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EDITORIAL

uhle jsem se na sebe zase naštval. Nejprve jsem měl obrovskou radost, 
že jsem něco, co jsem dlouho dělal špatně, zvládl konečně lépe. Jenže 

v samé radosti jsem na konci udělal školáckou chybu a pokazil to, 
co jsem vždycky dělal dobře. A pár dní na to, aby toho nebylo málo, 

jsem zjistil, že jsem věc, u které jsem se domníval, že ji dělám dobře a postupně 
se v ní zlepšuji, celou dobu dělal úplně špatně. A tak jsem musel začít 

úplně znovu. 

A v tomto rozpolceném rozpoložení, na jedné straně smutný, že 
dělám něco špatně, a na straně druhé rád, že jsem na to vůbec přišel 

a příště to můžu udělat lépe, jsem se octl na akci mezi padesátkou 
žen, kde jsem byl kromě fotografa a číšníka jediným mužem.

Promluvila zde i jedna úžasná paní, která dlouhá léta vedla velkou 
nadnárodní fi rmu, přičemž byla ve vedení obklopena samými muži. 

Aby obstála, musela udělat spoustu důležitých rozhodnutí, a nevyhnula 
se ani chybám. Právě ty ji ale ve výsledku posouvaly vpřed. „Spousta 

lidí neví, co chce, tak se v životě jen tak plácá odnikud nikam. A když 
už to ví, často se neumí rozhoupat a začít na tom pracovat,“ řekla 

a přidala pár cenných zkušeností a rad „do života“. Tady jsou:

1) Neváhejte.

2) Lepší je udělat něco špatně než to neudělat vůbec.

3) Dělejte, co chcete, pokud je to ovšem to, co doopravdy dělat chcete.

4) Každý jsme nějaký a máme spoustu nedostatků, ale stavme 
na tom, co mám uvnitř a objevme svůj potenciál.

5) Učte se od lepších a obklopujte se kvalitními lidmi. Pokud 
jste například chaotik, buďte s někým, kdo je pořádný.

6) Pochvalte se, když se vám něco povede, a nebičujte se příliš 
za to, pokud se něco nepovede. A když už se to nepovede, 

pokuste se stejnou chybu neopakovat znovu.

7) Když budete silní a přesvědčení o tom, co děláte, ať už je 
to cokoli, ostatní to z vás ucítí a budou vás podporovat.

Hned druhý den se mi povedla jedna skvělá 
věc, ale udělal jsem i další velkou chybu. 

Mám z ní ale radost, protože byla nová… 
Více se o chybách dočtete na straně 5.

 

Inspirativní čtení přeje

 Milan Vidlák, šéfredaktor   

Smíšené pocity

Knihu zakoupíte na COMIC-CON Prague 2020,
od 7. 2. do 9. 2. 2020 na stánku Komárovo knihkupectví.

V sobotu 8. 2. 2020 zde proběhne i křest této knihy.
www.knihyfenix.cz
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ŠIFRA 
UPŘÍMNÉHO 
MISTRA

J ste naštvaní, když vás někdo kriti-
zuje? Většina lidí se cítí velmi do-
tčeně a ublíženě. Jako oběti šílené 
nespravedlnosti. V podstatě něco 

takového jen málokdo snese. Lidské ego 
křičí, někdy v duchu, jindy nahlas, a zu-
řivě se brání. Kope kolem sebe a vede si 
svou: „Já to dělám dobře, vy jste ti špat-
ní a jste ke mně nespravedliví.“ Už jsem 
viděl v životě hodně – hada močit, koně 
zvracet, žábu mlátit pěstí do skály, pře-
vrácenou cikánskou maringotku, dokon-
ce jsem viděl i stíhačku couvat, ale to, co 
jsem vypozoroval za ty stovky a tisíce let 
u lidí, jsem ještě neviděl. Ta neschopnost 
přiznat chybu, nesoudnost a nedostatek 
jakékoli seberefl exe dovedl lidský druh 
až na hranu útesu.

Teď už se v podstatě hraje pouze o to, 
jestli se lidé hromadně vrhnou ze skály 
jako legendární Disneyho lumíci, a spolu 
s planetou zničí i sebe, nebo zmačkají po-
psaný list a začnou znovu. Lépe.

Lidé se celou dobu pohybují v  pomy-
slném bludném kruhu. Dělají stejné 
věci stále dokola, ale očekávají jiný 
výsledek. Anebo už ani nic neo-
čekávají a  jedou jen na takzva-
ného autopilota. Řídí se v životě 
naučenými vzorci a  rodinnými 
programy z dětství, aniž by si 
kladli otázky, zda je takové 
nevědomé chování vůbec 
funkční a  jestli jim pomá-
há, nebo škodí. Nejkomič-
tější na tom všem je, že 
na ostatních chyby vidí 
velmi dobře, ale sami jsou 
přesvědčeni o tom, že oni 
jsou jiní. Lepší. A když už se 
něco nepovede, najde se mili-
on výmluv a důvodů, proč se 
nic tak hrozného nestalo. 

Pro svou obranu a  uháje-
ní vlastní pravdy, i  když to 
pravda není, udělá ego coko-
li. Řídí se heslem, že nejlepší 
obrana je útok. Pokud vás 

rozzuří do nepříčetnosti, vytkne-li vám 
někdo, že něco děláte špatně, nebo vás 
to bolí, neznamená to, že kritik nemá 
pravdu. Naopak, kdyby ji neměl, reakce 
napadeného by nikdy nebyla tak prudká. 
V hloubi duše to dotyčný stejně pozná 
a nepřiměřeně reaguje proto, že kritika 
zacílila dobře a dotkla se jej na citlivém 
místě. Právě proto, že je snazší chyby vi-
dět na druhých než na sobě, by si měli 
lidé pomáhat tím, že k sobě budou mno-
hem upřímnější. Že si chyby navzájem 
otevřeně řeknou. Protože jen když mě 
na chybu někdo upozorní, mohu s  ní 
něco udělat, pokud si ji kvůli svému sil-
nému egu nejsem vědom. Své vzájemné 
chyby partneři, příbuzní či kamarádi ale 
často tiše tolerují a raději mlčí, protože 
doufají, že si tím zajistí, že se stejné las-
kavosti dočkají i z druhé strany. Kdyby 
na sebe ale byli přísnější, táhli by se vzá-
jemně vzhůru, místo aby se cyklili ve 
svých pravdách a zlozvycích, podléhali 
svým démonům a stahovali se dolů.

Druhým extrémem jsou lidé, kteří 
kritizují rádi. A čekají na chybu ostat-

ních, aby jim mohli záměrně 
škodit, nebo si na nich hojili 

své komplexy méněcen-
nosti. Ať uděláte, co udě-
láte, nikdy se takovým 
lidem nezavděčíte. Jako 
když spílal v  Krkonoš-
ských pohádkách Trau-
tenberk Hančí, že jsou 
ty bramboráky moc 
bramborový a  kyselo 
je moc kyselý.

Je ale velký rozdíl, jestli 
vás na chybu upozorní někdo, 
kdo vás má rád, proto, abyste 
se vyhnuli průšvihu, nebo pro-
to, že vás chce naopak ponížit 
či vám hodlá ublížit, protože je 
zlý. Slova umějí být ostrá jako 
nůž. Právě proto je tak důleži-
té trénovat seberefl exi, abyste 
mezi oběma případy uměli 

rozlišit a vzít si z toho vše, co potřebujete 
pro svůj další vývoj. Jen pak můžete být 
dostatečně uvědomělí a sebevědomí pro 
to, abyste si dokázali vzít k srdci dokon-
ce i kritiku těch, kteří vám chtějí ublížit. 
Nebo těch, kteří vám vyčítají něco, co 
sami dělají špatně.

Lidi se obvykle tak moc bojí kritiky 
a své vlastní nedostatečnosti, že se utvr-
zují ve svém pohledu na věc a nevidí ani 
neslyší. Chtějí být perfektní a  stopro-
centní a  mají často tak pošramocené 
sebevědomí, že aby se vyhnuli kritice 
okolí i svým pocitům nedokonalosti, jako 
adaptační strategii volí pohyb v bezpeč-
ných vodách. Dělají zkrátka jen to, v čem 
jsou dobří, nebo si to myslí, a věcem, kde 
by mohli dělat chyby, se vyhýbají jako čert 
kříži. To s sebou nese uzavření se v kom-
fortní zóně a ignorování problémů, které 
je třeba řešit. A popírání reality. A totální 
zakrnění. Znal jsem jednoho alkoholika, 
jenž svoji oblíbenou větu „dneska jsem 
nechlastal, dal jsem si jen dva panáky 
a tři plzně před spaním“ myslel zcela váž-
ně. Všichni věděli, že je brutální notorik, 
ale on tvrdil, že se mu ruce klepou proto, 
že má neurologický problém. 

Neschopnost podívat se pravdě do očí 
způsobuje, že se nervy postupem času 
napínají jako špagáty a zvyšuje se životní 
tlak. Tím, že si realitu ohnete podle svého 
vnitřního nastavení a lžete si do kapsy, se 
zužuje váš manévrovací prostor a život 
vás žene do kouta. Život řídí vás, nikoli 
vy jej. Bludný kruh se neustále zmenšuje, 
až to skončí zdravotním, vztahovým či 
sociálním kolapsem. Jen ten, kdo si vez-
me kritiku druhých k  srdci a  přemýšlí 
o tom, jak by mohl být lepším člověkem, 
se může vyhnout v životě největší bolesti 
a utrpení. Je to sice nepříjemné, ale roz-
hodně méně než to, co bude následovat, 
když budete problémy ignorovat. Proto 
děkujte každému, kdo vám řekne, že jste 
udělali něco špatně. A snažte se, ať to ne-
musí pořád opakovat , než ho to přestane 
bavit.        vid 

Chybovat je lidské?
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Z jiného SVĚTA
UPŘÍMNOST SE CENÍ, ale když se to s ní 
přežene, jsou z toho akorát polízanice. 
Přesvědčila se o tom manželka premiéra 
Babiše Monika, za svobodna Herodesová, 
a její zahradník a fl orista Ivan Šablatura, 
kteří to pořádně rozjeli na vánočním večírku 
v Průhonicích. Ona v kostýmu Santy Clause, 
nebo spíš paní Santové, on přestrojený 
za kardinála. Žádný svatoušek to ale 
zřejmě není. Když se manželka Andreje 
Babiše pochlubila fotkami z opulentní 
akce na Instagramu a vysloužila si kritiku 
části veřejnosti, její kamarád taky rád 
a zahradník pod jednu z fotek napsal: „My 
se bavíme na večírku a chudoba u PC na 
fotkách! Myslím, že je všechno v pořádku.“ 
A skandál byl na světě. To samozřejmě 
namíchlo předsedu vlády, jehož image se 
zakládá na tom, že předstírá, že je mužem 
z lidu. Nejprve označil pana Šablaturu 
kvůli tomu, že nevhodně řekl pravdu, a že 
prý zneužil jeho manželku (to zahradníci 
osamělým manželkám, alespoň ve fi lmech, 
dělávají), za arogantního hlupáka. A pak, 
ve stejný den, jeho vláda odmítla zvýšit 
plošně rodičovský příspěvek o 80 tisíc 
korun všem rodinám s dětmi do čtyř let, 
jak původně slíbila. Jedné z maminek, 
která si na to přišla stěžovat do sněmovny, 
tenhle dobrák od kosti, jehož byznys 
je založen na tom, že dojí podezřelým 
způsobem dotace ze státu a Evropské 
unie, slíbil, že jí to doplatí „ze svého“.

 BOLAVÝ ZÁCHOD. O tom, jak vyždímat ze zaměstnanců ještě více, přemýšlela jedna 
britská společnost tak intenzivně, až vymyslela převratný vynález. Rozhodla se, že 
nakloní záchody šikmo tak, aby se na nich lidem špatně sedělo a spěchali zase rychle 
do práce. Zařízení, které je nakloněno o 13 °, aby při sezení bolely nohy, se jmenuje 
StandardToilet a schválila jej již British Toilet Association, Britská asociace přes 
hajzlíky, která se „zasazuje o kvalitnější sociální zařízení“. Standardní záchod vymyslel 
standardní šéf Mahabir Gill, který hodlá instalovat toalety na úřadech, dálničních 
odpočívadlech, v barech, obchodních centrech a samozřejmě v korporacích. Úhel 13 
stupňů je podle tohoto inovátora tak akorát, aby nezpůsobil zdravotní potíže. „Stačí ale 
k tomu, aby se člověk chtěl zvednout, co nejrychleji to jde,“ uvedl pan Mahabir s tím, 
že je jeho toaleta navíc zdraví prospěšná, neboť zlepšuje držení těla. Především ale 
šetří peníze zaměstnavatelů. Dneska už vás zkrátka nenechají ani v klidu ulevit. Příště 
by se mohlo zavést třeba prkýnko pokryté smirglpapírem nebo kapka projímadla, to 
taky leccos urychlí. Jen jsem zvědav, co budou zaměstnavatelé dělat, až se spěchající 
zaměstnanci do šikmé mísy nebudou trefovat. Snad se z toho nepotento…

V PÉČI PSYCHIATRA prý skončila loni v květnu inspektorka plzeňské veterinární správy 
Eva V. po kontrole u zemědělce Jana Altmana z Domažlicka. Veterinářku zajímalo, 
v jakých podmínkách Altman přepravuje živá zvířata. Součástí kontroly byla i prohlídka 
přívěsu, kde sedlák vozí prasata. Když do něj ale inspektorka vlezla, zemědělec ji tam 
zavřel s tím, že ji sveze, aby viděla, jakou mají zvířata pohodu. Udělal s ní kolečko 
kolem statku. „Byla to z mé strany reakce na absurditu kontroly, protože zvířata vozím 
minimálně. Nenapadlo mě, že bych mohl být popotahovaný za omezování osobní 
svobody. Nezaregistroval jsem volání o pomoc či bouchání. Když vylezla ven, tvářila se 
normálně, rozhodně nebyla nijak rozhozená nebo v šoku. Bral jsem to spíš s humorem.“ 
Inspektorce se to ale zřejmě rozleželo v hlavě a chce milionové odškodné. Soud nakonec 
její žalobu zamítl, pozoruhodná byla ale její výpověď. „Kontrolu jsem ještě dokončila, 
ale pak jsem se sesypala. Zásah obžalovaného do mé soukromé sféry byl tak zásadní, 
že jsem se s tím doposud nevyrovnala. Trpím stále pocity úzkosti a beru antidepresiva. 
Mám pocit vyhoření, vytratila se mi radost ze života. Byl to útok na lidskou důstojnost, 
ponížil mě jako ženu a svým zbabělým jednáním deklaroval svoji nadřazenost coby 
muže,“ uvedla poškozená. Zřejmě sledovala na Facebooku kampaň MeToo…

Z jinéhoZ jiného
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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VŽDY PŘIPRAVEN. Generál Petr Pavel, který proslul jako dosud 
nejvýše postavený Čech v Severoatlantické alianci, oznámil, že je 
připraven jít do boje o prezidentskou funkci. Skromně však dodal, 
že jen v případě, bude-li si to záchrana národa žádat, neboť cítí 
velkou zodpovědnost a „podporu lidí“. Na Hradě by chtěl Petr 
Pavel pozvednout národní sebevědomí a podívat se na zlomové 
okamžiky historie bez růžových brýlí. Začít by mohl u sebe. 
Generál, který vstoupil do KSČ v 80. letech, kdy tam vstupovali už 
jen nenapravitelní oportunisté, vysvětluje svoje členství slovy, že 
byl inspirován tehdejším sovětským vůdcem Gorbačovem a jeho 
perestrojkou. Pokud by se generál stal prezidentem, měli bychom 
v čele po kněžně Libuši druhého slavného věštce – vždyť přihlášku 
do strany podal v roce 1983, dva roky před nástupem Gorbačova 
k moci. Pavel, syn vysokého důstojníka československé armády, 
působil navíc u vojenských špionů, kteří měli za úkol působit v týlu 
nepřítele, tedy na Západě. To se mu povedlo dokonale – dotáhl 
to, režim nerežim, až na šéfa Vojenského výboru NATO. Až se to 
jednou zase pootočí, třeba se dozvíme, že byl jeho úkol rozložit 
NATO zevnitř a demoralizovat západní imperialisty. Každý národ 
potřebuje borce, kteří stojí vždycky na té správné straně…

ZELENÝ PIRÁT. Pražský primátor Zdeněk Hřib na otázku, 
co jeho návrhům a činům říkají občané, kteří jej v průzkumu 
agentury SANEP vyhodnotili jako čtvrtého nejslabšího 
primátora s oblibou 4,9 procenta, odpověděl: „Nejsme tady 
od toho, abychom četli průzkumy, ale abychom pracovali pro 
Pražany. Dnes jsme například světili sochu svaté Barbory 
a dávali ji do šachty geologického průzkumu metra D. To 
je hmatatelný výsledek, na který si už teď mohou Pražané 
sáhnout.“ To ale nebylo vše. Buď si pan Hřib spletl politickou 
stranu, když vstoupil místo Zelených k Pirátům, anebo se 
rozdíl mezi levicovými stranami ještě víc ztenčil. Nejnověji 
totiž město pod jeho vedením zrušilo „v souladu s moderními 
trendy“ novoroční ohňostroj. To je, pane, logika… Domácí 
odpalování pyrotechniky, kdy celý den a noc bouchají po 
městě petardy, a lidi i zvířata z toho šílejí, povolíme, ale 
desetiminutovou kvalitní show, která má hlavu a patu 
a baví děti i dospělé, zrušíme. Opravdu spočívá modernita 
v tom, že uděláte všechno obráceně, než udělat máte?

PREVENCE PŘEDEVŠÍM. Aby byl pražský primátor Zdeněk 
Hřib užitečný a pomohl planetě ještě víc, kdyby náhodou 
nestačil zákaz ohňostroje, možná se mohl přidat k hladovce 
za klima. Těsně vedle stánků s trdelníkem a klobásami se tam 
usadili aktivisté z hnutí Extinction Rebellion, kteří požadovali, 
aby vláda vyhlásila takzvanou klimatickou nouzi. Když se jich 
kolemjdoucí ptali, jak tím, že nebudou jíst, zachrání klima, 
aktivisté odpovídali, že chtějí vytvořit tlak na politiky, kteří jsou 
podle nich nečinní. Například v Anglii ale držel hladovku celých 
25 dní jeden šestasedmdesátiletý muž, který také doufal, že 
se s ním díky tomu setkají politici z vládnoucí Konzervativní 
strany, ale těm to bylo jedno a nechali ho hladovět dál. „Spousta 
lidí cítí, že se něco děje. Někomu vyschla studna, jiným vadí, že 
se ruší uhlí a nebudou mít čím topit – zvlášť důchodci. Bojí se, 
že nebudou mít peníze na některé věci. Ve chvíli, kdy s lidmi 
mluvíte o tom, že může nastat hlad i v Evropě, protože stačí, aby 
byla dvakrát za sebou neúroda a krize přijde i na nás, začínají 
to zřejmě chápat,“ svěřila se jedna z hladovkářek novinářům. 
Zabránit hladu způsobenému zničeným klimatem tím, že budu 
mít hlad dobrovolně, je vskutku originální metoda. Pokud 
byste něco takového chtěli zkusit a čekat, až si vás všimnou 
politici, dejte pozor, abyste neumřeli hlady. Taková kremace je 
totiž velice neekologická a výrazně zvyšuje uhlíkovou stopu. 

ŠKOLNÍ PORNO. Masarykova univerzita v Brně zavedla nový 
obor, který má lépe osvětlit lidskou sexualitu. Pojmenovala 
jej Porn Studies a povede ho socioložka Michaela Lebedíková, 
autorka bakalářské práce Sexuální scénáře v současné 
pornografi i. To, co bude paní socioložka zkoumat, popsala 
v rozhovoru pro časopis Studenta, který otevírá fotografi e ruky 
svírající banán (oloupaný) jako penis. Obor nebude zkoumat jen 
obsah pornografi e, praktiky, které používá a zobrazuje, ale i kdy 
a za jakých podmínek ji lidé konzumují a jak ovlivňuje naše životy. 
Pokud by zůstala u popisu a vysvětlování toho, jak destruktivní 
je porno pro lidskou psychiku – zejména dětskou, neboť vytváří 
zcela nereálné představy a závislost a podporuje promiskuitu–, 
byla by to jistě záslužná činnost. Zdá se totiž, že je ve společnosti 
porno považováno za něco neškodného a normálního, přičemž 
se v médiích vůbec nemluví o jeho škodlivosti a rizicích pro 
lidskou psychiku, což má vzbudit zdání normality. Doufejme 
proto, že se toho nechopí feministky, které problémy omezí na 
typické genderové „ženy jsou chudinky, protože je muži ponižují“. 
Jak je známo, Česká republika je porna ráj, protože Češi, kteří 
podle průzkumů na „péčko“ koukají nejčastěji v pondělí a 25 % 
všech přístupů je od žen, mají k pornu nejliberálnější přístup. 
To v překladu znamená, že se zde natáčí nejvíc pornofi lmů 
na světě, protože zdejší ženy a muži jsou za peníze ochotni 
udělat cokoli, a nikdo se nad tím nepohoršuje. Jen mě tak 
napadá: kam budou studenti a studentky chodit na praxi?
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Jsem pořád akční
Osmnáctiletý talentovaný sportovec Martin Žižlavský hrál závodně hokej a snil 
o profesionální kariéře. Pak ale přišel o nohu. Místo aby brečel, je rád, že je 
naživu, hraje hokej s protézou a jezdí mistrovství republiky v sajdkárkrosu.

O smnáctiletý Martin Žižlav-
ský ze Šumperka byl od naro-
zení velmi akční dítě. Dnes by 
možná dostal diagnózu „hy-

peraktivní“. Od tří let jezdil bikros. To je 
sport, při kterém závodí skupina jezdců 
na speciálních kolech na zhruba 400 
metrů dlouhé trati s  řadou efektních 
skoků, a vznikl vlastně jako příprava dětí 
na motokros. Martin byl rychlý jako vítr 
a dosáhl až na třetí místo při celorepub-
likovém mistrovství družstev.

Ještě lépe hrál ale hokej, kterému dal 
v sedmi letech přednost, neboť už obojí 
na potřebné úrovni nestíhal. Jako pravé 
křídlo se prostřílel a prokličkoval až do 
dorostenecké extraligy. A  aby se přes 
léto, kdy byl rozpuštěný led, náhodou ne-
nudil, přibral si ještě fotbal. Horská kola. 
A taky sidercarcross – motokros, ve kte-
rém jede na motorce řidič a v postranní 
káře spolujezdec, jenž se naklání na kár-
ce, jako když surfař plachtí v Pacifiku na 
windsurfingu.

Sajdkárkros, který je na severní Mora-
vě docela populární, jezdil už Martinův 
táta, a  děda byl navíc v  širší motokro-
sové reprezentaci. A tak stačilo v garáži 
oprášit motorku „se sajdou“, sehnat par-
ťáka a vyrazit. I když Martina sajdkáry 
moc bavily, jezdil je jen pro zpestření 
v létě a v patnácti letech se s nimi chystal 
nadobro skončit, protože s  hokejovým 
týmem Draci Šumperk trénoval každý 
den v týdnu, někdy i dvakrát, a o víken-
du vyrážel na zápasy. Snil o tom, že se 
stane profesionálním hokejistou, a svoje 
další kroky začal podřizovat svému vel-

kému snu. Osud ale pro nadějného spor-
tovce přichystal mnohem těžší zápas, 
a všechno nakonec dopadlo úplně jinak.

V  březnu roku 2017 vyrazil Martin 
Žižlavský, student prvního ročníku šum-
perského gymnázia, se třídou na lyžař-
ský výcvik do Ski Resortu Dolní Morava. 
Součástí střediska je i celoroční bobová 
dráha. Otevřený bob zde jede z  kopce 
po kolejnici, jako když frčíte na pouti po 
horské dráze. Bezpečnost jezdce by měl 
zajistit bezpečnostní pás. Nic, co by mělo 

sportovce tělem i duší, jakým je Martin, 
jakkoli ohrozit. Před druhou zatáčkou 
chtěl ale Martin zamávat kamarádovi. 
Hned po zamávání sice vrátil ruce na dr-
žadlo, ale už se mu nepodařilo chytit tak 
pevně madlo, když začala při nájezdu do 
zatáčky působit odstředivá síla.

Ta jej začala z bobu vynášet a bezpeč-
nostní pás, místo aby ho zachytil, se stále 
povoloval a natahoval, jako v autě. „Pás 
mě neudržel a málem jsem z toho bobu 
vypadl. Noha se mi dostala ven a zahák-
la se do té železné konstrukce. Nakonec 
mě to hodilo zpátky do bobu, ale už bo-
hužel bez nohy. Ta tam zůstala,“ vzpomí-
ná Martin Žižlavský na děsivý okamžik, 
o kterém dnes mluví v klidu a bez emocí. 
I tehdy, na rozdíl od mnohých spolužáků 

a přihlížejících, se mu podařilo zachovat 
chladnou hlavu. „Hned jsme zastavili 
a zaškrtili to. Přiletěla helikoptéra. Byl to 
šok, ale pro mě asi ne tak velký jako pro 
ostatní. Snažil jsem se být v klidu a došlo 
mi to až později. V tu chvíli to překvapi-
vě nebolelo. Vrtulníkem mě převezli do 
Brna, kde se mi během dlouhé operace 
snažili nohu přišít. To se ale nepovedlo, 
protože se noha nechytla.“

Podobné tragické okamžiky se ob-
vykle v  životě označují jako zlomové; 

chvíle, které člověku převrátí život na-
ruby. Obzvláště aktivní lidé, kteří podá-
vali špičkové výkony a měli našlápnuto 
ke slibné kariéře, se často propadnou 
do depresí. Kladou si otázky, proč se to 
stalo zrovna jim, litují se a trvá jim léta, 
než se s takovou situací alespoň částeč-
ně vyrovnají.

Martin se ale dokázal na věc podívat 
z  úplně jiného úhlu. Na otázku, jak se 
cítil, když mu došlo, že je s  hokejovou 
kariérou amen, odpoví: „Byl jsem moc 
rád, že to nedopadlo hůř a že vůbec žiju.“ 
To, že nemá nohu pod kolenem, bere spíš 
jako kosmetickou vadu, a v podstatě se 
toho pro něj tolik nezměnilo. Natrénoval 
chůzi s protézou a navázal tam, kde po 
úraze skončil. „Naučil jsem se hrát ho-

Na otázku, jak se cítil, když mu došlo, že je s kariérou 
profesionálního hokejisty amen, odpoví: „Byl jsem moc rád, 
že to nedopadlo hůř a že vůbec žiju.“
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kej i s protézou. Hraju amatérskou ligu 
a chodím s bývalými spoluhráči na tré-
ninky, abych měl fyzičku. Nemám sice 
takové zrychlení, ale jde to. Hokej se ne-
zapomíná. Život jde prostě dál. Teď jsem 
se naučil na snowboardu a  jsem pořád 
akční,“ směje se Martin, u nějž se výraz-
něji změnila jediná věc – místo hokeje, 
který ho sice pořád baví, ale nemůže jej 
hrát na top úrovni, se naplno vrhl do 
sajdkárkrosu, s nímž kvůli hokeji před 
úrazem hodlal skončit. A nelituje.

Spolujezdec v sajdkáře, slangově ozna-
čovaný jako „mitfára“, si během Marti-
novy několikaměsíční rekonvalescence 
našel jiného parťáka, a tak Martin pře-
mluvil známého Honzu. Ten dříve jezdil 
s  Martinovým tátou a  se sajdkárami 
už hodlal pomalu končit, ale Martin je 
šťastný, že se mu jej povedlo „ukecat“.
Svůj odchod do sportovního důchodu 
kvůli němu odložil a pomohl Martinovi 
dostat se zpátky do formy. Po závodech 
jezdí speciálně upravenou dodávkou 
Iveco, kde mohou i  spát, a  sami sobě 
dělají mechaniky. V loňské sezoně dojeli 

Na své první velké sajdkáře s tehdejším 
spolujezdcem Jardou Krejčím. To bylo 

Martinovi čtrnáct. Dole: Loni se mu 
se spolujezdcem Honzou podařilo dojet na 

šestém místě v závodě mistrovství republiky 
v Horním Újezdě.   Foto archiv MŽ
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Půl roku po úraze již překonával nové výzvy. 
Na protější straně: při vyhlašování výsledků 

loňské sezony.   Foto archiv MŽ
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v jednom ze závodů mistrovství republi-
ky šestí, což je velký úspěch.

V  sezoně museli ale některé závody 
vynechat, protože je brzdí nedostatek 
fi nancí. Díky sponzorům, fi rmě Ottlens 
a týmu Promotorsport, kterým je Mar-
tin moc vděčný, se část ročníku poda-
řilo pokrýt, ale na plný výkon to zatím 
nestačí. Spoustu peněz spolkne benzin, 
cestování i  startovné. Pokud o  někom 
víte nebo nemáte hluboko do kapsy 
a vlastníte třeba prosperující fi rmu, bylo 
by skvělé, kdybyste Martinovi s Honzou 
mohli pomoct šlápnout do pedálů. Na 
oplátku můžete mít reklamu na jejich 
sajdkáře, přilbě či dresu a vděk a štěstí 
borce, který to nikdy nevzdal a ostatním 
s úsměvem od ucha k uchu ukazuje, jak 
žít naplno a nepromrhat ani minutu.

Přesto se ptám Martina, zda vůbec 
přemýšlel o tom, proč se mu stal onen 

těžký úraz. Zda třeba nešlo o signál či 
znamení, aby trochu ubral plyn. Odpo-
věď mě překvapí. „Již několik měsíců, 
možná rok jsem měl předtuchy, že se 
něco stane. Měl jsem pocit, že přijde ně-
jaká velká změna, a nebylo to moc pří-
jemné,“ říká Martin Žižlavský. Shodou 
okolností nejde o první úraz podobné-
ho druhu, který se v jeho blízkosti stal. 
Martinův otec, zkušený sajdkárkrosař, 
se kdysi na trati dostal do kolize, po 
níž se jeho  spolujezdci otočilo koleno 
a přerušily tepny. „Je to táta kamaráda, 
s  nímž jsem jezdil bikros. Měl to ale 
horší než já, přišel o nohu nad kolenem. 
Po úrazu začal plavat, a dostal se jako 
lyžař i na paralympiádu. Otevřelo mu to 
jiné obzory. Já si ale taky nemůžu stěžo-
vat. Prostě žiju dál,“ dodává Martin. 

Mohla být tohle všechno náhoda? 
Nebo to má souvislost s něčím, čemu 

říkáme osud či karma? „Náhoda to 
určitě není, ale nevím, co to mělo zna-
menat, a  tak se v  tom radši moc ne-
babrám,“ odpovídá upřímně Martin 
Žižlavský, který bude letos maturovat. 
„Napadá mě snad jen to, že mě to mělo 
přesměrovat od hokeje k sajdám.“

Extraligovým hokejistou už sice ne-
bude, ale u hokeje by rád zůstal. „Pořád 
mě to k němu táhne a baví mě pracovat 
s dětmi, tak bych mohl být trenér nebo 
učitel. Trenérství by mě těšilo asi nej-
víc. A kdybych učil, nejvíc by mě bavil 
zeměpis a tělocvik. Mám už domluve-
né na pedagogické fakultě v Olomouci, 
že budu mít upravené přijímačky, aby 
mi trochu změnili limity a hodnocení. 
Je tam atletika, gymnastika, plavání 
a všechno možné a musím to řešit už 
teď. Abych byl na všechno dobře při-
pravený.“  vid 
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P rojektový manažer Libor Kož-
nar žil dvacet let ve Spojených 
státech amerických, ale po 
smrti matky se rozhodl vrátit 

domů. Na rodinných pozemcích v  Ša-
nově na Znojemsku před třemi lety za-
ložil ekofarmu; na jedenácti hektarech 
tu s  manželkou pěstuje rajčata, cuke-
ty či mrkev, a  také třeba obilí. Vidět 
na českých polích růst zeleninu nebo 
třeba obyčejné brambory patří dnes 
k  velmi vzácným jevům a  pozemky, 
jako jsou ty manželů Kožnarových, se 
na zdejších lánech ztrácejí jako plivnutí 
v moři.

