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Má smysl polemika
s postmodernisty?
Pavel Materna

Agresivní styl postmodernistických publikací (výbornì referovaný ve statích O. Jelínka) pøesvìdèuje své ètenáøe, e
pokud jetì vìøí v ´pøedsudek´ objektivnosti reality, poznání
a pravdy, pak jsou beznadìjnì mimo hlavní proud soudobého mylení. Jestlie nepodlehneme rétorickému kouzlu charizmatických osobností typu Neubauera, neubráníme se nakonec dojmu jisté komiènosti jejich úsilí. Pøipusme na okamik,
e nìco takového jako objektivní rozdíl mezi pravdou a nepravdou neexistuje, e o pravdì rozhoduje ´agora´. Mùeme
namítat, e v tom pøípadì je tvrzení, e napø. Zemì je
støedem Vesmíru, pøed svým galileovským a pozdìji einsteinovským vyvrácením pravdivé a stává se nepravdivým a
tehdy, kdy pøísluná ´agora´ pøipustí opak, co je jistì
v naprostém nesouladu s tím, jak chápeme pravdu, ale postmodernista jistì vychrlí znièující ´protiargumenty´ toho typu,
e právì ten nesoulad svìdèí o tom, e se tradiènì chápaný
pojem pravdy pøeil. Mùeme dále namítat, e je-li jedinou
hodnotou poznání jeho uiteènost, pak je tøeba vysvìtlit,
proè nìkteré poznání je uiteèné a není-li to v souvislosti
s tím, e je pravdivé, ale tato námitka bude smetena se stolu
s opovrlivým úsmìvem: buïme rádi, e jsme se zbavili
matoucího pojmu pravdy a nahradili jej tak srozumitelným
pojmem jako je uiteènost! (Zde se stává spojencem postmoderny neopragmatismus, který je rovnì populární v oblasti
analytické filozofie.) Také se nám mùe stát, e zpochybníme-li jakoukoli obecnou tezi postmodernistické filozofie, budeme pouèeni, e jsme si ne dost podrobnì prostudovali
jednotlivé formulace Lyotarda, Welsche, Foucaulta, Rortyho
apod. Zkrátka máme to my, naivní zastánci ´karteziánských
pøedsudkù´, tìké: renesance solipsismu a relativismu ´se
nosí´.
V polemikách s relativisty vak nìkdy podceòujeme jeden
základní moment. Momentálnì jsme témìø zaplaveni relativistickou literaturou. Ta oplývá rùznými tvrzeními. Autoøi se
patrnì ponìkud nerelativisticky domnívají, e jejich tvrzení
jsou pravdivá (proè by je jinak publikovali?). Pak jsou zde

Úlety vìdecké fantastiky
Vojtìch Mornstein

Jednou z oblastí, v ní se chronicky sváøí pøístup racionální a iracionální, vìdecký a pseudovìdecký, provìdecký a antivìdecký jest ona ponìkud pøehlíená oblast literární tvorby
obecnì oznaèovaná jako vìdecká fantastika  science fiction.
Nemám samozøejmì formálního literárního vzdìlání, take
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dvì monosti. Buï tato tvrzení jsou pravdivá v tom klasickém, ´pøedsudeèném´ smyslu, a pak je zpochybnìno samo
relativistické východisko autorù, nebo jde jen o jedno z tolika
moných hledisek, o jeho pravdivosti v klasickém smyslu
nelze uvaovat. Pak ovem ten, kdo se naivnì pøidruje
rozliování mezi pravdou a nepravdou a dokáe odliit pojem pravdivosti od pojmu mínìní èi pøesvìdèení, nemusí
tvrzení uvedené literatury vùbec brát v úvahu: tato tvrzení se
sama dobrovolnì vyluèují z uvedené dichotomie pravda 
nepravda. ´Cosi je cvrlikáno´, èasto sice na dobré literární
úrovni (proto mìl Carnap rád Nietzscheho, protoe ho nepokládal za filozofa, nýbr za básníka), ale bez jakéhokoli
posuzovatelného obsahu. Miluji Morgensternovy ibenièní
písnì, ale nebudu kvùli tomu uvaovat o existenci Skøeta
Pùlnoci.
Má tedy smysl vést polemiku s postmodernisty? Rozhodnì
ne kvùli nim. Neberme jim jejich básnièky. Avak je tu
dorùstající nezkuená studentská generace, která je èasto
pøíli ochotná podlehnout kouzlu ´nekonformní´ rétoriky.
Kvùli nim, kvùli tomu, aby nebyla ochromena jejich schopnost kriticky uvaovat, kriticky analyzovat jazyk (bez derridovské ´dekonstrukce´, která je bez racionalizace bezobsaná a po racionalizaci  viz napø. Hintikkùv pokus  se stává
trivialitou), kvùli tomu, aby mladí adepti tzv. ´humanitnich
disciplín´ nepodcenili sílu exaktní analýzy reprezentované
vìdou, kvùli tomu vemu je nutné ozvat se proti svùdné
rétorice, a to i tou radikální formou, jakou to uèinil Sokal.

