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Julia Boydová
CESTOVATELÉ
VE TŘETÍ ŘÍŠI
Události, k nimž došlo v Německu v letech 1919–
1945, byly dramatické a děsivé. Nicméně našlo by
se také spousta okamžiků nejistoty, pochyb i na-
děje. Kniha Cestovatelé ve třetí říši se snaží
odpovědět na otázku, zda současníci mohli pocho-
pit podstatu nacionálního socialismu, čelit vlivu
nacistické propagandy a tušit či předvídat holo-
kaust. Autorka vychází ze zpráv a svědectví
očitých svědků, cizinců, kteří zemi především ve
30. letech navštívili a které Hitlerovo Německo 
z mnoha důvodů fascinovalo. Ze zkušenosti těchto
cestovatelů, studentů, politiků, diplomatů, vědců,
novinářů, umělců i prostých turistů, mezi nimiž
najdeme např. Knuta Hamsuna, Charlese Lindber-
gha nebo Samuela Becketta, vytvořila Boydová
komplexní, velmi barvitý a živý obraz tzv. třetí říše
včetně všech jejích paradoxů od nenápadných, ale
varovných počátků, přes vrchol moci až po ko-
nečný zánik.

Přeložil Robert Novotný

Vázaná, 506 stran, 398 Kč, EAN 9788025730676, ISBN: 978-80-257-3067-6

https://www.kosmas.cz/autor/67070/julia-boydova/Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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1 
OTEVŘENÉ RÁNY

„NĚMECKO VÁS ZVE,“ hlásá nadpis turistického prospektu
cílícího na americké turisty. Na obálce je mladý muž v kožených
kalhotách a s pírkem za kloboukem, vykračující si nad
zalesněnou roklí. Nad ním se tyčí gotický hrad, v pozadí se
lákavě třpytí zasněžené hory. Výletník překypuje svěžestí
a ukazuje přívětivě na vsazený rámeček s obrázkem zaoceán-
ského parníku kotvícího v newyorském přístavu, kde za sochou
Svobody vychází slunce a zvěstuje novou a světlou budoucnost.
Všechno je to nadmíru okouzlující, ale nápadné je na letáku
především datum vzniku. Pouhých několik měsíců po skončení
první světové války jej daly vytisknout přední německé hotely
(mimo jiné berlínský Hotel Bristol a frankfurtský Englischer Hof)
a odvážně se tak pokusily stimulovat turistický ruch. Na oněch
několika stranách přirozeně není ani slovo o hrůzách, které jen
nedlouho předtím sužovaly Evropu a za něž Německo podle
obecně rozšířeného názoru neslo zodpovědnost. Avšak mnohé
z optimistického poselství letáku souhlasilo, protože navzdory
válce byla německá krajina nadále krásná a do značné míry
nenarušená. 
Jelikož boje probíhaly za hranicemi země, většina německých
měst vyvázla bez újmy, přinejmenším po fyzické stránce.
Prospekt vyzdvihuje dvacet měst, ale jediná zmínka o válce se
objevuje v textu o Essenu („někdejší největší zbrojovka světa je
dnes střediskem pro výrobu nástrojů míru“). Apeluje se zde na
nostalgii Američanů, kteří znali zemi za šťastnějších časů,
a vyčarovává se tu obrázek navracejícího se cestovatele,
„v jehož hrudi se vzdouvá vlna radostných vzpomínek“ na
Německo romantické a poetické, na katedrály, hrady a umělecké
poklady, na Bacha, Beethovena a Wagnera. Jedním takovým
americkým navrátilcem se stal Harry A. Franck. V pouhých
sedmadvaceti letech se v dubnu roku 1919 (jen pět měsíců po
příměří) jako už uznávaný autor cestopisů* vydal prozkoumat
neokupované Německo na východ od Rýna. To byl smělý podnik,
poněvadž za svůdným obrázkem z prospektu se skrývala po-
chmurná realita. Mladík z obálky se zřejmě nikdy neocitl
v zákopu, ani se nemusel dívat, jak vybuchující granát trhá jeho
kamarády na kusy, ale těm, kteří to zažili, i milionům hla-
dovějících Němců by ten prospekt i radostná propaganda v něm
nejspíš připadaly jen jako špatný vtip. Franck mohl hledět svým
cestám vstříc s veškerým nadšením zdravého mladého muže,
ale obyčejní Němci – ti, se kterými se toužil seznamovat – se po
válce sotva mohli těšit na víc než trápení, hlad a nejistotu. Když
představitelé dva dny staré Výmarské republiky podepsali
11. listopadu 1918 příměří, potýkala se nová německá vláda

s přízraky kolapsu, a to uvnitř země i za jejími hranicemi. Ještě
před koncem války se po celé zemi rychle rozšířila revoluce, kter-
ou vyvolala námořní vzpoura v Kielu, a s ní přišly stávky, dezerce
a občanská válka. V té proti sobě stáli na jedné straně
Spartakovci (jméno si dali podle římského gladiátora a rebela
Spartaka), kteří se brzy zformovali v Komunistickou stranu
Německa, a na druhé straně sbory dobrovolníků (Freikorps),
pravicové milice odhodlané zničit bolševismus. Spartakovci
neměli proti disciplinovaným polovojenským bandám demobilizo-
vaných vojáků prakticky žádnou šanci a už v srpnu roku 1919
byla jejich vzpoura rozdrcená a jejich vůdci (Rosa Luxemburgová
a Karl Liebknecht) mrtví. Celá země však dál vřela neklidem a i ti,
které křížová palba poválečného násilí nezasáhla přímo, měli
před sebou bídnou budoucnost. Ztratili víru ve vedení země,
děsili se komunismu a pořád hladověli, poněvadž poválečná
blokáda neúprosně trvala dál. Lákavou prázdninovou destinací,
jakou prospekt sliboval, nebylo ponuré a zoufalé Německo roku
1919 ani zdaleka. Novou hlavou státu se stal sociální demokrat

Friedrich Ebert, syn krejčího a vyučený sedlář: sotva by se našel
větší kontrast k bývalému vládci země Vilémovi II., císaři němec-
kému a králi pruskému, vnukovi britské královny Viktorie. Ebert
měl hrubé rysy a silnou postavu a nebyl nijak sofistikovaný, avšak
cizince si okamžitě získával svou přímočarostí. Jeden britský
pozorovatel si všiml, jak jeho „bystré korálkovité oči jiskřily
upřímnou dobrou náladou“. 10. prosince 1918 Ebert v Berlíně
před Braniborskou bránou vítal vracející se pluky pruské
královské gardy. Lorenz Adlon, zakladatel proslulého hotelu
nesoucího jeho jméno, se z balkonu díval, jak vojáci reagují na
rozkaz „vpravo hleď“. Pro monarchisty jako on to byla trpká
chvíle. Vojáci už neupírali zrak na císaře sedícího na krásném
koni a skvoucího se v uniformě, nýbrž na zavalitou postavu
předsedy rady lidových pověřenců (tuto funkci Ebert tehdy zastá-
val), stojícího na podiu v černém redingotu a s cylindrem na
hlavě. Avšak i tomu nejzapřisáhlejšímu monarchistovi Ebert jistě
dodal odvahy, když k vojákům zvolal: „Vracíte se neporaženi!“
Přesvědčení, že německá armáda zůstala neporažena, se
hluboce zakořenilo, jak cizinci brzy zjistili. Než Franck začal
cestovat po Německu sám, sloužil jako důstojník Amerických
expedičních sil (American Expeditionary Forces, AEF) v Koblenci
na Rýnu. V rámci svých povinností vyslýchal spousty německých
vojáků, kteří – jak vyplývá z jeho zpráv – bez výjimky věřili, že
pokud jde o vojenskou prestiž, válku nesporně vyhráli oni. Podle
nich Německo ke kapitulaci donutili zrádcovští politici v Berlíně,
kteří jim vrazili dýku do zad, a nedostatek potravin způsobený
zbabělou spojeneckou blokádou. Franck slýchal tento argument

Friedrich Ebert
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opakovaně i od svých
příbuzných v severoně-
meckém Schwerinu:
„Anglie nás  vyhladově-
la, jinak by nikdy nevy-
hrála. Naši stateční
vojáci na frontě se nikdy
nevzdali. Nikdy by ne-
ustoupili ani o metr, ne-
být rozvratu v zemi.“
Franck nezaregistroval
žádný pocit viny. 
Nedokázal si vzpome-
nout na jediného Něm-
ce, který by měl výčitky
svědomí: „Zdálo se, že
berou válku jako přiro-
zenou, nevyhnutelnou věc, prostě jako součást života, tak jako
hazardní hráč bere hazard, a litují jen toho, že měli smůlu
a prohráli.“ Franck měl německé kořeny, a byl tedy mimořádně
citlivý vůči ponížením, jaká museli snášet civilisté za vojenské
okupace Porýní. „Okupace, to je horda ozbrojených cizinců
pronikajících do každého kouta i zákoutí vašeho města, domu
a soukromého života. Vidí, co jste schovali do přístěnku za
komín; vzdáte se postele, kterou máte navíc… podřídíte svůj
život či přinejmenším svoje plány pravidlům a někdy i vrtochům
okupantů.“ Zaznamenal, že Němci bez svolení Američanů ne-
směli cestovat, psát dopisy, telefonovat, telegrafovat ani vydávat
noviny. Nesměli pít nic silnějšího než pivo nebo víno a scházet se
bez písemného souhlasu v kavárně. Taková nařízení, jako že
obyvatelé museli v noci nechávat okna v domech otevřená,
dokládají, jak hluboce se okupace dotýkala i těch nejintimnějších
detailů života civilistů. A kdyby v Koblenci přesto někdo po-
třeboval připomenout, kdo je tu pánem, byla ze všech stran na
míle daleko vidět obrovská vlajka USA vlající nad pevností
Ehrenbreitstein, jež se impozantně tyčí nad východním břehem
Rýna. Manželka jednoho britského plukovníka kousavě pozna-
menala, že to byla „za okupace opravdu největší vlajka“,
nehorázný doklad triumfu. Z venkovských cest se staly „řeky
yankejských vojáků“, na jejichž armádních vozidlech se skvěl
obrázek německé přilby proťaté sekyrou. Malí chlapci v přešitých
uniformách všude prodávali suvenýry: přezky opasků s nápisem
Gott mit uns (Bůh s námi) a přilby s hrotem. Na polích se znovu
objevovali mladí muži, kteří v rozedraných šedých uniformách
nakládali na vozy tlusté a neforemné tuříny, po většinu války to
jediné, co dělilo Němce od smrti hladem. Jestliže silnice byly
přeplněné vojenskými vozidly, na Rýnu se to hemžilo výletními
loděmi plnými spojeneckých vojáků, kteří se plavili kolem skály
Lorelei, nejproslulejší pamětihodnosti na této řece, a zpívali proti-
němčourské písničky. „Ani sám Baedeker,“ píše Franck, „nikdy
netoužil po tom, aby jeho vlast byla tak přeplněná turisty
a návštěvníky jako tehdy na jaře roku 1919.“ Další americký
důstojník, nadporučík Truman Smith, jenž se za války účastnil
mnoha bojů a stejně jako Franck poté sloužil v Amerických
expedičních silách, si zapsal, že Rýn je „úchvatně krásný“, ale
s těmi kopci porostlými borovým lesem, vinicemi a rozpadlými
věžemi i „temný a tajuplný“. Několik týdnů po uzavření příměří