S  jedenáctihektarovou Živou farmou 
sousedí i pozemky Agra Jevišovice, vel-
kopodniku, který na Moravě obhospo-
dařuje kolem 8000 hektarů. Firma patří 
do holdingu Agrofert, toho času „zapar-
kovaného“ do svěřenského fondu AB Pri-
vate Trust, aby se premiér Andrej Babiš 
formálně vyhnul střetu zájmů a  vlk se 
nažral a koza zůstala celá.

Ještě v roce 2011 patřilo Agro Jevišovi-
ce místnímu sedláku Bohumíru Radovi, 

jenž z  malého zemědělského družstva 
vybudoval jeden z  největších zeměděl-
ských podniků v Česku. Pak se ale pan 
Rada dostal do hledáčku Agrofertu, se 
kterým tehdy obchodoval, a dokonce se 
spřátelil s majitelem holdingu Andrejem 
Babišem. Ten jej nakonec přesvědčil, že 
do svých Kosteleckých uzenin potřebuje 
co nejvíc kuřat, nejlépe všechna, a země-
dělec proto zrušil smlouvy s ostatními 
obchodními partnery a  stal se Babišo-
vým výhradním dodavatelem. Jenže jak 
se brzy ukázalo, šéf Agrofertu nechtěl 
Radova kuřata a prasata, ale jeho firmu. 
Když se dozvěděl, že není na prodej, po-

radil si svým typickým způsobem – pro-
stě si ji vzal.

„Myslel jsem, že budu mít jednoho se-
riózního partnera a nebudu muset jezdit 
po Evropě s  prodáváním prasat a  po-
dobně. Až jsem se mu se svou produkcí 
dostal do náručí, tak začalo mačkání. Se 
srážkami, s  cenami, se vším… Tím pá-
dem jsem udělal největší životní blbost, 
že jsem se mu de facto dal všanc. Za těch 
pět let mě dokonale zlikvidoval tak, že 
jsem byl donucen mu firmu prodat,“ 
vzpomínal později s  hořkostí sedlák 
Rada ze Znojemska, jak jeho výhradní 
odběratel začal systematicky snižovat 

nasmlouvané výkupní ceny, a  naopak 
zvyšovat cenu krmiv, která mu prodával.

Ztrátou rodinného podniku ale trable 
neskončily. Součástí vyrovnání za to, že 
Rada přenechá Babišovi Agro Jevišovi-
ce, bylo i přenechání pozemků a strojů 
a  pronájem polí, na kterých by bývalý 
majitel Jevišovic mohl dál hospodařit. 
Ani to ale nedopadlo dobře. Po nepřá-
telském převzetí, které je jednou ze zá-
kladních strategií největšího potravinář-
sko-chemického holdingu v  zemi, pan 
Rada slíbené pozemky vůbec nedostal, 
neboť Agro Jevišovice smlouvu na pro-
nájem 1500 hektarů nezaregistrovalo 

na strništi boss…
Selský rozum se na českých polích, kde velcí válcují menší stylem 
„po nás potopa“, stává ohroženým druhem…
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na  pozemkovém úřadě. Vložilo do  něj 
pouze „kompromisní“ smlouvu na 1200 
hektarů. Postupně ale nájemní smlouvy 
stejně ukončovalo, takže si pan Rada se 
svou smlouvou mohl rozdělat tak leda 
ohníček.

Vrcholem sporů byl incident, který 
v roce 2015 obletěl tuzemská média. Pra-
covníci Agra Jevišovice vjeli na Radova 
pole a – měsíc před sklizní – mu postří-
kali a kompletně zničili úrodu na téměř 
300 hektarech polí totálním herbicidem 
RoundUp. Před dvěma lety pak jevišovic-
ký traktorista na poli škrtil Radova syna 
Vojtěcha, jenž se snažil zdokumentovat, 
kterak začala fi rma obhospodařovávat 
půdu, již do té doby užíval pan Rada, 
a čekalo se na rozhodnutí soudu.

Loni v létě se dostal do sporu s Agrem 
Jevišovice také ekofarmář Libor Kožnar. 
Zemědělci z Jevišovic mu na jaře, v tom-
to případě zřejmě neúmyslně, zničili 
úrodu biopšenice, protože v  poměrně 
širokém pásu nastříkali na plodinu dusí-
katé hnojivo. Na podzim pak pro změnu 
rozorali polní cestu a na její místo zasa-

dili kukuřici; a když ji pak hnojili, ledek 
se dostal k  sousedovi. Ten kvůli tomu 
přišel na tři roky o biocertifi kaci pšenice 
a žádá po koncernu náhradu škody. Za-
tím marně. 

Z  Jevišovic zemědělci jezdí do Šano-
va padesát kilometrů a podle pana Kož-
nara nemají k tamější půdě vůbec žádný 
vztah. „Neznají místní pozemky, nevědí 
ani, kde končí polňačka. Je šokující, ja-
kým stylem se tady hospodaří, jak se 
hnojí, jak se plodiny upravují,“ řekl posti-
žený zemědělec reportérům Seznam.cz.

U nás v Kocourkově
Podobně popsal způsob, kterým velké 
podniky válcují menší konkurenty i čes-
kou krajinu, v  dokumentárním fi lmu 
o proměně českého venkova s příznač-
ným názvem Selský rozum i zmiňovaný 
Bohumír Rada: „Zemědělskou fi rmu ne-
můžete řídit jenom jako ekonom a byz-
nysmen, musíte tam mít cítění k příro-
dě. Manažeři řeknou, že farma, která má 
dejme tomu 15–20% rentabilitu, vydělá 
ročně třeba milion korun. Ale když to 
dneska prodáme, dostaneme 10 nebo 
15 milionů. No tak co řekne jejich hlavní 
ekonomka paní Procházková? Mohu mít 
hotové peníze, na to se dneska hraje, tak 
na co budu čekat na výdělek deset roků? 
Radši to dneska prodám, a je to pro mě 
coby pražského byznysmena výhodnější. 
Já bych taky mohl třeba svoji bioplyno-
vou stanici prodat za 150 milionů korun. 
Neprodám ji. Já jsem ji postavil, mám 
tam know-how, a můj syn v mých šlépě-
jích pokračuje. To je rodinná tradice. Na 
těchto principech jsou postaveny všech-
ny farmy v Evropě a v Americe, ale tady 
to tak není. Tady jsou fondy nebo inves-
toři, kteří žijí v Praze a vidí jenom pení-
ze. Já ale vidím svou rodinu, která musí 
mít kořeny založené na této půdě. A to je 
úplně jiné podnikání a uvažování.“

Českou republiku trápí mnoho zá-
sadních nedostatků, od chabé dopravní 
infrastruktury a upadajícího vzdělávání 
přes korupci, justiční mafi i, nízké mzdy 
či druhojakostní potraviny až po nedo-
statek vody či tragickou úroveň země-
dělství. Jedním z  vůbec nejpalčivějších 

problémů je ale právě macešské zacháze-
ní s půdou a z něj pramenící potravinová 
nesoběstačnost či ekologické těžkosti.

Na velkých monokulturních lánech 
se pěstují dotované plodiny jako řepka 
či kukuřice, které se následně přidávají 
do biopaliv a  dominují na úkor plodin 
určených k  obživě zvířat a  lidí. Vždyť 
zatímco v nejslabších letech byla řepka 
olejka s  méně než tisícovkou hektarů 
zcela okrajovou plodinou a v roce 1990 
se brukve řepky pěstovaly na 64 tisících 
hektarech půdy, v  roce 2018 plodina 
zabrala již rekordních 412  000 hekta-
rů. To představuje nárůst v  řádek sto-
vek procent a  skoro pětinu orné půdy. 
U brambor, v jejichž pěstování jsme byli 
dlouhodobě na špici, je naopak trend 
opačný – v roce 1920 brambory zaujíma-
ly plochu přes 391 tisíc hektarů, teď to je 
kolem zanedbatelných 20 tisíc hektarů. 
Hotový Kocourkov.

O tom, co všechno je s českou kraji-
nou špatně, se mluví v médiích velmi 
často a stále více odborníků a ochrán-
ců přírody bije na poplach. Skoro vůbec 
nic ale nevíme o tom, co se s českým 
zemědělstvím a produkcí zdejších po-
travin, které patřily ještě před druhou 
světovou válkou k nejlepším na světě, 
vlastně stalo.

Když už na toto téma přijde řeč, za pří-
činu dnešního neutěšeného stavu, kdy 
velcí válcují malé, bývá nejčastěji označo-
vána násilná kolektivizace zemědělství, 
kterou spustili komunisté v  50. letech 
minulého století. Ani to ale nevysvětluje, 
proč bylo české zemědělství soběstačné 
až do 90. let 20. století a nejprudší sešup 
nastal až po takzvané sametové revoluci 
v roce 1989.

Mnozí kritici vidí důvody úpadku 
právě v rozmachu predátorských kon-
cernů typu Agrofertu či zemědělských 
eurodotací. Ani to ale není tak úplně 
přesné – pletou si totiž příčinu s  dů-
sledkem. To podstatné zůstalo taktně 
nevyřčeno, a tak je třeba trochu zapát-
rat v minulosti.  vid ➜

Více se dočtete v následujícím článku
na straně 14.

Foto adobe stock
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Ztělesněním toho, čemu lidová 
moudrost říká zdravý selský 
rozum, je bezesporu sedlák Jan 
Piroutek (63). Hospodaření ro-

diny Fejglových z matčiny strany má při-

nejmenším třísetletou tradici a  vlastní 
rozlehlý statek v obci Praskačka u Hrad-
ce Králové.

Na dvoře stály stáje pro sedm koní, 
chovná stanice pro býky i  obrovské 

stodoly a  stavení obklopovalo v  době 
největšího rozkvětu až dvaapadesát hek-
tarů půdy. Běhaly tu kozy, ovce, slepice 
i kachny. „Ženy se staraly o drůbež, ovce 
a kozy, a peníze, které z toho utržily, pat-

Sedláci u Chlumce
Proč nejsme potravinově soběstační? A jak se přihodilo, že se kdysi úrodné české 
lány, luhy, skaliny a háje mění v otrávenou poušť?  
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řily hospodyni. Ona se z těchto peněz za 
mléko či vajíčka nikomu nezodpovídala. 
Měla to třeba i na parádu, oblečení, pro 
sebe i děti a na jiné, zejména osobní vý-
daje. Peníze z polí a z velkého dobytka 
naopak patřily hospodářovi, který měl 
za úkol postarat se o statek a jeho opra-
vy, velké stroje… Ty role byly velice přes-
ně rozdělené, nevzniklo to kvótami, ale 
tradicí. Ženy se nikdy nepouštěly k bý-
kovi, a  i koně mohou být velmi divocí, 
tam patřila mužská síla, autorita. Muž 
měl u nás vždy na starost obživu a bez-
pečnost, ženy mají na starost domácnost 
a děti. Neříkám, že se ty role nemohou 

míchat. Já jsem schopný se postarat 
o druhého člověka do mrtě, ale nedělám 
to, když to není nutné. Starám se o  ty 
velké věci, jako jsou střechy a stroje,“ vy-
světluje Honza.

Druhá část rodiny pěstovala na mno-
hem menším hospodářství na opačné 
straně Hradce Králové, než je Praskačka 
– na Plotišťsku s úrodnou černozemí –, 
zeleninu. Piroutkovi jeli vždy celou noc 
na trh do Náchoda. Ráno tam přijeli, pro-
dali úrodu, a v noci zase vyrazili domů. 
Na statku měli pouze jeden pár koní 
– moudrou kobylu Vlastu a  divokého 
hřebce Romana.

„Koně byli zdroj obživy a střed rodin-
ného dění. Jednou na podzim pršelo, 
a na poli v Plotištích dostávali ven cuk-
rovou řepu. Ráfový vůz naložený řepou 
se bořil do bahna a koně s ním nemohli 
hnout. Vlasta zabrala, a když zjistila, že 
je to těžké, tak se na to raději vykašlala. 
Protože byla chytrá. Roman byl divoch 
a  zabral, až praskly pobočné pásy, tak-
zvané postraňky. Ona měla moudrost, 
on sílu. Když jsem se jako dítě jednou 
otce ptal, který kůň byl lepší, jestli 
Vlasta, nebo Roman, odpověděl velmi 
šalamounsky: Vlasta a  Roman. Tenhle 

příběh by se měl napsat do čítanek, pro-
tože je velmi poučný. Mluví o moudrosti 
selských otců vychovávajících po svém 
své syny, mluví o  přirozené synergii 
páru. A  o  tom, že nestačí dobrota, ale 
musí být i síla. A nestačí síla, ale musí být 
i moudrost. Když budeme všichni jenom 
dobří a na všechny se usmívat, a to i na 
ty, kteří to s námi dobře nemyslí, tak oni 
nás převálcují a dají si nás k snídani,“ říká 
svobodomyslný sedlák.

Když mu otec statek v Praskačce – do 
kterého se přiženil v  roce 1949, těsně 
předtím, než jej sebrali komunisté – 
v devadesátých letech předával, řekl: „Vi-

dím, že se nenecháš opít rohlíkem a jsi 
tvrdší než já. A tak nemám strach, že se 
ti to rozplyne pod rukama.“ Nebyly pro 
něj nejdůležitější synovy znalosti země-
dělství, ale povaha. Na to, co se stalo na 
začátku 90. let, kdy měly být napravo-
vány staré křivdy, ale nestačila ani jeho 
představivost. „Byli jsme totiž všichni 
nesmírně naivní,“ přiznává s odstupem.

Všichni dobří rodáci
Nad šálkem čaje a  starými fotkami 
Honza vypráví strhující příběh o tom, 
jak se nejprve komunistický a  poté 
současný režim zbavil vrstvy obyva-
tel, která je vážně ohrožovala. „Sed-
láci, tedy původně muži v  sedle, byli 
nezávislí lidé, protože tím, jak chovali 
zvířata a  pěstovali hospodářské rost-
liny, nepotřebovali stát. Tenkrát ne-
byly traktory, nebyly potřeba pohon-
né hmoty, šlechtili koně… Vše měli 
či  mohli směnit, a  tak nepotřebovali 
ani peníze. Byli sami sobě pány.“

Jenže aby komunisté mohli po vál-
ce uchvátit moc, potřebovali k  tomu 
kromě peněz a respektu také majetek. 
Cizí. A tak, aby měli na rozdávání a za 
co „nakoupit podporu“, okradli hos-

podáře a  podnikatele. Tím zabili dvě 
mouchy jednou ranou, neboť se jim 
krom majetku podařilo zkrotit nezá-
vislou a svobodomyslnou společenskou 
vrstvu. „Oloupili hospodáře, a  kdo se 
jim vzepřel, jako náš statečný soused, 
skončil v kriminále. Sedláci přitom pro-
ti komunistům nevystupovali, nic neor-
ganizovali, jen hospodařili a tahali. Ale 
byli nezávislí a mohli by být ložiskem 
odporu, protože měli ve vesnicích velký 
respekt,“ vysvětluje Jan Piroutek s tím, 
že propaganda vykreslovala sedláky ni-
koli jako živitele a  strážce hodnot, ale 
coby lichváře a vykořisťovatele.

Sedláci, tedy původně muži v sedle, byli velmi nezávislí 
lidé, protože tím, jak chovali zvířata a pěstovali plodiny, 
nepotřebovali stát. A díky směnnému obchodu ani peníze...

 Foto adobestock
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V 19. století sedláci to, co vypěstovali, 
prodávali individuálně. Jejich působení 
se omezovalo víceméně na okruh rodi-
ny a nejbližšího okolí. Kámen úrazu ale 
představoval především odbyt, respek-
tive způsob, jakým probíhal výkup, ze-
jména obilí. Výjimkou nebyli ani Fejglo-
vi z  Praskačky. „Výkupy obilí v  našem 
kraji byly v rukou mocné rodiny Ippe-
nových. Když sedláci měli žně, během 
dne posekali a  večer vymlátili. Druhý 
den ráno jeli prodat obilí do fi rmy Mo-
ric Ippen a  syn, obchod s  plodinami. 
Z  Ulrichova náměstí se táhla fronta 
vozů až k  Avionu. Jenže Ippenovi byli 
všemi mastmi mazaní. Místo aby začali 
vykupovat hned ráno, výkupčí schvál-
ně čekali až do oběda. Nechali hladové 
prodejce s hladovými koni v srpnovém 
vedru vycukat a znervóznět. Vykupovat 
začali až odpoledne a tlačili cenu straš-
ně dolů – třeba na polovinu obvyklé. 
Ippeni potom prodávali obilí se stopro-
centním i vyšším ziskem.“

Hněv rolníků se stále stupňoval, 
než našli ideální řešení. Potkali se 
s  Františkem Cyrilem Kampelíkem, 
významným lékařem, vlastencem, 
spisovatelem a  také synem mlynáře, 
který razil heslo „co jednomu nemož-
no, je mnohým snadno“. Kampelík 
v roce 1861 vydal spis s krkolomným 
názvem Spořitelny po farských kollatu-
rách orbě, řemeslu ze svízelu pomohou, 
kde propagoval zakládání svépomoc-
ných družstevních záložen.

V Německu, kde se záložny rozvíjely 
pod vlivem  bavorského komunálního 
politika Friedricha Wilhelma Raiff eisena, 
se jim říkalo „raiff eisenky“, u  nás  byly 
nazvány  kampeličky. Doktor Kampelík 
myšlenku rozpracoval do nejmenšího 
detailu a  sedlákům řekl: Sdružte svoje 
peníze, založíme záložnu, a až budeme 
mít kapitál, postavíme vlastní výkupy 
a na lichváře se vykašleme.

A jak řekli, tak udělali. Najali profesio-
nální management, jenž ve jménu sedlá-
ků, kteří měli velikost podílu v družstvu 
podle obdělávaných hektarů, vedl výku-
py. Jeden sedlák by vše prodat nedoká-
zal, ale družstvo mělo úplně jinou sílu 
a možnosti. Sedláci si navíc hlídali, aby 

jim do kšeftu nevlezla mafi e – ani sou-
kromá, ani státní.     

Rolnická družstva se stala skuteč-
ným evropským fenoménem 20. stole-
tí. Mezinárodní ústav práce v  Ženevě 
v  roce 1928 zveřejnil statistiku, podle 
níž vzniklo ve 48 sledovaných zemích 
369 588 družstev se 100 000 000 členy 
– jak peněžních, takzvaných úvěrových, 
tak výrobních či zemědělských. Těch 

posledních bylo s přehledem nejvíc. „My 
měli tehdy v našem rolnickém družstvu 
52 hektarů, což dělalo 52 podílů. Fungo-
valo to tak skvěle, že sedláci a celé česko-
slovenské zemědělství začalo ohromně 
prosperovat. Byli jsme světová špička,“ 
vysvětluje Jan Piroutek, jehož otci, kte-
rý se těšil důvěře významných sedláků, 
byly svěřeny informace o  ctihodných 
správcích družstevních knih těsně před 

Jeden sedlák by vše prodat nedokázal, ale rolnické 
družstvo mělo jiné možnosti. Sedláci si navíc hlídali, aby 
jim do kšeftu nevlezla mafi e – soukromá ani státní. 

Předtím a poté. Na malém černobílém 
snímku statek rodiny Piroutkových 
v Praskačce u Hradce Králové v roce 1986, 
kdy jej měli ve správě komunisté. Takto 
vypadá dnes.   Foto Šifra 



17

DOMOV

tím, než kampeličky, v  podstatě sou-
kromé selské banky, ukradli komunisté. 
Úkolem těchto správců knih rolnických 
družstev bylo schovat je před komunisty 
tak, aby nic nenašli. A to se jim povedlo.

Komunisté uloupili nejen statky 
a  jejich vybavení, ale i  všechny peníze 
z kampeliček, družstva, stroje i  sýpky 
a vytvořili z toho podnik s názvem Ze-
mědělský nákup a  zásobování – ZNZ. 
Soukromá rolnická hospodářství pak 
byla „kolektivizována“ do družstev bol-
ševického typu s názvem JZD (Jednot-
ná zemědělská družstva), postavených 
na loupeži soukromých rolnických hos-
podářství. Ještě v roce 1959 vstupovali 

zemědělci do družstva na základě zá-
kona, který jim zaručoval, že si při od-
chodu mohou svůj majetek ponechat. 
Záruka se kromě zvířat a strojů týkala 
i budov. Jenže pak byla schválena nove-
la družstevního zákona, která veškerý 
majetek prohlásila za vlastnictví druž-
stev a původní vlastníky zbavila jakého-
koliv nároku.

Ve vynikajícím fi lmu Vojtěcha Jasného 
Všichni dobří rodáci z  roku 1968 musí 
největší sedlák v  obci, Kurfi řt, opustit 
svůj grunt. Oloupený hospodář smě-
rem k soudruhům při odjezdu pronese: 
„Až tu budou potkani vystrkovat fousy 
z kaž dé díry, to už pro mě nechoďte.“ – 

„Však my vám ještě ukážeme, jací jsme 
kabrňáci,“ odpovídá mu jeden z chytro-
línů. Slova zkušeného sedláka, který sta-
tek budoval, se ukázala jako prorocká.

Když Jan Piroutek poprvé po roce 
1989 uviděl rodinný poklad, nevěřil 
vlastním očím. „Byl tady strašný nepořá-
dek a zmar. Některé byty byly zatuchlé, 
vybydlené, za sporáky byla vrstva plesni-
vého jídla za 20 let. Celých třicet let jsme 
to tady dávali dohromady,“ říká. „Musel 
jsem prodat nějaké pozemky, abych 
měl peníze na opravy střech a  podob-
ně. Aby to dál nechátralo. Teprve až teď 
máme vše hotovo,“ ukazuje nové střechy 
i vzhledně upravený dvůr.  

Jen brambory ani obilí se tu již nepěs-
tují, a nežijí zde ani žádná zvířata. Dnes 
hospodář v  důchodu raději poskytuje 
poradenství jako biomedicínský inže-
nýr, a  také jako zkušený konstruktér 
automatických strojů v  kybernetice, 
elektrotechnice, matematice a  fyzice 
opravuje stroje kamarádům. Občas hra-
je na elektrofonickou kytaru v  kapele 
G-Spot a ve své nově zbudované truhlář-
ské dílně vyrábí věci ze dřeva, zejména 
nádherné dřevěné misky, jež rozdává 
lidem, které má rád a váží si jich. Deset 
let sice Jan Piroutek na statku hospo-
dařil zcela bez úvěrů a dluhů, neboť se 
ještě stihl vše naučit od otce, ale před 
pár lety se rozhodl skončit. Tahle doba, 
stejně jako ta minulá, totiž sedlákům 
nepřeje...

Soudruzi a ti druzí
Když komunisté vyhnali hospodáře 
z  jejich statků a polí, brzy se jim situa-
ce vymkla z  rukou a  země upadla do 
vážné krize. Převzít hospodářství po ně-
kom, kdo má třísetleté zkušenosti, když 
o tom víte kulové, to není jen tak.

Soudruzi sice dokázali rozbít fungu-
jící systém, to je vždy snazší než něco 
vybudovat, ale vše se jim začalo rozpa-
dat pod rukama. Naštěstí pochopili, že 
když to povedou tímto stylem dál, klid-
ně se může stát, že budou o hladu i oni, 
a nakonec se proti nim obrátí i dělnická 
třída, o kterou se opírají. A tak povolali 
zkušené statkáře, jež předtím okrad-

xxxx xxxx   Foto ????
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li, a zapojili je do budování socialismu 
s lidskou tváří. Měli je samozřejmě ce-
lou dobu pod kontrolou – dokázali ale 
využít jejich znalostí k tomu, aby se ze-
mědělství dostalo znovu nahoru. To se 
nakonec jakžtakž podařilo a Českoslo-
vensko se opět stalo zemí, která se do-
kázala z velké části sama uživit. Po roce 
1989 ale přišla definitivní rána…

„Poté, co nám vrátili v roce 1990 sta-
tek, můj otec bez mrknutí oka řekl, že 
musí navštívit jistou váženou selskou 
rodinu, která má v péči knihu o podí-
lech rolnických družstev. To byli dobří 
známí naší rodiny, kteří měli svěřenou 
v úschově jednu z  těch knih, kde byly 
zapsané všechny podíly a majetkové po-
měry družstva. Ty knihy byly tři, aby se 
nedaly snadno uloupit nebo zfixlovat. 
Druhá byla v  Komerční bance a  třetí 
u další selské rodiny,“ vzpomíná Honza 
Piroutek na dobu, kdy se takříkajíc lá-
mal chleba.

Nic se vracet nebude
Klíčový „detail“ pro dnešní podobu ze-
mědělství spočíval v  tom, že se okra-
deným sedlákům neochotně vrátily 
některé statky a pole, ale nikoli druž-
stevní majetek a peníze z kampeliček!

V roce 1991, kdy se projednával zákon 
o  půdě, sbalil František Piroutek druž-
stevní knihu do aktovky coby důkaz, vzal 
na sebe oblek a odjel do Prahy. Restituce 
měl tehdy na starosti Vladimír Dlouhý 
z ODA, jenž pochází z prominentní ko-
munistické rodiny, později se stal mi-
nistrem průmyslu a obchodu a dnes je 
šéfem Hospodářské komory. „Otec mu 
řekl: ,Pane inženýre, rolnická družstva 
jsou náš majetek, chraň vás Pánbůh dát 
je do kupónové privatizace. Tady máte 
doklady a vraťte nám to. Dlouhý ale od-
pověděl: ,Kolektivní majetek se nebude 
vydávat původním majitelům, ale půjde 
do kupónovky,“ odplivne si s nepubliko-
vatelným výrazem Jan Piroutek. „Otec 
ho tam buď mohl zabít, nebo se otočit 
a jet domů a nahlásit to všem ostatním. 
Zvolil tu druhou možnost. Přijel a  řekl 
doslova toto: ,Je s námi konec. Dostane-
me se do závislosti nových mocipánů. 

Oni nás nechtějí rehabilitovat, celé je to 
jen komedie. My sice budeme hospoda-
řit, ale budeme živořit, oni si rozdají moc 
a peníze, a nakonec nás zlikvidují.‘ Na ta-
tínkova slova brzy došlo.“

Až asi o  patnáct let později Janu Pi-
routkovi začalo docházet, že likvidace 
českých sedláků nebyla politováníhod-
nou chybou, ale od začátku součástí 
velkého plánu. Družstevní majetek sdru-
žený v  podniku ZNZ, který zahrnoval 

kromě strojů třeba sýpky, mimochodem 
za hubičku získal Andrej Babiš, též pro-
minentní komunista, a jeho Agrofert.

Sedláci na to, aby si zpátky odkoupi-
li, co jim bylo ukradeno, samozřejmě 
neměli peníze. A i když dostali alespoň 
statky a nějaká pole, velkým hráčům ne-
mohou se svým individuálním prodejem 
konkurovat.

Sám Jan Piroutek hospodařil dekádu. 
„Fungovalo to, ale dojel jsem do výkupu 

Klíčový „detail“ pro dnešní podobu zemědělství spočíval 
v tom, že se okradeným sedlákům vrátily statky a pole, 
ale nikoli družstevní majetek a peníze z kampeliček!
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a každý rok zvyšovali takzvané lepkové 
číslo. Věděli, že když nebudeme enorm-
ně hnojit, že na to číslo nedosáhneme. 
A  když na něj nedosáhneme, musíme 
potravinářskou pšenici prodat jako 
krmnou za úplně jinou cenu. Pak byly 
srážky za vlhkost, snažili se zrno při vý-
kupu znehodnotit. Pěstoval jsem i řep-
ku, protože za ni byly hned peníze. Za 
obilí až třeba po půl roce. Na 20 hekta-
rech jsem točil půl milionu stále dokola 
a za rok jsem vydělal 50 000. Proto jsem 
to zapíchl,“ vysvětluje. „Nedělal jsem 
to špatně, rozumím tomu, ale oni to 
takhle nastavili schválně. Navíc když se 
chce někdo dostat do řetězců, stlačí se 
mu ceny tak dolů, že nemá šanci. Když 

jsem pěstoval brambory, měl jsem jich 
tu třeba 100 tun. To se nedá prodávat ze 
dvora po kile. Zesládlo by to tu v zimě, 
potřebuješ to prodat rychle. Zkoušel 
jsem to prodat třeba do škol, ale bylo to 
těžké. Jednou jsem třeba prodal bram-
bory jedné fi rmě za dvě koruny kilo, 
a ještě včas nezaplatili, jak slíbili.“

Zpočátku prý nechápal, ale pak mu 
došlo, o co tady jde, a na hospodaření 
se okamžitě vykašlal. „Šlo o nájezd na 
evropské dotace. Byl to plán, jak nezá-
vislé sedláky dostat pod kontrolu – nej-
prve je zbídačili, a když byli bezmocní, 
nabídli jim dotace. Já tam šel hloupě 
třikrát s tím dotačním papírem, a tři-
krát jsem ho roztrhal.“ 

Malí sedláčci, kteří hospodaří na pár 
hektarech a  prodávají zeleninu na far-
mářských trzích či lidem v bedýnkách, 
jsou sice fajn (a díky Bohu za ně), ale spíš 
tak na ozdobu. Na uživení národa to sa-
mozřejmě nestačí. Zvlášť když i byznys 
těch největších je založen výhradně na 
inkasování eurodotací za hektar a pěs-
tování dotovaných plodin, které se při-
míchávají do nafty a benzinu. Proto jíme 
vepřové z Belgie, kuřata z Brazílie, bram-
bory z Egypta a rajčata ze Španělska.

Jan Piroutek ale některé stroje nepro-
dal. Pečlivě je udržuje a říká: „Když při-
jde krize, jsem připraven vyjet znovu na 
pole a živit lidi. Ale nenechám ze sebe 
dělat blbce.“   vid 

„Když přijde krize, jsem připraven vyjet 
znovu na pole a živit lidi. Ale nenechám ze 
sebe dělat blbce,” říká Jan Piroutek.   Foto Šifra
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Ačkoli mnoho lidí odmítá slavit den svatého Valentýna, protože si myslí, že je 
importovaný ze zámoří, ten má ve skutečnosti evropské, ba dokonce české 
kořeny, a nabízí spoustu netušených možností…

I když stále mnoho lidí opakuje, že 
neslaví Den zamilovaných proto, že 
jde o  svátek importovaný z  Ame-
riky, nic nemůže být pravdě vzdá-

lenější. Taky jsem si to myslel. Ale je to 
úplně naopak. Tento nepříliš nápadný 

svátek, který v kalendáři připadá na 14. 
února, je ryze křesťanský a  evropský, 
a má dokonce tak trochu české kořeny.

Jiní odmítají svátek svatého Valentý-
na spíše proto, že jej provází zvýšená 
komerce. To je ale podobné, jako kdyby-

chom ze stejného důvodu odmítli slavit 
Vánoce. To, že v některých zemích válcu-
je svátky klidu a míru Santa Klaus, přece 
nikterak neumenšuje Ježíška a důvody, 
proč má smysl si jeho odkaz připomínat. 
Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. 
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A kdo si chce pro změnu život užít a dru-
hým dát najevo, že mu nejsou lhostejní, 
pro změnu nevynechá žádnou vhodnou 
příležitost. Jako u všeho tak i zde platí, 
že jaké si to uděláme, takové to máme.

