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Podpořte 
imunitu

Více na  www.wobenzym.cz

proti chřipce 
a nachlazení

Lék Wobenzym®

posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

800 tbl.
300 tbl. 200 tbl.

Inzerce

Imunita – základ našeho zdraví
Při oslabené imunitě můžeme snáze dostat např. chřipku nebo angínu. Zásadní úlohu pro zdravé fungování imunitního systému mají 
speciální proteolytické enzymy, s jejichž pomocí tělo udržuje imunitní systém v rovnováze. V případech, kdy je imunita oslabena, je vhodné 
dodat tělu enzymy zvenčí ve formě léku Wobenzym. Tyto enzymy mobilizují imunitní systém, aby se organismus co nejlépe bránil sám.
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EDITORIAL

Slepičí chřipka?
č koronavirus ze všeho nejvíc připomíná nový druh chřipky, neboť 
veškeré viry kolující v přírodě v rámci své snahy o přežití neustále 

mutují, nákaza s sebou jako obvykle nese výrazné rysy hysterie 
a šíření téměř poplašných zpráv. Ptačí chřipka, prasečí chřipka, 

SARS, MERS… Kolik bouří ve sklenici vody světovými sdělovacími prostředky 
už jen proběhlo, aby se nakonec zjistilo, že se vlastně nic neobvyklého nestalo. 

Tedy kromě toho, že se trochu rozhýbala ekonomika, obzvláště ve 
farmaceutickém odvětví a veřejném sektoru či byznysu na něj napojeném. Je 

koronavirus stejný případ, nebo je to tentokrát jinak?

Faktem je, že v disciplíně strašení, na rozdíl od věcného informování veřejnosti, 
média za asistence farmaceutických firem a jiných lobbistických skupin 

dlouhodobě vynikají. Stejně jako v zatajování věcí, které jsou opravdu důležité.

To, že se podobná událost obvykle nafoukne do nepatřičných rozměrů, 
ovšem nemusí znamenat, že nový virus ohrožuje pouze staré a chronicky 

nemocné pacienty, jak tomu ostatně bývá u každého virového onemocnění. 
Mezi všemi katastrofickými titulky, které div neohlašují konec světa, mě 
ale ze všeho nejvíc v souvislosti s koronavirem zaujala zpráva z Austrálie.

Šestatřicetiletá a třiatřicetiletá žena, obě ze Sydney, se nejprve 
pohádaly na internetové skupině sydneyských matek kvůli tomu, že 
se nemohly shodnout na tom, jak nebezpečný vlastně koronavirus je 

a jaké následky způsobuje. Po písemné výměně názorů se dohodly, že 
svůj spor urovnají při osobním setkání. Jenže místo smíru se pohádaly 

ještě hůř než na internetu a slovní útoky přešly v regulérní bitku.

Ženy se fackovaly, strkaly a tahaly za vlasy a ani kamarádkám, které si 
s sebou přivedly zřejmě jako morální oporu, se nepovedlo agresorky od 

sebe odtrhnout. Podle policie byla rvačka tak intenzivní, že dámy upadly na 
chvilku do bezvědomí. Zbědované a plné pohmožděnin, jedna dokonce se 

zraněním hlavy a řeznou ránou na ruce, musely být převezeny do nemocnice. 
Snad nezmutoval v Austrálii koronavirus ve slepičí chřipku…

I kvůli tomu, co všechno se kolem jednoho bacilu rozpoutalo, 
tomuto vysoce aktuálnímu tématu a otázce, zda je 

třeba se koronaviru obávat více než jiných podobných 
virů, kterých mezi námi kolují miliony, věnuji důležitý 

článek na straně 24. A hned po něm, na straně 27, 
následuje neméně zajímavý text o zákulisí světového 

byznysu s lidským zdravím. A strachem. Hepčík! 

Inspirativní čtení přeje

 Milan Vidlák, šéfredaktor   
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ŠIFRA  
UPŘÍMNÉHO  
MISTRA

K de nakupovat maso? U  řez-
níka, nebo v  supermarketu? 
V minulém čísle Šifry psal Mi-
lan o logistice masného prů-

myslu i o hygienických rizicích. I když to 
v článcích Masná ruleta a Navždy čerstvé? 
jasně naznačil, z jeho slov jsem mezi řád-
ky cítil, že se aspoň trochu snažil pomoci 
menším řezníkům a dával si pozor na to, 
aby moc nestranil řetězcům. Je to velmi 
zásadní téma, a tak bych k němu také rád 
pověděl pár slov.

Doba se totiž v  tomto ohledu velmi 
změnila. Dříve bylo rozumnější chodit 
k řezníkům, kteří měli maso pod větší 
kontrolou. Nejen že jej brali z menších 
chovů, než byly téměř zničeny děsivou 
politikou českého státu a Evropské unie, 
ale sami si i maso zpracovávali. Naopak 
řetězce měly s kvalitou problém. Ono se 
ani není co divit, uvážíme-li, že mají ote-
vřeno dvanáct až patnáct hodin denně 
sedm dní v týdnu. Nebylo výjimkou, že 
z masokombinátu přivezli maso již tak-
říkajíc „jeté“, a  udržet jej jednobarevné 
bylo takřka nemožné.

Vše ale změnil převratný vynález 
s  tajemnou zkratkou CAS – controlled 
atmosphere storage neboli skladování 
v ochranné atmosféře. Zásobování super-
marketů dnes díky němu funguje zcela 
jinak a neřídí se ani ročními obdobími, 
ani počasím, ale jen poptávkou. Celá úro-
da jablek, hrušek a jiného ovoce, ale i ze-
leniny, končí v  obrovských halách, kde 
se vymění vzduch za směs speciálních 
konzervačních plynů, založených na smě-
si dusíku a oxidu uhličitého (toho, který 
mají ekologičtí aktivisté za veřejného ne-
přítele číslo jedna). V prostředí, kde není 
kyslík, vydrží zelenina i maso libovolně 
dlouho čerstvé, protože se tam ne-
množí bakterie. Zda tam leží jablko či 
maso měsíc, nebo rok, nehraje roli.

Jakmile ale zboží halu opustí, zá-
leží na tom, co se stane dál. Aby 
supermarkety zamezily zkažení 
masných výrobků, které jim dří-
ve vozili dodavatelé v  různém 
stavu, zakládají svoje řez-

nictví, kde mají vše pod kontrolou. Maso 
si zpracují, připraví výrobky a  o  všem 
mají přehled, a tak už nemusí přelepovat 
etikety jako dřív. To, co udělají prodavači 
s masem u pultového prodeje a jak dlou-
ho ho tam nechají, je ale samozřejmě věc 
jiná. Vanička nebo vakuově balená kýta či 
plec to proto vždycky jistí.

Pokud maso putuje do supermarketu 
a prodává se v nafouklé vaničce, je vše 
v pořádku, protože jsou v ní opět napuš-
těny konzervační plyny. Zde už je trvan-
livost omezenější, a tak je lepší nedělat 
zásoby, naplánovat si vaření a maso co 
nejdříve zpracovat a nečekat, až se při-
blíží datum spotřeby. Stejně tak je ne-
zbytně nutné maso zpracovat okamžitě 
po vyndání z vaničky. Hlavně se nesmí 
skladovat a  mrazit – v  momentě, kdy 
opustilo „plynovou komoru“, začnou 
rozkladné procesy, které už nic neza-
staví. Ani mráz. Vyndáte-li po půl roce 
z mrazáku našedlou hmotu, z níž udě-
láte gulášek, vyrobili jste si jedovatou 
biologickou zbraň proti vlastnímu tělu 
a neměli byste se vzdalovat od toalety, 
neboť ji budete brzy potřebovat.

Menší řezníci konzervační plyny nepo-
užívají, ale bohužel ani jejich maso není 
čerstvé. Z  řezníků se postupem doby, 
která se přizpůsobila logistice velkých 
řetězců, stali vesměs jen prodejci masa. 
Kdybyste se podívali na jejich dodací lis-
ty, s údivem zjistíte, že berou maso a vše 
ostatní z  úplně stejných velkoskladů 
a  masokombinátů jako supermarkety. 
Tím, že ale nemají maso ve vaničkách 
napuštěných plyny a ani netuší a nechtějí 
tušit, co se s ním kde a jak dlouho dělo, 

však zákazníka vystavují riziku 
zažívacích potíží. Největší pro-
blém je v tom, že maso nepro-
dají hned, ale prodávají, dokud 

se nevyprodá nebo samo 
neodejde. Časy se zkrátka 
mění a vše je naopak, než 
bylo dřív…

Podobně palčivá otáz-
ka je, kam si zajít na 
oběd. Stejný problém 

jako s řezníky je s dnešními restaurace-
mi. Říct, že špatně vaří, by bylo přehnané. 
Ony totiž nevaří vůbec. Pouze rozmrazují 
a rozmíchávají prášky s vodou jako někde 
v laboratoři.  Kuchaři se tam stali zby-
tečným luxusem. Řeč není o  luxusních 
podnicích, kde necháte za večeři patnáct 
stovek a kde mají člověka i na škrábání 
mrkve, ale o  běžných hospodách, kam 
chodívala na oběd střední třída. Jelikož 
se to nedá jíst a lidi po chemických polév-
kách, práškových omáčkách, předsmaže-
ných prstech kapitána Igla a dalších šma-
kuládách s umělým ocáskem bolí břicho, 
zažívají tyto podniky krušné časy. Pokud 
nezačnou zase vařit, skončí, a nikoho to 
mrzet nebude. Manažeři a obchodníci si 
dnes raději nosí svačinu nebo krabičku 
s obědem z domova, který si ohřejí v prá-
ci. Když ale mají obchodní schůzku, ne-
mají klienta či partnera ani kam vzít.

Zajímavou alternativou se tak překva-
pivě stávají učňovská střediska, kde se 
učí děti vařit pod dohledem pedagogů 
podle kuchařských norem tak, jak mají 
jídla vypadat. Některé školy tak rozjíž-
dějí zajímavé byznysmodely, kdy se snaží 
samy na sebe vydělat tím, že našly díru 
na trhu a  spojily příjemné s užitečným 
– výuku s výdělkem. A tak vám studen-
ti oboru kuchař jídlo uvaří, budoucí číš-
níci přinesou, cukráři připraví dezert 
a budoucí provozní s pomocí učitelů vše 
naplánují a spočítají. Zdá se vám cena 56 
Kč za jídlo včetně polévky, pití a dezertu 
příliš nízká? Pak vězte, že přesně taková 
má být. Jelikož jsou náklady na uvaření 
jídla podle norem poloviční, vleze se tam 
i  obchodní přirážka a  třicetiprocentní 
marže. Jídla jsou přesně taková, jaká mají 
být – chutná, čerstvá a výživná, a  ještě 
za skvělé peníze. Například na učňáku 
v Čáslavi vaří skvěle a chodí sem nadšení 
dělníci i kravaťáci.

Pokud po vás někdo chce v  obyčejné 
hospodě za polévku z pytlíku s nulový-
mi náklady – vždyť je to jen trocha vody 
a zeleniny či pár kousků masa – 50 korun, 
může si ji už z principu strčit někam. I se 
všemi prsty kapitána Igla.  vid 

Nová doba
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ZPRÁVY

Z jiného SVĚTA
DRAHÝ KAMARÁD. Majiteli stavební 
firmy Františku Bauerovi (56) stačilo 
k uzavření dohody o rekonstrukci bytu 
s jeho dlouholetým kamarádem, hercem 
Martinem Stránským (49), jen podání 
ruky. A to byla chyba. Na opravě bytu se 
oba muži dohodli před třemi lety. Bauer 
svoji část dohody splnil, zrekonstruoval 
byt, ale když došlo na placení faktury ve 
výši 216 tisíc korun, Stránský začal dělat 
mrtvého brouka. A tak došlo na žalobu. 
„Byli jsme velcí přátelé. Hrozně mě to 
mrzí, ale bohužel už mi došla trpělivost. 
Dneska se Martin tváří, jako by se ho 
to netýkalo, a tvrdil mi, že to se mnou 
vyřídí jeho manželka,“ řekl pan Bauer 
u soudu. Ta se mu ale vysmála, že nemá 
uzavřenou písemnou smlouvu. Až když 
předloni v listopadu známý seriálový 
herec dostal poštou předžalobní výzvu, 
poslal Bauerovi 60 tisíc korun. Čímž 
de facto přiznal, že měl Bauer pravdu. 
Soudkyně ale žalobu nepochopitelně 
zamítla, protože prý žalobce nepředložil 
důkazy o nároku na zaplacení ceny 
díla. Jak to, když rekonstrukci provedl? 
„Ústní dohoda je přece taky dohoda. 
Nechápu, proč ji soud neuznal,“ 
argumentoval logicky podnikatel. Jenže 
jděte s logikou na českou justici. Herec 
sice u plzeňského soudu vyhrál, ale měl 
by se začít bát toho posledního. Tam 
totiž fungují jiné zákony než v Česku…

NEZÁJEM. Paní Simona (31) z Prahy je od listopadu se třemi dětmi zcela bez prostředků. 
Coby samoživitelka pobírala od státu dávky sociální podpory, příspěvek na živobytí, 
přídavky na děti i příspěvek na bydlení; a k tomu, protože to samozřejmě k slušnému 
životu a zaopatření dětí nestačí, si přivydělávala jako uklízečka. Jenže neměla s firmou, 
kde uklízela, podepsanou dohodu o provedení práce, a nějaký dobrák ji udal. Musel to být 
někdo z okruhu známých, komu se s tím svěřila, nebo někdo, kdo to zjistil. Opravdový 
lidumil, jenž ženu uvrhl do neštěstí. Nejenže přišla o sedm tisíc korun měsíčně za úklid, 
ale úřad práce jí kvůli práci načerno přestal vyplácet i příspěvky, než uzavře dohodu 
o provedení práce (DPP) a po odpracovaných hodinách to přijde prokázat. Jak má 
ale do té doby poplatit nájem, jídlo, školní pomůcky a vše ostatní? Hrozí jí, že přijde 
o bydlení i o děti, jež mohou být umístěny do ústavu. To už by se bývalo stalo, kdyby 
jí Sdružení na ochranu ohrožených dětí neposkytlo bezúročnou půjčku, příspěvek 
a potravinovou pomoc. Šéfka sdružení Marie Vodičková k tomu říká: „Je neuvěřitelné, 
že stát nechá zcela bez prostředků matku se třemi dětmi a nezajímá se o to, zda a co 
budou děti jíst a kde budou bydlet. Tento případ není ojedinělý.“ Sociální stát v praxi?

VYKOUKANÉ VÍTĚZSTVÍ. Slovenská lyžařka Petra Vlhová suverénně vyhrála 
slalom Světového poháru v Záhřebu a ukončila roční neporazitelnost Mikaely 
Shiffrinové. Ta na to není zvyklá, a tak hledala příčiny nečekané porážky. Místo aby 
uznala, že prohrála, protože byla soupeřka rychlejší a ocenila její kvality, Američanka 
přišla na vskutku originální příčinu. Trenér Vlhové Livio Magoni totiž posílá své 
lidi na místa, kde se připravuje Shiffrinová, dlouhodobě nejlepší slalomářka světa, 
a získané poznatky se snaží využít pro svoji svěřenkyni. A nijak to neskrývá. Slečně 
Shiffrinové se to ale nelíbí. „Považujeme to za překročení jisté hranice, protože 
se krade naše duševní vlastnictví,“ citoval Shiffrinovou portál spox.com. „Berou 
nám něco, co jsme vytvořili s trenéry. Vytvořili jsme to v našich hlavách.“ Zatímco 
v kolektivních sportech existují dle pravidel možnosti uzavřených tréninků, třeba 
při fotbale, lyžařská federace FIS to neřeší. Trénuje se v běžně přístupných zimních 
střediscích, stačí si tedy stoupnout na kopec a sledovat lyžaře v akci. Zajímavé je, 
že dokud Shiffrinová vítězila, to, že se na ní při lyžování někdo dívá, jí nevadilo. Ale 
něco na tom určitě musí být – jednou jsem viděl naživo trénovat Jardu Jágra a druhý 
den jsem dal v NHL tři góly. Sice jen na PlayStationu, ale byly fakt parádní.

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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PRO DOBROTU… Jiří Pernica, který od dětství miluje 
hledání pokladů, při svých toulkách lesem s detektorem 
kovu na Blanensku narazil na zhruba padesátku stříbrných 
mincí, které odborníci datují do 16. století. Byl poctivý 
a mince odevzdal Muzeu Blanenska. „Pro blanenský region 
jde o velmi cenný nález vzhledem ke své komplexnosti 
a podchycenému nálezovému kontextu, který se díky 
včasnému oznámení podařilo zdokumentovat. Takových 
nálezů u nás není mnoho,“ řekl archeolog Marek Novák, 
který přijel místo nálezu zdokumentovat. Muzeum plánuje 
mince po jejich odborném zpracování vystavit v expozici. 
„Pravým pokladem pro muzeum jsou nejen mince, ale 
hlavně jejich nálezce. Takové nálezy k nám doputují jednou 
za čas,“ rozplývala se ředitelka muzea Pavlína Komínková. 
Příště ale dostane paní ředitelka zřejmě kulové. Ačkoli má 
totiž v podobných případech nálezce nárok na zákonnou 
odměnu, pan Pernica nedostane vůbec nic. Přiznal totiž, že 
poklad našel s pomocí detektoru, a to zákon nepřipouští. 
Takže: kdyby neměl detektor, žádné mince pro muzeum 
by nenašel. Ale protože ho měl a mince našel, tak za to 
nic nedostane? Skutečně motivační přístup. „Mohl jsem 
si vymyslet pohádku, že jsem poklad našel při procházce 
se psem. Nebo si poklad zavřít doma do skříně. Ale 
jsem poctivka, k čemu by mi to bylo? Teď mě hřeje, že 
mince uvidí lidé a že se díky nálezu o historii Blanenska 
dozvíme třeba něco víc,“ říká sportovně pan Pernica. 
Ještě že aspoň nedostal pokutu za parkování v lese. 

MLČETI ZLATO. „Cílem kuponové privatizace bylo přinejmenším 
vytvořit představu, že ti lidé jsou pozvaní, aby se toho také 
zúčastnili. Že je to reálná věc a že dostávají příležitost,“ prohlásil 
v těžko uvěřitelném rozhovoru pro Lidové noviny ekonom 
Dušan Tříska, takzvaný otec kuponové privatizace. „Řekli 
jsme si, třeba ať z toho jsou skandály, ale hlavně ať to běží 
dál. Jinak by se privatizace zastavila. A to by bylo ještě horší. 
Takže běželo to a vznikly z toho maléry nejrůznějšího typu.“ 
Jelikož tento pán netrpí zrovna falešnou skromností či alespoň 
základní mírou soudnosti, dost se v interview rozpovídal. 
„Kuponová privatizace nemá špatnou pověst – aspoň v mé 
přítomnosti si nikdo nedovolí ji kritizovat. Já stále jezdím na 
diskuse občanského sdružení Lípa, dříve to byla ODA, pak Unie 
svobody, tohle už vymizelo a dnes je z toho totální ,pražská 
kavárna‘, a můj hlavní pocit je, že mi ti lidé strašidelně závidí. 
A to se týká i zahraničních akademiků. Protože ať už jsme 
to zvorali, jak jsme to zvorali, byli jsme u toho. A o tomhle 
všichni ti intelektuálové sní.“ Mluviti stříbro, mlčeti zlato...

EKOPRŮVAN. I v politicky hyperkorektním Německu se 
občas dějí věci… Zatímco jedna strana musí držet ústa 
a krok, ta druhá může oponenty zesměšňovat a urážet dle 
libosti. V satirickém klipu na televizní stanici WDR chór 
dívek s rozzářenýma očima a nepřetržitě se usmívajícím 
sbormistrem vyčítal babičce, že jí každý den laciné kotlety 
z diskontu (protože jsou dobré a skoro nic nestojí) a k doktorovi 
jezdí velkým SUV. Refrén neustále opakuje „Meine Oma 
ist ’ne alte Umweltsau“ (Moje babička je stará ekologická 
svině) na nápěv německé zlidovělé dětské písně Meine 
Oma fährt im Hühnerstall Motorrad (Moje babička jezdí 
v kurníku na motorce). Němečtí zelení aktivisté prý chtěli 
tímto „kulturním počinem“ podpořit Gretu Thunbergovou 
a její hnutí Pátky pro budoucnost. Jak příznačné. Německá 
seniorka v SUV možná není ta nejmodernější ekobabička, 
ale aspoň není fašistka s totálním průvanem v hlavě, 
který přesahuje sílu všech větrných elektráren.

NEOMLUVÍM, UTEČU… Místostarosta Prahy 8 Tomáš 
Tatranský z TOP 09 na služební cestě v Madridu počastoval 
své kolegyně velmi vulgárními výrazy, a Vladimír Labuda, 
manžel jedné z nich, po něm žádal omluvu. Politik k tomu ale 
přistoupil… politicky. „Já bych se rád omluvil, pokud by bylo 
za co. Ty věci byly vytržené z kontextu a překroucené. Jsem 
člověk chybující, mám řadu chyb a za své chyby se omlouvám 
bez problémů, ale tady k tomu opravdu nevidím důvod,“ 
reagoval místostarosta a připojil bizarní vysvětlení. Připustil, 
že vulgární výraz sice použil, ale hájil se tím, že tak učinil 
v „srdečném a neformálním rozhovoru“, kdy se expertkám 
z projektového týmu pokoušel „nastínit větší potřebu dialogu 
mezi nositeli genderové ideologie a většinovou společností“. 
Vladimír Labuda si to s ním tedy chce vyřídit jinak. „Vy se rád 
prezentujete jako vyznavač tradičních hodnot, takže moje 
otázka zní, jestli byste byl ochoten věc vyřešit tradičně, to 
znamená, že se spolu sejdeme někde v ringu,“ zeptal se Labuda 
a zastupitelstvo ho odměnilo za netradiční návrh potleskem. 
Překvapený politik souhlasil, ale poté opět přistoupil k problému 
„politicky“ a souboj odvolal. Více inteligence i slušnosti než její 
mužský kolega prokázala opoziční zastupitelka Ilona Tůmová 
z hnutí Osmička. Navrhla usnesení, ve kterém by se Labudové 
omluvilo za vulgarity a urážky ze strany místostarosty 
Tatranského celé zastupitelstvo. „Já sama se paní Labudové 
velice omlouvám a doufám, že pánové radní, pokud máte 
kus cti v těle, že se omluvíte také.“ Nemají a neomluvili.
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Proč je dobré překonat traumatické vzpomínky z mládí a nebát se pustit 
i do něčeho, na co si nevěříte?

SNĚŽENKY a MACHŘI 
po 20 letech
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Nicnetušící velbloudi se chystají 
zahájit rutinní činnost, která 
je pro ně stejně přirozená jako 
dýchání. Na prvním sedí zřej-

mě průvodce se svou dcerkou. Na druhé 
zvíře, propojené s  tím prvním prováz-
kem, asi aby se nesplašilo, majitelé usadi-
li macatý párek postarších západních tu-
ristů, plných očekávání, kteří si zaplatili 
vyjížďku kdesi v egyptské poušti.

První dromedár se na znamení brysk-
ně zvedne a vzápětí škubne i druhý. Jenže 
ouha – podlamují se mu kolena a ne a ne 
se odlepit od země. Několikametrákový 

velbloud zabírá ze všech sil, ale extrémně 
těžký náklad je zjevně nad jeho síly. Muž 
i se svým pivním břichem visí téměř ve 
vzduchu a přepadává dopředu, přičemž 
na něj zezadu naléhává asi stokilová 
manželka se smrtí v očích. Beduínovi se 
nakonec podaří prvního velblouda, kte-
rý již kráčel pomalu vpřed a nestaral se 
o to, co se děje za ním, zastavit. Jakmi-
le slehne k zemi, jeho nešťastný kolega, 
plazící se po kolenou, se vyčerpáním zří-
tí k zemi. Tohle vtipné video ze serveru 
Geo Fun, které doprovází titulní melodie 
z filmu Titanic, hraná záměrně falešně 
na flétnu, se stalo okamžitě virálním hi-
tem a až ho uvidíte, budete slzet smíchy.

A to jste neviděli mě na běžkách. Po 20 
letech jsem se totiž vydal na hory v zimě. 
Poprvé a  naposledy jsem pořádně stál 
na dvou prknech na lyžařském výcviku 
v  Peci pod Sněžkou, kam jsme vyrazili 
v prvním ročníku gymnázia. I  když od 
těch dob již uplynulo hodně vody a roztá-
lo mnoho sněhu, některé okamžiky jsou 
tak živé, jako by se staly včera.

Třeba jak jsem spadl a  zablokoval 
provoz na vleku, jak jsme s naším oddí-
lem nestihli poslední jízdu nahoru a na 
chatu šlapali pěšky, nebo jak jsme měli 
zastavit asi ve čtvrtině sjezdovky, seřa-

dit se a postupně pokračovat dolů, při-
čemž spolužák Krekule skupinku přejel 
a šusem zahučel do jámy, která vznikla 
odhrabáním sněhu kolem zasypané 
horské chaty.

O  poznání traumatičtější zkušenost 
jsem si odnesl z  celodenního, asi třice-
tikilometrového výletu na běžkách, na 
který jsme vyrazili předposlední den ly-
žáku. Funkční prádlo bylo v nedohlednu 
a ani tehdejší lyže ještě nebyly na takové 
úrovni; carving byl teprve v  plenkách 
a kvalita materiálů i  tvary u  sjezdovek 
i běžek se těm dnešním vykrojeným ani 

neblížily. A  aby lyže jely, muselo se víc 
a častěji mazat. Alespoň tedy u těch, kte-
ré jsem měl půjčené.

Namazal jsem tedy podle rad a dopo-
ručení zkušenějších a prodavačů vosku, 
a asi pět minut od chaty zjistil, že to neje-
de. Pedagogové, kteří jezdili na hory kaž-
dý rok, si zřejmě mysleli, že není třeba 
nic vysvětlovat ani ukazovat, a tak jsem 
zahájil svůj individuální běh o přežití. Na 
lyže se lepil sníh, a po rovině a z kopečka 
téměř neklouzaly. Každých pár metrů 
jsem se vyválel ve sněhu a techniku na-
hrazoval hrubou silou. Tehdy jsem hrál 
fotbal a měl ještě docela slušnou kondi-
ci, a tak jsem se po každém pádu zase 
zvedl a  funěl nezadržitelně dál. Zbytek 
třídy mi ukazoval celý den záda, ale tě-
locvikářka, která viděla moje trápení, 
se mnou uzavírala peloton; a když jsem 
zapadl pod nějaký ten smrček u  cesty, 
podala mi svoji hůlku. Homolkovi hadr.

Při každém stoupání se ale lepivost 
lyží naopak proměnila ve výhodu, ne-
boť vůbec nepodkluzovaly. V  kopci 
jsem do toho šlápl a  ztrátu na hlavní 
skupinu vždy o něco stáhl. Učitel biolo-
gie a  tělocvikář Míra Plas, jemuž jsme 
za jméno přidávali přízvisko Mastný 
vlas, se upřímně bavil a moje lopocení, 

obzvláště v místech, kde na mě ostatní 
čekali seřazení pod kopečkem a  já je 
musel dojet, se škodolibým úsměvem 
doprovázel hláškami typu: „Tak pojeď, 
Vidláku, ještě dvakrát třikrát spadneš 
a  jsi dole.“ Nevzdal jsem to a odpoled-
ne se z posledních sil doplazil do chaty, 
promočený, promrzlý a  pokousaný od 
ledních medvědů…

Někde tam jsem si slavnostně slíbil, 
že radši zůstanu u  fotbalu v  teplých 
krajích, a pokud se někdy přiblížím na 
hory, pak teprve poté, co se důsledně 
přesvědčím, že všechen sníh roztál. 

Ačkoli prý politik důsledně trval na tom, aby byla vila 
označována jako dům, nikoli jako zámeček, dodnes se 
budově zámeček říká. Velká je ale spíš jako zámek. Pohádkové vyhlídky ve Vysokém 

nad Jizerou.   Foto Šifra
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Takže v létě. Dvacet let se mi toto před-
sevzetí dařilo důsledně plnit. Až do le-
tošních Vánoc…

Není problém
Týden před svátky klidu a  míru přišla 
moje žena Dáša s převratnou novinkou.  
„Pojedeme na hory,“ nadhodila jednoho 
krásného odpoledne, až ve mně hrk-
lo. Její kamarádka Simona totiž jezdí 
s  manželem Tomášem a  dvěma syny, 
jedenáctiletým Lukášem a  osmiletým 
Kubou, každý rok o  zimních a  jarních 
prázdninách lyžovat, a napadlo ji, že by 
bylo fajn, kdybychom vyrazili s nimi.

Simona ani Tomáš nikdy dřív nely-
žovali, ale moc se jim tenhle sport líbil. 
A tak, když byli kluci ještě malí a rodiče 
uvažovali o tom, co by mohli dělat kro-
mě fotbalu, napadlo je, že by bylo fajn, 
kdyby se naučili právě lyžovat.

Lyžování není zrovna nejlevnější kra-
tochvíle, ale Simona, učitelka na základní 
škole, je velmi praktická žena, a tak du-
mala, jak to vymyslet, aby to nezruinova-
lo rodinný rozpočet. Pro tuhle ženskou 
není nic problém. Když něco chce, jde si 
zatím jako pitbul a  nepřestane, dokud 
nedosáhne svého. I když dovede na jedné 
straně ušetřit, řídí se heslem, že nejdůleži-
tější jsou v životě pro děti i dospělé zážit-
ky. Ví, že je to něco za něco, a tak někde, 
kde to jde, raději ušetří, aby mohla inves-
tovat do toho, co považuje za důležitější.

Staršího syna přihlásila ve čtyřech 
letech do lyžařské školičky, pak následo-
val mladší. Simona dlouho hledala ideál-
ní středisko s  dobrým poměrem cena/
výkon, až objevila Vysoké nad Jizerou. 
Do nenápadného městečka s třinácti sty 
obyvateli, jednoho z nejvýše položených 
v Čechách (692 m n. m.), které leží v Libe-
reckém kraji, na rozhraní Krkonoš a Jizer-
ských hor, je to necelé dvě hodiny cesty 
autem z Prahy nebo z Kolína, odkud jsme 
vyráželi.

Ve Vysokém se narodil vůbec první 
předseda československé vlády, dok-
tor Karel Kramář, což prozrazuje busta 
u jeho rodného domu na náměstí, které 
nese jeho název. Nedaleko stojí Kramářo-
va vila, kterou nechal syn stavitele a maji-

tele cihelny postavit v letech 1927 až 1930 
pro svou manželku Naděždu. Ačkoli prý 
politik důsledně trval na tom, aby byla 
vila označována jako dům, nikoli jako zá-
meček, dodnes se budově, z níž je hotel, 
zámeček říká. Velká je ve skutečnosti ale 
spíš jako zámek. Za války vilu zabrali fa-
šisté, poté se z vily stala zotavovna ROH 
a dnes je z ní hotel. Stojí hned vedle vysoc-
ké promenády, která vede z náměstí pří-
mo na sjezdovku. A tam jsme také hned 
po příjezdu vyrazili.

Když se kluci zeptali, zda půjdu lyžovat, 
jen jsem nervózně zavrtěl hlavou a zalezl 
na čaj do bufetu U Zdeničky, odkud je im-
pozantní výhled nejen na dvě sjezdovky, 
ale také na nejkrásnější část hor. Vysoké 
totiž leží v krkonošském podhůří, a tak je 
považováno za jakýsi výchozí bod do Kr-
konoš, Jizerských hor, ale i Českého ráje. 