napsal domů do Nové
Anglie manželce: „Asi
bys chtěla vědět
o ‚Hunech‘ všechno,
jaké pocity lidé mají,
atd. To je těžká věc. To
se nedá říct.“ Krátce
nato ale o Němcích
psal, že jsou „hrdí
a jako sfingy“ a všímal
si, jak rychle se vrátili
ke své tradiční pracovi-
tosti navzdory tomu, že
se jim nedostávalo po-
řádného nářadí. 
Zaznamenal také, že
i když zřejmě přijali

americkou okupaci bez otázek, hleděli na novou německou
republiku s hlubokým cynismem, a dodal, že „žijí v hlubokém
strachu z bolševismu“. Smith by jistě souhlasil s jiným
(anonymním) americkým pozorovatelem, který podotkl, že „čím
déle člověk v Německu pobývá, tím více žasne nad (někdy
žalostně naivní, jindy k popuzení hloupou) prostotou
a přátelskostí lidí.“ Tato nečekaná lidskost a vřelost autora těchto
slov mátla, dokud mu to nevysvětlila jedna Němka žijící v brit-
ském sektoru v Kolíně nad Rýnem: „Než přišli Angličané,
hladověli jsme. Teď jsou v oběhu peníze a obchody jsou plné
potravin, dokonce i mléčných výrobků dovážených z Anglie,
Francie a Skandinávie. Ukázalo se, že mnozí z anglických
důstojníků a vojáků jsou přátelští. Za jednoho jsem se provdala.
Měla jsem v domě umístěné dva anglické důstojníky. Ti na večer
pozvali několik dalších a já jsem udělala trochu punče. Jeden
z hostů punč ochutnal a řekl, že z Kolína neodjede, dokud
nesvolím, že si ho vezmu. Bylo to hned.“
Na rozdíl od sektoru spravovaného Brity vládla v americkém
sektoru mnohem přísnější politika a družit se s nepřítelem bylo
zakázané. To se však vynucovalo těžko, jelikož mnozí z oby-
čejných vojáků byli německého původu. Na začátku války mělo
přibližně osm milionů Američanů německé rodiče nebo prarodiče.
Přestože tito mladí vojáci bojovali proti německému státu, proti
německému národu nic neměli. Jak by také mohli, když jim
německé hospodyňky praly prádlo a pekly cukroví jako jejich
matky? Pokud šlo o dívky, „obyčejnému vojákovi je jedno, jestli je
to Mamselle nebo Fräulein,“ poznamenal Smith. „On ji prostě
chce získat a pak jít domů.“ Složitosti vztahů mezi vítězi a okupo-
vanými fascinovaly arciliberálku Violet Markhamovou, vnučku
architekta a zahradníka sira Josepha Paxtona. V červenci roku
1919 jela s manželem plukovníkem do Kolína, kam ho poslali.
I ona žasla nad „zdvořilostí Němců, mezi nimiž my žijeme jako
dobyvatelé… jak dokážou, přinejmenším navenek, chovat tak
málo zášti k lidem, kteří je porazili?“ Nechápala ani zvyk
„Němčourů“ chodit ve velkých počtech na každou vojenskou
událost pořádanou Angličany na Dómském náměstí, kde se nad
mořem spojeneckých khaki uniforem tyčila „ponurá a protestující“
katedrála. „Dokážeme si představit,“ ptá se, „německou přehlídku
pořádanou před Buckinghamským palácem, na kterou by se
obyvatelé Londýna jen hrnuli?“ ...

Ilustrační foto: Bundesarchiv
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Julia Boyd 
o cestovatelích 
ve třetí říši
Sledujete jedno velmi komplikované a tragické
období historie, ale váš pohled je přece jenom
trochu jiný, zvnějšku, očima lidí, kteří jsou
pozorovateli, ale zároveň i účastníky historic-
kých událostí. Jak jste přistupovala k tématu,
než jste začala psát?

Pokud chcete vědět, jaké to bylo žít v jiném
historickém období, než je vaše vlastní, určitě
neexistuje lepší způsob, než se ponořit do dopisů,
deníků a vzpomínek té doby – zejména těch
psaných bez záměru je publikovat. V rukopisných
sbírkách nespočetných knihoven a archivů – 
a možná ve vašem vlastním podkroví – existuje
spousta této syrové, nefiltrované historie, která
čeká na odhalení. Dají se tu najít osobní příběhy,
jakési malé kousíčky nějaké epochy, jejichž
poskládáním dosáhneme autentického pohledu
na určité historické období. Existuje mnoho zají-
mavých knih, které napsali renomovaní historici.
Jistě jsou nezbytné pro porozumění dobovým
konfliktům a kořenům, z nichž vycházeli. To vůbec
nezpochybňuji. Tito autoři podrobili vědeckému
zkoumání zásadní dokumenty, ale nesmíme
zapomínat ani na další důkazy, relativně méně
významné, ale mrtvou historii oživující. 

Jak jste přišla na nápad zdokumentovat tímto
způsobem vzestup a pád nacismu?

Není to poprvé, co jsem ve své práci použila, dopisy, novinové
výstřižky nebo nepublikované dokumenty. Nápad přišel od mého
literárního agenta. Nejprve jsem chtěla odmítnout, protože jsem
toho věděla málo o nacistickém zákulisí. Navíc je to téma hojně
zpracované a já ani nevěděla, co nového bych mohla přinést. Ale
pak jsem začala bádat v archivech s úmyslem odhalit skryté
příběhy doby a dát hlas jejich protagonistům. Vůbec mi nešlo o to
objevit takový materiál, který by vrhl světlo na mezinárodní
smlouvy nebo vládní politiku. Chtěla jsem čtenářům umožnit
hlouběji porozumět danému období, a to přes nálady lidí, jejich
vize, humor a dokonce i vůně. Hovořila jsem s jednou osmde-
sátiletou dámou, která mi líčila zápach potu a nohou ve vysokých
kožených botách, který cítila, když se prodírala davy fanoušků 
v Bayreuthu fanaticky mávajících na Hitlera. Důležitost těchto
záznamů nespočívá v kvalitě psaní ani v geniálním vnímání auto-
ra, nýbrž v tom, že byly zaznamenány v syrové podobě, bez
možnosti zpětného pohledu. 

Prozraďte nám ještě něco víc o získávání podkladů, jak
dlouho trvalo, než jste jich shromáždila dostatek, abyste je
mohla utřídit a začít psát?

Podklady jsem sbírala čtyři roky. Byla to tvrdá práce, protože
jsem někdy měla jen jméno. Konkrétního člověka jsem hledala na
internetu a dostala se i do databází například University of South
Dakota a mnoha dalších institucí. Postupem času jakoby se ve
mně vyvinul šestý smysl, který mě směroval správným směrem.
Něco, jako když hledáte zdroj podzemní vody. Ale procházení
nepřeberného množství archivních krabic mě to neušetřilo.

Co vám dodávalo energii pro zvládnutí takové titěrné práce?

Bylo to vědomí, že tolik historických kořenů přežívá a že jejich
chvíle přijde třeba mojí zásluhou, až pro ně najdu správné souvis-
losti. A v mém případě hrálo dost velkou roli i štěstí, které mě
dovedlo k těm nejpodstatnějším nálezům. Stála za tím třeba
náhodná konverzace na večírku nebo setkání v letadle.
Výsledkem bylo získání pozoruhodného deníku nebo souboru
úžasných dopisů. To byly okamžiky, které mně pomohly se vyrov-
nat s častými zklamáními nebo návraty ze slepých uliček. 
Mnohokrát jsem zažila, že do té doby banální dokument v kontex-
tu s jinými nálezy získal až neuvěřitelnou hodnotu. 
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Často jsem také zažila, že
v okamžiku, kdy jsem se
chystala vzdát se po
neúspěšném dni, během
něhož jsem otevřela spou-
sty krabic a jejich obsah
byl pro mě nezajímavý,
jsem narazila na soubor
nekatalogizovaných papírů
a okamžitě se ocitla 
v zapomenutých životech
cizinců, za nimiž  se skrý-
valy vzrušující příběhy. To
jsem si připadala jako
Kryštof Kolumbus, když
objevil Ameriku.

Uveďte, prosím, nějaký
příklad takového šťastného okamžiku, který vás dovedl 
k zajímavému materiálu.

Třeba jsem hledala dokumenty o někom z Nového Zélandu, který
navštívil nacistické Německo. Bylo to marné úsilí a už jsem se
chtěla vzdát, když jsem jednoho dne zavítala do knihkupectví 
v anglickém městě Cumbria a spíš jen ze setrvačnosti jsem se
zeptala, zda nemají nějakou knihu, která by s mým tématem
nějak souvisela. Odpověď knihkupce mě šokovala. Řekl mi, že 
z Nového Zélandu pochází a jeho otec ve třicátých letech po
Německu cestoval. Půjčil mi jeho dopisy a další dokumenty, které
si přivezl. Ale nemusím připomínat jen takové šťastné náhody.
Mnohé na mě čekaly doma. Má matka zavítala do Německa 
v roce 1936. Tehdy jí bylo sedmnáct let a zůstala v zemi několik
měsíců. Její dojmy byly pro mě také velmi důležité.

Jaké další zdroje byly pro vás významné?

Samozřejmě to není jen nepublikovaný materiál, ale i dlouho
zapomenuté knihy, (jako The Regimental Chronicle of Princ of
Wales Volunteers; South Lancashire) a sloupky, články a kore-
spondence v novinách. Prostudovala jsem spoustu dopisů 
v různých provinčních novinách třicátých let.  Potvrdilo se mi, jak
moc se naše přesvědčení, názory a etika mění z jedné generace
na druhou. Takže, až budete příště cítit nutkání vyhodit všechny
ty dopisy ukryté v rozpadajících se kartonových krabicích, prosím
vás, dobře si to znovu promyslete.

Ideologie třetí říše pronikla do každodenního života v mezi-
válečném Německu. Myslíte, že ji lidé přijímali bezvýhradně
a proč?

Nemyslím si, že to pro německé obyvatele bylo snadné. Lidé se
snažili udržet konformní postoj k tomu, co se dělo kolem nich, ale
mnoho z nich vědělo, že se nemohou chovat pravdivě. Snažili se
s tím všemožně vyrovnat. Například nacistický pozdrav „Heil
Hitler“ si změnili na „Drei Liter“ (tři litry). Zvedali ruku jen lehce,
aniž by natáhli celou paži. Zvláště kněží tvořili v tomto ohledu
jednu z nejinteligentnějších a nejodvážnějších skupin. Režim
podporovali jen naoko. Ale je třeba mít na paměti, že ti, kteří se
vzpírali, si otevírali cestu do Dachau nebo jiných koncentračních

táborů. Navíc ohrožovali 
i svou rodinu. Hodně lidí
přijalo nacistickou doktrínu
jen proto, aby se vyhnuli
problémům a chránili své
blízké.

