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Blogy 2022 - 2. část 
Aneb jak se připravit a přežít krizi – úvahy na dané téma 

Co nás ještě čeká?  

Volby skončily, zapomeňte! Ovšem krize neskončila, ta se teprve rozbíhá. Zajímavé je, že se na 
mainstreamu objevily zprávy z Německa, kdy lidem přicházejí zálohy na energie, které jsou vyšší než 
jejich příjem.  

U nás se řešily volby. Co se dá čekat? Přijde to i k nám? Však jsme na Německu závislí. U nás ticho po 
pěšině. Tady se ještě věnujeme analýze voleb a proběhne druhé kolo voleb do Senátu, které rozhodne. 
Účast nic moc. Je to svým způsobem vysvědčení systému, kdy se víc jak polovině voličů k volbám 
nechce. 

Hlasování nohama. Proč podporovat systém (režim), věnovat mu pozornost a energii? Mám podobné 
dilema, ale do komunálu jsem volil vždy, líbilo se mi to křížkování kandidátů napříč stranami. I letos 
jsem zvolil tento způsob. V podstatě se u nás až tak moc nezměnilo. Vítězná ODS oslabila o jednoho 
zastupitele (10), ANO posílilo o dva (7), o jednoho oslabily ČSSD a STAN (oba nyní po jednom 
zastupiteli), ze dvou na tři posílili Zelení a TOP 09 zůstala u jednoho. Tolik místní přesuny. 

Vládou to nijak neotřáslo. Krize důvěry se ve volbách tak moc neprojevila, byť parlamentní opozice 
v komunálu posílila. Vládou asi zatřese až ta energetická a hospodářská krize, kterou už pociťujeme. 
Máme násobné zvýšení cen, možná nás čeká nedostatek plynu, přetížení sítí a výpadky (blackouty) 
elektrické energie, omezení energií ze strany dodavatelů. Snažme se na to psychicky připravit, 
nejdůležitější roli bude hrát psychická odolnost a lidskost. Aspoň trochu bychom mohli být připraveni 
(baterky, svíčky, pár konzerv, vody).  

Situace nebude lehká, ale svým způsobem nás posílí. Můžeme znovu nalézt sousedskou vzájemnost a 
výpomoc, v krizi objevíme svou životaschopnost. Nepropadejme panice, zapomeňme na hádky a 
vydolujme ze sebe to nejlepší, lidskost, soucit, odvahu, zdravý rozum a cit pro věc. Přichází doba, kdy 
právní předpisy a pravidla odhodíme stranou, protože by nám jen překážely, potřebovat budeme paže, 
hlavu, srdce, vlastní zodpovědnost a spolupráci.  

Že vláda vůbec chce v takové době vládnout. To mi hlava nebere. Ta touha po moci a prebendách asi 
byla velká. Možná to uvědomění průšvihu a souvislostí je naopak malé. Nebo je opravdovým cílem 
kolaps, bída, chaos a Velký reset? Povede-li se vám kolaps, odměna a pochvala vás nemine?  

Čím dál tím víc toužím po světě bez vlád a bez voleb. Je toho lidstvo ale vůbec schopno? Malá (více 
vědomá část) asi ano. A pak nějaké přírodní národy v pralese.     

On takový (božský) svět přirozeně existuje, ale naprostá většina lidí je uvězněna v matrixu, v systému. 
V něm pracují a vydělávají peníze (to by ještě šlo), ale mnozí mu otročí, důvěřují, bojí se i odstoupit a 
vzít si život do vlastních rukou je už nad jejich síly. Rádi se totiž podřizují autoritám. 

Proto mám rád rebely. Ti jsou svobodomyslní a autoritám se podřídit nechtějí. Ti neposlušní jsou chyby 
(díry) v matrixu, jsou zrnky písku v soukolí systému a způsobují to drhnutí, brždění a určité vyrovnávání. 

Ale všichni jsme „JEDNO“, jeden CELEK, jen si to málokdo uvědomuje. To uvědomění lze zažít v tichu, 
v přírodě. Ale i jinde. Zničehonic najednou přijde ten silný AHA efekt. AHA, takhle to je. Už nemusím 
mít strach, už nejsem oběť, nemusím hledat viníka a učím se žít. Radostně, odvážně, svobodně a 
zodpovědně. 

Takhle jedno-duché to je. Nemusím poslouchat své ego, nemusím na ničem lpět, nemusím se bránit 
změně, mohu se více otevřít svým pocitům a dát na ně. Nevyhýbat se svým stínům, ale zpracovat je a 
přijmout a tím se od nich osvobodit.  

Zdá se, že nás krize „osvobodí“ od konzumního života. Budou o Vánocích prázdné „chrámy konzumu“?  
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Hřejivá náruč radiátoru 

Blogy pro zahřátí nebo snad aspoň pro pobavení. Začínáme radiátorem. Radiátor v bytě nebo v domě 
představuje topné médium. A navíc pohodlné. 

Radiátor se obvykle skládá ze žeber (článků) a vedou k němu dvě trubky, horní a spodní.  Je také 
vybaven ventilem. Ideálně termoregulačním na horní trubce, jehož otevíráním a zavíráním si 
regulujeme teplotu v bytě. Pak zde může být ventil odvzdušňovací, ve společném bydlení je to často až 
v horním patře na stoupačce a dobré je, pokud na spodní trubce je uzavírací ventil, ať není nutné zavírat 
celou stoupačku, když je potřeba vyměnit vadný radiátor. 

Dlouhodobě se u nás používají především radiátory litinové, a to převážně v bytových domech. Velmi 
obvyklé je jejich centrální vytápění z nějakého zdroje. To dříve často bývaly uhelné elektrárny nebo 
např. mazutové kotelny, které nahradily ekologičtější kotelny plynové. Také menší bytové domy a 
rodinné domky jsou vybaveny menšími plynovými kotelnami či kotli, které pak potrubím zajišťují teplo 
v radiátorech. 

Do radiátoru však může proudit topné médium i z kotle na uhlí nebo dřevo, můžeme mít i olejové 
radiátory na elektřinu. Máme však i další typy radiátorů: deskové, žebříkové, hliníkové. 

V každém případě radiátor nemůže fungovat samostatně, protože je závislý na nějakém zdroji, který 
k němu přivede ohřátou horkou vodu z centrální či blokové (domovní) kotelny či z domácího kotle. 
Pokud je zdroj v pořádku, poskytne nám radiátor v zimě svou hřejivou náruč.  

Pokud by nešel plyn a nefungoval centrální zdroj, pak můžeme s výhodou použít olejový radiátor na 
elektřinu nebo nějaký přímotop. Nevýhodou samozřejmě bude cena za takový náhradní otop a když 
nás bude moc, můžeme způsobit i lokální přetížení sítě a její výpadek. 

V tomto případě nám už radiátor svoji hřejivou náruč neposkytne a musíme hledat jinou. A o tom 
příště.   

 

Hřejivá náruč kamen 

Blogy pro zahřátí nebo snad aspoň pro pobavení. Radiátor jsme opustili a přecházíme ke kamnům. Ty 
poskytnou též hřejivou náruč. Na rozdíl od radiátoru jsou méně pohodlná, je s nimi více práce. 

Kamna nemohou být všude a musí být navázána na komín (ve vojenském stanu aspoň na rouru ven) a 
vyžadují častější obsluhu, zásobu paliva: dřeva nebo uhlí, vynášení popela. Přes noc bez přikládání 
vyhasnou a je třeba opět zatopit. 

Potřebují místo na dřevo či uhlí, s tím je také větší dřina, je potřeba to vždy nanosit ke kamnům a zajistit 
si před zimou dostatečné zásoby. 

Výhodou je nezávislost na nějakém centrálním zdroji a zároveň tu nezávislost máte, pokud vytápíte 
kotlem na pevná paliva a máte v obytných místnostech radiátory, jste ovšem závislí na funkčnosti kotle. 
Ale to jsou i ti, co mají plynové kotelny.  

Pokud tedy tu možnost máte, nebo jste si ji obnovili jako záložní zdroj, pak vás hřejivá náruč kamen 
zahřeje. A také vás zahřeje příprava dřeva či uhlí na zimu. Štípání dřeva zahřeje i v zimě. A když už máte 
ta kamna, pak řešíte i otázku kam na dřevo. 

My to můžeme střídat, dokonce na chatě, kde přes zimu moc nebýváme, můžeme topit ze tří zdrojů. 
Ten centrálně závislý je pouze elektrický přímotop, jinak plynem z PB lahve a letos nově dřevem 
v kamnech. 

Navíc tam vytápíme menší prostor, který se i líp zadýchá. Nicméně se nachází ve vyšší nadmořské výšce, 
a navíc v chladnějším údolí. Jak tam nejsme, tak to samozřejmě vychladne. 

Doma se musíme spolehnout na centrální zdroj (z domovní plynové kotelny) a hřejivou náruč radiátoru. 
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Pokud by se doma (v paneláku) netopilo, nesvítilo a zkolaboval by stát, pak by samozřejmě bylo 
mnohem lepší dostat se na chatu a přežít to tam.  

 

Hřejivá náruč lásky 

Blogy pro zahřátí nebo snad aspoň pro pobavení. Radiátor, kamna dobrý, ale nejvíce přece hřeje láska. 
Vydejme se tedy do její hřejivé náruče. 

Vášeň spaluje. A nejen tuky, spalováním se také vytváří teplo a tím se ohříváte. Někdy se i člověk zpotí. 
Vášnivá láska patří k mládí a v této době bývá častější. Aspoň by být měla a za mého mládí to tak platilo. 
Ne, že sex byl v té době častější, naopak byl nedostupnější než v manželství, ale právě díky tomu mohl 
být vášnivější. 

Samozřejmě i v dlouhodobém manželství se může i v pokročilém věku dosáhnout vášnivosti, ale už to 
není tak časté. Pokud zůstává láska, je sama o sobě hřejivá a plamínek vášně se stále udržuje. 

Je to hlavně o intimitě a dotycích. Jakmile se dotýkáte, objímáte, a ještě k tomu láskyplně, pak od vašich 
srdcí pulsuje teplo a vy se při tom i vzájemně zahříváte.  

Můžete vytvořit i větší skupinu bližších lidí, ať již v rámci rodiny, nebo třeba sousedů a vzájemně se 
zahřívat. Uprostřed, kde budou ti nejohroženější (děti), bude největší teplo, na krajích by měli být ti 
zdatnější, kteří lépe snáší zimu. 

Když nebude fungovat radiátor, nebudou k dispozici kamna (či do nich nebude již co dát), pak tu pořád 
máme svá těla, své duše a svého ducha. A nezapomínejme, že sami o sobě jsme plní toho, čím nás 
příroda vybavila, bez ohledu na to, jak jsme či nejsme zcivilizovaní.  