Říká se mu také městečko nejkrásnější 
zimy a  máte odtud jako na dlani Kotel 
zvaný Kokrháč, Zlaté návrší, Kozí hřbety, 
Lysou horu v Rokytnici nad Jizerou i Čer-
tovu horu v Harrachově. A když je jasno, 
vidíte i na Bezděz, Ralsko nebo Ještěd.

Simona tohle místo vybrala záměrně. 
Kromě toho, že na Větrově, jak Vysoké na-
zval ve slavném románu Zapadlí vlastenci 
spisovatel Karel Václav Rais, má na mír-
nějších rodinných sjezdovkách perfektní 
přehled o klucích, jsou zde i výrazně nižší 
ceny a  téměř domácí prostředí, kde se 
nemusíte přetahovat o parkování a trávit 
celé dny ve frontách. Pro zdatnější lyžaře 
je tu i Skiareál Šachty, pro nejmenší na-
opak Petruškovy vrchy neboli Petrušky. 
A taky běžkařské trati…

Tím, že se podařilo před lety Simoně 
sehnat čisté a útulné ubytování u skvě-

Když se kluci zeptali, zda půjdu lyžovat, jen jsem nervózně 
zavrtěl hlavou a zalezl do bufetu U Zdeničky, odkud je 
úžasný výhled na sjezdovky i nejkrásnější část Krkonoš. 

S Betlémy se v okolí Vysokého nad Jizerou 
roztrhl pytel. Nahoře unikátní pohyblivý 
Betlém Františka Vodseďálka, dole sbírka  
Ivana Tišnovského.   Foto Šifra



11

NA VLASTNÍ KŮŽI

lých lidí za dvě stovky na noc a  osobu 
a lyže pořídila z bazaru, přičemž mladší 
Kubík dědí po Lukášovi a Lukáš občas po 
mamce, může investovat ušetřené peníze 
do permanentek na vlek. Pět set padesát 
korun na dva dny pro dospělého není ani 
v náznaku tak brutální jako jinde. Něja-
kou korunu to sice stojí, ale pokud je člo-
věk rozumný, dá se to poskládat tak, aby 
mohli všichni dvakrát či třikrát do roka 
na několik dní vyrazit. Vždycky jde hlav-
ně o to, čemu dá člověk přednost a jaké 
zvolí priority. 

Pohybliví daráčci
Během prvního rozkoukávacího dne, 
zatímco druhá rodina lyžovala, jsme se 
ženou prošli křížem krážem celé městeč-
ko. Hned na kraji obce například stojí vy-
hlášený Ústav chirurgie ruky a plastické 
chirurgie, který se proslavil tím, že zde 
místní doktoři v čele s Radkem Kebrlem 
zachránili pořezanou ruku jedné z  nej-
lepších českých tenistek Petry Kvitové. 

V Krakonošově pekařství u náměstí pe-
čou výborný kváskový Krakonošův chléb, 
který vydrží čtyři dny jako čerstvý. Přímo 
v pekárně jsem si pak všiml letáku, jenž 
zval na návštěvu unikátní místní atrakce.

„Chviličku vydržte, mám tu ještě něja-
ké Iry,“ hlásil Miloslav Vodseďálek, když 
jsme se doslova doklouzali z  náměstí 
až dolů k  jeho domu. Za pár minut už 
nás vede do místnosti, kde se zastavil 
čas. A taky dech. Kočí se dvěma bělouši 
a černým kočárem vyjíždí z tunelu pod 
skálou, řezník odsekává růžovou kýtu, 
mlynář nosí pytle mouky, ovce se pasou, 
pekař míchá těsto, v kolébce se houpe Je-
žíšek, havíři rubou uhlí, milenci se líbají 
a zlobivý kluk zaťuká na dveře chaloup-
ky a  uteče… Stojí tu desítky a  desítky 
figurek v Betlémě, z nichž se většina po-
hybuje a jsou jako živé.

Tuhle nádheru začal v roce 1914 po no-
cích stavět patnáctiletý František, strýc 
Miloslava Vodseďálka, poté, co spatřil po-
hyblivý Betlém v nedalekých Sklenařicích 

xxxx xxxx   Foto ????
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v domě kováře Metelky. Byl z něj tak na-
dšený, že se rozhodl postavit svůj vlastní. 
V rohu nízké místnosti smontoval nejpr-
ve z latí kostru a na ně umisťoval stupně, 
které pokládal mechem. S výzdobou mu 
pomohla maminka a do kulis města Bet-
léma postupně umísťoval figurky, které 
přišly podarovat Ježíška, takzvané daráč-
ky. K pohonu 33 pohyblivých skupin a ne-
celé stovky figurek použil staré hodiny, 
které uvádělo do pohybu závaží. 

Před Vánoci léta páně 1916 se po Vy-
sokém i okolí rozkřiklo, že u Vodseďálků 
mají chodící betlém. Zástupy lidí ve svátek 
i všední den oblehli světnici – maminka 
nonstop uklízela a tatínek točil nepřetrži-
tě klikou. Každý rok, hlavně za dlouhých 
zimních večerů, František dílo zdokona-
loval. Až do roku 1933, kdy dostal nabíd-
ku z Prahy, aby tam svůj Betlém postavil. 
Zprvu se mu do toho příliš nechtělo, ale 
nakonec se nechal přemluvit a svolil, že 
jej tam napřesrok prodá a postaví si doma 
nový, ještě lepší. K tomu již ale bohužel 
nedošlo, protože se v necelých pětatřiceti 
letech zabil na motorce.

Betlém skončil v krabicích na půdě, kde 
vydržel přes dvacet let, než jej sundal Fran-
tiškův mladší bratr Miloslav a znovu začal 
stavět. Nebylo to nic jednoduchého, neboť 
se každý rok musel vybalit a znovu sesta-
vit. „Bylo mi pět let a pamatuji si, když tatí-
nek Betlém v roce 1956 sundal z půdy. Tře-
ba jsme obědvali a přišli se podívat lidi, tak 
jsme jídlo zandali do trouby a předváděli 
figurky. V jeden den se u nás sešlo i 1100 
lidí,“ vzpomíná Miloslav Vodseďálek mlad-
ší, který po tatínkově smrti převzal štafe-
tu. Pro betlém vyčlenil samostatnou míst-
nost, kde jej postavil nastálo, takže je po 
domluvě k vidění celý rok. Celé dílo ještě 
rozšířil, přestavěl chlév a obložil strop dře-
vem, takže v něm napočítáte kolem 200 
postaviček, z nichž se plných 85 hýbe. Na-
místo točení klikou křehký mechanismus 
pohání dnes motor ze staré škodovky.

Vodseďálkův betlém ale není ve Vyso-
kém jediný. Kvůli dlouhým a  tuhým zi-
mám si místní zřejmě krátili večery právě 
výrobou vánočních figurek. Jen tak si lze 
vysvětlit, že je jich v  tomhle kraji tolik. 
Ve vysockém Vlastivědném muzeu se 

majestátně vyjímá takzvaný Kovárenský 
betlém, který sestrojil kovář Jan Metelka 
z nedalekých Sklenařic, když objevil tor-
zo betléma, jejž vyplavila řeka u Harra-
chova. Kovář se pustil do díla a rozšířil jej 
až do délky 7,5 metru. Krásný je i pohybli-
vý betlém ve tři kilometry vzdálené Staré 
Vsi v rodině Poloprutských.

Vysocký kulotrh
Ve Vysokém je moc fajn. Jenže když 
jste v zimě na horách víc než dva dny, 

začnete se malinko nudit. Všechny 
schůdné cestičky máte prošlapané, tře-
tí čaj v bufetu už vám taky nechutná, 
a  tak začnete přemýšlet, jak byste si 
ukrátili dlouhou chvíli. Stejný problém 
řešili před pár  lety i Simona s Tomá-
šem. Kluci se brzy naučili jezdit jako 
závodníci, a tak jeden rodič hlídal pod 
kopcem a druhý na kopci. Mělo to jedi-

ný efekt – i Simona, která se lyžování 
bála jako čert kříže, se dostala do ta-
kového rozpoložení, že nuda překona-
la i  sílu strachu. „Došlo to tak daleko, 
že jsem si řekla: Tak se mi budou lidi 
smát a maximálně si zlomím nohu, no. 
Bylo mi to už zkrátka jedno,“ smála se 
veselá čtyřicátnice, když jsem se jí ptal, 
jak překonala své obavy pustit se dolů 
z kopce. A tak se s manželem přihlásili 
do lyžařské školy a od té doby jezdí celá 
rodinka společně.

To jsem ale ještě netušil, jaké obavy 
budu muset překonat já. Nejprve vy-
táhla manželka Dáša z auta běžky. Dřív 
jezdila na sjezdovkách, ale rozbila si ko-
leno a na svah si bez ortézy netroufla. 
Měl jsem na výběr – buď budu stát na 
louce a čumět, jak se vzdaluje směrem 
k lesu, nebo pít další čaj u Zdeničky a če-
kat, až dolyžují známí s  dětmi. A  tak 

Když jsem asi pět minut vyzvídal detaily, a ne a ne se 
pustit do zatáčení, vyptávaje se stále dokola, jak na věc, 
Lukáš už to nevydržel a zvolal: „Strejdo, prostě jeď.“
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jsem vlezl do půjčovny a za dvě stovky 
si na odpoledne půjčil běžky, neboť jsem 
shledal, že tento druh lyžování pro mě 
bude přece jen bezpečnější. Jak fatálně 
jsem se spletl!

Jediné štěstí bylo, že na trati leželo 
málo sněhu, a tak nebyla strojově upra-
vená, což znamenalo, že jsme na běž-
kařské louce byli v  tu chvíli sami dva. 
S  nepříjemným pocitem v  břiše jsem 
zjistil, že se toho od mé lyžařské ana-
báze na gymnáziu moc nezměnilo. Jen 
voskem to tehdy vážně nebylo.

První zrada nastala ve chvíli, kdy jsem 
zjistil, že jsem si půjčil příliš velké boty. 
V půjčovně mi připadaly akorát, ale na 
běžkách mi v  nich šmajdaly nohy ze 
strany na stranu. Nikdy jsem do té doby 
neviděl svoji drahou polovičku, že by se 
něčemu tak dlouho a  upřímně smála, 
jako když jsem zkoušel chytit balanc. 
Padal jsem dozadu, dopředu i do strany, 
nohy jsem měl pod sebou, před sebou 
i  nad sebou. Kdyby mě někdo natočil 
a umístil to na YouTube, překonal bych 
i tlusté turisty na velbloudovi. Výměna 
bot za menší sice trochu pomohla, ale 
traumatické vzpomínky na lyžařský vý-
cvik v roce 1999 ožily v plné síle. 

Bylo to tak strašné, že když se mě ve-
čer kluci zeptali, zda si s nimi vyzkou-
ším sjezdovky, usoudil jsem, že nemám 
co ztratit, a k překvapení všech kývl. Už 
jsem nemohl couvnout. Slíbili, že mě to 
naučí.

Kluci byli tak laskaví, že se mnou šli na 
menší sjezdovku. Ne tu úplně nejmenší, 
kde svištěli tříletí caparti a kde bych si 
připadal jako divný strejda s  lízátkem. 
Rovný pluh se obešel bez komplikací, ale 
se zatáčením to bylo horší. Překvapivě 
jsem se však držel pořád na nohou. Chví-
li jsem pozoroval kluky, jak točí pravidel-
né obloučky, a snažil se na to jít teoretic-
ky. Pamatoval jsem si, že musím přenést 
váhu na vnější lyži, ale to bylo tak vše. 
Když jsem asi pět minut vyzvídal detaily, 
a ne a ne se pustit do zatáčení, vyptávaje 
se stále dokola, jak na věc, Lukáš už to 
nevydržel a zvolal: „Strejdo, prostě jeď.“

A tak jsem prostě jel. Sjel jsem celý ko-
pec pluhem a postupně začal i zatáčet. 
Nespadl jsem ani na vleku, který škubal 
tak, že jsem si jej překřtil na „vysocký 
kulotrh“. Nejprve mi pomohl hodný vle-
kař, který mi šlápl na zadek lyží, abych 
nesjel do lesíka. Za chvilku jej vystřídal 
kolega, u kterého jsem s námitkou, že to 

sám nezvládnu, nepochodil, a tak jsem si 
s menšími obtížemi poradil sám.

Za hodinku jsem byl schopen estetic-
ky nikterak působivě, ale účinně zatáčet 
s lyžemi u sebe. A za další hodinku jsem 
konečně pochopil, co mám provést při 
oblouku s vnitřní lyží. Úplně jsem zapo-
mněl, že neumím lyžovat, a  druhý den 
jsem vyrazil s kluky na větší sjezdovku, 
abych nemusel jezdit sám. Tak mě nad-
chlo, že jsem to nevzdal a překonal zby-
tečné obavy, že jsme vyrazili i na pololetní 
prázdniny. Neznám lepší relax. Už jsem si 
pořídil za pár šupů starší lyže a máme za-
mluvený termín na jarní prázdniny. Tak 
snad neroztaje sníh…

Po dvou dnech ježdění na konci led-
na, kdy dostávali kluci vysvědčení, už 
chápu, proč se Tomáš s  Lukášem tak 
šťastně culí a neúnavně jezdí celý den. 
Protože v životě jde přece hlavně o zá-
žitky, jak říká jejich maminka. A o  to, 
jak změnit prostředí a  čas od času si 
pořádně vyčistit hlavu. Kuba, můj osmi-
letý učitel, na mě volá: „Strejdo, je to lep-
ší a  lepší. Pojď, předjedeme mamku…“ 
Teď ještě sehnat tetě pořádnou ortézu 
a  příště bude naše lyžařská sestava 
kompletní. Díky, kluci. vid 

Naše lyžařská sestava: Lukáš, já, Kuba 
a Simona. Simonin manžel Tomáš byl zrovna 
po operaci a moje žena Dáša nelyžovala kvůli 
kolenu.   Foto Šifra
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Až na VRCHOLKY hor…
Nejslavnější a největší český závod v běhu na lyžích, který se stal evropským 
fenoménem, založili před třiapadesáti lety liberečtí a jablonečtí horolezci, aby zde 
načerpali síly na své dobrodružné výstupy. Krátce poté se Jizerská padesátka stala 
akcí, kde si všichni milovníci zimních sportů připomínají jejich nešťastný osud.
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Když dva dělají totéž, není to to-
též. Jen týden po svém pokusu 
o lyžařské zmrtvýchvstání jsem 
se octl na zcela opačném pólu 

stupnice směrem „od komedie k  doko-
nalosti“. Zatímco někomu nepomůže 
ani moderní výbava a  není se schopen 
na běžkách pořádně pohybovat ani po 
rovině, borci, které právě sleduji, se na 
běžkách právě chystají udělat šílenou věc. 
„Kdo si troufá na tenhle skokánek?“ hecu-

je přítomné lyžníky moderátor akce Jan 
Smetana, který jinak uvádí Branky, body, 
vteřiny v České televizi.

Chlapík s  podivnými podkolenkami 
a  kostkovanou čepicí si přihne z  lahve 
tuzemáku, povzbuzován davy okolo tra-
ti se rozjíždí a  přesně v  momentě, kdy 
se odrazí do vzduchu, vystřelí na obou 
stranách asi půlmetrového sněhového 
skokánku efektní ohnivá salva. Za ob-
rovského aplausu přistane v ukázkovém 
telemarku a cupitá zase nahoru, na další 
kolo. Všímám si nejen jeho historického 
kostýmu, ale především dřevěných bě-

žek, na které jsou v primitivním vázání 
připevněny neméně starobylé boty. „To je 
všechno po dědovi, je to rodinná tradice,“ 
usmívá se vítěz předchozího běhu, jenž 
následoval hned po slavnostním zahájení 
legendárního lyžařského závodu Jizerská 
padesátka. Ten na začátku února odstar-
toval v Bedřichově již po třiapadesáté.

Podobně zdatně si na skokánku vedli 
i ostatní lyžníci v dobových kostýmech, 
třeba Klára Masnicová z nedalekých Hra-

bětic, která běhá Jizerskou padesátku 
pravidelně, stejně jako celá její rodina. 
Mezi dobovými lyžníky ale letos běžela 
poprvé. Nejdřív sice kategoricky prohla-
šovala, že do skokánku nejde, nakonec ale 
vystřihla parádní skok. „Rozhodl týmový 
duch,“ směje se Klára ve slušivém retro 
outfitu, jehož jednotlivé části jako sukni 
a svetr posbírala po okolí z pomoci ma-
minky a kamarádek.

Marek Pazderský letošní závod histo-
rických lyžníků nevyhrál jen tak náho-
dou. Vždyť je bývalým mládežnickým 
reprezentantem v běhu na lyžích. A také 

provozovatelem bedřichovského ser-
visního centra pro lyžaře Mára servis. 
Zároveň šéfuje profesionálnímu Silvini 
Madshus Team, který měl na Jizerské pa-
desátce několik želízek v ohni – ať už bý-
valou reprezentantku Zuzanu Kocumo-
vou, která dojela druhá v Jizerské třicítce 
a pátá v  Jizerské pětadvacítce, Karolínu 
Grohovou, která skončila na padesátiki-
lometrové trati třináctá, či nejlepšího Če-
cha v závodě Jiřího Plisku, jenž dorazil na 

Chlapík si přihne z lahve tuzemáku a v momentě, kdy 
se odrazí do vzduchu, vystřelí na obou stranách asi 
půlmetrového sněhového skokánku efektní ohnivá salva.Letošní ročník Jizerské padesátky přilákal 

rekordních 7776 běžkařů.   Foto www.jiz50.cz 
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hlavní padesátikilometrové trati do cíle 
jako jedenadvacátý.

Marek si chtěl již dlouho vyzkoušet ně-
jaký závod na starých dřevěných lyžích 
s  bambusovými holemi a  v  dobovém 
oblečení, přesně tak, jak jezdili jeho děda 
a praděda. „Nešlo mi ani tak o to udělat 
si srandu, jako spíš okusit dřinu starých 
lyžníků a porovnat si s nimi čas. Vybavení 
jsem sehnal z rozsáhlé rodinné sbírky – 
ještě že to taťka nestihl všechno spálit – 
po pradědovi a dědovi ze Špindlu.“

Moje milovaná…
Poprvé takto vyrazil na trať v roce 2012, 
a  to mezi „normálními“ závodníky, kde 
mu organizátoři vyhradili levou stopu. 
A nebylo to vůbec snadné. „Cestou dolů 
od Buku jsem zjistil, že mi lyže nejedou. 
Taky jsem objevil první neduh oblečení. 
Na rychlý běh bylo moc teplé a já se potil 
jak bůček na rozpáleném oleji. Ještě hor-
ší ale bylo, že jsem si nevzal pod flaušové 
kalhoty žádné spodky, takže kalhoty mi 
zhruba od čtvrtého kilometru začaly do 
masa rozedírat vnitřní stranu stehen. 
Jako bych si je nechal při každém vystří-
dání nohou přebrousit bruskou. Na Ka-
sárenské jsem definitivně pochopil, že 
to nebude úplně můj závod. Navíc se trať 
díky sněhové bouři proměnila v umydle-
né pole beze stop, takže já přestal bojovat 
se soupeři a spíše se snažil udržet ty fošny 
v  nějakém směru. Zákonitě musel přijít 
pád, kdy se mi rozjely nohy, já si píchnul 
hůlku mezi nohy a skácel se k zemi jak 
ohořelej totem. (…) Měl jsem za sebou dvě 
hodiny boje s matkou přírodou, dřevěný-
mi fošnami, bambuskami, kluzištěm mís-
to trati a také podlomenou psychikou.“

Přesto to nevzdal a bojoval dál. „ (...) Ze 
stehen mi crčela krev, oblečení nasáklo 
vodou a nabralo váhu. Bekovka mi neu-
stále padala do čela, natažený úpon le-
vého kotníku mi vháněl slzy do očí a má 
oblíbená Promenádní se stala utrpením 
Ježíše Krista. Do toho všeho se mi defini-
tivně zastavily lyže, neboť nasákly vodou 
a  minimálně zdvojnásobily svoji váhu. 
(…) Docházely mi síly… Při seběhu dolů 
na Hřebínek jsem začal dostávat stále 
silnější křeče do stehen a do zad a měl 

jsem co dělat, abych se tam vůbec dostal. 
Podařilo se mi to po čtyřech hodinách. 
Museli mi rozmasírovat nohy, zaseknuté 
do trvalé křeče, dále jsem do sebe natla-
čil čtyři párky, osm polévek, nepočítaně 
ionťáku a  celou krabici tatranek. Nejet 
v  dobovém, tak bych to zabalil, věděl 
jsem v tu chvíli moc dobře, že už jsem si 
sáhl téměř na dno.

Po projetí cílovou páskou se mi vehna-
ly slzy do očí. Podařilo se mi i  v  těch 
nelidských podmínkách stlačit čas pod 
pět hodin. Splnil jsem si další dávný sen, 
navíc mě dojalo, jak tam čekali rodiče 
a přátelé z našeho Ski Trab Mára teamu 

s  cedulemi a  gratulacemi. Pomohli mi 
dojít k nám do servisu, kde jsem umřel 
úplně. Asi až po hodině spánku jsem byl 
schopen se převléknout a dostat do sebe 
nějaké tekutiny. Pohled na mě musel být 
v tu chvíli asi dosti tristní. Každopádně, 
ač to bylo opravdové peklo, tak jsem si 
to užil, a o to víc nyní vzhlížím ke všem 
našim lyžařským legendám, které na 
starých ski podávaly ještě lepší a  hod-
notnější výkony,“ vzpomínal s odstupem 
Marek Pazderský na svoji premiéru na 
lyžích svého dědy, kdy se octl nejen v ob-
lečení, ale i v kůži průkopníků krásného, 
leč nelehkého sportu.
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Čtyřsetmetrový závod dobových 
lyžníků na Jizerské padesátce po úvod-
ním ceremoniálu má ale ještě jeden 
hlubší rozměr. Každý rok totiž připomí-
ná nešťastný osud zakladatelů Jizerské 
padesátky, nejslavnějšího a  nejoblíbe-
nějšího běžeckého závodu u nás a celo-
evropského fenoménu, jenž se stal už 
při svém čtvrtém ročníku v  roce 1971 
namísto oslavy tryznou a memoriálem. 

Jizerská padesátka nebyla původně závo-
dem lyžařů, ale hlavně horolezců, kteří 
sem přijeli trénovat, aby se připravili na 
své výstupy. V  roce 1968 se do Jizerek 
vydalo 52 lezců a lyžařů z Liberce a Jab-
lonce, aby stmelili kolektiv a dobře se při-
pravili na své velké výpravy do hor. 

Za dva roky pak odjeli Václav Urban, 
Jiří Jech a Milan Náhlovský a spolu s nimi 
dalších dvanáct sportovců na expedici 
do Peru, aby zlezli 6395 metrů vysokou 
horu Huandoy. „Moje milovaná, píši ze 
základního tábora. Je to tu neodolatelné 
a kouzelné. Ti z nás, kteří viděli Hindú-
kuš, Kavkaz, Alpy nebo Špicberky, říkají, 
že takovou nádheru neviděli nikde jinde. 
Často na Vás myslím při dlouhých veče-

rech. Plánuji, co všechno uděláme, až se 
vrátím,“ psal na jaře roku 1970 domů je-
den z horolezců.

Jenže od začátku nešlo nic podle plá-
nu. Vlastně se původně mělo jet na Aljaš-
ku, ale kvůli invazi sovětských vojsk ne-
byla cesta do severní Ameriky povolena. 

Poté se zdržela o dva týdny loď Hornbelt, 
která vezla do Peru výbavu a zásoby. Čle-
nové výpravy navíc zjistili, že byly bedny 
se čtyřmi tunami vybavení a  potravin 
o půl tuny lehčí. Zmizelo nejen jídlo, ale 
i spacáky, čepice či svetry. 

Již za pár dní nejlepší československý 
horolezec Ivan Bortel nešťastně uklouzl, 
paradoxně v lehkém terénu. Po pádu do 
třicetimetrové propasti se sedmadva-
cetiletý strojní inženýr na místě zabil, 
což výpravou notně otřáslo. Kamarádi 
jej museli snést do městečka Yungay, 
kde se také odehrála tryzna za zemře-
lého, a kvůli tragédii lezci změnili plány. 
Bez svého nejschopnějšího člena si na 
původní trasu netroufali a rozhodli se 
vylézt na „náhradní“ horu Huascarán. 
Základní tábor postavili pod severní 
stěnou a  úžasnými scenériemi, avšak 
jinde, než původně chtěli. Vyhlídnuté 
místo totiž zabrali japonští horolezci. 
Čechoslováci hodlali na Huascarán vy-
lézt nejlehčí možnou cestou a  pelášit 
domů. Jenže ani tady jim nebylo přáno.

Třicátého května zalévaly základní 
tábor expedice sluneční paprsky. Italský 
cestovatel Cino Ghigi později vzpomínal, 
že zrovna ležel ve svém karavanu kou-
sek odtud, když se najednou celý vůz 
zatřásl. Vykoukl ven, a tak se seznámil 
s českými horolezci, kteří zjišťovali, jestli 
je někdo uvnitř. Zde také Ital pořídil jed-

Ze svahů Huascaránu, které na protějším břehu jezera 
strmě spadají do vody, začalo padat kamení. Bylo to, jako 
by ve svahu vybuchovaly nálože dynamitu. 

Jizerská padesátka se již od roku 1971 jezdí jako memoriál k uctění památky 15 českých 
horolezců, kteří zahynuli v roce 1970 v Peru. Český horolezecký svaz proto letos vyslal 

k uctění jejich památky  na trasu hlavního padesátikilometrového závodu družstvo lyžníků 
v dobové výstroji z konce 60. let 20. století.   Foto www.jiz50.cz 
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nu z  jejich posledních fotografií. Druhý 
den se karavan opět třásl, jenže když 
v očekávání dalšího vtípku vystrčil hlavu 
ven, strnul – v místech, kde stál předtím 
tábor, ležela jen velká hromada kame-
ní, ledu a sněhu. Peru v noci zachvátilo 
největší zemětřesení v tamních dějinách 
o síle 7,9 stupně Richterovy škály, které 
strhlo lavinu na město Yungay. Vzala 
s  sebou i  všechny okolní vesnice a  po-
hřbila desítky tisíc lidí.

Při svém pádu strhla ještě druhou la-
vinu. Nedaleko jejího pádu se tehdy zdr-
žovala i devatenáctiletá studentka Teresa 
Morenová, která se vydala s  přáteli na 
piknik. „Ze svahů Huascaránu, které na 
protějším břehu jezera strmě spadají do 
vody, začalo padat kamení. Bylo to, jako 
by ve svahu vybuchovaly nálože dynami-
tu. Vyskočila jsem a všichni se rozeběhli 
k silnici. Pak jsme zaslechli strašný hluk, 
který přicházel odněkud shora. Viděli 
jsme, jak se dolů řítí ohromná černá lavi-
na,“ vzpomínala dívka, která měla obrov-
ské štěstí, neboť ji katastrofa o kousek mi-
nula. Stejně jako japonské horolezce, kteří 
tábořili na místě, kde měli být Češi. Všich-
ni byli vyděšení a přímo pozorovali místo, 
kde naši lezci stanovali. „Bylo vidět lavinu. 
Hrozně velikou a děsivou masu, která se 
navršila v místě, kde býval tábor. Nezbylo 
z něj nic. Stany byly pryč. Náklaďáček byl 
pryč. Všude jen kamení, led a bláto.“

Od roku 1971 se Jizerská padesátka 
běhá na jejich počest. I proto Český horo-
lezecký svaz letos vyslal k uctění památky 
expedice na trasu hlavního padesátikilo-
metrového závodu tým lyžníků v dobové 
výstroji z konce 60. let 20. století.

Popularita závodu strmě rostla a  pů-
vodně tréninkového běhu se dnes účast-
ní tisíce jak profesionálních sportovců, 
tak nadšenců ze všech koutů republiky 
i Evropy. Ještě pár dní před letošním zá-
vodem, který přilákal rekordních 7776 
běžkařů, nejvíc od roku 1978, to však 
vypadalo, že se vůbec nepojede. Jizerské 
hory byly, stejně jako ostatní české kopce, 
zelené a teplo bylo jako na jaře. Pořadatelé 
připravili záložní trať, přičemž hrozilo, že 
se pojede na párkilometrovém pidiokru-
hu. A když už ztráceli víru i největší opti-

misté, na poslední chvíli se stal zázrak: 
v  úterý, pouhé tři dny před zahájením 
závodu, napadlo 30 centimetrů sněhu 
a desítky pořadatelů a dobrovolníků stihli 
tento výjimečný závod a celou Jizerskou 
magistrálu perfektně připravit.

Jak to dopadne
Hned po slavnostním zahájení a přehlíd-
ce dobových lyžníků vyhlašoval Český ho-
rolezecký svaz v čele se svým předsedou, 
horolezcem Janem Bloudkem, nejlepší 
a nejudatnější lezecké výstupy roku. Prá-
vě horolezecký svaz je s Jizerskou pade-
sátkou neoddělitelně spjat.

Někdo leze na laně, jiný na skalách nebo 
na bouldrech… Někdo zdolal obtížnost 
8c, jiný nebo jiná 9a. Mezi vítězi nechybělo 
ani světové eso Adam Ondra, který však 
bohužel do Bedřichova nedorazil.

Ku příležitosti 50 let od peruánské 
tragédie podnikli loni nejpozoruhod-
nější výstup nejlepší český horolezec 
Marek Holeček a  jeho parťák Radoslav 
Groh, kteří za tento počin získali bě-
hem slavnostního večera čestné uznání 
v královské kategorii Velehory nad 6000 
m n. m. Vydali se – na památku kolegů 
z tehdejší tragické expedice – na peru-
ánskou šestitisícovku Huandoy. Na tu, 
kterou měli zdolat čeští horolezci v roce 
1970, než změnili cíl výstupu po smrti 
Ivana Bortela, jenž zemřel po pádu při 
túře pod horou. Oběma borcům se po 
49 letech podařilo vytyčit na tuto stěnu 
zcela novou cestu na vrchol, přičemž cel-
kem 1200 metrů dlouhou linii pojmeno-
vali příznačně Boys 1970.

„Maminka Jaroslava byla elitní atletka 
v  době Jarmily Kratochvílové, tatínek 
zase člen horské služby. Moje sestra Ka-

Teď je ta chvíle, kdy ze sebe musíme vydat maximum za 
každou cenu. Jde o to mít vůli a být tvrdý, když jde do 
tuhého. Nahoře není možnost se z ničeho vykroutit...
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rolína je reprezentantka v běhu na lyžích 
a dvakrát byla na olympiádě. Já jsem dřív 
dělal vrcholově atletiku, běhal jsem ex-
traligu za Liberec, ale na mistrovství re-
publiky jsem si při běhu na 3000 metrů 
překážek zlomil nohu. Úraz mě vyřadil 
na rok z provozu a tam mi to víceméně 
uteklo,“ říká jednatřicetiletý Radoslav 
Groh, jenž se v době nucené pauzy za-
čal věnovat skialpinismu, tedy pohybu 
na lyžích ve volném terénu, a lezení po 
horách. V obojím dosáhl těch největších 
met – je mistrem republiky a  vítězem 
středoevropského poháru ve skialpini-
smu a zdolal i obávanou osmitisícovku 
Nanga Parbat.