fejeton
jediné, co mì k tomuto výletu do slovesného umìní opravòuje, je snad vedle mého veobecného zájmu i jistá autorská
zkuenost.
Dle mé moná obsoletní pøedstavy by vìdecká fantastika
mìla podávat ètenáøùm beletristickou formou jisté inspirativní vize  pozitivní èi negativní  o dalím vývoji lidského
poznání a jeho spoleèenských dùsledcích. Neskvìlejí výhon-1-

ky vìdecké fantastiky se slévají s hlavním literárním proudem a obohacují jej  mono pøipomenout jména jako H. G.
Wells, A. Huxley, G. Orwell, K. Èapek. I nìkterá díla A. C.
Clarka, S. Lema i jiných mohou patøit k ozdobám kterékoliv
intelektuálské knihovny a být v tom nejniím regálu, nebo
jak pravil Jan Werich, inteligent se rád ohne. Patøí tam svou
úrovní vìdecko-popularizaèní i fabulaèní, spisovatelsky øemeslnou.
Patøím ke generaci, která byla ve svém mládí témìø odstavena od mateøských prsù západních proudù science-fiction
a musela se spokojit jen s nìkolika kvalitními autory východními. Nebyli to patní autoøi, nebo ve svých vrcholných
dílech dosáhli úrovnì plnì srovnatelné s nejvìtími hvìzdami západní vìdecké fantastiky. Lem (satiricky ladìné
povídky), Nesvadba (napø. Dialog s doktorem Dongem), bratøi Strugaètí (Pondìlí zaèíná v sobotu)
dokázali v mnoha svých knihách pøidat
k obecnému vìdecko-fantastickému základu i hlubokou spoleèenskou dimenzi, podíleli se na kritice spoleèenských pomìrù v totalitì a svým malým dílem pøispìli
i k jejímu rozhlodání.
Výe uvedenými odstavci jsem mìl v úmyslu
naznaèit, e vìdecká fantastika se nemá v literárním kolbiti za co stydìt. Rozhodnì neprochází ádnou formální ánrovou krizí, o které se eptá v hlavním literárním proudu, naopak skvìle reflektuje spoleèenské a mylenkové procesy 20. století. To vak neznamená, e netrpí ádnými zhoubnými nemocemi.
Nemocí vìdecké fantastiky není jen honba za komerèním
úspìchem, díky které pøibývá v této oblasti proudù krve
i spermií. Je to i urèitý odklon od první èásti názvu tohoto
ánru, odklon od vìdy. Jednotliví autoøi dospìli dokonce a
na druhý pól, stali se z nich propagátoøi rùzných pseudovìdeckých koncepcí. Ná Ludvík Souèek se stal èeským von
Dänikenem, Amerièan Ron Hubbard dospìl pøes pseudovìdeckou dianetiku a k zaloení scientologické sekty, Arthur
C. Clarke, jinak èlovìk irokého rozhledu, s fyzikálním, astronomickým a matematickým vzdìláním, se autorsky podílel
na øadì televizních filmù a knih, které sice s kritickým
nadhledem, ale pøece jen propagovaly rùzné paranormální
a okultní záleitosti. Pøiznám se, e mnì poskytlo znaènou
satisfakci, kdy se Clarke v pøedmluvì k novému anglickému
vydání svého románu Konec dìtství (Childhoods end, revidované vydání po tøiceti letech) de facto omlouvá svým
ètenáøùm, e je v tomto díle i v jiných knihách svedl na
scestí. Ohlíí se velmi skepticky za svými dlouholetými snahami o seriózní zkoumání paranormálna, nebo se setkal
s pøíli mnoha podvody a fikcemi, ne aby mohl zcela
dùvìøovat v racionální jádro sporných jevù. Tato zmìna
osobního stanoviska je vak velkou výjimkou.
Ztotonìní fikce a skuteènosti v podání pokleslejí vìtve
vìdecké fantastiky (dnes se s ní mùeme setkat v dvacetikorunových seitcích prodávaných v novinových stáncích
a nejen tam) se v padesátých letech nepochybnì podílelo na
rozvoji ufologické psychózy. Souèasná pøedstava èlovìka
o tom, jak by mohl vypadat mimozeman, se velmi dobøe
kryje napøíklad s pojetím mimozemanù ve filmu Setkání
tøetího druhu (subtilní postavy, velké, tmavé, zeikmené oèi
bez zornièek) a bylo by asi velmi tìké vysledovat hlubí
koøeny této pøedstavy. Jak nádhernì se mimozemané
v pozdìji objevených roswellských filmových tzv. dokumentech podobají svým trikovým protìjkùm, které zkonfabuloval Kubrickùv hollywoodský tým!