Ve třicátých letech mohlo
Německo působit jako
atraktivní turistická desti-
nace. Historie, kultura,
gastronomie… 
Realita však byla jiná.
Zrušení základních svo-
bod, cenzura tisku, pro-
následování politických
stran nebo církví –  to je
jenom několik příkladů

zrůdného fungování totalitního státu. Uvědomovali si to
cestovatelé po Německu a proč o tom neinformovali po
návratu do svých zemí?

Někteří samozřejmě ano, také se během třicátých let cestovní
ruch v Německu propadal. Ale mnoho turistů, zejména Britů 
a Američanů přijíždělo, aby Hitlera obhajovalo, že dělá pro své
lidi správné věci. Svým způsobem ho chtěli podpořit v boji proti
komunistické hrozbě. Situace se změnila až po „Noci dlouhých
nožů“ v roce 1934, kdy se podpory Hitlerovi od zahraničních
turistů dostávalo výrazně méně.

Ale ještě v roce 1936 navštívil Německo britský premiér
Davis Lloyd George a setkal se s čelnými představiteli naci-
stické strany, včetně samotného Hitlera, kterého hluboce
obdivoval. Proč mnoho evropských politiků a vůdců už
tehdy nerozpoznalo skutečné Hitlerovy záměry?

Tuto otázku jsem si položila nejméně stokrát, a nedokázala si na
ni odpovědět. Mnoho politických osobností té doby, mezi nimi
Llod George, Londondery, Halifax, Neville Chamberlain a další se
po setkání s Hitlerem o něm vyjadřovali jako o upřímném muži 
a dobrém člověku. Na druhé straně britský velvyslanec v Ně-
mecku Sir Eric Phipps tvrdě odsoudil Hitlerovy despotické sklony
a varoval před ním.

Přístup jste měla i k deníkům obětí holocaustu, které kromě
jiných dokumentů, dokládají hrůzy, jimiž si Židé za druhé
světové války museli projít. Přesto mnoho Němců tvrdilo 
a i dnes se k tomu vracejí, že o ničem nevěděli…

Ano, pracuji na projektu, v němž chci rovněž pomocí dokumentů
popsat příběh malého německého města. Zaznamenala jsem
svědectví lidí, kteří tvrdí, že nevědí, co se tehdy dělo. Další sku-
pina přiznává, že měla určité podezření, ale nemohla nic dělat,
protože by skončila v koncentračním táboře nebo na popravišti.
Takže, jak vidíte, existovaly tři typy lidí. Ti, kteří se aktivně
účastnili zvěrstev, ti kteří barbarství čelili a konečně ti, kteří ze
strachu dělali, že nic nevidí.

(Volně podle zahraničních pramenů)
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Uznávaný historik českého fotbalu a také na jiných polích osvědčený autor literatury faktu, drži-
tel řady prestižních ocenění, se do dějin jednoho z nejslavnějších českých fotbalových klubů
poprvé zapsal roku 2005 jubilejní publikací Zelenobílé století. Historie pražských Klokanů i jejich
kouzelného Ďolíčku, které byl a je po víc než sedm desetiletí sám svědkem, ho upoutala tak, že
se k ní teď vrací v mnohem rozsáhlejší podobě. 
V první části klubové kroniky zkušený autor zasvěceně a podmanivě provádí čtenáře obdobím od
zrození klubu, lety vítězství i porážek, triumfů i pádů, podivuhodných a dramatických příběhů,
putování zelenobílého týmu po cestách světem fotbalu, vroubených někdy vavřínem a jindy zase
trním, až do roku 1973. Tehdy se Bohemians po tříleté pauze vrátili do nejvyšší domácí soutěže
a zahájili vzestup, který v sezoně 1982/83 vyvrcholil dobytím mistrovského titulu a skvělou
reprezentací našeho fotbalu v poháru UEFA.
O těchto velkých úspěších však už vypráví kniha druhá, která zavede čtenáře až do finiše ligov-
ého ročníku 2019/20. Součástí této kroniky 115leté historie je bohatá dokumentační příloha
působení Vršovických v domácích i mezinárodních soutěžích i ve státní reprezentaci. 
Příběh zelenobílých Klokanů lze číst jedním dechem, ale přesto se k němu jeho čtenáři budou
stále vracet.
Vázaná, 592 stran, 799 Kč, ISBN 78-80-7557-208-0, EAN: 9788075572080

http://epocha.cz/kniha/miloslav-jensik-bohemka-je-a-bude-1-prvni-vydani-vazana/
Zakoupit můžete zde

Miloslav Jenšík
BOHEMKA JE 
A BUDE
Kniha první (1905–1973)
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Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

Digitální minimalisté jsou všude kolem nás. Jsou to klidní, spokojení lidé, kteří se
umějí ponořit do rozhovoru, aniž by museli potají kontrolovat telefon. Dovedou se
nechat zcela pohltit dobrou knihou, ranním během, svými myšlenkami. Umí se bavit
s přáteli a nic je nenutí akci dokumentovat. Nezažívají „strach, že jim něco uteče“,
protože dobře vědí, že jejich volba nebýt obětí nutkavé potřeby jim vrací do života
pocit uspokojení a smyslu.
Kolikrát už jste dnes zkontrolovali mobil? A kdo myslíte, že z vašeho času a po-
zornosti profituje?

Autor přelomové knihy Hluboká práce tentokrát bije na poplach před kompulzivním
chováním v digitálním světě, které se plíživě proměnilo v normu. Cal Newport
přesvědčivě ukazuje, že nutkavé používání sociálních sítí a dalších digitálních
výdobytků nám neposkytuje žádný hlubší užitek, ale naopak nás připravuje o čas,
schopnost soustředit se a v důsledku i o hluboké a naplňující mezilidské vztahy.
Díky knize si uvědomíte, že jsme vlastně ani neměli šanci naučit se odolat nečemu
tak lákavému, jako je stále přístupný a stále zábavný online svět. Vždyť technolo-
gie, které to umožňují, jsou staré jen o něco málo víc než deset let. Stali jsme se
pokusnými králíky nových médií, užili jsme si to, nyní však přišel čas zbavit se
svých drobných závislostí. V součtu nám totiž měsíčně kradou desítky hodin života.
A žádný strach, nejde o tolik populární digitální detox, kdy jste utopicky nuceni
odpojit se zcela; není důvod vzdávat se toho, co je užitčné, jen, jako u všeho i tady
platí: všeho s mírou. Cal vás to naučí.

Přeložila Helena Mirovská
Brožovaná, 232 stránek, 299 Kč, ISBN: 978-80-7555-088-0

https://www.melvil.cz/kniha-digitalni-minimalismus/Zakoupit můžete zde
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V knize se mimo jiné dozvíte
q Jak provést digitální úklid a jak si po něm nastavit pravidla pro používání 
       technologií.
q Pro koho je naše pozornost zdrojem zisku a jak funguje tzv. ekonomie 
       pozornosti.
q Kolik desítek hodin měsíčně můžete díky digitálnímu minimalismu získat 
       oproti průměrnému uživateli Facebooku.
q Proč je digitální minimalismus účinnější než utopická snaha o úplnou 
       digitální abstinenci.
q Jak si zařídit pravidelné dávky samoty a získat potřebnou koncentraci.

Digitální minimalismus je osvědčený způsob používání technologií, 
při kterém se v zájmu svých hodnot soustředíte na malý počet 

pečlivě vybraných digitálních aktivit.

V září roku 2016 napsal vlivný bloger a komentátor Andrew Sullivan
pro magazín New York esej o sedmi tisíci slovech s názvem „I Used
to Be a Human Being“ (Býval jsem lidskou bytostí). Esej nesla alar-
mující podtitul: „Nikdy nekončící bombardování novinkami, drby
a obrázky v nás vyvolalo maniakální závislost na informacích. Mě to
zničilo. A vás to může zničit taky.“ Článek sdílela spousta lidí.
Přiznávám ale, že když jsem si ho přečetl poprvé, úplně jsem
Sullivanovu varování nerozuměl. Jako jeden z mála příslušníků mé
generace jsem nikdy neměl žádný účet na sociálních sítích
a netrávím moc času surfováním po internetu. Mobil tedy v mém
životě nehraje příliš velkou roli, takže se nemohu ztotožnit
s většinovými zkušenostmi popisovanými v článku. Jinými slovy: sice
jsem věděl, že inovace internetové éry řadě lidí čím dál více narušují
život, ale na vlastní kůži jsem to nezakusil. Jenže potom se všechno

Cal Newport
je docentem informatiky na

Georgetownské univerzitě a autorem

šesti knih, k nimž patří i bestsellery

Hluboká práce a Tak dobří, 

že vás nepřehlédnou. 

Nenajdete ho na Twitteru, Facebooku

ani Instagramu, ale často ho lze 

zastihnout doma ve Washingtonu,  

s rodinou nebo při psaní článků pro

web calnewport.com.
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změnilo. Začátkem roku 2016 vyšla moje kniha Hluboká práce.
Pojednávala o podceňované hodnotě intenzivního soustředění
a o tom, jak důraz na rozptylující komunikační nástroje brání lidem
vydat ze sebe v práci to nejlepší. Kniha si našla své čtenáře
a postupně se mi jich stále víc ozývalo. Někteří mi psali dopisy, jiní
se na mě vrhali po mých veřejných vystoupeních, ale většina se
jich ptala na to samé: A co osobní život? Souhlasili s mými argu-
menty ohledně rozptylování v kanceláři, ale tvrdili, že ještě horší
pocit mají z toho, jak je nové technologie připravují o smysluplnost
a spokojenost v době mimo zaměstnání. To mě zaujalo, a než jsem
se stačil vzpamatovat, byl jsem až po uši ponořený do zkoumání
příslibů a úskalí moderního digitálního života. Téměř každý, s kým
jsem mluvil, byl přesvědčen o síle internetu a o tom, že mu může
zlepšit život, ba že by to dokonce měl dělat. Ti lidé se nechtěli
vzdávat Google Maps ani rušit účty na Instagramu, ale zároveň
cítili, že jejich současný vztah k technologiím je neudržitelný. A že
pokud se něco brzy nezmění, zničí je to také. V rozhovorech
o moderním digitálním životě jsem často slýchal slovo vyčerpání.
Nejde o to, že by jednotlivé aplikace či weby byly špatné samy
o sobě. Podle názoru mnoha lidí však problém představuje to
obrovské množství různých nablýskaných cingrlátek vytrvale usilu-
jících o jejich pozornost a manipulujících s jejich náladou. Potíž
nespočívá ani tak v detailech jako spíš v tom, že se horečná aktivi-
ta spojená s těmito cingrlátky čím dál víc vymyká kontrole. Jen
málokdo chce trávit na internetu tolik času, jenže tyhle nástroje
umějí vytvářet behaviorální závislost. Nutkání kontrolovat Twitter
nebo obnovovat Reddit lze považovat za nervový tik rozbíjející náš
čas na příliš malé kousky, jež nám neumožní se dostatečně
soustředit, abychom mohli sledovat určitý záměr. Jak jsem zjistil
v rámci následného výzkumu, o jehož výsledcích bude řeč v příští
kapitole, lze některé z těchto návykových vlastností přičítat náhodě
(málokdo tušil, do jaké míry si textové zprávy dokážou nárokovat
naši pozornost). Jiné jsou ale zcela záměrné (nutkavé používání
tvoří základ obchodních plánů mnoha firem vlastnících sociální
média). Ať už je však zdrojem této neodolatelné přitažlivosti coko-
liv, vyvolává v lidech pocit, že jsou při rozhodování, čemu věnovat
pozornost, čím dál tím méně svými vlastními pány. Takovou ztrátu
kontroly samozřejmě nikdo z nich předem neodsouhlasil. Měli
dobré důvody, proč si stahovat aplikace a zřizovat účty, jenže zji-
stili, že to vede k neradostnému paradoxu. Tyto služby totiž začaly
podkopávat přesně ty hodnoty, které původně slibovaly: člověk se
přihlásil na Facebook, aby zůstal v kontaktu s přáteli po celé zemi,
a nakonec ani nedokáže vést nepřerušovaný rozhovor s kamará-
dem sedícím u stolu naproti němu. Dozvěděl jsem se hodně
i o negativních dopadech neomezené internetové aktivity na psy-
chickou pohodu. Mnozí lidé, s nimiž jsem mluvil, zdůrazňovali
schopnost sociálních médií ovládat jejich náladu. Neustále sledují
přikrášlené životy svých přátel, což v nich vzbuzuje pocity méně-
cennosti, zejména v obdobích, kdy na tom sami nejsou moc dobře.
Teenageři pak na sociálních sítích mohou zakusit kruté veřejné
vyloučení. Jak se navíc ukázalo během prezidentských voleb
v roce 2016 a po nich, internetové diskuse očividně podporují
posun směrem k emocionálně nabitým a vyčerpávajícím extré-
mům. Technologický filozof Jaron Lanier přesvědčivě tvrdí, že
převaha vzteku a rozhořčování na internetu je v určitém smyslu
nevyhnutelnou vlastností tohoto média: Na otevřeném tržišti, kde
se obchoduje s pozorností, přitáhnou temné emoce víc očí než