Nikdy ale nevsázel vše na jednu kartu 
a uvědomoval si pomíjivost sportovních 
výsledků. A  tak vystudoval marketing. 
Pracoval jako marketingový ředitel velké-
ho stavebního holdingu a nyní je marke-
tingovým ředitelem outdoorové značky 
Hudy Sport. Kráčí též v otcových stopách 
a  stal se dobrovolným členem krkonoš-
ské horské služby.

Horolezectví je však pro něj „nejvíc“. 
Veškeré předpoklady, nejen fyzické, ale 

hlavně psychické, získal Radek, kte-
rému kolegové a  kamarádi přezdívají 
Radar, v  atletice. „Protože prostě víte, 
že teď je ta chvíle, kdy ze sebe musíme 
vydat maximum za každou cenu. Jde 
o to mít vůli a být tvrdý, když jde do tu-
hého. Nahoře není možnost se z ničeho 
vykroutit.“

Nejhorší z mého laického pohledu na 
horolezectví je, že když už se na pokraji 
sil vydrápete na vrchol, v lepším přípa-
dě, to když je hezky, se na pár vteřin až 
minut pokocháte výhledem, a pak vás 
čeká neméně náročná cesta zpátky. 
Někdy je to ale mnohem těžší, než se 
nahoře zdá. „Například na peruánské 
Huandoy jsme byli nahoře v  euforic-
kém opojení a  nečekali jsme, že cesta 
dolů může být tak náročná. Nahoře 
bylo jasno, ale pak se zhoršilo počasí. 
Nepříjemné třeba bylo, když jsme při 
sestupu narazili na trhlinu, kterou jsme 
nedokázali překonat. Tak jsme museli 
znovu stoupat nahoru až do místa, kde 
to šlo přejít. Ale je to krásné. Při té atle-
tice jsem si často sáhl na hranice svých 
možností. Při lezení ještě ne. I  když 
jsem totálně v  háji, vím, že to pořád 
ještě jde. Záleží na vnitřní organizova-
nosti,“ vysvětluje Radar a  dodává: „Při 
lezení bojujete o svou lidskou podstatu. 
Snažíte se uspokojit svoje elementární 
potřeby. Máte permanentní hlad, žízeň, 
chvíle, kdy se bojíte o  život. Jsou věci, 
které neovlivníte. Třeba když postupu-
jete stěnou a začnou padat sněholedové 
laviny a  kameny, musíte čekat, jak to 
dopadne.“

Tentokrát to dopadlo naštěstí dobře, 
v Andách i Jizerkách. Z And Marek Ho-
leček s Radkem Grohem přivezli spous-
tu krásných záběrů, neboť se letos chys-
tají dokončit sportovně-historický film 
Boys 1970 a 2019 aneb Vteřiny věčnosti, 
kde vzdávají hold svým méně šťastným 
předchůdcům a  propojují minulost 
s  přítomností. Připomenou v  něm ne-
jen události z roku 1970, ale i své loň-
ské dobrodružství. Pokud budete chtít 
dokončení filmu podpořit, můžete tak 
učinit v crowdfundingové kampani na 
HitHit.cz.   vid 

Český horolezecký svaz v čele s jeho předsedou Janem Bloudkem (vlevo) je s Jizerskou 
padesátkou neodmyslitelně spjat. Je i hlavním partnerem vznikajícího dokumentárního filmu 
Boys 1970, který mapuje loňský výstup Marka Holečka a Radka Groha na 6360 metrů vysokou 
horu Huandoy, kam se před padesáti lety chystali čeští horolezci... Z Peru se však již nikdy 
nevrátili.   Foto archiv JB, Tomáš Hejzlar a archiv RG
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Opravdu hrozí planetě Zemi velké sucho a boje o vodu? Vynález českých vědců 
a technologie rusko-izraelské firmy naznačují, že řešení environmentálních 
problémů lidstva nemusí být tak složité, jak se nám kdosi snaží namluvit.

Vrámci probíhajících změn kli-
matu a jejich dopadů na život 
na Zemi, ať už je jejich důvod 
jakýkoli, se kromě sklení-

kových plynů a  potřeby čistějších, bez 
emisních technologií stále častěji skloňu-

je další velké ekologické téma – nedosta-
tek vody.

Vědci ze šesti světových environmen-
tálních, „vodních“ a mírových organizací 
a think tanků představili společně s ho-
landským ministerstvem zahraničí pro-

jekt s názvem Water, Peace and Security 
(Voda, mír a  bezpečnost), jenž má díky 
systému včasného varování předpovědět 
konflikty o vodní zdroje. Varovací systém 
zahrnuje takové ukazatele jako množství 
srážek, neúrodu a politické, ekonomické 
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či sociální faktory a  měl by odhadnout 
možnou válku až rok dopředu.

Vědecký tým se domnívá, že v  letoš-
ním roce dojde ke konfliktům souvisejí-
cím s vodou v Iráku, Íránu, Mali, Nigérii, 
Indii či Pákistánu a tvrdí, že úspěšnost 
jejich odhadů ozbrojených střetů s mini-
málním počtem deseti obětí dosahuje 86 
procent. A to díky softwaru, který použí-
vá na 80 různých indikátorů na základě 
analýzy dat za posledních dvacet let. Do 
roku 2050 by podle jejich modelů mělo 
být bez dostatečného přístupu k vodě až 
5 miliard lidí, přičemž vzrůstající počet 
srážek ozbrojených úzce souvisí s úbyt-
kem srážek dešťových.

Do roku 2025 pak stoupne počet lidí, 
kteří nebudou mít přístup k vodě, na 1,8 
miliardy, a již za deset let by se měl rozdíl 
mezi poptávkou a nabídkou vody zvýšit 
na 40 procent. Organizace spojených 
národů (OSN) dokonce odhaduje, že do 
roku 2025 budou žít v oblastech, kde ne-
bude dostatečné zásobování pitnou vo-
dou, až dvě třetiny světové populace.

Podle studie Kalifornské univerzity ve 
spolupráci s NASA z roku 2015 trpí tře-
tina největších podzemních sladkovod-
ních zdrojů vody na Zemi nedostateč-
nými zásobami především kvůli častým 
suchům a nedostatku srážek. Tím, že se 
již našel viník – globální oteplování – se 
mnoho vědců i korporátní média snaží 
světové veřejnosti vsugerovat pocit, že 
jde o nevyhnutelný přírodní jev. A při-
pravují lidstvo nejen na to, že si za život-
ně důležitou surovinu pořádně připlatí, 
ale že se snadno můžeme octnout ve 
stejné situaci jako v pohádce Byl jednou 
jeden král, kde zcela zmizí sůl a nedá se 
sehnat ani za všechno zlato světa.

Ač je podle OSN voda základním lid-
ským právem, v mnoha oblastech světa 
se prodává již dnes litr vody za víc peněz 

než litr benzinu. A to často za dost bizar-
ních okolností, a ne jen v oblastech, kde 
voda v krajině chybí.

Nadnárodní potravinářské koncerny 
totiž na mnoha místech planety priva-
tizují vodní zdroje pro svůj lukrativní 
byznys – například čerpají miliony hekto-
litrů podzemní vody a z té pak „vyrábějí“ 
vodu balenou. Jenže zatímco místo aby 
se zejména v chudších oblastech vybudo-
vala pořádná infrastruktura, aby mohla 
tato voda téct za rozumný peníz z veřej-
ných vodovodů, naplní se do lahví. Mno-
hem dražší vodu balenou si však místní 
většinou nemohou dovolit. Odčerpávání 
podzemní vody také způsobuje v někte-

rých oblastech problémy zemědělcům, 
kterým chybí dostatek vláhy.

To ale není jediný důvod zdánlivého 
nedostatku vody. Zdánlivého proto, že 
vody jako takové je stále dost, je ale vel-
mi nerovnoměrně rozmístěna. Navíc se 
v krajině dlouho neohřeje a doslova mizí 
v kanálech. Právě zemědělci svým inten-
zivním způsobem obdělávání půdy, jehož 
jedinou mantrou je výnos, dávají zemi tak 
zabrat, že již téměř není schopna vodu 
zadržet a uschovat si ji na horší časy. Po-
kud už tedy někdy pořádně zaprší, voda 
se skrz pole přežene jako tajfun, v horším 
případě vypláchne nejbližší vesnici, a zase 
odteče pryč.

Důvodů, proč se v krajině a zeměděl-
ské půdě voda neohřeje, je celá řada – od 
stále těžší zemědělské techniky, která 
půdu udusá jako beton a zbaví ji potřeb-
ných průduchů a  v  nich přebývajících 
živých tvorů, přes obrovské lány řepky, 
obilí či kukuřice, kde nejsou žádné meze, 
remízky, keře, mokřiny či rybníky, po ne-
dostatek organické hmoty, jinak řečeno 
tradičních hnojiv. „Matka země oplodňo-
vána deštěm rodí obilí, potravu člověka 
a  zvířat. Ale vše, co pochází ze země, 

musí se do ní vrátit a  vše, co pochází 
ze vzduchu, musí se zas do něho vrátit. 
Smrt nezničí hmotu, pouze rozlomí vaz-
bu elementů ji tvořících, které vytvoří 
pak znovu nové formy,“ napsal v díle De 
rerum natura (O přirozenosti věcí) Titus 
Lucretius Carus. Zatímco dříve této zá-
kladní věci rozuměl i průměrný latinský 
básník, dnes ji nechápou ani zemědělci. 
O úřednících Evropské unie ani nemluvě.

„Organickou hmotu můžeme do půdy 
dostat chlévskou mrvou, hnojem, kterou 
tam dodáme. Na to ale bohužel nemají 
naši zemědělci dostatek dobytka, proto-
že třeba velké agrární podniky, kde mají 
velké spousty orné půdy, většinou vůbec 

Foto Profimedia

Do roku 2050 by podle vědců mělo být bez přístupu 
k vodě až 5 miliard lidí. Přičemž vzrůstající počet srážek 
ozbrojených úzce souvisí s úbytkem srážek dešťových...
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živočišnou výrobu nemají,“ řekl loni v po-
řadu Dvacet minut Radiožurnálu lesník 
a soukromý zemědělec Daniel Pitek. Jeho 
slova potvrzuje výzkum, který provedl 
Výzkumný ústav meliorací a  ochrany 
půdy. Jestliže v  současné době zadrží 
půda pět miliard kubíků vody, je to zhru-
ba polovina ideálního stavu.

V roce 2019 kvůli tomu v České repub-
lice premiér Andrej Babiš svolal takzva-
nou Národní koalici pro boj se suchem. 

Tomu, že tuto problematiku řeší zrov-
na muž, který zválcoval český venkov 
řepnými lány, bohužel odpovídají i  vý-
sledky. Koalice navrhuje zvýšit dotace 
a investice na nejrůznější projekty a vý-
stavby týkající se propojování vodovodů, 
budování přivaděčů na pitnou vodu či 
přehrady… Může to sice přispět k řeše-
ní důsledku, nikoli však příčinám sucha. 
K čemu nám bude více vodovodů, když 
jimi kvůli narušenému koloběhu vody ve 
finále nic nepoteče?

Uschneme na troud?
A aby toho nebylo málo, Český hydro-
meteorologický ústav se pustil do vý-
zkumu kvality podzemní vody, která 
ještě v české krajině zbývá, a v roce 2017 
zveřejnil alarmující výsledky: u  drtivé 
většiny zdrojů podzemních vod, dokon-
ce i  v  těch, které slouží k  zásobování 
pitnou vodou, experti z  Českého hyd-
rometeorologického ústavu (ČHMÚ) 
naměřili vysoce nadlimitní množství 
nebezpečných pesticidů, které pochá-

zejí právě z pěstování řepky a kukuřice 
coby příměsí do takzvaných biopaliv. 
„V roce 2013 jsme alespoň jeden pesti-
cid našli v 53 procentech měřicích ob-
jektů, a  ta situace se v  dalších letech 
nezměnila. O  nic lepší to není ani ve 
vodárenských zdrojích, alespoň jeden 
pesticid byl například v loňském roce ve 
33 ze 46 testovaných zdrojů,“ uvedl Vít 
Kodeš, který zprávu z  testování sesta-
voval. Ve více než polovině zdrojů pitné 
vody obsah pesticidů překračoval limit 
0,1 mikrogramu na litr, a téměř ve třeti-
ně limit 0,5 pro sumu více pesticidů. Ne-
jenže je tedy vody málo, ale ještě k tomu 
je otrávená... 

Mohlo by se zdát, že karty jsou jas-
ně rozdány a  během 21. století lidstvo 
musí nevyhnutelně uschnout na troud. 
Jako v  nějakém katastrofickém filmu. 
Všechny ty temné scénáře, které šíří 
světová média rychleji než koronavirus, 
vytvářejí dojem, že to máme spočítané 
a sucho je něčím, co je prostě dané shůry 
a my musíme trpělivě očekávat (a platit) 

Rusko-izraelský přístroj Watergen dokáže 
jednoduše vyrobit vodu ze vzduchu. Zvládne 
5000 litrů denně a pomáhá již třeba v Indii...   

Foto Profimedia
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každou kapičku. Jenže když jsme mohli 
sucho destruktivním konáním vyvolat, 
proč bychom mu nemohli i zabránit?

Voda na míru
Není totiž nic jednoduššího než si vodu 
vyrobit a použít ji přesně tam, kde je jí 
nejvíc třeba. Třeba v poušti, kde je jenom 
slunce a horký vzduch. Právě tyto dvě in-
gredience k tomu bohatě postačí. 

Byla to velká sláva, když vědci z České-
ho učení technického v čele s docentem 
Tomášem Matuškou na lednové tiskové 
konferenci oznamovali, že se jim poda-
řilo dokončit prototyp přístroje, který 
působí jako z nějakého sci-fi filmu. V úno-
ru pak proběhl jeho náročný transport 
do Spojených arabských emirátů, kde se 
jako jedna z hlavních hvězd zúčastní svě-
tové výstavy Expo 2020. 

Tahle „věcička“ totiž umí netušené věci. 
Jmenuje se S. A. W. E. R. (Solar-Air-Water-
-Energy-Resources) a dokáže vyrobit vodu 
ze vzduchu, a to pouze za pomoci solární 
energie. Její nejdůležitější součástkou je 
takzvaný desikant, neboli látka, která 
na svůj povrch váže vodní páru a zadrží 
ji. Zařízení zároveň nasává další vzduch, 
který se ohřeje na vysokou teplotu, aby 
bylo možné vodní páru z povrchu desi-
kantu uvolnit – čím je totiž vzduch tep-
lejší, tím více páry pojme. Vlhký vzduch 
poté doputuje na chladič, který z  páry 
udělá kapalnou vodu. Abrakadabra… 
Jenže zatímco běžný chladič by dokázal 
v poušti vyrobit slabých deset litrů vody, 
jeden český stroj zvládne desetkrát tolik.

Vyrobená voda je destilovaná. Druhá 
část přístroje má zabudovaný speciální 
fotobioreaktor, který vyrobil Botanic-
ký ústav Akademie věd České republiky 
a který vodě dodá živiny pro závlahu rost-
lin. Třetí část, jednotka WatiMin od spo-
lečnosti Euroclean, změní v případě po-
třeby destilovanou vodu na pitnou, neboť 
jí dodá všechny látky, které budete chtít. 
„Úpravna vody nejprve filtruje a  oboha-
cuje o minerály, zejména vápník, hořčík 
a draslík, čímž vznikne kvalitní a chutná 
pitná voda dle světových standardů – ale 
mohli bychom přidat i další prvky a vy-
rábět vodu doslova na přání. WatiMin 

vodu za pomoci elektrolýzy, respektive 
UV záření rovněž dezinfikuje a  zbavuje 
veškerého možného mikrobiologického 
znečištění,“ prozradil ředitel společnosti 
EuroClean s. r. o. Jaromír Šnajdr.

Podobné novinky často vypadají dobře 
na papíře, ale v podstatě nikdy nezačnou 
pořádně fungovat. Ne tak S.A.W.E.R., kte-
rý je v Dubaji v plném provozu a čeká na 
svou podzimní oficiální prezentaci na 
výstavě EXPO. Stroj již například stojí 
u velbloudích farem, kde je využíván na 
tvorbu pitné vody pro velboudy i beduí-
ny, arabské nomády, kteří cestují pouští.

Český prototyp stroje na výrobu vody 
ze vzduchu ale není první svého druhu 
na světě. V Izraeli, kde o nedostatku vody 
vědí své, vzniklo zařízení Watergen. Prak-
ticky jediným kloudným zdrojem pitné 
vody, která přitéká z řeky Jordán, je tam 
Galilejské jezero. Izrael o ni soupeří navíc 
dlouhodobě se Sýrií, Libanonem a  Jor-

dánskem. Watergen by mohl další války 
o vodu vyřešit a ukončit velmi elegantně.

Vestavěný ventilátor nejdříve nasaje 
vzduch z atmosféry do generátoru vody. 
V něm ho vnitřní filtry vyčistí a odstraní 
z něj prach a špínu. Stále ještě vzduch, teď 
již ale čistý jako alpský vánek, se ochladí 
a  pomocí kondenzace vznikne voda. Ta 
se znovu vyčistí, dodají se do ní minerály 
a neustále cirkuluje ve vestavěné nádrži, 
aby vydržela pořád čerstvá. Nejlepší na 
tom je, že litr takové vody vyjde v součas-
né době pouze na jednu korunu, což při 
vědomí faktu, že ještě neběží sériová vý-
roba a technologie se rozbíhá – po světě 
jsou instalovány teprve tisíce přístrojů –, 
rozhodně není mnoho. Největší typ stro-
je navíc vyrobí denně až 5000 litrů vody 
denně a  jediné, co k tomu potřebuje, je 
elektrická zásuvka. Domácí verze vyrobí 
27 litrů a středně velký generátor 900 li-
trů za den. Nová verze Water Genny pak 

vyprodukuje třináct litrů a funguje na so-
lární panel. Generátory vody mohou být 
dokonce mobilní, a tak je lze zabudovat 
třeba do kamionu, auta, autobusu nebo 
vlaku; další na řadě bude letadlo.

Majitelem firmy Watergen, která patří 
mezi padesátku nejobdivovanějších tech-
nologických firem na světě, je kontroverz-
ní rusko-židovský byznysmen Michail Mi-
rilašvilli, který měl úzké vazby na Kreml, 
ale po problémech se zákonem přesídlil 
do Izraele. Právě tyto dvě země, Rusko 
a  Izrael, utvořily v posledních letech sil-
ný zahraničně-politický tandem a  při 
nedávném setkání s izraelským premié-
rem Benjaminem Netanjahuem si kvalitu 
vzájemných vztahů pochvaloval i  ruský 
prezident Vladimir Putin.

Řešením jsou i kovové boxy WEDEW 
architekta Davida Hertze, které kon-
denzují páru přímo z atmosféry, napájí 
se slunečním zářením nebo spalová-

ním bio paliv, a navíc neprodukují žád-
né emise. 

Kdyby se rozšířila výroba vody ze vzdu-
chu, upravil by se i lidskou činností pokři-
vený koloběh vody. A pokud by se voda 
vyráběla rovnoměrně tam, kde je potře-
ba, srovnalo by se i počasí. Nezbývá než 
projektům jako S.A.W.E.R. a  Watergen 
popřát, ať nedopadnou jako Velká umělá 
řeka Muammara Kaddáfího. Největší za-
vlažovací systém světa, jenž měl potenciál 
učinit z Afriky úrodnou oázu, po svržení 
libyjského vůdce jako jeden z prvních ter-
čů rozbombardovala vojska NATO. Varuje 
i vzpomínka na Nikolu Teslu, jenž věděl, 
jak lidem dodat volnou a čistou energii, 
a tak mu vypálili laboratoř.

Bude-li zas někdo dramaticky tvrdit, že 
světu hrozí válka o vodu, je to výmluva. 
Princip výroby čisté vody již funguje a je 
snadný. Jediné, co může vodní renesanci 
zastavit, je jako vždycky politika.  vid 

Zařízení nasaje další vzduch, který se ohřeje na vysokou 
teplotu. Vlhký vzduch poté doputuje na chladič, který 
z páry udělá kapalnou vodu. Abrakadabra… 
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O rozsahu skutečných katastrof, které 
by mohly lidi vyděsit, se v médiích příliš 

nemluví. Takto to vypadalo například 
v japonské Fukušimě pět let po jaderné 

havárii, jejíž dopady se neustále zlehčují.     
Proč je to u ptačích či prasečích chřipek 

a koronavirů úplně naopak?   Foto Profimedia
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K oronavirus má potenciál pan-
demie, tvrdí expert“, „Koro-
navirus se šíří po celém světě, 
nakaženo může být 100  000 

lidí“, „Koronavirus sráží americké akcie“, 
„V  Havířově se připravují na koronavi-
rus“, „Virus není pod kontrolou, tvrdí 
lékař. Doufá, že nebudou miliony mrt-
vých“, „Češi vzali lékárny útokem kvůli 
koronaviru, vykoupili roušky“, „Smrtící 
koronavirus: záhadná nemoc se objevila 
před měsícem, svět má strach“, „Epide-
mie koronaviru se v Číně vymyká kont-
role“, „Koronavirus se šíří dál, lék zatím 
není“, „Koronavirus v Česku? Podezření 
se zatím nepotvrdila“, „Koronavirus po-
tvrdili v Bavorsku“… Už už jsem hledal 
na internetu obchod se skafandry, jaké 
jsem viděl u čínských zdravotníků, když 
jsem si vybavil podobnou událost, která 
se odehrála před jedenácti lety.

Je to jako déjà vu. „V  Mexiku zabíjí 
prasečí chřipka, WHO bije na poplach“, 
„Smrtelná chřipka je i v USA“, „Chřipka 
už děsí celý svět“, „Chřipka sráží ropu 
i akcie“, „Chřipka se už nedá zastavit“, „ 
... Plzeňané se zajímají o prasečí chřipku“, 
„Zemře 7 milionů lidí“ a „Chřipka už je 
na hranicích“. Tyto novinové titulky od 
sebe na jaře roku 2009, stejně jako ty 
dnešní, nedělilo ani 48 hodin a manévry, 
které na naší planetě vypukly v souvis-
losti s  „novým zabijákem“, připomínaly 
konec světa v  některém z  hollywood-
ských blockbusterů.

V době největší paniky zemřelo ten-
krát na tuto „smrtící epidemii“ ze sed-
mi miliard obyvatel planety 52 lidí 
a  jedinou evropskou obětí byl dlouhé 
týdny reportér Novy Jiří Dlabaja, který 
si z  toho udělal legraci na sociálních 
sítích a přišel kvůli tomu o práci. Cel-
kem sice nakonec kvůli komplikacím 

spojeným s  onemocněním zemřelo 
během jednoho roku po celém světě 
kolem 14 000 lidí, bylo to ale dvaapůl-
krát méně, než zvládne zabít obyčejná 
chřipka za rok jenom ve Spojených stá-
tech amerických.

V  České republice měla choroba na 
svědomí podle oficiálních údajů celkem 
102 obětí, přičemž na běžnou chřipku 
ročně skoná kolem 2500 spoluobčanů. 
Přesněji řečeno, lidé neumírají na tuto 
nemoc, která není ani zdaleka smrtelná 
– chřipka bývá spíše poslední kapkou 
pro jejich imunitu, oslabenou chronic-
kými či jinými vážnějšími chorobami.

Podobně dopadla i  chřipka ptačí, je-
jíž šíření ale neodnesli v roce 2003 lidé, 
nýbrž zvířata na farmách a  statcích. 
Kvůli hrozící epidemii a údajnému rizi-
ku přenosu na člověka bylo v Německu, 
Holandsku a  dalších zemích poraženo 
a utraceno přes 14 milionů zvířat. O tři 
roky později pak dorazil „smrtící“ virus 
i  do Česka, kde zemřela jedna labuť. 
O  lecčems vypovídá i  fakt, že když se 
letos v lednu objevila ptačí chřipka v ma-
lochovu na Vysočině, kde uhynulo šest 
slepic a  dalších šest utratili veterináři, 
nechalo to každého kromě nemocných 
zvířat a jejich majitelů zcela v klidu.

Jiné už to bylo s letošním druhým oh-
niskem ptačí chřipky, které bylo ohlášeno 
v  době koronavirové paniky v  polovině 
února. Dramatické titulky hlásily, že se 
muselo vybít 100 000 kusů nebohé drů-

beže. Celé roky byl klid, a najednou se, čis-
tě náhodou v době paniky kolem jiného 
viru, vrátí ptačí chřipka? Není to divné?

Ve tvaru sluníčka
Nyní svět ohrožuje koronavirus, který 
svůj název získal dle uspořádání povr-
chových struktur  lipidového obalu ve 
tvaru sluneční koróny. Podle médií nový 
virus předznamenává téměř planetární 
zkázu. Opravdu je tak nebezpečný?

Ač to tak nevypadá a virus se jeví jako 
epidemiologická novinka, s  koronavi-
rem jsme měli tu čest, alespoň v médi-
ích, již v roce 2002. Tenkrát měl ale o po-

znání hrozivější název – SARS neboli 
akutní respirační syndrom. Oba korona-
viry, tehdejší i současný, mají i podobnou 
úmrtnost. Na celém světě tehdy zemřelo 
v souvislosti s dýchacím onemocněním 
asi 774 lidí, méně než na jakýkoli běžný 
druh chřipky.

Nově medializovaná choroba si vy-
žádala v Číně, kde žije 1,4 miliardy lidí, 
v době, kdy jsem psal tyto řádky, zhruba 
stovku obětí ze 4000 nakažených. Poté 
čísla poskočila na 20  000 nakažených 
a čtyři stovky mrtvých a v době uzávěr-
ky na tisícovku ze 75 000 nakažených. 
Tisícovka z jedné a půl miliardy…

To, že vypukla opravdová smrtící epi-
demie zatím jen ve zprávách, ovšem ještě 
nemusí znamenat, že se není čeho bát. 
O tom, jestli chytneme nějaký zmutova-
ný virus a jestli se s ním následně vypořá-

O tom, jestli chytneme nějaký zmutovaný virus 
a jestli se s ním následně vypořádáme, nebo skolí on 
nás, rozhoduje celá řada faktorů – hlavně naše zdraví. 

Nový koronavirus podle médií předznamenává téměř planetární zkázu. 
Je opravdu tak nebezpečný?

Jen ŽÁDNOU paniku…
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dáme, nebo skolí on nás, totiž rozhoduje 
celá řada faktorů – hlavně naše zdraví.

Když jsem před jedenácti lety jako 
reportér Lidových novin pátral po tom, 
jestli je prasečí chřipka opravdu nebez-
pečná, nebo jde o  nafouknutou mar-
ketingovou bublinu, zašel jsem se na to 
poptat do virologické laboratoře Příro-
dovědecké fakulty na pražském Karlově 
náměstí. Zdejší studenti a  pedagogové 
tehdy zrovna v místnosti, před níž ozna-
čovala žlutá čára nebezpečné území, pra-
covali s jakýmsi myším virem. Bát se ho 
prý ale nemusím, sdělila mi vedoucí labo-
ratoře, docentka Jitka Forstová, protože 
mám jejího lidského příbuzného stejně 
beztak v  sobě. Probudí se zřídkakdy, 
ale za určitých okolností může vyvolat 
například selhání ledvin. „Prodělal jste 
v dětství plané neštovice? Tak jste koupil 
herpes virus, který už ve vás nadosmrti 
zůstane. Později se může projevit napří-
klad v podobě pásového oparu,“ vyjme-
novávala další a  další lahůdky, kterých 
v sobě máme téměř neomezeně mnoho.

Dozvěděl jsem se u ní též zásadní věc, 
kterou jsem do té doby netušil – a sice 
že my jsme nechytili chřipku od prase-
te, ale ono od nás. Kromě lidské chřipky 
může prase chytit ještě ptačí a zmixovat 
je obě se svými viry tak, aby vznikl nový 
virus. Ne každý druh je ale schopen infi-
kovat jiný druh. Prase to s lidmi dokáže, 
protože je s nimi biologicky velmi blízké.

Kvůli tomu, že viry nezahálejí, jsou vždy 
o kus napřed. Maskují se, vyvíjejí a mutují 
proto, aby byly životaschopné a  překo-
návaly „mezidruhové bariéry“. Zatímco 
virus ptačí chřipky, kvůli níž na začátku 
tisíciletí téměř končil svět, se neuměl šířit 
z člověka na člověka (ten, kdo se nakazil, 
musel být v těsném kontaktu s kachnami 
a virus vdechovat), byl poměrně agresiv-
ní, virus prasečí chřipky byl o  poznání 
mírnější, ale zase se snadno šířil z člověka 
na člověka. Prostě normální chřipka. 

Virus je obecně vzato genetická in-
formace v  bílkovinném kabátu, která 
není schopna existovat bez hostitele, 
tedy zvířete nebo člověka. Poté, co jej 
vdechneme, se okamžitě snaží přichytit 
svým žlábkem či chapadlem na povrch 

buňky. Pokud se mu to povede, buňka 
ho přijme dovnitř. V ní se virus pomnoží 
a s pomocí naší buňky se virové potom-
stvo z  buňky uvolní a  může se rychle 
šířit do dalších buněk. Jakmile nakažený 
člověk kýchne virus do prostoru, vdech-
ne ho další člověk. Šíření se zastaví se až 
ve chvíli, kdy je mrtvá, nemocná nebo 
imunní celá populace. To už mají všich-
ni vybudované protilátky, které zabrání 
chapadlu přichytit se na buňku. Kdyby 
viry chřipky neustále nemutovaly, po 
pár letech by přestala nemoc existovat.

Podstatou viru je ale snaha přizpůso-
bit se a najít způsob, jak se opět uchytit. 
A tak mění svoje chapadla, mutuje a neu-
stále se zdokonaluje. Je to věčný boj.

Za to, že se v něm ještě docela držíme, 
můžeme poděkovat mýdlu, některým ty-
pům léků a očkování – třeba tomu proti 
černým neštovicím. Ty lidstvo ohrožovaly 
ještě v 50. letech 20. století, než se nemoc 

– která jen během 20. století zabila půl 
miliardy lidí; o dřívějším vyhubení 90 % 
indiánů v Americe, kteří nechovali na roz-
díl od Evropanů domácí zvířata a neměli 
protilátky, nemluvě – podařilo vymýtit.

Z  velké části to bylo díky práci čes-
kého epidemiologa Karla Rašky, který 
šéfoval divizi Světové zdravotnické orga-
nizace (WHO) pro boj s infekčními cho-
robami a  vymyslel takzvaný program 
surveillance neboli dohledu. Ten spočíval 
v tom, že jakmile se od té doby kdekoli 
ve světě vyskytne nová infekční nemoc, 
vyrazí namísto speciální komando WHO 
a snaží se původce nákazy identifikovat 
a izolovat, a tím zamezit jeho šíření.

Ovšem i když máme dnes obecně lepší 
hygienu a  vyspělejší medicínu, velkému 
riziku nákazy přispívá například cestová-
ní. Pokud se ve středověku objevil dejme 
tomu ve Francii mor, bohatí vzali nohy 
na ramena a chudé zavřeli ve městě. Za 

nějaký čas se odklidily mrtvoly a žilo se 
do další epidemie. Dnes si ale sedneme do 
letadla, jehož klimatizace funguje jako ja-
kýsi virový mixér, a jsme schopni jej brzy 
rozšířit po celé planetě. Teoreticky tak je 
možné, že pokud zmutuje nějaký nebez-
pečný vir, na který nebude mít světová 
populace protilátky, mohou její řady pro-
řídnout, tak jako při pandemii španělské 
chřipky v letech 1918 až 1920, kdy zemře-
lo mezi 50 a 100 000 000 lidí.     