Máme své světlé a stinné stránky. Můžeme být děsuplní, ale také duchaplní a láskyplní. Asi nás nezvyklá 
situace nejprve vystraší, ale pak se s ní začneme vypořádávat. Zapojíme „automat“ (pud sebezáchovy) 
a objevíme svou velkou sílu a děláme to, co je zrovna třeba. Obvykle nastoupí duchaplnost, tedy nějaké 
nápady, co v dané situaci dělat, jak se zachovat a s ní přichází i odvaha a rozhodnost.   

A samozřejmě láska se soucitem. Ty přicházejí, až se zvládne první náraz. Hezky se to teoretizuje, hezky 
se na to cvičí a připravuje, ale zažít něco takového na vlastní kůži je něco jiného. 

V roce 1992 v létě jsem zažil bleskovou povodeň, koukali jsme, jak voda v říčce rychle stoupá. Byli jsme 
spolu rok v manželství a čekali první dítě. Bydleli jsme v pronajatém domku u říčky, 20 km od rodičů. 
Rozhodli jsme se, že domeček opustíme a že vše, co půjde, vynosím na malou půdu (bylo to přes dvě 
místnosti a ještě do schodů). Tak jsem během čtvrthodiny odstěhoval vše, co jsem unesl, těhotná žena 
balila věci do novin a dávala do krabic.  

Opouštěli jsme domek a na dvorku jsme se brodili už po pás ve vodě. Došli jsme ke kamarádům na 
druhý konec městečka se trochu upravit a večerním autobusem jsme odjeli k rodičům. Druhý den ráno 
jsme se jeli podívat na následky. Do domu voda nedošla, zastavila se těsně před ním. Následky byly 
znát hlavně na dvorku a před vraty.  

To, co jsem v té „zázračné síle“ nanosil nahoru během čtvrt hodiny, jsem pak v „normálním režimu“ 
nosil dolů několik hodin ve třech dnech.   

A k tomu přežití náhlé a neočekávané situace nám pomáhala hřejivá náruč lásky a láskyplné očekávání 
potomka.  

Protože mám tuhle zkušenost, tak se snažím přispívat nejvíc právě při povodních, finančně, ale také 
jsem pomáhal i fyzicky. Připadá mi to jak duchaplné, láskyplné, tak i smysluplné. 
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Neplýtvat energií: technické řešení 

Z médií se na nás valí rady, jak šetřit, jak neplýtvat, jak je plynu dost a jak vláda nenechá nikoho 
padnout. Legendou se staly dva svetry od Markéty. Po hřejivých blozích přidávám šetřící. 

Zde se jedná především o šetrné spotřebiče. Můžete nahradit spotřebiče, které nešetří, těmi, které 
šetří. Ledničky, mrazáky, televize. Vybavíte se chytrou domácností. 

Jste in a smart, moderně pokrokoví a zdánlivě nezávislí. Opravdu? Osobně bych na to nevsázel. Co když 
se ty chytré hračičky zblázní? Co když nepůjde proud, vybijí se baterie? Co když někdo hackne celý 
systém? Co když vás to zavře doma a nikam nepustí, nebo naopak vás to nepustí domů?  

Nevím, nemám s tím zkušenost a po chytré domácnosti netoužím. Připadá mi, že spíš bude umělá 
inteligence ovládat člověka než on ji. Mně k tomu stačí chytrý mobil, který nejsem schopen zcela 
ovládnout. On mne sice ovládá, když nechtě něco zmáčknu a neumím to dát zpátky, ale na druhé straně 
mě nezotročuje, protože umím nevolat, nechat ho třeba doma a také na něj zapomenout. A má 
zakázáno se mnou spát. A taky žere nějakou energii, protože se musí poměrně často nabíjet. 

Ovšem mít šetrnější spotřebiče by se asi hodilo. Takže si čas od času něco nového pořídíme. Ale zrovna 
elektrospotřebiče děsně rychle zastarávají.  

Jediné, co nám nezastará, je myčka, protože žádnou nemáme. Nádobí myjeme ve dřezu, klasicky, 
ručně. A nemáme chuť to měnit. Televizi bych osobně mít nemusel a máme malou, nedovedu si 
představit dívat se z tři a půl metru na obrovskou obrazovku přes celou stěnu. Jo dívám se, většinou 
večer s manželkou, pokud tedy ten večer nic nemám a ve výběru pořadu se s ženou shodnu. Většinou 
je to nějaký film, nejlépe komedie.  

Ale dovedu si představit, že bych televizi neměl. Ušetřil bych za poplatky i za elektřinu. 

Dá se tedy ušetřit tak, že si koupím šetrnější spotřebič, nebo vyhodnotím, že nějaký spotřebič mít 
nemusím třeba vůbec. Dobré je, když si o tom rozhodnu sám, a ne nějaký exekutor. 

Příště o šetření energií netechnickém, přirozeném. 

 

Neplýtvat energií: přirozené řešení 

Jak je to v přírodě? Tam vládne rovnováha. Což znamená, mám-li nižší příjem energie, musím mít i nižší 
výdej. 

Jak omezit příjem? 

Jako zvířata v přírodě? Ta, která tu přes zimu zůstávají se jí přizpůsobují, třeba zimní srstí, zásobou 
tuku, některá to řeší zimním spánkem. Mění stravovací návyky kvůli nedostupnosti obvyklé potravy. 
Většinou mají přes zimu nižší energetický příjem. 

I my lidé k můžeme dospět ke změně stravovacích návyků, nebo k tomu být přinuceni. Můžeme 
dobrovolně jíst méně, jinak než dřív, prokládat své stravování pravidelnými půsty.  

Ale také se můžeme dožít potravinové krize, může být nedostatek (některých) potravin, nebo na ně 
nebudeme mít peníze. Příp. si je nebude kde koupit. To povede k hladovění. Občasný půst je 
prospěšný, očistný, detoxikační, ale hladovění už žádná legrace není. Dříve, když lidé se potravinově 
v rámci rodin zabezpečovali více méně sami, dělali si na zimu zásoby. To dnešní moderní (zvláště 
městský) člověk nedělá, ten obvykle nemá ani užitkovou zahrádku. 

S omezeným energetickým příjmem, ať již dobrovolným, nebo vynuceným by měl jít ruku v ruce 
omezený energetický výdej. Platí přece zákon zachování energie, tedy když je nižší příjem, měl by být i 
nižší výdej. 
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Jak omezit výdej? 

Zvířata to dělají chytře, mají-li menší příjem energie, upraví i její výdej. Omezí pohyb, jsou v zimě línější, 
některá se shlukují do větších stád. 

Moderní civilizovaná lidská společnost si na sebe ušila bič. Jen si vezměte, jak se na konci roku ve všem 
finišuje. Dříve se honilo splnění plánu, dnes obratu, zisku, úspora nákladů, příprava na účetní závěrky, 
vánoční úklid, nákupy. Zkrátka místo, abychom se jako naši předci hodili do klidu a užívali si ten klidný 
čas, tak máme nejvíc naspěch a vydáváme ze sebe nejvíc energie v době, kdy ji nejde dočerpat ze 
sluníčka, protože je převážně tma.  

Jdeme na to úplně obráceně, ale vlastně ne. Dosud jsme nepočítali s tím, že se budeme muset 
uskromnit a že budeme mít nižší energetický příjem, tudíž budeme muset snížit i výdej. To jsem 
opravdu zvědavý, co se nám z toho podaří.  

Jak se ukazuje, tak přes krizi nákupní centra (zase) praskají ve švech, dočkáme se nějaké změny? Do 
konce roku to nepředpokládám. Pokud opravdu nepřijde nějaký blackout, pak se letos o Vánocích nic 
nezmění. Je třeba popostrčit zvýšenou spotřebou (převážně na dluh) růst HDP a vytvořit iluzi, že svět 
je v pořádku a že se nic zase tak moc nemění, ikdyž už se vlastně úplně všechno změnilo.  

Jen to mnozí stále nevidí, či odmítají vidět. 

 

Síla chladu 

O chladu toho asi ví nejvíc Wim Hof, Holanďan, známý po celém světě, proslulý svými chladivými 
rekordy za hranicí lidských možností, či skoro až za hranicí lidské fantazie. 

Již dávno před ním se vědělo o příznivých účincích otužování a sprchování studenou vodou. Na Vltavě 
se scházejí otužilci po celou zimu a v současnosti otužování propagují i celebrity a přes zimní období se 
na řekách a rybnících setkáte s lidmi nořícími se do ledové vody. 

Tak i u nás u Jizery. Chodí jednotlivci, ale i celé skupiny. Opravdu, je to báječný pocit. Takovéto až 
ztuhnutí a euforie z pocitu, že jste to dokázali, překonali sami sebe. Když si postupně zvykáte a 
studenou sprchu máte tak 3 - 4x týdně a párkrát do měsíce to vystřídáte ještě s řekou nebo jezírkem, 
už v tom jedete.  

Sám jsem si začal postupně prodlužovat letní koupací sezonu na Jizeře. Začal jsem dřív (březen, duben) 
a končil později (říjen). Letos jsem se pár sekund hecnul na nový rok, pak jsem měl do března v přírodě 
přestávku (což jsem ale nahrazoval studenou sprchou) a do vody jsem vlezl až v dubnu a později mé 
otužování přirozeně přešlo v koupání, jak teplota vody stoupala. 

Za těch největších veder přišla nejvíc vhod chladivá náruč Jizery. Má to další doprovodné efekty. Skoro 
nenosím svetry, první vrstvu mám tričko s krátkým rukávem, pak třeba lehkou mikinu a bundu. Když 
není pod nulou, nosím jarně podzimní flísovku.  

Rukavice skoro nenosím, to už musí být, v zásadě jen na hory, na lyže, na běžky. Kulicha také běžně ne, 
ale do mrazů více pod nulou si ho vezmu. 

Nemusíme být blázni jako Wim Hof, ale pokud si z něj aspoň v něčem vezmeme příklad, tak chlad nám 
aspoň nebude tolik vadit, pravděpodobně se nestane naším přítelem jako jemu, ale nebude to už 
takový nepřítel, tak těžký soupeř jako byl před začátkem našeho otužování. 

Člověk dokáže hodně, když chce a když se nebojí, resp. svůj původní strach překoná. 

 

Síla dechu 

Dýchám, tedy žiju. Bez dechu nemůžeme přežít. Jakmile tělo dostatečně neokysličujeme, máme potíže. 
I zde narazíme na Wima Hofa. 
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Většina lidí dýchá mělce, povrchně. Automaticky, nevědomě. Přesto to k životu v podstatě stačí. 
Můžeme ale dýchat vědomě, hluboce, do břicha a využít některou z nabízených metod. Osobně jsem 
nejdřív zkoušel střídavé dýchání s cyklem jedné minuty, což odpozoroval dědek bylinkář (Břetislav 
Nový) od ještěrky. Tak nebylo to špatné, ale nikam mě to neposunulo. 