Ofi ciálně den svatého Valentýna pro-
hlásil za svátek již v roce 496 papež Gela-
sius I. Tento akt poněkud kazí fakt, že se 
dodnes přesně neví, kdo onen tajemný 
Valentýn, domnělý patron zamilova-
ných, vlastně byl. Podle katolické ency-
klopedie Valentýn zemřel mučednickou 
smrtí 14. února za vlády římského císaře 
Claudia II., problém ovšem je, že nevíme, 
který Valentýn. Jednak se tak ve staro-
věku jmenoval kdekdo, a  jednak onoho 

dne byli popraveni minimálně dva Va-
lentýnové – kněz z Říma a biskup z In-
teramny, dnešního Terni. Je tak pravdě-
podobné, že se jejich příběhy tak trochu 
prolnuly v jeden, a možná se k nim při-
motaly i další.

Jedna známá legenda tvrdí, že císař 
Markus Aurelius Claudius zvaný Germa-
nikus tehdy nechtěl, aby se jeho vojáci 
rozptylovali od vojenských povinností 
ženěním, ale Valentýn i přes zákaz zami-
lované páry oddával tajně. Podle druhé 
verze Valentýn mocné dráždil svými 
neobvyklými léčitelskými schopnostmi, 
když například vrátil zrak nevidomé, 
a tak jej obvinili z nekalých praktik. Ať 

tak či onak, zdá se, že šlo o duchovního, 
který zemřel mučednickou smrtí pro-
to, že pomáhal lidem. To je nebezpečné 
za každého režimu…

Aby nebylo zmatků málo, katolická cír-
kev do roku 1969 formálně uznávala cel-
kem jedenáct svátků svatého Valentýna. 
Den svatého Valentýna však defi nitivně 
proslavil až ve 14. století „otec anglické 
literatury“ Geoff rey Chaucer ve svém 
díle Ptačí sněm. Alegorická báseň, kde se 
kolem mocné paní Přírody slétají všech-
ny druhy ptáků, aby si našly protějšky, 
končí oslavou jara a lásky a vznikla mi-
mochodem jako pocta k zasnoubení pat-
náctiletého anglického krále Richarda II. 
s o necelý rok starší Annou Českou, dce-
rou největšího Čecha Karla IV.

Při opravách Vyšehradu v  roce 2002 
byly ve starém depozitáři Kolegiální 
kapituly svatého Petra a Pavla nalezeny 
čtyři barokní schránky s  ostatky sva-
tých, takzvané relikvie, které byly po-
važovány za ztracené. V jedné z nich se 
nachází údajně lopatková kost svatého 
Valentýna a podle jednoho z výkladů ji 
sehnal právě vášnivý sběratel ostatků, 
sám velký císař Karel IV. 

Sňatek mezi Karlovou dcerou a  ang-
lickým králem byl sice uzavřen z politic-
kých důvodů, ale mezi manželi údajně 
vzplanul silný cit. Od Ptačího sněmu se 
svátek rozšířil po celé Evropě a následně 
i planetě. Ve Skotsku se například každo-
ročně pořádá festival, kde si mladí lidé 
losují z klobouku jméno svého protějšku, 
s nímž pak musí protančit večer. Docela 
adrenalinová zábava… Dle jiného zvyku 
se zase Valentýnem nebo Valentýnkou 
stane první člověk, do kterého dotyčný 
ten den náhodou narazí na ulici. V Itálii 
se na Valentýna konal festival pod širým 
nebem a lidé se shromažďovali v parcích, 
poslouchali hudbu a četli básně.

První doložené psaníčko neboli valen-
týnku napsal své ženě roku 1415 mladý 
francouzský vévoda Karel Orleánský, 
jenž byl po prohrané bitvě vězněn dlou-
hé roky v londýnské pevnosti Tower. Po-
sílal odtud manželce milostné básně, ve 
kterých vyznáními nešetřil. „Je suis de-
sja d‘amour tanné, Ma tres doulce Valen-

Foto adobestock
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tinée,“ napsal mimo jiné. Jsem nemocný 
láskou, má milovaná Valentýnko…

A  když se svatého Valentýna chopili 
v 19. století Američané (kteří byli v době 
vzniku svátku ještě na houbách), kon-
krétně Esther Howlandová z Worceste-
ru v Massachusetts, která začala v roce 
1847 vydávat a  prodávat předtištěné 
kartičky, zaplavila 14. únor kromě lásky 
k bližnímu i láska k penězům. Čtrnáctý 
únorový den tak vždy krásně nastartuje 
novou obchodní sezonu v nejslabším mě-
síci, kdy se lidé teprve zotavují z Vánoc 
a  lednových výprodejů. U nás se Valen-
týn ujal až po roce 1989 a postupně začal 
doplňovat Máchův první máj, lásky čas.  

Kromě tradičních přáníček, květin, 
romantických večeří či sladkostí – na-
příklad v  Japonsku musejí dávat ženy 
mužům čokoládu, podle způsobu po-
dání buď z  lásky k  obdarovanému, ze 
sympatií či kamarádství, anebo z lítosti; 
a protože jsou tamější obchodníci chytří, 
vymysleli, že za měsíc na toto obdarová-
ní musejí svými dary zareagovat muži, 
ovšem podle zvyku třikrát dražšími – 
zabodoval inovativní službou i pražský 
právník Filip Macháček, který zájemcům 
v  tento den nabízí… rozvod zdarma. 
Zájem se prý rok od roku zvyšuje. Na 
otázku redaktorů Českého rozhlasu, zda 

nemá výčitky z toho, že tímto způsobem 
iniciuje a  urychluje rozpad manželství, 
advokát odpověděl: „Žádný rozvod jsem 
nevyprovokoval. Ode mě z  kanceláře 
odchází klienti většinou šťastní.“ A o to 
přece jde…

65 tisíc srdcí
Pokud si tedy nechcete zjednodušit život 
a ulevit obvyklou výmluvou lenochů, že 
komerční svátky neslavíte, protože si 
hezký večer můžete udělat přeci každý 
den (ale skoro nikdy na to kvůli denní 
rutině nedojde), a pokud chcete spíš než 
k  rozchodu nebo rozvodu svůj protěj-
šek přivést k dobré náladě a slastnému 
úsměvu, půjdete na to možná stejně jako 
drtivá většina lidí přes lásku, která pro-
chází žaludkem.

Zatímco je v Čechách a na Moravě stá-
le výrazně populárnější 1. máj a  líbání 
pod rozkvetlou třešní, na Valentýna jsou 
lidé mnohem štědřejší. Nejvíce se utrácí 
v květinářstvích a restauracích. Radost 
z toho mají jak obchodníci, tak obdaro-
vaní. Svátek v České republice slaví šest 
lidí z deseti, ale liší se pohled podle po-
hlaví. Podle loňského průzkumu Equa 
banky má svátek zamilovaných rádo 70 
% žen, jejich nadšení ale sdílí jen čtvrti-
na mužů.

Čtyřicet procent mužů naopak při-
znalo, že kdyby bylo jen na nich, svátek 
by určitě neslavili. To se dá číst různými 
způsoby – jedním z  nich je například 
skutečnost, že muži ženám málo vyjad-
řují city. Na druhou stranu, dámy, nic se 
nemá přehánět. Zatímco muži by nejrad-
ši vzali svou partnerku na romantickou 
večeři (40 %) nebo rovnou do ložnice (15 
%), případně by si předtím ještě chvíli 
poseděli v soukromí (21 %), celá třetina 
žen by byla ráda, kdyby je muži vzali na 
víkend do nějakého romantického ev-
ropského města, ale večer v  ložnici by 
ocenilo jen 5 % respondentek. Z údajů 
Equa banky vychází pěkný kompromis – 
v průměru utratí v tento den lidé kolem 
tisíce korun.

Udělat radost druhému se dá mnoha 
způsoby, základem je ale nezapome-
nout a připomenout mu, že si ho vážíme 
a máme ho rádi. „Je třeba si ten život tro-
chu užít. Pokud máte klid v duši, ty věci 
vám přicházejí jen tak mimochodem, 
protože je z vás cítit, že život chcete žít 
naplno a chcete si ho užít. A momentem, 
kdy nešetříte na zážitcích pro své bližní, 
tak je láska bezedná studnice, kde platí, 
že čím víc jí dáváte, tím víc se jí vrací, 
bez ohledu na to, v jaké formě,“ myslí si 
Alena Semrádová, manažerka předního 

Pokud se v páru neshodnete, jestli budete 
pít bílé víno, nebo červené, zkuste letos 

růžové šumové víno, radí Alena Semrádová 
z vinařství Hort.   Foto archiv as
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moravského vinařství Hort, jehož vína 
sbírají pravidelně ocenění na meziná-
rodních soutěžích a nabízejí kvalitu za 
rozumnou cenu.

Paní Alena, která zaváděla na český 
trh v 90. letech kromě španělských vín 
Torres či chilských Concha y Toro i čoko-
lády Lindt a čokoládové bonbony Lindor, 
má k  tomuto únorovému období ob-
zvlášť kladný vztah. Před dvanácti lety se 
jí narodil syn Tobiáš – právě v době, kdy 
vrcholila jedna speciální akce. Aleně Se-
mrádové se tehdy podařilo zalistovat do 
řetězců Makro a Penny víno italské znač-
ky, pro kterou tehdy pracovala, a součástí 
reklamní kampaně bylo doslova zaplave-
ní republiky 65 000 lahvemi vína ve tva-
ru srdce. Moc si přála, aby to stihl i malý 
Tobík… „Je to pro nás srdeční záležitost. 
Narodil se sice až 20. února, ale akce ještě 
platila. Zbyla nám z ní taková malá sa-
metová srdíčka. V rodině máme tradici 
– protože nepovažujeme Valentýna jen 
za svátek zamilovaných, ale svátek lásky 
obecně–, že každý rok hned ráno na Va-
lentýna přijde Tobiáš do ložnice, popřeje 
nám s  manželem krásného Valentýna 
a přinese vlastnoručně vyrobený dárek. 
Muž se postará o úžasnou kytku, vždy 
laděnou do růžových barev. No a taky do-
stávám ručně dělaná srdíčka z čokolády 
Janek. Jednou mi syn udělal neskutečnou 
radost, protože na podlaze v pokojíčku 
vyskládal všechna ta malá sametová sr-
díčka, která nám doma zbyla,“ usmívá 
se žena, jež s vinařstvím Hort letos při-
chystala jednu „zamilovanou“ novinku 
– speciální růžové šumivé víno. Jiří Hort 
proslul svými růžovými víny, ale růžové 
šumivé víno zaznamenává premiéru.

Šumivá vína jsou určena pro slavnost-
ní příležitosti, ale než se pustíte do výbě-
ru, měli byste vědět několik základních 
věcí. Není totiž šumivé víno jako perlivé 
a není perlivé jako sekt… 

Růžový kompromis
Kolébkou šumivých vín je samozřejmě 
francouzská oblast Champagne a oko-
lí města Remeš. Šampaňské se vyrábí 
vždy ze tří odrůd – Pinot Noir (Ruland-
ské modré), Pinot Meunier (Mlynářka) 

a Chardonnay. Veškeré kvašení probíhá 
za pomalého otáčení přímo v lahvi, do 
níž se přidá směs kvasinek a cukru. Kal, 
který během zhruba patnácti měsíců 
v lahvi vznikne, se setřásáním a otáče-
ním dostane do hrdla lahve. Následně 
se zmrazí ponořením do solného rozto-
ku a lahev se otevře. Kvůli přetlaku kaly 
vyletí z lahve ven, takzvaně se „odstře-
lí“. Aby se vyrovnal úbytek vína v lahvi, 
přidá se dovnitř takzvaný tirážní likér 
– směs základního vína a cukru, která 
ovlivní výslednou sladkost. Pak už se 
jen lahev uzavře a  zadrátkuje a  může 
do světa.

Výrobci v Champagni původně vyrá-
běli dva druhy šampaňského – kromě 
klasického ještě nabízeli víno s  jemněj-
ším perlením, takzvaný crémant. Vinaři 
z  ostatních regionů ale u  svých šumi-
vých vín uváděli, že byla vyrobena klasic-
kou šampaňskou metodou, a to se v oko-

lí Remeše nelíbilo. A  tak došlo v  roce 
1985 k dohodě, že vinaři z jiných regionů 
nebudou používat žádná slova zavánějící 
Champagní, a výrobci šampaňského se 
pro změnu vzdají označení crémant. To 
se dnes používá pro šumivá vína z osmi 
hlavních francouzských regionů – pod-
statné je, že jsou vyrobena stejnou me-
todou druhotného kvašení přímo v lah-
vích, mohou obsahovat ale i jiné odrůdy, 
například ryzlink jako v Alsasku.

V Česku i  jinde ve světě je pak velmi 
oblíbené také italské Prosecco. Šumi-
vé víno, které se vyrábí z odrůdy Glera 
a přídavkem dalších odrůd. Prosecco na 
rozdíl od šampaňského a crémantů ne-
kvasí v  lahvích, ale ve velkých tancích. 
Kvalita je rovněž vysoká, ale oproti šam-
paňskému, které je až brutálně drahé, si 
ho může dopřát téměř každý. No a pak 
je tady samozřejmě též Bohemka, česká 
jednička.

Zatímco do roku 2004 se ale dělila 
vína s  bublinkami na šumivá a  per-
livá, tedy ta, jejichž bublinky vznikají 
přírodním kvašením, a ta, kde se bub-
linky vyrábějí pomocí umělého dodá-
ní CO2 jako sodovka, po vstupu České 
republiky do Evropské unie, kde se 
podvádění spotřebitelů stává normou, 
již tento rozdíl neplatí. A tak už prostě 
rozdíl podle názvu nepoznáte. Obecně 
ale platí, že přírodní bublinky jsou jem-
nější a přelévají se ve sklenici či lahvi 
pěkně pomalu, zatímco ty sodovkové 
jsou velké a řádí jako splašené. A rychle 
vyprchají…

Pokud nechcete Valentýna pokazit, 
asi budete muset udělat pár kompro-
misů. Nejenže všechny dámy možná 
nepojedou na eurovíkend do Říma a vy-
razí „jenom“ na večeři, a pánové se zase 
do ložnice dostanou nikoli na začátku 
valentýnského večera, ale až na jeho 

konci, z přípravy dárků, večeře a zábav-
ného programu pro partnerku unavení 
a zralí na okamžitý spánek. Někdy není 
snadné se shodnout ani na tom, co bu-
deme večer jíst a pít. Zatímco dámy čas-
těji upřednostňují třeba bílé Prosecco, 
kde je 85 % odrůdy Glera a zbytek Char-
donnay, Perery nebo Rulandského bílé-
ho, muži obecně rádi červené, které je 
plnější a kde se Glera doplňuje Ruland-
ským modrým nebo šedým.

Milovnice života a dobrého vína Ale-
na Semrádová tak pro letošek nabízí 
spravedlivé řešení. „Svatý Valentýn je 
ideální patron pro šumivé víno. Láska 
je odpověď, jak řekl Lennon. Pokud 
chce pít dáma bílé a pán červené, nebo 
nao pak, máme tu ideální variantu, kte-
rá oba spojí – růžové šumivé víno Hort 
z odrůd Pinot noir, Chardonnay a Ugni 
Blanc.“ Kvašené samozřejmě přímo 
v lahvi. vid 

Zatímco muži by nejradši vzali partnerku na večeři nebo 
rovnou do ložnice, celá třetina žen by byla ráda, kdyby je 
muži vzali na víkend do nějaké evropské metropole.
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K aždý rok na sklonku léta se 
v  Ospělově na Prostějovsku 
opakuje stejný výjev. Na farmu 
Dušana Dvo řáka (58) dorazí po-

licejní oddíl a sklidí vše, co pěstitel zasel. 
Poslední dva ročníky již tradičního „ma-
rihuanobraní“ se ale v  několika věcech 
přesto lišily. Kromě desítek sušených 
a stovek vzrostlých rostlin konopí odvezli 

bezpečnostní orgáni loni i pana Dvořáka, 
a to rovnou do cely předběžného zadrže-
ní. Desetiletý boj kočky s myší vyvrcholil 
jeho zatčením na pražském ruzyňském 
letišti, když se na konci loňského roku 
snažil s platným vízem uprchnout před 
perzekucí do Severní Ameriky.

Pořadatel básnických a kulturních fes-
tivalů, signatář Charty 77, účastník tře-

tího odboje, ale především vystudovaný 
speciální pedagog a psychoterapeut, kte-
rý stál u zrodu české adiktologie, když 
v roce 1991 spoluzakládal první českou 
terapeutickou komunitu pro drogově zá-
vislé v Němčicích u Volyně, se dlouhodo-
bě zasazuje o zpřístupnění konopí k léč-
bě a výzkumu. A právě odtud pramení 
jeho střety se zákonem – opakovaně je 

JAn HuS českého konopí?
Adiktolog a sociální terapeut Dušan Dvořák pěstoval na své zahradě cannabis. 

Vyráběl z něj mastičky a tinktury, jež zmírňovaly bolesti lidem, kterým jiná léčba 
nepomohla. Skončil ale ve vězení a stát se jej pokouší zbavit svéprávnosti.  
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Zákon před pěti lety uznal konopí jako léčebnou látku, 
ale i nadále znemožnuje jeho vypěstování a následnou 
výrobu mastičky či tinktury.

obviňován z nedovolené výroby a naklá-
dání s omamnými a psychotropními lát-
kami. Za svou vytrvalost a neústupnost 
si mezi lidmi, kteří se o  problematiku 
zajímají, vysloužil přezdívku Jan Hus čes-
kého konopí.

Dušan Dvořák není klasický dealer, 
který by pěstoval pokoutně marihuanu 
a distribuoval ji huličům v okolí. I když 
sám kouří trávu, což je u  adiktologa 
samo o sobě zvláštní, spor se zde vede 
o  něco úplně jiného. Pěstitel tvrdí, že 
pěstuje odrůdy s  vysokým obsahem 
CBD vhodné k  léčbě a  tlumení přízna-
ků některých chorob, nikoli s převažu-
jící psychoaktivní složkou THC, kterou 
užívají huliči. Ti si svoji zálibu a mnoh-
dy závislost s  oblibou obhajují vzletný-
mi frázemi o  neškodnosti, či dokonce 
prospěšnosti kouření, a  tak mnohdy 
připomínají alkoholiky, kteří tvrdí, že 

alkohol podávaný v malých dávkách ne-
škodí v jakémkoli množství či že pivo je 
lék; anebo vehementně prosazují teorie 
o tom, jak červené víno příznivě ovlivňu-
je zdraví. Možná to hroznové… „Je to jen 
čirý mýtus, že červené víno je dobré pro 
zdraví,“ tvrdí Valerie Beralová z Univer-
zity v Oxfordu, jež zkoumala účinky ná-
poje na milion žen ve věku nad 50 let. 
„Žádný důkaz pro to neexistuje.“ Auto-
ři sice primárně zkoumali vztah mezi 
hormonální terapií a  riziky rakoviny, 
ale všimli si mimo jiné i souvislostí mezi 
konzumací alkoholu a rakovinou.

Skeptický je i výzkum vědců z ame-
rické Univerzity Johnse Hopkinse, kte-
ří devět let sledovali osm stovek kon-
zumentů proslulého červeného vína 
Chianti. Žádné pozitivní účinky rov-
něž nebyly prokázány. Něco jiného ale 
samozřejmě je, jestli si dáte skleničku 
k jídlu, nebo vyžahnete „na zdraví“ ce-
lou lahev.

U marihuany je to podobné. Aby si člo-
věk uvědomil nebezpečnost a škodlivost 
hulení, stačí vyrazit na některý z konop-
ných festivalů. Všudypřítomná zmate-
nost, zpomalenost a otupělost klátících 
se zástupů intoxikovaných, připomínají-
cích kultovní seriál Živí mrtví, je natolik 
hmatatelná, že si, pokud taky nehulíte, 
rizik všimnete i bez výzkumu. 

Dušan Dvořák ale není perzekvován 
kvůli prodeji drog, nýbrž proto, že z ko-
nopí vyrábí mastičky a tinktury. A právě 
zde leží pomyslné jablko sváru.

V  traileru připravovaného doku-
mentárního fi lmu Th e Cannabis War is 
Over… If You Want It, jejž chystají za-
stánci legalizace ze stejnojmenné inici-
ativy, zaznívá kouzelná věta ze strany 
představitelů státu, která vystihuje vše 
podstatné: „Léčit se můžete léčivem. To 
není to, co si vypěstujete doma na za-

hrádce.“ Pokud se totiž budete léčit tím, 
co si vypěstujete doma na zahrádce, 
bude to dobré sice pro vás, ale nikoli pro 
byznys a státní kasu… 

Konopí v lékárnách?
„Vidíme, jak se mrhá se zdroji, které nám 
poskytuje příroda. Ty jsou však ome-
zené! Drahocenné suroviny jsou dnes 
drancovány pro zisk a důsledky řeší má-
lokdo. Čelíme velkým ekologickým vý-
zvám, přitom udržitelné možnosti jsou 
na dosah ruky. Konopí provází člověka 
od  nepaměti a  na  rozdíl od mnoha ji-
ných průmyslových surovin za sebou ne-
zanechává výraznou ekologickou stopu. 
Díky jeho všestranným vlastnostem se 
jedná o jednu z nejužitečnějších rostlin 
na  světě,“ vysvětluje ve své rozumnější 
části manifest iniciativy Cannabis War is 
Over… If You Want It.

Přeskočme teď hulení a jednostranné 
zlehčování nebezpečnosti marihuany 

jako drogy v jiné části manifestu a zů-
staňme u „léčivé“ stránky věci. Aktivis-
té se vymezují i proti zneužití zákona 
Konopí do lékáren. Ten před pěti lety 
uznal konopí jako léčebnou látku, ale 
i nadále znemožnuje jeho vypěstování 
a následnou výrobu mastičky či tinktu-
ry. Kompletní léčebný monopol přihrál 
do rukou státu. Jako kdyby stát vzka-
zoval: pod vašima rukama je konopí 
škodlivé a nebezpečné, ale pod našima 
se mění v lék...

Za pět let od zavedení zákona tuto by-
linu užívá k  léčbě ofi ciálně zhruba 700 
lidí a skrze lékárny bylo za tu dobu vydá-
no asi pět kilogramů konopí. Zatímco to 
legální je pro většinu občanů prakticky 
nedostupné, policie ročně zabavuje tuny 
domácí a jiné ilegální produkce. 

Pacienti navíc musejí překonat řadu 
obtíží, aby se k takzvanému léčebnému 

Foto Profi media
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konopí vůbec dostali. Množství přede-
psané látky je omezené a  také chybí 
víc lékařů, kteří by měli odvahu jej pře-
depisovat. Zaregistrovaných doktorů, 
kteří tak mohou činit, je teprve kolem 
stovky. A lékáren, kde je konopí dostup-
né, je také jen pár. Ta největší drzost 
ale spočívá v ceně. Za měsíční léčebnou 
dávku by pacient zaplatil něco kolem 
30 000 korun, což je poněkud komické 
vzhledem ke skutečnosti, že by si tuhle 
medicínu mohl doma vypěstovat každý 
skoro zadarmo. Na jedné straně jsou 
tak občané kriminalizováni, na straně 
druhé je pro ně téměř nedostupné ko-
nopí legální.

Základním zákonem vymezujícím 
používání konopí je zákon č. 167/1998 
Sb. o návykových látkách. Fyzická oso-
ba  smí přípravky s  obsahem návyko-
vých látek nabývat  pouze pro  vlastní 
potřebu  a  pouze  na základě lékařem 
vydaného receptu. Dále s návykovými 

látkami, tedy i  s  konopím pro  léčeb-
né použití, mohou zacházet výhradně 
právnické  osoby nebo  podnikající fy-
zické osoby, kterým ministerstvo zdra-
votnictví vydalo povolení k zacházení, 
nebo  subjekty, které  s  návykovými 
látkami mohou zacházet přímo na zá-
kladě § 5 zákona o návykových látkách. 
Konopí může být použito pouze k vý-
zkumným, vědeckým a terapeutickým 
účelům vymezeným v povolení k zachá-
zení vydaným ministerstvem zdravot-
nictví.

Zájemců o léčebné konopí, především 
z důvodů tlumení bolesti u chronických 
obtíží, kožních neduhů či svalové ztuh-
losti podle výroční zprávy Národního 
monitorovacího střediska pro drogy 
a závislosti z roku 2016 je mnohonásob-
ně více, než je 700 „oficiálních“ pacientů; 
zpráva zmiňuje 880 000 lidí, kteří o rok 
dříve užili konopí k  léčebným účelům. 
Z porovnání údajů je tedy i matematic-

Za měsíční léčebnou dávku by pacient zaplatil 30 000 
korun, což je komické vzhledem ke skutečnosti, že by 
si medicínu mohl doma vyrobit zadarmo sám.
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kým antitalentům mého typu jasné, že 
většina nákupů jde přes černý trh.

Dušan Dvořák byl od roku 2010 už de-
setkrát obviněn a  několikrát odsouzen 
za to, na zahradě domu na Prostějovsku 

pěstoval každoročně stovky rostlin kono-
pí. Ačkoli nikdy nebylo prokázáno, že by 
šířil toxikomanii či se na produkci konopí 
obohacoval, ale  šlo mu o  zpřístupnění 
konopí k léčbě a výzkum jeho léčebných 
vlastností, podle legislativy je jeho počí-
nání nezákonné.

Krátce před svým posledním zatče-
ním a neúspěšným úprkem za oceán 
podal pan Dvořák již dvacátou ústav-
ní stížnost, v níž prohlašuje, že česká 
justice systematicky porušuje jeho 
ústavní práva i Listinu základních 
práv a  svobod. Připomíná, že ni-

kdy nepěstoval marihuanu a  že tato 
skutečnost nikdy nebyla předmětem 
zkoumání a prokazování ze strany or-
gánů činných v trestním řízení: „Kono-
pí jsem pěstoval pouze za účelem zís-
kání léků a je zcela nepochybné, že ho 
využívali jen lidé, kteří byli nemocní. 
To je ve spisu doloženo řadou svědec-

tví, čestných prohlášení a  fi lmovým 
dokumentem Konopné pašije.“

Na Dvořákovu obranu se staví řada 
významných osobností, například je-
den z nejznámějších výzkumníků ko-
nopí na světě Lumír Hanuš, který žije 
a pracuje v Izraeli, bývalý státní proti-
drogový koordinátor Jindřich Vobořil, 
zpěvák David Koller, primář olomouc-
ké gynekologické kliniky Aleš Skřivá-
nek nebo fotograf Jindřich Streit. Po-
dle dostupných informací a  drsného 
zacházení to ale vypadá, že spíš než 
o  zdraví pacientů či spravedlnost tu 
jde o zastrašení případných dalších od-
vážlivců.  

Zcela nepříčetný?
Na základě znaleckých posudků se po-
kusil stát zbavit pana Dvořáka dokonce 
svéprávnosti. Podle jednoho z  nich byl 
v letech 2008 a 2012 „zcela nepříčetný“, 
a  nemohl proto obhajovat netrestnost 
léčby konopím. Další najatý „znalec“ 
o  něm prohlásil, že „když nechápe, že 
páchá trestnou činnost, je to znak bludu 
a patří na půl roku až rok na uzavřené 
oddělení“.

Motivaci státu dobře popsal fi lozof 
Otakar Bureš na serveru a2larm.cz. 
Podle něj jde především o kšeft a o to, 
jak prodat něco, co může mít každý za 
pár korun doma, za velké peníze. Le-
gálních uživatelů sice zatím není ani 
tisíc, ale to se může výrazně změnit 
ve chvíli, kdy projde uvažovaný návrh 
ministerstva zdravotnictví, aby bylo 
léčebné konopí v nějaké míře hrazeno 
zdravotními pojišťovnami. „Ústřední 
problém však zůstává obvykle poně-
kud v  pozadí: politici nejsou ochotni-
podpořit výzkum a uplatnění postupů, 
které pomáhají nemocným či trpícím 
lidem, protože to zkrátka nevyhovuje 
ekonomickým zájmům mocných sou-
kromých společností. V tomto smyslu 
lze chápat Dvořákova slova, že by far-
maceutickým fi rmám hodně narušilo 
hospodaření, kdyby byly léky z kono-
pí dostupné, protože nejdou patento-
vat.“ Z toho by se jeden vážně zhulil… 
Samozřejmě tajně.  vid 

Aktivista Dušan Dvořák vede svůj 
donkichotský boj proti státu, který se jej 

pokusil zbavit svéprávnosti, a dokonce jej 
uvěznil.   Foto Profi media

Krátce před svým posledním zatče-
ním a neúspěšným úprkem za oceán 
podal pan Dvořák již dvacátou ústav-
ní stížnost, v níž prohlašuje, že česká 
justice systematicky porušuje jeho 
ústavní práva i Listinu základních 
práv a  svobod. Připomíná, že ni-

kdy nepěstoval marihuanu a  že tato 
skutečnost nikdy nebyla předmětem 
zkoumání a prokazování ze strany or-
gánů činných v trestním řízení: „Kono-
pí jsem pěstoval pouze za účelem zís-
kání léků a je zcela nepochybné, že ho 
využívali jen lidé, kteří byli nemocní. 

Cigarety mají na krabičce nakreslenou 
smrtku, ale jsou legální. Alkohol je jed 
s obrovským potenciálem závislos-
ti, který ničí zdraví, a je legální. 
Cigarety si, stejně jako alkohol, 
lidi doma nevyrábějí (to by nic 
jiného nedělali). Na rozdíl od trávy, 
kterou by si každý vypěstoval sám. 
Nejde o to, zda mele marihuana 
mozek jako alkohol a jiné drogy, ale 
o miliardy, jež by státu utíkaly, kdy-
by ji neměl pod kontrolou. Na tom 
provokatéři Dvořákova typu, kteří 
jdou hlavou proti zdi, nic nezmění... 
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X-Men 2   Foto Profimedia
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K do je největší superhrdina 
všech dob? Téměř nezranitelný 
Superman? Temný Batman? 
Obrovský Hulk? Moderní Iron 

Man? Nebo snad Th or, skandinávský bůh 
hromu z planety Asgard, nejmocnější ze 
všech Avengers, se svým kladivem? Či ča-
roděj Doctor Strange?

Samá voda… Největší superhrdina 
všech dob je stařík, který ve fi lmu X-Men 
prodává párky v  rohlíku, v  Iron-Manovi 
si jej spletou se zakladatelem Playboye 
Hughem Hefnerem, ve Spider-Manovi si 
povídá s pavoučím mužem Peterem Par-
kerem, ve Fantastické čtyřce ho nechtějí 
pustit na svatbu, v Avengers raději hraje 
šachy a  nadává na superhrdiny a  v  Dr. 
Strange si tak zaujatě čte knihu, že pro-
švihne jeden z bojů o záchranu světa.

Jmenuje se Stan Lee. Právě on z malého 
vydavatelství Marvel Comics vybudoval 
miliardového fi lmového giganta, jehož 
příběhy milují malí i velcí diváci z celého 
světa. Stvořil zde celý fantastický vesmír 
se všemi jeho nejslavnějšími postavami 
a před rokem se ve svých 96 letech ode-
bral do komiksového nebe. Jeho život byl 
tak neuvěřitelný a produktivní, že o Sta-
novi Leem vyšel loni v češtině samostatný 
komiksový sešit s názvem Úžasný, fantas-
tický, neuvěřitelný Stan Lee.

Nyní vychází v češtině další pozoru-
hodná kniha o tomto muži s duší dítěte, 
která celé zrození divu jménem Marvel 

(od anglického slova úžasný) zachy-
cuje. Zázračný život – Stan Lee a  jeho 
úžasný příběh napsal Danny Fingeroth, 
který pro Marvel 18 let pracoval. „Četl 
jsem komiksy a  slyšel jsem o  Fantas-
tické čtyřce , prvním ,moderním‘ mar-
velovském komiksu. Našel jsem čtvrté 
číslo, v němž se vracela jakási postava 
jménem Sub-Mariner , o níž jsem nikdy 
neslyšel, ale o které mě Lee v tomto čís-
le přesvědčil, že je nesmírně důležitá. 

