  dvanácti zaměstnanci. Jednoho dne 
za nimi přišel zkroušený šéf a sdělil jim, 

že už pro ně nemá práci a firma končí. 
Přiznal, že poslední rok táhl celou firmu 
včetně platů ze svého, o všechno přišel 
a už nemá ani vindru. „Těch dvanáct lidí 
okamžitě řeklo, že neexistuje, aby firma 
skončila, a docházeli do práce každý den 
znovu a znovu. Brali nové zakázky a tři 
čtvrtě roku pracovali zdarma, dokud se 
podnik nevzpamatoval a nevrátil se na 
správnou kolej. To by Češi nebo Němci 
v životě neudělali, a neudělal by to ani 
jejich šéf. Důležitá je i zodpovědnost za-

městnavatele vůči lidem, které on živí. 
Dali mu k dispozici svůj čas a život. Když 
je majitel správný, nezachází s lidmi jako 
s  otroky, ale váží si jich. Samozřejmě 
dnes je stále více i těch špatných, ale v Ja-
ponsku se ještě drží i staré samurajské 
myšlení, jak žít a bojovat.“

I když se to stalo již před dvaceti lety, 
Viktor byl nedávno svědkem jiné podob-
né příhody. Šéf menší strojírenské firmy 

Abych se do japonské kultury dokázal prolnout, sžít se 
s ní a stát se její součástí, zvolil jsem cestu mečů. Říká 
se totiž, že meč je duší samuraje.

Gifu, starobylé město, kde Viktor žije, 
ukrývá spoustu pamětihodností. Pyra-
mid, takzvaných kofunů, jsou v Japonsku 
tisíce. Na protější straně: Na návštěvě 
u nejlepšího výrobce samurajských mečů 
pana Macudy.   Foto archiv VO
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přišel za svými lidmi, že je na tom pod-
nik bídně a že krizi mohou přestát jen 
tak, že všem sníží plat po určitou dobu 
o 25 procent. Zároveň jim ale oznámil, 
že pokud na to přistoupí a firmu se po-
vede zachránit, bude to brát jako půjčku 
od svých zaměstnanců a  peníze lidem 
vrátí. Všichni souhlasili a továrnu posta-
vili na nohy. „Pramení to z boje o přežití. 
Japonci, dokud dýchají, mají svůj cíl a ten 
se nevzdává. Možná je mladá generace 
už jiná, ale Japonec obecně chápe svou 
situaci tak, že když prožívá těžké chvíle, 
tak ví, že když to teď vzdá, zklame tím 
sám sebe. A i když potom začne s něčím 
novým, tak stejně nebude mít úspěch, 
protože byl tak slabý, že to vzdal. A tu 
slabost by si přenesl i do své nové ces-
ty. Možná se mýlím a mluví o  starším 
modelu Japonce, mladí tak už uvažovat 

nemusejí, ale japonská společnost je 
v tomto ohledu stále poměrně zdravá,“ 
myslí si Viktor Ono, který nedávno při-
hlásil osmiletou dceru a čtyřletého syna 
do kroužku karate. „Byl jsem velmi pře-
kvapený, jak se tady o začátečníky starají 
starší děti, které již získali cenné pásy. 
A tak dvanáctiletí až šestnáctiletí vyuču-
jí začátečníky. Sedmdesátiletý velmistr, 
který má vše zmáklé, na to dohlíží. Bylo 
krásné sledovat, jak se větší děti dokážou 
o ty menší starat. Tam vidíš, že ty děti 
svou laskavostí a trpělivostí připomínají 
dospělé lidi. I tady se ve školách šikanují, 
vždy to ale záleží na lidech, kteří to ve-
dou. Já jsem tam nedal děti kvůli karate 
a něčemu, čemu se dnes říká sport, ale 
kvůli výchově a spirituální cestě.“