Až pak jsem narazil na dýchací metodu Wima Hofa a rozhodl si ji vyzkoušet. A u toho jsem vydržel. 
Provádím to v klidu vleže a trvá to tak čtvrthodinku a vlastně mě to přivede do takového meditačního 
klidu, příjemného mravenčení v prstech a tepla, že pak už jen poděkuji nahoru (Bohu) za dary a radosti 
života a poprosím o ochranu svých bližních, svou vlastní, a od místa, kde žiju, postupně přejdu k celé 
planetě. 

Ta základní Wimova metoda je dýchat 30-40 hlubokých nádechů nosem a výdechů ústy, pak při 
výdechu zatajit dech na 1 minutu (počítám do 60 až 70), pak se jednou nadechnout a vydechnout, 
následně nádech a při tom nádechu zadržet dech na 15 sekund a pak vydechnout. Toto je jedno kolo a 
mělo by se zopakovat celkem 3x.  Dýchám takhle (skoro) každý večer, většinou po 15minutovém 
cvičení. To vynechávám, když cvičím v sokole, hraju squash, nebo přes léto fyzicky makám na chatě či 
zahradě. Protože však nemakám pořád, zbyde mi čas i chuť na to cvičení (stačí vynechat večerní 
zprávy). 

Začal jsem s tím vším díky Covidu. Nemohlo se cvičit v sokolovně, hrát squash, plavat v bazénu. Tak 
jsem prostě chodil ven, začal cvičit doma večer a dýchat místo děsivých covidových zpráv. Měl jsem 
své pochybnosti a než abych se děsil, či spíše vztekal vždy, když v televizi vystupovali Svědkové 
Covidovi, to jsem si radši zalezl do pokoje a věnoval tu necelou hodinku sám sobě. 

Po čase už mi zprávy nechyběli vůbec a na cvičení a dýchání jsem si zvykl. Ono to dýchání také zklidňuje 
a tím snižuje stres (a že ho s Covidem bylo) a také zvyšuje výkonost. Wim Hof ve své knížce radí, jak 
dýchat a potom udělat třeba třicet kliků. To normálně neudělám, po tom, co cvičím v Sokole a pak 
doma, jsem na těch pěti, maximálně deseti. Nicméně jsem to vyzkoušel podle Wima a po rozdýchání 
jsem těch 30 kliků dal.  

Je fakt, že respirátor jsem nosil nerad, špatně se mi přes něj dýchalo, roušku jsem snášel líp. Ta se navíc 
dala lehce (pohodlně) strčit aspoň pod nos, tak jsem mohl dýchat a zároveň chránit druhé před 
kapénkami z úst při kýchání. A venku jsem dýchal svobodně s výjimkou těch prvních týdnů, ale to jsem 
měl hadrovou roušku, která mi tolik nevadila. Ve městě jsem chodil s rouškou pod nosem, mimo něj 
pod bradou. Prostě svobodě dýchání jsem dával přednost před ohrožením virem.  

Nakonec se snad ukázalo, že to moc k ničemu nebylo. Ale to mi bylo stejně jedno. Dýchám, většinou 
mělce, povrchně, běžně, ale aspoň jednou za den (úplně každý den v měsíci mi to nevyjde), si užiji 
vědomého, hlubokého dýchání podle Wima Hofa a má to na mě blahodárný účinek. 

 

Síla vzájemnosti 

Musíme si pomáhat. Nic naplat jsme tvorové společenští, potřebujeme komunitu. Prakticky žijeme 
lokálně a jsme na sobě spoluzávislí. 

Ten umí to a ten zas tohle. Spoustu věcí jsme dříve dokázali vytvořit svépomocí. Někteří lidé jsou chytří, 
umí organizovat druhé, umí inspirovat, vidět dál. Jiní jsou šikovní, zruční. Zkrátka lidé mají různé vlohy, 
různé zkušenosti, znalosti a dovednosti a mohou je nabídnout komunitě. 

Nejmenší jednotkou komunity je rodina (malá či velká), více rodin tvoří rod (kmen), více rodů už tvoří 
větší komunitu: obec, město, region a také národ. 

Říká se, že v jednotě je síla. A jednota znamená sounáležitost, vzájemnost. Je zde něco, co nás spojuje. 
Nás různorodé. Je to jednota v různosti. Jsou to „tři pruty Svatoplukovy“. Nikdy dlouhodobě vzájemně 
nespojí názory (ega), ale srdce (duše) spojují a tím základem je lidskost, z níž vyplývá respekt a 
tolerance. 
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Spojeni můžeme být (dočasně) proti společnému nepříteli a také proti němu bojovat. Ovšem spojovat 
se pro něco? To se v individualistické společnosti moc nenosí, zvláště když vznešené ideje vyčpěly a 
zmutovaly ve fanatické ideologie, virtuální ideologické souboje na sociálních sítích, a nakonec v reálnou 
válku vč. její propagandy. 

Ale mohlo by začít fungovat spojení pro život, spojení v lidství, kdy si lidé budou vzájemně pomáhat. 
Protože to nakonec bude podmínka přežití v těžkých podmínkách. Přežití lidství, zdravého jádra, které 
postupně vytvoří svět lidské důstojnosti, svět svobodný, zodpovědný, radostný a mírový. To si přeju 
z celého srdce a jistě nejsem sám. Otázkou je jen na jakých troskách starého světa se ten nový bude 
budovat.  

Síla razí cestu (Fit Via Vi). Spojme se tedy na těchto kvalitách lidství: moudrost, jednota, zdraví, radost, 
statečnost, spravedlnost, šlechetnost, píle, čest, síla, pokora, věrnost a láska. 

Ty hodnoty jsem nevymyslel, ale převzal. Někteří vědět budou, jiní by se asi divili. Najdete je totiž na 
stránkách Zlatého špendlíku. 

 

Jediná jistota je nejistota 

Zvykli jsme si na jistoty, na plány a cíle, vyznáváme většinově smrádek a teploučko a bojíme se změny, 
hlavně se bojíme, že o ty jistoty a bezpečí přijdeme. 

Nelžeme si do kapsy, o ty jistoty jsme už dávno přišli. S Covidem. Když si vzpomeneme, jak to s námi 
zacvičilo, co jsme si vše mohli na vlastní kůži vyzkoušet a jak nás to všechny změnilo a některé to 
postavilo i v rámci rodin proti sobě.  

Často jsme rozpojili stará kamarádství a spojili kamarádství nová. Ztratili jsme iluze, někteří i o sobě a 
díky tomu se jim podařilo vyrovnat se sami se sebou nebo najít cestu ke své duši. Ale hlavně to bylo 
(takové zrcadlení) o druhých lidech, o kterých jsme si mysleli, že je dobře známe. Ale i oni byli 
překvapeni z nás.    

Najednou v této mezní situaci se projevila jak ochota pomoci (šití roušek) v počátku, tak se časem 
objevily pochybnosti, a nakonec i odpor proti opatřením, která části lidí připadala nesmyslná. Spolu 
s neposlušností se vrátilo i udávání a represe. Objevily se dvě polarity ve vztahu ke Covidu a zejména 
pak k vakcinaci. Dva opačné názory, které spolu přestaly vést dialog a soustředily se na boj. 

Jak Covid, tak vakcína působily na různé lidi různě a postupem času se ukázalo, že nemoc byla 
nebezpečná zejména pro starší lidi, naopak nebyla nebezpečná pro děti a mládež. U vakcín to bylo 
naopak, zatímco u těch starších většinově fungovala a byla poměrně bezpečná, u mladých to s ní bylo 
mnohem problematičtější. 

Tak jsme se rozdělili na základě přístupu ke Covidu a k vakcinaci. A z vlastní zkušenosti vím, že mě 
překvapilo, jak se k tomu kamarádi a známí postavili. Šokován jsem byl doslova v místním Sokole. 
Zdatní cvičitelé a cvičenci a žádná obhajoba cvičení a dýchání jako podpory přirozené imunity, naopak 
poslušně zavřená tělocvična, poslušně respirátory (i při cvičení) a v naprosté většině očkování. Byl jsem 
tam se svým názorem v podstatě osamocený, ale úplně sám jsem nebyl.  

I bez mé aktivity na sociálních sítích (které nemám rád a nepoužívám) jsem se postupně seznamoval 
s lidmi, kteří mají podobné názory jako já. A také mě to u některých známých překvapilo.    

Fakt je ten, že strach byl hmatatelný. Jako je i nyní, kdy probíhá válka na Ukrajině, kdy nás čeká 
energetická a ekonomická krize. Strach je přirozená výbava pudu sebezáchovy, „ještěrčí“ mozek, jež 
přirozeně (automaticky, instinktivně) reaguje na stres: útokem, útěkem, příp. ztuhnutím (dělat 
mrtvého). 

Jenže člověk jako tvor myslící disponuje i strachem, který si vytváří ve své mysli. Ohlíží se do minulosti 
a predikuje si budoucnost. A tady ten strach dokáže být záludný. Soustředí naše myšlenky na program 
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strachu, něco hrozného se stane. Tak vám to v hlavě šrotuje, až se to opravdu stane. Proč? Protože 
tomu věnujete příliš pozornosti, příliš energie, nedokážete přepnout, bojíte se, a to vás stravuje. Tento 
strach je stresující a je to hlavně program ve vaší hlavě. 

Jasně, budou horší podmínky k životu, zima může přinést různá překvapení, mohou přijít blackouty, 
může se omezit spotřeba energií, vypínání určitých segmentů, pravděpodobně to otřese naší jistotou 
v samozřejmost, že voda z kohoutku teče, že v zásuvce je proud, že mobil vždy někde dobiju, že 
nemohu být nezaměstnaný, protože můj zaměstnavatel nemůže zkrachovat, že nákupní centrum bude 
otevřené, jak jsme zvyklí, že vždy vyberu z bankomatu, … 

Zkrátka jistoty padly. Propadá se i důvěra v autority a instituce vč. médií. Vše je v pohybu, mění se a 
budeme se muset přizpůsobit. Projevit svou životaschopnost a odolnost ve ztížených podmínkách. Kdy 
jindy? Nemá smysl panikařit, asi ani nemá smysl se nějak důkladně připravovat (zásoby apod.), ale má 
smysl s tím počítat, aby člověk, když se něco takového přihodí, nebyl zaskočen a na danou situaci 
přiměřeně reagoval. Život přináší různé situace, často nečekané, překvapivé, s nimiž je nutné se nějak 
vypořádat a platí to jak pro jednotlivce, tak pro společnost.  

Český a moravský venkov si vzpomíná na svou soběstačnost a obnovují se záhumenky, shání dřevo, 
kupují se (či obnovují) kamna, staví komíny. Zkrátka bez ohledu na „pražské žvanění a sliby“ na venkově 
dají lidé ještě na své paže, sounáležitost, svépomoc, zkrátka na pud sebezáchovy a životaschopnost.  

Tak se nebojme ztráty jistot a přenastavení světa, jen si přejme, aby ta naše realita byla taková, o jaké 
sníme, ne taková, které se bojíme a z níž máme hrůzu a jsme vyděšení k smrti. Pamatujme, že pravda 
osvobozuje, cenzuru potřebuje lež, odvážnému štěstí přeje a láska hory přenáší.  