Psí kašel
Po většinu času od doby, kdy se odděli-
li předkové moderních lidí a  dnešních 
lidoopů, se lidé na Zemi živili výlučně 
lovem divokých zvířat a sběrem rostlin. 
V průběhu posledních 11 tisíc let ale svůj 
způsob života změnili tím, že začali cho-
vat domácí zvířata. A tím si zavařili.

Dokud žili v  tlupách a  lovili a  sbírali, 
postupně si lidé na nemoci zvykli. Změ-

na přišla až s rozvojem velkých populací 
– zvířecích i  lidských. Jakmile propukly 
epidemie u  sociálních zvířat, jako jsou 
krávy, bylo otázkou času, kdy se přenesou 
na lidi. Například dobytčí mor zmutoval 
ve spalničky. Z krav se přenesly i tuber-
kulóza a  neštovice, z  kachen chřipka 
a ze psů černý kašel. Zvířata jsou pro viry 
a bakterie ráj, neboť se v jejich prostředí 
nerušeně vyvíjejí bez pozornosti člověka. 
A třeba podmínky ve velkochovech jsou 
pro zrod virových bojovníků ideální.

Vůbec to tedy neznamená, že je ze 
SARSu, koronaviru nebo prasečí chřip-
ky třeba dělat něco neobvyklého. Každý 
chřipkový virus, zjednodušeně řečeno, 
totiž pochází od nějakého zvířete – a tak 
musí být prasečí, ptačí nebo třeba neto-
pýří. Tato přízviska, případně jiné efekt-
ně a apokalypticky či jinak interesantně 
znějící názvy, jsou především skvělým 
marketingovým tahem. ➜ 

Podstatou viru je snaha přizpůsobit se a najít způsob, 
jak se opět uchytit. A tak mění svoje chapadla, 
mutuje a neustále se zdokonaluje. Je to věčný boj. 
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Zdá se, že jediný, kdo se virů 
a  bakterií nebojí, a  naopak 
si v  nich libuje, jsou média. 
A farmaceutické firmy. Ty jsou 

z nich naopak tak nadšené, že se nejen 
chytají každé příležitosti, jak lidi po-
strašit a prodat jim nějaký lék či očko-
vání, ale jsou na tomto poli nejaktivněj-
šími hráči. Jestli se vám zdá divné, že se 
od rána do večera ve zprávách nemluví 
o ničem jiném než o jakémsi koronavi-
ru ve tvaru sluníčka, který coby drsný 
zabiják usmrtil tisíc lidí ze sedmi mili-
ard, vězte, že nejste sami.

Když v  roce 2009 mediální panika 
ohledně  prasečí chřipky skončila, aniž 
by chřipka pořádně začala, šéf zdravot-
ní sekce Rady Evropy Wolfgang Wodarg 
tehdejší epidemii neepidemii veřejně 

označil za podvod a  jeden z  největších 
zdravotních skandálů století. 

Stály za ním podle něj farmaceutic-
ké firmy, které se chtěly „svézt“ na vlně 
strachu, a  které popostrčily Světovou 
zdravotnickou organizaci k  tomu, aby 
vyhlásila pandemii prasečí chřipky. Spo-
lečnosti vyrábějící léky, vakcíny a  zdra-
votnické pomůcky na tom poté vydělaly 
obrovské sumy peněz. Německý lékař 
farmaceuty obvinil, že lobbovali ve Svě-
tové zdravotnické organizaci všemi 
prostředky za to, aby si s vyhlášením ne-
bezpečí pospíšila, aniž pro to byl jakýkoli 
důvod. A  ta to pod obrovským tlakem 
udělala. „Proti relativně neškodné choro-
bě se navíc nechaly zbytečně naočkovat 
miliony lidí,“ rozčiloval se tenkrát doktor 
Wodarg, který měl velké zkušenosti coby 

ředitel Ústavu pro veřejné zdraví na se-
veru Německa, kde nesl odpovědnost za 
oblast čítající 120 tisíc lidí.

Jakmile každý rok uhodila v jeho „ra-
jónu“ doba chřipky, onemocněl v průmě-
ru obvykle každý dvacátý, maximálně 
každý desátý občan. „Takže jsme měli 
jednou pět tisíc, jednou deset tisíc ne-
mocných. Po této zkušenosti pro mě bylo 
nepochopitelné, když už se po několika 
málo tisících případů ve dvacetimiliono-
vé oblasti Mexica City mluvilo o možné 
pandemii prasečí chřipky. Navíc se uká-
zalo, že z těch několika desítek mrtvých 
v Mexiku jen malá část zemřela opravdu 
na virus prasečí chřipky… Takže jsem se 
začal u WHO pídit po tom, jak mohli vy-
hlásit pandemii při tak malých číslech,“ 
vyprávěl v roce 2010 novinářům. 

Nejnovějším objevem na poli světové 
paniky je čínský koronavirus...   

Foto AdobeStock a Profimedia

Ještě rychlejší než šíření koronaviru v Číně je vývoj této kauzy v médiích…  
Co za těmi všemi bulvárními titulky a všeobecnou hysterií stojí?

Odkud VIRUS fouká
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Při svém pátrání zjistil jednu pozoru-
hodnou věc. WHO v té době účelově změ-
nila definici pandemie – z kritérií totiž 
organizace vyškrtla dvě nejdůležitější 
– vysokou úmrtnost a  chorobnost. Po-
kud by taková kritéria jako tenkrát pla-
tila standardně, musela by být pandemie, 
tedy epidemie šířící se napříč kontinenty, 

vyhlašovaná každý rok. Jenže právě na 
základě vyhlášení pandemie začaly vlá-
dy hromadně objednávat vakcíny, které, 
jelikož se žádná výjimečná epidemie, 
natož pandemie nekonala, byly naprosto 
k ničemu. Například Česká republika teh-
dy nakoupila v panice 700 000 vakcín za 
150 milionů korun, přičemž očkovat se 

nechalo – též jen pod vlivem uměle vyvo-
lané paniky – 66 tisíc Čechů.   

Světová zdravotnická organizace, 
která patří pod OSN, po kritice doktora 
Wodarga nakonec uznala, že vir A(H1N1) 
nebyl tak silný, jak se původně zdálo. 
A  oznámila, že svůj vlastní postup při 
vyhlašování pandemie nechá prošetřit 
nezávislými odborníky a  ze zkušeností 
s prasečí chřipkou se prý WHO poučí. Jak 
dopadly výsledky vyšetřování sebe sama, 
již mainstreamovými médii na rozdíl od 
vlny prasečí chřipky neproběhlo.

Zatímco se WHO v  počátcích koro-
naviru držela zpátky a prohlašovala, že 
není důvod k panice, média rozjela hned 
na začátku svůj obvyklý kolotoč, který 
nápadně připomíná všechny ty druhy 
zvířecích chřipek, SARSy, slintavky či 
nemoci šílených krav. Jde o osvědčenou 
a nikdy neselhávající taktiku, jejíž prin-
cip je stále stejný. Nejprve se vyvolá pa-
nika, a pak se úřady a světové organiza-
ce chlubí, jak se díky jejich skvělé práci 
podařilo nákazu zastavit. Umělá panika 
funguje vždy spolehlivě a zatím nic ne-
nasvědčuje tomu, že by byl zrovna koro-
navirus výjimkou. 

Na internetu se ale objevují i  úvahy 
opačného typu. Tedy že je virus naopak 
mnohem víc smrtící, než se píše v  no-
vinách, že jsou mrtvých statisíce nebo 
že jde o bioteroristický útok proti Číně 
a  politici a  média skutečný rozsah epi-
demie tají. Možné je samozřejmě všech-
no a to, že jde o nafouklou bublinu, ještě 
neznamená, že tím hybatelé podobných 
nechutností nesledují i jiné, například po-
litické cíle nebo odvedení pozornosti od 
důležitějších věcí.

Podrobnost, velká informovanost, stra-
šení a stoprocentní zpravodajské pokry-
tí kauzy nového koronaviru však svědčí 
spíše o  mediálně-politické hře, která 
nemá reálné opodstatnění. Ve sdělova-
cích prostředcích totiž všechno funguje 
většinou opačně, než se na první pohled 
zdá. V opravdu vážných případech, které 
ohrožují zdraví populace, jako byly jader-
né havárie v Černobylu či ve Fukušimě, 
bývá taktika úřadů naprosto odlišná: 
zatloukat, zatloukat, zatloukat. Popřípa-

Německý lékař Wolfgang Wodarg (vpravo) 
farmaceuty obvinil, že lobbovali ve WHO 

všemi prostředky za to, aby si s vyhlášením 
pandemie prasečí chřipky pospíšila, aniž 

pro to byl důvod.   Foto Profimedia
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dě bagatelizovat. Má to logiku: kdyby po 
jaderném výbuchu úřady, lhostejno zda 
sovětské či japonské, zavalily lidi podrob-
nostmi a  šly s pravdou ven, situaci tím 
pouze zhorší, neboť by kromě katastrofy 
musely zvládat ještě davovou psychózu 
a paniku. A tak sice přiznávají, že k udá-
losti došlo, ale snaží se veřejnost přesvěd-
čit o  tom, že to není tak zlé. Pravda se 
v podobných případech ukáže až s odstu-
pem, kdy již nikoho neohrozí. A protože 
se na ni brzy zapomene, příští „katastro-
fa“ může proběhnout podle podobného 
scénáře.

Sir Humphrey z legendárního britské-
ho seriálu Jistě, pane premiére by to řekl 
nějak takhle: „V novinách se smí objevit 
jen to, co chceme, aby se tam objevilo. To, 
co se skutečně děje, se tam objevit v žád-
ném případě nesmí. U  veřejnosti by to 
vyvolalo zbytečnou paniku, a ta není ani 
v jejich, ani v našem zájmu. A to s jedinou 

výjimkou – pokud je právě panika v na-
šem zájmu…“

Ať žije Tamiflu
Když jsem psal článek o koronaviru, ješ-
tě rychlejší než šíření samotné nákazy 
byl vývoj kauzy v  médiích. Chvíli jsem 
přemýšlel, jestli jsem nebyl v popisu ko-
ronavirové aféry a  jejího byznysového 
pozadí příliš přísný, když nabrala neče-
kané obrátky.

Jakmile si česká veřejnost zvykla na 
teatrální bezpečnostní opatření na letiš-
tích či zákaz přímých letů do Číny, začal 
se v médiích objevovat nový druh zpráv, 
který naznačil možné souvislosti toho, 
odkud virus fouká. „Normálně prodává-
me tak šest kusů roušek měsíčně. Teď 
jsme za týden prodali čtyřiadvacet tisíc,“ 
svěřil se na začátku února médiím Pavel 
Kemr, ředitel lékárny v pražské Vodičko-
vě ulici. „Roušky sháníme všude možně. 

Dodávky jsou absolutně šílené, máme in-
dividuální dovozy. Nakupovali jsme v Pol-
sku a ve velkoobchodech po Česku.“

Nyní lékárna očekává dodávku deseti 
tisíc kusů z Polska a poté se pan ředitel 
obává, že už vůbec žádné nesežene, ne-
boť výrobci nestíhají vyrábět a poptávka, 
především ze strany čínských a  jiných 
asijských turistů, výrazně převyšuje na-
bídku. Zatímco dříve stála jedna rouška 
devět korun, teď se její cena vyšplhala až 
na 29. O koronaviru sice média informují 
takřka nepřetržitě, ale informaci, že jsou 
roušky proti nákaze neúčinné – a když 
přes ně projde vzduch, těžko mohou 
zastavit virus –, stejně jako jiná důležitá 
fakta, aby v nich pohledal.

Na začátku února se pak v  médiích 
objevila vítězoslavná zpráva, že kaliforn-
ská společnost Gilead Sciences poskytne 
přípravek pro experimentální léčbu paci-
entů nakažených novým typem korona-
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viru 2019 nCoV. Lék jménem remdesivir 
v minulosti vyvinula v USA skupina věd-
ců vedená Čechem Tomášem Cihlářem 
původně kvůli ebole, ale ebola brzy skon-
čila, a z obchodu tak nic nebylo. Nicméně 
štěstí přeje připraveným.

Lék sice nebyl nikdy schválen, ale 
v tomto případě to nemusí příliš vadit. 
V  naléhavých případech, kdy se zdra-
votníci domnívají, že by mohl nějaký lék 
pomoct pacientům, u kterých nic jiného 
nezabírá, se může použít i  netestova-
ný přípravek. „Některá konsorcia jsou 
schopna vyvinout vakcínu za čtyři měsí-
ce, ale další testování na lidské populaci, 
aby se vakcína ukázala jako bezpečná 
a účinná, by trvalo mnohem déle,“ sdělil 
Lidovým novinám epidemiolog Rastislav 
Maďar z Lékařské fakulty Ostravské uni-
verzity. To, že remdesivir již v minulosti 
na lidech  v  souvislosti s  ebolou testo-
ván byl, by mohlo výrazně zkrátit dobu 
potřebnou pro jeho uvedení na trh. Ebo-
la nebo korona, vždyť to máte nakonec 
jedno…

Nebo je libo drahý lék proti AIDS? Žád-
ný problém. Agentura AFP informovala 

o  tom, že jedenasedmdesátileté Thajce 
nakažené koronavirem lékaři nasadili 
prášek na virus HIV v kombinaci s anti-
virotikem na běžnou chřipku, nechvalně 
známým jako Tamiflu.

Právě po Tamiflu, který za stamiliony 
nakoupily státy včetně České republiky 
pod vlivem falešné epidemie ptačí a po-
sléze i prasečí chřipky, začali páchat v Ja-
ponsku teenageři sebevraždy, a tak tam 
byl v roce 2007 zakázán.

První problémy se ale objevily již v led-
nu 2007, kdy americký Úřad pro kontrolu 
jídla a léčiv (FDA) upozornil na psychické 
problémy osob, jež Tamiflu dostaly. Vý-
jimkou nebyly úzkostné stavy, halucina-
ce, blouznění ani delirium.

Více než tři čtvrtiny osob, které Ta-
miflu užívaly, byli tehdy Japonci. V této 
zemi je dlouhodobý průměr výskytu 
sebevražd 25 osob na každých 100 000 
obyvatel. U  osob s  Tamiflu to ale bylo 
číslo 95. Podle japonské vládní zprávy 
zemřelo při podávání léku 54 osob, a to 
nikoli na chřipku, ale právě kvůli léku, 
který ji měl vyléčit nebo zabránit jejímu 
propuknutí. Patnáct mladých lidí ve věku 
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10 až 19 let vyskočilo z okna, ostatní se 
zase pod vlivem Tamiflu snažili skočit 
pod auto. O sebevraždu se ale pokoušeli 
i dospělí, někteří úspěšně. Tak aspoň že 
nezemřeli na chřipku, zbytečně by to ka-
zilo statistiky.

Místo aby se nebezpečné účinky léku 
dostatečně prozkoumaly a média či WHO 
lidi varovala před vadným práškem, stal 
se pravý opak – Světová zdravotnická 
organizace raději zmírnila kritéria pro 
vyhlášení pandemie prasečí chřipky. Ta-
miflu, které zbylo na skladech po naříze-
ní WHO, že jej mají vlády nakupovat ve 
velkém tak, aby mohla být „zachráněna“ 
alespoň čtvrtina světové populace, by se 
muselo již kvůli prošlému datu spotřeby 
v listopadu 2011 vyhodit. Jenže poté, co 
WHO vyhlásila novou falešnou epidemii 
prasečí chřipky, se situace změnila – Ta-

miflu, které bylo na vyhození, se rázem 
kvůli výjimečné situaci mohlo používat 
i prošlé, a tak místo do koše putovalo do 
nemocnic.

Četné studie navíc prokázaly, že nejen-
že Tamiflu na ptačí ani prasečí chřipku 
nezabírá, ale neporadí si ani s tou obyčej-
nou. O odolnosti sezonního chřipkového 
viru vůči Tamiflu informovaly například 
časopisy New England Journal of Medi-
cine a Nature a  jejich zjištění potvrdila 
poté Evropská komise, podle které by 
minimálně ve dvaceti procentech přípa-
dů lék proti chřipce nezabral. Americké 
Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí 
uvedlo, že během zimy Tamiflu na chřip-
ku nezabralo ve více než 98 procentech 
případů. Ale prodalo se. A o to právě šlo.

Dramatické záběry Číňanů ve skafan-
drech a s rouškami přes ústa (které se 
v Asii v místech s vysokým znečištěním 
či v Japonsku, kde to má spíše kulturní 
důvody, nosí zcela běžně) a  novináři 
v roli šiřitelů poplašných zpráv, jež „nená-

padně“ povzbuzují hysterii, s titulky typu 
„Belgičan, kterého z  Číny evakuovali 
s pěticí Čechů, je nakažen koronavirem“, 
ještě podpořila Světová zdravotnická or-
ganizace (WHO). Ta po fiasku s ptačí pra-
sečí chřipkou slibovala, že se bude držet 
zpátky a ze svých chyb se poučí. Nejenže 
se nepoučila, ale její kroky působí tak, 
jako by snad ani nešlo o chyby.

Ve čtvrtek 30. ledna Světová zdravot-
nická organizace vyhlásila kvůli koro-
naviru „globální stav zdravotní nouze“. 
Učinila tak teprve pošesté ve své histo-
rii; v  předchozích případech se jednalo 
o  zmíněnou prasečí chřipku, dvakrát 
ebolu v  Africe, jednou dětskou obrnu 
tamtéž a v  roce 2016 kvůli podivnému 
viru zika v Jižní Americe.

Pozadu nemohli zůstat ani korporát-
ní vědci. Stále více se jich shoduje na 

tom, že se z epidemie koronaviru prav-
děpodobně stane pandemie. A to přes-
to, že se u zdravého člověka virus proje-
vuje jako kašel, rýma a zvýšená teplota, 
která za pár dní odezní. Když člověk 
pohlédne kromě bulvárních titulků i na 
obsah článků, které téma rozebírají, 
zjistí, že na koronavirus zemřou zhruba 
dvě procenta nakažených, kteří byli již 
předtím chronicky nemocní nebo staří 
a oslabení.

Světová zdravotnická organiza-
ce popisuje stav zdravotní nouze 
jako  „mimořádnou událost“, která 
představuje nebezpečí pro další země 
a vyžaduje koordinovaný mezinárodní 
zásah.  V  rámci nouzového stavu mo-
hou být státy bez případů nákazy vy-
zvány, aby podnikly taková opatření 
– tento mechanismus je samozřejmě 
mezinárodně závazný –, která by šíření 
viru zabránila. Třeba nasadit nejdražší 
léky na AIDS a k  tomu Tamiflu, které 
nefunguje ani na rýmu?  vid 

Místo aby se nebezpečné účinky léku prozkoumaly, 
stal se pravý opak – WHO raději zmírnila kritéria pro 
vyhlášení pandemie. 

Pořádná panika nejvíc svědčí výdělkům 
farmaceutického průmyslu...   Foto Profimedia
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Miluju překvapení. Existuje 
však jeden druh ohromení, 
který si rád odpustím, pro-
tože mě dokáže spolehlivě 

vykolejit. Návštěva pošty totiž stále častěji 
připomíná adrenalinový sport, kde jsou 
zážitek a  riziko neúměrné ceně, kterou 
za něj zaplatíte. Začalo to již loni, kdy za-
čal druhý největší zaměstnavatel v České 
republice účtovat posílání zásilek nikoli 
primárně podle hmotnosti, ale podle roz-

měrů, takže vás od té doby vyjde dráž – 
obrazně řečeno – zaslání kila peří než kila 
železa. 

Vedení státního podniku zřejmě pojalo 
podezření, že bude rozumné přichystat 
v úvodu každého kalendářního roku pro 
zákazníky nějaký ten bonbonek – zabale-
ný mašličkou, protože obyčejné zdražení 
nepůsobí na lidi dobře.

Zatímco většina běžných firem se sna-
ží zohlednit kvalitu služeb od levnějšího 
standardu po dražší nadstandard, pošta 
má svůj vlastní vesmír, kde fungují jiné fy-
zikální zákony. A tak místo aby se zamě-
řila na zlepšování kvality standardních 
služeb – a za ně si třeba nechala zaplatit 
pár korun navíc –, zavedla pro dříve stan-
dardní doručení zásilky zcela novou, pré-
miovou kategorii. Svůj problém tak velmi 
jednoduše „vyřešila“ tím, že z  obyčejné 
služby udělala prémiovou, aniž by se ale 
zlepšila kvalita. A  nadstandard, kam se 
přesunul dřívější standard, samozřejmě 
zdražila. Dřívější standard sice ceny ne-

zvedl, ale kvalita se propadla o  úroveň 
níž, takže vlastně též zdražil.

Aby nemusel podnik určený k doručo-
vání zásilek posílat dopisy do druhého 
dne od podání, tak jak by odpovídalo 
smyslu služby a firemnímu poslání, ozna-
čila firma tuto obyčejnou věc za neobyčej-
nou. A  tak dopisy, které měly být dříve 
standardně doručovány do druhého dne, 
mohou být nyní na cestě tři až čtyři dny. 
Jedná se zřejmě o světový unikát – když 
se v běžné firmě něco zdražuje, tak proto, 
aby zůstala kvalita pro zákazníka stejná, 
nebo se mohla zvýšit. Že by vám ale ně-
kdo zdražil tak, že nechá stejnou cenu, ale 
zhorší službu, a to, co dřív bylo normální, 
zdraží?

Česká pošta tomuto triku říká „dvou-
rychlostní doručování“. Zdražení zde 
proběhlo starou známou salámovou me-
todou. V lednu se nejprve cena všech do-
poručených dopisů zvýšila o  tři koruny. 
V únoru pak přišlo další zdražení, tento-
krát však skryté.

Cena obyčejného dopisu se sice zvýšila 
až v únoru, ale hned o sedm korun. Služ-
ba je inzerována s poznámkou, že k doru-
čení u dražší varianty (prioritní) obvykle 
dojde do následujícího dne od podání, 
u levnější (ekonomické) pak do dvou pra-
covních dní po podání. Jenže trasu tako-
vého dopisu nelze sledovat a v podstatě 
nezbývá než věřit, že dojde. Za den, za 
dva, za tři nebo za čtyři, záleží na poště. 
A  pokud náhodou nedorazí adresátovi 
vůbec, za jeho ztrátu, poškození nebo 
úbytek (lidově řečeno vykradení) podnik 
neodpovídá.

Větší naději na rychlé a bezpečné do-
ručení jste až do února měli u doporu-
čeného psaní, jehož základní výhodou 
byla možnost sledování zásilky, takže se 
v případě problému dala dohledat a rekla-
movat; a obvykle se dalo spolehnout i na 
to, že má doporučenou zásilku adresát 
druhý den na stole nebo aspoň na poště, 
kde si ji může s papírovou výzvou či čís-
lem zásilky vyzvednout.

ZDRAŽIT a zpomalit

Ve státním podniku 
vymýšlejí neustále 
inovace, které jdou 
nejen proti proudu času, 
ale občas i zdravého 
rozumu. 
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To se ale žlutomodrému kolosu zdálo 
pro zákazníky až příliš komfortní, a tak 
přitvrdil. Při jedné z únorových návštěv 
se mě paní u překážky zeptala, jestli po-
maleji, nebo rychleji. „Doporučeně,“ od-
povídám zmateně, načež mi vysvětluje 
principy nového systému.

U tohoto dopisu pro mě nebyl rozho-
dující čas doručení, a tak jsem zvolil eko-
nomickou verzi za stejnou, tedy jen o tři 
koruny vyšší cenu než dřív. Ač pošta tvr-
dí, že zásilka nepřijde následující den po 
podání, ale až ten další, paní mi rovnou 
oznamuje, že bude k adresátovi putovat 
zhruba čtyři dny, v lepším případě prý tři.

Nicméně posílal jsem v úterý, a druhý 
den byl dopis na místě! Po zkušenosti 
s  EMS, expresním doručováním balíku 
a prémiovou službou, která má přednost 
i před balíkem do ruky a kde je garance 
nejrychlejšího dodání, mě to příjemně 
překvapilo. Když jsem posílal EMS na Slo-
vensko, expresní balík tam putoval celé 
čtyři dny. Soukromému přepravci, ke kte-
rému jsem byl nucen přejít, to trvá polo-
vinu času a je skoro o dvě stovky levnější.

O  balících do ruky, kde si připlatíte 
za to, že vám bude zásilka doručena až 
domů, radši ani nemluvím. Nejpravděpo-

dobnější je totiž varianta, že kvůli nedo-
statku doručovatelů, kteří nestíhají doru-
čovat, a tak házejí do schránky oznámení 
o nezastižení adresáta i v případě, že ten 
na ně čeká celý den doma, budete muset 
stejně na poštu. Zákazník tak zde platí za 
něco, co nedostal. Jako kdyby vám objed-
naná kurýrní služba hodila balík místo 
domů třeba do obchodu na náměstí… 

Tu největší poštovní vychytávku v rám-
ci „proklientského přístupu“ jsem si ale 
záměrně nechal na konec. Jestli někdy 
posíláte balíky na dobírku, tak pozor na 
dobírkovou složenku typu C, kde je část-

ka vyplácena v hotovosti. Na konci roku 
jsem to neprozřetelně udělal a čekal, až 
mi přijde do schránky lísteček s oznáme-
ním, že si můžu peníze vybrat na poště. 

Čí to jsou peníze?
Když si jdete vyzvednout například do-
poručený dopis, nemusíte předkládat 
papírové oznámení o  doručení, které 
vám přišlo (nebo nepřišlo) do schránky. 
Jelikož je trasa dopisu uložena v počítačo-
vém systému, stačí znát číslo zásilky nebo 
předložit občanský průkaz. Pokud si ale 
chcete vybrat dle stejného principu vlast-
ní peníze z dobírky, se zlou se potážete. 

Paní, které jsem balík na dobírku posí-
lal, jej v pořádku převzala a zaplatila, ale 
lísteček, že si mohu peníze vyzvednout, 
se jaksi nedostavil. Vyrazil jsem tedy do-
bírku reklamovat. Milá slečna u přepážky 
mi oznámila, že bez stvrzenky mi nic 
nedá. Ukazuji jí, že mám v mobilu ofoce-
né číslo na naskenované podací stvrzence 
v mobilu, ale prý to nejde. Vezme si však 
prý ode mě údaje, a že mi určitě z pošty 
zavolají a  domluvíme se, jak to vyřešit. 
Nejsem včerejší, a tak jsem se zeptal, kam 
se mám obrátit, když nikdo nezavolá. Ne-
mám se o to starat, prý určitě zavolají.

Po týdnu jsem vyrazil na poštu znovu. 
Tentokrát mi jiná paní zopakovala totéž – 
na peníze nemám nárok, nepředložím-li 
ten lísteček od složenky. Já jsem ale žádný 
lísteček od složenky nikdy nedostal, pro-
tože jsem podával zásilku spolu s dalšími 
zásilkami přes zákaznickou kartičku. 
„Dobírka byla vyplacena, máte o  tom 
údaje v systému, tak mi dejte peníze a já 
zase půjdu,“ přesvědčuji ji. Marně. Nic prý 
nedostanu. „Ale to jsou moje peníze,“ vy-
světluji nadurděn, protože mám pocit, že 
si tento základní fakt neuvědomuje. Ne, 
pravidla jsou pravidla! Nemám prý ani 

podávat reklamaci, protože podmínky 
hovoří jasně.

Když už nevím, kudy kam, opakuji, 
že nemám ústřižek ani podací lístek, 
ale mám naskenované číslo zásilky, tak 
ji podle toho může dohledat. Nakoukne 
mi do mobilu: „Jo vy máte naskenovanou 
podací stvrzenku, protože jste to podával 
přes zákaznickou kartičku? To máte říct 
hned,“ vydechne zklamaně. – „Ano, právě 
to se vám od začátku snažím vysvětlit.“ – 
„No ale to musíte mít na papíře, ne v mo-
bilu, přece si to tady nebudeme tisknout. 
Tak si to doma vytiskněte a přijďte znovu, 
musíme sepsat reklamaci.“

Bryskně jsem tak učinil a druhý den 
jel na poštu potřetí. Úplně jiná paní mi 
oznámila, že se žádná reklamace sepi-
sovat nemusí. Ať jí prý nadiktuji telefon-
ní číslo, že mi určitě zavolají. Uplynul 
týden a opravdu zavolali. Byla to údajně 
nakonec moje chyba, protože jsem uve-
dl jinou adresu odesílatele na zásilku 
a jinou na dobírkovou složenku. A pro-
tože nevěděli, na kterou adresu lísteček 
s  výzvou k  vybrání peněz poslat, ne-
poslali ji nikam. A byli by si je nechali, 
kdybych se neozval a nebil jako lev. Co 
přijde příště? vid 

Foto Adobe Stock

Foto Profimedia

Když se ve firmě něco zdražuje, tak proto, aby zůstala 
kvalita stejná nebo se mohla zvýšit. Že ale někdo 
zdraží tak, že nechá stejnou cenu, ale zhorší službu?
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Foto AdobeStock
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Potkal jsem se asi před mnoha 
lety na jedné akci s krásnou dív-
kou. Měla oči jako Pocahontas 
a já si říkal kámo, zlom vaz. Po 

chvíli konverzace se naklonila blíž, ve vší 
počestnosti, protože začala hrát nahlas 
hudba, a  já dočista oněměl. Nikoli však 
její krásou, ale hrůzou – vůbec totiž nevo-
něla. Po chvíli jsem nenápadně vyzvěděl, 
že je alternativní a neuznává žádnou che-
mii. To v praxi znamenalo, alespoň podle 
ní, že není zdravé mýt se více než dva-
krát týdně, protože se spolu se špínou 
z pokožky smývá i přirozená mikroflóra, 
která kůži chrání.

Tehdy to byla v ekologických kruzích 
horká novinka, a  tak jsem si pomyslel 
cosi o originální výmluvě, a protože už 
mi modral obličej, jak jsem se pokoušel 
zadržet dech, vyběhl jsem ven, zhlubo-
ka nasát hektolitry čerstvého vzduchu. 
Přesto, že nejsem v tomto ohledu žádný 
cíťa a coby průměrný muž mívám co se 
týče údržby tělesné schránky též značné 
rezervy, domnívám se, že každý extrém 
zkrátka škodí.

Býval bych tuto příhodu ze schránky 
své paměti úspěšně vytěsnil, kdybych od 
té doby na totožný jev nenarážel stejně 
často jako na plíseň v bramborách. Víc 
a víc mužů a žen se odmítá řádně mýt 
s odůvodněním, že to škodí zdraví – a co 
víc, podporují je v  tom i někteří vědci! 
Kdo zažil prostředí na některých vyso-
kých školách a  vědeckých ústavech, ví, 
že mytí u  spousty zaujatých badatelů 
z nejrůznějších oborů nepatří mezi nej-
silnější disciplíny, a mohli by tak být ve 
střetu zájmů. Jenže postupně se k nim 
připojují dokonce i dermatologové a jiní 

lékaři. „Myslím, že lidé se většinou myjí 
až příliš často,“ prohlásil v roce 2016 kož-
ní lékař Brandon Mitchell z  Univerzity 
George Washingtona, který spolu s  řa-
dou kolegů razí názor, že „jednou týdně 
musí stačit“. Ano, stále se bavíme o spr-
chování. Mýt by se prý lidé měli až tehdy, 
kdy to doopravdy potřebují, například 
když se ušpiní nebo zpotí, což prý „nena-
stává každý den“.