Aby se Viktor Ono dokázal v  kvalitě 
práce alespoň trochu přiblížit starým 

mistrům, musel pochopit jednu zásad-
ní věc. „Dokázal jsem se oprostit od ega, 
abych udělal něco krásně. Místo toho 
jsem začal myslet na to, abych dokázal 
přinést na svět pravou tvář toho meče. 
To znamená při té práci do toho meče 
nepřidávat nic ze sebe. Když souložíš 
a snažíš se o dítě, tak taky nepřemýšlíš 
o  tom, aby mělo modré oči a blonďaté 
vlasy. Je to také spirituální zážitek, sou-
středíš se jen na přítomný prožitek. Při 
broušení nesmí člověk chtít, aby lidi ob-
divovali jeho, jak je dobrý, ale aby obdivo-
vali ten meč.“

Tuna make-upu
Restaurování trvá Viktorovi v  někte-
rých případech i  pět týdnů. U  práce 
klečí nebo sedí na nízké stoličce. Posed 
si upravil tak, aby seděl jen na krajíčku 
a mohl brousit kývavým pohybem celé-
ho těla. Tím získal větší rovnováhu a cit. 
Když se mu dostane do ruky třeba 800 
let starý meč, je jasné, že prošel těžký-
mi okamžiky a bude třeba mu věnovat 
náležitou péči. „Když je čepel zkřivená, 
tak ji narovnám, musím udělat povr-
chové úpravy. Vyklepu ji na dřevěném 
špalku gumovou palicí, pak to přerov-
návám v pákách, kde to napružuji, a po-
tom ji začnu opracovávat na hrubých 
kamenech.“

Brousí celkem na šesti až sedmi kame-
nech, přičemž každý z nich odstraňuje 
předešlou brusnou stopu. Poslednímu 
kamenu říká hladící nebo válcovací. Na-
konec čepel čistí malými lupínky z ale-
uretikých břidlic, aby nebyla vidět stopa 
po tahu. Někteří novodobí experti zvlád-
nou vybrousit samurajský meč třeba za 
týden, tedy pětinu času, než potřebuje 
Viktor. Mezi oběma meči je ale obrov-
ský rozdíl, i  když poněkud paradoxně 
vypadá na první pohled lépe ten horší. 
„Laikovi se ten krátký brus bude líbit 
paradoxně víc, protože se víc leskne. Při-
tom je to asi takové, jako když se ženská 
zmaluje tunou make-upu. Na první po-
hled je k nakousnutí, ale když ji potom 
vidíš takovou, jaká je, bez make-upu, je 
to docela slušná havárka. S tím mečem je 
to stejné.“  vid 
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TO JE SÍLA! Říká se sice, že láska přenáší hory, 
ale v některých případech dokáže přenášet 
dokonce i vlaky. Ruský silák Ivan Savkin (34) 
překonal ve Vladivostoku světový rekord poté, 
co se mu povedlo posunout vlak o hmotnosti 
218 tun o jeden a půl metru. Rekordman 
přiznal, že začal posunovat těžké předměty 
původně proto, aby ohromil svoji budoucí ženu. 
Všechno jde, když se chce...   Foto Profimedia
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Ostré jako břitva. Takové jsou na všech 
místech fotografie z měsíčních misí Apollo. 

Fotografové přitom vědí, že skutečné 
snímky nemohou být stejně ostré vepředu 

i vzadu. Nezaostřená část by musela být 
rozmazaná.   Foto NASA
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Ř íká se, že v  jednoduchosti je 
síla. Obzvláště to pak platí u zá-
ležitostí, které se jeví kompliko-
vaně naší stejně komplikované 

mysli. Představte si, že by se vám mys-
livec v hospodě pochlubil třeba tím, jak 
střelil dvěma ranami dva holuby a o sto 
metrů dál díky tomu spadl z nebe ještě 
orel. Nebo vám někdo vyprávěl příběh 
o tom, kterak 11. září 2001 dvě dopravní 
letadla narazila do dvou výškových bu-
dov. A náraz to byl tak mohutný, že se 
zřítily nejen oba mrakodrapy, ale osm 
hodin po nich se k zemi stejným způso-
bem, tedy kolmo do sebe, poroučela ještě 
třetí budova, sto metrů vzdálená od těch 
dvou. Pravděpodobně byste myslivce 
i druhého vypravěče počastovali několi-
ka příkrými narážkami na hladinu alko-
holu v krvi a usoudili, že je čas jít domů.