 

Milí Vietnamci 

Vcházíte spolu s námi do těžkých časů, které nás prověří až na samé dno lidství. Obdivuji vaši 
vzájemnost. Jistě, jste tady menšinou, a ne vše se nám musí líbit.  

Ve vašem městě ve městě (SAPA) jsem nebyl a asi by se mi tam moc nelíbilo, jako se mi moc nelíbilo 
na vietnamských tržnicích u hranic. 

Nejste určitě všichni stejní. Dokonce vás už umím rozlišit a některé z vás znám jménem. Jste však 
houževnatí, odolní a vzájemně si pomáháte. Pracujete každý den, bez vás by mnohé krámky zavřely. 
Přesunuli jste se z tržnic při hranicích do kamenných obchodů. Většinou pronajatých, nebo jste už 
vybudovali vlastní.  

Vaše mladá generace ovládá češtinu lépe než její čeští vrstevníci, často studuje, je velice učenlivá a 
cílevědomá. Rodiny drží pospolu.  

Rád k vám chodím nakupovat. Je to bez front, bez buzerace. Možná o něco dražší, ale výběr je celkem 
slušný. A teď k nadcházející zimě.  

Ceny energií se utrhly z řetězu, také inflace. Zima bude asi krušná. Plyn nějakou dobu určitě vydrží, 
ceny vláda pod tlakem zastropovala, ovšem zda se vyhneme kolapsu je opravdu otázkou. On ten kolaps 
je svým způsobem výchovný. Ne nadarmo se říká, že pýcha předchází pád. A my tady v Evropě pyšní 
jsme, zvláště někteří a srazit hřebínek si bezpochyby zasloužíme. S poklesem životní úrovně se tak nějak 
počítá a dá se přijmout celkem v pohodě, také snížení komfortu není nějak zvlášť hrozné. Horší je to se 
ztrátou lidské důstojnosti a tady bude třeba projevit soucit a pomoct. V tom je totiž lidství.  

A mně tak připadá, že to lidství vy máte tak nějak přirozeně, my jsme ho částečně ztratili a částečně ho 
ostýchavě v běžném životě schováváme, ale jsou chvíle, kdy ho necháme projevit (povodně, tornádo 
apod.). Co vy? Odjedete hromadně do Vietnamu, kde minimálně nebudete mrznout a příbuzní vám 
pomohou, nebo tu zůstanete s námi a pomůžete nám to přežít? Jste totiž asi více adaptabilní, více 
odolní díky své vzájemnosti. Umíte ještě počítat, možná byste dokonce prodávali i bez pokladen na 
proud, vzali do ruky papír a tužku a spočetli nákup.  



9 
 

Na vsi, kde je jediný krámek a máte ho pronajatý, by to nejspíš šlo. S organizací (a ochranou) by vám 
mohli pomoct místní dobrovolní hasiči. Velké hypermarkety budou při blackoutu zavřené a možná 
budou cíleně rabovány (když bude hlad).  

Těžko říct, jak to v případě blackoutu bude vypadat se zásobováním potravinami v malém městě, kam 
již dávno dorazily supermarkety. Vy i tady můžete být jejich alternativou.  

Jste životaschopní a možná díky tomu pomůžete zachránit či znovuobnovit Česko, potažmo Evropu. 
Nebo to vyhodnotíte tak, že si vaši obětavost, pracovitost, houževnatost a lidskou vzájemnost ani 
nezasloužíme a vrátíte se do své původní domoviny, kde vám třeba bude líp. 

A také tam může být navíc i víc bezpečno. Do hlav vám nevidím, vaší rodné řeči nerozumím. Snažím se 
k vám chovat s úctou (i proto, že obdivuji vaši píli) a vy mi ji oplácíte. Dokonce nemáte problém být 
vlídnými i na ty, co se k vám chovají neuctivě. A to se mi na vás líbí. 

Možná přijdou chvíle, kdy se od vás budeme učit té vzájemnosti, sounáležitosti. Nebo také ne, pokud 
zůstaneme pyšní, nebo pokud odletíte do teplých krajin, abyste se ochránili před zimou. Protože zima 
v těchto krajích bude letos určitě mimořádná. Svým způsobem zocelující.          

 

Je soběstačnost problematická?  

Děláte správnou věc, pěstujete si ovoce a zeleninu, zavařujete okurky, plníte mrazáky, cukety 
zpracováváte snad na sto způsobů, sušených bylinek na čaje máte také dost.  

Za prvé vás to baví. Zkrátka to rýpání v hlíně, to pozorování, jak to všechno roste a zraje, to napětí, zda 
to dozraje, kolik toho bude a jak to bude chutnat. A co se urodí víc a co míň anebo vůbec. A fyzická 
práce na čerstvém vzduchu prospívá tělu a v případě, že je radostná, tak i duši. 

Celkem stabilně se urodí cibule, většinou jsou i jahody a rybíz, ikdyž jahod je občas víc, občas míň. Letos 
jich bylo o něco míň. Cukety. Už jsme se naučily dát jen dvě rostlinky a stejně je jich pěkná úroda, 
kterou nestačíme zpracovávat a musíme i něco rozdat. Slušná je i dýně hokaido. Pak tu jsou okurky 
nakládačky a červená řepa. Letos bylo okurek moc, ale řepa se nevydařila. Za to pórku je letos dost. 

Snad poprvé nám dozrály švestky, také nějaká broskev byla a moc jablek, bohužel dost malých. Přesto 
jsme do moštárny dali ke zpracování 47 kg našich jablek. Mošt jsme museli rozvést k příbuzným, jinak 
by se zkazil. 

Brambory nedáváme, nicméně na chatě jsem nevyhodil staré brambory na kompost, ale zasadil a 
překvapivě jsem sklidil asi bedýnku docela slušných brambor.  

Letos jsme měli tak akorát hrachu, tak akorát rajčat, moc paprik, mrkve a pórku. Problém v té 
soběstačnosti je nejvíc v tom, že je to záležitost sezónní, tj. najednou v krátkém čase toho máte hodně 
až nevíte, co s tím. Musíte část rozdat. 

A i tady je kámen úrazu. Zeptáte se příbuzných, kamarádů a oni si to ani nechtějí vzít (navíc zadarmo). 
Už si to třeba koupili jinde, přitom vědí, že zahradničíte a stačilo by se zeptat na přebytky. Ani vlastní 
děti se nezeptají, zda třeba nemáme jahody navíc. Když jim je doneseme, pak mají radost, ale že by si 
sami došli?  

Kdyby nás to mělo živit, asi bychom museli mít nějakou aplikaci či co. Fakt nevím. Čerstvou zeleninu si 
dopřejeme, ale stejně je jí nejvíc mražené. Nějaká jablka jsme snědli čerstvá, dost jich skončilo ve 
štrůdlu, ale stejně nejvíc jich je v moštu. 

Máte toho sice hodně, ale nestíháte to zpracovat a sníst. Zavaříte třeba 40 sklenic okurek, další rok 
okurky ani nepěstujete, přesto máte ve sklepě ještě desítky sklenic z minulých let. Prostě nestíháte. 
Kdyby byl hlad, možná, že byste jich snědli víc. Pokud by šla elektrika (nevytekl mrazák) a mohli byste 
vařit, pak z vlastních zásob byste mohli zpracovat mraženou mrkev, hrášek a pórek a k tomu přikusovat 
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kyselé okurky. Možná by se našla i mražená dýně (na polívku), nějaký ten rybíz, maliny (také jsme sbírali 
houby a borůvky), zapíjeli byste to moštem nebo mátovým čajem. 

Jistě máme i těstoviny, rýži, nějaké rybičky, konzervy, v mrazáku kromě moštu a mrkve i nějaké maso 
se najde. Ikdyby se teď jídlo nedalo koupit, tak nějakou dobu vydržíme.  

Horší je to se soběstačností energetickou. Ve městě (v paneláku) vůbec, závislost na plynu (topení, 
vaření) a samozřejmě elektrice, vodě z kohoutku. Dalo by se chvíli vařit na kempingovém vařiči, 
přitápět si přímotopem a pít vodu z kanystru, svítit baterkou a svíčkami.  

Na chatě by se dalo chvíli čerpat vodu i bez proudu z expančky, příp. ze studny pomocí nádoby a 
prádelní šňůry, nebo brát vodu z potoka a filtrovat ji přes živočišné uhlí. Svítit petrolejkou, topit 
z propan butanové lahve a snad i dřevem v krbovkách, pokud bude komín (přislíben, ale ještě tomu 
něco chybí). Na záchod se může do kadibudky.  

Šikovné ruce by mohly vyrobit kurník, oplotit kousek místa pro slepičky a zajistit si vajíčka. Jenže to 
byste tam museli být pořád, nejen v létě a o víkendech. To se dá realizovat v důchodu, ale ten zatím 
nehrozí. Anebo změnou obživy. K tomu musíte najít další spolupracovníky, kteří udělají to, co neumíte, 
nebo se vám do toho nechce. Anebo se naučíte to, do čeho se vám tak nechce a neumíte to. Jde o to, 
že to, co vypěstujete či vytvoříte, se musíte naučit nějak prodat, aby vás to uživilo. 

Ano, můžete žít skromně a přitom šťastně, relativně soběstačně, nezávisle a svobodně. Nicméně úplná 
nezávislost a soběstačnost neexistuje, zvláště nežijete-li sám. Důležitá je ale spolupráce, každý z lidí 
něco umí, něco, co může nabídnout druhým. Nějaká komunita už může být více méně soběstačná a 
nezávislá.  

Ale k tomu nás ještě nic nedotlačilo, když vidíte ty zahrady u domů (a to i na venkově). Ale o tom třeba 
příště.  

 

O čem vypovídá zahrada? 

Zahrada může vypovídat o všem možném, stejně tak jako dům či byt. Především by pak měla vypovídat 
o svých majitelích a uživatelích.  

Zůstaňme chvíli ještě u bytu. Byt je místo, kde se bydlí, kde se žije, kde se schází lidé sobě nejbližší 
(rodina), a který by měl být pro rodinu domovem. Pokud je byt opravdu domovem, je to z něj cítit a 
někdy i vidět. Poví vám o svých majitelích (či uživatelích) více než oni sami. 

Dnes jsou byty i trochu jiné, neosobní, možná více galeriemi pro ukazování než skutečnými domovy. 
Jsou sice hezké, moderní, čisté, ale přitom neútulné, nemáte z nich dobrý pocit. Víte (cítíte, tušíte), že 
majitelé se před vámi budou předvádět, leštit své ego, ukazovat své snobství. Prostě galerie a kýč.  

Asi jste zaznamenali televizní pořady typu „Jak se staví sen“, kdy vám byt zrekonstruují odborníci podle 
svých tvůrčích představ. Podobně se vysílají pořady o zahradách. Tam se vyřádí zahradní architekti. 
Občas se na to podívám, může tam být i inspirace. A je to na konci moc hezké, majitelé zahrady jsou 
z toho paf.  