Neobyèejnì frekventovaný výskyt témat, jako je napøíklad
telepatie, jasnovidnost, pùsobení mentálních sil atp., presentovaný jako vìdecká komponenta ánru, je a zaráející
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a stojí zato se trochu zamyslet, co by mohlo být jeho
pøíèinou. Tato témata jsou navíc typická pro západní proud
vìdecké fantastiky, ve východní se vyskytovala v minulosti
jen ojedinìle. Bez nároku na úplnost se domnívám, e
hlavní pøíèiny tohoto zvýeného výskytu jsou tøi.
První pøíèinou je neschopnost vìtiny autorù rozliit, co
jetì je vìda a co ji nikoliv. Autoøi v podstatì ani nevìdí,
co je pøedmìtem zkoumání dnení vìdy. Extrapolace vìdeckého poznání zaèíná být velkým problémem i pro specialisty. Pøeèíst si pár psychotronických textù vak není problém,
do ádných podstat není nutno pronikat.
Druhou pøíèinou je moná dìs prùmìrného obèana západního svìta pøed proniknutím jiných lidí do
jeho soukromého svobodného vnitøního svìta. Moná, e by praktická zkuenost s ivotem v pozdní totalitì, která nebyla schopna udret sama sebe pøi moci, natopak
ovládnout lidské mylení, západní lidstvo tohoto dìsu zbavila. To, z èeho by
mìly panovat jetì výraznìjí obavy, je
dle mého názoru docela prostá mediální
manipulace, která vytváøí z prùmìrných
obèanù mylení neschopné konzumenty
zbytného zboí materiálního i duevního
(rùové brýle a nyvé Esmeraldy se staly pro
mnoho lidí základní ivotní potøebou).
Tøetí pøíèinou je zøejmì import tìchto témat
z hororové literatury, která se science fiction srùstá nesèetnými vy a mnohdy nelze ani rozliit, co je a co není tím èi
oním.
Vìdecká fantastika, díky intelektuální lenosti nìkterých
autorù, zhusta pokulhává za skuteèným vývojem poznání.
Geniálních pøedtuch verneovských èi èapkovských jako kdyby ubývalo. Podle úrovnì popisované výpoèetní techniky,
napøíklad, mùeme velmi pøesnì odhadnout, kdy bylo dílo
napsáno. Scifisté vytvoøili v padesátých letech vize inteligentních superpoèítaèù a humanoidních robotù, ale nedovedli si
pøedstavit, e za pár desítek let si bude moci témìø kadý
poøídit domù poèítaè o výpoèetním výkonu vyím ne co
bylo povaováno za úasné jetì v edesátých letech. Tzv.
kyberpunková literatura, která reflektuje existenci Internetu
a hackerù, se vynoøila z mateèné tinktury a po získání
prvních praktických zkueností s poèítaèovými sítìmi. Pro
autora science fiction z padesátých let by mohlo být celkem
snadno pøedstavitelné, e si pomocí poèítaèe dnes bez problémù mùeme zjistit, kdy nám jede autobus do Horní Bøízy
nebo jaký je pøeklad výrazu Miluji tì do novoøeètiny. Byl by
vak velmi pøekvapen, kdy mohl rozpoznat v celosvìtové síti
i obrovitý nástroj íøení paranoidních pøedstav nebo tvrdé
pornografie. Jetì více by byl pøekvapen skuteèností, e
tìmto negativním jevùm prakticky nelze efektivnì bránit 
nebo e k této obranì dokonce chybí vùle zákonodárcù.
Jiným fenoménem, který nebyl v pøedstihu pøedpovìzen
a zejména nebyly odhadnuty jeho sociální dùsledky, je docela obyèejný mobil. Jen málo pøedmìtù denní potøeby tak
hluboce zasáhlo do kadodenního ivota stále rostoucího
podílu populace.
Chtìlo by se èlovìku leccos hlasitì vykøièet: Vìdci, pite
vìdeckou fantastiku, nebo zodpovìdnost lidstva a vìdy zvlátì
za dalí rozvoj civilizace lze velmi dobøe prodiskutovat se
svým svìdomím právì pøi psaní této literatury! Vìdci, pite
vìdeckou fantastiku, abyste vytvoøili svùj pozitivní obraz ve
vìdomí spoleènosti! Vytlaèíte pak moná z kniního trhu ty
autory, kteøí o vìdì a jejích perspektivách píí, ani by jim
rozumìli  ke kodì vech.
(Vylo v brnìnských Univerzitních novinách
v è. 7+8, r. 2001)
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Lze magneticky upravovat pitnou vodu?
Výzva k odborníkùm  skeptikùm