Jakmile se ale stejná věc řekne v  te-
levizi, překvapivě velké množství lidí je 
ochotno uvěřit sebevětšímu nesmyslu. 
Často jen proto, že to zaznělo na obra-
zovce a všichni to opakují. Mnozí jedinci 
jsou dokonce kvůli tomu ochotni vymýš-
let složité teorie popírající základní záko-
ny fyziky, jen aby se zdálo tvrzení aspoň 
trochu uvěřitelné a obhajitelné a oni ne-
museli přehodnocovat svůj vztah k auto-
ritám a celkový pohled na svět.

Každý má samozřejmě právo věřit 
tomu, čemu věřit chce. Pokud ale tou-
žíme lépe porozumět světu kolem sebe 
a  principu jeho řízení, s  pouhými přá-
ními nebo vírou nevystačíme. Tam už 
je třeba hledat argumenty a souvislosti, 
používat kritické myšlení, všímat si de-
tailů a nebát se toho, co na nás vybafne. 

V  posledním vydání Šifry v  loňském 
roce jsme se v našem seriálu, věnovaném 
padesátiletému výročí letu člověka na 
Měsíc, zabývali otázkou, jak byly natoče-
ny záběry samotného přistání na tělese, 
jež bývá označováno jako přirozená dru-
žice Země. Existuje mnoho teorií o tom, 
jak na Měsíc astronauti mise Apollo 11 
doletěli, a  skoro stejné množství teorií 
o tom, jak tam doletět nemohli, protože 
to prostě a  jednoduše fyzikálně neby-
lo možné. Těm prvním teoriím se říká 
oficiální a  vědecky prokázané (ačkoli 
skřípou již při aplikaci středoškolské fy-

ziky a skutečná věda se k nim nikdy ani 
nepřiblížila), ty druhé se v  tisku běžně 
hanlivě označují jako konspirační (ačkoli 
proti nim nemají zastánci těch prvních 
jiný argument než útoky a zesměšňová-
ní a tvrzení, že to tak je, protože to bylo 
v televizi). Kdo se chce něco zajímavého 
dozvědět, musí tak pátrat sám.

Právě proto, abychom se mohli s nad-
hledem a bez fanatismu podívat na argu-
menty prvního i druhého tábora, vznikl 
seriál, jehož pátý díl právě čtete. V prv-
ních dvou dílech jsme některé otázky 
a těžkosti kolem technické stránky věci 
zmiňovali – namátkou třeba Van Alleno-
vy radiační pásy kolem Země. V dalších 
dvou dílech jsme došli postupně též 

k otázce, zda bylo s tehdejší technikou 
snazší doletět na místo vzdálené téměř 
400  000 kilometrů a  tam pořídit foto-
grafie a dokumentární záběry, nebo bylo 
schůdnější možností, jak zprostředkovat 
autentický zážitek stamilionům diváků 
u televizních obrazovek po celém světě, 
natočení profesionálních záběrů ve fil-
movém studiu.

Pokud se položí ty správné otázky, od-
povědi mohou být jednodušší, než by si 
člověk dokázal představit i v těch nejdi-
vočejších snech. Aplikujeme-li onu my-
šlenku, že v  jednoduchosti je síla, i  na 

téma měsíčních misí, pak se bez otálení 
můžeme přesunout rovnou k  fotogra-
fiím, které Národní ústav pro letectví 
a kosmonautiku (NASA) z těchto výletů 
pořídil.

Díky své dokonalé kvalitě jsou sním-
ky z  Měsíce paradoxně tím hlavním 
usvědčujícím důkazem, že jde o podvrh. 
Pozor, když píšu o „falešných“ fotografi-
ích, nevyplývá z toho ještě automaticky, 
že Američané nepřistáli na Měsíci. Plyne 
z  toho „pouze“ to, že fotografie, které 
NASA vydává za obrázky pořízené na 
Měsíci, byly vytvořeny v  ateliéru. Teo-
reticky by tak bylo možné například to, 
že Neil Armstrong a další astronauti na 
Měsíci přistáli a a) nebyli schopni zde po-

Bylo s tehdejší technikou snazší doletět na Měsíc  
a tam pořídit fotografie a dokumentární záběry, nebo 
natočit profesionální záběry ve filmovém studiu? 