Okamžitě jsem tomu propadl – neje-
nom komiksům a  jejich postavám, ale 
i lidem, kteří je psali a kreslili. Stan Lee 
si koneckonců dal záležet na tom, aby 
nám řekl, jak jsou speciální (včetně jeho 
samotného) – a  jak speciální jsme my 
jen proto, že tyto komiksy čteme! Na-
prosto mě pohltily zprávy z oboru, drby 
a  vtipné poznámky, jež se nacházely 
na stránkách s  odpověďmi na dopisy 
a v Bullpen Bulletins (Věstníky ze stá-
je), které psal Lee. (…) Stan Lee byl ten, 
jehož vedení to všechno drželo pohro-
madě. Kombinace slov, obrázků a barev 
– ba dokonce i reklam – v komiksech, 

které Lee řídil, vytvořila imaginární 
svět, jejž jsem miloval.

(…) Pro většinu lidí byl Stan Lee tím 
čiperným, vtipkujícím staříkem z  tisí-
ce cameo rolí v marvelovských fi lmech 
a  televizních seriálech. Tihle lidé si ne-
jsou jistí, co přesně dělá nebo dělal, ale 
vědí, že byl nějak spojený s  Marvelem 
na jeho počátku a že je rozkošný – jako 
nějaký milý, rozverný, postarší příbuz-
ný, kterého vídáte na svatbách a  na 

pohřbech. Nevíte úplně přesně, jak je 
s vámi spřízněný, ale je vždycky legrace 
s ním pár minut klábosit a odcházíte od 
něj s úsměvem na tváři.“

Kdybyste dneska svému dítěti ukázali 
zažloutlý sešit Rychlých šípů nebo starý 
Čtyřlístek, příliš ho asi nedojmete. A když 
mu budete chtít udělat radost Super-Ma-
nem nebo Batmanem, spíš než dychtivě 
hltat bubliny plné písmenek a okna strá-
nek s obrázky si bude chtít pustit animo-
vaný seriál na tabletu. A až ho to omrzí, 
sjede videa na YouTube, pustí si písničku 
přes hodinky nebo se na svět podívá skrz 
virtuální brýle, a pravděpodobně vás po-

Stan Lee neustále žongloval s deseti míčky a udržoval je 
ve vzduchu. Jedna věc, která na mě dělala obzvlášť velký 
dojem, byl jeho přístup „to se zvládne“. 

suPerhrDInou 
všemu navzdory

nezranitelný Superman? Temný Batman? Obrovský Hulk? Moderní Iron Man? 
nebo čaroděj Doctor Strange? Kdepak, největším borcem na poli hrdinů 

s nadpřirozenými schopnostmi je stařík, který v X-Menech 
prodává párky v rohlíku…
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táhne na nový díl superhrdinské ságy do 
kina.

Pokud byste potomkovi večer při svíč-
kách vyprávěli, že zrovna takový malý 
kluk, jen o trochu starší, než jsou teď oni, 
který tehdy neměl nic jiného než kníž-
ky a  svoji fantazii, se stal superhrdinou 
a  vytvořil celý marvelovský svět, asi by 
vám nevěřily. Zatímco se ale technologie 
mění rychleji než světové klima, pravidla 
hrdinského světa, která stvořil Stanley 
Martin Lieber, jak se doopravdy jmenoval, 
jsou pořád stejná.

Držte si klobouky, superhrdinský pří-
běh Stana Leeho právě začíná.

Deset míčků
Stan Lee se narodil chudým rumunským 
přistěhovalcům v New Yorku. Po střední 
škole mu pomohlo, když se matčina ses-
třenice provdala za vydavatele brakových 
časopisů Martina Goodmana. V roce 1939 
spustil vydavatel Goodman komiksovou 
řadu Timely, kterou se snažil reagovat na 
úspěch konkurenčního vydavatelství DC 
Comics, jež přišlo jako první s Batmanem 
a Supermanem.

Hned první číslo nazvané Marvel Co-
mics sklidilo obrovský úspěch a prodalo 

se jej přes milion kopií. Sedmnáctiletý 
Stanley Lieber v  té době sháněl práci 
a strýc Goodman jej zaměstnal jako asi-
stenta pro všechno. Aby se nějaké perio-
dikum dalo čtenářům a  distributorům 
posílat americkou poštou za sníženou 
cenu, muselo obsahovat nejméně dvě 
stránky textu. Touto prací byl – kromě 
vaření kafe, nošení papírů či gumování 
tužkových skic z obtažených obrázků – 
pověřen právě Stanley.

Po konfl iktu tehdejšího šéfredakto-
ra s  vydavatelem, který slíbil autorům 
komiksů 25 procent ze zisku nejúspěš-
nějšího komiksu Captain America, ale 
uměle jej snižoval tím, že od něj nejprve 
odečítal náklady na celou komiksovou 
řadu, se Stanovi brzy naskytla nečekaná 
příležitost. Šéf totiž osmnáctiletého pří-
buzného dočasně pověřil vedením celého 
projektu a ten celou zodpovědnost ustál. 
To dočasně trvalo pětasedmdesát let.

Autor a  slavný kreslíř Al Jaff ee , který 
začal toho roku pro Stana pracovat , na to 
vzpomínal s obdivem: „Faktem je, že Stan 
celou tu dobu, co jsem ho znal – a že jsem 
ho poznal už na začátku jeho kariéry –, 
neustále žongloval s deseti míčky a udr-
žoval je ve vzduchu. Jedna věc, která na 

Základem marvelovského úspěchu byl 
komiks o úžasném Spider-Manovi z roku 
1962, který řešil stejné vnitřní problémy jako 
většina puberťáků. Na protější straně: Fan-
tastická čtyřka Chris Evans, Michael Chiklis, 
Jessica Alba a Ioan Gruff udd. Stan Lee, 
který si ve fi lmu zahrál tradiční miniroličku, 
stojí uprostřed.   Foto Profi media
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mě u Stana dělala obzvlášť velký dojem, 
byl jeho přístup ‚to se zvládne‘.“ Stan Lee 
hodně příběhů sám psal a vymýšlel, a na-
víc k sobě vybíral talentované lidi, kterým 
důvěřoval a nechal je se patřičně vyřádit.

Vydavatelství fungovalo jako dobře 
promazaný stroj během války i po ní, až 
do přelomu 40. a 50. let, kdy se komiksy 
stávaly terčem mediálních útoků. Bylo to 
kvůli jejich nespoutané svobodě, kde se 
ale nenápadně posouvaly i hranice vkusu 
a toho, co je ještě přijatelné. Vždyť v jed-
nom komiksu vydavatelství EC například 
ztvárnilo baseballový zápas, ve kterém 
jsou použity části těla nenáviděné posta-
vy – hlava jako míček a střeva jako čáry 
met… Komiksy se nevyhýbaly kromě 
brutálního násilí ani sexualizovaným 
osudovým ženám neboli femme fatale, 
a tak se tomuto žánru dostávalo v puri-
tánské Americe stále negativnější pozor-
nosti médií a všech možných moralistů. 
Jakmile někdo řekl, že dělá komiksy, stal 
se okamžitě terčem opovržení.

A i když se Lee staral o to, aby jeho pří-
běhy nebyly ve znázorňování násilí a krve 
tak intenzivní jako komiksy některých 
jiných vydavatelů, stále mohly být pova-

žovány za dost extrémní – přinejmenším 
z pohledu kritiků. 

Lee sice stále dohlížel na desítky ko-
miksů měsíčně a každý týden psal něko-
lik vlastních příběhů, ale vydavatelství po 
celé zemi zavírala jedno po druhém. Na-
konec i Marvel musel propustit všechny 
kreslíře a najímal si jen ty na volné noze, 
pokud je zrovna potřeboval. Říká se, že 
když musel Stan Lee někoho propustit, 
běžel okamžitě na záchod zvracet.

Komiksy se kvůli protikomiksovému 
tažení i  jisté únavě žánru a  stereotyp-
nosti dostaly do slepé uličky; staly se 
okrajovým žánrem, superhrdinové dáv-
no netáhli a vydavatelství, kde Stan Lee 
vládl železnou rukou, a propuštěn nebyl 
zřejmě jen proto, že to bylo jeho šéfovi 
a příbuznému žinantní, se octlo na prahu 
klinické smrti.

Nebyl by to ale správný superhrdina, 
kdyby se při první překážce vzdal a utekl 
z boje. Psal v té době sice bokem propa-
gační komiksy pro hamburgerový řetě-
zec Bob’s Big Boy a čekal na nejhorší, ale 
pak vzal osud do vlastních rukou a hrdi-
nům, které měl teprve stvořit, šel příkla-
dem. Doslova a do písmene.
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Podle příběhu, který Lee mockrát vy-
právěl, chtěl počátkem roku 1961 dát 
výpověď, když ho náhle zavolal do kan-
celáře vydavatel Goodman , obchodník 
tělem i duší. Úkol zněl jasně: je třeba se 
vrátit znovu k superhrdinům! Zjistil to-
tiž, že komiks o týmu superhrdinů Justice 
League of America (Americká liga spravedl-
nosti)  konkurenčního DC Comics  je pro-
dejním hitem.

Nejlepší já
„Nesnášel jsem práci na komiksech v té 
době. Ale nikdy jsem nedal dohromady 
dost peněz a pokaždé, když jsem si říkal, 
že odejdu, mi zvýšili plat, nebo jsme při-
dali pár nových komiksů a začalo to být 
trochu zajímavé. A líbilo se mi pracovat 
s  kreslíři. Udělal jsem si hodně přátel. 
A tak jsem si vždycky v hlavě říkal: ,No, 
možná dám výpověď napřesrok.‘ Nikdy 
mi totiž nepřišlo, že je to práce pro dospě-
lého člověka, pro chlapíka, který se chce 
někam dostat. Psal jsem tyhlety příběhy 
a  Martin Goodman  měl vždycky pocit, 
že jsou buď pro malé děti, nebo pro star-
ší blbečky,“ vzpomínal Stan na jalová léta 
a okamžik, kdy se všechno otočilo vzhůru 
nohama.

Že by to mohlo jít, předznamenal už 
úspěch Fantastické čtyřky. Klíčem k  fe-
nomenálnímu úspěchu, který následoval 

a  způsobil, že komiksy nezapadly jako 
okrajový dětský žánr, ale povýšily na je-
den z hlavních proudů zábavy pro malé 
i  velké, se však stala až Stanova prostá 
myšlenka. „Myslel jsem, že by mohlo být 
zajímavé udělat hrdinou puberťáka. Co 
by se stalo, kdyby kluk v pubertě získal 
nějakou schopnost? A pak jsem si pomys-
lel, že by bylo ještě zajímavější udělat z něj 
kluka s normálními problémy, které tolik 
puberťáků má.“

Petera Parkera, neoblíbeného, ale prud-
ce inteligentního dospívajícího kluka, 
kousne radiací ozářený pavouk. Kousnutí 
dá Peterovi schopnosti podobné těm pa-
voučím a on se rozhodne, že je využije, 
aby vydělal spoustu peněz pro svou tetu 
a strýčka, kteří osiřelého chlapce vycho-
vávají už od útlého věku a zahrnují ho lás-
kou. Peter však sobecky nezastaví zločin-
ce, kterého by snadno zastavit mohl, a je 
zdrcen, když zloděj později zavraždí jeho 
milovaného strýčka Bena. Poté, co grázla 
konečně dopadne, si Peter díky své chy-

bě uvědomí, že „s velkou mocí musí přijít 
i velká zodpovědnost“.

Čtenáři tuto přelomovou změnu ve 
vnímání toho, jak má vypadat takový 
superhrdina, okamžitě pochopili. Jeden 
z  fanoušků to v  dopise tvůrcům, tedy 
Stanu Leeovi a kreslíři a tvůrci děje Stevu 
Ditkovi, vystihl přesně: „Je pěkné, že máte 
chudého kluka se schopnostmi, na rozdíl 
od všech těch bláznivých milionářů, co 
tady už léta poletují.“

Spider-Man se zcela vymykal dosavad-
ním postavám, pro které bylo superhr-
dinství něčím zcela přirozeným. Trau-
matické byly sice i počátky Supermana , 
který byl  poslední, kdo přežil zničení své 
planety, nebo Batmana, jenž zůstal sám 
poté, co mu zavraždili rodiče. Ale necho-
vali se tak. Rozdíl byl v tom, jak se posta-
vy (ne)vyvíjejí a  jak se se svým údělem 
(ne)vyrovnávají. „Jsem jediný, kdo přežil 
z vybuchlé planety? No a co, teď nemám 
čas na přemýšlení o takových podružnos-
tech, musím to tady všechno zachránit,“ 

Co je největším fi lmovým hitem? 
No přece Avengers...   Foto Profi media

Tvůrci objevili unikátní kombinaci, která se měla stát 
šablonou pro úplně nový typ superhrdiny. Byl vaším 
nejlepším já, aniž by ztratil vaše problémy a nedostatky. 
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jako by vzkazoval divákům dokonalý Su-
perman.

Na rozdíl od supermanského Clarka 
Kenta, který je i v civilu hvězdným repor-
térem, a Bruce Waynea, dědice miliardo-
vého impéria, kteří byli v „předleeovské“ 
době zkrátka až příliš perfektní, Peter 
Parker zdaleka dokonalý nebyl. Nebyl, 
ale nikdy se nepřestal snažit. Stěžoval 
si, vztekal se, ale vždycky nakonec po 
vnitřním boji udělal správnou věc. „Jeho 
tvůrci objevili unikátní kombinaci, která 
se měla stát šablonou pro úplně nový typ 
superhrdiny. Byl vaším nejlepším já, aniž 
by ztratil vaše problémy nebo nedostat-
ky. On – a vy – jste své problémy a nedo-
statky překonali (s velkým zápolením). 
A stejně jako vy, i on to musel dělat stále 
znovu a znovu,“ píše Danny Fingeroth 
v knize Zázračný život – Stan Lee a jeho 
úžasný příběh, kterou právě vydalo na-
kladatelství Knihy Fénix.

Zatímco prvotní příběhy superhr-
dinů čtenáře bavily hlavně kvůli nad-
přirozeným schopnostem a kouskům, 
které jim umožňovaly dělat si, co chtějí, 
jakémusi úniku od šedivé reality, Pete-
rovi jeho schopnosti způsobily ještě víc 
problémů, než kolik jich vyřešily. 

Sledovat, jak se Peter potýká se změ-
nami ve svém životě, se svými úspěchy 
a neúspěchy puberťáka, synovce, spo-
lužáka a superhrdiny, se pro čtenáře 
stalo neodolatelným, protože se s ním 
mohli ztotožnit. Peter Parker se zkrát-
ka choval a  reagoval na situace tak, 
jak si mnoho mladých lidí myslelo, 
že by to dělali oni – nebo si přálo, aby 
to tak dělali. Právě v tomto momen-
tě není tak těžké najít podobnost se 
Stanem a  jeho kolegy, kteří byli po-
staveni do podobné situace. Kdysi bývali 
ohromně úspěšní, a pak náhle o všechno 
přišli, ale dokázali přežít – jen tak tak, ale 
dokázali. A  vrátili se lepší a  silnější než 
kdy předtím.  

Marvelovští hrdinové začínají s chyba-
mi, za které obvykle může arogance. Ani 
poté, co získají zvláštní schopnosti, jejich 
základní charakterové vady nezmizí. Ne-
jsou superhrdiny z  podstaty. Stanou se 
jimi až díky tomu, že se nad tyto vady 

povznesou.  Jejich hrdinství nespočívá jen 
v tom, že konají dobré skutky, ale i v tom, 
že překonají lidskou touhu dělat sobecké 
věci a naschvály a svých schopností zneu-
žít. Marvelovské hrdiny zkrátka pokouší 
temnota tak, jak se o  tom předchozím 
hrdinům ani nesnilo.

„Zápolení s jejich vnitřními démony je 
označovalo jako nedokonalé – chybující, 
poškozené, byli tedy někým, s kým jste se 
mohli ztotožnit – a dvojnásob hrdinské, 
protože bojovali nejen s  padouchy, ale 
sváděli boj i  ve svém nitru,“ píše Finge-
roth. Noví hrdinové se nezachovali správ-
ně jenom proto, že to měli v popisu práce 
a ve scénáři, ale proto, že myšlenka, že by 

se sebou museli žít poté, co se zachovali 
špatně, pro ně byla nesnesitelná.

Hrdinové se od padouchů v marvelov-
ském světě liší v podstatě jen tím, že si ze 
svých traumat odnesou jiné zkušenosti 
a jinak na ně zareagují.

Hrdinové jsou stejně jako padouši 
v marvelovském světě plní chyb, ale do-
kážou je překonat a změnit se, vyrůst na 
nich. A vzkazují nám, že když to zvládli 
oni, měli bychom to zvládnout i my. Oni 

to nedokázali proto, že je kousnul ozáře-
ný pavouk a umí létat, ale proto, že se po-
stavili ke svým problémům čelem.

Marvelovské komiksy ze 60. let, které 
inspirovaly dnešní blockbustery, nám 
též ukazují, jak dopadnou ti, kteří to ne-
dokážou. Největší záporáci jako Doktor 
Doom  nebo Doktor Octopus  byli bytost-
mi s podobnými chybami jako Th or nebo 
Spider-Man, ale své schopnosti nepoužili 
k tomu, aby se nad to povznesli a vyrov-
nali se s tím, ale aby světu oplatili, co jim 
udělal, pomstili se a ubližovali druhým.

Rok 1963 byl asi nejkreativnějším ro-
kem Leeova života. Se svým tvůrčím 
týmem přetvářel komiksy a  vymýšlel 

postavy, které změnily celou populár-
ní kulturu. Během jednoho jediného 
roku rozkvetli Spider-Man , Doktor 
Strange , Avengers  a X-Men  a  Fantas-
tická čtyřka, následovali Hulk, Th or 
a další a další, kteří dnes žijí vlastním 
životem na fi lmových plátnech a kteří 
ukazují nejen to, že chyby se nevyhý-
bají ani hrdinům. Ale také to, že ne-
musí ničit svůj svět a  svět ostatních 
jen proto, že jsou arogantní nespo-
lehliví sobci s různě temnými sklony, 
nebo proto, že se jim vůbec, ale vůbec 
nechce měnit. Naopak, vidíme, že je 
vždycky prostor pro to udělat to jinak 
a lépe, než jsme původně chtěli.  

Nejlepší na tom je, že za všemi těmi 
hrdiny stál neúnavně usměvavý tatík 
z  předměstí, který to nikdy nevzdal. 
A nikdy nezapomněl na své vnitřní dítě. 
Celý život se dokázal bavit a vytvářet zá-
bavu pro ostatní a na této vlně se Stan 
Lee držel až do listopadu roku 2018, kdy 
zemřel. Jak píše autor nové knihy, který 
jej dobře znal: „Měl představu o tom, co 

bylo pro děti vzrušující a  zajímavé, ale 
také byl ochotný učit se od nich, co je mo-
derní a co z toho, co si nepamatoval nebo 
neznal ze svého vlastního dětství, je pro 
ně přitažlivé. Budil dojem nadšení, který 
nepůsobil falešně. I když toužil pokročit 
k něčemu většímu, nezdálo se, že by chtěl 
přejít k něčemu lepšímu.“ Stejně jako jeho 
hrdinové pochopil, co je pro něj správné. 
A že když to je správné pro něj, mělo by 
to být správné i pro ostatní.  vid 

statky překonali (s velkým zápolením). 
A stejně jako vy, i on to musel dělat stále 
znovu a znovu,“ píše Danny Fingeroth 

Zázračný život – Stan Lee a jeho 
, kterou právě vydalo na-
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dinů čtenáře bavily hlavně kvůli nad-
přirozeným schopnostem a kouskům, 
které jim umožňovaly dělat si, co chtějí, 
jakémusi úniku od šedivé reality, Pete-
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a další a další, kteří dnes žijí vlastním 
životem na fi lmových plátnech a kteří 
ukazují nejen to, že chyby se nevyhý-
bají ani hrdinům. Ale také to, že ne-
musí ničit svůj svět a  svět ostatních 
jen proto, že jsou arogantní nespo-
lehliví sobci s různě temnými sklony, 
nebo proto, že se jim vůbec, ale vůbec 
nechce měnit. Naopak, vidíme, že je 
vždycky prostor pro to udělat to jinak 
a lépe, než jsme původně chtěli.  

hrdiny stál neúnavně usměvavý tatík 
z  předměstí, který to nikdy nevzdal. 
A nikdy nezapomněl na své vnitřní dítě. 
Celý život se dokázal bavit a vytvářet zá-
bavu pro ostatní a na této vlně se Stan 
Lee držel až do listopadu roku 2018, kdy 
zemřel. Jak píše autor nové knihy, který 
jej dobře znal: „Měl představu o tom, co 
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nadnárodní koncerny vedou lítý boj o to, jak připravit obyvatele planety o vodní 
zdroje, hned na několika frontách. Kromě privatizace vodáren, kdy inkasují 
veškeré zisky z vodného a stočného, zatímco na bedrech obyvatel zůstávají 
opravy a údržba, prodávají ve velkém i „vodovodu“ stáčenou do plastových lahví. 
Řešení „vodní krize“ by přitom bylo tak jednoduché… 

Velká vodní Válka
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J ean-Luc Touly pracoval přes 30 let 
ve francouzském  nadnárodním 
kon  cernu Veolia, který je světovou 
jedničkou v  oblasti poskytová-

ní environmentálních služeb a  působí 
v  teplárenství, dopravě, odpadovém 
hospodářství či vodárenství.

Ředitel pro administrativní záležitosti 
Touly měl mimo jiné na starost uzaví-
rání smluv v  jižních obvodech Paříže 
a postupně si začal všímat něčeho, co mu 
nedávalo spát. Od 90. let minulého stole-
tí se totiž začalo ve Francii v oblasti vo-

dárenství rozvíjet takzvané partnerství 
veřejného a soukromého sektoru – PPP. 
Jde o smluvní vztah mezi státní či měst-
skou správou a privátním sektorem, ve 
kterém se soukromé fi rmy zaručí, že pro 
stát či město zajistí veřejné služby či in-
frastrukturní projekty. Cílem takového 
spojení má být zajištění kvalitních veřej-
ných služeb, úspora nákladů, efektivnější 
nakládání s veřejnými penězi a také spo-
lufi nancování rozsáhlých veřejných pro-
jektů. Rozdíl oproti klasické privatizaci 
spočívá v tom, že v případě PPP zůstává 
majetek v  rukou města či státu, takže 
může být pod kontrolou, a  soukromá 
fi rma služby pouze provozuje. Zatímco 
privatizace strategických služeb má vel-
mi kontroverzní nálepku, partnerství 
veřejného a  soukromého sektoru fran-
couzského střihu se dočkalo celosvětové 
popularity.

Když se to podá takto, spojení veřej-
ného a  privátního sektoru může znít 
jako docela rozumný, a navíc šlechetný 
nápad.

To si zpočátku myslel i Jean-Luc Touly, 
než mu „doteklo“, jak se věci dooprav-
dy mají – francouzský model PPP nebyl 
totiž nic jiného než tunelování měst-
ských vodáren a  převádění jejich zisků 
do korporátních rukou. Politici za tučné 

úplatky podepsali s koncerny jako Veo-
lia nebo Suez smlouvy, které zaručovaly 
všechny zisky fi rmě, a naopak náklady 
na opravy a investice do infrastruktury 
zůstaly na bedrech měst. PPP v této for-
mě představovalo zlatý důl tak hlubo-
ký, že se Veolia díky němu stala jednak 
světovou vodárenskou jedničkou, a  jed-
nak tak obrovsky zbohatla, že se mohla 
pustit i  do jiných oborů jako doprava, 
teplárenství či odpadní služby; a začala 
expandovat do zahraničí, kde šla příkla-
dem ostatním.

Elegantní francouzský podvod s  vo-
dou se uchytil například i  v  České 
republice, kde se Veolii podařilo apliko-
vat osvědčený recept již zhruba ve třech 
desítkách okresů. V  dalších koutech 
země pak podobným způsobem „priva-
tizují“ nejcennější přírodní zdroj další 
koncerny – již zmiňovaný Suez, rakous-
ká Energie AG, španělská Aqualia nebo 
německé NGW. V době ubývajících vod-
ních zdrojů a rostoucích schodků veřej-
ných rozpočtů je to nanejvýš alarmující 
zpráva.

O  tom, jak docílily koncerny převe-
dení výdělečné části vodáren pod svá 
nenasytná křídla, již Šifra podrobně 
informovala. Nyní je čas se na globální 
fenomén, který je součástí probíhající 
války o  vodu, podívat z  poněkud širší 
perspektivy.

Podmazaný starosta
Když vysoce postavený manažer Veolie 
Jean-Luc Touly, dnes již pochopitelně 
bývalý, pochopil, jak jeho fi rma skrytě 
odírá spotřebitele a daňové poplatníky, 
napsal o  tom v  roce 2006 knihu s  ná-
zvem L‘eau des multinationales: Les véri-
tés inavouables (v překladu zhruba Voda 
v  rukou koncernů: Hanebná pravda). 
Veolia se pokusila vydání knihy zastavit 

a  Toulymu nabídla úplatek milion eur, 
aby ji stáhl. Ten to odmítl, Veolia jej pro-
pustila, ale kauza knize zároveň udělala 
vynikající reklamu.

Ze strany Veolie následovala řada 
žalob, ale bývalý zaměstnanec všech-
ny spory vyhrál a  díky němu se začali 
pravdu dozvídat nejen Francouzi, ale 
i lidé z dalších zemí, kde se dějí podobné 
zhůvěřilosti. A právě francouzský příběh 
nám může posloužit nejen jako memen-
to, ale i příklad, jak se dá chyba napravit 
a vyřešit. 

Zatímco privatizace strategických služeb má kontroverzní 
nálepku, partnerství veřejného a soukromého sektoru 
francouzského střihu se dočkalo celosvětové popularity. 

Foto Profi media
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Průkopníkem na poli falešných priva-
tizací vody se stalo již v roce 1989 fran-
couzské Grenoble. Sto let se tam o vodu 
staralo město. Vodovod, kanalizace, čer-
padla i nádrže byly v bezvadném stavu 
a  všechno perfektně fungovalo. Jenže 
pak vodárenský koncern Suez podplatil 
tamějšího starostu a  – jak symbolické 
– exministra životního prostředí Alai-
na Carignona, který fi rmě podepsáním 
nevýhodné smlouvy umožnil spolknout 
veškeré výnosy z  vodného a  stočného, 
aniž by se starala o  investice a  opravy. 
Blízký přítel pozdějšího prezidenta Sar-
kozyho byl v  roce 1995 poslán na dva 
roky za mříže kvůli prokázané korupci 
2,7 milionu eur a v roce 2001 se městu 
povedlo nevýhodný kontrakt vypovědět.

Srovnání obou etap je skutečně vý-
mluvné. Zatímco před privatizací stál 
v  Grenoblu kubík vody 5,35 franku, 
v  roce 1995, pod nadvládou Suezu, vy-
šplhala cena na 15 franků. Cena se po 
vrácení vodárny městu stabilizovala na 
částce 3,18 eur (k roku 2016), což patří 
k nejnižším ve Francii. V době, kdy vodu 
v Grenoblu získal Suez, sebral nový vlast-
ník kromě veškerého know-how a desít-

ky let sbíraných vědomostí i  lidi, kteří 
oboru rozuměli, a tak ve veřejném sekto-
ru, jenž by mohl korporaci kontrolovat, 
nezbyl jediný kloudný odborník. A přes-
tože se rapidně zvýšily ceny vody, totéž 
se rozhodně nedalo říct o intenzitě péče 
o potrubí a investicích. Vodárenské firmě 
bylo lhostejné, kolik děravými trubka-
mi uniká vody (místy až 25 %), protože 
to naúčtovala zákazníkům. Po návratu 
městu se ceny stabilizovaly a ztrojnásobil 
se též objem péče o potrubí.

Aby tato zlodějna nevypadala navenek 
tak moc nestydatě, poskytují koncerny 
v  rámci PPP městům takzvané vstupní 
poplatky za licenci ve výši stovek mi-
lionů eur. Jde však jen o trik, jak zmást 
veřejnost – v Grenoblu a dalších městech  
totiž vyšlo najevo, že jsou ve smlouvách 
městu účtovány poplatky. Ve skuteč-
nosti nejde ovšem o žádný poplatek, ale 
o prachsprostou půjčku s tučnými úroky, 
které zaplatí koncový zákazník.

Korporace vydělá na vodném i na úro-
cích, politici za „vstupní poplatky“, které 
město inkasuje, postaví stadiony a kon-
certní haly, a  voliči, kteří je za to zvolí 
do funkcí, to celé zacálují ve formě vyšší 

ceny vodného a stočného. Pěkné partner-
ství veřejného a  soukromého sektoru, 
jen co je pravda.

Ve Francii, kde vzpurní obyvatelé ne-
jdou pro stávku daleko, nakonec nespo-
kojenost s  podvodnou privatizací vody 
vygradovala natolik, že se začala karta 
obracet a  vodárny opět přecházejí do 
rukou měst. Například v  Paříži dosta-
ly Veolia i  Suez padáka. Jak řekl jeden 
rozčarovaný politik, když muselo jeho 
město platit smluvní pokutu ve výši sto-
vek milionů eur, aby se z nevýhodného 
kontraktu vyvázalo: „Privatizace vody je 
atraktivní jen první den, kdy kasírujete. 
Pak už je to čirá katastrofa.“ Zatímco ve 
Francii rozsah této privatizační lži už lidé 
chápou, Veolia, Suez a další koncerny svo-
ji snahu překlopily do dalších států, kde 
jsou stejně zkorumpovaní politici jako ve 
Francii. Což je skoro všude a Česká repub-
lika není samozřejmě výjimkou.

Například v Keni se povedl Veolii sku-
tečně mistrovský kousek. Po získání 
vodáren francouzská fi rma propustila 
3500 afrických zaměstnanců a za stejnou 
sumu peněz, jež tímto krokem ušetři-
la, najala 45 „expertů z Francie“. V roce 

Reverzní osmóza je fi ltrační zařízení, díky 
kterému se dá ze špinavé vody udělat 

destilovaná voda zbavená všech škodlivin, 
a následně se obohatí libovolnými minerály 

a udělá se z ní čistá pitná voda... Na protější 
straně: Někdejší starosta francouzského 
Grenoble Alain Carignon dostal úplatek 

za to, že přenechal soukromé fi rmě místní  
pitnou vodu.   Foto adobestock a Profi media
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2001 se naštvaným Keňanům sice po-
dařilo Veolie zbavit, ale kvůli smluvním 
pokutám si na to museli vzít megaúvěr 
od Světové banky, čímž se dostali z lou-
že pod okap. Vodárenské koncerny vy-
práskali už také v Uruguayi, Argentině či 
Bolívii, v jihoafrickém Johannesburgu či 
německém Stuttgartu. Otázka je, kdy se 
vzpamatují i Češi, kterým, zdá se, hloub-
ka problému zatím nedochází. Ceny vody 
zřejmě ještě nedosáhly maxima a děravé 
potrubí pod zemí není tak vidět, neboť se 
sype postupně. 

Falešná privatizace vodáren ale není je-
dinou formou celosvětového boje o kon-
fi skaci vodních zdrojů. Přemýšleli jste ně-
kdy o tom, kde se berou všechny ty typy 
minerálních, pramenitých a stolních vod 
vyskládané v PET lahvích v regálech su-
permarketů?

Když v roce 1974 vrcholila první (umě-
lá) ropná krize – kterou způsobili Ameri-
čané tím, že opustili takzvaný zlatý stan-

dard, a  členové Organizace arabských 
zemí vyvážejících ropu, kteří poté, co za-
čal dolar ztrácet hodnotu, vyhlásili ropné 
embargo –, rozhodli se na Havaji postavit 
speciální energetické potrubí. To nasáva-
lo studenou vodu ze dna oceánu v kilo-
metrové hloubce a vedlo ji na povrch, kde 
se smíchala s teplejší vodou blíž hladiny. 
Z tohoto spojení vznikala pára a následně 
elektrický proud. Z odvážného projektu, 
jenž pomáhal řešit nezávislost na arabské 
ropě, nakonec z různých důvodů sešlo.