Na Èeský klub skeptikù Sisyfos se obrátilo nìkolik
lidí s prosbou o vyjádøení k magnetickému upravování
vody. Bohuel, nae fyzikální sekce se rozpadla a nepracuje. Chceme touto výzvou aktivovat techniky a fyziky k øeení aktuálních problémù. Mohou být z rùzných mìst, staèí, budou-li ve styku pøes internet èi
jinak. Prosíme pøísluné odborníky, aby se na fenomen magnetické úpravy vody blíe podívali a zaslali
nám odborný pohled. Po dohodì s nimi bychom podnikli dalí kroky.
Dotaz skeptikùm (adresováno dr. Jiøímu Grygarovi):
Náhodou jsem nael webové stránky sdruení Sisyfos. Rád
bych Vám (nebo nìkomu z Vaeho sdruení) poloil otázku
ohlednì zaøízení na magnetickou úpravu vody. Tyto pøístroje
poslední dobou vyrábí a prodává spousta (zpravidla meních) firem. Nìkteré nabízejí podobná zaøízení i s permanentním
magnetem. Jejich primárním efektem má být zabránìní usazování vodního kamene v rozvodech pitné vody a to pomocí úèinku magnetického pole na rozputìné minerály! Nìco
málo o magnetismu vím, avak neznám jeho úèinky na rozputìné minerály a jejich schopnosti krystalizace. Mám ovem
urèité pochybnosti o funkènosti tìchto pøístrojù, vycházející
zejména z tvrzení nìkterých firem, kterým napøíklad nevadí
instalace indukèních cívek na ocelové potrubí. Je mi celkem
jasné, e v takovém pøípadì se vekerý magnetický indukèní
tok uzavøe stìnou trubky, take jeho vliv na kapalinu uvnitø
trubky pak logicky limituje k nule. Rád bych tedy znal Vá

názor (pøípadnì i názory jiných èlenù Vaeho sdruení na
tyto pøístroje). Uvítám i pøípadné odkazy na literaturu èi jiné
zdroje informací k uvedené problematice. Nezaleknu se ani
nezávislého popisu fyzikálnì-chemických dìjù, které výe
uvedené uvedené potvrzují èi vyvrací.
Odkazy na webové stránky firem vyrábìjící pøístroje na
magnetickou úpravu vody:
http://www.descaler.sk/descaler.html
http://www.solarpower.cz/eovk.htm
http://www.sloveco.sk/anticalc.html
http://www.volny.cz/anticalc/reference.htm
pekr@magneton.cz
Na televizní obrazovce se v reklamì èas od èasu
objevuje starý známý magnetický náramek. V edesátých
létech plnil i zdobnou funkci, a jeho cena byla kolem 60
ti korun. Ten dnení k nám údajnì pøichází z USA,
a jeho vynálezcem je staøièký lékaø. Náramky jsou dva,
jeden na ruku a druhý se obtáèí kolem kolenního kloubu a zapíná se na suchý zip. Stojí ke dvanácti stùm
korun. Jsou to primitivní neúèinné výrobky, které prý
mají pomáhat pøi artróze a dalích potíích. Pokud se
ozve pøísluný odborník, sepíeme varování spotøebitelùm, a jistì by se nala cesta ke zveøejnìní.
(vnoskova@centrum.cz)