700 videokazet
Nedůvěra provází vesmírnou misi Apollo a lidské přistání na Měsíci po celých 

50 let. K rozptýlení pochybností lidí, kteří tomu nevěří, by přitom stačilo, kdyby 
agentura NASA předložila k prozkoumání originální záběry z této spektakulární 

události. „Chybička“ se ale vloudila…
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řídit kloudné snímky či b) na Měsíci to 
vypadalo úplně jinak, než by bylo žádou-
cí prezentovat na veřejnosti. Ani jedna 
varianta ale samozřejmě nemění nic na 
faktu, že je veřejnost (jako obvykle) ta-
hána za nos.

Oním hlavním důkazem, jak by řek-
li Američané „smoking gun“ (kouřící 
zbraní), je neuvěřitelná ostrost fotografií 
z misí Apollo. Každý fotograf vám potvr-
dí, že se vždy musí nejprve rozhodnout, 
co chce mít na svém snímku ostré. Zda 
například člověka, který mu pózuje, 
nebo stavbu v dálce. Ani s dnešní vyspě-
lou fotografickou technikou není tak 
úplně možné, aby byly oba objekty, kte-
ré se nacházejí ve velké vzdálenosti od 
sebe, na obrázku stejně ostré. Buď zaos-
tříme na objekt vepředu a objekty v po-
zadí jsou rozostřené, nebo zaostříme jen 
na objekty vzadu; případně zaostříme 
na objekty vzadu a objekty vepředu zů-
stanou neostré. Anebo, pokud moderní 
fotoaparáty nastavíme tak, aby bylo vše 
na fotce co nejostřejší, stejně se nám ne-

povede, aby byly objekty v různé vzdále-
nosti dokonale ostré.

Když se podíváme na fotky z Apolla 
11, jejich ateliérovost prozrazuje absolut-
ní ostrost všeho jak vepředu, tak vzadu. 
Aby bylo možné něčeho takového docí-
lit, musely by být objekty v pozadí zhru-
ba stejně daleko jako ty v  popředí. Na 
přelomu 60. a 70. let existoval jeden jedi-
ný způsob, jak něco takového zvládnout. 
A pravděpodobně i  jediný člověk, který 
by něco takového dokázal precizně apli-
kovat na tak velký projekt.

Onou metodou je přední projekce 
a  oním mužem britský režisér Stanley 
Kubrick. Ten v  roce 1964, kdy začínal 
i  vesmírný projekt Apollo, použil tuto 
metodu ve svém legendárním filmu Ves-
mírná odysea.

Hned v úvodní scéně filmu lidoopi zjiš-
ťují, že kost lze použít nejen jako nástroj, 
ale také jako zbraň. Za opičáky se roz-
kládá krásné pouštní pozadí, dokonale 
čisté, nehybné a prázdné, bez jediného 
pohybu a  kazu. Tohoto novátorského 

filmového triku bylo dosaženo pomo-
cí takzvané lesklé scotchlitové desky, 
na niž byly promítány snímky nafoce-
né pouště. Desky se nacházejí na konci 
studia jen kousek od kamery a skutečné 
ateliérové scény, a to je také důvod, proč 
je všechno tak ostré.

Metodu přední projekce použil Stan-
ley Kubrick také ve scéně, kdy v Odyseji 
přistává vesmírná loď právě na Měsíci. 
A  do třetice byla použita k  pořízení 
obrazového materiálu při „opravdo-
vém“ přistání na Měsíci. Ve všech třech 
případech dokazuje použití v  té době 
novátorské metody kromě neuvěřitel-
né hloubky ostrosti v  místech jakkoli 
daleko od sebe vzdálených i jemná pře-
chodová linie mezi koncem scény a za 
scénu přidanou scotchlitovou deskou. 
Všechno od velkých kamenů až po malé 
kamínky a hory v pozadí za astronauty 
je dokonale ostré, což by bylo při záběru 
v terénu, tedy s reálným pozadím, zho-
la nemožné.