V roce 2001 se o projektu ale dozvěděl 
byznysmen Yasuki Takano, který v něm 
spatřil úplně jiný potenciál. Pochopil, že 
kdyby dokázal havajskou vodu potrubím 
odpumpovat, následně odsolit a stočit do 
lahví, mohl by ji prodávat jako nejčistší 
tekuté zlato na světě. Motivace tučných 
zisků zařídila, že Takano dokázal plán 
uskutečnit a za pouhý rok zamířily napl-
něné lahve podpořené skvělým marketin-
gem z výrobních linek přímo k žíznivým 

japonským zákazníkům. Voda značky 
Mahalo s příběhem „zázračného elixíru 
na podporu zdraví“ se stala desetkrát 
dražší surovinou, než je ropa, z  níž se 
vyrábí PET lahve, do nichž se voda stá-
čí, a  předznamenala globální fenomén 
balených vod, jednoho z nejúspěšnějších 
a nejvýdělečnějších produktů všech dob. 
Jeho největší (a často jediná) hodnota při-
tom spočívá hlavně ve značce a reklamě. 
Nadnárodním společnostem se podařil 
geniální tah – přesvědčit lidi, aby kupova-
li za velké peníze něco, co by měli a mohli 
mít prakticky zdarma.

Tekuté zlato
Ne vždy musí být strategie značky tak ab-
surdní jako v případě pitné mořské vody 
Mahalo. Francouzský potravinářský gi-
gant Danone vlastní jeden z nejúspěšněj-
ších světových brandů, luxusní přírodní 
minerální vodu z  lázeňského městečka 
Evian, která stéká z Alp a je esencí čistoty 
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a zdraví. Tato minerálka se drží již dese-
tiletí mezi lídry trhu balených vod. „Když 
pijete vodu Evian, můžete si být stopro-
centně jistí, že jde o nejčistší vodu této 
planety,“ holedbal se někdejší šéf firmy 
Danone Frank Riboud v  dokumentární 
minisérii britské televize BBC z roku 2010 
s názvem Potraviny, které vydělávají mili-
ardy. Továrna Danone stojí v podstatě pod 
horou, z níž voda Evian stéká, a fi rma ji 
údajně nijak neupravuje, a tak prý prodá-
vá „přírodu v lahvi“.

Je fakt, že díky tomu „zázračnou alp-
skou vodu“ může ochutnat každý, kdo je 
schopen a ochoten zaplatit za jedenapůl-
litrovou lahev víc než 30 korun. Vzhle-
dem k  tomu, že se jí ročně vypije půl-
druhé miliardy litrů ve 152 zemích, dá se 
říct, že příroda prodává skvěle. Americký 
autor knihy Velká žízeň Charles Fish man 
to ale vidí jinak: „Evian je sice stáčena 
u zdroje, ale poté je naložena do kontej-
neru, odvezena do přístavu, naložena na 
loď a poslána do USA. Většina Američa-
nů ale nežije v přístavu. Voda je kamiony 
převezena do skladů, a odtud rozdělena 
na další distribuci.“ Podobné je to v Ev-
ropě i Asii… Na otázku, jaký smysl má 
vozit čistou vodu smradlavými trajekty 
a kamiony po celém světě, nechť si každý 
odpoví sám.

Až do 90. let minulého století neměla 
minerální voda Evian na trhu konkurenci. 
To se změnilo až s nápadem fi rmy Nestlé, 
která přišla s konceptem vody Pure Life 
(Čistý život). Ta je postavena na zcela jiné 
filozofii. Nestlé má ve všech továrnách 
kvůli Nescafé, jež se vyrábí nejprve uva-
řením kávy a až pak jejím rozpuštěním, 
technologie pro takzvanou standardizaci 
neboli úpravu pitné vody, a tu se rozhodlo 
využít pro výrobu Čistého života. Někdej-
ší ředitel, Rakušan Peter Brabeck-Letma-
the, který se proslavil výrokem, že „názor, 
jenž považuje vodu za základní lidské 
právo, je extrémní, a veškerá voda by se 
měla privatizovat coby potravina s tržní 
hodnotou“, nařídil výzkumnému týmu 
Nestlé, aby tuto vodu na výrobu Nescafé 
vzal a úpravou chuti, složení a minerali-
zací z ní vyrobil globální značku balené 
vody…

Zatímco jedni nemají vodu skoro vůbec, 
druzí ji sice zatím mají, ale platí za ni velké 

peníze...   Foto Profi media



39

ZE SVĚTA

Obchodní genialita tohoto plánu spo-
čívala v tom, že k výrobě vody Pure Life 
lze použít ve všech zemích místní zdro-
je vody. Z obyčejné průmyslové vody se 
tak reverzní osmózou může vyrábět 
„čistá přírodní voda“. Nejprve se vyrobí 
– klidně z kohoutkové nebo, teoreticky, 
třeba z  louže – voda destilovaná, jež je 
pak „znovuzrozena“ přidáním minerálů. 
A s přirážkou 3000 % prodána lidem. To 
představuje oproti minerálce Evian, kte-
rá údajně teče z  francouzských Alp, vý-
znamnou konkurenční výhodu a zároveň 
možnost, jak dostat balenou vodu k ob-
rovskému množství zákazníků.

Podobným způsobem vyrábí vodu stále 
více koncernů. Na jedné straně ji nemusejí 
tak zběsile vozit po světě, neboť se distri-
buuje spíše lokálně, na straně druhé však 
trpí zdroje vody a příroda v místě výroby. 
V principu tak lze říct, že mnohde firmy 
seberou vodu místním obyvatelům, 
například v Africe, kde jí není mnoho, aby 
jim ji mohli s přirážkou prodat v lahvi.

O  tom, že má balená voda spoustu 
výhod, například přenositelnost a  po-
užitelnost při cestování či sportovních 
aktivitách, není třeba nikterak polemi-
zovat. Ovšem agresivní marketing vý-
robců balených vod dokázal zvednout 
prodeje a přesvědčit lidi o lepší kvalitě 
balené vody tak úspěšně, že zpracovaní 
zákazníci mnohdy pijí do lahví stoče-
nou vodu, která jim jinak celý den teče 
za zlomek peněz z  kohoutku. Firmy 
ji v  lepším případě aspoň zbaví chloru 
a z obyčejné tekutiny dokážou vyrobit 
třeba „přírodní minerálku“.

Peter Gleick, autor knihy Zlahvováno 
a  prodáno (Bottled and Sold), trefně 
glosoval tento trend slovy: „Je to důkaz 
o  neuvěřitelné schopnosti průmyslníků 
a  obchodníků prodat nám úplně coko-
li.“ Třeba dvě nejvzácnější suroviny, ropu 
a vodu, v jednom balení…

Nikde není psáno, že by nebylo možné 
investovat do toho, aby kvalitně uprave-
ná voda tekla lidem doma z kohoutků za 
zlomek ceny. To by ovšem nebyl tak velký 
byznys. A taky by se vodárny nesměly pri-
vatizovat do rukou podobných či stejných 
koncernů, které jen shrábnou zisky, ne-

opravují trubky a místo kvalitní úpravy 
a údržby do vody lijí tuny chloru. O de-
vastaci životního prostředí miliardami 
PET lahví ani nemluvě. Ani tuny plasto-
vého odpadu ale nakonec nikomu nevadí, 
neboť odpadový byznys přináší nadná-
rodním korporacím snad ještě tučnější 
zisky než prodej toho, co je v obalech. Je 
to začarovaný kruh, ve kterém jde opět 
jen o peníze.

Přitom by bylo tak snadné z  tohoto 
kruhu vystoupit. Namísto drancování pří-
rodních zdrojů a odčerpávání podzemní 
vody za účelem výroby minerálních, pra-
menitých, kojeneckých a jiných vod by se 
dalo s „válkou o vodu“ skoncovat jednou 
provždy. Válka o vodu, o níž se tak nahlas 
mluví a kterou se straší občané jen proto, 
aby se mohla zvýšit cena vody na trhu, 
a  kvůli které trpí miliardy lidí suchem 
a absencí přístupu k pitné vodě, je totiž  
uměle vytvořená bublina kvůli byznyso-
vým zájmům hrstky (ne)mocných. 

Katastrofi cké scénáře s  nedostatkem 
vody by vůbec nebyly na pořadu dne, 
kdyby pro světové byznysmeny a průmy-
slníky nebylo omezené množství vody 
tak výhodné. Čím tenčí jsou světové záso-
by povrchové a podpovrchové vody, tím 

usilovněji se nadnárodní korporace snaží, 
aby tyto zdroje ovládly a  zprivatizova-
ly, a  tím mohly neustále zvyšovat ceny. 
Jde o  typický způsob, jak velký byznys 
k  věcem přistupuje: nejprve vytvoříme 
problém nebo jej alespoň prohloubíme, 
a pak za velké peníze nabídneme lidem 
jeho řešení.

Výjimkou není ani model, kdy se kor-
porace usídlí na území, kde je velké 
sucho, ale pod zemí se nacházejí velké 
zásoby podzemní vody. Například v ame-
rickém Coloradu takto jedna z globálních 
značek denně odčerpá ze země, na které 
rostou jen kaktusy, za jediný den tři čtvr-
tě milionu litrů vody. Stejné vody, která 
teče lidem v okolí Denveru z kohoutků. 
Vodu fi rma pomocí výkonných čerpadel 
přečerpá na povrch a v cisternách vozí do 
továrny, kde se z ní stane zabalením do 
lahví „přírodní pramenitá voda“. Odčer-
pávání podzemní vody pak působí obrov-
ské problémy například zemědělcům.

Nedaleko jihoafrického města Pretoria 
leží ložisko spodní vody, které je komerč-
ně využíváno fi rmou prodávající balenou 
vodu. Paradox (pod)vodního byznysu 
je tu vidět v celé nahotě. Doornkloofský 
slum, kde lidé nemají tekoucí vodu ani 
kanalizaci, leží přitom jen čtyři sta metrů 
od pramene vody, kterou tu nadnárodní 
forma stáčí do lahví, jež si místní nemo-
hou dovolit.

Dostatek vody pro všechny ale vůbec 
není tak nereálný, jak se nám prodej-
ci, privatizátoři a  různí „zachránci“ 
planety snaží namluvit. Existují totiž 
technologie, které by zcela jednoduše 
zajistily vodu všem lidem a učinily z ní 

látku tak samozřejmou, jako je vzduch. 
Voda se dá totiž poměrně snadno vyro-
bit právě… ze vzduchu. Ostatně každý 
malý školák ví, že H2O vzniká spojením 
atomů vodíku a kyslíku. Jak tento způ-
sob výroby čisté vody funguje v praxi, 
si povíme zase příště. vid 

forma stáčí do lahví, jež si místní nemo-
hou dovolit.

Dostatek vody pro všechny ale vůbec 
není tak nereálný, jak se nám prodej-
ci, privatizátoři a  různí „zachránci“ 
planety snaží namluvit. Existují totiž 
technologie, které by zcela jednoduše 
zajistily vodu všem lidem a učinily z ní 

látku tak samozřejmou, jako je vzduch. 
Voda se dá totiž poměrně snadno vyro-
bit právě… ze vzduchu. Ostatně každý 
malý školák ví, že H
atomů vodíku a kyslíku. Jak tento způ-
sob výroby čisté vody funguje v praxi, 

Ještě by to chtělo řádně zpoplatnit 
vzduch a máme to kompletní. Za 

kaž dé nadechnutí dvacku a za 
prdnutí padesátku. Ono se to ale 

vlastně již děje, třeba ve formě 
emisních povolenek. Jen si to 

vezměte: na začátku zaplatíme 
daň z příjmu, sociální a zdravot-

ní. Podruhé nás zdaní za každý 
výrobek, který kupujeme. Do toho 

uhlíkové daně, takže se minimálně 
třikrát zdaní to samé. A vymýšlí 

se nové a nové způsoby. A pak si 
stejně všechno musíte platit...

V roce 2001 se naštvaným Keňanům podařilo Veolie 
zbavit, ale kvůli penále si na to museli vzít megaúvěr 
od Světové banky, čímž se dostali z louže pod okap. 



40

BYLO NEBYLO

Největší inspirací pro triky fi lmových 
tvůrců byl francouzský spisovatel sci-fi  

Jules Verne. Tato rytina pochází z jeho díla 
Ze Země na Měsíc...   Foto Profi media
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K ouzelníků fi lmového plátna, 
kteří v minulém století doká-
zali originálně a  vizionářsky 
zhmotnit i  ty nejsmělejší lid-

ské fantazie, nebylo mnoho. Vůbec prv-
ním pionýrem, který používal ve svých 
dílech bohatou obrazotvornost, byl 
francouzský režisér Georges Méliès. 
Dědic obuvnické továrny sice původně 
začínal v podniku svého otce, ale od-
mala prokazoval velké výtvarné vlohy. 
A když spatřil v roce 1884 během po-
bytu v  Anglii eskamotérské předsta-
vení, jak se tehdy krkolomně říkalo 
moderní magii a  iluzionismu, nechal 
boty botami a koupil divadlo velkého 
francouzského kouzelníka Jeana-Euge-
na Robert–Houdina; po něm si mimo-
chodem zvolil jméno i  jeden z největ-
ších světových iluzionistů Erik Weisz, 
známý jako Harry Houdini.

A když o rok později Goerges Méliès 
navštívil první fi lmové představení 
bratří Lumièrů, uvědomil si obrovský 
potenciál nové technologie a oba obo-
ry se rozhodl umně propojit. Založil 
vlastní produkční společnost, posta-
vil první fi lmový ateliér a stal se pio-
nýrem disciplíny, na které stojí celá 
dnešní kinematografi e. Jeho fi lmové 
triky měly samozřejmě k  dnešní do-
konalosti a  realističnosti vzhledem 
k  omezeným technologickým mož-
nostem daleko, ale princip některých 
z  nich se používá dodnes. Například 
stop trik. To se jednou panu Mélièsovi 
při natáčení dění na ulici zasekla ka-
mera, a fi lm se v ní zastavil. Po chvíli 
se přístroj opět rozběhl, ale mezitím 
se podoba ulice změnila. Lišilo se jak 
rozestavení automobilů, tak kolem-

jdoucích lidí. Když si autor natočený 
fi lm pustil, všiml si, že jeden vůz se 
plynule transformoval v jiný a „proho-
dili“ se i kolemjdoucí lidé. Díky tomu-
to triku bylo najednou možné ve fi lmu 
proměnit lidi nebo je nechat úplně 
zmizet ze scény. Nechat ve fi lmu zmi-
zet něco, co existuje, je ale – při vší 
úctě – o poznání snazší než natočit to, 
co neexistuje. Případně něco, o  čem 
vůbec netušíme, jak vypadá.

Mezi nejuznávanější Mélièsova díl-
ka patří patnáctiminutový vědecko-
-fantastický fi lm z  roku 1902, tehdy 
označovaný za celovečerní, který 
pojednává o fi ktivním letu na Měsíc. 

Cesta na Měsíc je zároveň vůbec prv-
ním fi lmem s  uceleným příběhem. 
Na setkání astronomů jeden z  nich 
navrhne zbylým šesti kolegům cestu 
na Měsíc. Postaví si kapsli ve tvaru 
projektilu a obrovský kanón, kterým 
se hodlají nechat do vesmíru vystřelit. 
Astronomové nastoupí a  jsou vystře-
leni za asistence krásných žen, které 
hrají sboristky slavného pařížského 
kabaretu Folies Bergères (Bláznivé 
pastýřky). Měsíc sleduje přibližující se 
kapsli, která ho zasáhne přímo do oka. 
Po bezpečném přistání astronomové 
vystoupí na měsíční povrch a  v  dáli 
sledují Zemi. Prozkoumávají vesmírné 
těleso, ale nakonec je zajmou Seleni-

té, z poloviny lidé a z poloviny hmyz. 
Astronomům se naštěstí podaří utéct, 
pět se jich dostane zpátky do kapsle 
a šestý použije lano, aby přetáhl kapsli 
přes okraj Měsíce. Ta nakonec i s šes-
tým členem posádky spadne do ves-
míru a přistane v oceánu, odkud jsou 
lodí všichni zachráněni a odvezeni na 
břeh.

Z  fi lmu se stal obrovský kasovní 
trhák. Ovšem když jej chtěl Georges 
Méliès promítat ve Spojených stá-
tech amerických, ukradl mu celé dílo 
nechvalně proslulý zloděj vynálezů 
a bezskrupulózní obchodník Th omas 
Alva Edison, který je v učebnicích ne-

právem uváděn jako velký vynálezce. 
Jeho sláva je přitom založena převáž-
ně na tom, že si přivlastňoval nápady 
jiných vynálezců v čele s Heinrichem 
Göbelem, skutečným objevitelem žá-
rovky. A  když například geniální Ni-
kola Tesla ohrožoval jeho technologii 
se stejnosměrným proudem mnohem 
lepším nápadem zahrnujícím proud 
střídavý, Edison zaplatil dětem z uli-
ce, aby posbírali domácí mazlíčky, 
a  nebohé pejsky a  kočičky pak před 
zraky davů usmažil Teslovým přístro-
jem. A to jen proto, aby ukázal, jak je 
pro běžnou domácnost Teslův proud 
nebezpečný. Dodnes lze zhlédnout 
na internetu i drastické video z roku 

Karel Zeman často používal stylizaci a vytvoření 
imaginárního světa. V Cestě do pravěku ale poprvé 
použil animaci k vytvoření dechberoucí reality. 

Cesta z PRAVĚKU
Mezi první kouzelníky fi lmového plátna, kteří dokázali spojit fi lm a iluzi, patřili 

francouzský tvůrce fi lmových triků George Méliès a jeho obdivovatel, český velikán 
Karel Zeman... 
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1903, jak takto Edison usmrtil dokon-
ce slona.

Bohužel pro Mélièse, jelikož byl 
Edison podvodníkem multioborovým, 
udělal si tajně několik kopií Cesty na 
Měsíc a sám ji distribuoval a vydělával 
na ní, zatímco skutečný autor neviděl 
ani dolar. Režisér v rozčilení, že je jeho 
film bezostyšně kopírován a  šířen, 
spálil na protest v roce 1913 sadu ne-
gativů. Jedna černobílá a jedna barev-
ná verze se přesto dochovala; k vidění 
jsou obě na YouTube a zvláště ta barev-
ná stojí za to.

Snímek je založen na dvou populár-
ních románech přelomu 19. a 20. stole-
tí – Ze Země na Měsíc od Julese Vernea 
a První lidé na Měsíci od H. G. Wellese. 
Téma přistání na Měsíci lidstvo fas-
cinuje již minimálně od antiky. Ze 2. 
stol. n. l. pochází například fantastic-
ké dílo o cestě na Měsíc od antického 
autora Leukianose ze Samosaty s ná-
zvem Pravdivé příběhy, kde se ukáže, 
že je Měsíc obydlen. V 17. století zase 
významný francouzský filozof a spiso-
vatel Hector-Savinien de Cyrano, zná-
mý jako Cyrano z  Bergeracu, sepsal 

dva satirické a  vtipné utopické ces-
topisy, jeden o cestě na Měsíc a dru-
hý, který nestihl dokončit, s názvem 
Cesta do Sluneční říše. Cyrano, jehož 
veliký nos velikého ducha značil, ná-
zorně, a přitom zábavně a originálně 
demonstroval objevy a  dohady kos-
mologie v 17. století, a taky si utaho-
val z církve i společnosti. Předpovídá 
tu mimochodem vznik rakety. Pře-
kvapivým autorem, který líčil cesty 
na Měsíc, jako zrozené pro pozdější 
filmařské triky, byl i romantický bás-
ník a prozaik Edgar Allan Poe, autor 
hororového Havrana.

Cesta do pravěku
Zatímco papír snese ledacos, dřívější 
filmová technika nebyla ani zdaleka na 
tak vyspělé úrovni, aby dovolovala na-
točit dílo natolik realistické, které by 
umožňovalo lidem podsunout oprav-
dovou iluzi cesty na Měsíc. Na tu si tak 
diváci sci-fi museli počkat až do roků 
1968 a 1969, kdy se uskutečnil pověst-
ný „malý krok pro člověka a velký skok 
pro lidstvo“. Minimálně v oblasti filmo-
vých triků určitě…

Ještě předtím ale o stupeň propraco-
vaněji ztvárnil měsíční putování jeden 
z nejlepších a nejoriginálnějších filmo-
vých režisérů všech dob, který vypus-
til na plátno celou řadu ohromujících 
filmových triků. Od smrti Karla Ze-
mana, jednoho z nejlepších filmových 
tvůrců všech dob, uplynulo loni 30 let. 
Právě genialita „kouzelníka filmového 
plátna“, jak se mu přezdívalo, inspiro-
vala i takového velikána, jako byl Ste-
ven Spielberg, tvůrce Jurského parku, 
jenž později zdokonalil Zemanovu ge-
niální Cestu do pravěku z roku 1955.

Karel Zeman sbíral za svá díla filmo-
vé ceny na nejlepších festivalech a me-
zinárodních výstavách, od Cannes 
přes Brusel po San Sebastian. A i když 
zemřel již v  roce 1989, jeho práce je 
dodnes dávána za vzor ve všech dob-
rých filmových učebnicích. Zemanovy 
triky byly tak precizní a hravé, až se 
tajil dech.

Když si zajdete do Muzea Karla Ze-
mana na pražské Kampě, odkryje se 
vám jeho know-how v celé genialitě. Ve 
svém nejznámějším filmu Cesta do pra-
věku z roku 1955, kde se čtyři chlapci 
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vydávají na dřevěné loďce proti prou-
du času, v podstatě zfi lmoval učebnici 
paleontologie. Zatímco v ostatních dí-
lech často používal loutky a výtvarné 
umění ke stylizaci a vytvoření imagi-
nárního světa, v Cestě do pravěku po-
užil poprvé loutky a animaci k vytvo-
ření dechberoucí reality. V muzeu jsou 
všechny Zemanovy triky rozpitvány 
do nejmenšího detailu.

I  nejikoničtější scéna, kterou si 
z dětství pamatuje nejedna generace, 
je zde vysvětlena a  znázorněna krás-
ně polopaticky. Před kameru režisér 
umístil relativně malý pohyblivý mo-
del mamuta. Reálná scéna se natáčela 
na fryštácké přehradě, kterou vybudo-
val Tomáš Baťa, aby zásobovala pitnou 
vodou stále se rozrůstající Zlín. Čtve-
řice hlavních hrdinů jezdila loďkou po 
přehradě, a  protože byli vzdáleni od 
kamery desítky metrů, mamut se zdál 
o to obrovitější. Pozadí pravěkých hor 
se pak vytvořilo pomocí takzvané do-
kreslovačky.

Dokreslovačka opticky propojí reál-
ný záběr s  malbou na desce, která je 
natočena zvlášť a  dosazena do horní 
části obrazu, v  tomto případě kluků 
na přehradě. Všechny tři části, mamut, 
kluci na řece a malba na desce v poza-
dí, se opticky dokonale spojí v  jeden 
funkční celek. K  tomu, aby propojení 
působilo skutečně realisticky, důvtip-
ný režisér využíval stínů v krajině i od-
razů vodní hladiny.

Spojit oddělené záběry se podařilo 
díky technice děleného obrazu – u zá-
běrů chlapců na řece se osvětlila jen 
spodní část obrazu, a u malby na desce 
naopak pouze horní, takže do sebe při 
spojení obou obrazů zapadlo vše jako 
puzzle.

V další části trikového muzea, kde 
zůstávají stát v  němém úžasu děti 
i  dospělí, může návštěvník spatřit 
kulisy z  dalšího Zemanova veledíla 
jménem Baron Prášil. Zde režisér do-
vedl svoji dokreslovačku k dokonalos-
ti, když se mu podařilo umístit jednu 
polovinu kulisy létajícího koně do 
přední části ateliéru, druhou naopak 

První cestu na Měsíc podnikl tvůrce 
fi lmových triků Georges Méliès (nahoře). 
Na Měsíc se s 240 tunami popela vydala 

i kapela Rammstein (vlevo); Český režisér 
Karel Zeman dokázal cestovat na Měsíc 

i do pravěku...   Foto Youtube, Profi media a Šifra
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více dozadu, a za to namalovat pozadí 
tak, že všechny tři úrovně v  jednom 
záběru kamery opticky splynuly v je-
den celek a kůň mohl létat vesele po 
vesmíru. Tím, že navíc dokázal ve fi l-
mech namalované pozadí, stejně jako 
modely strojů či kulisy (například ve 
Vynálezu zkázy), rozhýbat různými 
klikami a táhly, dal vzniknout Zeman 
i úžasné iluzi pohybu. 

Zemanův způsob vytváření iluze 
reality nápadně připomíná metodu 
přední projekce, kterou jsme popiso-
vali v předchozím čísle Šifry a kterou 
dovedl v 60. letech 20. století k dokona-
losti americký režisér Stanley Kubrick. 
Respektive naopak – Kubrickova me-
toda připomíná tu Zemanovu. Je dosti 
pravděpodobné, že se americký režisér 
u  svého českého předchůdce, jenž se 
narodil o osmnáct let dřív a o deset let 
dříve zemřel, inspiroval. A  pokud ne 
přímo u něj, tak zcela jistě u Zemanova 
spolupracovníka a výrazné tváře nové 

fi lmové vlny 60. let Pavla Juráčka a jeho 
vesmírné sci-fi  Ikarie XB-1 z roku 1963.

Pozoruhodné je, že oba borci, Ze-
man i Kubrick, stejně jako jejich před-
chůdce Georges Méliès, ztvárnili ve 
svých fi lmech Baron Prášil a 2001: Ves-
mírná odysea mimo jiné právě přistání 
na Měsíci, a to pomocí velmi podobné-
ho principu. Jediný rozdíl je v kvalitě 
pozadí – zatímco český režisér musel 
použít malované pozadí, a  tak divák 
i přes nádherné zpracování poznal, že 
se nejedná o realitu, jeho následovník 
Kubrick měl k  dispozici dokonalej-
ší technologii v  podobě speciálních 
scotchlitových desek, na nichž vypa-
dalo pozadí sice rovněž staticky, ale 
dokonale realisticky. Na desky se totiž 
promítaly perfektně ostré fotografi e.

Pobyt na Měsíci tak sice dokázal 
natočit již v roce 1902 Goerges Méliès 
a o 60 let později i Karel Zeman, ale až 
Stanley Kubrick mohl natočit přistání 
na Měsíci, které bylo k nerozeznání od 

skutečnosti. Teprve na konci 60. let, 
s  dokonalejší metodou přední projek-
ce, kdy se natočí reálná scéna v ateliéru 
a  do zadní části studia se umístí po-
zadí, se mohlo lidstvo vydat na Měsíc 
doopravdy. 

Všichni žijeme v Americe
V předchozích vydáních Šifry jsme se 
zabývali otázkou, zda bylo s  tehdejší 
technologií jednodušší na bezmála 400 
tisíc kilometrů vzdálený Měsíc letět, 
nebo přistání natočit v  příznivějších 
podmínkách na Zemi.

Podrobně jsme technicky analy-
zovali dostupné fotografi e z  Měsíce 
z archivu NASA a popisovali jsme sérii 
„náhod“ a  souvislostí, které propojují 
Kubrickovu fi lmovou Vesmírnou ody-
seu se záběry z Měsíce. Díky dokonalé 
ostrosti těchto snímků a  viditelném 
přechodu na obrázcích, jenž ukazuje 
na použití stejné metody jejich poří-
zení jako ve Vesmírné odyseji, existuje 

V pražském Muzeu Karla Zemana návštěvník 
pochopí, jak se dostal na Měsíc Miloš 

Kopecký coby Baron Prášil, i jak dokázali lidé 
v Zemanových fi lmech létat. V němém úžasu 

tu zůstávají děti i dospělí... 
Foto Profi media a Šifra
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důvodné podezření, že si režisér kro-
mě fi lmu „střihl“ souběžně i utajenou 
bokovku v  podobě umně zinscenova-
ného přistání na Měsíci, vydávaného 
americkou vládou a Národním úřadem 
pro kosmonautiku a  letectví (NASA) 
za skutečné. Vesmírná odysea se tak 
mohla stát zástěrkou mnohem většího 
projektu Apollo.

Kromě mnoha nepřímých důkazů 
a  indicií je tím nejpádnějším argu-
mentem až příliš dokonalá ostrost 
pozadí, jak jsme naznačovali minule. 
Neboť aby bylo docíleno takovéto os-
trosti fotografi í, muselo být jejich po-
zadí umístěno velmi blízko od čočky 
kamery a fotoaparátu. Pokud by byly 
objekty na fotografi i ve velké vzdále-
nosti od sebe, nikdy by nemohly být 
takto ostré. 

Pokud se posuneme na časové ose 
ještě dál, do doby pokubrickovské, na 
úrovni současných fi lmů vidíme, že 
dnes by bylo natočit přistání na Marsu, 

Měsíci či kdekoli jinde – mnohem jed-
nodušší. Dnešní fi lmy se natáčejí tak, 
že za herci a děním ve studiu visí čisté 
zelené plátno, na které se následně po-
čítačovou grafi kou dodělávají speciální 
triky a  propracovaná pozadí. Natočit 
tak lze úplně cokoli, třeba modré Ava-
tary na létajících skálách fi ktivní pla-
nety Pandora…

Pro příklady ale nemusíme chodit 
ani do Hollywoodu. V  roce 2004 ně-
mecká skupina Rammstein natáčela 
klip k písni Amerika. Bylo to tři roky 
poté, co armáda Spojených států ame-
rických obsadila Afghánistán, a  rok 
po napadení Iráku, takže je text i klip 
velmi kritický a ironický. „Všichni žije-
me v Americe, Amerika je báječná (…) 
A kdo nechce tancovat do konce, ještě 
neví, že tancovat musí (…) Všichni žije-

me v Americe, Coca-Cola, Wonderbra. 
Všichni žijeme v  Americe, Coca-Cola, 
občas válka,“ zpívá svým hlubokým 
hlasem zpěvák Till Lindemann.

Kapela si mimochodem v  protest-
songu viditelně utahuje právě z ame-
rického přistání na Měsíci. Do areálu 
opuštěné chemičky v  Rüdersdorfu 
u  Berlína nechala produkce kapely 
navézt 240 tun popela, aby bylo mož-
né vytvořit měsíční krajinu a  scény 
byly věrohodné. To se povedlo skvěle, 
a tak kapela křepčí na Měsíci ve ska-
fandrech zapůjčených v  Hollywoodu 
kolem zapíchnuté americké vlajky. Ne-
chybí ani lunární modul Orel, který je 
k nerozeznání od skutečného stanio-
lového chrastítka, jímž údajně astro-
nauti přistáli 21. července 1969 v tiché 
části Měsíce pojmenované Moře klidu.

Vtipná je jak bicí souprava NASA, 
tak pinballový hrací automat s motivy 
ze Star Treku, ale i návod na instala-
ci americké vlajky jako z  IKEA či zá-

běry, jak televizní diváci fascinovaně 
sledují měsíční záběry, pořízené ve 
skutečnosti kapelou Rammstein po-
blíž Berlína. Pozoruhodné je i  to, že 
je v čase 1:26 v klipu připomenuta též 
Kubrickova metoda přední projekce, 
když jsou za studiovou scénou Ramm-
steinů promítány ofi ciální fotografi e 
NASA i  s  lunárním vozítkem – takže 
to vypadá, jako by Rammsteini oprav-
du byli na Měsíci. Celý klip končí po-
tleskem a  výmluvným záběrem do 
studia, kde je vidět, jak pobyt na Mě-
síci německá kapela natáčela, a větou 
„Houstone, máme problém“… Co tím 
chtěli asi básníci říct?