Jenže zahrada je živý organismus, kromě architektů, kteří dílo stvořili, nastupují majitelé, kteří ho 
udržují a rozvíjí a do toho jim samozřejmě fušuje i sama příroda. Zahrada je ale výkladní skříní majitele 
a vypovídá o něm mnohem víc, než si třeba sám uvědomuje. Mně by zajímalo, jak ty skvostné zahrady 
vypadají po několika letech?     

Když dnes projdete vilové čtvrtě ve městech nebo novou výstavbu na venkově, jde výhradně o okrasné 
zahrady, krátce střižený trávník, túje, garáž, bazén. Zahrady užitkové jako by patřily do minulého 
století. Přesto jsou, většinou v zahrádkářských koloniích. Ale vznikají i komunitní zahrady. 

Do své zahrady by měl dát člověk část své duše, svou vlastní tvořivost. A jak to máme my? Zatím si stále 
držíme dvě zahradní místa. V místě bydliště dostupnou užitkovou zahradu v kolonii, kde máme pár 
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ovocných stromků a převážně zeleninové záhony, doplněné květinovými záhony a skalkou, tři větší 
travnaté plochy, které se sekají v jiný čas. Nad zahradním domkem sekáme méně často. 

A pak máme velký prostor na chatě. Tam převažují dvě travnaté louky, resp. jedna rozdělená 
příjezdovou cestou. Louka nad cestou je zakončena vysazenými topoly, které oddělují pozemek od 
silnice, spodní louka pod cestou mírně svažuje k potoku, který je po obou stranách lemován břehovým 
stromovým porostem převážně olší.  Horní část se seká na menší výšku, spodní na větší a většinou ne 
celá. Za chatou máme ostrůvky nesečené louky, resp. sečené jen kosou. 

Horní část si hlídá žena, u vjezdu je malý záhon květin, na druhé straně je vyvýšený svah, na němž 
dominuje skalka, směrem k silnici jsou lesní jahody a bylinky, na druhé straně rybíz a vedle záhonek na 
svahu na pár cibulí a brambor. Nahoře na svahu jsou maliny, které byly před pár lety osvobozeny od 
kopřiv. Na spodní straně u cesty je od chaty asi do dvou třetin ke vjezdu květinový záhon.  

To je prostor naší zahradnické tvorby. Po vytrhání kopřiv byl na prostranství části bývalého zrušeného 
rybníka vytvořen koupací biotop s rostlinami, vytěžená zemina tvoří vyvýšeninu, která postupně 
přirozeně zarostla převážně travinami. Na druhé straně od jezírka vršíme kompost na bývalé hrázi. 
Tady v tomto prostoru s přírodou spolutvoříme, velkou část necháváme na ní. Za vysokým dubem a 
z druhé strany za kompostem se směrem k potoku rozkládá náš les, tedy spíše prales. Toto místo je 
námi netknuté a tvoří si tady sama příroda, my jen uklízíme bordel, který občas přinese velká voda.  

Tvorba bývá spontánní, prostor je otevřený a sama příroda určuje, co nám dovolí pěstovat a co ne. Tak 
např. srny a možná i psi nám nedovolili mít tu túje. Ale ujal se zlatý déšť a ibišky. Kromě pampelišek a 
sedmikrásek se na trávnících objevují i jiné rostlinky, míváme sasanky, ty spíš v lese a jeho blízkosti, 
pryskyřník, objevily se i třezalky, pomněnky, silenky, rozrazil, mochny, zvonky a další, které ani moc 
neznáme. Většinou je ale přeroste tráva. Na loukách v okolí bývá třeba kakost, krvavec toten, jetele. 
To se u nás ještě neuchytilo, nebo jen okrajově.   

Louku jsme si nakonec rozdělili, horní menší část seká žena, dolní větší já. Přece jen žena má ráda trávu 
posekanou a já mám rád ji. Tak si ten svůj díl taky posekám, ikdyž bych osobně sekal méně často. Něco 
jen kosou, něco postupně, ale vždy o něco málo výš. 

Tvoříme v souladu s přírodou, resp. přírodě necháváme místo a ona se nám odměňuje (krásou květin, 
motýlů, zpěvem ptáků atd.). Pokud bychom byli na chatě nastálo, už máme vymyšleno, kde by mohly 
být zeleninové záhony a kde bychom mohli mít slepice.  

Pak bychom tu naši pěstitelskou zahradu pustili. To však ještě nenastalo, byť se to přibližuje. Jedním 
důvodem k trvalému přesunu může být blížící se důchod a druhým možný kolaps civilizace a schůdnější 
přežití na venkově.     

 

Zkušenost je nepřenosná 

A každá cesta je jedinečná. Proč? Protože nejsme kopie, každý jsme originál, přičemž jsme v základu 
podobní, ne-li stejní. Zároveň jsme každý součástí celku.  

Celek si můžeme definovat různě. Nejblíže máme rodinu, sousedy, obec, širokou rodinu. Pak následuje 
vlast, kontinent, planeta, sluneční soustava, galaxie, vesmír. Všeho toho jsme součástí. Jsme součástí 
lidstva, přírody, civilizace, národa, lidské rasy.  

Kdo máš rád škatulkování a třídění, zařaď se, definuj se. Svět se nám jaksi zrcadlí a my ho vnímáme 
svými smysly. Co vidíme na vlastní oči, považujeme za realitu. Vlastně ne tak zcela, díváme se na filmy, 
pohádky, čteme knihy, mnozí žijí virtuální realitou zprostředkovanou z modrých obrazovek televizí, 
počítačů a mobilů. Ale stačí vyjít ven, vypnout televizi a vnímáme jinou realitu tzv. na vlastní oči. A 
každý může vidět na stejném místě, ve stejnou dobu něco jiného. 
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Posloucháme hudbu (písničky) v rádiu, na PC, v mobilu, nebo v jiných nosičích, nebo na živém koncertu, 
ale zažíváme i jinou realitu, když si sami zazpíváme nebo zahrajeme na nějaký hudební nástroj. Posilující 
je společné zpívání třeba u táboráku, nebo v nějakém pěveckém sboru. 

Také si leccos ohmatáme, nádherné je to prvotní nesmělé láskyplné ohmatávání pubertální prvních 
lásek, polibky, dotyky. Ono to hmatové vnímání při objímaní někoho, koho máte rád, je zkrátka boží. 
Rukama hladíte, rty se dotýkáte a tělo vyplavuje endorfiny a hormony štěstí. Jako miminka jsme to 
vnímali v náruči svých maminek a tatínků, později jsme si do náruče vzali vlastní děti.  

Něco zaznamenáme i svým nedokonalým čichem, a tak vnímáme pachy libé – vůně a (zá)pachy nelibé 
– smrady. To vše máme společné, vrozené a záleží jen na nás, co z toho budeme rozvíjet.  

A jak žijeme, leccos zažíváme, tím získáváme zkušenosti a ty máme různé a často nějaký nepříjemný 
zážitek z raného dětství nedokážeme překonat. Já se ve školce pozvracel po rajčeti a dobrých třicet let 
jsem rajče nevzal do pusy. Přitom rajskou omáčku jsem normálně jedl, kečup jsem také používal, ale 
rajče jako takové jsem odmítal. Pak jsem se seznámil s rajčatovým salátem s majonézou a posléze si 
začal dávat rajčata jako přílohu, ke chlebu, v zeleninových salátech. Nakonec jsem svůj prvotní nelibý 
zážitek překonal. Skoro. Rajče samotné bez zakousnutí ještě něčeho jiného k tomu si nedám.  

V dětském věku jsem krásně kreslil. Měl jsem knížky z pravěku (Augusta – Burian) a dokázal v šesti 
letech podle vzoru nakreslit šavlozubého tygra. Kreslil jsem tužkou, maloval temperami a olejovými 
barvami. Ve druhé třídě přišlo „zabití“ talentu čtyřkou z kreslení kvůli rozpitému obrázku kapesníku 
s nerovnými pruhy malovaného vodovkami. Paní učitelka mi zkazila radost a já se už k radostnému 
kreslení a malování nikdy nevrátil. Nedávno jsem to zkusil, něco z toho vzniklo, ale rozhodně to 
nedosahovalo té úrovně jako před více než 50 lety. Možná kdybych denně trénoval, třeba bych se 
zlepšil. 

Jako malý kluk jsem recitoval, hrál školní divadlo, zpíval ve školním sboru. Když byly mé děti malé, 
chodili jsme do loutkového divadla a já se stal jeho členem. Pak jsme s dětmi měli dvanáct let své vlastní 
ochotnické divadlo, hráli jsme pohádky včetně vlastních autorských kusů. Zvali jsme k nám jiné soubory 
a také jezdili se svým „cirkusem“ jinam.  

Chtěl jsem se naučit hrát na kytaru, v dětství mi to moc nešlo, táta, který hrál, se mi snažil pomoct, ale 
já to tenkrát nedával. Pak jsem se to naučil až na vysoké škole a dodnes si občas zahraju u táboráku. 
Tak jsem nakonec tátu dohnal (mezitím i můj brácha) a můj syn mě předehnal.   

Všechno to mi pomohlo, když jsem přednášel na odborných konferencích a následně učil na střední 
škole. A samozřejmě nyní na domovních schůzích, někdy opravdu emočně vypjatých. Od mala jsem 
chodil s dědou na zahrádku a tam jsem si vybudoval svůj vztah k půdě. Bez zahrádky a pěstování 
nějakých plodin a květin si nedokážu svůj život představit. Fakt je ten, že v současné době starat se o 
zahradu (v místě) a chatu (vzdálenou 80 km) je časově dost náročné, když člověk ještě chodí do práce. 
Ale zvládáme to. 

A zvládám i psát, snad proto, že mě to stále baví, že přichází inspirace a že se občas potřebuji vypsat ze 
smutku a naštvání, když musím zabrousit do toho internetového světa iluzí. Životní zkušenost je 
nepřenosná a zaplať pánbů za to. 

 

Z mého pohledu 

Aktuální dění je dynamické. Je to proces. Je to proces přeměny, transformace. Konec jedné etapy, 
jednoho období zaměřeného na neustálý růst (výroby, zisků, spotřeby), na plundrování planety, na žití 
jedněch na úkor druhých.  

Je tu přítomen neustálý boj. Rozdělování a panování. Navíc tu eskaluje probíhající válečný konflikt. Tzv. 
„speciální vojenská operace“ skončila anexí Donbasu, z ruské strany připojením čtyř příslušně 
ukrajinských oblastí s převážně ruskojazyčným obyvatelstvem k Ruské federaci. Nyní začala z Putinovy 
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strany „regulérní válka“ a konflikt nadále eskaluje ruským bombardováním ukrajinských měst, a 
především ukrajinské energetické infrastruktury jako pomsta za poničený Kerčský most. To už se 
přestává líbit i Číně. Dá se to ještě nějak rozumně ukočírovat a dostat strany konfliktu k jednacímu stolu 
o podmínkách příměří?     