Na fotkách NASA z Měsíce je obzvláště 
patrná drobná změna textury v  místě 
přiložení desky, jak se můžete přesvěd-
čit sami třeba na snímcích na této dvou-
straně. Na fotkách je patrná linie, která 
odděluje ateliérovou scénu od promítací 
desky, která stojí hned za ní. Pokud by 
člověk nevěděl, co má sledovat, na první 
pohled by si toho všiml jen těžko. Jestliže 
se ale podíváte pečlivěji, linii nelze pře-
hlédnout.

Otázka tak již nestojí v rovině, zda ně-
kdo zfalšoval obrazové materiály z při-
stání na Měsíci, ale kdo to udělal a proč. 
Byl to skutečně sám velký Stanley Kub-
rick, který metodu přední projekce do-
vedl téměř k dokonalosti a v té době byl 
zřejmě jediný, kdo trikovou technologii 
ovládal na tak vysoké úrovni?

Vysoká cena
Dvouapůlhodinová „filozofická filmo-
vá opera“, jak bývá Vesmírná odysea 
též označována, přišla do kin v dubnu 
1968, tedy o rok dříve, než oficiálně sta-
nul první člověk na Měsíci. Nabídla do 
té doby nevídané filmové efekty a od-
startovala sci-fi mánii; vždyť Vesmírná 

Žlutá linie naznačuje jemný přechod mezi 
texturou skutečné fotografované scény 

a projekce za ní...    Foto NASA
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odysea inspirovala takové velikány jako 
Steven Spielberg a George Lucas k na-
točení Blízkých setkání třetího druhu 
a Hvězdných válek.

Co si ale budeme povídat, kromě půso-
bivé vizuální stránky a úžasných triků je 
tento film velmi nehollywoodský a Kub-
rickovu „intelektuálštinu“ těžce chápou 
i nejprotřelejší filmoví fanoušci. Je s po-
divem, že film s astronomickým rozpoč-
tem 10,5 milionu tehdejších amerických 
dolarů filmové studio Metro Goldwyn 
Mayer (MGM), jež dnes spadá pod Sony 
Corporation, v takové „nehitové“ podobě 
vůbec pustilo do kin. Tomu se v rozhovo-
ru pro Český rozhlas v roce 2008 podivil 
i filmový historik a autor knižní mono-
grafie o Vesmírné odysee Peter Krämer. 
„Studio MGM investovalo především do 
Kubricka, který před Odyseou natočil tři 
hity v řadě – Spartaka, Lolitu a Doktora 
Divnolásku. V MGM také věřili, že udělá 
epický, vlastně vesmírně-cestovatelský 
film. Navíc měla mít Vesmírná odysea po 
většinu času komentář. Takže to byl ta-
kový cestopisný epický dramadokument 
promítaný systémem Cinerama s aktuál-
ním významem. USA přece investovaly 
do výzkumů vesmíru,“ prohlásil odbor-
ník. Jenže pak se projekt změnil a  jeho 
výsledná podoba je zcela odlišná. „MGM 
si muselo uvědomit, že asi nekupují to, co 
si koupit chtěli, a velkou záhadou zůstá-
vá, proč stejně nechali film natočit. (…)“

Zní to téměř neuvěřitelně, ale jeden 
z nejvyšších šéfů MGM v roce 1968 ve-

řejně prohlásil, že během dlouhých čtyř 
let, během nichž film vznikal, ve firmě 
nikdy neviděli ani hrubou verzi snímku. 
Režisér dostal zcela volnou ruku a šéfo-
vé studia byli v klidu i ve chvíli, kdy se 
o  autora předlohy Arthura C. Clarkea 
pokoušela z  Kubricka mrtvice. Ať už 
kvůli tomu, že se film zpozdil o  více 

než dva roky, či proto, že mu po zaslá-
ní jedné nové kapitoly režisér odepsal: 
„Myslím si, že je to hrozné, banální, ne-
zajímavé, zbytečné a  obyčejné, nevím, 
co víc bych k tomu řekl.“

Nechali byste režiséra známého svým 
pedanstvím, až obsedantně-kompulziv-
ním šílenstvím čtyři roky dělat bez do-
hledu film, o němž nic nevíte, za peníze, 

které byly do té doby nereálné a násob-
ně překročily plánovaný rozpočet?