pozitivní a konstruktivní myšlenky. U lidí, co jsou často na interne-
tu, může opakované setkávání s touto temnotou vést k vyčerpáva-
jící negativitě. Řada z nich si přitom ani neuvědomuje, že za svou
nutkavou snahu o připojení platí tak vysokou cenu. Setkání s touto
znepokojivou hromadou obav, od vyčerpávajícího a návykového
nadužívání nových nástrojů až po jejich schopnost převzít nadvlá-
du, vysávat spokojenost, podněcovat temné instinkty a odvádět od
hodnotnějších aktivit, mi otevřelo oči. Došlo mi, jak nebezpečný je
dnešní vztah mnoha lidí k technologiím dominujícím naší kultuře.
Mnohem lépe jsem pochopil, co měl Andrew Sullivan na mysli,
když lamentoval: „Býval jsem lidskou bytostí.“ ...
Tato kniha je obhajobou digitálního minimalismu. Klade si za cíl
podrobně popsat, jak a proč funguje, a pokud se pro něj rozhod-
nete, poskytne vám návod, jak ho začlenit do svého života. Za
tímto účelem jsem knihu rozdělil do dvou částí. V první části popíšu
hlavní myšlenky, na nichž digitální minimalismus spočívá. Začnu
podrobnější analýzou vlivů, jež mohou za to, že se digitální život
tolika lidí pomalu stává nesnesitelným, a pak se pustím do rozboru
samotné filozofie digitálního minimalismu. Prozradím také, proč ho
považuji za to pravé řešení nastíněných problémů. Na závěr první
části představím metodu, s níž navrhuji začít: digitální úklid. Jak už
jsem říkal, chcete-li od základu změnit svůj vztah k technologiím,
musíte jednat razantně. Digitální úklid vám přesně takový razantní
postup umožní. V rámci tohoto procesu se musíte na třicet dnů
vzdát všech volitelných internetových aktivit. Během tohoto období
prolomíte návykové cykly vyvolané používáním digitálních nástrojů
a začnete objevovat analogové činnosti přinášející hlubší uspoko-
jení. Budete chodit na procházky, povídat si s přáteli, zapojíte se
do života komunity, budete číst knížky a pozorovat mraky. A co je
ještě důležitější, úklid vám poskytne prostor na ujasnění si vašich
nejhlubších hodnot. Po uplynutí třiceti dnů se pak vrátíte k malému
počtu pečlivě vybraných internetových aktivit, o nichž jste pře-
svědčeni, že právě to nejcennější ve vašem životě výrazně
podpoří. A potom se budete snažit učinit z těchto záměrných aktivit
jádro vašeho online života, přičemž ostatní rozptylující podněty,
které vám dříve kradly pozornost a rozkouskovávaly váš čas, ho-
díte za hlavu. Digitální úklid funguje jako léčba šokem: začnete
jako utahaný maximalista, po absolvování procesu z vás bude
svěží záměrný minimalista. V závěrečné kapitole první části vás
celým procesem digitálního úklidu provedu. Jako výchozí bod mi
přitom poslouží experiment, který jsem uskutečnil začátkem zimy
roku 2018. Tehdy jsem získal šestnáct set lidí ochotných provést
digitální úklid podle mého návodu a podělit se se mnou o zku-
šenosti. Uslyšíte jejich příběhy a dozvíte se, jaké strategie jim
fungovaly a na jaké pasti narazili. V druhé části knihy se podíváme
na několik myšlenek, které vám pomohou vypěstovat si udržitelný
životní styl digitálního minimalisty. Její kapitoly se budou zabývat
tématy, jako je význam samoty či potřeba pěstovat kvalitní volno-
časové aktivity, aby bylo čím nahradit nynější bezmyšlenkovité
používání různých zařízení. Pokusím se obhájit poněkud kontro-
verzní tvrzení, že přestanete-li na sociálních sítích rozdávat „lajky“
a komentáře a budete-li hůře k zastižení pomocí textových zpráv,
posílí to vaše vztahy. Také vám poskytnu zasvěcený pohled na
hnutí na obranu pozornosti, což je volně organizované sdružení
jednotlivců používajících vyspělé technologické nástroje a přísné
postupy, aby od produktů digitální ekonomie pozornosti získali
kýžené výsledky, ale nestali se oběťmi jejich nutkavého používání.
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Stoicismus a digitální 
minimalismus
Nenápadný profesor výpočetní techniky univerz-
ity na Georgetownské univerzitě Cal Newport se
stal jedním z předních představitelů hnutí pro-
sazující rozumnější a hlubší pojetí práce. Ve své
poslední knize Digitální minimalismus, předsta-
vuje autor bestselleru Hluboká práce (Deep
Work)  filozofii, jak využívat moderní technologie
ke zlepšení života. Hnutí minimalismu úspěšně
vedlo miliony lidí k odhlášení ze sociálních sítí, 
a místo toho jim nabídlo soustředit se na malý
počet věcí, které jejich životům přinášejí největší
prospěch a hodnoty. Definuje digitální nepořá-
dek a ukazuje na jeho stresující dopady. Doka-
zuje, že nepotřebujeme konstantní připojení,
nespočet stránek všemožných aplikací, neustá-
lé posouvání  a  klikání. Nové technologie mohou
zlepšit náš život, pokud víme, jak je nejlépe
využít. Cal Newport je také příznivcem stoicis-
mu. (Filozofický směr založený ve 3. stol. před naším letopočtem.
Stoikové za cestu ke svobodě považovali život v souladu s pří-
rodou. Učení stoiků poznamenalo i pozdější filosofii, vliv stoicismu
lze nalézt jak u křesťanských otců, tak i v dílech renesančních 
a novověkých myslitelů.) 

Stoicismus, je vaše oblíbené téma, což je pro profesora infor-
matiky  trochu neočekávané. Pamatujete si, kdy jste se poprvé
s tímto filozofickým směrem setkal? 

Filozofie i náboženská historie, byly vždy v popředí mého zájmu,
takže stoicismus jsem nemohl minout. Silně na mě zapůsobila kni-
ha Williama Irvina Průvodce dobrým životem (The Ancient Art of
Stoic Joy), v níž je stoicismus velmi dobře popsán.Tak, že si z ní
může hodně vzít i současný člověk. Z autentických pramenů jsem
čerpal především ze Senecova díla. Ze současných autorů je pro
mě mimořádný zjev Tim Ferriss, který napsal několik bestsellerů 
o osobním rozvoji (v češtině vydává Jan Melvil Publishing).

Co vás hlavně zaujalo na antickém odkazu? 

Starořecký model filozofie mě fascinuje především jako plán či-
nnosti. To je důvod, proč ve svých knihách vždy prokládám praktic-
ké rady komplikovanějšími filozofickými úvahami. Když jsem tímto
způsobem začal pracovat, nenašel jsem u vydavatelů moc pocho-
pení. Měli takovou představu, že by autoři knih zaměřených na
podporu aktivity čtenářů měli psát konverzačně a dát jim nevelký
intelektuální obsah. Knihy, jejichž ústředním tématem je nějaká
myšlenka, měly pak být inteligentní a kritické. Takové dělení je
však umělé. Řekové měli pravdu, když se tázali: jaký má smysl
přemýšlet o otázkách týkajících se života, pokud to našemu životu
přímo nepomůže? Pro můj přístup ke knihám to byla velká in-
spirace.
Stoicismus obsahuje velkou psychologickou moudrost: naše životy
řídí myšlenky, více než jakékoli skutečné události. Naučit se najít
sílu a radost z toho, co ovládáte, a netrápit se tím, co nelze změnit,
zní jednoduše, ale řídit se tím, může být hodně složité. 
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Co si myslíte, že jste někdo, kdo se skvěle rozhodl, že nebude
mít žádné účty na sociálních médiích? Nebo jste se chtěl jen
vyhnout placení? 

Myšlenka, že méně může být více, přetrvává v dějinách civilizace
a je stále aktuální. Když se jí budete řídit, umožní vám to soustředit
vaší omezenou energii na věci, o kterých víte, že jsou velmi cenné,
uvědomíte si jejich skutečnou hodnotu. V opačném případě roz-
ptýlíte energii na nepodstatné věci, a těch důležitých si nevšimne-
te. Nepoužívám sociální média, protože v mém životě spisovatele
chci zaměřit svou energii jako laser na malý počet věcí, které už
znám a přinášejí mi velkou návratnost. Je to čtení inteligentních
myšlenek, psaní esejů na můj blog, testování nápadů a psaní knih.
Sociální média se stala obzvlášť zhoubnou pro lidi, kteří chtějí kon-
kurovat svou kreativitou. Poskytují aktivitu, díky níž se cítí zane-
prázdněni a důležití, ale ve skutečnosti to tak není. Podle mých
zkušeností je absolutním klíčem k úspěchu i naplnění rady Steva
Martina, který říká, že musíte být tak dobří, aby vás nemohl nikdo
ignorovat (o tom jsem napsal knihu v roce 2012). 