Dr. Shaikh píe z cely smrti
Zpráva ze zahranièí

Ale Vyhnal

Dr. Younus Shaikh je pákistánský lékaø a racionalista, který vystudoval ve Velké Británii. V Pákistánu pøednáel fyziologii. Je zakladatelem a prezidentem jediné
racionalistické organizace v Pákistánu The Enlightenment. V øíjnu roku 2000 byl zadren v Islámábádu na
základì èlánku 295 C pákistánského trestního zákoníku
a 18. srpna roku 2001 byl odsouzen k trestu smrti za
rouhání.
Mìl se dopustit toho, e uvedl, e rodièe proroka Mohameda nemohli být muslimové, protoe zemøeli døíve, ne
Mohamed islám zaloil a také, e Mohamed nemohl být do
svých ètyøiceti let muslimem. Lidé obvinìní z rouhání bývají
v Pákistánu èasto usmrceni u bìhem policejní vazby nebo
bìsnícím davem bìhem soudního procesu, v soudní síni za
tìchto okolností zpravidla bývá pøítomen velký poèet islámských duchovních, kteøí vyhroují jak soudci, tak obhajobì.
Pevné datum slyení po jeho odvolání u Nejvyího soudu
nebylo stanoveno. Pøestoe prezident Muaraf v projevu k pákistánskému národu dne 12. 1. 2002 rozhodnì odsoudil
islámský fundamentalismus, Dr. Shaikh se nachází ve stísnìné cele smrti v Rávalpindí a je témìø úplnì izolován od
okolního svìta a jsou mu odpírány i psací potøeby. Pøesto
pøed èasem organizace IHEU (The International Humanist
and Ethical Union) uveøejnila dopis, který poslal z cely smrti
v listopadu jejímu výkonnému øediteli. Zde jsou èásti dopisu:
Doufám, e kdy ètete tento dopis, jste v nejlepím poøádku. Já v poøádku jsem a snaím se udrovat v kondici.
Tragedie z 11. 9. v USA mi pøinesla mnoho zármutku nad

ztrátou cenných amerických ivotù. Byla to rozhodnì veliká
prohra pro lidskost a civilizaci. Udeøilo náboenské barbarství, které uvìdomilo svìt o hrùzách dogmatických náboenských pøesvìdèení a jejich praktik a zároveò zdùraznilo
nutnost humanismu, liberalismu a sekularismu. Poslal jsem
dopis zdejímu americkému velvyslanectví, poslal jsem rovnì zprávu Prof. Paulu Kurtzovi a americkým humanistùm,
v které jsem vyjádøil svùj zármutek. ... Moná si vzpomínáte
na mùj pøíspìvek na Svìtovém humanistickém kongresu
v Mumbaji, Deeni Madarsas and Rise of Taliban, který se
týkal tohoto tématu. Vskutku, globalizace lidské spoleènosti
vystavila i ty nejrozvinutìjí zemì náboenskému barbarství
zemí nejzaostalejích. A zde ostøe do popøedí vystupuje otázka rozvoje liberálních vlád, asociací a osobností v rozvojových
zemích a jejich morální podpory. Slogany o demokracii
samy o sobì nestaèí. Globalizace humanismu, liberalismu
a sekularismu je nutná nejen pro blaho rozvojových zemí,
ale i z hlediska spirituální i fyzické obrany zemí rozvinutých a civilizovaných. Dìkuji pøátelùm jako jste Vy. Jsem
v dobrém rozpoloení a vyèkávám rozhodnutí ohlednì mého
odvolání. Jsem také vdìèný IHEU, Amnesty International,
jednotlivcùm a dalím uskupením za jejich podporu. Mé
pøesvìdèení o pravdivosti naeho humanistického postoje je
vskutku neotøesitelné a nepøemoitelné. Jsem nanejvý vdìèný za vyjádøení sympatie a podpory celé svìtové humanistické rodiny.
(Dalí èásti dopisu jsou na http://www.secweb.org/asset.asp?AssetID=189.)
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Rozum a svoboda jsou dvojèata
IHEU zahájila rozsáhlou kampaò za osvobození Dr. Shaikha. O pøípadu informovaly napø. the New York Times, The
Daily Telegraph UK, The Guardian, The Times UK, Norwegian Dagbladet, BBC, CNN. Význaèné osobnosti jako Paul
Kurtz, Richard Dawkins, Claire Rainer, Terry Prachet, nositel
Nobelovy ceny Sir Harry Kroto uèinily prohláení a ke kampani IHEU se pøipojily témìø vechny volnomylenkáøské,
humanistické a racionalistické organizace na celém svìtì.
Prezident IHEU Levi Fragell pøedal v Oslu dopis generálnímu tajemníkovi OSN, v kterém jej ádá, aby urychlenì uèinil
kroky vedoucí k záchranì Dr. Shaikha. IHEU ji dlouho