Režisér Jay Weidner, velký znalec 
díla Stanleyho Kubricka a  autor za-
jímavé a  provokativní filmové série 
Kubrickova odysea, si všiml (kromě 
milionů dalších) jednoho nenápadného 
detailu: „V původní verzi Odyseje, v zá-

věrečných titulcích, Kubrick děkoval 
NASA a mnoha leteckým a kosmickým 
společnostem, které s NASA spolupra-
covaly na měsíčních přistáních. Od té 
doby byla tato poděkování z filmového 
pásu odstraněna a v žádné další kopii 
Odyseje už se neobjevila. Ale ti z nás, 
kteří v  kině viděli premiéru s  původ-
ními titulky, si zřetelně pamatují, jak 
v  nich Kubrick uváděl poděkování za 
spoluúčast při tvorbě filmu celé řadě 
vojenských korporací a společností za-
bývajících se vesmírem. Jelikož se jed-
nalo o  ty samé společnosti, které po-
máhaly NASA přepravit astronauty na 
Měsíc, nutí to člověka uvažovat, v čem 
spočívala jejich pomoc Kubrickovi při 
natáčení filmu?“

Na Kubrickově velkolepém filmo-
vém projektu spolupracoval i „styčný“ 
vesmírný inženýr Frederick Ordway – 
tento muž pracoval jak na přistání na 
Měsíci v  rámci Národního úřadu pro 
letectví a  kosmonautiku (NASA), tak 
jako supervizor nového filmu. To, jak 

K vyvrácení konspiračních teorií kolem přistání na Měsíci 
by stačilo málo. Jenže jediný důkaz, který by všem 
pochybovačům zavřel navždycky ústa, se „ztratil“. 
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mohl Stanley Kubrick pomoci ame-
rické vládě a  NASA, jsme již naznači-
li. Nejvíce by jim v  jejich vesmírném 
programu pomohlo, kdyby režisér 
natočil „skutečné“ přistání na Měsíci 
svojí metodou přední projekce stejně 
kvalitně jako Vesmírnou odyseu. Jak by 
ale mohla pomoci vláda a NASA Kub-
rickovi?

Možná odpověď se nabízí tak trochu 
sama – on natočí, co si budou přát oni, 
a oni ho nechají točit, co si bude přát 
on. A  kromě volnosti mu na to dají 
i kupu peněz. Této dohodě by odpoví-
dal i  přístup filmového studia MGM, 
kterému bylo snad poprvé v  historii 
hollywoodských blockbusterů úplně 
jedno, jak dlouho se film točí, za kolik 
peněz i  jak nepochopitelný a  neucho-
pitelný pro většinu diváků je. Bez ko-
mentáře a zásahu šéfů prošlo dokonce 
i  to, že prvních třicet minut ve filmu 
nepadne jedno jediné slovo! Smysl by 

to dávalo jen ve chvíli, kdy by náklady 
na vznik filmu neneslo studio MGM, ale 
americká vláda v rámci svého „vesmír-
ného programu“.

Pokud k  nějaké podobné dohodě 
došlo – a minimálně úplně stejná pou-
žitá metoda přední projekce na „fake“ 

fotografiích a  záběrech NASA jako 
v  Kubrickově Vesmírné odyseji tomu 
nasvědčuje –, byla to dohoda vskutku 
faustovská. Možná k ní byl Stanley Ku-
blick přinucen, možná si myslel, že to 
s Ďáblem nějak uhraje, pravděpodob-
né ale je, že se se svým rozhodnutím 
potýkal až do konce svého života, kte-

rý skončil za velice záhadných a neče-
kaných okolností. Ale o  tom zase až 
příště.

Zabředneme-li do této roviny, pohybu-
jeme se samozřejmě již v rovině spekula-
cí. Jsem si toho velmi dobře vědom. Tato 
linie je ale nezbytná k pochopení toho, 

co se dělo v následujících letech a dese-
tiletích od přistání nebo nepřistání na 
Měsíci. Pokud by se přesto laskavému 
čtenáři zdála tato linka příběhu až pří-
liš fantaskní a  nerealistická, odpověděl 
bych mu, že to chápu, že je však v tuto 
chvíli bohužel také jediná, která dává 
smysl.