Vaše nová kniha Digitální minimalismus nabádá zkrátit čas,
který trávíme online, a zaměřit se na malý počet činností, které
nám dávají smysl. Zjistil jste, že digitální minimalismus dává
lidem více času na čtení a přemýšlení o tom, na čem opravdu
záleží?

V loňském roce jsem vedl přes 1600 dobrovolníků v experimentu,
ve kterém odstoupili od volitelných technologií v digitálním životě,
aby se znovu seznámili s tím, čeho si opravdu cení. Jednou z čas-
tých reakcí dobrovolníků, bylo překvapení a nadšení z toho, že
znovu objevili, jak moc si lze užít jednoduché analogové činnosti,
které jsme považovali za samozřejmé, jako je například návrat
domů z knihovny nebo nějaká manuální činnost. Tyto problémy
nejsou nové. Seneca i Aristoteles psali o důležitosti vysoce kvalit-
ního volného času. Arnold Bennett vytvořil skvělý model počátkem
20. století a vydal ho pod názvem Jak žít 24 hodin denně. Tvrdil,
že to, co děláte se svým volným časem, je zásadní pro kvalitu
vašeho života. Nabádá, že byste měli číst a přemýšlet místo toho,
že se budete opíjet nebo nudit u klavíru (ekvivalent viktoriánské
doby se současným surfováním na Twitteru).

Je skutečně na sociálních sítích něco manipulativního a ne-
bezpečného? Proč na nich tedy trávíme tolik času?

Prvním důvodem je, že zejména hlavní platformy sociálních médií
podporují  své uživatele k nutkavému používání. Například Face-
book byl dříve docela statickou platformou. Ale nyní se prav-
děpodobně přihlásíte několikrát týdně, abyste zjistili, zda některý 
z přátel nezměnil svůj status nebo neumístil sem fotografie z dovo-
lené. Když se však Facebook, Twitter a další platformy přestě-
hovaly do mobilních zařízení, kliknete na malou ikonu „f“ na tele-
fonu třeba dvacetkrát za hodinu. Není to náhodné, jde o strategii
vedoucích pracovníků Facebooku, jak znásobit počet uživatelů. Ji-
nak řečeno: tlačítko „like“ nebylo zavedeno pro váš prospěch, ale
aby přinášelo výhody začínajícím investorům na Facebooku, a zry-
chlovalo návratnost investic. 
Dalším důvodem, který podle všeho udržuje lidi přilepené k jejich
obrazovkám, je to, že tím vyplňují mezeru. Život je těžký. Projevuje
se to zejména v těch situacích, kdy jste sami se svými myšlenkami.

Lidé se těmto konfrontacím vyhýbají díky neustálému digitálnímu
rozptýlení v nízké kvalitě, a to způsobem, který by jedinci jiné éry
mohli řešit třeba silným pitím.
Udržitelnou reakcí na rychlé společenské změny je věnovat náš
volný čas věcem, na kterých záleží. Převezměte co nejvíce zodpo-
vědnosti, hledejte kvalitu kvůli kvalitě (jak doporučuje Aristoteles 
v Etice ), služte své komunitě, spojujte se se skutečnými lidmi 
v reálném životě a obětujte se za ně.
To vše se může zdát skličující ve srovnání s kliknutím na „sledovat
další“ ve vašem streamu Netflix, ale jakmile pevně zakotvíte v no-
vém životě, bude už těžké se vracet. 

Popularizoval jste koncept „Deep Work“ jako reakci na ztráce-
jící se schopnost soustředit se na náročný úkol. Říkáte, že jde
o dovednost, kterou se lze naučit. Co byste doporučil lidem,
kteří si chtějí osvojit  schopnost vykonávat „hlubokou práci?“

Odstraňte z telefonu jakoukoli aplikaci, díky níž někdo vydělává
peníze, když ji otevřete. Tyto aplikace jsou pro vaše kognitivní
schopnosti stejně škodlivé, jako je nezdravé jídlo pro atlety. 
Vyhraďte si pravidelná období pro stav osamělosti, čímž myslím:
žádný telefon, žádná sluchátka do uší, žádné monitory a obra-
zovky, žádné knihy – jen vy a vaše myšlenky. Pokud chcete
efektivně přemýšlet, a tím myslím zpracovávat informace a vytvá-
řet poznatky, musíte to cvičit. 

Prozraďte nám něco o sobě. Jak vypadá váš den?

Obvykle se probudím mezi šestou a sedmou hodinou. Většinu
všedních dnů ráno přejdu ulicí do nedalekého parku, kde se
protáhnu a udělám asi pětadvacet kliků. Když se vrátím domů,
zbytek mé rodiny je obvykle vzhůru, takže si spolu přečteme
noviny. Zhruba do půl deváté, kdy začíná pracovní den, se věnuji
svým chlapcům. 

Je to jakási vaše rutina?

Tohle je víceméně moje rutina již několik let, držím se jí s drobnými
změnami.

O jaké změny jde? 

Během teplých ročních období si vezmu do parku knihu a trochu
kávy, asi patnáct minut čtu a pak se vrátím domů.

Odpovídáte na první e-mail hned ráno nebo si to necháváte na
později?

Můj pracovní den začíná v 8:30 a já se snažím, abych se na e-
maily nikdy předtím nedíval. To, zda zahájím svůj pracovní den vy-
řizováním pošty, závisí na mém rozvrhu, sestavuji si ho pro každý
den, hodinu po hodině… 

Jak brzy ráno zkontrolujete telefon?

Zpravidla svůj telefon nekontroluji. Během mého ranního tréninku
někdy poslouchám podcast nebo e-knihu. Často ho sebou ani
nemám. 

A jak to u vás vypadá o víkendech? 

V sobotu, neděli a o svátcích jsou naše rána mnohem volnější.
(Ze zahraničních pramenů)
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NAKLADATELSTVÍ START VYDÁVÁ

Jarmila Mandžuková
CO NÁM POMŮŽE,
KDYŽ…
Kniha je praktickou příručkou plnou jednoduchých rad
na drobná trápení i nepolevující zdravotní problémy.
Navazuje na úspěšné tituly Co jíst, když…, Co pít,
když…, Co nejíst, když… a Co nám chybí, když…, které
vyšly v desetitisícových nákladech u nás i na
Slovensku. Vychází z toho, že nejdůležitější léčebné
prostředky najdete v kuchyni či v přírodě kolem nás 
a oživuje moudré rady našich babiček. Díky informa-
cím uvedeným v této knize si můžete vylepšit zdravot-
ní stav, podpořit vitalitu a také předejít mnoha
zdravotním problémům.
Váz., bar. obálka, 224 stran, 269 Kč, 
EAN 978-80-86231-66-2

https://www.knizniklub.cz/knihy/444936-co-nam-pomuze-kdyz-prakticky-domaci-lekar-od-a-do-z.html
Zakoupit můžete zde Ukázka z knihy na následující straně
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Každý z nás je lékař i léčitel
Nestačí vědět, vědění se musí použít. 

Nestačí chtít, je nutné to udělat.
JOHAN WOLFGANG GOETHE

Tato kniha obsahuje rady domácího léčení přírodními prostředky,
které se využívaly v lidovém léčitelství a jsou ověřené generace-
mi. Zároveň se opírá o současné vědecké poznatky a výzkumy.
Nemocní, unavení a psychicky vyčerpaní lidé mnohdy vůbec
netuší, že na jejich nemoc či zdravotní problém existují mnohem
jednodušší (a levnější) prostředky, než které nám nabízejí v lé-
kárně. V mnoha případech si myslí, že se stačí „nadopovat“
potravinovými doplňky a všechno bude zasev pořádku. To se ale
hluboce mýlí. V době, kdy jsem psala tuto knihu, se objevila zprá-
va, že umělé vitaminy, multivitaminy a antioxidanty nám spíše
škodí, než pomáhají. Polykat v pilulkách to, co má organismus
získat přirozenou cestou, způsobí ochabnutí jeho obranyschop-
nosti. Lidé, kteří je užívají dlouhodobě a pravidelně, jsou ohrožení
rakovinou a zvyšuje se u nich riziko předčasného úmrtí. To je
tvrdá realita, kterou mnozí nevědí. Polykání chemických vitaminů,
antioxidantů a dalších potravinových doplňků jde zcela proti
přírodě a je pro naše zdraví nebezpečné. 
Nakupovat multivitaminy prospívá hlavně společnostem, které je
vyrábějí. Naše peníze tak končí v obřím a velice výnosném byzny-
su, v němž se točí i pod vlivem reklamní masáže miliardy. Chcete
být i nadále soukolím nesmyslného utrácení peněz za něco, co
můžete pořídit mnohem levněji? Než začnete užívat vitaminy,
zkuste některé přírodní prostředky, které vám mohou celkově
zlepšit zdraví. A právě kniha Co
nám pomůže, když… nabízí
alternativní řešení vašeho
zdravotního problému v něko-
lika rovinách a každý si může
zvolit pro sebe tu nejvhodnější: 

Potraviny
jako lék
Jsi to, co jíš, říká se. Bez pra-
videlné vyvážené a plnohod-
notné stravy nelze člověka
vyléčit. Dopřejte svému tělu

pestrou, ale pečlivě vybíranou stravu co nejméně zatíženou che-
mickými látkami – aditivy, tedy konzervanty, barvivy, emulgátory,
zvýrazňovači chuti, glutamáty atd. (Tomuto tématu se věnuji ve
své knize Nakupujte hlavou, vařte srdcem – viz seznam literatury.)
Zcela se vyvarujte toho, abyste jedli příliš rychle nebo konzu-
movali jídlo při chůzi či sledování televize. Dobře potravu roz-
žvýkejte. Vychutnávejte si jídlo, přivoňte k němu, dejte do úst
první sousto, zavřete oči a pořádně ho rozžvýkejte – protože se
stane vaším tělem. Jezte jen to, co prospívá vašemu tělu. Je ne-
smírně důležité naučit se v jídle (i v životě) umírněnosti,
nedopřávat si něčeho nad rozumnou mez a vyhnout se
extrémům. Moudrý je citát bavorského faráře a léčitele
Sebastiana Kneippa (1821–1897): 
Všeho s mírou a dobrého pomálu.

Bylinková lékárna
Je nejvyšší čas vrátit se k přírodě! Pamatujte na slova staro-
věkého lékaře a „otce medicíny“ Hippokrata: Koho neuzdraví léky,
toho uzdraví příroda. V této knize najdete to nejlepší z přírodního
léčitelství, objevíte zázračnou sílu léčivých bylinek, zjistíte, jak lze
některé bylinky využít při léčbě, jak posílit vitalitu a preventivně
působit proti nemocem.

Babské rady
Babičkovská „meducína“ přetrvala věky. Naše babičky se řídily
selským rozumem, poslouchaly svoje tělo a léčily se tím, co bylo

doma nebo v přírodě po ruce.
Babské rady přinášejí návody
na domácí léčení, které byly
využívány v lidovém léčitelství
a jsou ověřené generacemi.

… a ještě
něco navíc
Další rozmanité rady, jak zvlád-
nout nemoc či jak preventivně
působit proti onemocnění, si
přečtete v knize Co nám po-
může, když...