Nevím, zda tito vědci a  doktoři na-
vštěvují pravidelně například toaletu, 
nebo si to všechno schovávají také na 

neděli, ale zřejmě si nikdy nečuchali 
k ponožkám, tričku či nedej bože k tre-
nýrkám po osmi až dvanácti hodinách 
v práci. Anebo jsou to takoví čuníci, že 
jim to přišlo přirozené? À propos, beru 
zpět, neb právě byla čuníkům učině-
na zlá křivda. Prase je oproti vžitým 
mýtům tvor velmi čistotný, nesmrdí, 
a kdyby žilo v důstojných podmínkách 
nebo ve venkovním výběhu, jelikož mi-
luje déšť, s chutí by se sprchovalo častěji 
než většina lidí.

Pan Mitchell sice připouští, že jediné 
části těla, které si zaslouží denní mytí, 
jsou podpaží a  intimní místa, protože 
jinde se nenacházejí pachové žlázy, a tak 
stačí popadnout žínku nebo houbu 
a neplýtvat vodou, ale jen si to představ-
te. Veškerý bordel z  mytého podpaží 

vám steče dolů po těle a špína z intim-
ních partií, včetně fekálních bakterií, se 
sveze na nohy. Logické je přitom mýt 
se odshora a  postupně. Nejprve umýt 
hlavu a  krk a  opláchnout vodou. Poté 
vypnout vodu, namydlit paže a podpaží 
a spláchnout. Následně břicho, hrudník 
a v rámci možností záda a spláchnout. 
Poté intimní partie a  spláchnout. Po 
nich namydlit nohy a spláchnout, a na-
konec umýt mýdlem chodidla a oplách-
nout. Jen tak může být člověk skutečně 
čistý.

Když mi loni takovýto způsob mytí 
poradil kamarád, který je na hygienu 
doslova pes, teprve v tom momentě mi 
došlo, že jsem měl celý život špinavé mi-
nimálně nohy, neboť na nich zůstávaly 
všechny spláchnuté bakterie ze zbytku 
těla, jež samotná voda neodstraní. Řeklo 
by se základní věc, ale když ji člověka ni-
kdo nenaučí, těžko mu to někdy samot-
nému dojde. 

Neméně extrémní názor, který za-
stává řada alternativců a  moderních 
odborníků, je ten, že není nutné se ne-
mýt úplně, ale když už na sebe musíme 
pustit tekutinu s názvem voda, rozhod-
ně bychom ji neměli míchat s něčím tak 
nebezpečným, jako je sprchový gel nebo 
mýdlo. Ano, voda sice spláchne nejhrub-
ší mechanickou špínu, ale co všechny 

„Myslím, že lidé se většinou myjí až příliš často,“ 
prohlásil v roce 2016 kožní lékař Brandon Mitchell.  
„Jednou týdně musí stačit.“ Opravdu? 

Nejlepší přítel člověka
Ačkoli patří vynález mýdla k největším úspěchům lidské civilizace, 

mnoho moderních lidí mu vyhlásilo válku a brojí proti jeho používání. 
Opravdu je rozumné, jak doporučují dokonce i někteří vědci a lékaři,  

mýt se jenom jednou nebo dvakrát týdně?  



36

HYGIENA

nečistoty, mastnota a bakterie? Zkuste 
umýt nádobí jenom vodou a uvidíte.

S  články, které zpochybňují nutnost 
řádné hygieny, v  době tekoucí vody, 
o  které snily celé generace před námi, 
jako by se roztrhl pytel. Nejbizarnější na 
tom všem je, že po staletích, kdy trpěli 
lidé cholerou či morem, a mýdlo pro ně 
bylo nedosažitelným luxusem, čtená-
řům tyto texty radí, aby největší výdo-
bytek civilizace zahodili a  vrátili se do 
středověku. Sodoma Gomora…

A ač se to na první pohled může jevit 
jako banální téma, na kterém není nic 
ke zkoumání, pravý opak je pravdou; 
čím víc totiž máme možností a  proti-

chůdných informací, tím větší roupy nás 
chytají a odpovědi i na ty nejjednodušší 
otázky bývají zamotanější. 

Dítě s vaničkou
Tak tedy: Čím a  jak často je nejlepší se 
mýt? První popisovanou možnost, tedy 
mytí jedenkrát týdně, smeťme rovnou ze 
stolu. Nikdo se pak s vámi nebude kama-
rádit, vyhodí vás z práce a manželka s ko-

líčkem na nose s vámi zůstane jen kvůli 
penězům, máte-li nějaké, a  jste-li žena, 
manžel s vámi vydrží jen kvůli vaší svíč-
kové, pokud u ní s vámi nebude muset 
sedět u jednoho stolu.

Experti, kteří něco takového radí li-
dem, sice tvrdí, že když se lidé myjí příliš 
často a mýdlo naruší přirozenou kožní 
mikroflóru, mohou snáze dostat infekci, 
ale když se řekne á, nemělo by se zapo-

Což takhle použít obyčejné kvalitní mýdlo?   
Foto Profimedia a AdobeStock

Budete-li se mýt jedenkrát týdně, nikdo se s vámi nebude 
kamarádit, vyhodí vás z práce a manželka s kolíčkem na 
nose s vámi zůstane jen kvůli penězům, máte-li nějaké...
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menout ani na bé. I kdybychom připus-
tili, že to není úplná hloupost (protože 
proč by mělo čistě umyté tělo dostávat 
nějakou infekci, když má imunitu, a když 
mu navíc ubereme počet soupeřů, kteří 
ho mohou ohrozit?), tak pokud se někdo 
bude mýt jednou týdně, infekce, které 
dostane, s celou řadou bonusů, kvasinek, 
plísní a živočichů, jež neznají ani učebni-
ce biologie, budou mnohonásobně horší. 
Když jsem se naposledy jeden večer neu-
myl, protože netekla teplá voda, reakce 
na některých nejmenovaných partiích 
dávaly tušit, že by se v mém zájmu nic 
podobného nemělo raději opakovat. A to 
jsem se ten den sprchoval ráno. Kdybych 

se sprchoval pouze předchozího večera, 
měl bych zřejmě na těle fleky velké jako 
vojenské helmy, protože ráno cvičím. 
Jednou jsem to zkusil a snažně vás pro-
sím, nezkoušejte to.

Stejně tak mi není jasné, jak by člo-
věk mohl přes den normálně fungovat, 
pokud by se neumyl ráno, ale jen večer, 
když je dokázáno, že průměrný člověk 
v noci vypotí půl litru tekutiny. Ani mytí 
pouze ráno nic neřeší, uvážíme-li, co 
všechno z denního provozu bychom na-
tahali večer do postele, ve které spí větši-
na lidí s partnerem či partnerkou.

Navrhuji tedy, abychom se shodli na 
civilizované mycí frekvenci dvakrát den-

ně, ráno a večer – tedy té, před kterou 
mnozí odborníci varují, protože nám prý 
hrozí, že budeme čistí. 

Ne, voda vážně ještě jaktěživ nikoho 
nezabila, a  tak pokud kritici tvrdí, že 
může být po mytí příliš vysušená kůže, 
je třeba se zaměřit spíš než na otázku, 
jestli se mýt, na to, jakým přípravkem 
hygienu provádět, aby to bylo správně. 
A  nevylívat přitom, jak se lidově říká, 
s vaničkou i dítě.

Články o  tom, že příliš chemie ško-
dí zdraví, je popsaný celý internet. Na 
stránkách hromadících seznamy tak-
zvaných éček ve sprchových gelech 
a kosmetických přípravcích se to toxiny 
jenom hemží, ale škála výrobků je velmi 
široká a rozpětí kvality taktéž.

Z ropy, nebo z kokosu?
V 19. století se mýdlo stalo běžnou sou-
částí domácností a dostupnou hygienic-
kou pomůckou, což měl na kvalitu života 
zásadní vliv. Zazvonil zvonec a nemocím 
z  nečistot mohl být konec. Co se tedy 
najednou stalo, že lidstvo pojalo takový 
odpor proti mýdlu, svému nejlepšímu 
příteli?

Důvodem je moderní argument, že 
mýdlo vysouší pokožku. To však může 
být pravda, ale také nemusí. Jako u vše-
ho záleží na tom, jaký druh mýdla po-
užijeme. Rukou se despekt vůči mýdlu 
netýká, tam jiná varianta není. Vybírat 
lze pouze mezi mýdlem tuhým a teku-
tým.

Úplně jiná je ale situace ve sprše. Podle 
průzkumu společnosti Unilever z  roku 
2010 si celé tělo pravidelně alespoň jed-
nou denně umyje pouze 75 procent žen 
a  69 procent mužů. Plných 80 procent 
dotazovaných pak používá k očistě spr-
chový gel. Ještě v roce 2002 přitom „spr-
cháče“ požívala jen třetina lidí.

Kromě pohodlnosti gelu či tekutého 
mýdla v krabičce tomuto trendu nepo-
chybně napomohl i  marketing výrob-
ců prodávajících dražší produkty jako 
něco lepšího, kráčející ruku v ruce s ne-
dobrou pověstí tuhého mýdla. Nutno 
říct, že ne úplně zaslouženou, neboť je 
založená na jednom vysušovacím mýtu. 



38

HYGIENA

Problémem totiž není mýdlo jako tako-
vé, ale jeho kvalita a  složení. Zatímco 
dříve mýdlo představovalo jistý luxus, 
snadná výroba z něj postupem času uči-
nila obyčejnou a nezajímavou věc. Lev-
né přece nemůže být dobré, velí moder-
ní marketéři, kteří se ze všech sil snaží, 
aby tomu lidé uvěřili.

Faktem je, že se moderní tuhá mýdla 
za pár korun začala namísto kvalitních 
látek vyrábět často z  laciných a  synte-
tických přísad, které nejsou k  pokožce 
úplně nejšetrnější. Ono ale také není 
dvakrát rozumné mýt si tělo nebo obli-
čej mýdlem na ruce.

Nejdůležitější složkou mýdla jsou tak-
zvané tenzidy, tedy látky, jejichž mole-
kuly jsou rozpustné jak v tucích, tak ve 
vodě. Právě díky tomu mýdlo odmašťu-
je a odstraňuje nečistoty všeho druhu. 
Pokud je vyrobeno z velké části ze sul-
fátů, pak sice hodně pění a odmašťuje, 
ale také dráždí a vysušuje kůži. To ale 
platí u syntetické verze Sodium Lauryl 

Sulfate (SLS) a Sodium Laureth Sulfate 
(SLES) z ropy, které se začaly používat 
v chemickém průmyslu po válce. Tytéž 
látky však lze získat i přírodní formou, 
třeba z kokosového oleje. Vysušuje také 
alkohol.

Výrobci kvalitu obyčejných mýdel 
též snižují pomocí oblíbeného postu-

pu – z  průmyslově vyráběného mýdla 
odstraňují glycerin, který přitom vzni-
ká chemickou reakcí, aby jej mohli dále 
prodat do kosmetického průmyslu. 
Glycerin je přitom klíčový pro zvlhčení 
pokožky. Marně byste v  takovém mý-
dle hledali i  vyživující oleje a  kvalitní 
rostlinné tuky, jež dělají mýdlo mýdlem 

a  zajišťují nezbytnou hydrataci. Méně 
sulfátů, glycerin a kvalitní oleje a tuky, 
to je to, oč tu běží. Dobrá jsou například 
mýdla pro děti, či speciální zvlhčovací 
mýdla na tělo, nabízejí se i kvalitní pří-
rodní mýdla, mnohdy ručně vyráběná, 
antibakteriální, mýdla pro citlivou po-
kožku… Stačí jen sledovat složení a na-

jít to, které vám sedí. A  i když nestojí 
deset korun jako levné syntetické mý-
dlo, ale třeba třicet, a přírodní ještě víc, 
pořád vyjdou levněji než sprchové gely. 
A navíc déle vydrží.

Častým problémem sprchových gelů 
je, že sice hodně pění, ale s mytím už 
to tak slavné není. Šetrné nebývají ani 

Výrobci kvalitu obyčejných mýdel často snižují tím, že 
z průmyslově vyráběného mýdla odstraňují glycerin, který 
je přitom klíčový pro zvlhčení pokožky...

Foto AdobeStock
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Z popela až k jelenovi
Materiál podobný mýdlu našli archeologové 
již v hliněných vázách, které zbyly po starých 
Babyloňanech, což dokazuje, že se používalo 
již v roce 2800 před naším letopočtem. 
Nápisy na vázách prozradily, že mýdlová  
hmota vznikala vařením tuku  
s popelem.

Pravidelně mýdlo používali i staří Egypťané, 
kteří míchali rostlinné a živočišné oleje 
s alkalickými solemi, a pro léčebné a nově 
i očistné účinky jej doporučoval i slavný 
řecký doktor Galén.

Arabové pak vyráběli mýdlo z olivového 
oleje a jako první použili při výrobě 
mýdla louh a voňavé bylinky a oleje.

V 16. století se proslavilo kvalitní 
marseilleské mýdlo s olivovým olejem. 
V 17. a 18. století se mýdlem myli jen 
obyčejní lidé, pokud si ho mohli vyrobit 
nebo sehnat, a bohatí smrděli, protože 

nebylo mytí v módě a mýdlo a voda byly vyššími 
vrstvami považovány za škodlivé. A tak zápach 
přebíjeli voňavkami. Postupné vylepšování 
receptur a rozvoj chemie vedly k tomu, že se 
v 19. století mydlářství stalo jedním z nejrychleji 
rostoucích průmyslových odvětví.

Z luxusního zboží se postupně stalo mýdlo 
zbožím denní potřeby a neocenitelným 

pomocníkem v boji se špínou a bacily. V roce 
1806 založil William Colgate v New Yorku 
mýdlový koncern nesoucí jeho jméno a o 66 let 
později uvedl na trh první parfémované 
mýdlo. V té době začali vyrábět i pánové 
William Procter a James Gamble a další 
společnost vznikla na západě USA pod názvem 
B. J. Johnson Co. A protože vyráběla mýdlo ze 
směsi palmového a olivového oleje, přejmenovala 
se v roce 1916 na Palmolive a později spojila 

s firmou Colgate.

V naší zemi založil severočeský mydlář 
Johann Schicht z Rynoltic v roce 1882 první 

moderní mýdlovnu v Ústí nad Labem, 
kde rozjel výrobu slavného jádrového 
mýdla s jelenem. Poté byl podnik 
znárodněn a po roce 1989 byl připojen 
k chemičce Setuza. V roce 2002 byla 

sice tradiční výroba ukončena, ale pravé 
mýdlo z přírodních tuků začala vyrábět 
znovuobnovená společnost Schicht.

ke kůži. Nedávno jsem učinil pokus, 
kdy jsem krátce po sobě otestoval kla-
sický sprchový gel, tři šetrnější gely 
s přírodními složkami, obyčejné tuhé 
mýdlo na ruce, tekuté mýdlo a dětské 
zvlhčující tuhé mýdlo.

Sprchový gel docela hezky voněl 
a pěkně pěnil, ale nebyl příliš příjemný 
na kůži a zdálo se mi, že na to, aby se 
člověk dobře umyl, musí použít až pří-
liš velké množství. Aby gely držely svoji 
konzistenci, obsahují parafíny, parabeny 
a plno další zbytečné chemie. 

Přírodní voněl krásně po mangu 
a koriandru, ale pocit po sprchování na 
kůži nebyl překvapivě až tak příjemný – 
mám citlivou kůži a přišlo mi, že dokon-
ce trošku štípe a pocit na kůži je sušší, 
než by bylo zdrávo. Když jsem sáhl po 
jiném přírodním gelu, byl pro změnu 
tak řídký a tak špatně myl, že byla za 
pár dní lahvička v trapu, a pocit čistoty 
v nedohlednu. U třetího mi opět přišlo, 
že je třeba použít příliš velké množství, 
a i když byl zpočátku fajn, po delší době 
mi kůže přišla též sušší a  nedokonale 
umytá.

Zajímavé bylo tekuté mýdlo, po kte-
rém byla kůže též velmi suchá a pocit 
nebyl nic moc, o spotřebě ani nemluvě. 
Nejobyčejnější tuhé mýdlo na ruce po-
kožku též napnulo a  „sušilo“, protože 
bylo hodně syntetické a  neobsahovalo 
kvalitní látky, které mýdlo obsahovat 
má. Když jsem se ale díval na obecné 
rozdíly mezi tuhými a tekutými mýdly, 
zaujalo mě, že tuhá jsou zásaditá a teku-

tá kyselá. Právě zásaditost přitom může 
dobře kompenzovat obvyklou překy-
selenost lidského organismu. To, co si 
naneseme na kůži, je podobné, jako by-
chom to snědli. Kyselému prostředí pro-
to prospívá trocha něčeho zásaditého, 
zásaditému zase kyselého. Je možné, že 
právě tohle je důvodem, proč bylo ze vše-
ho nejpříjemnější jedno hydratační mý-
dlo bez sulfátů a tuhé mýdlo pro děti?  

To je pro kůži hotovým balzámem. 
Nejenže jsem měl pocit, že jsem nejlé-
pe umytý a že je ze všech nejjemnější, 
a kůže nevoněla ani po mangu, ani po 
citronech, ale přirozenou čistotou. Vy-
sušená není ani náhodou, naopak, člo-
věk se potí a kůže se normálně mastí.

Je tedy nejen rozdíl mezi mýdly a spr-
chovými gely, a  mezi tuhými mýdly 

a tekutými, ale i mezi jednotlivými tu-
hými mýdly. Výběr je však v dnešní době 
takový, že není problém si najít to své. 
Jen hledat. I když v regálech stojí miliony 
lahviček a krabiček, platí tak jako kdykoli 
předtím, že i dneska stačí k dokonalému 
umytí obyčejné dobré mýdlo. Tak proč 
z mytí dělat zbytečnou vědu?  vid 

Nedávno si mi jeden chlapík postěžoval, 
že má problémy se svým piňdou. 
Je prý citlivý, a když jde na malou, 

často mu zčervená a nepříjemně 
ho pálí. Ono se není co divit, když 

si uvědomíte, jak probíhá u mužů 
i žen návštěva toalety. Lidé sahají 

na spoustu věcí, třeba na mobil, na 
kterém je bakterií víc než v záchodě. 
A pak se dotknou přirození. U senzi-
tivnějších jedinců to opravdu může 

vyvolat podráždění. Začal si tedy 
mýt ruce mýdlem i před toaletou 
a problém jako zázrakem zmizel...
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Otázky?“ ptá se s roztomilým 
francouzským přízvukem 
chlapík, který na pódiu právě 
nechal zmizet rozsvícenou 

žárovku a papírový pytlík. Poté, co oba 
předměty postupně zavřel do speciální-
ho teleportačního stroje, načež je něko-
likrát vyměnil. Po pár dalších vteřinách 
zcela nepochopitelně skončil pytlík 
zavřený v žárovce. No a aby toho neby-
lo málo, nakonec se vypařil šarmantní 
Francouz – po anglicku – sám a  zjevil 
se na opačné straně pódia. „Tak já vám 
to ukážu ještě jednou,“ slibuje, tentokrát 
anglicky, Enzo Weyne, jenž si říká Neza-
pomunetelný. „A vezmu si na to speciál-
ní stříbrný overal.“

Overal neoveral, vmžiku sedí kouzel-
ník na křesle ve středu pódia. Všichni 
čekají, že se objeví na stejném místě 
jako předtím, ale tentokrát volí přesně 
opačnou stranu. „Další otázky?“ To, že 
se v úvodním čísle večera v akváriu ob-
jevily místo šátku rybičky, je jedna věc, 
ale tohle už mi hlava ani oči neberou. 
A tak jen nadšeně a s otevřenou pusou 
tleskám a  nahozený vlasec polykám 
i s navijákem.

Přesně po roce do Prahy přijela přímo 
z  newyorské Broadwaye skupina před-
ních světových kouzelníků, kteří si říkají 
The Illusionists (Iluzionisté). Na začát-
ku února během sedmi představení za 
sebou předvedli ohromující repertoár 
kouzel, reprezentující špičku současné 
moderní magie.

Zatímco se v akváriu prohánějí zlaté 
rybičky, které vyčaroval z  šátku, Por-
tugalec Luis de Matos, jeden z  nejres-
pektovanějších mistrů tohoto řemesla 
a zároveň okouzlující konferenciér, uvádí 
na efektně nasvícenou scénu jednoho 
borce za druhým. Američan Kevin Ja-

mes, jenž si říká The Inventor, Vynálezce, 
neboť kromě předvádění propraco-
vaných triků kouzla vymýšlí pro své 
kolegy v čele s Davidem Copperfieldem, 
nechává v  Kongresovém centru létat 
papírovou růži, jež se posléze promění 
v opravdovou.

Belgičan Aaron Crow, Válečník (a bý-
valý učitel!), si nejprve nakape vosk ze 
svíčky do očí tak, až se mu zalepí víčka, 
poté si omotá hlavu obvazem, zalepí čer-
nou páskou a  přikryje alobalovým plá-
tem; vzápětí seká poslepu dobrovolnici 
na hlavě ananas. A když na něj ve druhé 
polovině vyjde znovu řada, sestřeluje 
jiné ženě jablko z hlavy jako Vilém Tell.

Korejec An Halim, zvaný Manipulátor, 
zase sype ze svých rukou stovky karet 
a provádí s nimi neuvěřitelné kreace.

Vrcholné číslo pak předvádí Andrew 
Basso, zvaný Mistr úniků. Drobný Ital 
kráčí ve stopách legendárního mága 
Harryho Houdiniho, jenž dokázal 
uniknout ze všech možných druhů 
pout, svěracích kazajek, zašitých pytlů, 
uzamčených klecí, skříní i  nejstřeže-
nějších věznic, a  přežil dokonce i  po-
hřbení zaživa. Paradoxně jej zabilo až 
obyčejné a ve srovnání s nebezpečen-
stvími, kterými prošel, banální prask-
nutí slepého střeva. Jedním z  Hou-
diniho nejznámějších čísel byl únik 
z  takzvané vodní cely mučení – za-
mčené nádrže plné vody, kam byl spuš-
těn hlavou dolů, spoutaný v železech. 

Oproti Houdinimu však Andrew Basso 
pozvedává číslo na zcela novou úroveň. 
Jelikož předvádí celý trik v  nepřikry-
té nádrži a  široko daleko není žádná 
plachta, může publikum po celou dobu 
pilně sledovat jeho počínání.

Nejprve Andrewa Bassa spoutává ná-
hodně vybraný příslušník ozbrojených 
složek – v tomto případě policista z Li-
berce –, který má posoudit „nezávad-
nost“ policejních pout Smith & Wesson. 
Poté asistenti vloží Bassovy nohy do 
speciálních otvorů, za které jej zavěsí 
hlavou dolů. Jedinou pomůckou k  vy-
proštění mu bude prostá kancelářská 
sponka, kterou si dal předtím do nosu.

Andrew je pomalu spuštěn za nohy do 
nádrže s  vodou, která je poté uzamče-
na velkým kovovým zámkem. Slabším 
povahám v publiku se dělá mdlo, on je 
ale v naprostém klidu. Vyndá si sponku 
z  nosu spoutanýma rukama a  za mo-
ment pouta odemkne. Nyní vyprostí 
nohy ze sevření tak, že zkroutí chodidla, 
až je skrze otvory protáhne dovnitř ná-
doby. Konečně se může v nádrži, která 
by pro klaustrofobiky byla nesnesitelná 
i prázdná, otočit a plave směrem vzhůru. 
Dírami, kde měl předtím nohy, protáhne 
ruce a za dalších několik vteřin kance-
lářskou sponkou rozdělává i  zámek od 
nádrže. Borec to dokázal za 2 minuty, 19 
sekund a 45 setin.

Tohle si zaslouží nejen pořádný aplaus, 
ale i dvacetiminutovou přestávku. Po ní 

Mistr úniků je pomalu spuštěn za nohy do nádrže 
s vodou, která je poté uzamčena velkým kovovým 
zámkem. Slabším povahám v publiku se dělá mdlo...

SEM SE mi DÍVEJTE
Magie je iluze. Ale iluze není magie. Jak provádějí nejlepší kouzelníci světa své triky? 
Proč se chceme nechat stále podvádět? A jak vypadá magie kouzla zbavená?
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už je sice těžké udržet tempo a úžasnou 
dynamiku z první poloviny představení, 
i  tak ale předvedli Iluzionisté několik 
dalších dechberoucích čísel, u  nichž se 
člověk nutně musel ptát: Do jaké míry 

jde ještě o iluzi? Nebo snad do hry vstu-
pují i  nějaké tajemné síly mezi nebem 
a zemí?

Nechal jsem se dál unášet na vlnách 
magie, nakonec se ale jedna chybička 
přece jen vloudila… Při triku, kdy jeden 
z kouzelníků zmizel z průsvitného obdél-
níkového boxu, na jehož dně začaly hořet 

ohně, si manželka při záběru kamery na 
obrazovce všimla, jak přes sebe kouzel-
ník, který truhlu opustil zřejmě tajným 
východem, hbitě přehodil stejnou kápi, 
jakou měli jeho pomocníci. Byl to mžik. 

Vmísil se mezi ně, což mu umožnilo se 
(téměř) nepozorovaně přemístit na pozi-
ci, na které se potom zjevil divákům.

Když mi to Dáša pověděla, bylo to, 
jako kdyby mi rozbili bábovičku. Vůbec 
mě tahle informace, paradoxně i  když 
jsem novinář, nepotěšila; a  místo iluze 
se dostavila deziluze. Kouzlení je totiž 

založené na jedné základní věci – i když 
divák neví, jak své triky kouzelníci pro-
vádějí, chce, aby mu představení pomoh-
lo překročit brány všednosti a dostat se 
z hmotné říše rozumu do sféry neome-
zené fantazie, kde se i  nemožné stává 
možným. A  pokud mu někdo prozra-
dí, v čem daná iluze spočívá, a vrátí jej 
zpátky na zem, může tím sice na jedné 
straně ukojit neutuchající zvědavost, zá-
roveň vám ale vezme ono dětské nadše-
ní. Je to zkrátka něco za něco. Vědět, či 
nevědět?

Díváte se pozorně?
V možná nejlepším filmu režiséra Chris-
tophera Nolana, který má na kontě jeden 
geniální biják vedle druhého od Me-
menta přes Počátek a Interstellar až po 
Temného rytíře, spolu soupeří dva skvělí 
kouzelníci o to, který z nich je lepší. Jsou 
posedlí Dokonalým trikem, jak se také 
snímek z roku 2006 jmenuje, a oba jsou 
schopni jít za svým cílem doslova přes 
mrtvoly.

„Díváte se pozorně? Každý kouzel-
nický trik má tři části. Té první se říká 
nabídka. Kouzelník ukáže něco obyčej-
ného – balíček karet nebo člověka. Uká-
že ti předmět, možná tě i požádá, ať se 
podíváš, že je obyčejný, neupravený. Ale 
to pravděpodobně není. Druhá část se 
jmenuje změna. Kouzelník vezme něco 
zcela obyčejného, a změní to v něco zcela 
nečekaného,“ vysvětluje inženýr Cutter, 
designér a  vynálezce filmových triků, 
jehož hraje Michael Caine, malé holčičce.

Poté, co přikryje klec šátkem, uhodí 
na šátek rukou a klec i s ptáčkem zmi-
zí. „To tajemství máš před očima, ale 
nevidíš ho. Protože se samozřejmě ne-
díváš správně. Vlastně to nechceš vidět. 
Chceš se nechat podvést. Ale ještě net-
leskej, protože nechat něco zmizet ještě 
není všechno. Musí se ti to vrátit…“ 

Ptáček se náhle zjeví, živý a zdravý, 
ve druhé ruce a holčička nadšeně tles-
ká. „Proto má každý kouzelnický trik 
svou třetí část, tu nejtěžší, a té my říká-
me Prestiž…“ Neboli způsob provedení 
triku a tajemství, za které by kouzelníci 
z celého světa zabíjeli… 

To tajemství máš před očima, ale nevidíš ho. Protože 
se samozřejmě nedíváš správně. Vlastně to nechceš 
vidět. Chceš se nechat podvést...
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Jediný, kdo zdařilý trik s ptáčkem oka-
mžitě prokoukne, je malý chlapec v pub-
liku, který svým ostřížím pohledem vidí 
přesně to, co se před jeho očima děje, 
a nikoli to, o čem jej kouzelník přesvěd-
čuje, že by vidět měl. A tak, jakmile kou-
zelník do šátku uhodí, hoch se hysteric-
ky rozvzlyká. „On ho zabil, on ho zabil…“

Maminka, která nemá samozřejmě ani 
zdání, jak muž trik provedl, synka sice 
uklidňuje, že ptáček není mrtvý, protože 
jej kouzelník přece zase za chvilku uká-
zal, ale kluk ví svoje, protože se na rozdíl 
od maminky díval pozorně. „Ne, zabil 
ho,“ trvá na svém. Když si tohoto výjevu 
všimne kouzelníkův asistent, přispěchá 
chlapci ukázat klec s  ptáčkem, aby jej 
přesvědčil, že opeřenci nic není a kouzlo 

ve zdraví přežil: „Je celý, podívej…“ Malý 
paličák ale odtuší: „A  kde je tedy jeho 
bratr?“ Muž oněmí úžasem nad tím, jak 
brilantně dokázalo dítě odhalit celý trik 
se záměnou dvou opeřenců… Provedení 
kousku spočívalo ve zmáčknutí speciál-
ně upravené klece na placku i s ptákem 
uvnitř; jeho mrtvolka se vždy ukryla ve 
speciálně upraveném dnu.

Někdo nechá zmizet ptáčka nebo 
králíka, jiný tank nebo Sochu svobody. 
Stejně tak je ale možné ve světě magie 
předmět libovolné velikosti přičarovat. 
I  proto, že borci jako The Illusionists, 
Penn a  Teller, Criss Angel nebo David 
Copperfield dovedou na jevišti i nemož-
né, dokonce i létat, patří kouzlení vedle 
filmů a  počítačových her mezi nejob-

líbenější odvětví zábavního průmyslu. 
A také nejstarší. (Více na str. 49.) 

Nejpozoruhodnější na iluzionismu je 
fakt, že se většina triků nemění a zdoko-
naluje se v podstatě jen jejich prezentace, 
nebo se posouvají jejich možnosti díky 
novým technologiím. Například vůbec 
první známý trik s  hrníčky a  míčky 
z Egypta se přesunul do Říma a po stale-
tí jej používali a dodnes používají poulič-
ní umělci na celém světě.

Triky se vlastně nesnaží o nic jiného 
než lidi přimět, aby uvěřili tomu, že 
kouzelník disponuje nějakou zvláštní si-
lou nebo nadpřirozenou mocí; a i když 
jim rozum napovídá, že jde o podfuk, 
v koutku duše chtějí věřit tomu, že se 
jedná o skutečné kouzlo. A tuto iracio-
nální víru si v žádném případě nechtějí 
nechat vzít.