Pro režiséra klipu Amerika Jörna 
Heitmanna muselo být takové natá-
čení brnkačka. S  podmínkami, které 
měl před padesáti lety Stanley Kub-

rick, se to vůbec nedá srovnávat. Ku-
brick byl tehdy mužem, který dokázal 
díky své genialitě předběhnout dobu 
a  který odstartoval novou éru mo-
derního fi lmového iluzionismu. Jeho 
pravděpodobně největší fi lmové dílo, 
přistání na Měsíci a  cestování kos-
mem ve Vesmírné odyseji v roce 1968 
(a možná i to skutečné o rok později 
v televizním přenosu pro 600 000 000 
diváků po celém světě), odstartovalo 
éru dokonalých trikových fi lmů, v níž 
se zrodily Hvězdné války, Čelisti, Ná-
vrat do budoucnosti nebo Superman. 
Stanley Kubrick byl také prvním fi l-
mařem, jemuž se podařilo propojit 
realitu a fi kci takovým způsobem, že 
běžný divák nepozná rozdíl. S  tro-
chou nadsázky by se dalo říct, že 
kvalita jeho práce a smysl pro detail, 
které se pohybovaly na samé hrani-
ci tehdejších lidských a  technických 
možností, byly tak veliké, že dokázaly 
vystřelit lidstvo až na Měsíc.   vid 

Dokreslovačka opticky propojí reálný záběr s malbou na 
desce, která je natočena zvlášť a dosazena do horní části 
obrazu, v tomto případě kluků na přehradě... 



CivilizaCe

Domnívám se, že z diskusí o kli-
matických změnách se stává 
nové náboženství. A  dovolte 
mi proto, abych byl kacířem. 

Již miliony let se na naší planetě střídají 
teplá a chladná období. Uvádí se, že před 
několika miliony let dokonce byla prů-
měrná teplota na zeměkouli o tři stupně 

vyšší, než je dnes. A nejsem si jist, zda 
rozhodujícím faktorem globálního otep-
lení je právě lidská činnost, a nikoli pří-
rodní zákony, pohyb zemské osy a další 
kosmické vlivy.“ Tato slova nepronesl na 
přelomu roku žádný uvážlivý vědec, kte-
rý se snažil zahájit odbornou diskusi na 
téma změny podnebí, ale velmi překva-

pivě zazněla z  úst českého prezidenta 
Miloše Zemana při jeho vánočně nevá-
nočním projevu.

Český prezident se sice v  odborných 
otázkách dost často mýlí nebo si některé 
detaily upravuje a ohýbá k obrazu své-
mu, případně volí takový tón, který vede 
místo vyvolání debaty k hádkám a osob-

až to pěkně bouChne…
Co když lidstvo ovlivňuje počasí a s ním spojené globální změny klimatu úplně 
jinak než tím, že jezdí kombíky, používá plasty, špatně třídí odpad a na dovolenou 
nepluje plachetnicí?

Dnes je v Grónsku led, nebylo tomu ale 
tak vždy... I proto jeho název v překladu 

znamená Zelená země.   Foto Profimedia
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ním útokům, v tomto případě ale trefi l 
hlavičku přesně na střed, aniž by přitom 
někoho stihl urazit. Nějak tak by se to-
tiž mělo přistupovat k diskusi o každém 
složitém tématu.   

Ostré reakce na sebe přesto nenecha-
ly dlouho čekat. „Současné změny mají 
i  své přirozené důsledky, ale nastávají 
strašně rychle a  nejde opomenout, že 
je to vlivem lidstva. Lidská civilizace 
je tak silná, že diktuje planetě, nejde 
opomenout, že sedm miliard lidí je tak 
silný fenomén, že to má vliv na fungo-
vání Země,“ pustil se do Zemana ředitel 
Ústavu výzkumu globální změny Akade-
mie věd České republiky Michal Marek. 
„Je jasné, že klimatická změna je tady 
a stojí za ní člověk. Patří to k vědeckému 
poznání a zpochybňovat to považuji za 
krajně nezodpovědné.“

Ještě prudčeji zareagoval Pavel Kindl-
mann z  Ústavu pro životní prostředí 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy. Podle něj by se prezident měl za-
bývat tím, čemu rozumí, a neměl by se 
dotýkat „věcí, ve kterých je naprostým 
diletantem“: „Neměl by také zneužívat 
svého postavení k tomu, aby lidi ohlupo-
val pohádkami o  jakémsi klimatickém 
náboženství.“

Povánoční přestřelka krásně ilustro-
vala paradox dnešního světa, který se 
mění stejně rychle jako počasí. Zatímco 
ve středověku byli za své kacířské názo-
ry upalováni, vězněni a pronásledováni 
vědci náboženskými inkvizitory, které 
nezajímaly argumenty ani fakta, ale 
pouze jejich vlastní dogmata, jimiž drže-
li lidstvo v šachu, po pár set letech se role 
obracejí. Dnes naopak ti, kteří by měli 
svobodně argumentovat, dokazovat 
a otevřeně o výsledcích poznání debato-
vat, tedy vědci, by když ne upalovali, tak 
aspoň umlčovali, zostouzeli a zakazova-
li. A tak často nejen popírají zásady své 
profese a  principů kritického myšlení, 
ale místo aby na to aspoň neupozorňo-
vali, jako dítě přistižené s hnědou pusou 
nahlas křičí, že čokoládu zbaštil Tonda.

Je to prostě tak, jak říkáme MY, a kdo 
s  tím nesouhlasí, tak je hlupák nebo 
darebák. Jenže tento modelový případ, 

podobně jako desítky jiných v poslední 
době, ukazuje, že není ani tak podstatné, 
kdo co říká a  jestli je nám sympatický 
nebo ne, ale co kdo říká. Případně proč 
to říká…

S  trochou ironie bychom klimatolo-
gům, ze kterých namísto erudice čiší 
stále více spíše arogance, mohli vzkázat: 
„Jistěže za změnou klimatu stojí člověk. 
Protože kdyby za ní nestál, nemohly by 
existovat vaše ústavy a vy byste v nich 
nemohli dělat ředitele.“

Budeme-li se ale držet samotné vědy 
a  fyziky, tak jednoduché jako v  jejich 
kanceláři a  politbyru Evropské unie to 
s globálním oteplováním skutečně není 
a nikdy nebylo.

Zelená země
K otázce měnícího se klimatu prezident 
ve svém projevu ještě podotkl: „Rád 
bych to ilustroval jedním příkladem – 

Grónsko, Greenland, tedy zelená země, 
bylo před tisíci lety bohatým ostrovem 
s  pastvinami, stády dobytka, čtrnácti 
farnostmi. Pak přišla malá doba ledová 
a obyvatelé Grónska zemřeli dílem hlady 
a dílem zimou.“

Zmínění potrefení kohouti ze všech 
těch globálně oteplovacích kateder 
a ústavů pro životní prostředí se Zema-
novi sice smáli, ale ani tady nebyl mimo. 
Jeho slova přesně před rokem potvrdila 
historicko-klimatologická studie, která 
uvedla, že v době, kdy žili Vikingové, bylo 
Grónsko skutečně zelené, jak ostatně na-
značuje i jeho anglický název.

Američtí klimatologové z  Northwes-
tern University rekonstruovali klima-
tické záznamy z Grónska za poslední tři 
tisíce let. Vyvodili z nich, že v době, kdy 
se tam dostali Norové, tedy v letech 985 
až 1450, panovalo v  Grónsku mnohem 
mírnější klima než ve stoletích předtím 

a  potom. Aby dokázali vědci říct, jaké 
klima bylo v Grónsku před třemi tisícile-
tími, studovali jádra usazenin nalezená 
poblíž osad Vikingů. Z chemických látek 
obsažených v jednotlivých vrstvách zjiš-
ťovali, jaké byly v daných letech teploty, 
a výsledkem byla doposud nejrozsáhlejší 
tepelná mapa Grónska. V  době, kdy se 
klima v  Grónsku začalo zase výrazněji 
měnit a nebylo tak stabilní, tedy na kon-
ci teplého období, Vikingové Grónsko 
opustili. A těžko předpokládat, že zrov-
na Vikingové nebo jejich předchůdci jez-
dili dieselovými vozy nebo provozovali 
uhelné elektrárny.

Vědci poplatní současné celoevropské 
zelené ideologii, která skutečně vykazu-
je rysy typické pro ortodoxní nábožen-
ství, bez důkazů a  fakty podpořených 
argumentů šíří jediný správný názor, že 
za probíhající změnu podnebí může vý-
hradně činnost člověka a hromadění CO2 

a dalších plynů v atmosféře. Ve splašené 
honbě za omezením skleníkových plynů 
pak neváhají obviňovat ze stavu planety 
třeba i krávy, které prdí metan.

Skutečně ale souvisí v  přímé úměr-
nosti lidský průmysl s tím, že se otepluje 
planeta? O tom, že má činnost moder-
ního člověka na kondici planety Země 
neblahý vliv a devastuje půdu, vodu, lesy, 
vzduch i vše živé, nemůže být sporu. Sta-
čí se podívat okolo sebe.

Úplně jiná věc ale je, že mainstreamoví 
klimatologové, podporovaní a do funkcí 
dosazovaní politiky a korporacemi, ten-
to fakt začali z politických a fi nančních 
důvodů spojovat s  globálním oteplová-
ním. A to pak řešit způsobem, který do 
oboru přinese – čistě náhodou – obrov-
ské dotace, a z lidí a fi rem vytahat vyšší 
daně. Takový přístup a  argumenty na 
jeho podporu jsou pak už mnohem pro-
blematičtější.

Když dvě události probíhají současně, neznamená to, 
že jedna z nich zapříčiňuje druhou. Ničíme-li životní 
prostředí, nemusí růst teploty právě kvůli tomu...
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Jde totiž o  podobný argumentační 
a logický faul, jako byste si někde ve sta-
tistikách vyčetli, že v létě roste spotřeba 
zmrzliny a také počet pohlavních styků, 
a  začali tvrdit, že zmrzlina způsobuje 
chuť na sex a zvyšující se četnost souloží. 
Tomuto jevu se říká falešná korelace. Ko-
relace ale neimplikuje kauzalitu.

Zjednodušeně řečeno – když dvě udá-
losti probíhají současně, neznamená to, 
že jedna z nich zapříčiňuje druhou. Ni-
číme-li tedy životní prostředí, nemusí to 
nutně znamenat to, že je naše nerozum-
né počínání jasnou příčinou rostoucích 
teplot na Zemi. Neznamená to ale v žád-
ném případě ani to, jak se snaží často ve-
řejnost přesvědčovat takzvaní „popírači 
globálního oteplování“, že je dobré kácet 
lesy, otravovat vodu, ničit půdu, genetic-
ky upravovat jídlo či narušovat přírodní 
cykly a tvářit se, že se nic neděje, klima 
na Zemi se nemění a všechno bude fajn…

Pravda není černobílá. A tak si navzdo-
ry tomu, anebo právě proto, co jsem prá-
vě napsal, tentokrát dovolím podívat se 
na věc ještě z úplně jiného úhlu. I když 
zelení aktivisté z  řad byznysmenů, po-
litiků, vědců i veřejnosti často jedou na 
vlně hysterie, falšují data i  statistiky 
a celkově nehrají moc fér, vůbec to nevy-
lučuje, že v tom zásadním, tedy že člověk 
svojí činností ovlivňuje probíhající změ-
nu klimatu, mohou mít pravdu. Možná 

ale tohle ovlivňování probíhá docela ji-
nak než tím, že jezdí kombíkem, tankuje 
diesel, prdí jako krávy, vyhazuje kelímky 
od piva do normální popelnice a na do-
volenou nepluje plachetnicí.

Kosmická bouřka 
V rámci amerického pokusu Starfi sh Pri-
me 9. července 1962 vystoupala raketa 
Th or s hlavicí o síle zhruba 1,4 megatuny 
výbušniny trinitrotoluen (TNT) do výš-

ky 400 kilometrů nad povrchem. Podle 
plánu explodovala nad Johnstonovým 
atolem, odkud vylétla, zhruba tisíc kilo-
metrů jihozápadně od Havaje. Výsledek 
experimentu autory překvapil, neboť měl 
výrazně silnější účinky, než se očekávalo. 
Při explozi vznikl rozpínající se oblak io-
nizovaných částic a elektronů s vysoký-
mi energiemi. Nabité částice zachycené 
v  magnetické pasti Země poškodily tři 
družice na oběžné dráze a některé se po-
dařilo zachytit až po pěti letech. Proud 
těchto částic poškodil také tranzistory 
telekomunikační družice Telstar 1.

Pokusné výbuchy na přelomu 50. 
a 60. let ukázaly nejen to, že člověk do-
káže rozpoutat „kosmickou bouřku“ 
na oběžné dráze, ale také to, že může 
ovlivňovat „kosmické počasí“ v podobě 
toků nabitých částic v magnetickém poli 
Země. A nepotřebuje k tomu ani jaderné 
výbuchy. Vědci si totiž během nejrůzněj-
ších povýbuchových měření všimli v 70. 
letech i toho, že množství nabitých čás-
tic v kosmu ovlivňuje kromě vesmírných 

explozí i  obyčejné pozemské vysílání, 
konkrétně takzvané velmi dlouhé vlny 
(VDV) – rádiové vlny o frekvencích 30 až 
300 KHz, tedy od 10 do 100 kilometrů. 
Kvůli omezenému rozsahu se nepouží-
vají k běžnému vysílání ani k sofi stikova-
nější projekty, užitečné mohou být ma-
ximálně tak pro rádiovou navigaci nebo 
pro komunikaci s ponorkami. Právě tyto 
vlny se z nějakého důvodu dobře osvěd-
čily při „čištění“ vesmírného prostoru od 
elektronů. Vyšlo tedy najevo, že lidstvo 
ovlivňuje „počasí ve vesmíru“, aniž o tom 
vědělo.

Bude teplo, nebo zima? V Grónsku nám je 
vždycky prima...   Foto Pro� media

Pokusné výbuchy na přelomu 50. a 60. let ukázaly nejen 
to, že člověk dokáže rozpoutat „kosmickou bouřku“ na 
oběžné dráze, ale i to, že může ovlivnit „kosmické počasí“.
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Místo aby však lidé začali zkoumat 
vedlejší účinky těchto jevů a zahrnuli do 
výzkumů třeba bezdrátové Wi-Fi záření, 
přechází na stále silnější sítě, nejnověji 
páté generace (5G). A pouští se do oblas-
tí, kterým absolutně nerozumí a jejichž 
následky neumějí odhadnout.

Při měření následků divokých ves-
mírných pokusů v 60. letech se američtí 
vědci soustředili nejen na sledování čás-
tic v oblasti jaderného výbuchu, ale i na 
oblasti, kde se radioaktivní částice po-
hybují zcela běžně, a to v nejhustší kon-
centraci – v takzvaných Van Allenových 
radiačních pásech, které Zemi chrání 
před ničivým slunečním větrem, jenž 
by naši planetu usmažil na uhel. Jakmile 
se elektrony ze slunečního větru, které 

dosahují nadzvukové rychlosti kolem 
500 kilometrů za sekundu, dostanou 
do Van Allenových pásů, okamžitě ještě 
víc zrychlí na tak obrovskou rychlost, že 
se stanou nestabilními a rozpadnou se. 
Tím ztratí svoji rychlost i nebezpečnost. 

Právě Van Allenovy pásy a radioaktivi-
ta ve vesmíru jsou důvodem, proč lidstvo 
necestuje ve vesmíru dál než do výšky 
kolem 400 kilometrů, kde se nachází 
též Mezinárodní vesmírná stanice (ISS). 
(Jediný případ, kdy se pustilo dál, jsou 
údajné cesty na Měsíc v na přelomu 60. 
a 70. let; to je ale, jak již vědí i čtenáři Šif-
ry, úplně jiná kapitola.)

Co by udělal v takové situaci normál-
ní člověk? S pokorou by stáhl ocas mezi 
nohy a s respektem se přestal vrtat ve 

věcech, o jejichž síle nemá páru, a držel 
by se na svém hřišti. Ne tak šílení vědci. 
A politici. Když si Američané po svých 
jaderných výbuších v  radioaktivním 
vesmíru náhodou všimli, že velmi dlou-
hé vlny (VDV) tyto elektrony s vysokou 
rychlostí ovlivňují, pojali nápad, že bude 
rozumné začít měnit složení Van Alleno-
vých pásů.

V  současné době vkládají své naděje 
do zařízení umístěných přímo na oběž-
né dráze. Letos by tak měly proběhnout 
první pokusy o  „nápravu“ radiačního 
pásu s pomocí zařízení DSX, které ame-
rické letectvo poslalo do vesmíru v roce 
2019 na raketě Falcon Heavy. Jde o  ja-
kousi osmdesátimetrovou anténu, která 
bude do radiačních pásů vysílat velmi 
dlouhé vlny a „čistit“ vesmír od radioak-
tivity. Od té, která chrání Zemi od ještě 
větší radioaktivity ze Slunce. Nakolik je 
takové počínání rozumné, nechť laskavá 
čtenářka či laskavý čtenář uváží sami.

V roce 2021 by měl následovat expe-
riment SMART (Space Measurements 
of a Rocket-Released Turbulence – Kos-
mické měření raketou vytvořených 
turbulencí). Na oběžnou dráhu by měl 
být vypuštěn oblak 1,5 kilogramu bá-
ria, které sluneční záření ionizuje, čímž 
vznikne oblak plazmatu produkujícího 
záření.

Kritici ale upozorňují, že  jaderné vý-
buchy, urychlování částic a  podobné 
vesmírné inženýrské hokusy pokusy 
mohou mít dalekosáhlé vedlejší efek-
ty. Mimo jiné může vznikat například 
značné množství oxidů dusíku, které by 
mohlo narušit ozónovou vrstvu.

Podobné věci, které se chystají vědci 
provádět ve vesmíru, začali již před ča-
sem praktikovat zde na Zemi v oblasti 
počasí a  klimatu. Takzvaný geoinžený-
ring je dávno v  plném proudu, i  když 
se o něm veřejně příliš nemluví. Přesto, 
nebo proto, bychom si měli položit zá-
sadní otázku: Bylo dřív vejce, nebo sle-
pice? Provádí se klimatické inženýrství 
proto, že se zbláznilo klima a  počasí? 
Nebo počasí a klima blázní proto, že se 
lidi vrtají v něčem, v čem by se vůbec vr-
tat neměli?  vid 
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V Japonsku představuje navazování milostných 
vztahů přímo život ohrožující problém...

Foto archiv Vo
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T    i  dnešní mladí,“ povzdechne si 
každá generace přesně v momen-
tu, který signalizuje, že zrovna 
přestává být mladá. Nemusí to 

ale znamenat jen skrytou závist, masko-
vanou za rozumnost – častou příčinou 
neporozumění mezi lidmi je sprintující 
doba, měnící se ekonomické podmínky 
či technologické revoluce všeho druhu. 
Dřív bylo zkrátka pro naše pradědečky 
mnohem snazší zvednout prababičkám 
sukni na poli u lesa a odkutálet se s nimi 
o přestávce někam za mez, či našim ot-
cům balit matky ve stylu hitu Láska na vsi 
písničkáře Pokáče – „vzpomínáš, jak po-
znali jsme se, na hasičským plese, já rámě 
nabídnul ti, když hráli Katapulti“.

Co má ale mladý člověk dělat ve skle-
něnobetonové korporaci, kde jsou kame-
ry snad i ve výtahu, všichni jsou děsně 
proaktivní a vzrušení manažerům způ-
sobuje pouze stoupající index akcií na 
burze?

Asi nejpodivuhodnější generací, které 
mají ostatní lidé největší problém poro-
zumět, jsou zřejmě mladí Japonci. Jestli 
je v Japonsku obtížné prosadit se na pra-
covním trhu, najít si partnera vzhledem 
k místnímu životnímu stylu je snad ještě 
těžší. Oč aktivnější jsou totiž Japonci v to-
várnách a kancelářích, o to mizerněji si 
vedou v ložnicích.

Problém s  navazováním vztahů zde 
nabývá život ohrožujících rozměrů a stá-
vá se mezigeneračním – podle nedávno 
zveřejněných vládních statistik je v této 
zemi asi čtvrtina dospělých lidí ve věku 
od 20 do 49 let svobodná. To v zemi vy-
cházejícího slunce velmi často znamená, 
že jsou zároveň single, neboť když už se 

dá pár dohromady, jde o  takovou vzác-
nost, že se raději hned vezmou, než si to 
někdo z nich rozmyslí…

Velkou roli hraje ve skomírajícím japon-
ském randění tradiční vysoké pracovní 
nasazení, kdy zaměstnanci tráví v práci 
téměř veškerý čas, a pokud už jim zbyde 
nějaké volno, jsou tak vyčerpaní, že by při 
pokusech o citové sblížení, či nedejbože 
při sexu, nejspíš usnuli. A tak se do sezna-
mování vůbec nehrnou.

To by ale nebyl ještě ten největší pro-
blém. „Japonské ženy mají tendenci poža-
dovat od mužů vyšší vzdělání a dobré za-

městnání,“ řekl profesor sociologie Šigeki 
Macuda agentuře AFP, která tento trend 
na konci loňského roku podrobně zkou-
mala. Reportérům se podařilo navštívit 
seznamovací recepci, kde se nervózní 
nezadaní a nezadané snaží navázat kon-
verzaci a vyměňují si životopisy, v mno-
ha případech v doprovodu rodičů. I tyto 
zoufalé akce končí dobře pouze ve dvou 
procentech případů. Rozhodujícím fakto-
rem úspěchu je totiž ekonomický aspekt 
(rozuměj peníze), nikoli přitažlivost či 
sympatie.

Mnoho žen stále trvá na zajištěném 
muži s dobrým příjmem, zvlášť když stá-
le větší počet žen ve výdělcích muže před-
čí. A to se zase nelíbí jim. „Vysoký podíl 
svobodných mužů a žen se nezmění do té 

doby, dokud ženy nepřistoupí na to, aby 
si vzaly muže, který vydělává méně než 
ony,“ myslí si sociolog Masahiro Jamada 
z univerzity Čúó v Tokiu. „V Japonsku se 
neoslabuje jen manželství, ale i samotné 
formování párů. Speciálně u dívek je čas-
té, že rodičovské zázemí je pro ně bezpeč-
ným prostorem, kde mohou čekat, až se 
objeví ideální partner pro sňatek. Místo 
aby se seznamovaly s muži, jejichž příjem 
je zatím nestabilní, raději si počkají doma 
v naději, že se jednou objeví muž s příj-
mem stabilním a dostatečným pro zajiš-
tění rodiny. To je částečně i důvod, proč 

zřejmě mladí Japonci jsou málo sexuálně 
aktivní,“ prozradil profesor Jamada novi-
nářům. 

Například sousední Číňané mají po-
dobný problém – ti by se sice družili rádi, 
ale nemají s kým, neboť je v zemi kvůli 
politice jednoho dítěte, kdy rodiny – 
opět z ekonomických důvodů – prefero-
valy syny, u nichž doufali, že se o ně v dů-
chodu lépe postarají, akutní nedostatek 
nevěst. A tak se do Číny dovážejí ženy na 
vdávání ze severní Koreje, Pákistánu či 
jiných koutů světa. Stejně to řeší Indové. 
Nao pak Číňanky a  Indky vybírají muže 
jako v obchodě a mezi hlavní kritéria pa-
tří auto, dům a výše platu. 

Agentura AFP svoji reportáž z  japon-
ského seznamovacího večírku zakončila 

Dvaačtyřicet procent dospělých mužů a čtyřiačtyřicet 
procent žen v Japonsku přiznává, že ještě nikdy nezažili 
sex. A mnozí po něm ani netouží... 

Ženy za všechny PeníZe
Asi nejkomplikovanějším místem co do navozování milostných vztahů je Japonsko. 
Po sblížení s opačným pohlavím tu nijak zvlášť netouží ani muži, ani ženy, 
a tak tu žije zřejmě nejvíc paniců a panen na světě. A když už se zamilují, tak třeba 
do kreslené fi gurky…
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nepříliš nadějným postřehem – na akci 
si všimli čtyřiasedmdesátiletého muže, 
který přišel hledat vhodnou manželku 
pro svého šestačtyřicetiletého syna, jenž 
je vůči ženám nesmělý a vůbec nedora-
zil, protože byl v práci. Takhle to, chlape, 
opravdu nefunguje.

Japonci ale na rozdíl od Číňanů nebo 
Indů o ženy zase tolik nestojí. Mluví  se 
o  tom, že mileniálové mají paradoxně 
méně sexu se skutečnými partnery než 
jejich předchůdci, a roste též počet lidí, 
kteří o skutečného partnera už ani ne-
stojí. Místo aby se Japonci trochu víc sna-
žili u dívek zabodovat, britský list Guar-
dian nedávno přinesl alarmující čísla, 
podle nichž až sedmdesát procent svo-
bodných japonských mužů a pětasedm-
desát procent neprovdaných žen nemá 
ještě ve dvaceti letech žádnou sexuální 
zkušenost, nepočítáme-li tu s  vlastním 
přirozením. V  pětadvaceti je pak pan-
nami a  panici celá polovina všech svo-
bodných. A čím více je paniců, tím méně 
roste touha po sexu, místo aby to bylo 
naopak. Podle dva roky starého průzku-
mu Národního statistického úřadu 70 % 
mužů a 60 % žen ve věku 18–34 let není 
v žádném partnerském vztahu, a co víc, 
už jej ani nehledají. Dvaačtyřicet procent 
mužů a  čtyřiačtyřicet procent žen se 
pak přiznalo, že ještě nikdy nezažili sex 
a mnozí po něm ani netouží, neboť jsou 
pro ně partnerské vztahy natolik kom-
plikované, že jim nestojí za námahu.

Poslední hřebíček do milostného ži-
vota mladých Japonců zřejmě zatloukl 
nedávný průzkum japonské vlády, který 
zjistil, že celých třicet procent japon-
ských nezadaných žen a patnáct procent 
svobodných mužů mezi dvaceti a devě-
tadvaceti lety přiznává, že se zamilovali 
do postavy v počítačové hře či postavy 
v kresleném seriálu, takzvaného memu. 
A to jsem si myslel, že jsou Japonci po-
divíni, už když jsem si kdysi v novinách 
přečetl, že tam existují automaty na 
použité dámské kalhotky. Trochu jsem 
doufal, že je to jen nějaká bulvární fáma, 
ale poté, co zde zavedli speciální termín 
„moe“, jenž označuje člověka, který mi-
luje virtuální postavu a  v  počítačovém 

světě s ní i randí, případně si ji může vy-
lepšit k obrazu svému, nevím nevím… 
Dokonce prý existují již i  hotely, kam 
si může moe vzít svou virtuální kočku 
a bydlet tam s ní přes herní konzoli. Vý-
hoda je, že ho nemůže peskovat za neu-
klizené ponožky ani se s ním rozejít…

Blikající srdíčko
A teď si v takové zemi najděte normál-
ní děvče, když jste navíc ještě cizinec. 
„Japonci nemají šanci se potkat, a  tím 
trpí celá země. Když už vznikne nějaký 
vztah, tak se ti dva znají buď od dětí, 
nebo z práce. Jednu dobu tu holky nosily 
blikající srdíčko na znamení, že hledají 
vztah. To bylo o dost jednodušší,“ glosuje 
romantické trampoty v zemi vycházejí-
cího slunce šťastný ženáč a otec tří dětí 
Viktor Ono, jehož dráze brusiče a restau-
rátora tradičních samurajských mečů 
jsme se věnovali v předchozích vydáních 

Šifry. Rodák z Prostějova si po svém ze-
snulém učiteli osvojil původní, složitější 
techniku broušení, a pro majitele mečů 
z řad tradicionalistů, tedy těch, kteří se 
zaobírají studiem mečů do hloubky, je 
dnes označován za jediného přeživšího 
tradičního brusiče, jenž se drží striktně 
procesů starých škol z dob, kdy Japon-
sku vládli samurajové.

Aby něčeho takového dosáhl, trávil 
v dílně dny i noci po dobu patnácti let. 
Na nějaké seznamování tak neměl ani 
pomyšlení. Nemluvě o času a penězích. 
Po tvrdých letech odříkání a skutečného 
hladu, kdy se toužebně díval přes výlohu 
na kafe v kavárně, které si nemohl dovo-
lit, se na něj usmálo štěstí. Jak se ale říká, 
štěstí přeje připraveným. Tím, že vykou-
kl ze své ulity a snažil se také trošku so-
cializovat, se spustila tříměsíční lavina 
událostí, která kompletně změnila jeho 
život. K lepšímu.

Porodnost v Japonsku je na historicky 
nejnižší úrovni. Na jednu ženu připadá 
pouze 1,43 dítěte. Rodiny s více dětmi 
začínají být raritou, tak jako ta Viktora 
a Kjóko Onových.   Foto archiv Vo
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Nejprve zamířil na seznamku. Tam ale 
nepochodil, a  když ho začala jedna pri-
mabalerína, jež měla zájem o seznámení, 
hrubě dirigovat a  radit mu, co všechno 
a jak má dělat, aby byl stejně skvělý jako 
ona, vzal nohy na ramena. „Zemřel bych 
do půl roku, kdyby nás dal osud dohro-
mady,“ směje se. Krátce nato se ale sezná-
mil se svou pozdější manželkou Kjóko. 
Úplně obyčejně, když jí pomohl na letišti 
zvednout kufr na váhu a začali si povídat. 
Vzal si na ni mailový kontakt a postupně 
se sblížili, až se za ní přestěhoval do měs-
ta Gifu a po dvou a půl letech se vzali.

Ve stejné době potkal i jednoho velmi 
vlivného sběratele, který mu umožnil od-
razit se výš od země, než si kdy dokázal 
představit. „Náhodně jsem se setkal s jed-
ním z  nejbohatších mužů v  Japonsku, 
který následně vyřešil všechny mé pra-
covní problémy. Vykopl mě přímo do ne-
bes. Vůbec jsem nevěděl, kdo to je. Něco 

po mně chtěl, tak jsem to pro něj udělal. 
Načež mi řekl, že mě zná a že moji práci 
sleduje už deset let! Svěřil mi velmi odpo-
vědnou zakázku, a když jsem se ho ptal, 
zda se toho nebojí, víte, co mi odpověděl? 
,Kdybych se bál, tak bych nic neměl.‘“ A to 
platí nejen v práci, ale i ve vztazích. 

 Velitelka
Díky onomu tajemnému sběrateli získal 
Viktor Ono postupně práci v  několika 
evropských muzeích a  za své broušení 
a restaurování mečů začal obecně inkaso-
vat větší odměny, než byl zvyklý. „Jak se 
dostaneš do soukolí, tak to jede. Byla to 
obrovská změna, jako kdybych přestoupil 
z české ligy do Realu Madrid,“ pochvaluje 
si. Poté, co Viktor stabilizoval svoje pra-
covní a fi nanční podmínky, mohl koneč-
ně začít žít jako (skoro) normální člověk. 

Pokud už se v  Japonsku muži podaří 
oženit, v  typickém rodinném modelu 
manželka ovládá celou domácnost a spra-

vuje veškeré fi nance. Muž, který obvykle 
téměř všechen čas tráví v práci, jí odevzdá 
celou výplatu a manželka mu z toho při-
dělí kapesné, které ona uzná vůči výši jeho 
platu za vhodné. Tedy to, co zbyde po ode-
čtení nákladů na život rodiny a  uložení 
nějaké částky stranou třeba na důchod. 
Například sto korun na den… „Manžel 
má sice po odevzdání výplaty servis, ale je 
v roli otroka a nemá vůbec žádná práva,“ 
vysvětluje Viktor, který o své ženě též na-
půl v žertu a napůl vážně mluví jako o ve-
litelce, i když to má doma trochu jinak.