Jak používat tuto knihu
Tato kniha popisuje postupy léčby u jednotlivých potíží 
a problémů, které v sobě obsahují všechny uváděné metody
alternativní medicíny. Pro snazší orientaci lze chorobu či
zdravotní problém, o který se zajímáte, nalistovat a pod
příslušným písmenem od A do Z najdete stručný popis nemoci
a jaké alternativní léčebné metody se nabízejí. Uvedené
zdravotní potíže sice nepředstavují úplný soupis všech chorob,
ale věnovala jsem se zdravotním problémům, které jsou
nejčastější, a také těm, které mě v životě „potkaly“. V knize
nechybí ani praktické rady týkající se péče o pleť a vlasy, kožní
problémy a podobně. Upřímně si přeji, aby vám kniha pomohla
lépe žít!

Zdraví je pro nás vším Existují tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví.
KARL LUDWIG BORNE

Zdraví – základ života. Jistě se mnou budete všichni souhlasit, že dobrý zdravotní stav je opravdovým zákla-
dem pro vše v našem osobním životě i v práci. Nic cennějšího než zdraví nemáme! Klišé, které každý z nás
slyšel již mnohokrát. Výrok německého filozofa Arthura Schopenhauera to vystihuje zcela přesně: Zdraví není
vším, ale bez zdraví je všechno ničím. Zdraví je bezplatný dar, který nám dává náš život. A to, co je dáváno
zadarmo, není všeobecně ceněno a mnoho lidí se ke svému zdraví chová lhostejně, jako by pro ně nemělo
velkou hodnotu. Zdraví je zrcadlo našeho života. Příčinou mnoha chorob bývají hříchy minulosti a nevhodný
životní styl.



Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
e-mail: odbyt@kosmas.cz; internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Jakub Ćwiek 
VLK!: GRIMM CITY 1
Město Grimm – ponurá, oblaky mastné černoty zahalená
metropole je místem, kde je spravedlnost stejně vzácná, jako
bezmračná obloha. Vystavěná na těle obra, živená jeho smol-
natou krví a úlomky uhelného srdce dlouho žila v dávno
ustanoveném řádu. Až doteď. Na zločineckou scénu právě
nekompromisně vstupuje Nový hráč, a policejní důstojník Wolf
je brutálně zavražděn ve vlastním bytě. Mají tato fakta spoji-
tost? A červený plášť s kapucí, viděný u hlavní podezřelé 
z vraždy, činí z případu zločin s náboženským pozadím?
Ćwiek vytvořil vlastní svět, vycházející z pohádek bratří
Grimmů. Město Grimm je postaveno na mrtvém těle obra
shozeného z oblak „nějakými bratry Grimmovými“ a je po-
háněno jeho krví, která se těží jako u nás ropa. Město je
ponuré, špinavé, připomíná americká města 30. let, prosáklé
zločinem. Bibli zde nahradily Pohádky, bohem je Vypravěč
(Andersen je považován za apokryfního autora) a Obchodník
je Ďáblem. Život každého člověka je příběh, který má smysl,
jen pokud je uzavřen a vyprávěn. 
Jakub Ćwiek nám nabízí hořkou, brutální noirovou detektivku
v nezvyklém světě inspirovaném americkým zločineckým

podsvětím dvacátých a třicátých let. Ve městě, kterému vládne strach a... příběh.
Přeložil Robert Pilch
Vázaná, 328 stran, 298 Kč, EAN 9788025729557, ISBN: 978-80-257-2955-7

https://www.kosmas.cz/knihy/259357/vlk/

Eli Maor 
HUDBA V ČÍSLECH,
ČÍSLA V HUDBĚ
Od Pythagora k Schoenbergovi 
Eli Maor se ve své knize věnuje vztahům mezi matematikou
a hudbou. Nejednou čtenáři osvětlí řadu překvapivých
detailů, když zkoumá, jak lze uplatnit matematický aparát
v hudbě i naopak. Věnuje se například matematickému
popisu vztahů mezi jednotlivými tóny, systémům ladění 
a jejich historickému vývoji. Píše o snaze matematiků 
a fyziků přesně popsat pohyb struny, prostor věnuje 
i zkoumání vzniku a povahy zvuku a jeho přenosu. Jinou
oblastí, kde se projevují matematické zákonitosti, jsou
rytmické poměry v hudbě, ale ani u nich paralely mezi
matematikou a hudbou nekonči. Autor jakožto znalec
matematiky a milovník klasické hudby zná obě oblasti
detailně a čtenáře dokáže svým zájmem nakazit; a dělá to
s podmanivou lehkostí. Anotace 2: Pythagoras v experi-
mentech s monochordem stanovil zákonitosti mezi délkou
struny a hudebními intervaly. Tzv. přirozené ladění bylo
postupem času nahrazeno laděním temperovaným. Rozdíl

mezi nimi vysvětluje přítomná kniha, a současně ozřejmuje, že tónové poměry jsou dány
jednoduchými matematickými zákonitostmi, které se neomezují jen na hudební oblast.
Přeložil Vít Penkala
Vázaná, 184 stran, 248 Kč, EAN 9782572982304, ISBN: 978-80-257-2982-3, 978-80-7363-979-2

Vychází společně s nakladatelstvím Dokořán
https://www.kosmas.cz/knihy/259469/hudba-v-cislech-cisla-v-hudbe/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde
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https://www.kosmas.cz/knihy/263965/christina-dvojcata-zrozena-jako-svetlo/https://www.kosmas.cz/knihy/255353/muj-otec-byl-mib/

Jason Mason & Jan van Helsing 

Můj otec byl MIB

Tajný vesmírný program, 
Němci z Antarktidy a mimozemšťané. 

– whistleblower odhaluje výbušné informace!

Kdo jsou tito záhadní Muži v černém (MiB)? Od 50. let
minulého století se objevují u fenoménu UFO, dotěrně
se vyptávají svědků, konfiskují jim pořízené fotografie,
a někdy je dokonce i ohrožují. Víme o nich dosud jen
velmi málo. Jistý MiB kontaktoval krátce před smrtí
svého syna, uvedl ho do této organizace jako svého
nástupce a zasvětil do zákulisního dění. Jde o svět plný
tajných organizací, zázračných technologií, které známe
jen ze sci-fi  filmů. Když se Jason Mason dozvěděl od
svého otce všechny informace o činnosti a cílech této
organizace, zmocnil se ho takový vztek, že se rozhodl
podělit o tajné vědomosti s veřejností. Na podzim roku
2015 kontaktoval Jana van Helsinga a poskytl mu inter-
view. Na Jana van Helsinga zapůsobily Jasonovy infor-
mace tak mocně, že ho vyzval, aby o tomto tématu
napsal knihu. Jason Mason se tedy pokusil doložit
neuvěřitelné skutečnosti, o nichž mu vyprávěl jeho otec,
a jeho tvrzení i zjištění doplňují aktuální výpovědi
whistleblowerů, například Coreye Goodea, Michaela
Prince, Simona Parkese, Williama Tompkinse a dalších. 
Čtenářům se tak otvírá nový náhled na svět.

Bernadette von Dreien 

Christina

Kniha 1.
Dvojčata zrozená jako světlo

„Jsem tu, abych pomohla lidem rozšířit vědomí. Díky
rozšířenému horizontu mohou sami poznat, co dnes na

této planetě není v pořádku. Pak budou schopni ve
všech oblastech života vyvinout nová řešení a objevit

perspektivy, jež budou dlouhodobě úspěšné. Lidé ovšem
mají svobodnou vůli. Vše záleží na jejich rozhodnutí.“

Christině je sedmnáct let a pochází ze švýcarského
Toggenburgu. Narodila se s výrazně rozšířeným vě-
domím, čímž se řadí k nové generaci mladých evo-
lučních myslitelů, kteří lidskou existenci vnímají,
popisují a prožívají jako komplexitu kvantových,
neuropsychologických a spirituálních jevů. Od narození
se vyznačuje pozoruhodným vhledem do dění dnešního
světa a ohromuje vysokou etikou, moudrostí i vnitřním
klidem. Bez námahy a zcela přirozeně používá řadu pa-
ranormálních vloh. V první knize vypráví její matka,
Bernadette, Christinin příběh: o mimořádném porodu,
dětství a mládí až do jejích 16 let. Byla to léta plná
výzev, učení a zkoušek, kdy si Christina zvykala na
„trojrozměrnost“ a připravovala se na svoji životní
úlohu. Christina ji shrnuje třemi klíčovými slovy –
svoboda, pravda a láska.



Kdo jsou  záhadní muži v černém
(MiB), kteří se objevují a vyslýchají
svědky od padesátých let 
po pozorováních UFO, zabavují jejich
fotografie nebo jim dokonce vyhrožu-
jí? Doposud o nich bylo známo jen
velmi málo. Jeden z těchto MiB
kontaktoval syna krátce před svou
smrtí, aby ho představil jako svého
nástupce v organizaci a vyprávěl mu
o světě, který se odehrává na pozadí
známých událostí – o světě plném
tajných organizací, o technologiích,
které známe pouze ze sci–fi knih 
a filmů. 
To, co se Jason Mason dozvěděl od
svého otce o jeho práci a cílech orga-
nizace, jejíž byl členem, ho tak
rozrušilo, že se rozhodl sdělit všech-
na tajemství  veřejnosti. Na podzim
roku 2015 kontaktoval Jana van
Helsinga, který byl Jasonovými infor-
macemi natolik  ohromen, že ho
vyzval, aby to všechno popsal 
v knize, a tak uchoval vše těžko
uvěřitelné,  co mu jeho otec řekl.
Podobná svědectví, která zveřejnili
například Corey Goode, Michael
Prince, Simon Parkes, William
Tompkins a další, vedou čtenáře ke
zcela novému pohledu na svět.

Jasone, vaše kniha Můj otec byl
MiB způsobila v prvním týdnu
po vydání obrovský rozruch.
Tisíc  knih, které jsme společně
podepsali, zmizelo do 24 hodin 
a všech pět tisíc výtisků bylo
vyprodáno za deset dní. Jak si
vysvětlujete tak velký zájem?

Myslím, že se o taková témata
zajímá hodně lidí, kteří chtějí
vědět, zda jsme ve vesmíru sami.
Podle mých zkušeností na to lze
jednoznačně odpovědět „ne“!
Podle mého názoru byli mimo-
zemšťané na Zemi vždycky – 
a my sami jsme nějakým způ-
sobem jejich potomky.  Z četných
zpráv z různých oblastí hraničních
věd není tak těžké si vytvořit
obrázek, které informace před
námi elity skrývají a proč jsou tak
nebezpečné. Kromě toho stále
více lidí pociťuje neuvěřitelnou
změnu, kterou procházíme, a kla-
de si otázky, na které již main-
stream  nemůže odpovědět.