To nevím. Ale pokud má lidské společenství a Země vůbec přežít, musí se vše změnit. Planetární zdroje 
jsou omezené a lidské společenství se bude muset přeorientovat na spolupráci a mír, bude muset 
změnit své myšlení, své zvyky. Nepotřebujeme nadprodukci, bude potřeba být umírněnější ve 
spotřebě, mohla by fungovat cirkulární ekonomika (méně těžit a více využívat druhotné suroviny a 
odpady), výrobky by mohly být na míru a vydržet dlouhodobě, měla by se prosadit lokální svépomoc a 
soběstačnost, lidé by měli získat víc volného času pro sebe, pro své sebeuvědomění a seberealizaci.  

Pro tvorbu své reality. V nově budované společnosti by se měl více uplatnit ženský prvek, tj. ten prvek 
horizontální, spolupráce, mateřská péče. Prvek mužský, hierarchický a vertikální by měl ustoupit do 
pozadí, ale spíše se transformovat na prvek ochraňující, na dodání mužské síly tam, kde je jí zapotřebí.  

Měl by přijít konec práce pro zisk někoho na úkor druhého, penězům by měla být vrácena jejich 
praktická hodnota spočívající v ocenění tvořivé práce a jako prostředek směny zboží a služeb. Ne jako 
prostředek nadvlády nad druhými (např. nevyvážený vztah bank a jejich klientů). Práce, resp. tvorba 
by měla být radostná a její výsledek by měl přinést potěšení (užitek) jak tvůrci samému, tak tomu, kdo 
si koupil výrobek nebo objednal službu. 

Nadcházející krize by měla být takovým probuzením, možná i velkým otřesem. Vlády tu zklamou, 
protože jsou zabředlé v minulosti a neumějí čelit takové krizi. Nabízejí jen recepty minulosti a 
v byrokratickém systému jsou nepružné, neznají souvislosti, nechtějí odstranit příčiny, řeší jen důsledky 
a většinou špatně, nepoučí se z chyb, jen vrší problémy (tupá byrokracie). Jsou ve vleku svého ega a 
chtějí si za každou cenu upevnit moc. 

Vše musí vyrůst ze spodu, postavené na záležitostech srdečních, tj. konání v souladu se svou duší. Nové 
vztahy, nová ekonomika a společenské uspořádání by mělo být svobodné, zodpovědné a duchaplné. 
Z mého pohledu stojí za to o takovou mírumilovnou (soucitnou a láskyplnou) společnost usilovat.  

Ze svého pohledu řeším, zda už nenastal čas opustit městečko a práci a přesunout se na venkov, což 
jsem původně zamýšlel až v důchodu. Impulsem může být už tato zima. Přemýšlím, jak na nás dopadne 
v panelákově a co to s lidmi udělá? Jak budou lidé reagovat, když nebude fungovat to, na co jsou zvyklí? 
Jak rychle se s tím vyrovnají? Kdo z lidí bude ochoten a schopen přiložit ruku k dílu a pomoct ostatním? 
Jak budou fungovat představitelé města? 

Počítám s tím, že se budu snažit nějak to se sousedy tady dát. Co má vlastně smysl? Rekonstruovat 
plynovou kotelnu? Ano můžeme tím snížit spotřebu, emise, ale základem bude stále plyn. Nebo 
přemýšlet o jiném typu vytápění a celé to nechat přestavět? Třeba se objeví a budou k dispozici 
nezávislé a k přírodě šetrné technologie vytápění. Třeba to válečné běsnění skončí relativně brzy a 
relativně šťastně. A pak plyn opět poteče jako dřív a infrastruktura plynárenství bude moct být 
zachována a rozvíjena.  

Třeba najdu nového „převozníka“ (toho, kdo to po mně převezme) a už mě to nebude zajímat. Nebo 
už nebudu součástí tohoto světa. Proto Carpe diem, užívej dne. Navíc nám teď příroda dopřává, 
protože je hezky a poměrně teplo. 

Nicméně už jsem vymyslel, jak to udělám. Z chaty si přivezu jeden z přímotopů a campingový plynový 
vařič s náhradní kartuší. Koupím ještě jednu plnou PB láhev na chatu, abych měl zásobu plynu a 
uvidíme, kdy se podaří udělat komín a zprovoznit malá kamna. Dřeva je poměrně dost. Navíc tam 
v zimě trávíme jen část zimních a jarních prázdnin, někdy i nějaké víkendy na lyžích či běžkách.  
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Udělat dojem!  

Téměř celá dnešní moderní společnost je doslova posedlá tímto: udělat dojem. Mobil a sociální síť 
k tomu jsou dokonalé prostředky. Každý, kdo chce, kdo to potřebuje, může na ostatní udělat dojem. 

Ono to vytváření dojmu zplodilo i zaměstnání. Dříve to byly hlavně reklamní firmy, co tam bylo 
kreativců, kteří měli za úkol vytvářet ty pravé dojmy, aby si klienti zadavatelů reklam koupili i to, po 
čem ani netouží, ani to nepotřebují, ale vědí, že tím na ostatní udělají dojem.  

S rozvojem sociálních sítí dnes může každý udělat dojem minimálně na ty, co ho sledují. Tak se zrodili 
youtubeři a influenceři, kteří, když mají vliv a hodně sledovatelů, přináší jim to i zisky z reklamy, když 
(ne)nápadně cosi propagují. Původně to byla jen zábava, možná cesta z nudy, ale postupně se někteří 
stávají „celebritami“ a protože fanouškovství vydělává, mohou zábavu proměnit v práci, kterou se živí. 

Jenže je třeba neustále přicházet s novými nápady a ty mohou (musí?) být šokující. A pak z toho může 
vyrůst závislost, jak u tvůrců, tak i jejich sledovatelů. Honba za lajky, za odměnou, za tím uspokojivým 
omamným pocitem štěstí (dopamin) neustále roste a vyžaduje už ne kreativitu, ale nutkání přijít 
s něčím novým. S něčím, co zaujme, co šokuje, co nasbírá nejvíc lajků.  

Jde to do hloubky? Ani omylem, klouže to po povrchu, aby to přilákalo co nejvíc lidí a přimělo je to 
k lajkování. Byla by to „nevinná“ hra, která by hlavně škodila těm, kteří ji propadli, kdyby tomu lajkování 
a vytváření dojmu, nepropadlo tolik lidí. Hodně chytlaví byli zpočátku umělci. Asi největší průšvih je, 
když tomu propadnou ti, kteří by měli řešit reálné úkoly, znát souvislosti a veřejně sloužit ve prospěch 
správy země. To jsou další veřejně činné osoby jako politici, šéfové velkých korporací, státních institucí, 
žurnalisté a další.  

Zvykli si vytvářet dojmy na Twitteru či facebooku, sbírat lajky za fotky, krátké texty a videa, mají své 
fandy, vytvořenou sociální bublinu, zkrátka jsou doslova očarováni touto virtuální realitou, že na 
fyzickou realitu už nemají tolik času, nebo už ani ty dvě reality nerozeznávají.  

A vůbec netuší, co řeší a jak žijí jiní lidé. Hlavně ti, kteří zkrátka v tomto světě vůbec nejedou, příp. 
jedou, ale ne s tím hlavním (spíš propagovaným) proudem dojmů, protože ti si vytvářejí dojmy jiné, 
často i úplně opačné. 

Zdá se, že celá dnešní moderní společnost spojená IT technologiemi, jede jen na dojmech. Překážejí jak 
fakta, tak přírodní zákony, ale i city, pocity, pochybnosti, chyby, přemýšlení.  

Protože dojem byl stvořen, my (jeho stvořitelé) vám ho předkládáme ne k přemýšlení a diskusi, ale jako 
návod k použití, kterým se budete (muset) řídit. A co my pochybovači, kteří o tom přemýšlíme a 
chceme to pochopit? Kteří se ptáme proč a jak? A odpovědí nám je neptej se a plň si své povinnosti. 
Drsnějšími slovy drž hubu a krok.  

Jaká je budoucnost společnosti, která je založena na vytváření dojmů? Ve společnosti, kde moudrost, 
respekt, laskavost a pravdivost byla odsunuta na periferii a do popředí se dostala chamtivost, 
zbabělost, hloupost a nenávist? Taková společnost nemá budoucnost a pracuje na svém zhroucení, 
kolapsu. Přestože se mohla poučit a vyhnout se tomu.  

Bacha na to, to je zase můj dojem, takže jsem v tom taky. Ono již svou přítomností na internetu a na 
blogu. Byť v menší míře než na sociální síti.  

Faktem je, že z dojmu můžeš mít dobrý pocit. Ale už se ho nenajíš, neobejme tě a nezahřeje. To už 
dojem není, to je fakt. Tedy fyzická realita. 
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Kam zmizel další mlíkař?   

Nedávno jsem zjistil, že zmizel další „mlíkař“. Petr Bajnar se už na blogu nevyskytuje. Pro mě a jeho 
pravidelné čtenáře je to škoda. 

Jeho filosofické texty jsem měl rád. Nejhorší na tom je, že „odejitý“ bloger mizí beze stopy. Nezůstanou 
po něm ani staré články. Je mi to líto. Čímpak si to asi vysloužil? To už nezjistím. Jistě to bylo něco, co 
nebylo vhodné dál šířit, protože z hlediska administrace blogu to byla dezinformace, tedy nepravda či 
lež. Proč je asi oblíbený vtípek: „Jaký je rozdíl mezi dezinformací a informací? Nevím. Půl roku“. 
V novější verzi jsou to už jen tři měsíce. 

Jsem stejný ročník narození jako náš premiér a jako můj oblíbený komik z dob „České sody“ Petr 
Čtvrtníček, který je nyní tváří nové očkovací kampaně proti Covidu. Dva stejně staří Petrové jsou 
očkovaní, premiér určitě 3x, druhý Petr se nechal očkovat v přímém přenosu počtvrté (pokud jsem to 
dobře pochopil). 

Oba dva Petrové Covid prodělali, dokonce nová tvář kampaně poměrně těžce. Očkování věří a zdá se, 
že nemají žádné pochybnosti. Přeji jim hodně zdraví, a k tomu ještě dlouhý život. Už sice vědí, že je 
vakcína nechrání ani před reinfekcí ani před přenosem nákazy na druhé, ale věří, že ochrání jejich život 
před těžkým průběhem a smrtí.  

Před smrtí na Covid. Před smrtí z jiné příčiny, např. autohavárie, je očkování neochrání. Očkovaný 
nejsem, nemoc jsem také prodělal. Bylo to intenzivní, leč poměrně krátké. Jsme všichni tři stejně staří, 
mohli bychom se nabídnout např.  k desetiletému výzkumu, kdy se budou sledovat naše onemocnění 
a samozřejmě do těch 68 let může někdo z nás už i zemřít.  