usiluje o zruení zákonù o rouhání a dosaení úplné odluky
státu od církve ve vech zemích. Nyní je tomu právì 200 let,
co Thomas Jefferson napsal slavný dopis Wall of Separation
between Church and State. Zákony proti rouhání jsou
v Pákistánu hojnì uívány i proti osobám s jiným ne muslimským vyznáním.
Kdo není lhostejný k osudu Dr. Shaikha a dalích vìzòù
svìdomí v Pákistánu, mùe zaslat mail generálu Muarafovi;
adresa a vzor dopisu jsou na: http://www.rationalistinternational.
net/ nebo se mùe pøipojit k petici IHEU na: http://www.iheu.
org/Shaikh/petition/index.html.

Jetì ke globálnímu oteplování

4

polemika

Tomá Bayer

Dùvod, proè se jako èerstvý èlen klubu ozývám, je
pøedpoklad, e cílem aktivit klubu je ochrana pøed
arlatánskými praktikami a obrana racionálního a objektivního uvaování. Silnì citovì podbarvený a jednostrannì úèelový èlánek z minulého èísla pod názvem
Jak zchladit vánì kolem globálního oteplování vak
tomu neodpovídá. Obsahuje mnosví polopravd a zkratových generalizací, ke kterým povauji za nutné se
vyjádøit. Pro úplnost musím pøedeslat: nejsem klimatolog, nýbr pedolog, take se nemohu zcela fundovanì
vyjádøit ke vem scénáøùm globálního oteplení. Natìstí je tu ale i mnosví informací, ke kterým se vyjádøit
jsem schopen.
Tak za prvé k tvrzení, e: environmentální hnutí je politický tlak, komplex Armageddonu.
Samozøejmì nepopírám, e nìkteré environmentální iniciativy jsou promoøeny arlatánstvím a za mnohými jsou lobbistické tlaky. Není vak vùbec vyzdviena skuteènost, e
politický tlak existuje i v protismìru  tvrzení o omezenosti
zemských zdrojù jsou trnem v oku politikùm slibujícím prosperitu, zamìstnanost, blahobyt a jiné formy ráje na Zemi,
co kontrastuje se skuteèností, e nìkteré zdroje (by ne
vechny) omezené jsou. Politik, který by sliboval nìco jiného ne svìtlé zítøky, vìtinou pøijde o kariéru, nebo právì
ty svìtlé zítøky jsou to, co chce voliè od politika slyet.
Za druhé: prognózy o mezinárodním socialismu na konci
druhého odstavce jsou opìt nepøípustná generalizace. Stává
se dnes módou takto nálepkovat vechny ochranáøské iniciativy, pøestoe se jedná jen o jejich èást  by je to ta èást,
která je nejvíc medializována bez hlubích znalostí problematiky. Avak závìr pokud se budeme starat o ivotní
prostøedí, znamená to návrat socialismu je pouhým straením lidí, pøed kterým mìl tento èlánek pùvodnì varovat.