Kouzelníci lidi fascinují do té míry, 
že o  nich vzniká celá řada fantasy fil-
mů, knih, seriálů, pohádek i  videoher 
– Harry Potter, čaroděj II. kategorie  
Rumburak či nejnovější Zaklínač by 
mohli vyprávět. Jenže zatímco filmo-
vé plátno či počítačová hra umožňuje 
„opravdové“ bezuzdné kouzlení, kde 
jsou čáry a máry ohraničeny jen velikostí 
rozpočtu a fantazií scenáristů a počíta-
čových grafiků, předvádění triků naživo 
je mnohem víc omezeno technikou a fy-
zikálními zákony. Tím nejdůležitějším je 
při nich především zábava a schopnost 
iluzi dobře podat. A prodat.

Například eso všech es David Copper-
field dokázal od 1. června 2017 do 1. 
června 2018 realizovat neuvěřitelných 
672 vystoupení, což už samo o  sobě 
hraničí se zázrakem. V  luxusním ho-
telovém resortu a kasinu MGM Grand 
v  Las Vegas sklízí se svou velkolepou 
show obrovské úspěchy. Nejenže jsou 
jeho kouzla na té nejvyšší možné úrov-
ni, nejslavnější kouzelník toho nabí-
zí mnohem víc – dovede obecenstvo 
provádět tou nejširší škálou pocitů od 
radosti přes strach až po úplný úžas. 
Je totiž skutečný umělec. A fantastický 
vypravěč... „Nejde zdaleka jen o  triky,“ 
řekl v  roce 2013 časopisu Forbes, kte-
rý jej v roce 2018 označil se 61 miliony 

Fenomenální Harry Houdini se dokázal 
dostat z jakékoli šlamastyky...

Foto Profimedia
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dolary za nejlépe placeného kouzelníka 
na světě. „Je v tom také mnoho tajem-
ství a tvrdé práce.“

Je to banální
Jedním z méně nápadných, ale o to půso-
bivějších popkulturních děl koketujících 
s moderní magií, je britský detektivní se-
riál Jonathan Creek z roku 1997. Amatér-
ský kouzelník tu díky svým schopnos-
tem pomáhá vyšetřovat různé zločiny 
a lidské manipulace a je s ním obrovská 
legrace. Neustále přemýšlí o vylepšování 
a provádění svých triků a vše komentuje 
s typicky suchým britským humorem.

Hned v úvodním díle jej kolegyně v re-
stauraci požádá, aby jí předvedl nějaký 
trik. Jonathan se jí zeptá, zda má v ka-
belce papírový kapesníček, a  instruuje 
ji, aby myslela na nějaké známé město. 
„Konstantinopol…“ Jon ubrousek vez-
me a prstem jej nasouká do dlaně dru-
hé ruky. Zamává rukama a ubrousek je 
rázem pryč. „A teď zvedni talířek s ko-
řenkami.“ Dáma užasle rozbalí ukrytý 
ubrousek, na kterém je napsané slovo 
Konstantinopol.

Poté se ale zachmuří a naléhá na Jo-
nathana, aby jí svůj trik prozradil. „To 
nechceš vědět, věř mi,“ zkouší to Jon 

po dobrém, „je to banální.“ – „Ale já to 
musím vědět, pověz mi to,“ nedá pokoj, 
a tak jí Jonathan Creek v klidu vysvětlí, 
že si to celé dopředu připravil. „Lidi po 
mně pokaždé chtějí nějaký trik a věděl 
jsem, že ho budeš chtít i  ty. Když mi 
spadla na zem vidlička, vzal jsem pod 
stolem z  tvé kabelky kapesníček. Pak 
jsi šla na toaletu, tak jsem se domluvil 
s  číšníkem. Poprosil jsem ho, aby na 
ubrousek napsal to, co řekneš, a přine-
se to a umístí pod kořenky. První ka-
pesníček jsem hodil nad tvoji hlavu tak 
rychle, aby sis toho nevšimla…“ Žena 
se naštvaně podívá na zem, kde leží 
zmačkaný ubrousek. „To je tedy oprav-
du banální,“ utrousí zklamaně.

O chvíli později spolu hrdinové řeší je-
den kriminální případ a kolegyně pořád 
hledá nějaké nepochopitelně kompliko-
vané vysvětlení. Jonathan si povzdech-
ne: „Je to jako s tím kapesníčkem. Když 
lidem řekneš pravdu, nechtějí ji slyšet. 
Protože jim tím vyvracíš zázrak. Houdi-
ni procházel skrz zeď, kterou na jevišti 
postavili zedníci. Lidi přísahali, že měl 
schopnost zmizet. Zjistit, že použil pa-
dací dveře, je pro ně příliš triviální. Cítili 
by se podvedení. Magie je iluze. Ale iluze 
není magie.“

Iluzionisté z Broadwaye předvedli v Praze 
strhující magickou show. Zleva: Portugalec 

Luis de Matos proměnil šátek v rybičky.     
Ital Andrew Basso unikl z vodní cely 

mučení. Belgičan Aaron Crow sestřelil dámě 
jablko, v němž byl prstýnek, z hlavy a šíp 

s prstýnkem zapíchl doprostřed terče.
Foto Profimedia
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Ta vůbec nejhorší věc, kterou v tomto 
ohledu může někdo divákovi provést, 
je vyzradit mu nejen princip kouzla, ale 
i jeho přesnou realizaci. I když se dá na 
internetu dohledat spousta popisů, ná-
vodů a principů, podle kterých se triky 
provádějí, špičkoví mágové si své nejlepší 
triky pečlivě střeží, a  tak stále zůstává 
dostatek prostoru pro fantazii i pochyb-
nosti.

Jediný, kdo by opravdu mohl vyzradit 
tajemství špičkových triků, je nějaký 

špičkový kouzelník. A  ač se to zdá ne-
pravděpodobné – neboť kdo by si kazil 
živnost riskováním toho, že poté, co se 
to diváci dovědí, o kouzla ztratí zájem–, 
jeden takový člověk se opravdu našel. 
Pokud tedy dál chcete věřit na velkolepá 
kouzla, raději nečtěte dál…

Maskovaný kouzelník
Dvě sličné asistentky pomocí pevného 
zdvojeného lana připoutávají ruce Beze-
jmenného kouzelníka v tajemné masce 

Jakmile to prozradíš, ztratí zájem. Samotné tajemství 
neohromí. Ale konkrétní trik, který použiješ, a jeho 
předvedení, to je poklad.
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ke speciálnímu kovovému špalíku. Ruce 
má zaklesnuty do zářezů daleko od sebe, 
aby nemohly jedna druhou vyprostit. 
Poté dívky lano obvážou kolem mágova 
pasu a zavážou je na uzel. Spoutaného 
kouzelníka vloží do vaku na nebožtíky, 
což je na jedné straně sice morbidní, ov-
šem když se kouzlo nepovede, tak záro-
veň docela praktické. Následně je spou-
taný kouzelník z nemocničního vozíku, 
na kterém je k autu dovezen, vyklopen 
na zadní sedadlo auta. Má pouhou mi-
nutu na to, aby se ze zajetí vyprostil 
a unikl jisté smrti, neboť za šedesát vte-
řin shodí jeřáb na auto šestitunové záva-
ží, které jej rozdrtí na palačinku.

Namísto vyprošťování placaté mrtvoly 
se ale Kouzelník objevuje před kamerou 
vysmátý a  v  doprovodu dvou sličných 
asistentek. Úchvatný trik! Hned poté, co 
se dostal do auta, aktivovala se ve dveřích 
umístěná speciální páčka. Tím se odklo-
pilo celé zadní sedadlo a pytel s kouzelní-
kem vypadl na žíněnku umístěnou pod 
autem, kterému chyběl úložný prostor. 
Zároveň se místo něj pootočením sedač-
ky dostal do vozu stejný modrý pytel 
s molitanovou figurkou, která hýbala pa-
žemi, aby to z dálky vypadalo, že se kou-
zelník stále snaží vyprostit z pout.

Ten ale mezitím, když auto míjejí 
asistentky s  lehátkem, na němž svého 
šéfa k autu předtím přivezly, naskočí do 
spodního prostoru lehátka a nepozoro-
ván odjede do zákulisí. Jak to vím?

Kouzelník mi celý trik detailně popsal 
a  ještě ukázal. Stejně jako milionům di-
váků po celém světě. Odvysílání prvního 
dokumentárního cyklu s přiléhavým ná-
zvem Magie kouzla zbavená v roce 1997 
způsobilo mezi kouzelnickou komunitou 
nepředstavitelný skandál. Průvodce pořa-
dem vystupoval nejprve jako Maskovaný 
kouzelník, který nechtěl zveřejnit svou 
identitu, ale pod sílícím tlakem, kdy mno-
zí kolegové stejně tušili, o  koho jde, na 
konci čtvrtého dílu odhalil svou tvář.

Americký kouzelník Val Valentino, 
vlastním jménem Leonard Montano, 
v  pořadu polopaticky vysvětloval jeden 
trik za druhým – třeba jak se dá přičaro-
vat auto tím, že si kamera šikovně pohra-

Nikola Tesla, kterého si ve filmu Dokonalý 
trik zahrál David Bowie, nebyl kouzelník, 

ale opravdový čaroděj. To, co jiní předstírali, 
on dokázal doopravdy. Třeba bezdrátově 

rozsvítit žárovku. Dole: Francouzský 
iluzionista Enzo Weyne dokáže z pódia 

zmizet po anglicku...   Foto Profimedia
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je s perspektivou, takže se stroj na zdánli-
vě prázdném parkovišti skrývá v zákrytu 
kouzelníkova těla, jenž získává čas mlu-
vením s diváky. A ve zcela přesném úhlu, 
jejž auto zaujímá vůči postavě kouzelníka, 
aby si divák ničeho nevšiml, se auto neu-
stále přibližuje. Jen tak je možné, že se po 
natažení plachty stihne ještě víc přiblížit 
a najednou se zjeví jakoby odnikud. Vy-
světlil také, jak může třeba zmizet člověk 
i  s  motorkou. Stačí dát do klece černé 
sukno, které zakryje stroj i  s  řidičem, 
a použít stejně maskovaného dvojníka.

Valentino se sice hájil tím, že chtěl 
udělat magii přístupnější lidem a vzbu-
dit jejich zájem, ale kritika byla tak silná, 
že musel emigrovat z  USA do Brazílie, 
neboť jej kouzelnická komunita doslova 
exkomunikovala a  znemožnila mu ve 
Státech vystupovat.

Kouzelník sice odhalil hodně triků, ve-
směs starších klasických čísel, ale z toho, 
co předvedl, se dá pochopit i leccos z mo-
dernějších verzí kouzelnických čísel. Na-
příklad Andrew Basso měl ve vodní cele 

mučení v Praze zřejmě uvolněné panty 
horních dveří od nádrže. Enzo Weyne se 
zase s  někým nepozorovaně prohodil, 
aby mohl zmizet a zase se objevit jinde. 
Kdybych se po pražském představení na 
Magii kouzla zbavenou nepodíval, neda-
lo by mi to spát, protože jsem hrozně 
zvědavý. Co taky chcete od novináře.

Teď je mi to ale trošku líto, protože 
už mě magie tolik nebere a nevím, zda 
bych vyrazil znovu. Těžká volba… Je to 
jako s krásnou dívkou v krásném spod-
ním prádle, která muže mocně vzrušuje. 
Jakmile ale odhalí všechno a prostor pro 
představivost zmizí, už to zkrátka není 
takové jako předtím…

O pouhou znalost principu, na jakém 
probíhají triky, ale v  iluzionismu na-
štěstí stejně tak úplně nejde. Ve filmu 
Dokonalý trik to dobře vysvětluje jeden 
z  kouzelnických rivalů v  podání Chris-
tiana Balea: „Jakmile to prozradíš, ztra-
tí zájem. Samotné tajemství neohromí. 
Ale konkrétní trik, který použiješ, a jeho 
předvedení, to je poklad.“

Jeho soupeř, kterého ve filmu hraje 
Hugh Jackman, je nakonec tak posedlý 
touhou po dokonalém triku, že vyrazí 
do americké laboratoře geniálního vědce 
Nikoly Tesly, jenž byl schopen rozsvítit 
žárovky v širokém okolí pomocí bezdrá-
tové elektřiny – aniž by s jednalo o trik. 
Pro kouzelníka Tesla nakonec postaví 
speciální stroj, pomocí nějž se dá díky 
principům kvantové fyziky naklonovat 
a libovolně přemístit jakýkoli objekt. Jak-
mile kouzelníkův asistent, přítel a vyná-
lezce kouzelnických triků mašinu spatří, 
obdivně říká: „Tohle nestavěl kouzelník, 
ale pravý čaroděj. Muž, který opravdu 
dělá to, co kouzelníci jenom předstírají. 
Ten nejobyčejnější a nejlepší trik je totiž 
skutečnost.“

Mezi skutečností a  iluzí je však díky 
naší neochotě vidět často velmi tenká 
hranice. Lidé se totiž velmi rádi nechají 
dnes a denně podvádět. Ale zároveň tvr-
došíjně doufají a tuší, že se někde přece 
jen ukrývá opravdové kouzlo. Jen ho po-
znat…         vid 

Od míčků až k levitaci
Zatímco hry, televize nebo filmová plátna lidi 
baví teprve pár desítek let, nejstarší kouzelnická 
vystoupení sahají až 5000 let zpátky. Pro přehlednost 
raději ale zůstaňme u kouzelníků, kteří předvádějí 
triky, iluze a zábavní čísla, a skutečné čaroděje 
s nadpřirozenými schopnostmi, kteří měli rozvinuté 
mimosmyslové vnímání, pro tuto chvíli nechme 
stranou. 
Slovo magie pochází z řečtiny, konkrétně od perských 
kněží, kterým se v perštině říkalo magosh a v řečtině 
magoi. Oba národy spolu po staletí válčily, a tak 
se magoshi s magoi prolnuli. Rituálům magoshů 
s začalo říkat mageia a poté magika, což obecně 
představovalo nějaký cizí, netradiční nebo tajný 
rituál. A postupně se tak začalo říkat i trikům a iluzím 
předváděných při veřejných vystoupeních. Vůbec 
první dochovaný trik předvedl kouzelník Dedi ve 
starém Egyptě s hrníčky, kterými se přiklápějí míčky, 
v roce 2700 před Kristem. 
V 17. a 18. století vyšlo několik knih, které provádění 
triků popisovaly, a kouzlení se stalo běžnou součástí 
jarmarků a trhů. V 19. století se iluzionismus přesunul 
postupně do kamenných divadel. Jedno z prvních si 
otevřel v Paříži v roce 1845 Jean Eugène Robert- 
-Houdin, francouzský výrobce hodinek, jenž udělal 
z kejklí pro chudé elitní zábavu pro bohaté. Nové 
možnosti pak iluzionistickým představením daly televize 
a především internet. Například show Aarona Crowa, 

který v Praze vystoupil s Iluzionisty, v soutěži Amerika 
má talent, vidělo na YouTube přes 60 milionů diváků.
Na konci 19. století britský umělec John Nevyl 
Maskelyne vynalezl kromě kadibudky na mince 
také řadu kouzelnických triků, jež předváděl spolu 
s parťákem Georgem Alfredem Cookem neuvěřitelných 
31 let v londýnském Piccadilly. Starým trikům dali novou 
tvář, začali používat skryté mechanismy, asistenty 
a moderní triky, k nimž přidali trochu orientální exotiky. 
Spoustu jejich čísel, včetně fantastické levitace, 
předvádějí moderní iluzionisté dodnes, samozřejmě 
patřičně designově i technicky vylepšené.
Obrovskou hvězdou byl i Alexander Hermann, 
Francouz, který si říkal Hermann Veliký. Kouzlil se 

svou manželkou Adelaide, přezdívanou Královna 
kouzel. Kromě jeho ženy kouzlili i jeho otec 
a starší bratr a při svých představeních využívala 
kouzelnická rodinka nejen mystiku a propracovaná 
a skrytá zařízení umožňující kouzlit, ale také humor. 
Mystifikaci diváků a odvádění pozornosti od toho, co 
se skutečně na pódiu děje, aby jim mohl prodat svou 
iluzi, povýšil Herrmann na nový druh umění.
A pak už přišel na scénu v Maďarsku narozený Erik 
Weisz, jenž se proslavil jako Harry Houdini, kterému 
se od té doby snaží všichni vyrovnat. Ten s oblibou 
říkával: „Všimněte si, že některé triky jsou velmi 
jednoduché, ale nezapomeňte, že nezáleží na triku, ale 
na stylu a způsobu, jakým je předveden.“



CIVILIZACE

PORUČÍME větru, dešti
O tom, že se mění globální klima a do jaké míry za to může činnost člověka, 

se mluví dnes a denně. Zapomíná se při tom ale na jednu důležitou věc – 
právě lidé počasí upravují k obrazu svému již od počátku 20. století,  

kdy poprvé začali osévat mraky…

 Foto AdobeStock
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V pátek 8. srpna roku 2008 bylo 
vše připraveno k zahájení nej-
velkolepějších a za cenu 44 mi-
liard dolarů také s přehledem 

nejdražších olympijských her v historii. 
Čínská vláda, aby udělala na svět patřič-
ný dojem, neváhala postavit 31 zbrusu 
nových sportovišť včetně majestátního 
národního stadionu za 423 milionů do-
larů, který získal od počátku kvůli své 
podobě přezdívku Ptačí hnízdo. Aby 
bylo představení dokonalé, čínští vládci 
neváhali srovnat se zemí některé části 
starých čtvrtí a zástaveb a přestěhovali 
více než půl milionu lidí.

Peking byl ale pro úspěch své velké 
chvíle ochoten udělat ještě mnohem 
víc. Organizátoři sice dokázali postavit 
a zařídit vše, co si předsevzali, jedna věc 
jim však přece jen dělala starosti. Podle 
meteorologů existovala sedmačtyřice-
tiprocentní pravděpodobnost, že bude 
onoho pátečního večera v Pekingu pršet, 
a šestiprocentní šance na pořádnou prů-
trž mračen. Jelikož Ptačí hnízdo nemá 
střechu, riziko takové „neposlušnosti“ 
přírody tamější soudruzi nehodlali ani 
v nejmenším připustit. A tak vzali osud 
do vlastních rukou.

Šéf pekingských meteorologů Wang 
Jü-Pin agentuře Reuters sdělil, že jeho 
tým vypracoval plán, jenž pravděpodob-
nost špatného počasí při zahájení olym-
piády sníží na naprosté minimum. Kro-
mě sportovců, diváků, roztleskávaček, 
policistů a velkolepých ohňostrojů byla 
na celkem jednadvaceti stanovištích 
v  okolí rozmístěna stovka mužů, kteří 
byli na základě signálu od meteorologů 
připraveni vystřelit rakety do blížících 
se mraků. Jejich netradiční munici tvo-
řil jodid stříbrný. Úkolem této chemické 
látky bylo aktivovat mraky tak, aby se 
vypršely už před Pekingem a nezhatily 
velkolepou ohnivou show.

Že nešlo v  podání čínských úřadů 
o nic překvapivého ani výjimečného, po-
tvrdila svým vyjádřením do světových 
médií i  paní Čang Čchiang. „Věřím, že 
jsme schopni zabránit tomu, aby zaháje-
ní her pokazil déšť.“ Jediné, co mohlo její 
víru ohrozit, by byla nějaká obzvlášť vel-

ká bouřka s průtrží mračen, na kterou 
by i rakety byly krátké. „Doufám, že nám 
sem Bůh nepošle bouřky,“ dodala. Na 
onom výjevu není nejzajímavější to, co 
konkrétně paní Čang řekla, ale zejména 
název instituce, které šéfuje – Úřad pro 
ovlivňování počasí.  

Jestli nakonec zabránil zničení velko-
lepého ceremoniálu spíš Bůh, nebo rake-
ty, případně oboje, se již asi nedozvíme, 
faktem ale je, že na Peking navzdory ne-
příznivé předpovědi onoho památného 
večera nespadla ani kapka vody.

O pouhé tři měsíce dříve něco podob-
ného úspěšně provedli Rusové, když se 
v  květnu 2008 chystala na Rudém ná-
městí velká vojenská přehlídka k výročí 
ukončení druhé světové války. Šéf mete-
orologické služby ruského letectva Igor 
Tichonov sliboval bezproblémový prů-
běh akce slovy: „Na základně Čkalovskij 
je k dispozici celkem 12 letadel ruských 

ozbrojených sil, která budou připravena 
vyletět nad určené oblasti a použít spe-
ciální reagenty.“

Reagenty se rozumí tekutý dusík se 
sloučeninami stříbra či obyčejného pra-
chu z cementu, který se vypustí nad mra-
ky. Reakce chemických látek s oblačností 
způsobuje krystalizaci mraků, jejímž dů-
sledkem je okamžitý déšť či sněžení. Akce 
se musí provést stovky kilometrů proti 
větru od místa, kde má být v požadova-
nou dobu slunečné počasí.

Totéž se opakovalo i  při přehlídce 
o čtyři roky později. Přestože ve středu 9. 
května 2012 ráno ještě lilo jako z konve, 
hodinu před přehlídkou díky letadlům 
rozhánějícím mraky déšť zázračně ustal. 
Operace prý stála v přepočtu 41 milionů 
korun, ale výsledek stál určitě za to.

Na jedné straně se světoví vědci, poli-
tici, aktivisté a média každý den před-
hánějí v  silných prohlášeních o  tom, 

jak lidská činnost v  podobě průmyslu, 
dopravy a  znečišťování planety Země 
vede ke globální změně klimatu a růstu 
planetárních teplot. Podnebí a počasí se 
sice v  posledních letech opravdu vidi-
telně mění, tak jak se na Zemi v historii 
měnilo už mnohokrát, ale víc než vědě 
a tvrdých datech, která by prokazovala 
příčinnou souvislost všech zmíněných 
jevů, se zelené protioteplovací hnutí mí-
lovými kroky přiblížilo spíše jakémusi 
druhu ortodoxního náboženství.

Na straně druhé pak totéž hnutí, kte-
rého je ve veřejném prostoru plno, ve své 
ideologické horkokrevnosti selektivně 
opomíjí skutečné, prokazatelné a oficiál-
ně přiznané ovlivňování počasí. Přitom 
právě masivní zasahování do jevů, jež 
byly dříve výhradní doménou přírody, 
může mít na změnu klimatu srovnatel-
ný či mnohem větší vliv, než bychom si 
byli ochotni připustit.

Ještě před deseti patnácti lety se rov-
nalo mluvení o  řízení počasí jednot-
livými světovými mocnostmi riziku 
společenského znemožnění a  zařazení 
takového člověka do hanlivé skupiny 
s  označením konspiračních teoretiků, 
šílenců či jiných vyšinutých odchylek 
od toho, co je považováno za přípustné 
a normální. Přispělo k tomu především 
rozšíření divoké konspirační teorie 
o takzvaných chemtrails neboli chemic-
kých stopách, jež za sebou zanechávají 
letadla na obloze. Podle zastánců kon-
spirační teorie se chemické stopy liší 
od známých stop, které se běžně ozna-
čují jako kondenzační, neboli contrails, 
a  způsobuje je záměrné vypouštění 
chemikálií do vzduchu. Zatímco prý ty 
běžné kondenzační, které jsou tvořeny 
drobnými vodními kapkami nebo ledo-
vými krystalky vznikajícími důsledkem 
promíchávání chladného vzduchu s hor-

V okolí stadionu byla rozmístěna i stovka mužů, 
připravená na základě signálu od meteorologů vystřelit 
rakety do mraků a spustit déšť ještě před Pekingem...
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kými zplodinami z  letadla, brzy zmizí, 
chemické se drží na obloze mnohem 
déle.

Experti vesměs odmítají toto tvrzení 
s  odůvodněním, že to, zda se na oblo-
ze kondenzační stopy udrží déle, nebo 
rychle zmizí, závisí kromě teploty, at-
mosferického tlaku a  vzdušného prou-
dění především na tom, kolik je ve vzdu-
chu vlhkosti. Pokud je vlhkost vysoká, 
čáry se udrží dlouho, je-li vzduch suchý, 
brzy zmizí. A to, že je čar na obloze opro-
ti minulosti tolik, je prý logické, neboť 
několikanásobně vzrostl letecký provoz.

První vážné zmínky o  chemtrails se 
objevily v roce 1997. Tehdy autoři knihy 
Encyklopedie obrany před bioterorismem 
Larry W. Harris a Richard L. Finke zve-
řejnili na internetovém diskusním fóru 
Biowar-L informace o  letadlech, která 
„práškují“ populaci, a  jejich vlivech na 
vzorky půdy a  vody. Teorie se rozšířila 
především proto, že reagovala na – sku-
tečnou – zprávu amerického letectva 
o  ovlivňování počasí z  roku 1996 se 
zlověstným názvem Počasí jako mul-

tiplikátor síly: Ovládnutí počasí v  roce 
2025. Americká armáda zde bez obalu 
hovoří o využití uhelného prachu či růz-
ných kovových nanočástic, které hodlá 
rozprašovat do atmosféry s cílem vyvo-
lat srážky či období sucha.

Navzdory riziku naprostého zesměš-
nění je existence vstřikování chemiká-
lií do vzduchu, pro které se vžil název 

chemtrails, jednou z  nejpopulárnějších 
konspiračních teorií dneška, ve kterou 
věří miliony lidí po celém světě. Čas od 
času se najde i  někdo, kdo toto riziko 
podstoupí a svůj názor řekne nejen v in-
ternetové diskusi či v hospodě, ale rov-
nou na veřejnosti. Tak jako Bill Vander 
Zalm, bývalý premiér provincie Britská 
Kolumbie, ve které leží třetí největší ka-

nadské město Vancouver: „Chemtrails 
zasahují celý horizont a  šíří se křížem 
krážem přes celou oblohu. Jedna čára 
vedle druhé, pak se navzájem kříží, 
a za chvíli se celá jasná obloha potáhne 
mraky. Nevíme, kdo to dělá, nevíme, co 
vstřikují na oblohu, myslíme si, že hliník, 
baryum a stroncium, ale nevíme to jistě, 
protože o tom nikdo nemluví (…)“

Debaty o  tomto tématu bývají tak 
bouřlivé a emotivní, že je lepší se jim rov-
nou vyhnout. Jak přívrženci, tak odpůrci 
této teorie často zacházejí do úplných 
extrémů. Jedni si nenechají vůbec nic 
vysvětlit a předhánějí se v divokých spe-
kulacích tom, jak nadnárodní korporace 
sprejují svět s cílem otrávit lidi nebo jim 
měnit psychiku, druzí naopak zesměš-

Kvůli suchu se v severní Číně používají 
i takovéto vychytávky. Vláda zde spustila 

program na osévání mraků jodidem 
stříbrným, který se vystřeluje do mraků 

a vyrábí déšť, kde je potřeba. Stejná metoda 
zabránila navzdory nepříznivé předpovědi 

i dešti během zahájení olympijských her 
v Pekingu.   Foto Profimedia

„Co když příčinou změny klimatu tedy není 
jen fosilní průmysl, ale například dlouhodobá 
globální manipulace s počasím?” ptá se český vědec. 
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ňují každého, kdo by chtěl na téma ovliv-
ňování počasí byť jen zavést řeč. A tak je 
vždy dobré držet se toho, co víme a od 
čeho je možné se odrazit.

Hliník a další
V roce 2016 se do výzkumu kondenzač-
ních čar jako jedna z prvních vlaštovek 
pustil Švýcarský federální technologic-
ký institut v Curychu (ETH), který patří 
mezi nejlepší polytechnické školy v  Ev-
ropě. Šel na to šalamounsky. Ve studii 
s názvem Physical and chemical characte-
rization of aircraft engine exhaust particles 
(Fyzikální a chemická charakteristika čás-
tic výfukových plynů z letadel) analyzoval 
částice výfukových plynů ze tří typů le-
tadel. Technologický institut v nich zjistil 
a prokázal šestnáct těžkých kovů, které 
představují při vdechnutí zdravotní ri-
ziko – mimo jiné hliník, baryum a další 
látky, tak jak zmiňoval kanadský politik. 
Jestli šlo o contrails, nebo chemtrails, švý-
carští vědci v  názvosloví vůbec neřešili. 
„Spokojeny“ by tak mohly být s trochou 

nadsázky obě strany – jedna, že jde o běž-
né výfukové plyny, a druhá, že o chemic-
kých látkách v kondenzačních čarách ří-
kala od začátku.

Ale teď vážně… Charles Long z  vý-
zkumné agentury National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) na 
toto téma narazil v roce 2015. Podle něj 
kondenzační čáry, ať už jim někdo říká 
contrails, nebo chemtrails, způsobené 
letovým provozem, které se rozprostíra-
jí do mraků typu cirrus a bělavě zabar-
vují oblohu, mají na klima větší dopad, 
než se dosud předpokládalo. Dokonce 
uvedl, že umělé mraky způsobené letec-
kým provozem jsou jednou z forem ne-
vědomého geoinženýrství neboli umělé 
a cílené změny klimatu.

Právě na poli geoinženýrství a záměr-
ného ovlivňování klimatu je přitom již 
několik desítek let a zvláště posledních 
roků velice živo, jak vidno třeba z příkla-
dů v úvodu článku.

Podobných věcí si jako jeden z  mála 
všímá i publicista a klimatolog Radovan 

Dluhy-Smith z Katedry rozvojových a en-
vironmentálních studií Univerzity Palac-
kého v Olomouci, který působil dlouhá 
léta v USA. Ten v jednom ze svých článků 
připomíná, že manipulace s počasím pro 
komerční, ale i vojenské účely se ve svě-
tě provádí již víc než půl století: „Umělé 
řízení počasí se stalo od druhé polovi-
ny 20. století celosvětovou záležitostí 
a mohlo mít klíčový vliv na současnou 
změnu klimatu. Co když příčinou změny 
klimatu tedy není jen fosilní průmysl, ale 
například dlouhodobá globální manipu-
lace s počasím?“

Když se řekne chemtrails, moc dale-
ko se v  seriózní diskusi nedostaneme. 
Jakmile ale použijeme odborný termín 
osévání mraků, debata může nejen 
elegantně a bezbolestně pokrčovat, ale 
i  získat úplně nový rozměr. Přestože 
je to v  principu stejné. Metoda osévá-
ní mraků je založena na rozprašování 
či vystřelování různých chemikálií do 
mraků pomocí letadel, raket či speciál-
ních propan-butanových hořáků. Jodid 
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stříbrný, chlorid sodný nebo suchý led, 
ve skutečnosti pevný oxid uhličitý – 
ano, ten velký strašák globálního otep-
lování – jednoduše vytvoří více mraků. 
Chemikálie v tomto případě plní funkci 
drobných aerosolových částic, jejichž 
vlastnosti jsou ideální k přechodu vody 

z plynné fáze do kapalného stavu. Jiný-
mi slovy – vyvolají déšť.

Pionýrské pokusy z počátku 20. sto-
letí, kdy byla metoda osévání mraků 
poprvé testována, s sebou přinesly i ně-
kolik nezdarů, díky nimž nešly přehléd-
nout. Jako první „obchodník s deštěm“ 

se proslavil americký podnikatel a  vy-
nálezce Charles Hatfield. Svým serióz-
ním vystupováním a  propracovaným 
„píárkem“ si získal velkou důvěru far-
mářů na západě USA, kterým za 50 do-
larů slíbil déšť – a také jej za pomoci 23 
chemikálií v  obrovských odpařovacích 
nádržích dodal. Uspěl i  ve městě Los 
Angeles, naopak příliš se mu nedařilo 
na Klondiku. Schopnosti v oboru osévá-
ní mraků panu Hatfieldovi upřít nešlo, 
a  tak si jej v  roce 1915 najalo i město 
San Diego, aby naplnil Morenskou pře-
hradu. Kontrakt, který byl stvrzen pou-
hým podáním ruky, Hatfieldovi zaručo-
val, že pokud přehradu naplní, vydělá 
si 10 000 dolarů, což byly tehdy velké 
peníze. A tak čaroděj postavil spolu se 
svým bratrem vedle nádrže Morena 
Dam přes Vánoce speciální věž a na za-
čátku roku 1916 se pustil do díla.