Tradiční model se poslední dobou rych-
le proměňuje, neboť globalizace zasáhla 
i  Japonsko – ač muži tráví v práci stále 
více času, náklady na život rostou tak 
rychle, že jejich mzda mnohdy na užive-
ní rostliny vůbec nestačí, tak, jak známe 
i  my v  Čechách. Ženy, pokud mají děti, 
pracují na zkrácené úvazky a končí odpo-
ledne tak, aby stihly vyzvednout děti ze 

školy. Čtyř- či šestihodinovému pracovní-
mu dni se zde říká arbeito a je výhodný 
i pro zaměstnavatele, jenž nemusí platit 
za takového pracovníka sociální a zdra-
votní pojištění.

Kdyby měl ze svých příjmů Viktor 
uživit sám celou rodinu jako živnostník 
a  manželka zůstala doma, musel by ze 
svých výdělků platit nejen zdravotní a so-
ciální pojištění svých dětí, ale i manžel-
čino, což není reálné. Pokud by se s ním 
navíc cokoli stalo, rodina se octne v ne-
řešitelné situaci. A tak se Viktorova man-
želka Kjóko rozhodla, že bude chodit do 
práce na plný úvazek a do hlídání a péče 
o děti, osmiletou Tojoku a dvanáctiletého 
Kanehiru, se kromě jejích rodičů zapojí 
i  manžel. Kjóko pracuje jako zdravotní 
sestra v nemocnici na oddělení, které pe-
čuje o pacienty s Alzheimerovou nemocí, 
a chodí i na noční směny.

„Je to něco za něco. Mám kamaráda, 
který je úspěšný a  něčeho dosáhl, ale 

odešla od něj žena s dětmi. Člověk nemů-
že mít vše. Pro mě je teď důležité, abych 
se u  té práce udržel v  nějakém rytmu 
a neztrácel svoje schopnosti, které jsem 
nabyl, aby byly aspoň v provozním stavu. 
A jakmile děti budou větší a samostatněj-
ší, třeba za tři čtyři roky, to pro mě bude 
zase jednodušší,“ doufá a přidává perlič-
ku na závěr: „Japonky jsou obecně velmi 
drsné. V jednom pořadu se tady dělají na 
ulici rozhovory se ženami a ptali se jich, 
jestli mají rády svého manžela. Jedna an-
ketní otázka zněla, zda chtějí být ve spo-
lečném hrobě se svým manželem. Ptali 
se žen kolem 50 až 60 let. Všechny řek-
ly, že v žádném případě. Když se zeptali 
proč, odpověď zněla: ,Protože ho nesná-
ším.‘ Padla i otázka, jak Japonky řeší svo-
je spory s manželem. Paní se rozesmála 
a řekla: ,Když mě naštve, tak vezmu jeho 
kartáček na zuby a vyčistím jím odpad 
ve dřezu.“ vid 

Japonský muž, který obvykle téměř všechen čas tráví 
v práci, manželce odevzdá celou výplatu a ta mu z ní 
přidělí kapesné. 
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Masná ruleta
Jak poznáte, jestli je maso nebo jiné zboží u pultového prodeje hygienicky 
nezávadné a není příliš staré? 
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Dvě klobásky, uzenou paštiku, 
dvacet deka šunky a  špekáč-
ky…“ diktoval jsem s  očima 
navrch hlavy paní prodavačce 

v prodejně, která jako by se do středních 
Čech teleportovala z dob mého dětství.

(Českým) uzeninám je z drtivé většiny 
radno vyhýbat se obloukem; tuny soli, 
které obsahují, a chemie, jež se používá 
místo koření, v kombinaci s nekvalitním 
masem slibují zážitek nikoli gastrono-

mický, ale gastroenterologický. Tentokrát 
jsem ale udělal výjimku a vyrazil na pravé 
domácí uzeniny k jednomu vyhlášenému 
řezníkovi, na kterého jsem dostal tip, do 
malebné vísky necelou hodinku jízdy od 
Prahy. Rozdíl byl patrný už ve vzhledu 
a vše se zdálo být na dobré cestě. Šunka 
sice nevyhlížela tak růžově, jak je zvykem 
v běžných obchodech, ale o to poctivěji. 
Paštika taky vypadala nadějně. A jelikož 
byl podzim, těšil jsem se, až si opečeme 
buřty.

Po nákupu jsem se prošel po vsi a po-
kusil se vyhledat provozovnu, kde tyto 
skvosty mistr řezník vyrábí. Bez použití 
polotovarů, strojně odděleného masa 
známého pod názvem separát, a s vlast-
ními kořenícími směsmi. Prodavačka mi 
nepomohla, nikde nevisela žádná cedule 
a ve vsi nebylo v tu dobu ani živáčka.

Asi po deseti minutách vyjel ze své za-
hrádky na trávu před domem starší pán 
se sekačkou. „Dobrý den, prosím vás, 
nevíte náhodou, kde se vyrábějí místní 
vyhlášené uzeniny?“ spustil jsem zvesela. 
Pán ochotně ukázal na sousední barevný 
dům s velkými vraty. Hovor nám ale vzá-
pětí překazila přísná manželka, která vy-
šla chvilku po něm. „Nic mu neříkej, s tím 
my nechceme mít nic společného,“ vyba-
fl a naštvaně směrem ke svému choti.

Ujistil jsem ji, že se chci jen podívat, 
kde je výrobna místní masny. „Vždyť si 

je všichni chválí a jsou dobré, nebo ne?“ 
ptám se. „Dobré možná jsou, ale jde o to, 
jací špindírové z  Ukrajiny a  Rumunska, 
kteří sem každý den chodí, a  v  jakých 
podmínkách je vyrábějí. Lepší nevidět. 
Tak to vám tedy přeju dobrou chuť a hod-
ně štěstí. Pojď, táto,“ odsekla znechuceně 
a odmítla se dál bavit. Pomyslím si jediné: 
Kdo jiný by byl v masokombinátech, na 
stavbách či v úklidových fi rmách ochoten 
pracovat? Češi? To bych tedy chtěl vidět.

Onen dům s uzamčenými masivními 
vraty není nikterak označen a  působí 
trochu jako nedobytná tvrz. Odcházím 
s nepořízenou. Paní sousedce věřit mohu, 
a také nemusím. Na jednu stranu má jistě 
přehled, kde se co šustne, na straně dru-
hé všichni známe vlajkovou českou vlast-
nost, „nesmrtelnou tetu“ závist. Vyzkou-
ším a uvidím.

Ať tak či onak, ten paradox bil přímo 
do očí. Malá provozovna na vsi, kde se vy-
rábějí již od pohledu jiné, domácí masné 
výrobky, ovšem pokoutným způsobem, 
který nepůsobí zrovna důvěryhodně. Na 
straně druhé moderní závody s automa-
tickými nerezovými linkami, kde pracu-
jí lidé (též Ukrajinci a Rumuni) v bílých 
pláštích a výrobny jsou na tento provoz 
lépe vybaveny a  uzpůsobeny. Alespoň 
technologicky. To, co z nich vypadne, ov-
šem co do kvality nesnese jakákoli přís-
nější měřítka. A teď si vyberte…

Domácí šunka chutnala výborně. Evi-
dentně nebyla vyplněna jakousi hlad-
kou hmotou s miliony éček, protože to, 
co člověk kousal, byla vlákna poctivého 
masa. Výrobek nebyl tak růžový, takže 
zřejmě neobsahoval ani barviva navíc, 
a vypadal i chutnal opravdově. Takovou 
šunku jsem dlouho nejedl. I klobásy byly 
velmi chutné.

Ovšem paštika prozrazovala jistou 
únavu materiálu. Chuťově nebyla špatná, 

ale čerstvá musela být naposledy minulý 
týden. Špekáčky měly hodně tuhé střívko 
a také mě nenadchly, obzvlášť proto, že 
jsem je cítil ještě za dva dny, po které jsem 
navštěvoval toaletu častěji, než by bylo 
záhodno. Ano, jemně tím naznačuji, že 
jsem si na uzeninách sice pochutnal, ale 
za cenu křečí do břicha a něčeho, čemu 
v úžasném lidovém slovníku neotřelých 
a zábavných slangových slov Čeština 2.0 
říkají „kakastrofa“. 

Foto adobe stock

Prodejní taktika moderní doby, která se vyznačuje tím, že 
je vždy vše dostupné a skoro pořád otevřeno, je neúprosná: 
prodávat se musí směrem od staršího zboží. 

TEST ŠIFRY

Jakmile maso koupíte u řezníka, nebo jej 
vyndáte z ochranné atmosféry, je třeba ho 

okamžitě zpracovat.   Foto adobe stock
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Nezbylo mi nic jiného než si položit 
pár důležitých otázek. Když je dobrý den 
a lidé se hodně točí, lze doufat, že napří-
klad vykoupí všechnu šunku, a  ta tak 
nestihne zestárnout. Dejme tomu. Co se 
ovšem stane, pokud něco zbyde? Věříte 
tomu, že uschlou paštiku někdo vezme 
a zahodí a v pondělí vymění za novou? 
Věřit by se tomu samozřejmě dalo. Prav-
da se ale – v lepším případě – ukáže už 
na záchodě; ti s plechovějším žaludkem ji 
však mohou zaznamenat až o mnoho let 
později – také v lepším případě – u lékaře.

Prodejní taktika moderní doby, která 
se vyznačuje tím, že je vždy vše dostup-
né a skoro pořád otevřeno, je totiž ne-
úprosná: prodávat se musí směrem od 
staršího zboží. Čerstvé jde až po něm 
– což ale v mnoha případech může zna-
menat, že přestane být čerstvé. Samo-
zřejmě se můžete trefi t do momentu, 
kdy zboží zrovna přivezli a  staré snědl 
někdo před vámi, ale je to buď, anebo. 
Hop, nebo trop.

Je úplně jedno, jestli kupujete maso, 
nebo třeba květiny. Konkurenční tlak 
je velký, a pokud by to obchodníci dělali 
naopak, bylo by to ekonomicky o mno-
ho náročnější. Kdyby taková květinářka 
prodávala jen čerstvé květiny a  vše, co 
neprodá, vyhazovala, mohla by jít rov-
nou na pracák. A nejen ona.

Bylo by velmi jednoduché se na ob-
chodníky zlobit, ale je třeba vidět, jak je 
nastavený systém. Kdyby dělali vše úplně 
poctivě, nemohli by v  současných pod-

mínkách absolutně obstát. V zemi, kde 
jsou jedny z  nejvyšších daní v  Evropě, 
maskované za zdravotní a sociální pojiš-
tění, v zemi, kde čím víc vyděláte, tím víc 
vám stát sebere, a když náhodou něko-
ho živnostníci zaměstnají, na to, aby mu 
mohli zaplatit dvacet tisíc, musí vydělat 
jednou tolik, protože polovinu schramst-
ne státní otesánek, bojuje každý o přeži-
tí, jak umí. A řetězce zajímají jen peníze 
a větší zisky, tam jsou důvody jasné… 

I přes veškeré pochopení, které mám 
pro každého, kdo vytváří hodnoty a sto-
jí na vlastních nohou, pokud se někdo 
rozhodne podnikat v  potravinářství, 
měl by být setsakra opatrný. A měl by 
si uvědomit, že hygiena a zákazníkovo 
zdraví by mělo být na prvním místě. 
Jenže právě hygiena a zacházení se suro-
vinami je bohužel v českých výrobnách, 
restauracích a  dalších provozovnách 
největším kamenem úrazu. To, že vám 
někdo podá u  nádražního fastfoodu 
v Horní Dolní i ve vyhlášeném pražském 
bistru pizzu rukou v rukavici, přičemž 
si stejnou rukou předtím zkontroluje 
zprávy v mobilu, není věcí nikterak ne-
obvyklou. Co asi personál, který často 
vypadá sám zanedbaně a  neupraveně, 
provádí v zákulisí, když se zákazník ne-
dívá? Myje si ruce? Používá dezinfekci? 
A jak skladuje produkty? Diváci primác-
ké reality show Ano, šéfe se Zdeňkem 
Pohlreichem tuší…

Položili jste si ale někdy otázku, co se 
děje večer ve všech obchodech s nepro-

daným zbožím? Ve velkých i  menších 
obchodech? Schválně se někdy podívejte 
okolo sebe v  supermarketu těsně před 
zavíračkou. Pulty jsou plné. Co se ale 
stane po zavíračce se všemi těmi šun-
čičkami, salámky, sýry a rybími saláty? 
Vyhodí je? To těžko…

Když už to vypadá, že bude mít salám 
nožičky a  mohl by z  pultu sám odejít, 
máme tady magické slůvko: AKCE. Do 
pár hodin je pryč a uvolní místo pro no-
vou várku. K šunkovému salámu dáme 
cedulku trvanlivý suchý a jedeme dál. Ta 
poslední věta byla samozřejmě vtip. As-
poň doufám…

Biohazard
Problém je v  tom, že taková pražská 
šunka, která není zrovna nejlevnější, se 
musí prodávat čerstvá, jinak nakysne 
a už není dobrá. V dalších dnech už je to 
hazard se zdravím. Zvlášť když k tomu 
připočteme dny, po které ji zákazník 
skladuje v lednici, protože si myslí, že je 
čerstvá a pár dní určitě vydrží. Což o to, 
ona vydrží, ale teď ještě abyste vydrželi 
i vy.

Když do obchodu chodí hodně lidí, 
máme i  při vědomí faktu, že se zboží 
prodává v  pořadí od nejstaršího, větší 
šanci na přežití. Ovšem pouze pod pod-
mínkou, že zboží doma co nejdříve, tedy 
ten samý den, zkonzumujeme.

Pokud máte svého oblíbeného řez-
níka, o kterém víte, že není úplné čuně 
a  myje si aspoň ruce, je sympatický 
a dobře se vám u něj nakupuje, je daleko 
lepší podpořit jeho než velký masokom-
binát, kde rozhodně nemůžete očekávat, 
že by podobné problémy neexistovaly. Je 
to ale vaše zdraví, a tak je k tomu také 
třeba přistupovat, ne jenom slepě věřit. 
Pokud se ale dokážete obejít bez uzenin, 
máte napůl vyhráno.

Úskalí však skrývá i  čerstvé maso 
a obecně všechny výrobky v pultovém 
prodeji. V  následujícím článku si po-
víme, v  čem je u  nakládání s  masem 
a obecně čerstvými výrobky zakopaný 
pes, a jak takový nákup provést co nej-
bezpečněji a s co největším množstvím 
informací.  ➜

Dnes se dá s trvanlivostí potravin doslova 
kouzlit. Je to ale něco za něco...   Foto archiv
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Co udělá většina Čechů například 
s masem, které nakoupí v akci, 
obvykle v  množství předzna-
menávajícím světovou válku? 

Správně, zamrazí ho. Pokud by maso 
bylo čerstvé, například ze zabíjačky, kdy 
si člověk udělá zásoby na celý rok, jde 
o  desítky let prověřenou a  spolehlivou 
metodu. Jenže maso v obchodech není 
čerstvé, a to dokonce ani v případě, když 
ho zrovna přivezou.

„Tajemství šéfkuchaře“ se jmenuje 
skladování a  balení v  ochranné neboli 
modifi kované atmosféře. Tento způsob 

konzervace zahrnuje odstranění vzdu-
chu ze skladovacího prostoru či obalu 
a jeho nahrazení  plynem nebo směsí ply-
nů, která je odlišná od běžného složení 
vzduchu. Nejčastěji jde o  směs dusíku 
a oxidu uhličitého. Celý logistický řetě-
zec dnešního zásobování je postaven na 
zázračné metodě zvané CAS – control-
led atmosphere storage neboli skladová-
ní s řízenou atmosférou.

Atmosféra je upravena tak, že se 
pozmění v  celém skladu složení ply-
nů a  jejich koncentrace se pak udržuje 
v  celém skladu stejná a  podle potřeby 

se mění. V  obrovských halách naplně-
ných konzervačními plyny se skladuje 
nejen ovoce a  zelenina, ale také maso. 
To se samozřejmě také mrazí. Podobně 
se postupuje i při dovozu potravin lod-
ní dopravou, neboť v opačném případě 
by zboží „nepřežilo“ cestu. Například 
dánská společnost Danish Crown pře-
pravuje v modifi kované atmosféře díky 
technologii BluWrap maso do Austrálie, 
aniž by bylo jakkoli chlazeno či mraže-
no, přičemž jen cesta masa trvá 56 dní. 

Jakmile přijde objednávka, zboží se 
ze skladu připomínajícího plynovou ko-

naVŽDY čerstvé?
Díky ochraně v modifi kované atmosféře vydrží maso nebo zelenina čerstvá 
dlouhé měsíce i roky. Jakmile se ale dostanou na běžný vzduch, začne se 
rozkládat a je třeba je okamžitě zpracovat či zkonzumovat. 

Foto adobe stock
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moru přesune do obchodu – a to často 
v obalu, který je naplněn stejnými plyny. 
Takovéto skladování má jednu obrov-
skou výhodu – maso či zelenina (ta na-
víc pomocí plynů zvládne podle potřeby 
i dozrát) vydrží v tomto prostředí, kde se 
nemohou množit bakterie, klidně rok či 
dva. Jen tak může celý logistický řetězec 
fungovat v  rytmu „sedm dní v  týdnu, 
dvanáct hodin denně“, kdy jsou všech-
ny obchody neustále otevřené a  plně 
zásobené. Tato logistika se samozřejmě 
nemůže řídit ročními obdobími ani do-
bou sklizně, protože sklady se doplňují 
průběžně a vyprazdňují podle poptávky 
opět v duchu hesla „starší má přednost“. 
Jeden sklad, například v americkém stá-
tě Washington, dokáže pojmout miliar-
du a  půl tuny jablek, což je skoro celá 
úroda.

Se zeleninou a masem je to podobné. 
Oč déle takto skladované zboží vydrží 
v plynu, o to rychleji se pak musí zkon-
zumovat poté, co plyn opustí. Mražení 
masa, které koupíte v ochranné atmosfé-
ře, je potom stejný hazard jako mražení 
masa, jež tento obal opustilo již dříve 
a obchodník jej například vyložil na pult. 
Okamžitě po vybalení masa se rozjedou 
rozkladné procesy odpovídající jeho 
stáří, mražení nemražení. Prostě začne 
rychle hnít. Cokoli jiného nežli okamžité 
zpracování masa tak zavání průšvihem 
a „kakastrofou“.

Jakmile několik měsíců staré maso 
po vyndání z ochranné atmosféry, kdy 
okam žitě započal rozklad, zamrazí-
te, nelze hnilobné procesy již zastavit. 
Pokud takové maso necháte pár měsí-
ců v mrazáku, rozdíl je obrovský – jak 
v chuti a barvě, tak v nutnosti vystarto-
vat okamžitě na toaletu. Trávicími pro-
blémy trpí čím dál víc lidí, aniž by tušili, 
že k  tomu hodně přispívá i  nesprávné 
nakládání s  potravinami. Mrazit se dá 
bezpečně jen maso čerstvé, nikoli to, 
které bylo napuštěno inertními plyny 
a je staré jako Metuzalém.

Plyn zásadně ovlivňuje také vlastnosti 
ovoce a zeleniny. Udělejte si takový malý 
pokus. Kupte si naleštěné supermarke-
tové jablko a nechte ho pár dní na stole. 

Ovoce či zelenina se hned po sklizni uloží do skladů 
se speciálně upravenou atmosférou, která se liší od 

běžného vzduchu, a tam vydrží libovolně dlouho. 
Horší to je, když atmosféru opustí...    Foto archiv
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Schválně, odkud vám začne hnít? Oproti 
jablku ze zahrady, jež hnije od povrchu, 
plynové jablko hnije zásadně zevnitř 
a  od středu. Zvláštní, že? Nejvtipnější 
ale je, že když jej umyjete jarem, který 
odmašťuje, plyn se z jablka „vytáhne“ na 
povrch a jablko lepí tak, jako byste jej na-
třeli kanagonem.

Závod s časem
Ale zpět k masu a uzeninám. Spousta 
lidí vám řekne, že maso balené v atmo-
sféře nekupuje, a raději si zajde pro čers-
tvé k řezníkovi. Teď ale přichází další klí-
čová otázka: Kde vzal to maso řezník?

Vypovídající zážitek měla nedávno 
moje žena, která nakupovala v řeznictví 
drůbež. Paní prodavačka se zadumaně 
zadívala na poslední plátky kuřecích 
prsou a  pronesla: „Počkejte, přinesu 
čerstvé.“ Načež přitáhla obrovský pytel, 
rozstřihla ho a slavnostně vyndala „čer-
stvou“ várku.

Spíš než o řeznictví jde ve většině pří-
padů o  prodejny masa. Toho samého, 
jaké se balí do vaniček v  supermarke-
tu. Samozřejmě že je nedílnou součástí 
marketingu slovo domácí či z  našich 
chovů, ale je třeba vzít rozum do hrsti 
a  podívat se na statistiky. Podle Svazu 
chovatelů prasat se u nás vyprodukuje 
jen „maximálně polovina spotřeby vep-
řového masa“. Zatímco v Evropské unii 
se dnes chová zhruba 150 milionů kusů 
prasat, u nás je to jen kolem 1,5 milionu 
kusů. To je zhruba polovina oproti roku 
2004 a  vůbec nejnižší číslo v  historii. 
Navíc to neznamená, že zůstává maso 
z českých chovů v Čechách a na Moravě 
– jen v roce 2018 se vyvezlo do zahraničí 
137 tisíc selat a 291 tisíc jatečních prasat, 
což znamená v prvním případě nárůst 
o 74,2 % a ve druhém případě o 28 %.

Jestliže tedy počet chovaných prasat 
klesá a spotřeba roste, co z toho vyplý-
vá? Čerstvé maso z domácího dvorečku 
určitě ne… Podobné je to i u drůbeže, 
která přijela (podobně jako vepřové) 
z Polska, Belgie či Španělska nebo na tra-
jektu z Brazílie, a jiných mas. 

Jenže zatímco maso ve vypouklé fólii 
vydrží až do rozbalení, a když ho hned 

zpracujete, nic se vám nestane, protože 
bylo napuštěno směsí konzervačních 
plynů, u pultového prodeje, ať už v ře-
tězci, nebo „zaručeně domácím“ řez-
nictví, hrajete ruskou ruletu. Maso, než 
se k  řezníkům dostalo ze skladů, bylo 
také chráněno plyny, ale po opuštění 
hal s ochrannou atmosférou mu rychle 
utíká čas. A vy nevíte, kdy bylo vyndáno 
a jak s ním poté bylo „nakládáno“. Jestli 
je „čerstvé“ a ihned ho zpracujete, máte 
šanci na klidný večer i ráno. Pokud leží 
pár dní, a ještě ho pár dní necháte v led-
nici, může vás v lepším případě trochu 
bolet břicho, v horším bude vaší největší 
starostí, jak rychle se dostanete z bodu 
A do bodu WC.

Ano, řezník samozřejmě může dělat 
maso z čuníků od jednoho z mála stat-
kářů, kteří je u  nás ještě chovají, ale 
pokud to nevíte jistě, je třeba počítat 
s horší variantou. Ideální je samozřej-
mě najít chovatele, který má i vlastní 
řeznictví, a zabijačky přizpůsobuje po-
ptávce. I když takových moc není, stále 
existují. 

Vyhráno nemáte automaticky ani 
v případě, že má řezník vlastní provo-
zovnu, kde maso sám zpracovává. Viz 
můj nedávný zážitek. Není totiž pro-
blém objednat si od dodavatele, který 
vozí maso z  plynového skladu, místo 
pytle kuřecích prsou třeba půlku pra-
sete. A i kdyby náhodou dostával maso 

čerstvé, čerstvé už nemusí být výrobky, 
které z něj udělá. Obecně ale platí, že 
i když máte svého řezníka rádi, musí-
te odhadnout, jaké maso u něj koupit 
a jaké ne, a následně OKAMŽITĚ zpra-
covat a  konzumovat. A  být nanejvýš 
obezřetní, a jakmile se vám něco nezdá, 
nekupovat.

Časovaná bomba
To úplně nejhorší, co může člověk s kou-
peným masem, ať už od běžného řezní-
ka, nebo ze supermarketu, provést, a co 
většina Čechů s oblibou činí, je strčit ho 
do mrazáku. Protože jakékoli další skla-
dování zplynovaného masa, nedej bože 
právě dlouhé zamražování, odjišťuje 
hnědou časovanou bombu.

Kdyby mi dal někdo vybrat, jestli si 
pojedu pro šunku k řezníkovi, nebo si 
koupím zalitý výrobek v ochranné at-
mosféře, v případě, že to nemám na 
večeři, si vyberu druhou možnost. 
Budu vědět, že ji nemusím spotře-
bovat hned, nemusím zkoumat, jak 
dlouho ji měli na pultu, ale po roz-

balení ji co nejrychleji sním.
U masa se rozhodnu podle plánu va-

ření. Když budu vědět, že se maso ještě 
ten večer naloží nebo uvaří, koupím jej 
klidně u řezníka. Pokud budeme vařit 
v neděli nebo za pár dní, koupím v pá-
tek vypouklou vaničku.

A  když si kromě uchování zdraví 
budu chtít i pochutnat, vím, že si jed-
nou za čas můžu dojet na nákup do Ně-
mecka nebo do Rakouska, kde má i zbo-
ží v  ochranné atmosféře na rozdíl od 
východních zemí EU první jakost. Jestli 
si ale mám zvolit mezi chutí a zdravím 
a obojí nejde zrovna skloubit, vždycky 
upřednostním zdraví. A bez uzenin se 
rád obejdu úplně.

Z důvodů hygienických a trvanlivost-
ních pak platí stejná pravidla u čehoko-
li, co se prodává nezabalené na pultu, 
třeba sýrů. Když nevíte, jak je to staré 
a  co s  tím kdo prováděl, riziko je až 
příliš vysoké. Protože stoprocentně pla-
tí, jak říkával zesnulý trenér hokejové 
reprezentace Ivan Hlinka: „Hlavně se 
z toho nepose*te.“ vid 

pojedu pro šunku k řezníkovi, nebo si 
koupím zalitý výrobek v ochranné at-
mosféře, v případě, že to nemám na 
večeři, si vyberu druhou možnost. 
Budu vědět, že ji nemusím spotře-
bovat hned, nemusím zkoumat, jak 
dlouho ji měli na pultu, ale po roz-

balení ji co nejrychleji sním.
U masa se rozhodnu podle plánu va-

ření. Když budu vědět, že se maso ještě 
ten večer naloží nebo uvaří, koupím jej 
klidně u řezníka. Pokud budeme vařit 
v neděli nebo za pár dní, koupím v pá-
tek vypouklou vaničku.

Lidé se chovají tak, jak jsou zvyklí. To je 
sice hezké, jenže se změnila doba 

i potravinářství. A co fungovalo 
dřív, dnes může škodit. Výhodou 

i nevýhodou je, že je v obchodech 
otevřeno šest nebo sedm dní 

v týdnu. Proto není potřeba nic 
skladovat a dělat si zásoby, válka 
už skončila. Stačí si naplánovat, co 
budete vařit, a k tomu koupit vše, 

co potřebujete. Když ale nakoupíte 
deset zplynovaných kýt v akci 

a desátou vyndáte z mrazáku za 
půl roku, pak hodně štěstí...
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ZeMskÝ ráJ to na pohled…
Když člověk vykročí ze zajetých kolejí a vystrčí hlavu z písku, může se dočkat 
překvapivých setkání a souvislostí i tam, kde by je nečekal.

Beránku náš, na nebesích... Ty to vidíš. 
Půlnoční mše jsou v Česku obrovsky 

populární a kostely napříč republikou hlásí 
„vyprodáno“.  Foto Profi media
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Od doby, co odešla mamka a pár 
let nato ji následoval – týden 
před Vánoci – i životem zkou-
šený a unavený děda, křesťan-

ské slavnosti narození Ježíše Krista pro 
mě ztratily kouzlo a upadl jsem do dlou-
holeté vánoční melancholie. Jednou jsem 
dokonce oslavy ke všeobecnému pobou-
ření zcela sabotoval, zůstal sám a radě-
ji si četl. Postupně se ale rány zacelily, 
a protože útěk nikdy nebyl účinným ře-
šením, nezbývalo než si k svátkům klidu 
a míru (ve skutečnosti spíše nezřízeného 
konzumu) hledat decentnější, avšak kon-
struktivní postoj. Takový, ze kterého si 
člověk něco odnese a užije si je (nebo as-
poň přežije) bez újmy na fyzickém i du-
ševním zdraví – svého i všech ostatních.

Nikdy jsem například nechápal, proč se 
k sobě lidi snaží pár dní chovat jinak, než 
mají ve zvyku během roku, a pomyslel si 
vždy cosi o přetvářce a pokrytectví. Jak 
už to ale bývá, člověk míní a život mění… 
Nejkrásnější a nejhodnotnější věci bývají 
ty nečekané. A nehmotné.

V prosinci roku 2018 mě nadchl vánoč-
ní koncert Tři grácie v bývalém konventu 
cisterciáckého kláštera i  přilehlé kated-
rály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana 
Křtitele v Kutné Hoře, kde dnes sídlí vede-
ní české pobočky korporace Philip Morris 
International, jednoho ze dvou největších 
soukromých výrobců a prodejců tabáko-
vých výrobků na světě. Když v roce 1784 
císař Josef II. klášter kvůli velkým dlu-
hům zrušil, stalo se z něj nejprve skladiště 
mouky a v roce 1812 zde byla zřízena ta-
báková továrna.

Koncert tří známých operních pěvkyň, 
Markéty Fassati, Vandy Šípové a  Karolí-
ny Žmolíkové v  neobvyklém prostředí, 
kde se snoubily operní árie s tradičními 
i  netradičními vánočními melodiemi, 
nevtíravým a elegantním stylem přiblížil 
operu i lidem, kteří tento žánr nemusejí 
nebo je míjí.

Za akcí stála Kateřina Daczická, okouz-
lující dáma, která je jedním ze dvanác-
ti žijících předků Mikuláše Daczického 
z Heslova, syna slavného kutnohorského 
rychtáře, podnikatele a  bohéma, který 
kromě svého bouřlivého nočního živo-

ta vynikal i  svým literárním talentem. 
Z  jeho rozsáhlých pamětí a  zápisků do-
dnes čerpají někteří kronikáři a historici. 
Paní Kateřina se na rozdíl od svého slav-
ného předka narodila v Praze, do Kutné 
Hory, kde stojí opravený Dačického dům, 
se ale vrátila a pečuje zde o rodinný od-
kaz. V roce 2010 založila Nadační fond Mi-
kuláše Daczického z Heslova, který pořá-
dá výstavy, zábavná odpoledne pro děti, 
ale podporuje též projekt školních obědů 
a zájmových činností pro sociálně slabší 
děti na Kutnohorsku. Po Třech gráciích si 
na další rok připravila lahůdku s názvem 
Elysium – Ráj. A ač se to zdálo téměř ne-
možné, Elysium bylo ještě důležitější. 

Tři subrety tentokrát vystřídal Daniel 
Klánský. Teprve sedmadvacetiletý hostu-
jící zpěvák Národního divadla je synem 
známého klavíristy a děkana pražské Hu-
dební akademie múzického umění Ivana 
Klánského, jenž kromě něj zplodil další 

čtyři syny – z nichž dva hrají na housle, 
třetí na klavír a  čtvrtý na violoncello – 
a dceru houslistku. Asi potřeboval pořád-
ný orchestr…

Jakmile tento subtilní mladík otevře 
ústa, z hrdla mu vystřelí nečekaně hlubo-
ký a uklidňující basbaryton. K němu skvě-
le ladil klavír Kateřiny Fillové, ředitelky 
Základní umělecké školy v  Kutné Hoře, 
tuba jejího manžela Marka Filly a  harfa 
Zbyňky Šolcové. 