Nemusím být vìdec, abych si pamatoval, jak u nás byla
krajina zvelebena socialistickým hospodaøením a soudnému
èlovìku dojde, e zlepení ivotního prostøedí v Evropì je
dùsledkem mj. toho, e ijeme v postindustriální éøe.
Za tøetí: je pozoruhodné, jak èlánek naráí na populistické
excesy volební kampanì Al Gorea (hlasujte pro mne, jinak
byste mohli zemøít), které samozøejmì z velké èásti iracionální jsou. Avak o tom, e na druhé stranì je lobbistická
skupina prùmyslníkù, kterým by funkèní environmentální legislativa oøízla jejich zisky, není v èlánku ani zmínka. (Svého
èasu jsem èetl projev jednoho senátora tvrdící, e environmentalistika je novým pohanstvím a tudí jako zlo je nutno
tento ïábelský fenomén vyhladit ohnìm i meèem).
Za ètvrté: sucha. Toto u je oblast, ke které se z pohledu
hydropedologa vyjádøit mohu. Základním pochybením èlánku je, e se touto problematikou zabývá pouze v souvislosti
se skleníkovými plyny (ty s tím skuteènì co èinit moc
nemají), zatímco je pøehlíena podle mého názoru podstatnìjí vìc, a tou je molární výparné teplo. V praxi to znamená, e voda pøi výparu a kondenzaci disipuje velké mnoství
sluneèní energie a pufruje teplotní extrémy. Výpar vody,
hlavnì ve formì transpirace  odpaøování rostlinami  atmosféru chladí a pøi kondenzaci páry, kdy je chladnìji, se toto
teplo opìt uvolòuje. Já osobnì povauji tento faktor za
podstatnìjí, nebo právì tato fuknce vody je naruena velkoploným odvodnìním (a tím nemyslím drenání systémy,
ale neuváenou likvidaci vegeteèního krytu, mokøadù a neregulovaný zábor pùdy pro zástavbu, díky èemu je v krajinì
èím dál ménì vody dostupné pro evapotranspiraci). Dùsledkem naruení pøirozeného hydrologického cyklu jsou jednak
teplotní extrémy, jednak ovlivnìní prostorového rozloení
sráek (kde vysuená pùda sálá, zabraòuje tím kondenzaci.
Tím samozøejmì netvrdím, e kadé odvodnìní musí pøinést
sucho, ale pokud není dostatek vody v pùdì a vitální vegetace, která ji odpaøuje, extrémní teploty jsou tlumeny ménì.
(Pokud dnes vidíme i na venkovì, e se pøehøátý vzduch
tetelí jako ve velkém mìstì, znamená to opìt, e chlazení
výparem probíhá nedostateènì). V dùsledku této úlohy vody
je dezertifikace samosvorným mechanismem, který se se
stupnìm pokroèilosti urychluje (pøehøátí pøízemní atmosféry
eliminuje vegetaci schopnou intenzívnì transpirovat, èím se
pøehøívá a vysouí stále vìtí plocha tam, kde jsou pro to
podmínky  proto je problémem roziøování poutí v subtropickém pásmu. Navíc, pokud se nìkde zvìtí plocha poutì,
musí voda spadnout nìkde jinde, èasto velmi daleko). Tedy
rozvoj vegetace, o kterém se autoøi zmiòují, je faktem
v horských a borálních oblastech, ale globálnì vìc tak jednoznaèná není.
Za páté: úmrtnost. To, e je vyí úmrtnost v zimním
Zpravodaj SISYFOS 1/2002