Vaše kniha pravděpodobně
obsahuje nejbláznivější fakta,
která najdete na knižním trhu.
Tvrdíte, že váš otec byl

OTÁZKY, NA KTERÉ HLEDÁME ODPOVĚDI
l Žijí mimozemšťané na naší planetě už miliony

let? 
l Jakou roli hrají Chazarové a jaký je původ

baalovského kultu a Babylonského bratrstva?
l Jsou jezuité a italské rodiny silnější než 

Rothschild a Rockefeller?
l Existuje rasa contortionistů? 
l Čeho se týkají ultratajné projekty? 
l Kdo jsou nordici a drakonové?
l Existují ještě v Antarktidě německé základny?
l Skryje i nadále Vatikán důkazy o starověkých 

vyspělých civilizacích a mimozemšťanech?
l Obývali Zemi obři a existují o tom důkazy?
l Je Měsíc uměle vytvořeným tělesem a co se 

skutečně stalo během misí Apollo?
l Existují Nibiru a Anunnaki a jsou to tajní 

bohové Iluminátů?
l Existuje zařízení, jehož prostřednictvím lze 

nahlédnout do budoucnosti? 
l Existuje už více než šedesát let neveřejný  

vesmírný program, který je pod kontrolou
německých tajných společností a SS?

l Existují v galaxii dráhy, kterými lze cestovat?
l V současné době zažíváme nárůst podivného 

pohybu v naší galaxie a nestojí za tím sofistiko-
vaní mimozemšťané, kteří nám pomáhají přežít 
a porazit temnotu na Zemi?

l Lze cestovat časem a umožnilo by nám to  
více se dovědět o minulosti a budoucnosti?

Mimozemšťané
už dlouho žijí

mezi námi 
a působí 
v armádě

S autorem si povídal
Jan van Helsing



součástí organizace zabývající se
problematikou mimozemšťanů –
konkrétně přítomností různých
skupin mimozemšťanů na Zemi,
která podle jejich názoru musí být
před veřejností utajována, a proto
svědci UFO veřejnost zastrašují.
„Běžný občan“ zná pouze holly-
woodské filmy s Willem Smithem.
Je opravdu taková skutečnost?

Podle mých zkušeností nyní mohu na
tuto otázku jednoznačně odpovědět
„ano“. Nebyli to jen tito muži, s nimiž
jsem se setkal v posledních několika
letech – můj otec a jeho kolegové –,
ale různí lidé, kteří ke mně přišli 
z těchto kruhů a vysvětlili mi určité
souvislosti. Teprve potom se mohla
tato kniha objevit. Samozřejmě bych 
s tím nápadem nepřišel. Jak jsem
řekl, podle mých zkušeností jsou MiB
velmi spojeny s tajnou vládou a lóže-
mi. Že určitá tajemství musí být
chráněna, vidíme i v různých jiných
oblastech společnosti. Pouze zde
však jde o největší možné utajení.
Elitní kruhy si myslí, že většina lidí by
se nedokázala s těmito poznatky
vyrovnat. To platilo tak zhruba před
třiceti, čtyřiceti lety. Od té doby však
bylo natočeno mnoho filmů a vyšlo
spousty knih o těchto tématech a lid-
stvo se pomalu připravuje na ne-
uvěřitelná odhalení a ten okamžik se
pomalu blíží. Pro mnohé však bude
těžké uvěřit, že jde o reálná fakta 
a nejnovější vědecké poznatky. 
Žijeme už ve zcela novém světě.

Popisujete zážitky svého otce a je-
ho přátel. Hlavní částí knihy je však výzkum, který dokazuje, že to co
vám otec svěřil, se zakládá na pravdě. Týká se to také třeba cestování
časem. Myslíte, že tomu uvěří dostatek čtenářů?

Ano, i když si uvědomuji, že mnoho z toho, k čemu jsem dospěl, se blíží
science fiction. Uvidíme, že většina bude v následujících letech odhalena
nebo potvrzena oficiálním vědeckým výzkumem. Dlouho jsem přemýšlel,
jak přesvědčit čtenáře o správnosti mých tvrzení. Proto jsem na základě
vaší rady, doplnil shromážděný materiál o mnoho ilustrací a citací z různých
zdrojů. 
Možnost cestování časem zmínil už Einstein v roce 1905, když ve své teorii
relativity, tvrdil, že čas v různě se pohybujících systémech se také mění při
různých rychlostech. Jeho teorie je taková, že potřebujete vesmírnou loď,
jejíž rychlost se blíží rychlosti světla. Pokud letíte vesmírem asi rok, na Zemi
uplyne nejméně deset let. Tato teorie tak již prokazuje možnost cestování
časem. Dokázáno to bylo rovněž experimentálně. 

Vědci vždy čelili otázce paradoxů.
Pokud by v budoucnu mělo být
možné cestovat zpět v čase, cestující
v čase už tady byli. A to je přesně to,
co kniha popisuje. Už tu byli! 
Zavedená věda s nejmodernějšími
počítači je nyní připravena vypočítat
tyto časové efekty. Tajné vojenské
technologie to však měly dokázat už
před desítkami let. Pro obyčejného
občana je samozřejmě těžké si
takovou věc představit. V současné
době však prožíváme nejrychlejší
technologický rozvoj všech dob a stá-
vající teorie musí být neustále revi-
dovány. Kromě toho jsou principy
cestování v čase v knize dostatečně
důkladně vysvětleny samotnými „ces-
tovateli”

Soudí se třeba, že bibllická Noe-
mova archa se našla v Arménii,
opravujete také evoluční teorii
vývoje lidstva. Řekněte nám k to-
mu pár slov...

Podle mého výzkumu svět, jak ho
známe dnes, je mladší než se soudi-
lo. Evoluční historie lidstva je roz-
dělena do cyklů. Indové hovoří o tom,
že v současné době žijeme ve „čtvr-
tém světě“ a blíží se přechod 
k „pátému světu“. Předchozí světy
představovaly cykly času, v nichž
došlo k zániku civilizací na Zemi –
myslím Atlantis, Lemuria, Mu a Hy-
perborea. Bohové, kteří přišli na Zemi
před mnoha tisíci lety, byli buď pře-
živší z Atlantidy nebo mimozemšťané
podobní člověku, kteří přišli naši
planetu kolonizovat nebo je sem

přilákalo nerostné bohatství. Vypadá to dokonce jako by pokročilé
mimozemské civilizace dohlížely na vývoj lidstva a několikrát potrestaly lidi
globálními katastrofami, protože sešli z božské cesty, zabloudili, a přestali
dodržovat zákony bohů. Biblická povodeň je údajně poslední z těchto katas-
trofických událostí, které úplně přetvořily zemský povrch.
Jedním z mimozemských národů, kteří se pravidelně vracejí na Zemi, jsou
takzvaní Anunnaki. Ti vytvořili moderní lidi podle svého modelu genetickou
manipulací. Existují o tom vědecké důkazy, o nichž se v knize také zmiňuji.  
Někteří lidé byli před trestem bohů v podobě katastrofální povodně varováni.
Stavěli si archy, na nichž měli šanci přežít a zachránit i některá hospodářská
zvířata. Nejslavnější z nich je biblická Noemova archa! Dnes se stále hledá,
i když je už po staletí známá. Nachází se na hoře v Arménii! V posledních
letech se tam vypravily mnohé mezinárodní expedice, který poskytly
důkazy o existenci této archy. Bohužel to vše masové sdělovací prostředky
a významní archeologové zcela ignorovali! Proč chtěli skrýt tento senzační
objev? Kniha obsahuje i svědectví lidí, kteří viděli, jak se britští vědci

l Neexistuje žádný „chybějící článek“ - chybí 
celý řetězec! Nikde nebyly nalezeny fosílie

přechodné formy!

l Nové důkazy ukazují, že nikdy nedošlo 
k evoluci, ale naopak k decentralizaci!

l Lidé a dinosauři skutečně žili na Zemi 
současně!

l Nové zkoumání DNA ukazuje, že lidstvo 
je záhadným hybridním druhem!

l Naše DNA obsahuje inteligentně navržený kód 
z vesmíru – tajemství vždy bylo „v nás“!

l Zemi již dlouho navštěvovali mimozemšťané – 
a někteří stále žijí, byť se skrývají!

l Staří bohové byli mimozemšťané a současně 
zakladatelé naší současné civilizace.

l Proč chtěly vědecké instituce vymyslet 
zavádějící představu o pravěku a jakou roli 

v tom hraje zednářství?

l Až donedávna v Americe existovala prastará 
kultura obrů, která byla záměrně vymýcena!

l Byla nalezena skutečná Noemova archa, 
ale proč se ji lidé pokusili zničit?

l Nové, senzační názory na tajemný druh 
lidských dlouhých lebek!

l Pravda o Yettim, nesmrtelných pánech 
z Himalájí a hraběti Saint Germain!

l Existují stroje, které umožňují dívat se v čase - 
jeden měl Nostradamus!

l Whistleblower a hlášení o návštěvách civilizací 
z Vnitřní Země (Dutozemě)!

l Na různých skrytých místech světa jsou 
zapečetěna ložiska dávných civilizací – jsou

zde také uchovány veškeré znalosti a stroje

starověku!

l Bývalý vojenský člen s bezpečnostní 
prověrkou na Přísně tajné pro oblast kosmo-

nautiky vypráví o největších tajemstvích světa 

a o návratu Anunnaki (sumerského božstva) 

z planety X!



úmyslně pokusili zničit zbytky Noemovy archy, protože nezapadá do jejich
názoru o evoluční teorii!

A to už jste se zmínil o dalším žhavém tématu: evoluci člověka. Jaké
nové důkazy můžete poskytnout, že se lidstvo podle ní nevyvíjelo a co
to pro nás znamená?

Abych se posunul kupředu, musel jsem studovat vědecké spisy z 18. a 19.
století. V té době došlo k prudkému sporu mezi církví a prvními vědeckými
institucemi, které založili hlavně svobodní zednáři. Do té doby se tvrdilo, že
náš moderní svět se objevil po povodni a před ní existoval jiný, velmi záhad-
ný svět. Bohové tentokrát lidi varovali, aby dodržovali jejich přikázání,
protože jinak by došlo k velké destrukci. Svobodní zednáři již věděli o staro-
věké civilizaci Atlantidy a chtěli vytvořit novou Atlantidu prostřednictvím své
vlastní vědy, to je zhruba našimi moderními technologickými prostředky.
Podmínkou bylo zbavit se starých náboženských myšlenek, a tak vznikla
nová evoluční teorie! Dogmaticky byla propagována na všech školách 

a univerzitách
světa a ani
dnes ji nelze
zpochybnit, 
i když pro 
ni neexistuje 
jediný důkaz! 
Tlak ve 
vědeckém 
světě je prostě
příliš velký. 
Jak přesně se
to stalo, jsem
podrobně 
popsal v knize. 

Jak to souvisí s cestováním
časem a hrabětem Saint
Germainem,  o kterém také
píšete? Tvrdil, že je nesmrtel-
ný, a bylo mnoho prominent-
ních svědků, kteří potvrdili,
že se zdálo, že navenek
opravdu nestárnul?  