Pokud bychom to měli vysledovat dle dřívějšího zapáleného boje (vaxerů a antivaxerů) na sociálních 
sítích, už bychom podle jedněch nebo podle druhých měli být již mrtví, nebo zemřít brzy. 

Tato „zvrácená“ soutěž mezi námi třemi staršími pány má jednu nevýhodu. Kdyby nedejbože zemřel 
některý z Petrů, tak já se to dozvím, protože to jsou známé osobnosti a bude to zaznamenáno 
v médiích. Pokud bych ale zemřel já, nemají se to pánové, jak dozvědět. Virtuálně známý jsem jen tady 
na blogu, a to je marginální záležitost a pak hlavně v lokalitě, kde žiji. 

A tady na blogu mohu také rychle „zemřít“, stačí napsat něco ne(v)hodného, co nebude vyhovovat 
kodexu nebo zásadám komunity.  Ani tak se nebojím, že by mě v tom ohrozilo neočkování a nějaká 
nová mutace, ale spíš má „nevymáchaná huba“. Tedy správně řečeno, ehm napsáno: nějaká neodbytně 
dotěrná myšlenka a svrbějící prsty na klávesnici, co si řeknou k čertu s autocenzurou. Nebo se jen 
přihodí nevyhovění něčím (dle mé úvahy) naprosto neškodným a bude následovat absurdní výmaz 
blogera. 

Blog idnes zasáhlo něco jako „vymírání druhů“ a tím je oslabena původní bohatá různorodost, moderně 
diverzita. Nejlepší fór je, že ti nejvíc křičící zastánci diverzity, ji neustále zmenšují.  

Osobně nevím, co přijde dřív, zda administrátorský výmaz, nebo zda spáchám „rituální blogerskou 
sebevraždu“ a skončím zde nejen se psaním, ale i se čtením. Ještě tu poměrně dost blogů čtu a většinou 
mě baví, ale mí oblíbení autoři ubývají, nebo přestávají tak často publikovat. 

Ale nacházím náhradu. Díky zákazu v rádiích jsem znovuobjevil Ivana Hoffmana. Text dávám přímo do 
Hyde parku, protože se sem hodí a také, protože jsem si dovolil jednu úvahu Ivana Hoffmana níže 
citovat. 

V dobách hlubokého míru, kdy život plyne jako líná řeka, kdy jsme smířeni s minulostí a neřešíme 
budoucnost, neboť nám vše dává smysl teď a tady, necháváme péči o věci veřejné těm, kteří se na nic 
pořádného nehodí, ale hodně si o sobě myslí, těm co se rádi předvádějí, libují si v intrikách, a na 
společnosti, které by měli sloužit, se pouze přiživují. 

Když se pak nad světem kupí mraky, když kvapem bere za své, co jsme měli za samozřejmé, normální 
a jisté a za humny když slyšíme válečné bubny, tehdy sklízíme plody své apolitické občanské naivity 
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a otráveně sledujeme, jak naším jménem rozhodují lidé, kteří se nikdy neměli stát politiky, neboť jim 
chybí úroveň, odpovědnost a rozum. 

To je ta chvíle, kdy z letargie procitá občanská společnost, kdy se demokracie vrací ke kořenům, od 
vlády nad lidmi k vládě lidu. To je ta chvíle, kdy těžkne slovo, které pozbylo váhu v časech, kdy stačilo 
mluvit prázdně, neboť poptávka po pravdě, jež osvobozuje, chyběla. 

Cítíme, že doba, která nastala, je přelomová. Panující společenský systém přežívá už jen ze setrvačnosti. 
Místo prosperity nabízí chudobu, místo plurality myšlení povinná dogmata, místo konsenzu nabízí 
konfrontaci, místo míru válku. Sedíme v lokále, ve kterém vrchní hlásí: „Závěrečná!“ Systém, ve kterém 
žijeme, má už jenom minulost. Chodíme kolem něj po špičkách, jako kolem kobyly v posledním tažení. 
Nikdo nechce být potrefen jejím kopytem, když je tu naděje zařadit zpátečku a vycouvat z dnešního 
marasmu do bodu, kdy svět byl ještě v pořádku. Anebo kdy ještě nebyl v naprostém nepořádku, neboť 
nebyl decimován bezohledností, chamtivostí a fanatismem. 

Sbíráme odvahu brát si zpátky, co je naše. Brát si to, na čem nám přestávalo záležet, o čem jsme soudili, 
že je to marginální anebo zbytné. Předně je to právo na svobodné vyjádření jiného názoru, než je ten 
oficiální, jediný správný, povolený. Je to právo hledat alternativy k tomu, co údajně nemá alternativu. 
Cítíme, že je třeba vzít si zpátky právo na sebeurčení, bez kterého si nelze vzít zpátky náš stát, dědictví 
po našich předcích, vzít si zpátky půdu pod nohama. Sbíráme odvahu ke svobodě, jež je na rozdíl od 
svévole či libovůle provázena odpovědností a respektem ke svobodě jiných. 

Je před námi úkol najít v chaosu původní řád. Je to úkol přesahující možnosti jednotlivce. Proto se kolem 
sebe rozhlížíme, zjišťujeme, kdo už prozřel, kdo se vymanil z matrixu, odolal propagandě a myslí 
nevymytým mozkem. Hledáme k sobě cestu. Mluvíme spolu. V naději, že z těch rozhovorů vzejde něco 
dobrého. Abychom, až se rozplyne mlha, neopakovali staré chyby, abychom toho, co si vezmeme 
zpátky, byli hodni. 

Nemusím uvádět, že tento text mi mluví z duše. 

 

Čím vlastně trpíme jako česká společnost? 

A proč? Protože nás to baví? To asi ne. Ale jsme zvyklí trpět. A také jsme zvyklí brblat. Hodně toho 
sneseme a necháme si líbit. Proto se nám i dobře vládne. 

Trpíme snad válečnými útrapy? Ne. Tedy rozhodně ne přímo, že by se u nás bombardovalo a střílelo, 
ale válka nás určitě ovlivňuje. Politicky, hospodářsky a společensky.  

Trpíme pod jhem nějakého diktátora? Ne. Žádného jediného velkého nemáme, možná ale tisíce těch 
malých, kteří by chtěli, aby se svět vyvíjel jen podle jejich představ, a proto nesnášejí, když si někdo 
myslí, říká či píše něco jiného, než hlásají, a tak se to snaží omezit. Hloupost a pýcha setrvává na lži, co 
se dříve jevila jako pravda, ta ovšem časem zmutovala a ukázalo se, že to pravda nebyla.  

Trpíme pod jhem EU, NATO, USA? Nebo Ruska či Číny? Naší vlády? Spíš trpíme pýchou, přesvědčením, 
arogancí, egoismem, zbabělostí, chamtivostí a hloupostí vůdčích představitelů výše uvedených 
mocností a institucí. Proč ještě vůbec trpíme naši vládu, která nám už ani neslibuje nic jiného než 
utrpení? Sice je to utrpení lepší, lákavější, protože trpět zimou a hladem je rozhodně lepší než trpět 
v rezolutní válce. 

Proč vlastně lidé trpí války, když je většina nechce a jsou jim v podstatě vnuceny? Čím si je zasloužili? 
Jsou jen v nesprávnou dobu na nesprávném místě či nesprávné straně? Kdo chce umírat za diktátora? 
Kdo chce umírat za ideologii? Kdo chce takhle trpět? A proč? 

Otázka by měla znít jinak. Kdo chce a potřebuje války? A z jakého důvodu? Proč se to děje? Proč si 
místo ráje na Zemi, děláme na Zemi peklo? Proč se neumíme domluvit, ustoupit ze svých přesvědčení? 
Přestože spolu názorově nesouhlasíme, tak se ani nepokoušíme se aspoň tolerovat, jednat spolu a 
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zakopávat příkopy, překlenovat bariéry nepochopení, které máme v hlavě. Které jsme si tam nějakým 
způsobem importovali. Proč? 

Protože nenávist? Jo. Co je nenávist? Nenávist je vlastně nedostatek lásky. My si tu lásku prostě 
nedovolíme, my se jí bráníme, my se jí bojíme, my ji nepovažujeme za rozumnou. Přestože většina 
z nás ví, že láska je povznášející pocit, že je základem prožívání štěstí, spokojenosti, klidu, míru a 
harmonie. 

Láska není pokrytecká, arogantní, pyšná, zbabělá. To je strach. Naopak láska je vděčná, respektující, 
pokorná, tolerantní, milá, laskavá, soucitná, odvážná a ochotná. 

Je lehké rozdávat lásku lidem, kteří jsou na ni naladěni. Mnohem těžší je rozdávat lásku těm, kteří ji 
odmítají, kteří se jí bojí jako čert kříže. Ale proč se o to nepokusit?   

Zvláště nyní, kdy okolo nás zuří nenávist, neláska, strach, boj a odpor. Láska umí odpustit a propustit 
nenávist a zlobu. 

Z nenávisti a strachu člověka vysvobodí buď smrt, nebo proměna, zázrak. A tím je láska. Nechte lásku 
vstoupit do svého života a noste ji ve svém srdci. Postupně se zbavíte i toho utrpení a strachu, z něhož 
vychází. Láska je totiž samo božství. Ta jiskřička, která je každé lidské bytosti dána do vínku při zrození, 
nechte ji v sobě rozvinout do plamene, který „spálí“ strach a tím i nenávist.  

Problém je, že to musí udělat každý sám za sebe a probudit se z hypnózy, z virtuální dokonalé iluze, 
která je nám předkládána jako nezpochybnitelná a nezměnitelná realita. Ale to je právě největší 
dogma, protože život je změna, pohyb a je třeba plout s proudem života, ne proti němu, protože to je 
o umírání a smrti. 

To ovšem neznamená, že bychom měli strpět, abychom trpěli zbytečně a pro nějaké nenávistné 
ideologie, které se už zcela vyčerpaly a jen fanatičtí dogmatici je udržují při životě, aby si tak uchovali 
svou moc nad druhými a žili na jejich úkor a na úkor přírody. A zde je potřeba lásku doprovodit odvahou 
a odhodlaností.  

Prostě vyjít z té ulity ven na světlo a v tom tmavém tunelu rozsvítit svou vlastní baterku. A hledat a 
spojovat se s ostatními baterkami, tedy přes svá srdce. Nejvíc tedy trpíme nedostatkem lásky. Pokud ji 
nebude dostatečný dostatek, nic moc se v našem celkovém utrpení nezmění. 

 

Osobní bilance roku 2022 

Vladimír Putin nám únorovou invazí na Ukrajinu (mediálně) zrušil Covid a téměř celým rokem se vine 
válka a na ni nabalující se energetická a ekonomická krize. A nejen u nás to ještě doprovodily volby. 

V Česku komunální a do třetiny Senátu a v očekávání jsou volby prezidentské. A také se očekává další 
společenské pnutí a nejspíš i sociální bouře. 