Vkusně poskládaný repertoár, který 
vybírala Kateřina Daczická dlouhé hodiny 
u YouTube, tvořily Árie Toreadora z Bizeto-
vy Carmen či Leporella z Mozartova Don 
Giovanniho; ty doplnily symfonická báseň 
Vltava Bedřicha Smetany, instrumentální 
Beethovenova klavírní skladba Pro Elišku 
či Meditace od Julese Masseneta. 

Právě tuba se ukázala jako ideální vá-
noční „meditační“ nástroj. Ač to při hře 
na tento žesťový nástroj vypadá, jako 

když foukáte do komína, dokáže vykouz-
lit nečekaně něžný, tichý a hluboký zvuk, 
jako v případě silné melodie z francouz-
ské opery vyprávějící příběh obrácení 
hříšné kurtizány Th ais. Reputace tuby 
coby nástroje, do nějž se dá přifukovat 
leda na dechovce, je nanejvýš nespraved-
livá. Vždyť jde o důležitou součást jazzo-
vých orchestrů a  někteří machři na ni 
dokážou nejen hrát, ale i zpívat (!), a tak 
vyluzují dva tóny najednou.

To ale ještě není nic ve srovnání s har-
fou. Stejně jako většina laiků si její zvuk 
spojím nanejvýš s  úvodními notoricky 
známými tóny Smetanova Vyšehradu. 
Harfa však patří mezi vůbec nejstarší za-
řízení vyluzující zvuky, které nazýváme 
hudbou, na světě. Historikové se domní-
vají, že její princip objevili lidé při drnkání 
na tětivu luku a jí podobné nástroje byly 
známy v Egyptě a Mezopotámii již kolem 
roku 3000 př. n. l.

Na harfu, označovanou jako královský 
nástroj, je těžké nejen hrát, ale vůbec ji na 
koncert dostat. Váží skoro půl metráku 
a do tašky ji nedáte. Samozřejmě pořád 
lepší než stěhovat klavír, ale nezřídka har-
fu převážejí dva chlapi s dodávkou. Třeba 
nejznámější česká harfenistka Kateřina 
Englichová harfu na koncerty dopravuje 
na speciálním hliníkovém rudlíku. I přes 
drobné nesnáze a fakt, že hra na sedma-
čtyřicetistrunový nástroj bolí – aspoň do 
doby, než se na prstech vytvoří dostatečně 
velké mozoly –, zažívá harfa renesanci.

Vrcholem večera bylo barokní Flamen-
co, pro nějž se harfa ideálně hodí. Zbyňka 
Šolcová jej ten večer hrála úplně poprvé 
a naučila se ho speciálně pro tento večer.

Ve druhé části se přidala ještě sopra-
nistka Karolína Cingrošová Žmolíková, 
která zapěla evergreeny jako Ave Maria 
nebo Adeste Fideles a přidala i tradiční ko-
ledy. Malý zádrhel nastal snad jen u světo-

Marně jsem si celá léta lámal hlavu, jaký má smysl, 
když věřící prosí Pána Boha a Ježíše Krista o to, aby 
jim odpustili jejich hříchy. 
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známé písně oslavující krásu vánočního 
večera. Tichá noc poprvé zazněla v roce 
1818 v kostele sv. Mikuláše v Oberndor-
fu u  Salzburgu, když báseň místního 
kaplana Josepha Mohra zhudebnil učitel 
a varhaník Franz Xaver Gruber. Všichni 
(kromě Karolíny) v  sále dostali i  text, 
protože jej snad nikdo pořádně nezná, 
a ona spustila… německy. Nikomu to ale 
nevadilo. Moc hudby byla tak hřejivá, že 
jsem na té vlně doplul až do Vánoc.

Tichá noc zazněla i na adventním kon-
certě v kostele svatého Václava v nedale-
kém Malešově. Přestože je přeložena do 
300 jazyků a nářečí včetně češtiny a zpívá 
se s nadšením po celé křesťanské plane-
tě, jak se ukazuje, zvláště operní zpěváci, 
zvyklí třeba na italštinu, kde stejně kormě 
Italů nikdo neví, co zpívají, a tak se na ně-
jaké to slůvko zřejmě nehledí, mají nepře-
konatelný problém s jejími slovy. Kromě 
několika méně známých existují dvě zná-
mé verze českého překladu, jedna, v níž 
tichá noc jala lid v  blahý klid, a  druhá, 
kde v spánku svém dýchá zem, což svá-
dí k jejich míchání a různým paskvilům. 
Potížím se v tomto ohledu nevyhnula ani 
nadějná studentka zpěvu na pražské kon-
zervatoři Magdaléna Hebousse.

Už poněkolikáté slyším v  malešov-
ském kostele prapodivné dupání, šou-
pání a  vrzání. Všichni způsobně sedí 
nebo stojí, a tak se podvědomě rozhlí-
žím, jestli nějaká holčička z  reklamy 
náhodou nezvolá, že nemusí vydržet 
nepapat do večera, aby viděla zlaté pra-
sátko, protože už ho vidí. 

Neustále mi to vrtalo hlavou, ale 
tohle malešovské Twin Peaks jsem 
rozluštil až po koncertě. Do kostela 
nezavítal žádný divočák, ale varhaník 
kutnohorské farnosti a student pražské 
AMU Viktor Darebný, který hrál na zre-
staurované barokní varhany. 

Právě kostelní varhany jsou vůbec 
nejkomplikovanějším hudebním ná-
strojem, který předčí dokonce i  har-
fu. Hraje se na ně rukama a  nohama 
současně! „Veškerá váha těla se při 
hraní drží v oblasti boků a břicha. Po 
hodinovém koncertě je člověk opravdu 
unavený. Co se týká těch začátků, trvá 

to přibližně rok až dva, než se člověku 
podaří používat každou končetinu ne-
závisle. Pochopit systém hry na varha-
ny lze přibližně po pěti letech,“ svěřil 
se Viktor Darebný regionálnímu tisku.

Odpusťte…
S  jeho varhany jsem se potkal ještě na 
Štědrý večer při své první půlnoční mši 
v kostele svatého Jakuba, kde se přiho-
dil ještě jeden vánoční zázrak. Původně 

jsem tam jít, jako každý rok, vůbec ne-
chtěl, a  kdyby nepřestalo pršet, udělal 
bych obrovskou chybu.

Marně jsem si celá léta lámal hlavu, 
jaký má smysl, když věřící prosí Pána 
Boha a Ježíše Krista o to, aby jim odpus-
tili jejich hříchy. Co se změní, jestliže se 
jednou za rok nažene celé město do kos-
tela a v lepším případě třeba zazpytuje 
svědomí, když budou lidi celý další rok 
zase hřešit, seč jim síly stačí? Pořád mi 

to připomínalo starý systém odpustků, 
kdy se lidem za úplatu smazaly hříchy 
a mohli páchat nepravosti dál, jako by se 
nechumelilo. A ty, kterým se to nelíbilo 
a nedali si říct, třeba mistra Jan Husa, ra-
ději umlčeli. Tentokrát jsem se konečně 
dočkal odpovědi.   

Jedna školačka z  páté třídy měla jít 
nedávno ke zpovědi a moc se jí nechtělo. 
A tak po chvíli přemýšlení faráři položila 
s dětskou upřímností otázku, zda, když 

mu lidé vyklopí všechny své hříchy, si je 
nezaškatulkuje. „Naopak, když vidím, 
s jakou upřímností přicházejí lidé ke zpo-
vědi, udělám si o nich tu nejlepší předsta-
vu,“ odpověděl jí kutnohorský arciděkan 
Jan Uhlíř. „Protože je to upřímně mrzí.“

Druhou důležitou otázku, která strčí 
do kapsy všechny učence světa, faráři loni 
položil dospělý chovanec Denního staci-
onáře kutnohorského Domova Barbora. 
„Proč máme prosit Ježíše o  odpuštění, 

Reputace tuby coby nástroje, do nějž se dá přifukovat 
leda na dechovce, je nanejvýš nespravedlivá. Vždyť 
někteří machři na ni dokážou nejen hrát, ale i zpívat...
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když tvrdíte, že už nám dávno odpus-
til?“ To by mě taky zajímalo. Navíc prosit 
o odpuštění někoho, kdo to s námi myslel 
dobře, a tak jsme ho „za odměnu“ nechali 
přibít na kříž, a ještě ho takto zničeného 
a poníženého pořád všude ukazovat?

Geniální otázka si ovšem žádá geniální 
odpověď. A farář to dokázal. Nejde tady 
prý totiž ani tak o Ježíše, ale o nás, lidi, 
respektive o naši vinu. Se všemi chyba-
mi, zločiny a hříchy, které zde každý den 
pácháme, bychom totiž jen těžko doká-
zali žít dál. Táhly by nás dolů jako balvan. 
Hřích je totiž to jediné, co je opravdu se 
vším všudy a exkluzivně lidské. A to od 
doby, kdy Eva kousla do jablka a  spolu 
s Adamem byla vyhnána z ráje.

Naopak vše dobré pochází shůry. Na-
hoře totiž nechybí nadhled. Vždyť Ježíš, 
syn Boží, se narodil v  lidské podobě 
proto, aby nám ukázal, že si můžeme 
odpustit a začít žít lépe – že pocity viny, 
pláč nad rozlitým mlékem a  sebemrs-
kačství vedou jen k dalšímu zbytečné-
mu utrpení a je třeba se dívat dopředu. 
To, co jsme mu za to udělali a jak jsme 
s  jeho dobrotou naložili, je druhá věc. 
Stejně jako to, jak si jeho učení a myš-
lenky vykládají a k obrazu svému uzpů-
sobují církve.

Jeho odkaz žije pořád dál a  přes to 
přese všechno Ježíš lidem ve svém ob-
rovském srdci zvládl odpustit. A pokud 
to dokázal on, měli bychom se to snažit 
zvládnout taky. „Ježíš nás pouze inspiru-
je k touze po dobru a ukazuje nám, kudy 
máme jít. Když ale řekneme ne, je to naše 
rozhodnutí,“ vysvětluje Jan Uhlíř.

Upínám svůj zrak vzhůru, když tu mi 
před očima zavlají podivuhodné stuhy, 
které v kostele tvoří jakýsi lustr. Jako by 
mi farář četl myšlenky, vysvětluje, že půl 
roku členové farnosti chodili po Kutné 
Hoře, přičemž obešli každou ulici a mlč-
ky, s modlitbou v srdci, přáli vše dobré je-
jím obyvatelům. Následně pověsili v kos-
tele stuhu se jménem ulice...

Má to tedy smysl? „Ježíš už nám od-
pustil. Ale teprve tehdy, když přijdeme 
poprosit o odpuštění, máme z toho uži-
tek i my. Teprve tehdy můžeme zažít jeho 
bezpodmínečnou lásku. A  tak je to se 
vším. Sobectví je zlo, to není omyl. Lenost 
a zloba jakbysmet. Nazývejme věci pravý-
mi jmény. Vše, co není láska, je zlo. Ale při-
znat to sobě i druhému a žít v pravdě, to 
je něco, co teprve dává člověku sílu konat 
dobré skutky.“ 

Pokud se proti někomu proviníme, ať 
už zlým slovem, myšlenkou nebo činem, 

tak dokud ho nepoprosíme – v  duchu 
či nahlas – o odpuštění, neseme si vše 
v sobě. A to má velice destruktivní úči-
nek – naše frustrace a zlost roste a my 
jsme v  podstatě nepoužitelní a  neuži-
teční. Až v momentě, kdy svoje zlo po-
jmenujeme a požádáme upřímně, nikoli 
naoko o  odpuštění, zlo nás přestane 
tížit a jsme opět připraveni konat také 
dobro.

I kdybychom do kostela – nebo třeba 
do lesa, to je jedno – vyrazili jen jednou do 
roka a upřímně si přiznali, co jsme udělali 
špatně a co bychom chtěli zlepšit, čistíme 
se a obnovujeme svoji schopnost „páchat“ 
dobré skutky. A pokud nám k tomu za-
hraje uklidňující hudba, tím lépe.

Na to, že uděláme sviňačinku, řekne-
me „ježiš pardon“ a pojedeme ve stejných 
kolejích dál, se prý ale odpuštění nevzta-
huje. Jen na uvědomění si toho, co jsme 
udělali, a snahu se zlepšit; pokud to mys-
líme vážně. Každý máme možnost se svo-
bodně rozhodnout. Ať už se ale vydáme 
jakoukoli cestou, je dobré vědět, že jsme  
v tomto pozemském pekle, které jsme si 
zde vytvořili, proto, „abychom se naučili 
milovat“. A  abychom odpustili druhým 
i sami sobě. Jen tak se jednou můžeme 
vrátit z pekla zase do ráje.  vid 

Libé tóny Karolíny Žmolíkové, Daniela 
Klánského, Zbyňky Šolcové a manželů 

Fillových v bývalém konventu kutnohorského 
cisterciáckého kláštera potěšily i Kateřinu 

Daczickou, která je sem pozvala.   Foto archiv 



6464

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO MOŘE, SOLNÁ JESKYNĚ A PŘÍSTROJ NA NEUTRALIZACI ELEK-
TROSMOGU A GEOPATOGENNÍCH ZÓN?

Patnáct let ježdění po Evropě kamionem, 
které se vyznačuje nepravidelným spánkem, 
nočními přejezdy, nezdravým stravováním, 
neustálým sezením a pořádnou porcí stresu, 
se na zdraví člověka musí podepsat. Zvlášť 
když najedete dva miliony kilometrů. „To už 
by dnes asi kvůli povinným pauzám nešlo,“ 
vzpomíná Martin Filip (54) na dobu, kdy si 
„zadělal“ na potíže se zády. A nejen s nimi. 
Rád si dal i kafíčko a ke kafíčku cigárko, pak 
taky klobásku a  několik pivíček. Sečteno 
a podtrženo, připadal si jako unavený muž. 
Zvlášť když do toho ještě stavěl svépomo-
cí dům. „Myslel jsem, že tím posiluju, ale ve 
skutečnosti jsem si ještě víc záda kazil.“

Výsledkem byl předsunutý obratel a za-
tuhlé bederní svaly, z nichž mu vystřelova-
la ostrá bolest do nohy. U doktora dostal 
prášek, který nic nevyřešil, a  doporučení 
na operaci. To jej docela vyděsilo. A proto-
že se tonoucí stébla chytá, vzpomněl si na 
známou, která mluvila o speciální nahřívací 
podložce, jež produkuje infračervené záření. 
To je navíc zesíleno drceným ametystem 
– drahokamem, jenž od pradávna zdobil 
například královské koruny a jimiž největší 
Čech Karel IV. nechal osadit i  české koru-
novační klenoty. Již staří Řekové totiž věřili 
v  jeho léčivou moc a  schopnost zesilovat 
krom fyzických i duševní schopnosti.

Pan Filip neustále zkouší nové věci, a tak 
se rozhodl, že si podložku, kterou používa-
jí například i  vrcholoví sportovci, zapůjčí. 
I se speciálním ručně vyráběným lehátkem 
z  Rakouska, které se vyznačuje polohou 
takzvané nulové gravitace, v níž mimo jiné 
startují při letech do vesmíru kosmonauti. 
Lůžko tvaruje páteř do přirozené polohy, 
nedochází v něm proto k přílišnému namá-
hání jednotlivých partií a tlak je rovnoměrně 
rozložen do celého těla. „Cítil jsem krásné 
teplo a pochopil jsem, proč lehával Honza za 
pec,“ směje se Martin Filip, kterému podlož-

ka pomohla uvolnit bolest, a proto si ji dnes 
vkládá i do postele. „Každý den jsem tak na 
sluníčku,“ naráží na vlastnosti infračervené-
ho záření, které má podobně jako sluneční 
paprsky blahodárné účinky.

Věk je jen číslo
Aby se ale bolest nevrátila, rozhodl se, že 
neponechá nic náhodě, a kompletně změnil 
životní styl. Poté, co se mu rozpadl vztah, 
nechal kamion kamionem a  nastoupil do 
kanceláře v  kamarádově spediční fi rmě 
v Praze. Típl poslední cigaretu, přestal pít 
alkohol a jíst maso a předloni začal běhat. 
Poprvé uběhl na zahradě sto metrů a  byl 
na infarkt, ale dnes má za sebou již druhou 
uběhnutou padesátku a přímo z podložkou 
vyhřáté postele vybíhá v pět ráno na trasu. 
Díky tomu, že začal žít po padesátce nový 
život, potkal i partnerku Marcelu, se kterou 
se odstěhoval na vesnici a která je stejně na-
laděná jako on. Seděla mimochodem přímo 
naproti němu v kanceláři…

K  Martinově „druhé míze“ přispěl ještě 
jeden nenápadný pomocník. Když si zná-
mému postěžoval, že je každý den po obě-
dě tak unavený, že musí na chvilku zavřít 
oči, ten mu doporučil přístroj Somvedic na 
neutralizaci geopatogenních zón a elektros-
mogu, který harmonizuje člověka i  okolní 
prostředí. „Hned jsem, cítil, že to něco dělá. 
Potřeba zdřímnutí se náhle vytratila a dalo 
mi to nový příval energie. Podalo mi to dů-
kaz, co vše je možné, a byl jsem tak nadšený, 
že jsem nabídl výrobci Ivanu Rybjanskému 
pomoc,“ říká pan Filip, jenž má na starosti 
šíření přístroje nejen v Čechách, ale i v Ně-
mecku. „Moje proměna a pak i Somavedic 
mi ukázaly, že věk je jen číslo.“

Aby pomůcky, které mu pomohly, mohl 
ukázat i  ostatním, nedávno Martin založil 
relaxační centrum na poliklinice na pražském 
Zahradním Městě. V místnosti s noční oblo-

hou, příjemnou hudbou a speciálními lehátky 
s  vyhřívanou ametystovou podložkou Bio-
mat svítí i modely Somavedicu. Tato kombi-
nace zklidní i nejupracovanějšího neurotika. 
Není výjimkou, že se klient podívá na hvěz-
dičky, uvelebí na lehátku a okamžitě usne…

Poté se může přesunout třeba… do jes-
kyně. Je celá ze soli a hned vedle Martinovy 
relaxační místnosti ji provozuje Jiřina Bala-
bánová. Ta prošla podobnou proměnou, než 
je svedl osud dohromady. „Pracovala jsem 
v kanceláři, ale už mě to nebavilo. Jeden čas 
mě hodně trápily alergie. Dostala jsem se 
tehdy do solné jeskyně a doktor se mě po-
řád ptal, co se změnilo. Hrála jsem si v jesky-
ni často se synem, trávila jsem tam několik 
hodin týdně. A když jsem narazila na inzerát 
na zavedenou solnou jeskyni, srdce zaplesa-
lo a já ji převzala,“ vysvětluje, jak se odhod-
lala přestat s něčím, co ji nebavilo, a vrhla se 
do něčeho, co ji poprvé v životě naplňuje.

NEKLAMA 
(KOMERČNÍ 

PREZENTACE)

Sůl nad zlato
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Se solnými jeskyněmi se u nás roztrhl py-
tel a navštěvují je maminky s dětmi, rodiny 
i školní třídy. Je v nich příjemná vůně i vzduch 
a  klid. Místnost je naplněná krystaly soli 
různého druhu a původu, například z Pákis-
tánu či Mrtvého moře, často tu zpívají ptáci, 
šumí vodopád a  svítí světýlka. Mnoho lidí 
věří, že si tu nejen odpočinou, ale i pomohou 
od různých neduhů, tak jako Jiřina.

Podle studie z  roku 2006, která vyšla 
v  časopise New England Journal of Me-
dicine, se při pravidelném pobytu v  solné 
jeskyni zlepšilo dýchání u 164 zkoumaných 
pacientů s chronickou plicní chorobou, tak-
zvanou cystickou fi brózou. Ruský výzkum 
zase ukázal zlepšení u  osob s  astmatem 
a  „dýchací“ časopis European Respiratory 
Journal oznámil, že díky solné terapii dochází 
ke zlepšení typických kuřáckých symptomů. 
Zlepšení nastalo v jiném měření i v 58 % pří-
padů atopického ekzému.

Čím to je? Mikroklima v solné jeskyni při-
pomíná klima přímořské oblasti. A proč jezdí 
všichni rádi k moři? Protože zde neléčí jen 
sluníčko, ale především slaná mořská voda 
s velkým množstvím jódu a dalších stopo-
vých prvků. Mořské klima a slaná voda totiž 
generují takzvané záporné ionty, které mají 
pozitivní účinky na všechny živé organismy. 
V přírodě vznikají například ve vodopádech, 
při přesýpání písku, vysoké koncentrace 
jsou často například v  jeskyních, v  lese... 
Naopak ve městech plných elektromagne-
tického záření to je s nimi bída, a tak musí 
být člověk vděčný za každého pomocníka.

Jak ukazují všechna dostupná měření, zá-
porné ionty generuje ve velkém také Soma-
vedic, jenž je sestrojen na řízeném uvolňová-
ní energie léčivých kamenů – ty v přesném 
rozestavení navzájem umocňují svůj účinek.

Všimla si toho i paní Jiřina, která jednoho 
dne narazila – shodou okolností v měsíčníku 

Šifra – na článek o tomto netradičním pří-
stroji. Ihned kontaktovala pana Filipa a jeden 
si pořídila. Dnes z nich jsou nejen přátelé, ale 
i  kolegové. „Citlivější lidi Somavedic úplně 
přitáhne. I lidi, co to tady znají, ale o Soma-
vedicu nevědí, říkají, že se něco změnilo a že 
je ta relaxace najednou hlubší a lepší. Já vím, 
čím to je, a jenom se usmívám.“ 

Americký profesor A. D. Moore z Michi-
ganské univerzity, který se zabýval výzku-
mem iontů, už v 80. letech říkával: „Doká-
žeme-li ovlivnit množství záporných iontů 
v našem každodenním životě, bude to mít 
pozitivní vliv na naše zdraví.“ Moře je sice 
moře, ale lze si naštěstí pomoci třeba i upro-
střed velkoměsta.

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

půlroční předplatné zdarma.   
www.termoterapiepraha.cz

ADVERTORIAL 
(KOMERČNÍ 
PREZENTACE)

Martin Filip změnil svůj nezdravý životní 
styl a nedávno založil Centrum zdraví 

a inspirace. Najdete v něm i solnou jeskyni.
Foto archiv a adobestock



TIPY

THE ILL USIONISTS. Nejlepší iluzionisté světa se opět po 
roce vrací do Prahy! Loni zde vystoupili před více než 25 
tisíci diváky v deseti představeních a letos v Kongresovém 
centru od 6. do 9. února předvedou opět dechberoucí show 
plnou dokonalých a často i smrtelně nebezpečných triků. 
Od pódiových iluzí, přes čtení myšlenek až po úniky z pout 
či vodních pastí... Co je realita a co iluze? 

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

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

GOOD OMENS. Taky máte někdy pocit, že se blíží konec 
světa? V britském seriálu televize BBC Good Omens (Dob-
rá znamení) se váš pocit promění v jistotu. Armády Dob-
ra a Zla se tu shromáždily, Atlantida se vynořila, čas kvapí 
a čtyři jezdci apokalypsy jsou připraveni vyjet. Jako ve sku-
tečnosti. Vše se zdá být předurčeno ke svému konci. An-
děl Azirafal v podání skvělého Michaela Sheena a démon 
Crowley, kterého hraje charismatický David Tennant, žijí na 
Zemi mezi smrtelníky již od Počátku a za tu dobu si na svůj 
životní styl zvykli, takže je zpráva o blížícím se Konci příliš 
nepotěší. Ke všemu se jim podaří někam zašantročit nově 
zrozeného Antikrista... Na to, že to má svět za pár, je to ne-
uvěřitelná legrace.

MEZI ŘÁDKY. Vystoupil jsem v Plzni z tramvaje, zvedl hla-
vu a hned vedle náměstí spatřil krásnou výlohu knihkupec-
tví Mezi řádky. V ruce jsem zrovna držel Šifru, časopis pro ty, 
kteří čtou i mezi řádky, a tak jsem šel hned dovnitř. Sezná-
mil jsem se tam s manželi Terezou a Pavlem, kteří jsou bláz-
ni do knih a komiksů, milují deskové hry, rock, metal a taky 
kafe. A jsou oba moc milí. Plzeňáci i návštěvníci západočes-
ké metropole tu najdou spoustu lahůdek z žánrů fantasy, 
sci-£, komiksů, detektivek a thrillerů. A nově taky Šifru.

SOUHVĚZDÍ GULAG. Když má někdo talent, ani lágr ho 
nezastaví. A když komunisti zavřeli někoho, jako byl Karel 
Pecka, docílili akorát toho, že skvělým, výstižným a umě-
lecky obzvlášť hodnotným způsobem popsal, co byli zač. 
V roce 1949 se jedenadvacetiletý mladík pokusil překročit 
hranice do západního Německa, ale neuspěl, a za velezra-
du byl odsouzen k jedenácti letům vězení do Jáchymova. Ve 
svém díle pak čerpal z těchto hořkých životních zkušeností. 
Vydavatel Daniel Pagáč sbírku Peckových děl symbolicky 
pojmenoval s odkazem na Alexandra Solženicyna Souhvěz-
dí Gulag a vyšla jak v plné verzi, tak v kratší s podtitulem 
Střípky, střepy. 

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

Knihu zakoupíte na COMIC-CON Prague 2020,
od 7. 2. do 9. 2. 2020 na stánku Komárovo knihkupectví.

V sobotu 8. 2. 2020 zde proběhne i křest této knihy.
www.knihyfenix.cz

jeden z největších

KomiKsových

scEnáristů
jeden z největších

KomiKsových

scEnáristů
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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; Tra�ka Patriot, Hradební 
209/36, České Budějovice; Potraviny, U Kostelíčka 
138, Kolín; Tra�ka Orin, nám. Republiky 
134/20, Plzeň; Mezi řádky, Pražská 12, Plzeň; 
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, Soukenné nám. 157/8, Liberec, Tabák, Husova 
113/25, Kutná Hora, Faltysovo knihkupectví, Smetanovo 
nám. 109, Litomyšl; Tra�ka Jan Tykva, 30. dubna 
1675/17, Ostrava; Tra�ka Herpo, Zelenobranská 
74, Pardubice; Michéle, Býchory 7; Tra�ka 
U Klokana, Palackého 154/1, Čáslav; Slunečnice, 
Na Hradbách 152, Kolín; Slunečnice, Palackého 
194/7, Poděbrady 

, Husova 
í, Smetanovo 

6-7 2016

59 Kč | 2,40 €
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Mystéria 

vědomí

Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

pomocníky, kteří lidi 

přivádějí k božským stavům. 

Je to dobrý nápad?

www.casopis-sifra.cz

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

55
70
08

55
70
08

02

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

Dvě tváře Ostravy

O milionářích, kteří ukradli vodu

Jak se rodí krokodýli

Pokus o sesazení amerického prezidenta

Kluci v kleci
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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

12 2019

Jak se rodí krokodýli

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

přidáme a jak náš příběh o dobru a zlu skončí 

Jak se rodí krokodýli

Pokus o sesazení amerického prezidenta

Kluci v kleci

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? 

Kdo napsal Hamleta a Othella? Šifrovaný příběh, který je v díle 

Kdo napsal Hamleta a Othella? Šifrovaný příběh, který je v díle 

Kdo napsal Hamleta a Othella? 
nejslavnějšího světovéhodramatika obsažen, naznačuje,

Šifra mistraŠifra mistraŠifra mistra
Williama

Šifra mistra

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

Proč patří země bohaté na nerostné suroviny k těm 

nejchudším? Jak funguje globální impérium?

Proč patří země bohaté na nerostné suroviny k těm 
02 2016

59 Kč | 2,40 €
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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.

Tak dlouho chodil nejmocnější 

Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 
evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.evropský stát se džbánem 

Německé 
harakiri

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.

Proč patří země bohaté na nerostné suroviny k těm 

nejchudším? Jak funguje globální impérium?

Jak se kradou státy

Jak se kradou státy

Jak se kradou státy
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.

Naplní se 
proroctví?

obalka_SIFRA_09_15_kor.indd   1

10.12.15   14:10

, Husova , Husova 
í, Smetanovo 

Mystéria Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

Supervulkán pod Yellowstonským 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

Naplní se 
proroctví?

12 2017

59 Kč | 2,40 €

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.

i jednotlivá čísla
       

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?

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.
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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.

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 €

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

dramatika obsažen, naznačuje,že Shakespeare to nebyl.

dramatika obsažen, naznačuje,že Shakespeare to nebyl.Tak dlouho chodil nejmocnější 

Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.
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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 
Jak překonat 
Jak překonat 

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.
PRO VÁS

www.casopis-sifra.czwww.casopis-sifra.cz

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

Proč se nám ji pořád Proč se nám ji pořád Proč se nám ji pořád Proč se nám ji pořád Proč se nám ji pořád 
nedaří najít? A jak nedaří najít? A jak nedaří najít? A jak nedaří najít? A jak nedaří najít? A jak nedaří najít? A jak 
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Vzpoura strojů?

Blíží s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i 

spolehlivější a
 dnešní 

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?

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky 
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Země bez lesů?

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

Země bez lesů?
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Země bez lesů?
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Tajemství životaO 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?

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 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?

08 201959 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?

01 202059 Kč | 2,40 €

 Jedličkáři vs. borovičkáři Jak se dojí voda
 Chcete být milionářem?

 Syndrom vyhoření Jak naše tělo odolává nemoci? Joker – � lm roku a fenomén naší doby

Bylo dřív jídlo lepší?
Kam zmizely přísné československé normy zaručující jakost potravin? 

A opravdu zamířila kvalita výrobků do věčných smetišť?

, Chelčického 
 Hradební 

, U Kostelíčka 

Naplní se 
proroctví?

59 Kč | 2,40 €

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.

Vítězové sametu

Co způsobuje autismus?

Nový trend: restaurace bez kuchaře

12 2017

59 Kč | 2,40 €

Vítězové sametu

Co způsobuje autismus?

Nový trend: restaurace bez kuchaře

Zdeňka Pohlreichová: Stará láska nerezaví

Země plná řepkyLabutí 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
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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

považovány za posvátné 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

národním parkem, jenž znepokojoval 

Nostradama i staré Maye, o sobě 

dal opět vědět.

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

02 2016
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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.

Vzpoura strojů?

Blíží s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 
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i kreativní myšlení.

Rozhovor s duem Šichtařová–Pikora

Kup zmrzlinu, zachráníš planetu

Léčivé informace

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?

Rozhovor s Antonínem Baudyšem
Mozek jako Ferrari
Poštovní harakiri

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

Jak překonat 
Jak překonat 
Jak překonat 

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.Jak se ničí spravedlnostŽenský ráj to na pohledSpartan Race: Voda, pot, krev a bláto

Národ x nadnárodDvojí kvalita potravin povolena
Kam kráčíš, Evropo?
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Po čem lidé touží
Svět naštvané matky
(N)emoce a vědomé zdraví

 Přelet nad Čapím hnízdem 
 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes
 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

Dvojí kvalita potravin povolena

Jedličkáři vs. borovičkářiJak se dojí voda
Chcete být milionářem?

Syndrom vyhořeníJak naše tělo odolává nemoci?Joker – � lm roku a fenomén naší doby

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

Lesk a bída českých seriálů
O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

Lesk a bída českých seriálů
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Kč | 2,40 €
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 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.

 říká 
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BYDLENÍBYDLENÍBYDLENÍ
NA DRAKANA DRAKANA 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

Tenhle jo a tamten ne: Kádrování po česku

Pjér la Š'éz: Mezi srdcem a zadkem

11 2018
59Kč | 2,40 €Slunečnice, 

 Palackého 
Mystéria 

vědomí
v domorodých kulturách 
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Je to dobrý nápad?

Jak se ničí spravedlnostŽenský ráj to na pohledSpartan Race: Voda, pot, krev a bláto

01 2019 59 Kč | 2,40 €

9

7

7

2

3

3

6

5

5

7

0

0

8

0

1

 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.