Podle mých zjištění patří hrabě
Saint Germain, do skupiny ne-
smrtelných pánů, kteří určují
osud světa a jeho časové pro-
cesy a jejichž sídlo je na
Dálném východě. V odlehlých
klášterech Indie a Tibetu byla
zachována tisíciletá znalost
lidstva, která sahá až do dávné
minulosti, tj. do dob vyspělých
civilizací. Skupina nesmrtel-

ných si cení tohoto starodávného poznání a dokonce má tajné fondy plné
stále funkčních strojů předků! Jeden pravděpodobně plánuje poskytnout
lidstvu zpětný přístup k těmto znalostem, a to ve správný čas, konkrétně na
začátku nadcházejícího nového věku. Mezi tyto záhadné stroje patří tech-
nologie, díky nimž lze vidět v čase, a proto okultní zasvěcená bratrstva
věděla v předstihu o budoucím vývoji ve světě a připravila vše pro konec
aktuálního časového cyklu! Sám Nostradamus vlastnil jednoduchou podobu
takového zařízení a použil ji k pohledu do budoucnosti. 

Jaký je tedy vývoj?

Zemi obývala vysoce rozvinutá civilizace, která žila na dnešních kontinen-
tech potopených v moři. Tyto duchovně pokročilé bytosti věděly, že ve
vesmíru existují posvátné zákony, s nimiž se musí celý život vyrovnávat.
Věděly, že hmotný vesmír je pouze světem iluzí a stanovily si za cíl
postoupit za hmotnou rovinu, a tento proces nazvali „vzestup“. Na konci
každého 26 000 letého cyklu se naše sluneční soustava přesune do oblasti
galaxie, kde dochází k energetickému nárůstu. To přinese změnu věku 
a umožní mnoha lidem dokončit svůj vývoj na této planetě a přesunout se
do jiných oblastí. Na konci každého hlavního cyklu došlo k periodické
globální kataklyzmě, tedy živelné pohromě, během níž byla většina
dosavadních poznání zničena. To vše se předpokládalo už dávno, ale nyní
je brzy na poslední konfrontaci mezi silami dobra a zla!

Kniha končí velmi smířlivými tóny s mnoha duchovními aspekty. Jak
vidíte naši budoucnost, budoucnost Země?

Myslím, že vstupujeme do kritické fáze vývoje člověka: krize kamkoli se
podíváte. Osobně jsem dostal nabídku přestěhovat se do zahraničí nebo do
velkého systému bunkrů, protože moje kontakty tvrdily, že občanská válka
nevyhnutelně přijde. Doufejme, že to tak není. Určitě ale dojde k velkým
změnám a brzy už nic nebude tak, jak jsme na to byli zvyklí. Technický
rozvoj bude pokračovat skokově a svoboda lidstva se ocitne v ohrožení. 
Když čtete tento rozhovor, pochopíte, proč jde o tak citlivé téma! Ale já tady
nechci prozradit příliš mnoho, protože čtenář by si měl znovu vytvořit vlastní
úsudek! Věřím, že tato kniha vychází ve správný čas a možná způsobí
kontroverzi, ale lidé mají právo konečně znát celou pravdu!

(Ze zahraničních pramenů, kráceno a upraveno)Hrabě Saint Germain

Nostradamus



Kniha Christina 1 Dvojčata
zrozená jako světlo pojed-
nává o mimořádném vývoji
dnešní šestnáctileté
Christiny, která se narodila 
s velmi rozšířeným
vědomím. Matka Bernadette
Meier (Dreien) vypráví
příběh o Christinině neob-
vyklém narození, dětství 
a mládí do 16 let.

Jak odpovíte na otázku, na co
myslí vaše dcera Christina?

Podle odborníků patří k mladé ge-
neraci evolučních myslitelů. Pro-
střednictvím svého vícerorozmě-
rného vnímání vidí věci  z celkového
pohledu a ohromuje vysokou etikou,
moudrostí a mírem.

Kdy jste si uvědomila, že Christina
je jiné dítě?

Těhotenství, narození a dětství byly
mimořádné, záhadné, ale také úžas-
né. Ve věku 13 let se ukázalo, že se
v Christině skrývá velké množství
talentů a vynikala znalostmi studijní
látky několika fakult, přestože na nich
nikdy nestudovala.

Když jste to zjistila, znejistila jste
nebo se dokonce zděsila? 

Byly různé fáze. Dlouho víme, že je
to její životní cesta a že ví, jak s ní
dobře zacházet. 

Jaké byly reakce na knihu
„Christina 1 – Dvojčata zrozená
jako světlo“?

Velmi pěkné. Kniha pulsuje životem,
ale také čelí zázračným jevům a do-
týká se mnoha duchovních úrovní.

Zaznamenala jste také nějaké
negativní reakce?

Ani jednu. Ale pro někoho může být
obsah neuvěřitelný.

Plánují se v důsledku těchto
reakcí představení nebo prezen-
tace?

Ano, chystáme denní semináře 
v Curychu, Greifensee, Wattwilu,
Basileji, Bernu a Vídni. Kromě toho
může kniha přispět svou vizí 
k různým projektům ve školách 
a zajímavá může být vlastně pro
všechny děti, když jim ji rodiče
koupí. A i oni se mohou inspirovat,
jak přispět k ochraně životního
prostředí, dovědět se něco o bydle-
ní, energetické náročnosti a pod.

Christina patří 
k nové generaci

mentálně
nadaných,
evolučních

myslitelů, kteří
vnímají naši 

existenci jako
komplex kvantové

fyziky, 
neuropsychologie

a spirituality.



Kniha popisuje lepší budouc-
nost pro svět a lidstvo. Klade
si opravdu takové cíle?

Ano, je to velmi důležité, i když
se může zdát, že je to v ostrém
kontrastu s tím, co se právě
děje na naší planetě.
Jsme v globálním přechodu, 
a Christina apeluje na zacho-
vání rovnováhy moci. Pro ně-
koho může být její výklad
složitý, ale v podstatě jde o to,

aby  každý jednotlivec  přispěl ke zdravému vývoji nejen v bezprostřední
blízkosti kolem sebe, ale na celém světě. Na minulost se nelze dívat
konvenčním způsobem, protože právě toto myšlení nás zavedlo do ny-
nějších slepých uliček.

Jaké povinnosti na sebe Christina  bere?

Christiny hlavní povinnosti, z nichž vychází, jsou obsaženy v pojmech:
svoboda – pravda – láska. Tyto tři základní pojmy jsou zásadní pro osobní
a kolektivní rozšíření vědomí, zodpovědnosti a tedy udržitelný mír. Tomu

chce přispět, i když
by to mohlo znít
moc pateticky. 
Nehledejte v tom
ani bezobsažnou
frázi. Lépe vyjádřit
to ne-dovedu.

Vy osobně věříte 
v život po smrti?

Ano, stejně jako
Christina, která po-
pisuje reinkarnační
proces v naší knize
lehkým způsobem,
aby byl pochopitel-
ný pro nejširší
vrstvy čtenářů.

Vaše dcera přišla
na svět s velmi
rozšířeným vědomím. Dá se ještě nějak rozvíjet a je možné obdobnou
vlastnost získat i v pozdějších letech?

Ano. Každý si může rozvinout svůj vlastní potenciál, ale u dnešních dětí mi
to připadá mnohem jednodušší, protože většina z nich se s rozšířeným
vědomím již narodila. 

Co dělá Christina po ukončení povinné školní docházky?  

Na akedemii v  Lucernu studuje holistickou psychologii. Kromě toho se
podílí na veřejných vystoupeních a projektech a pracuje na své první knize.

(Ze zahraničních pramenů)

Podstata života 
je jako láska,
vypadá jako
krása a zní 
jako pravda.

Protože jsme lidské
bytosti, učíme se

porozumět tomu,
co to znamená

měnit se láskou 
a skrze lásku, žít 

s pravdou a myslet
se svobodou.  
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První román oscarového
režiséra Jana Svěráka
František Cinger
Bohemia s podtitulem Nenatočený film (Ikar, 216 stran) je název románu
Jana Svěráka. V případě profesně tak vyhraněné osobnosti, jako je
oscarový režisér, se i v literárním textu kritik nevyhne srovnání. Nakolik
může být předobrazem Ivana Šustila, toužícího vytvořit pro Hollywood
nějaký snímek, on sám?
Jistě o získání hollywoodské produkce pro vlastní film uvažoval i Jan
Svěrák, z dalšího děje je však zřejmé, že představy o absolutní osobní
inspiraci nejsou na místě. Snad jen s připomínkou, že si jeho Ivan
vydělával kdysi na živobytí ve filmové reklamě.
Román má v podstatě tři témata. Touhu překročit hranice země, kdy
člověk takřka na každém kroku naráží na odlišnost způsobu života, psy-
chologie i zvyklostí doma a ve Skotsku či v USA, kde se díky zahraniční
producentce Sylvii děj povětšinou odehrává. Řečeno slovníkem dnešních
politických komentátorů, na rozdílnost zvyků, komunikace i hodnot ve
Východní Evropě a na Západě. 
Dalším z důležitých motivů je režisérův sexuální apetit toužící dotýkat se
důvěrně nelehce získatelné ženy, což je další Ivanova posedlost. Tím
nejhlavnějším je však nakonec vědomí vlastní prodejnosti v odvětví
považovaném jistě za umění. Což je ovšem věcí výjimečného díla
vzniklého v tomto filmovém průmyslu, řídícím se nelítostnými zákony,
často nepsanými.
Jistě patří důležitá úloha Ivanově manželce Lucii i jejich dvěma malým
dětem. Rodina přitom není jen okrajovou záležitostí, ale pevnou součástí
děje. Nakonec i nelítostným zrcadlem Ivanova selhání, nebo spíš
naivního rozčarování?
Na každý pád Svěrák nevytvořil přepis pomyslného filmového scénáře,
byť že lze děj takto i chápat. Jeho postavy mají literárně propracovaný
charakter, dialogy pomáhají dokreslit situaci i popohnat děj dál. Pochvalu
si zaslouží autorova snaha vypointovat prakticky každou situaci trefnou
poznámkou či komentářem jedné z postav. 

Z pohledu popsaných tří nejdůležitějších motivů románu i z hlediska psy-
chologie postav jsou docela podružné disputace na téma, nakolik „byl
komunismus ve skutečnosti pro ty malé země ve východní Evropě,
Pobaltí a na Středním východě požehnáním“. Jistě jde reflexi nad-
řazeného pohledu části západních politologů obklopujících Sylvii.
Podobně publicisticky působí i poznámky o setkávání Sylviiných partnerů
s Gorbačovem, bez něhož by se politické změny neudály.
Dokonce i připomenutí útoku na newyorská dvojčata v roce 2001 je 
z pohledu struktury i děje románu docela nadbytečná. Nijak neovlivní
charaktery ani jednání Svěrákových hrdinů, maximálně připomene, že se
děj odehrává na konci 20. století a v prvních letech nového milénia.
Podstata a přínos románu končícího šokujícím poznáním, že se člověk
může stát hříčkou v zájmech druhých, je prostě důležitější a působivější.
Nebo jde o možný kalkul pro překlad? Na každý pád (P. Špulák dopsal:
Přesto (?!) Jan Svěrák napsal působivý a v jistém slova smyslu i objevný
román o dnešním světě nejenom filmové branže. A je proč se těšit na jeho
další literární dílo.

Štěk: Nejhlavnějším je nakonec vědomí vlastní prodejnosti v odvětví
považovaném jistě za umění
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