Arthura C. Clarkea, autora předlohy 
Vesmírné odysey, málem trefil z počínání 

režiséra Stanleyho Kubricka šlak. Po celou 
dobu po přistání se ve všech televizních 

studiích pracuje pouze s kopiemi záznamu 
přistání na Měsíci (vpravo). Originální 
záznam NASA ztratila...   Foto Profimedia

Kazety s originálním záznamem přenosu z Měsíce 
se nepodařilo najít ani po několika letech hledání, 
oznámila NASA v létě roku 2006. 
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K  jejímu vyvrácení a  uvedení stříz-
livější verze, a tím i k vyvrácení všech 
konspiračních teorií kolem přistání 
na Měsíci, by přitom stačilo málo. Po-
mohl by jeden jediný pádný argument 
a hlavní důkaz, který by všem pochy-
bovačům zavřel navždycky ústa. Byl by 
to kromě kolovrátkových řečí v médi-
ích o „nejskvělejším okamžiku lidstva 
v dějinách“ celkově vůbec první skuteč-
ný důkaz o tom, že přistání na Měsíci 
bylo skutečné.

Tím předmětem doličným je samo-
zřejmě originální záznam přistání na 
Měsíci, který vysílaly 20. července 1969 
světové televize. Respektive konverto-
vanou verzi formátu SSTV natočené-
ho na Měsíci. Formát SSTV, takzvaná 
pomaloběžná televize, je přenos obra-
zové informace na rádiových vlnách. 
Jelikož televizní stanice nemohly tento 
nestandardní formát vysílat, agentura 
NASA syrový SSTV signál od astronau-

tů z Měsíce údajně konvertovala. Sate-
lity přijímaly vysílání z Měsíce a  tele-
vizní data proudila na desetipalcovou 
televizní obrazovku. Na tu pak stačilo 
namířit televizní kameru a  pustit zá-
běry do televize. Video bylo rozmaza-
né, tmavé a blikalo, takže nebyly vidět 
žádné detaily, ale o to vůbec nejde.

Jde o to, že prozkoumání původního 
SSTV záznamu, jenž byl navíc nesrov-
natelně kvalitnější než rozmazané kon-
vertované video vysílané v  televizi, by 
mohlo definitivně odpovědět na otáz-
ku, zda bylo přistání na Měsíci točeno 
opravdu na Měsíci, nebo kdesi na Zemi 
v ateliéru.

Jak myslíte, že to dopadlo? Přibližně 
700 videokazet bylo v roce 1970 ulože-
no do národního archivu USA pod čís-
lem #69A4099, ovšem nejpozději v roce 
1984 byly vráceny zpět do God dardova 
kosmického centra (GSFC) v Marylan-
du. A tam se jaksi po harrypotterovsku 

vypařily. „Kazety obsahující originální 
záznam přenosu z Měsíce se nepodaři-
lo najít ani po několika letech hledání,“ 
oznámila NASA poté, co o „ztracených“ 
kazetách informovala americká roz-
hlasová stanice NPR a  australský de-
ník The Sydney Morning Herald v létě 
roku 2006.

Vysvětlení? Prý měli v  NASA mezi 
roky 1981 a  1983 nedostatek magne-
tických pásek pro nahrávání dat z no-
vých satelitů. A tak začali nahrávat i na 
pásky se záznamy přistání člověka na 
Měsíci, čímž původní záběry vymaza-
li. „Nevěřím, že ty kazety ještě existu-
jí. Bylo těžké to přijmout, ale důkazů, 
které nás k  tomuto závěru vedly, je 
prostě moc. Museli jsme se smířit s re-
alitou,“ řekl médiím Stan Lebar, šéf 
týmu Westinghouse Electric Corpora-
tion, který vyvinul kameru pro misi 
Apollo 11 i  pro další projekty NASA. 
A teď tu o Karkulce… vid 