Nikdo nemůže říct, že by byznysmen 
a vynálezce svůj slib nesplnil. Pátého led-
na začalo vydatně pršet. Problém spočí-
val v tom, že nepřestalo ani poté, co se 
přehrada naplnila. Deště stále sílily a do 
té doby vyschlé koryto řeky Morena způ-
sobilo katastrofální záplavy. Velká voda 
strhávala mosty, železniční tratě i domy 
a  vyžádala si zhruba dvě desítky mrt-
vých. Pršet přestalo až za neuvěřitelných 
22 dní. Vyvolávač deště 5. února promlu-
vil k tisku a k překvapení všech sdělil, že 
za škody nemůže, neboť město nepřijalo 
patřičná preventivní opatření. Poněkud 
cynicky prohlásil, že svoji část kontrak-
tu, tedy naplnění přehrady, dodržel, a po 
městu požadoval splnění všech závazků. 
Město souhlasilo, že mu částku zaplatí, 
ale jen v případě, že on přijme zodpověd-
nost za způsobené škody. Jenže odměna 
činila 10 000 dolarů a škody 3,5 milionu, 
a tak pan Hatfield město zažaloval. Do-
padlo to pro něj docela dobře – soudy 
mu sice upřely zásluhy za historický li-
ják, a tak nedostal svoji odměnu, ale tím, 
že déšť prohlásily za dílo Boží, nemusel 
platit ani škody.

Na popularitě panu Hatfieldovi ne-
ubral ani drobný zádrhel v  San Diegu, 
ani slova kritiků, že svých téměř 500 
úspěchů dosáhl kvůli svým perfektním 

Švýcarský federální technologický institut 
v Curychu, který patří mezi nejlepší 

polytechnické školy v Evropě, analyzoval 
částice výfukových plynů ze tří typů 

letadel. Prokázal v nich šestnáct těžkých 
kovů v čele s hliníkem.   Foto AdobeStock
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meteorologickým znalostem, díky nimž 
prý dokázal svou práci načasovat na 
dobu, kdy by stejně pršelo.

Jeho sláva tak téměř dosáhla mraků. 
Zastavila jej až Velká hospodářská krize 
na přelomu 20. a 30. let, kdy přestal být 
o  jeho služby zájem. Pokud ale dokázal 
něco takového celkem obyčejný chlapík, 
co asi s počasím vyvádějí armády?

Samozřejmě, podobné pokusy o ovliv-
ňování počasí po Hatfieldových úspě-
ších neusnuly. Naopak – posunuly se 
na daleko vyšší úroveň a skryly se z očí 
veřejnosti. „Obsáhlá zpráva pro americ-
ký Senát z roku 1978 uvádí, že osévání 
mraků bylo využíváno začátkem 50. let 
na více než deseti procentech rozlohy 
Spojených států. Pro představu: jen fir-
ma Krick v  roce 1953 uskutečnila 150 

projektů v 18 státech USA a šesti zemích 
světa, což znamenalo v  součtu kolem 
200  tisíc hodin čistého času osévání 
mraků. Tyto statistiky přitom zahrnují 
pouze využití této metody pro nevojen-
ské účely. Zpráva dále uvádí, že se osé-
vání mraků v roce 1973 používalo v 57 
zemích světa, včetně bývalého Českoslo-
venska. V bývalém Sovětském svazu se 
jednalo o území o rozloze více než pěti 
milionů hektarů a  ve Švýcarsku o  sto 
tisíc hektarů,“ připomíná klimatolog 
Radovan Dluhy-Smith, který nepodlehl 

módní oteplovací hysterii a snaží se věci 
vidět v zajímavých souvislostech. 

Ostatně o lecčems vypovídá i fakt, že 
podle Světové meteorologické organizace 
je dnes metoda  osévání  mraků běžnou 
záležitostí ve více než  třetině zemí svě-
ta – od západoafrického Mali, asijských 
tygrů Singapuru či Malajsie přes Spojené 
arabské emiráty, Rusko, Itálii, Řecko a sa-
mozřejmě Čínu, kde tyto akce probíhají 
odhadem až na dvou třetinách území, 
a Spojené státy. Pouze ve státě Texas se 
v  roce 2017 aplikovalo osévání mraků 
na zhruba patnácti procentech území. Je 
vážně náhoda, že právě v USA počasí v po-
sledních letech vyvádí největší brykule? 

Ani modernější metody, než používal 
Charles Hatfield, se nevyhýbají nepříjem-
nostem; a právě díky některým podob-
ným nehodám se o nich dozvěděla i ve-
řejnost. V roce 1947 například americké 
letectvo ve spolupráci s firmou General 
Electric odklonilo za pomocí pevného 
oxidu uhličitého neboli suchého ledu 
sprejovaného z  letadel směr hurikánu 
nad Atlantským oceánem, výstižně na-
zvaného King, tak nešťastně, že řádně 
pocuchal více než stotisícové město Sa-
vannah. To byl ale v ovlivňování počasí 
teprve začátek. Pokud by se s modifikací 
počasí začalo kvůli probíhající klimatic-
ké změně v  posledních letech, dalo by 
se možná při troše naivity věřit tomu, 
že tyto pokusy vede snaha zachránit 
planetu a  zlepšit podmínky na Zemi. 
Ovšem vzhledem k tomu, že se provádě-
jí od začátku 20. století, kdy o změnách 
klimatu nikdo neměl ani tušení, je třeba 
pátrat spíše po tom, jak tyto nepokorné 
hrátky s přírodou klima rozhodily a do 
jaké míry se na bláznivém počasí podílejí 
ony. Otázka totiž stojí takto: Provádí se 
geoinženýrství proto, že se mění klima 
Země, nebo se naopak mění klima, pro-
tože si lidi ve velkém hrají s podnebím 
a počasím? vid 

Provádí se geoinženýrství proto, že se mění klima Země, 
nebo se naopak mění klima, protože si lidi ve velkém hrají 
s podnebím a počasím?
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K ráčím rozespalý po ulici. Je so-
bota ráno a právě mě míjí med-
věd. Chvilku dumám, zda se mi 
to nezdá, když si to proti mně 

štráduje muž s liščí hlavou. Pokud se vám 
něco takového stane, pravděpodobně pů-
jde o vážné znamení, že jste přepracovaní 
a  měli byste urychleně vyhledat odbor-
nou pomoc. Jestliže se ale zrovna pohy-
bujete v pražských Vysočanech, existuje 
naštěstí ještě jedna možnost – v blízkém 
O2  Universum, novém kongresovém cen-
tru přilepeném na O2  Arenu, se koná nej-
větší světový popkulturní festival, který 
láká všechny fanoušky komiksů, fantasy, 
televizních seriálů a počítačových a des-
kových her. Těch na první ročník Comic 

Conu dorazilo během prvního únorového 
víkendu do Prahy úctyhodných 23 000. 
První festival se konal poprvé přesně 
před padesáti lety v  kalifornském San 
Diegu. Podle ekonomického časopisu For-
bes je San Diego Comic-Con International 
největší akcí svého druhu na světě, kterou 
navštíví každý rok kolem 130 000 lidí.

Právě převlekání fanoušků žánru do 
svépomocí vyráběných kostýmů, kdy 
se snaží vypadat jako slavní komiksoví 
hrdinové či postavy z počítačových her, 
takzvané cosplay, je jeho nejviditelnější 
součástí. Kromě medvěda a muže s liščí 
hlavou proudí do arény staří známí jako 
Batman, Joker, Spiderman, Superman, 
Thor s velkým kladivem, vyprsená Lara 

Croft či chlupatý Žvejk z Hvězdných vá-
lek, ale také spousta originálních figur, 
o jejichž identitě mám jen velmi mlhavé 
či nulové povědomí. Nikdy bych nevěřil, 
kolik mladých lidí je ochotno dát si tak 
obrovskou práci s  přípravou složitého 
kostýmu, líčení či výzbroje, aby se poba-
vili a měli dobrou munici na Instagram.

Ha, princezna Xena! „Já nejsem Xena, 
jsem Wonder Woman,“ směje se šestatři-
cetiletá Lenka Trávníčková, která si vy-
brala postavu z filmu natočeného podle 
komiksu z předního komiksového vyda-
vatelství DC Comics. Princezna Amazo-
nek Diana se v něm dozví o probíhající 
světové válce a  rozhodne se ji zastavit. 
„Vybrala jsem si tuhle osobnost, proto-



55

že dívčích superhrdinech je zatím velmi 
málo. Ale lidi mě moc nepoznávají, zvláš-
tě starší si myslí, že jsem Xena.“ Pardon…

Lenka svým kostýmem, který si vyro-
bila z ethylenvinylacetátu (EVA), podob-
ného materiálu, z nějž se dělají karimatky 
a který se dá dobře tvarovat horkovzduš-
nou pistolí a  řezat skalpelem, poutá za-
slouženu pozornost. Zbytek vybavení je 
z tvrdšího termoplastu, doplněný koupe-
ným štítem a mečíkem. Každou chvilku 
se s ní chce někdo fotit. V době sociálních 
sítí je takové selfíčko nutností. 

Lenka komiksy hltala odmala, ale 
cosplay, tedy výrobě kostýmů, se zača-
la věnovat až před pár lety. „Je to drahý 
koníček. Dřív jsem na to neměla pení-

ze, když jsem nevydělávala. Neumím si 
představit, že by do toho mohli investo-
vat teenageři. Musíte to zkoušet, občas 
se to nepovede, tak to vyhodíte, pak kou-
píte něco nového… Jsou to desetitisícové 
investice. Jinak ale na věku nezáleží, jde 
o vnitřní nastavení a o to, aby se člověk 
nestyděl do kostýmu obléct a tu roli za-
hrát. Taky bych ráda byla Wonder Wo-
man,“ směje se Lenka, na kterou již me-
zitím čekají frontu další zájemci o selfie.

Čtyřiadvacetiletý Vojta a  pětadvace-
tiletý Jaroslav, rytíř Jedi a Thor, korun-

ní princ z Asgardu s megakladivem, se 
cosplayi věnují teprve od loňského roku 
a na komiksové kultuře se jim nejvíc líbí 
propracované charaktery superhrdinů 
a únik od všednodenní šedi. „Je to skvělé 
odreagování,“ říká řidič kamionu Vojta.

Zajímavá je i  spoře oděná Poison Ivy 
z Batmana, jež si vyrobila kostým tak, že 
na látku nalepila umělé zelené lístečky, 
což jí trvalo asi týden, nebo Ciri ze Za-
klínače. Ale z toho herního, nikoli seriá-
lového, zdůrazňuje pětadvacetiletá Míša, 
která pracuje jako policistka. Cosplayi se 
věnuje tři roky, též přesně od doby, co 
sama vydělává. „Příští rok půjdu za býva-
lou elfku Sylvanas z Warcraftu. Není to 
nejlevnější a dřív jsem si to nemohla dovo-

lit. Odmala jsem ale hrála hry a četla a sle-
dovala fantasy.“ Právě při hraní on-line 
hry se na internetu seznámila s přítelem, 
jenž Míšu v jejím koníčku podporuje. Mi-
luje prý, když se převléká. Romantika kve-
te v kaž dém věku, i tom digitálním...

Zatímco v  pátek odpoledne se dá 
v prostorách O2 Universa ještě zúčastnit 
nějaké přednášky či besedy z doprovod-
ného programu vsedě, v  sobotu je již 
o poznání složitější dostat se byť jen do 
sálu. Stejně tak i herní místnosti – kde 
můžete mastit Super Maria na konzoli 

Nintendo, jako za starých časů, nebo si 
zavzpomínat na dětství hraním video-
her, či dokonce her na retro počítačích 
z dřevních dob kompjútrových, případ-
ně vyzkoušet novinky na XBoxu nebo 
Playstationu – praskají ve švech.

Největší nátřesk ale zažil velký sál při 
sobotní talk show s americkým hercem 
Ronem Perlmanem, který ztvárnil ve své 
nejslavnější roli démona Hellboye, jenž 
byl vyvolán z pekla nacistickými okultis-
ty v závěru druhé světové války, aby zničil 
svět. Jenže jako malý démonek byl obje-
ven Spojenci a profesor Trevor Brutten-
holm, zakladatel amerického Úřadu pro 
výzkum paranor málních jevů, jej vycho-
val ve slušného člověka. Přesto Hellboy 

Foto Adobe Stock

Jsou to desetitisícové investice. Na věku ale nezáleží. 
Jde o vnitřní nastavení a o to, aby se člověk nestyděl do 
kostýmu obléct a tu roli zahrát.
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Na prvním pražském Comic Conu o kreativitu 
nouze nebyla. Mladí cosplayeři (cosplay je 
zkratka z anglických slov costume a play, 

kostýmová hra) byli takřka k nerozeznání od 
slavných komiksových a sci-fi hrdinů... 

Foto Profimedia

ZA CO jdete?
V Praze se poprvé uskutečnil nejznámější 
popkulturní festival na světě, který láká všechny 
fanoušky komiksů, fantasy a počítačových her. 
Mnozí z třiadvaceti tisíc návštěvníků se vystrojili do 
nejfantastičtějších kostýmů, jaké si umíte představit...
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vyrostl v obřího démona s červenou kůží, 
ocasem, kamennou rukou a  dlouhými 
rohy, které si však pravidelně brousí a pi-
luje. Sedmdesátiletý filmový matador 
Ron Perlman, který se na roli démona 
hodí jak svým drsným zjevem a prokou-
řeným chraplákem, tak ostře nabrou-
šeným jazykem, se do Prahy vrátil již 
potřetí. Kromě Hellboye se totiž v naší 
metropoli natáčel ještě krvavý příběh 
lovce upírů Blade II. 

Moderátorka talk show Silvie hned 
v úvodu vzpomněla historku, že když si 
šel tehdy Perlman během natáčení kou-
pit svačinu, zastavil jej komiksový fan-
da a nevěřícně se ptal, zda je to opravdu 
on, velký Ron. Herce to překvapilo, pro-
tože třeba v Paříži si jej osmadvacetkrát 
spletli se zpěvákem Tomem Waitsem. 
„To ku*va jsem, ale můžete mi pomoct 
s  touhle zas*anou věcí?“ vyhrkl na za-
skočeného muže herec, který nejde pro 
ostré slovo daleko. Nevěděl tehdy, že na 
použití košíku musí v naší zemi použít 
pětikorunovou nebo desetikilometro-
vou minci. „Díky, chlape, jestli tady jsi, 
tu desetikorunu ti vrátím. Pokud mi 
rozměníš tisícovku. Pamatuji si to dob-
ře, bylo to tehdy v Tesku na Smíchově.“

„Vy jste šel nakupovat do Teska?“ podi-
vuje se Silvie. „Rád jím, co vám mám říct,“ 
směje se tvrďák, z nějž je víc než tisícovka 
lidí v sále očividně nadšena. „Nikdo mi ne-
nakoupí líp než já sám.“ – „Ho l lywoodské 
hvězdy mají přece osobního asistenta,“ 
pokračuje moderátorka. „Já vím. Ale já 
nikdy v životě asistenta neměl a doufám, 
že ani mít nebudu. Mám problém s tím 
dávat lidem příkazy a  delegovat na ně 
odpovědnost. Zvládnu to sám.“ A takhle 
pohotový byl Hellboy celou hodinu. Tedy 
půl času, který kdysi trávil před kaž dým 
natáčecím dnem v maskérně, aby se pro-
měnil v rudého démona s tupými rohy.

Na oficiální talk show mají fanoušci ko-
miksů také jedinou možnost, jak hvězdy 
filmového plátna spatřit zdarma. Pokud 
by je chtěli potkat během třídenního 
festivalu jinde než na pódiu, a nedejbože 
s nimi prohodit pár slov, musejí přeřadit 
na vyšší finanční stupeň a za autogram, 
fotku a  úsměv zaplatit. Kromě lístku, 

Legendární Knight Rider. Do Prahy dorazil 
jak inteligentní automobil ovládaný 

mikročipy, který má umělou inteligenci a umí 
skákat, mluvit a sám řídit, tak představitel 

filmového Hellboye Ron Perlman.  
Dole: Někteří cosplayeři šli doslova s holou 

kůží na trh...   Foto Šifra a archiv
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který stál 790 korun na pátek či neděli 
a 990 korun na sobotu, 1690 na sobotu 
a neděli nebo 1990 na všechny tři dny, 
se účtují zvlášť podpisy herců i společné 
fotky. Chcete úsměv? Dejte pětikilo.

Koncept Comic Conu je totiž postaven 
tvrdě byznysově. Fanoušci jsou za svůj ko-
níček ochotni platit a tvůrci to vědí. Když 
se v červenci konal jubilejní pátý ročník 
v domovském San Diegu, kam se sjíždějí 
nadšenci z celého světa, vstupenka zaru-
čovala pouze to, že se divák na akci do-
stane. Pokud by si ale chtěl koupit třeba 
nějakou hračku, sběratelskou figurku či 
jiný upomínkový předmět, vyrobený ex-
kluzivně pro Comic Con v limitované edi-
ci, musel zaplatit, aby si ho mohl vůbec jít 
koupit. Firmy jako Lego nebo výrobce fi-
gurek Funko pořádají ještě před akcí sou-
těž o získání nákupního času v obchodě. 
Kdo nevyhraje, má smůlu a musí zaplatit 
stovky dolarů překupníkům – za to, aby 
to šlo nějak zařídit a kýženou věc přece 
jen dostali. Například pětačtyřicátý roč-
ník v roce 2016 vydělal 22 milionů dolarů.   

Podobný princip byl patrný i v Praze. 
Bezpečnostní opatření jsou nastavena 
tak, abyste měli co nejmenší šanci herce 
potkat, pokud nesáhnete do peněženky. 
A kdybyste chtěli náhodou fotit velkým 
fotoaparátem a  pořídit pořádné fotky, 
tak, jako to plánoval třeba šéf naklada-
telství Knihy Fénix Pavel Tůma, zaplatí-
te neuvěřitelných 30 000 korun! A to si 
chtěl pan Tůma na akci vyfotit pouze 
křest jím vydávané knihy o komiksovém 
hrdinovi Stanu Leem, který probíhal na 

hlavním pódiu v sobotu večer a byl sou-
částí Comic Conu. A ještě si musel koupit 
lístky, aby se vůbec dostal dovnitř. 

Důvod prodeje vstupenek na setkání 
s herci je ale prostý – pořadatelé z něj fi-
nancují honorář za jejich návštěvu. „Star-
tovné“ Rona Perlmana, Johna Rhyse-Da-

viese, jenž hrál v Pánovi prstenů trpaslíka 
Gimliho, Caspera Van Diena z  Hvězdné 
pěchoty, Iana McElhinneyho z Hry o trů-
ny, Stefana Kapicice z  Deadpoolu, Dan-
nyho John-Julese, který hrál Kocoura 
v Červeném trpaslíkovi, či Anny Schafe-
rové z Harryho Pottera se pohybovalo od 
statisíců do milionu korun. A to byli ještě 
docela levní. Ke všemu měli ve smlouvě, 
že kdyby dostali na daný termín lukrativ-
nější nabídku, mohou účast bez náhrady 
zrušit. To by mohlo akci klidně položit...

Soudě podle obrovské fronty, která se 
táhla v podzemí O2 Areny na focení s Ko-
courem a trpaslíkem Gimlim, ale fanouš-
kům komiksů placení za focení nevadilo. 
Stejně jako přepálená klobása za stovku.

„Tady jsme přesně na místě, kde do-
stal Kazma do držky, když se ve své One 
Man Show snažil dostat do zákulisí na 
koncertě Justina Biebera. Jsme ve VIP 
garáži,“ upozorňuje vousatý třicátník své 

dva kamarády a v  jeho hlase je patrná 
ironie. S údivem pozoruje frontu za pás-
kou. Teprve po vpuštění za pásku projde 
člověk se zakoupeným lístkem na focení 
konkrétní hvězdy další desítky až stovky 
metrů dál do útrob suterénu, kde jsou 
speciální kukaně pro autogramiády.

Těšil jsem se, stejně jako tihle tři, že uvi-
dím Kocoura ze svého oblíbeného seriálu 
Červený trpaslík, kterého ztvárnil Dan-
ny John-Jules. Chyba lávky. Je to udělané 
schválně tak, aby ti, co za to nezaplatí, 
neměli šanci hvězdy zahlédnout ani kout-
kem oka. Pro případ, že by někdo zkusil 
proklouznout, je v  prostorách početná 
a  mnohaúrovňová ochranka. „Kocoure, 
vylez,“ volají v žertu kluci. „Zaplatil jsem 
litr za to, abych neviděl a nepotkal Kocou-
ra. To nemá cenu, jdeme aspoň na besedu 
s Perlmanem,“ utrousí vousáč zklamaně.

Program prvního pražského Comic 
Conu byl tak našvihaný, že by se všechny 

přednášky a akce stejně nedaly stihnout. 
Kromě hvězd tu ale byli i další, možná ješ-
tě zajímavější lidé. Třeba kluk z malé čes-
ké vesnice, který to dotáhl až na tvůrce 
speciálních filmových efektů studia Mar-
vel a v největších filmech jako Iron Man 
či Avengers vytvářel ty nejsofistikovanější 
filmové triky. Ale o tom zase až jindy.

Při odchodu potkávám na chodníku 
vytuněnou starší dámu s vyčesaným bí-
lým drdolem a zřejmě kouzelnou hůlkou. 
Oblečená je do nápadných černých šatů, 
a  protože se v  komiksech neorientuju 
úplně nejlíp a všechny postavy neznám, 
ptám se jí, jako předtím ostatních, když 
to bylo potřeba: „Za co jdete?“

„No dovolte?“ zbledla dáma hněvem; 
naštěstí do mě nezapíchla hůlku, ale je-
nom pohled. „Hulvát jeden,“ odfrkla si 
a  zamířila na nákup do přilehlého ob-
chodního centra Galerie Harfa. Je čas vrá-
tit se zase z pohádky do reality. vid 

Největší popkulturní festival na světě se konal poprvé 
přesně před padesáti lety v kalifornském San Diegu. 
Každý rok jej v Kalifornii navštíví kolem 130 000 lidí... 

Wonder Woman Lenka Trávníčková hltá 
komiksy odmalička.   Foto Šifra
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DEVĚT Z  DESETI LÉKAŘŮ A  VÝŽIVOVÝCH PORADCŮ DOPORUČUJE STRA-
VU BOHATOU NA ANTIOXIDANTY. ANTIOXIDANTY JSOU MOLEKULY, KTERÉ 
OMEZUJÍ AKTIVITU JINÝCH ČÁSTIC, JEŽ V NAŠEM TĚLE PÁCHAJÍ NEPLECHU 
A JSOU ZNÁMY JAKO KYSLÍKOVÉ ČI TAKÉ VOLNÉ RADIKÁLY. NEUTRALIZA-
CE ÚČINKU VOLNÝCH RADIKÁLŮ MÁ DALEKOSÁHLÉ DŮSLEDKY NEJEN PRO 
ZDRAVÍ ORGANISMU, ALE OBECNĚ VŠUDE TAM, KDE JE TŘEBA ZASTAVIT 
OXIDAČNÍ PROCESY – AŤ UŽ SE JEDNÁ O STÁRNUTÍ LIDÍ NEBO TŘEBA PO-
TRAVIN. PROTO SE POUŽÍVAJÍ ANTIOXIDANTY I  V  POTRAVINÁŘSTVÍ JAKO 
KONZERVAČNÍ LÁTKY.

Hodně přírodních antioxidantů se 
vyskytuje v ovoci a zelenině, ovšem 
vzhledem ke způsobu jejich pěstování 
a dozrávání v obrovských halách s kon-
zervačními plyny jich plodiny obsahují 
méně, než by bylo vhodné. Stejně tak 
u ostatních potravin pěstovaných 
v intenzivním zemědělstvím a pesticidy 
vyčerpané půdě to již dávno není to, co 
to bývalo, a živiny, vitaminy a jiné pro-
spěšné látky aby pohledal. S vysoce re-
aktivními částicemi zvanými volné radi-
kály se to má přesně naopak, neb je jich 
všude až dost. Jde v podstatě o odpadní 
produkty různých chemických reak-
cí. Obzvláště silně je generují látky jako 
alkohol, tabák, smažené jídlo, pesticidy 
a znečištěné životní prostředí a v ne-
poslední řadě také geopatogenní zóny.

Žijeme tak ve stresu nejen civilizač-
ním, ale i oxidačním. Kyslík se v našem 
těle rozděluje do jednotlivých atomů 
s volnými elektrony, které nemají pár. 
Ony ale parťáka do dvojice chtějí, a tak 
projíždějí naším tělem a hledají elekt-
rony vhodné ke spárování. Během zou-
falých pokusů ničí tyto agresivní volné 
radikály naše buňky a způsobují stárnutí 
a různé vážné nemoci. Jediný, kdo na ně 
platí, jsou právě antioxidanty, kterých 
máme naopak nedostatek. A celkově 
na ně funguje prostředí, kde převažují 
takzvané záporné ionty. Záporné ionty 
jsou zjednodušeně řečeno ionty kyslíku 
s elektronem navíc, který zpacifiku-

je onoho nebezpečného „radikála“. 
Nejčastěji je „vyrábějí“ vodní molekuly.

Nejvíce záporných iontů v prostředí je 
poblíž čerstvé, tekoucí vody, například 
u řek, potoků a vodopádů, na horách 
a ze všeho nejvíc u moře. Proto se 
také jezdí všichni léčit k moři. Tím, 
že dlouhodobě devastujeme život-
ní prostředí a znečišťujeme vodu, 
vzduch i půdu, je rovnováha naru-
šena a neustále se zvyšuje – okolní 
prostředí i lidé chřadnou, a kontinu-
álně přibývá civilizačních nemocí.

V posledních letech se i proto roztrhl 
pytel s takzvanými ionizátory, přístroji, 
které záporné ionty dokážou vyrábět. 
A skutečně – když použijete jakýkoli 
kvalitní měřič hustoty iontů, například 
spolehlivý americký přístroj od firmy 
AlphaLab, uvidíte, jak přístroje na 
podobné bázi dokážou chrlit do okolí 
kvanta záporných iontů. Má to ovšem 
háček. Ionizátory generují ionty jen 
v blízkém okolí přístroje, a když je cokoli 
vyruší – stačí, když si někdo v okolí 
zapálí cigaretu nebo přiložíte k přístroji 
plast – a je po iontech. Plasty, kouření 
a jiné „škodliviny“ spolknou záporné 
ionty jako maliny. Další potíží je, že když 
si uděláte speciální test na přítomnost 
volných radikálů v moči, ionizátor na 
jejich přítomnost v lidském těle nemá 
prakticky vliv. Je to zkrátka podobné, 
jako když dodáváte tělu vitamíny či jiné 

prospěšné látky v syntetické podobně 
z pilulky a ono je neumí zpracovat.

Ivan Rybjanský však před devíti lety vy-
nalezl přístroj na neutralizaci negativního 
vlivu geopatogenních zón a elektrosmo-
gu, který harmonizuje okolní prostředí. 
Pojmenoval jej Somavedic. Pan Rybjanský 
to tehdy vůbec netušil, ale právě Somave-
dic tvoří záporné ionty nepřetržitě a do-
káže je generovat v okolí celého domu. 
Okolní prostor je přístroj schopen „čistit“ 
prakticky okamžitě. „Kdybych tušil to, co 
vím dneska, tak jsem si ušetřil spoustu 
nervů, kdy jsem složitě musel vysvětlo-
vat, jak Somavedic funguje na energe-
tické bázi. Měřili jsme jeho výkon sice 
pomocí biorezonancí, ale tu klasická věda 
nerespektuje. A přitom celou dobu exis-
tuje něco, co dokáže jeho účinnost změřit 
jednodušeji. Tím se dostává Somavedic 
blíže podstatně klasické fyzice a vědě,“ 
raduje se lovosický vynálezce, jehož 
přístroj, který předběhl dobu, si postupně 
získává respekt po celém světě. „Přišla na 
to moje rakouská spolupracovnice Milka 
Nilsmüller, jejíž manžel je vědec a Soma-
vedic rozpitvával ze všech stran. Dokonce 
jel rozřezal laserem, aby se podíval, jestli 
je vevnitř opravdu Teslova cívka, jak jsem 
mu vysvětloval, a jak je to poskládané. 
Loni na jaře mi Milka volala, že ten její 
přišel na to, že Somavedic eliminuje volné 
radikály.“ Milka na to zkrátka kápla.

Na rozdíl od ionizátorů pracuje So-
mavedic na přírodní bázi, neboť je 
sestrojen na principu řízeného uvol-
ňování energie drahých kamenů. Proč 
ale zrovna léčivé kameny v konkrétní 
vzájemné korelaci emitují záporné 
ionty podobně jako slaná voda v moři? 
„Na povrchu kamenů existují takzva-
né fullereny, molekuly, tvořené atomy 
uhlíku uspořádanými do vrstvy z pěti- 
a šestiúhelníků s atomy ve vrcholech. 

NEKLAMA 
(KOMERČNÍ 

PREZENTACE)

Milka na to kápla
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Kameny svým povrchovým napětím 
tyto fullereny vytvářejí, a následně se 
uvolňují záporné ionty,“ vysvětluje Ivan 
Rybjanský princip svého vynálezu.

Somavedic je sestaven tak, aby se léčivá 
energie a s ní záporné ionty z kamenů 
uvolňovaly postupně a trvale, a vzájem-
ně se jejich účinky zesilovaly. „Přirovnal 
bych to k příkladu magnetů. Když si dáte 
jeden magnet, tak okolo sebe vytvoří 
nějaké pole. Deset magnetů vytvoří 
silnější pole. Stejně tak jeden kámen má 
nějaké pole, ale dvacet kamenů spoje-
ných s různými drahými kovy je v gene-
rování záporných iontů násobně silnější.“ 
Když si dáte na noční stolek křišťál, brzy 
se vám „vybije“. Nabít, tak, aby zase 
„fungoval“, lze pod proudem studené 

vody nebo na sluníčku. Poté, zhruba po 
jednom dni, se zase „vybije“. Celkové 
množství emitovaných záporných iontů 
je však velmi slabé. Ivan Rybjanský při-
rovnává zeměkouli k jedné velké baterii, 
jež emituje volnou energii, kterou my si 
ale zatím neumíme vzít. Jediný, kdo to 
uměl a o kom to víme, byl Nikola Tesla. 
Kvůli obchodním zájmům korporací ale 
nebyl takovýto energetický model žá-
doucí, neboť by se lidem nedaly posílat 
složenky za elektřinu. V Somavedicu 
probíhá nabíjení kamenů kontinuálně. 
Ivan Rybjanský samozřejmě za žádnou 
cenu nechce prozradit, jak toho docílil. 
Právě v tom spočívá unikátní know-how.