V osobním životě, který je jistě vnějšími událostmi ovlivněn, však prožíváme vlastní realitu a můžeme 
se na to podívat jinýma očima. Zkrátka v rodině máme své vlastní události, radosti i smutky.  

Jak jsme na tom v tomto roce byli? Byl to dobrý rok. Po dlouhé době jsme kompletně předělali obývák, 
vyměnili vnitřní dveře v bytě, na chatě jsme dokončili koupelnu, konečně i septik, a dokonce instalovali 
kamna a komín.  

Dařilo se nám i v práci, užili si dovolenou vč. výletů a návštěv. Neměli jsme žádné bolestné ztráty jako 
nehody, těžké nemoci či úmrtí v rodině. Ještě není konec roku, tak bych to nerad zakřiknul.  

A úplně nejdůležitější událost byla svatba naší dcery v září. Dělali si to podle svého, byla to skautská 
svatba, překvapili nás, všichni jsme se báječně bavili. Sešli jsme se po obědě, pak se podával dort a byla 
volná zábava doplněná pohoštěním a dalším programem. V podvečer proběhl obřad, který obstarali 
kamarádi ženicha a nevěsty a role oddávajících se s grácií zhostily dvě kamarádky.  
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I mně připadl úkol, vlastně dva. Vedl jsem svou dceru nevěstu k „oltáři“ (po pravdě ke stromu) a pak 
jsem měl přípitek, který jsem pojal netradičně. Nechal jsem si ho předem schválit dcerou i manželkou 
a inspiroval se svými oblíbenými Chinaski, jejich geniálními texty. 

Tak jsem z patra s jedním zakolísáním přednesl následující:  

Milá dcero, milý zeti. Vstoupili jste do stavu manželského a nějakou dobu už po tom světě chodíte, tak 
víte, že život je komedie plná omylů, překrásných bab v náručích úplných debilů, jak zpívají Chinaski. Co 
vám tak popřát? Pohodu, klídek, tabáček … a hlavně Lásku, protože láska je to, o čem to tady je, protože 
láska je bůh, věčná energie. A chtěl bych mít na zvonku tvý jméno, lásko ty nezvoň, je otevřeno.  

Ještě asi v životě leccos zažijete, možná si jednou ráno vytřete prdel milionem dolarů, pak vyjdete ven 
a zjistíte, že je vše postaru. Ale také nic není jak dřív, nic není, jak bejvávalo. Proto vás prosím, zachraňte 
aspoň kapradí, pro ty, co nás tu nahradí, pro ty, co přijdou po nás. 

A nakonec jedna drobná paralela by tu byla: jaký si to uděláš, takový to máš! 

Popsal jsem svatbu, tak snad ještě pár fotek z pro nás události roku 2022 a jedno vysvětlení: svatební 
den vč. obřadu byl sice oficiální za přítomnosti rodin nevěsty a ženicha, kamarádů nevěsty, kamarádů 
ženicha a kamarádů společných, ale protože nemohl splnit úřední náležitosti, náš mladý pár se nechal 
úředně oddat o den dříve za přítomnosti dvou svědků, matrikářky a oddávajícího. 

 

Přání k Vánocům a do nového roku 

Co tak popřát všem? Pevné zdraví, pevné nervy, psychickou odolnost, smysl pro humor a lásku. 
Příjemné prožití Vánoc v klidu, míru a kruhu blízkých.  

A do nového roku? Ať je ten nový rok 2023 šťastný. Aspoň ve smyslu odvážnému štěstí přeje. Ať už se 
konečně probudíme z hypnózy a zahájíme "evoluční skok".  

Kéž by se to v příštím roce povedlo, světlo stále více osvětluje tmu, stále však mnozí nevidí, jak tato 
doba odhaluje masky. Přitom to mají denně na očích, v televizi, na internetu a možná i v osobních 
setkáních.  

Co s tím? Nejprve je třeba demaskovat před sebou sám sebe, neutíkat před svými stíny, "osvítit" je a 
přijmout. Přejme si zbavení se strachu, najití lásky ve svém srdci, povzbuzující smích a radost a odvahu 
stát si za svým a nebát se hledat pravdu v nánosech polopravd a lží. 

Tady to začíná pochybnostmi, ztrátou důvěry v autority a kladením otázek. Tou základní otázkou je 
proč? Proč to dělají? Proč to srozumitelně nevysvětlí? Proč to neudělají nebo nemohou udělat jinak? A 
není to náhodou úplně jinak, než nám říkají? Proč nediskutují? Vždyť demokracie je diskuse, dialog. 

A místo toho jen dva ego-monology. Proč dvojí metr? Proč nelidskost? Protože bio-robot, zombík? 
Klaďme si otázky, odpovědi hledejme uvnitř sebe, přijměme a zpracujme své stíny, posviťme si na ně. 
Přijměme lásku, rozpusťme nenávist, přestaňme si sami sobě lhát, místo strachu najděme odvahu, 
místo boje podejme paže ke spolupráci a pomoci. 

Dělejme to především doma kolem sebe. Najděme ve svém okolí lidi s lidstvím, je jich většina. Jen 
mnozí to lidství v sobě ještě neprobudili, stále jsou zhypnotizovaní médii, politikou. Staňme se rebely. 
Nemusíme být rebely hlasitými, stačí být tichým rebelem. Nenechme si vše vnutit, braňme si své místo 
na zemi. Často stačí se ohradit, nebát se zeptat, říct důrazně NE a třeba požádat o pomoc a radu. 

Prosaďme ženství a mateřství. Vždyť ženy a matky zvláště vědí. Třeba jen v koutku duše, ale vědí, jak 
silná je mateřská láska, vědí, že je zapotřebí podat si ruce ve společném kruhu, spolupracovat, 
respektovat se a dosáhnout tak mírového soužití. Což je nutnost, pokud máme jako lidstvo nejen přežít, 
ale žít důstojně a prosperovat v souladu s přírodou. 
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Aby část lidstva (ta, která vystoupí z hypnózy) mohla dál pokračovat, mohla si vzájemně důvěřovat a 
žila lidskou sounáležitost a vzájemnost. Aby ten život byl opravdu živý, radostný a důstojný. Aby se 
člověk stal skutečně moudrým a rozumným, ale nad to i laskavým a vskutku lidským. 

Tak si vytkněme před závorku lidství a v dnešní přítomnosti si tvořme svou budoucnost. Protože dnešní 
představy jsou zítřejší stavy.  

 

Je odhad na lidi neštěstí? 

Svým způsobem ano. Poslední roky mi přinesly takovou větší vnímavost vůči lidem. Setkávám se 
s mnohými lidmi a jsem obvykle někde jinde, než jsou oni. 

Naštěstí jako introvertovi mi to nevadí a jsem nastaven tak, že se zkrátka dokážu domluvit téměř 
s každým. Ale z určitých lidí mám nepříjemný pocit. Je to varování. Takovéto upozornění „dej si bacha“. 
Příliš se mu neotvírej, nesvěřuj a nedůvěřuj.  

Naopak některým neznámým se stačí zadívat do očí a hned víte, že jste na stejné vlně a je vám spolu 
příjemně. A nemusíte se ani představit, jen si třeba nezávazně popovídat ve vlaku. 

A v čem spočívá to „neštěstí“? Třeba v tom, že se v některých lidech zklamete, že najednou objevíte 
v kamarádovi pokrytce, že zjistíte, že dříve skromnému a pokornému člověku se vlivem funkce zvětšilo 
ego a že je to jiný člověk. 

Přitom to může být úplně naopak, změnil jsem se totiž já sám a najednou mám jiné vnímání a vidím 
okolní svět jinýma očima než před několika lety. A to se stalo mně.  

Vnější událost (dva roky s Covidem) dokonale otřásla naším vnitřním životem. Mým určitě. Skončil jsem 
se strachem, našel odvahu stát si za svým, byť to bylo nevýhodné a nepohodlné. Tím jsem se změnil. A 
trochu se posílilo mé vnímání. 

Vidím člověka na setkání lidí, který se snaží působit sympaticky. A opravdu na ostatní sympaticky 
působí, věří mu, visí mu na rtech, tleskají mu. Vůbec by je nenapadlo, že jsou jím manipulováni.  

A já to vidím. Nebo spíše vnímám. Nemám z toho člověka osobně dobrý pocit a nějak vím, že si na něj 
mám dát pozor. Je to dar nebo prokletí? Je to dar, protože dříve jsem to neviděl. Dříve bych byl jedním 
z davu a visel řečníkovi na rtech a říkal si: má pravdu, je šikovný, to bude ten pravý, myslí to upřímně.  
Sladká slůvka, hezká tvář, dokonalé vystupování, inteligence. 

A já za tím povrchním pozlátkem vnímám pokrytce a arogantního egoistu. Jenže si zároveň říkám, že 
se nejspíš mýlím, tak svůj „vnitřní hlas“ umlčím. Už se mi ale několikrát ukázalo, že můj nepříjemný 
pocit se nemýlil a že „po ovoci poznáte je“ funguje. Ne tak slova, ale činy promlouvají a usvědčují lháře 
ze lhaní. 

Problém je v tom, že lháři se dokáží ze všeho vylhat a většina lidí ve své pýše si nechce přiznat, že se 
mýlili, že se nechali obelhat. Nedokáží přijmout prohru a budou si dále nalhávat do kapsy, aby si 
nemuseli přiznat pravdu. Že naletěli, že věřili něčemu, co se ukázalo jako nepravdivé či lživé, ale jejich 
přesvědčení, důležitost a pýcha je tak velká, že jim ani nedovolí tu zjevenou pravdu přijmout.  

Pak máte to štěstí, že se setkáte tváří v tvář s člověkem, který je poměrně známý, ale jeho mediální 
obraz je vykreslen tak, že byste si od něj kůrku nevzal. A já z něj cítím sílu, odhodlání a vnímavou duši. 

Zkrátka mám z něj příjemný pocit. V podstatě platí, že spřízněné duše se přitahují. Vlastně si to 
přitáhnete i virtuálně a nemusí jít o algoritmus sociální sítě, který loví do svých sítí a třídí lidi do 
sociálních bublin. 

V době, kdy jsem se ještě díval v televizi na publicistické pořady mě zaujali lidé jako Václav Cílek, Petr 
Robejšek, Jan Hnízdil a mnozí další. Když pak začali tito lidé mizet z obrazovky, hledal jsem je na 
internetu a objevil kromě nich i mnoho dalších, kteří mne něčím zaujali a inspirovali. 
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A teď hledám (bez facebooku) v lidech, které ve svém okolí znám (i neznám) spřízněné duše, abych se 
dával dohromady se sobě podobnými. Nějak cítím, že to bude potřeba. Mít okruh lidí, kteří se mohou 
na sebe vzájemně spolehnout, kteří nebudou leštit své ego a spojovat se z prospěchářství, ale spojovat 
se srdcem. 

 

 

 