TIPY

VLASTNÍCI. Konečně dorazila do kin česká komedie, která 
dává nejen smysl, ale je i vtipná. Jiřímu Havelkovi, který se ji-
nak věnuje divadlu, se v režijním filmovém debutu povedl pří-
mo majstrštyk, jenž se do fondu české kinematografie zapíše 
tučným písmem. V jedné místnosti se sejdou vlastníci byto-
vých jednotek na domovní schůzi a už to jede – chlámete se 
od začátku až do konce. A pak si uvědomíte, že je to realita… 
„Klidně si ten výtah postavte až od druhého patra…“

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

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

ROXETTE. 90. léta minulého století patřila v mnoha ohle-
dech k nejlepším etapám moderních dějin. Totéž se ale 
nedalo říct o „devadesátkové“ hudbě. Jednou z nemnoha 
kapel, které se daly poslouchat kdykoli a kdekoli a nikdy ne-
urazily, bylo švédské duo Roxette – Per Gessle, obdivovatel 
Beatles, jenž chrlil hity s podobnou kadencí, a zpěvačka Ma-
rie Fredrikssonová. Křehká blondýna s podmanivým hlasem 
zemřela teď v prosinci, v jedenašedesáti letech, na rakovinu 
mozku. Pouštěl jsem si jejich písničky a proběhla mnou pří-
jemná vlna nostalgie. Ten čas vážně letí. It must have been 
love… 

ZTŘEŠTĚNÝ DŮM NA STROMĚ. Po-
bavit a zabavit dnešní děti není zrovna 
snadné. Ztřeštěnému domu na stromě 
se to daří. Andy a Terry začali s třinác-
tipatrovým domem v korunách, kde 
najdete podzemní tajnou laboratoř, 
bowlingovou dráhu, průhledný ba-
zén, nádrž s lidožravými žraloky, obří 
gorily i létající kočky. Kluci svůj ráj 
postupně rozšiřují, a tak už vyšlo několik pokrčování. Dům 
má nyní už neuvěřitelných 78 pater. Tyhle vtipné knihy vydá-
vá nakladatelství Petrkov, které ve stejnojmenné obci blízko 
Havlíčkova Brodu vede Veronika Reynková, vnučka básníka 
Bohuslava Reynka, jenž na zdejším statku tvořil. Tohle místo 
mimo jiné určitě stojí za návštěvu!

SMOOTHIE. Jestli ho ještě nemáte, tak si pořiďte jednodu-
chý mixér na smoothie. Po vánočním obžerství a při chuti 
na sladké není nic lepšího než hodit do mixéru pár jablíček, 
banán a třeba pomeranč, rozmixovat a dolít trochou vody. 
Jen dejte pozor, ať má přístroj dostatečný příkon, minimálně 
600 wattů. S těmito parametry zvládne hladce nejen všech-
no ovoce, ale i mrkev.

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





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 zde: U Džoudyho, 
Jugoslávská 7/670, Praha 2; Dobrá čajovna, 
Václavské náměstí 14, Praha; AVASA centrum, 
Křižíkova 308/19, Praha 8; Slunečnice, 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; Tabák, 
nápoje, Tyršova 1789, Lysá nad Labem; Michéle, 
Býchory 7; Trafika U Klokana, Palackého 
154/1, Čáslav; Slunečnice, Na Hradbách 152, 
Kolín; Slunečnice, Palackého 194/7, Poděbrady 
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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 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 p
řeko

nat 

Jak p
řeko

nat 

Jak p
řeko

nat 

STRACH
STRACH
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?

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

09 2019

 2,40 €

Země bez lesů?

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?

02 2016
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Harrachov, město menhirů

Nové informace o přistání na Měsíci

V nouzi poznáš přítele

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?

12 2019

59 Kč | 2,40 €

 Dvě tváře Ostravy

 O milionářích, kteří ukradli vodu

 Ze života Samuraje

 Jak se rodí krokodýli

 Pokus o sesazení amerického prezidenta

 Kluci v kleci

Každý si vybíráme, jakou cestou půjdeme, na kterou stranu se 

přidáme a jak náš příběh o dobru a zlu skončí 

Peklo a ráj
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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 €
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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, 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 €
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