Jakmile však přiložíte měřič hustoty 
iontů k jeho přístroji, začnou se dít 

věci. Jak již bylo zmíněno, prostory, 
kde se kouří nebo jinak znečišťuje 
prostředí, jsou žrouty záporných iontů. 
Pokud si ale zapálíte v přítomnosti 
Somavedicu, nebo k němu přiloží-
te plast, tvorba záporných iontů na 
okamžik sice poklesne, avšak vzápětí 
zase začne stoupat. Video si budete 
moc prohlédnout v tomto článku na 
webu Šifry, kde bude taktéž publi-
kován. Nejen díky tomuto „objevu“ 
budou v letošním roce probíhat 
klinické testy Somavedicu. O výsled-
cích samozřejmě budete informováni. 
Záporných iontů totiž není nikdy dost.

Při objednání přístroje Somavedic na 
eshop.casopis-sifra.cz získáte půlroční 
předplatné zdarma. www.somavedic.cz   

ADVERTORIAL 
(KOMERČNÍ 
PREZENTACE)

Foto AdobeStock
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Hlouček lidí u  stánku na kniž-
ním festivalu fascinovaně hle-
dí na jakýsi blikající předmět 
na stole, ale knížka to není. Co 

chvíli pak pozvednou zrak k nápadnému 
muži ve šviháckém klobouku a barevné 
košili, který k nim zapáleně gestikuluje, 
ale spisovatel to není.

Jen těžko byste uhodli, že oním chari-
smatickým chlapíkem není slavný herec 
nebo autor dobrodružného románu, ale 
zakladatel podniku na výrobu papíren-
ského zboží od školních sešitů přes kalen-
dáře až po originální bloky. A plamínek, 
který rychle švihá z jakéhosi tajemného 
do papírových desek, je laserový paprsek, 
jenž do diářů a skicářů vypaluje jméno 
jednoho z přihlížejících.

Zatímco český premiér vyhlásil, že 
hodlá náš stát řídit jako (svoji) firmu, 
Václav Kabát chtěl vždy svoji firmu řídit 
jako dobře sehraný orchestr. Z  vlastní 
zkušenosti totiž dobře věděl, že v orches-
tru, kam se vždy přihlásí na jedno mís-
to minimálně 20 lidí, mohou hrát jen ti 
nejlepší.

Protože tento skvělý muzikant ne-
prošel úzkým sítem přijímacích zkou-
šek na hru na klarinet, kde byla obrov-

ská konkurence, vystudoval na pražské 
konzervatoři hru na fagot. Na škole se 
ale zamiloval do bubnů, a  tak na kon-
zervatoři strávil celkem deset let. „S ob-
libou dnes říkám, že to byla nejlepší 
obchodní akademie. Lidi vám řeknou 
ukaž, co umíš, a když zahrajete, buď se 
jim to bude líbit a zaplatí vám, nebo ne. 

Takhle to funguje i na trhu,“ usmívá se 
ve své kanceláři ve Voračicích u Sedlčan 
muž v klobouku, který založil hned po 
revoluci rodinné blokařství BOBO. To 
vyrábí vše od školních sešitů přes kalen-
dáře až po originální bloky, například 
z  edice věnované nejlepšímu umělci 
všech dob jménem Leonardo, na které 
si navíc můžete nechat laserem vypálit 
vlastní iniciály.

Fagot Václav Kabát brzy prodal a stal 
se bubeníkem nejprve v několika méně 
známých rockových kapelách a posléze 
v jedné opravdu slavné – Hemenex, která 
se později přejmenovala na Žentour. Šlo 
o jednu z nejpopulárnějších kapel tehdej-
ší nové vlny, kde se naplno rozzářila hvěz-
da Janka Ledeckého.

Bubeník, který si zpočátku kvůli ne-
dostatku financí vysoustružil vlastní 
paličky a následně takové paličky začal 
rovněž prodávat dalším bubeníkům, 
však nakonec ze Žentouru po čtyřech 
letech odešel a v kapele jej vystřídal poz-
dější frontman Lucie David Koller. Sice 
tak přišel o  největší úspěchy skupiny 
a  hitovky Proklínám či Všechno bude 
fajn, ale Václav Kabát už tehdy toužil po 
něčem jiném, než je popularita rockové 

hvězdy. „Líbilo se mi to do doby, dokud 
jsme to dělali od srdce. Kluci se potom 
změnili v celebrity, ale já jsem víc milo-
val muziku, lidi a  normální hraní než 
to pozlátko okolo,“ vysvětluje muzikant, 
proč se vzdal vlhkého snu milionů hrá-
čů po celém světě a raději se přihlásil na 
konkurz do Filmového symfonického 

orchestru. „Byl to orchestr, kde se točily 
žánry, takže já jsem bubnoval na všechny 
bicí nástroje všechno možné – tympány, 
dungy… Ráno jsem přišel do práce, měl 
tam na stole part a ten se musel nahrát. 
Hrál jsem i s orchestrem Václava Hybše 
a úplně nejšťastnější jsem byl, když jsem 
mohl střídat žánry.“

Takhle hrají KABÁTI…

Známé rodinné blokařství BOBO vyrábí 
sešity a bloky, které zná téměř každý školák. 

A také kalendáře, originální skicáky nebo 
autotatlasy. Málokdo ale ví, že jej řídí tři bubeníci 

a jedna „dirigentka“…
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Největší hudební bonbonek ale přišel 
v  roce 1990, kdy Pragokoncert vyslal 
partu českých muzikantů do Venezuely, 
aby učili hrát místní lid. Právě v Caraca-
su, který se dnes zmítá v hluboké krizi 
a  kde lidé bojují o  holé přežití, Václav 
Kabát uviděl poprvé v životě nejen vel-
ká obchodní centra amerického typu, 
o kterých se Čechům tehdy ještě ani ne-
snilo, ale také centra kopírovací. U nás 
se do té doby kopírovalo pod dohledem, 
kdy se vše evidovalo, aby se tak snad-
no nešířily nelegální protistátní letáky, 
kdežto v  Jižní Americe se kopírovalo 

nejen svobodně, ale i moderně a na ka-
ždém rohu.

Jelikož si Václav Kabát hraním vydělal 
3000 dolarů, neváhal a po návratu domů 
zakoupil starou repasovanou kopírku 
značky Minolta. Tu postavil na pavlač 
svého bytu v  pražské Kateřinské ulici, 
a  protože manželce Heleně přezdíval 
Bobo, jejich známý navrhl, že by se tak 
kvůli snadnému zapamatování mělo 
jmenovat i nové copy centrum.

Ve svém žlutém voze značky Žiguli 
vyrazil pan Kabát do Německa nakoupit 
barevný papír a první jednoduché zaříze-

ní na kroužkovou vazbu, takzvanou plas-
tovou spirálu. Právě vázání kopírovaných 
dokumentů a  velký výběr materiálů se 
ukázalo jako výborná volba. Kopírovací 
centrum se tím více posunulo ke knihař-
ským a tiskařským službám a nepoložila 
jej změna zvyklostí zákazníků, kteří si 
začali stále častěji tisknout a  kopírovat 
doma sami.

Polovinu produkce BOBO dnes po-
krývá výroba sešitů a  bloků, a  druhou 
polovinu zakázky na vazbu a tisk. Z vý-
robních linek firmy, která sídlí v  are-
álu bývalých kravínů u  Sedlčan a  má 

Václav Kabát a jeho manželka Helena (vlevo) 
jsou spolu už třicet let čtyřiadvacet hodin 

denně. Přesto se mají stále rádi... 
Foto archiv BOBO
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55 zaměstnanců, vychází odhadem osm-
desát procent autoatlasů na trhu. A se se-
šity a BOBO bloky s plastovou či kovovou 
spirálou se důvěrně seznámila i většina 
českých školáků. „Intuitivně jsme to dě-
lali trochu jinak než ostatní. Hledali jsme 
svoji cestu, kromě plastové spirály jsme 
měli třeba i kovovou. Dělali jsme to jinak, 
a všichni se divili, že nám to jde. Dokázali 
jsme třeba jako jedni z prvních tisknout 
negativ – bílým tonerem na černé papí-
ry. Tím pádem k nám chodili návrháři, 
kteří si dělali podklady. Vždycky se našla 
cestička. Udělali jsme si vlastní návrhy 
bloků a prosazovali značku BOBO. Měli 
jsme českého myšáka Boba, který má pro 
vás blok. Muzikanti musejí být kreativ-
ní,“ směje se pan Kabát, který spolu se 
členy své rodiny vymýšlí jednu novinku 
za druhou. Mezi tu nejčerstvější patří vý-
robek Bobotubes Půltóny – barevně odli-
šené perkusní roury, které jsou půltóno-
vým rozšířením základní stupnice C dur, 
jež ve spojení se základní sadou Bobotu-
bes vykouzlí kompletní dvanáctitónovou 
chromatickou řadu. 

Velká variabilita umožnila firmě ne-
jen přežít všechny technologické a spo-
lečenské změny, ale plynule se rozvíjet 
a jít s dobou, nebo ji o kousek předběh-

Na chodu firmy ve Voračicích u Sedlčan 
se podílejí i synové pana Kabáta Honza 

(vlevo) a Václav.    Foto Profimedia
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nout. A tak to dělá dodnes – i v době, 
kdy má spousta lidí kalendář v telefo-
nu, se snaží nabídnout kvalitní alter-
nativu pro ty, kteří milují starý dobrý 
papír v co nejlepší kvalitě. Stejně jako 
Kabáti.

Když nechci, nemusím
Nejprve se BOBO přesunulo v 90. letech 
z pavlače do kočárkárny, kterou po povo-
lení Okresního podniku bytového hospo-
dářství mohlo zrekonstruovat a  užívat. 
Poté, co se bytový dům vrátil v restituci 
původním majitelům, kteří měli s  pro-
story jiné plány, si Václav Kabát při každé 
cestě do svého rodiště v Brzině u Sedlčan 
všiml chátrajících kravínů u cesty.

Na opravu BOBO nemělo peníze, a tak 
si muselo půjčit. To v té době rozhodně 
nebylo tak běžné jako dnes. „Byla to pro 
mě úplná novinka, že jsem mohl praco-
vat s penězi, které jsem si půjčil. Nechá-
pal jsem třeba, jak si někdo může koupit 
fabriku, a netušil jsem, že to dělají třeba 
tak, že si peníze půjčí a potom to neza-
platí. Jsem rád, že jsem s  tím nepřišel 
do styku. Zastavil jsem chalupu a rozvoj 
probíhal postupně,“ říká šéf BOBO, jež 
má dnes všechny úvěry splacené a může 
svobodně dýchat.

Z cesty BOBO nesešlo ani v době, kdy 
se v Česku začaly rozvíjet hypermarkety. 
Rodinné blokařství bylo jednou z  prv-
ních firem, jejíž sortiment se objevil v re-
gálech řetězců. Bobo pro nákupčí hyper-
marketů připravilo kompletní návrhy, 
jak by mohly regály s papírnickým zbo-
žím v prodejnách vypadat, a vše se zdálo 
na dobré cestě.

Jenže idyla netrvala dlouho. „Už ten-
krát mi bylo jasné, že to s  těmi hyper-
markety nebude jednoduché. Protože 
lidi, se kterými jsme to budovali a věno-
vali tomu dost energie, času a peněz, kor-
porace hned na začátku vyhodily. Místo 
nich nastoupili tabulkáři, kteří říkali jen: 
Plaťte,“ chmuří se při vzpomínce podni-
katel. „Bylo to schválně a praktikuje se to 
tak dodnes. Vyhlásí, že hledají toho nej-
lepšího, naberou deset lidí, těm rozdají 
projekty, aby je udělali, vyberou jakoby 
jen ten nejlepší, ale těch dalších devět 
projektů už firmě zůstává, jen je realizuje 
někdo jiný. Nebo toho člověka rychle vy-
těží, pak ho propustí a vezmou jiného za 
polovinu, a ten jen uskuteční to, co ten 
předchozí vymyslel. Řekli jsme jim, že 
takhle pracovat nechceme. Když vám 
přijde z nejmenovaného řetězce ,zaplaťte 
vstupné 750 000 Kč‘, a pošlou vám to jen 

tak mailem, bez ničeho, nikdo nepřijede 
jednat, nikdo se s vámi nebaví a oznámí 
vám ,nejprve zaplaťte a pak se teprve bu-
deme bavit dál…‘ Moje žena Helena mě 
naučila jednu věc: ,Nic nemusíš.‘ Když 
něco nechci, tak nemusím. Nemusím dě-
lat tyhle věci, a tak je nedělám.“

Jelikož paní Helena pracovala za tota-
lity jako vedoucí pánských oděvů, umě-
la obchodovat i jednat s lidmi. A tak se 
věnovala získávání zákazníků a komuni-
kaci s nimi. A korigování manžela, který 
vymýšlel strategii, sháněl polygrafické 
stroje, které byly tehdy nedostatkovým 
zbožím, po celé Evropě a společně s ní 
řídil rozrůstající podnik. Jen přání vést 
jej jako orchestr dostalo brzy několik po-
vážlivých trhlin. Zatímco do orchestru se 
na místo bubeníka či kytaristy přihlásí 
desítky uchazečů, a tak není problém vy-
brat toho nejšikovnějšího, ve firmě mů-
žete být dneska rádi, seženete-li vůbec 
někoho, kdo je ochoten pracovat. „Nemů-
žete prostě dělat konkurz na lidi, když 
nejsou a není z čeho vybírat. Když shá-
níme technika, nevybíráme nejlepšího, 
ale zjistíme, co člověk, který má zájem 
a není úplně nepoužitelný, umí, a zbytek 
ho musíme naučit.“ Výjimkou nebyli ani 
obchodníci, kteří ukradli ve firmě všech-
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na cenná data a založili si konkurenční 
podnik… 

Stoprocentně nevyšla ani sázka na 
víc vlastníků. Jako nápad to přitom ne-
zní špatně. „Člověk má jen jednu ener-
gii. Když spojím svoji energii s Helenou, 
máme dvě energie, a jsme daleko silnější, 
mozkový trust, kontrolní mechanismy, 
všechno. A když se to povede ve větším, 
má to neuvěřitelnou sílu. Když se podívá-
te třeba na velké kapely, kde ten mozko-
vý trust funguje, tak je to jako ten můj 
vysněný orchestr. Třeba takoví Rolling 
Stones – čtyři staří chlapi, kteří jsou po-
řád spolu, ale když to spustí, nikdo je 
v energii nedožene,“ přibližuje pan Kabát 
svoji představu a důvody, proč má BOBO 
jedenáct spolumajitelů včetně obchodní-
ho či výrobního ředitele.

Podíl vlastnili i  příbuzní, a  právě to 
způsobilo před deseti lety „rodinný pro-
blém“. I  když se část rodiny nepohodla 
a vznikly nepříjemné rozbroje, podařilo 
se Kabátovým tuto anabázi ustát. Dnes se 
na ni dívají naopak jako na důležitou lekci 
v duchu rčení „všechno zlé je k něčemu 

dobré“. I oni totiž museli leccos změnit. 
„Manžel býval výbušný, nervózní a někdy 
až vzteklý. Já jsem na to byla zvyklá, on 
to nemyslel špatně a chtěl, aby vše fun-
govalo, ale ta forma nebyla šťastná. Poté, 
co se staly ty věci ve firmě a onemocněl, 
jsem mu řekla, že musí vše přehodnotit. 
On se doopravdy změnil, a to mu straš-
ně pomohlo. A ve výsledku i všem ostat-
ním,“ říká Helena Kabátová, spolehlivá 
dirigentka mezi třemi bubeníky. 

Události rodinu ještě pevněji semkly 
a do firmy se více zapojili i synové Vác-
lav a  Honza, kteří kráčejí v  otcových 
stopách. Oba jsou též studovaní bubení-
ci, a všichni tři Kabáti si spolu dokonce 
zahráli v  kapele Marimba Live Drums. 
Hudební nástroj marimba vypadá jako 
velký xylofon a spolu s dalšími bicími ná-
stroji vyluzujícími netradiční a exotické 
rytmy a  v  kombinaci s  propracovanou 
světelnou show zaujal posluchače nato-
lik, že se Kabáti v roce 2010 dostali až do 
finálového kola československé soutěže 
Talentmánie. Aby mohl otec Kabát zůstat 
u muziky, učil též na částečný úvazek na 
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Základní umělecké škole v Sedlčanech – 
a s jejími žáky zvítězil ve finále celostátní 
soutěže.

Na hudebce dnes místo něj učí jeho 
starší syn Václav. Honza, který kromě 
práce ve firmě, kde má na starosti mar-
keting a  sociální sítě, hraje na bubny 
v orchestru divadla Hybernia a v kapele 
Marie Rottrové. „Já jsem ty bubny jenom 
poslouchala,“ směje se Helena Kabátová, 
která se při rytmu bicích naučila dokon-
ce i spát.

Metoda sendviče
S  manželem si paní Kabátová rozděli-
la nejen role ve firmě, ale i při výchově 
synů – on byl ten přísný a ona ta hodná, 
která utírá slzičky. „Ohromně nás v tom 
ovlivnil doktor Plzák, který kdysi v po-
řadu Křeslo pro hosta řekl: ,Rodiče se 
před dětmi nemají co hádat.‘ Prostě na to 
nemají právo… Řídili jsme se tím, a tak 
kluci neměli moc šancí to zkoušet nejdřív 
u tatínka a pak u maminky – byli jsme 
vždy na všem dohodnuti a  v  souladu.“ 
Otec byl na syny přísný a učil je, aby vše 
uměli a dělali precizně a na sto procent, 
a maminka vše jistila zezadu jako šedá 
eminence. Kluci tak klidně mohli bydlet 
sami v Praze poté, co nastoupili na kon-
zervatoř. Věděli, že když udělají nějaký 
průšvih, budou do Prahy dojíždět každý 
den osmdesát kilometrů. Museli si ob-
starat jídlo, vyprat, vyžehlit a být úplně 
samostatní.

A jaký je recept na úspěch ženy, která 
se svým mužem sdílí i  kancelář, a  tak 
spolu dokázali trávit uplynulých třicet 
let prakticky dvacet čtyři hodin denně, 
aniž by kdokoli přišel k úrazu? „Říkáme 
si i negativní věci na rovinu, musíme to 
přijmout. Uděláme to prostě společně. 
Je na to jediný a  úžasný cvik, který se 
osvědčil. Z očí do očí si říkáme, co přesně 
nám vadí na tom druhém. Bylo to nepří-
jemné, ale když to vezmete, je to úžasné, 
protože to můžete ještě napravit. Může-
te to změnit a odstranit věci, které vadí 
tomu druhému.“

Honza Kabát k tomu zkušeně dodává: 
„Ale musíte to dělat metodou sendviče – 
pochválit, pokárat, pochválit.“   vid 
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RADOST až na KOST
Nechte se inspirovat tím, co vám stejně jako mně může rozšířit obzory, 

zpříjemnit život a okouzlit smysly.  

MOC VERSUS SÍLA. Tahle kni-
ha je něco, čemu se říká skrytý 
poklad. Napsal ji už na začátku 
90. let americký psychiatr David 
R. Hawkins a je zcela nadčasová. 
Poutavě se zabývá nejen smys-
lem života a principy, které určují 
jeho význam a kvalitu, ale také 
představuje celou řadu nástrojů 
a postřehů, jak jej vylepšit. „Před-
stavte si, že máte přístup k jed-
noduché, a především pravdivé 
odpovědi ANO/NE na jakoukoliv 

otázku, kterou si přejete položit. Jelikož se člověk naučil lhát 
hned poté, co se naučil mluvit, jev, o němž diskutujeme, by 
mohl být zrodem té nejzásadnější změny v lidském vědomí 
od začátku existence lidské společnosti. Svět, jak jej známe, 
by se od základů a nenávratně změnil.“ Pro začátek prý sta-
čí změnit svoje postoje… 

V ZAHRADÁCH IMAGINACE. Ku příležitosti 50. výročí 
úmrtí slavného českého výtvarníka, ilustrátora, spiso-
vatele, sochaře, scenáristy, loutkáře, režiséra a jednoho 
ze zakladatelů animovaného filmu Jiřího Trnky uspořá-
dala Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK) 
úchvatnou výstavu.  Malí i velcí návštěvníci zde až do 
22. března najdou řadu komponovaných audiovizuálních 

projekcí a interaktiv-
ních instalací. Děti si 
užijí především Trnko-
vou zahradu 2, která 
je uzpůsobena rozleh-
lým prostorám bývalé 
jezuitské koleje. Díky 
moderním technolo-
giím, videím a anima-
cím je celá zahrada 
úplně jako živá.

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Když si vzpomenu na teenagerské 
seriály jako Beverly Hills 90210, kde žili hlavní hrdinové ve 
zlaté kleci, která neměla nic společného s realitou, nebo 
Daw sonův svět, kde šestnáctiletí mluvili jako filozofové 
těsně před důchodem… Britský seriál Sexuální výchova od 
Netflixu, jeden z nejlepších televizních počinů posledních 
let, je úplně jiná liga. Vtipný, poučný, dojemný, inteligentní 
a inspirativní pro malé i velké. Hlavní hrdina, šestnáctiletý 
Otis, jehož matka je „sexuální terapeutka“, a jeho spolužač-
ka Meave dostanou nápad, že by nebylo špatné si ve škole 
trochu přivydělat radami frustrovaným puberťákům…

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

RICHARD NEDVĚD. Když jsem psal článek o kouzelnících, 
narazil jsem opět po letech na borce, který do světa ma-
gie vnesl v roce 2010 nový svěží vítr. Kromě toho, že kouzlí, 

tak je také úžasný ko-
mik a v Česku rozvinul 
žánr zvaný trapnomagie. 
Kouzlení mu jakoby moc 
nejde a z lidí i ze sebe si 
dělá takovou legraci, že 
se od začátku až do kon-
ce chlámete smíchy. Jeho 
video z vystoupení v po-
řadu ČeskoSlovensko má 
talent z roku 2011, které 
má na YouTube skoro 
3,5 milionu zhlédnutí, je 
prostě nejvíc. „Hodně lidí 

mi teď říká, že jsem magor, já to mu říkám kouzelník. Když 
vyhodím tři karty do vzduchu... už nemám nic,“ začíná své 
vystoupení, které se promění v orgie dvanáctiminutového 
smíchu. Největší talent ze všeho je umění pobavit lidi a Ri-
chard to umí jako málokdo.
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12 2017

59 Kč | 2,40 €

KARDINÁL KARDINÁL KARDINÁL 

Rozhovor s Dominikem Dukou o stromu 

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

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

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

Časopis Vám 
pošleme až domů

Poštovné a balné 
zdarma 

Předplatné 
i jednotlivá čísla

ŠIFRA PRO VÁS
www.casopis-sifra.cz

6-7 2016

59 Kč | 2,40 €
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Mystéria 

vědomí

Některé houby jsou 

v domorodých kulturách 

považovány za posvátné 

pomocníky, kteří lidi 

přivádějí k božským stavům. 

Je to dobrý nápad?

02 2016

59 Kč | 2,40 €
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Tajemství života

O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

12 2018 

59 Kč | 2,40 €

 Přelet nad Čapím hnízdem 

 Muž, který nechtěl dluhy 

 Nejkrásnější dárek 

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

Jak p
řeko

nat 

Jak p
řeko

nat 

Jak p
řeko

nat 

STRACH
STRACH
STRACH

Slavný autor Cesty pokojného 

bojovníka Dan Millman v Praze 

mluvil o tom, jak získat odvahu 

udělat v životě opravdovou 

změnu a jaký je rozdíl mezi 

hrdiny a zbabělci.

09 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Rozhovor s duem Šichtařová–Pikora

 Kup zmrzlinu, zachráníš planetu

 Léčivé informace

 Harrachov, město menhirů

 Nové informace o přistání na Měsíci

 V nouzi poznáš přítele

Česko pravděpodobně přijde o všechny smrky  

na rozloze milionu hektarů. Kdo za to může?

Země bez lesů?

 Co skrývá Istanbulská úmluva 

 Láska jako pes

 Je Tomáš Halík opravdu kněz?

09 2019

 2,40 €

Země bez lesů?

08 2017
59 Kč | 2,40 €

CO SE DĚJE 
S POČASÍM?

Bude teplo, nebo zima? Jak funguje 
propaganda globálního oteplování? 

Proč tolik vědců podvádí? A jak 
probíhají klimatické války?

02 2016
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Harrachov, město menhirů

Nové informace o přistání na Měsíci

V nouzi poznáš přítele

08 2019

59 Kč | 2,40 €

 Kantůrková: Nenadávej na tmu, zapal svíčku

 Cesta do Itálie

 Muž na Měsíci?

 Jak se loví migranti

 Hitlerovy mosty

 Jak vztahy ovlivňují zdraví

Mohou jednou elektromobily nahradit běžná auta a ulevit 

životnímu prostředí, nebo jde jen o zelenou utopii?

12 2019

59 Kč | 2,40 €

 Dvě tváře Ostravy

 O milionářích, kteří ukradli vodu

 Ze života Samuraje

 Jak se rodí krokodýli

 Pokus o sesazení amerického prezidenta

 Kluci v kleci

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

přidáme a jak náš příběh o dobru a zlu skončí 

Peklo a ráj
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05 2015
59 Kč | 2,40 €

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

Šifra mistra
       Williama

04 2019 
59 Kč | 2,40 €

 Rozhovor s Antonínem Baudyšem
  Mozek jako Ferrari
 Poštovní harakiri

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

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

06 2015

59 Kč | 2,40 €
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Tak dlouho chodil nejmocnější 

evropský stát se džbánem 

pro eura, až se Řecko utrhlo.

Německé 
harakiri

obalka_SIFRA_06_15.indd   1

24.07.15   9:50

09 2018 59 Kč | 2,40 €

Sorosova pravda
Zde staví H-System
Máte se rádi?

Rebelská Itálie?
Lesk a bída českých seriálů

Jak se kradou státy

Proč patří země bohaté na nerostné suroviny k těm 

nejchudším? Jak funguje globální impérium?

02 2016

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

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

02 2016

59 Kč | 2,40 €

9
77
23
36

55
70
08

02

Tajemství života
O vzniku naší existence panuje stále 

řada velkých otazníků. Kdo doopravdy 

jsme a odkud pocházíme?

12 2018 

59 Kč | 2,40 €

 Přelet nad Čapím hnízdem 

 Muž, 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?

02 201659 Kč | 2,40 €
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08 201759 Kč | 2,40 €

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

propaganda globálního oteplování? 

Proč tolik vědců podvádí? A jak 

probíhají klimatické války?

08 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?

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?

02 2020
59 Kč | 2,40 €

 Filmový kouzelník Karel Zeman

 Stan Lee – Superhrdinou všemu navzdory

 Navždy čerstvé: Kouzla moderních potravin

 Velká vodní válka

 Japonsko, země panen a paniců?

 Na strništi boss – bída české půdy

Nouze v době pokroku?
Jak se přihodilo, že se kdysi úrodné luhy 

a háje mění ve vyprahlou poušť?

07 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Fakta a podivnosti kolem Černobylu

 Oč jde Milionu chvilek pro demokracii?

 Jak na děti

 Reportáž z místa, kde opravdu straší

 Muž, který vylétl z klece

 Strach je dobrý rádce, ale zlý pán

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

ve velkém rozhovoru známý cestovatel Mnislav Atapana Zelený.

10 2017 

59 Kč | 2,40 €

Vzpoura strojů?

Blíží s
e den, kdy nás nahradí roboti? Předpoklady 

pro to mají: js
ou chytřejší i 

spolehlivější a
 dnešní 

umělá inteligence se již d
okáže učit i

 věcem tvůrčím
 

a vyžadujícím
 intuici č

i kreativní myšlení.
02 2016

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

počtu rekordů v Guinessově knize. 

V rozhovoru pro Šifru vypráví o tom, 

jak důležité je být sám sebou a šťastný.

Rok  
změny?

Kvůli programům, 

návykům či mediálním 

manipulacím lidé přijali 

jakousi šablonu života, 

kterou kopírují, místo 

aby žili svůj život. 

Letošek ale přeje velké 

transformaci...

08 2017
59 Kč | 2,40 €

CO SE DĚJE S POČASÍM?
Bude teplo, nebo zima? Jak funguje propaganda globálního oteplování? Proč tolik vědců podvádí? A jak probíhají klimatické války?

05 2018 
59 Kč | 2,40 €

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

11 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Vítězové sametu

 Co způsobuje autismus?

 Nový trend: restaurace bez kuchaře

 Seriál: Eko jenom jako?

 Jak se natočilo přistání na Měsíci?

 Simona Babčáková: Všichni jsme herci

Proč je pro většinu mužů tak těžké dospět? Jaké jsou nejčastější 

projevy jejich nezralosti? A jak se to promítá ve vztazích?

Když se muži chovají 

jako děti

06 201959 Kč | 2,40 €

 Zdeňka Pohlreichová: Stará láska nerezaví

 Země plná řepky Labutí píseň ledu a ohně
 Je mu 102 let a je na Twitteru

 Tenhle jo a tamten ne: Kádrování po česku

 Pjér la Š'éz: Mezi srdcem a zadkem

Svět je jako pavoučí síť, 
ve které je vše spojené

se vším. S každým 
rozhodnutím tvoříme
svoji budoucnost.
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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

08 2019
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První český samurajEko jenom jako: Více peněz za lepší svět

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

WTC č. 7: Příčinou kolapsu nebyl požár

Z. Stirská, malá dáma s velkým hlasem

O dvojí kvalitě potravin 

ve východních a západních 

státech se ví již osm let. Nový 

zákon to i nadále umožňuje. 

Na tomto podvodu je totiž 

založen celý eurounijní 
byznysplán. 

Ošizená Evropa

06 2019 

59 Kč | 2,40 €

 Zdeňka Pohlreichová: Stará láska nerezaví

 Země plná řepky

 Labutí píseň ohně a vody

 Je mu 102 let a je na Twitteru

 Tenhle jo a tamten ne: Kádrování po česku

 Pjér la Š'éz: Mezi srdcem a zadkem

Svět je jako pavoučí síť, 

ve které je vše spojené 

se vším. A s každým 

rozhodnutím tvoříme 

svoji budoucnost.
11 2018 

59 Kč | 2,40 €

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

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

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

 Kdo platil Hitlera? Pohádka o všudebilovi Král čínských hub

Kterak životopisný film o kapele 

Queen a jejím nenapodobitelném 

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

a stal se globálním fenoménem.

Objednávejte na 
eshop.casopis-sifra.cz 
či na 702 417 540
Prodejní místa: U Džoudyho, Jugoslávská 7/670, Praha 
2; Dobrá čajovna, Václavské náměstí 14, Praha; Tabák - 
Krušek Pavel, Seifertova 574/13, Praha; Trafika 
(u metra Ládví), Burešova 1662, Praha; Dobrá farma, 
Dukelských Hrdinů 349, Praha 7; Trafika v Dělnické, 
Dělnická 464. Praha; AVASA centrum, Křižíkova 
308/19, Praha 8; Slunečnice, Chelčického 78/21, České 
Budějovice; Trafika Patriot, Hradební 209/36, České 
Budějovice; Potraviny, U Kostelíčka 138, Kolín; Trafika 
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, Čau 
Víno, Smetanovo nám. 60, Litomyšl; Trafika Jan Tykva, 30. dubna 
1675/17, Ostrava; Trafika Herpo, Zelenobranská 74, Pardubice; 
Michéle, Býchory 7; Trafika U Klokana, Palackého 
154/1, Čáslav; Slunečnice, Na Hradbách 152, Kolín 
a Palackého 194/7, Poděbrady, Tabák Eliška, Náměstí 
Přemyslovců 7/39, Nymburk; Trafika, Karla Čapka 2086, 
Nymburk Tabák – Copy Centrum, nám. Míru 169, Klatovy...  
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