období (zajímalo by mì kde: celosvìtovì nebo v urèité
oblasti? Do jaké míry je zohlednìno, nakolik jsou v jednotlivých oblastech letní a zimní teploty extrémní? A co individuální teplotní valence?) je statistická závislost, ze které jetì
neplyne závislost kauzální. Nezapomínejme, e letní teploty
pøesahující tøicet stupòù si témìø kadý rok rovnì vyádají
obìti na ivotech.
Za esté: oxid uhlièitý zvyuje efektivitu fotosysntézy.
Ano, ale existuje jetì øada dalích hypotéz, jak mùe vegetace na zvýení koncentrace reagovat. Stejnì tak existují
hypotézy, podle nich mùe zvýení koncentrace fotosyntézu
zbrzdit (pokud pøesáhne mnoství pro rostlinu optimální.
Zároveò se pøi zvýení jeho koncentrace sniuje transpirace,
co mùe opìt vést k problémùm zmínìným výe). Dále
není jednoznaèné, jak se projeví vzrùst teploty na ukládání
uhlíku v pùdní organické hmotì  opìt existují scénáøe
hovoøící pro alternativu negativní (zrychlení mineralizace)
i pozitivní (humifikace). Tím pádem tvrzení, e americká
vegetace vekerý karbondioxid spolkne, je pouhý alibismus,
nebo není nijak øeèeno, co se s naasimilovaným uhlíkem
bude dále dít, protoe uhlík nezùstane v biomase a pùdì
navìky a po èase se do atmosféry vrátí (nebo jsme takoví
skeptici, e nevìøíme ani na zákon zachování hmoty a energie?). A velmi záleí na druhovém sloení vegetace, nebo
druhy s rùzným typem metabolismu fungují jinak ve zmìnìných podmínkách. Dále nezapomínejme na pokles biodiverzity, který stále pokraèuje. Èili spasitel CO2 je opìt jednostranné tvrzení, které nemá oporu v biologii.
Za sedmé: støedovìké klimatické optimum. Je pravda, e
na pøelomu patnáctého a estnáctého století teplota výraznì
vzrostla a její vzrùst jistì mìl na hospodáøství pozitivní vliv.
Avak ty nejvìtí architektonické památky, o nich je v èlánku
øeè, byly postaveny z velké èásti pøed tímto výkyvem. Navíc,
jak mne upozornil prof. Kutílek, v sedmnáctém a první
polovinì osmnáctého století naopak kulminovalo ve støední
Evropì ochlazení tedy v dobì rozmachu baroka! To, e se
nám dnes zdá jakého vrcholu lidstvo dosáhlo je tedy dílem
zásluha neúplnosti naeho retrospektivního pohledu. Navíc,
co pokládám za podstatnìjí fakt, je kulturní bohatství støedovìku zpùsobeno jednotným mylenkovým paradigmatem,
nìkdy oznaèovaným za temno, ale zpùsobivím zamìøení
se na urèitou vìc a tím také dosaení hmatatelných výsledkù. A to zvýení teploty nebylo pozitivní a tak jednoznaènì,
nebo pøi zmínìném oteplení bylo alespoò území naeho
státu maximální odlesnìno. Take opìt mince, která má dvì
strany.
Za osmé: poslední odstavec. To u snad ani nejsou polo-

pravdy, ale èistá demagogie. Opìt místo zchlazení vání
autoøi generují straáky, proti kterým se naoko staví. Tvrzení
budete ít v bídì, nebudete moci mít základní vybaveni
apod. jsou pustá le. Místo aby bylo akcentováno racionální
vyuívání zdrojù místo obrovského plýtvání, které je dnes
silnì rozíøené (a není to jen otázka environmentální, protoe fosilní paliva jsou cennou chemickou surovinou a jejich
spalování opravdu moc racionální není), zatímco jinde je
hladomor, nemluvì o skuteèném otupování mas reklamami
a vytváøení umìlých potøeb, jsme straeni katastrofální bídou,
která pøijde, nebudeme-li zvyovat spotøebu a plýtvat. Dále
je øeèeno, e zdraování energetických zdrojù je dílem environmentalistù (rád bych vìdìl jak), zatímco ve skuteènosti se
pouze ztenèují jejich zásoby.
Za deváté: skromný zpùsob ivota. Nepopírám, e se
nìkdy pøi nabádání k nìmu pouívá neobjektivních argumentù. Nicménì kategoricky tvrdím jednu vìc: i kdy nejsme
bezprostøednì ohroeni, materiální nenároènost a skromný
zpùsob ivota je etický. Oznaèovat skromnost (a tím pádem
etické chování) za nìco iracionálního je tudí perverze.
Nehrozí nám ani ekonomický kolaps ani masová úmrtí, pokud se napøíklad pøestaneme pøejídat u Mc Donaldù (tím
mùeme maximálnì zlepit své zdraví) nebo bezhlavì podporovat automobilismus v zemi s jednou z nejhustích eleznièních sítí (pøíkladù by se nala øada).
Vstoupil jsem do Sisyfa v duchu hesla vìda kontra iracionalita, nikoli vìda kontra etika nebo vìda kontra globální odpovìdnost. Dùvod, proè povauji arlatánské praktiky
za nebezpeèné, je ten, e mj. odvádìjí od øeení konkrétních
problémù k vìcem nepodstatným, èasto s tragickými konci
(v pøípadì nìkterých léèitelù). Tudí poslání klubu vidím
v tom, abychom se vìnovali podstatným vìcem, tj. konkrétním øeením a prevenci aktuálních problémù (co je nìco
jiného ne tváøit se, e ádné nejsou nebo nemohou nastat,
èeho je èlánek plný). Biosféra v poøádku není (právì ke
kodì vìdy, protoe øada druhù mizí døíve, ne je stihnou
taxonomové popsat) a cílem vìdy je dle mého názoru podávat vìcné argumenty vedoucí k øeení závaných problémù.
Tím spíe, e mnohé lidské aktivity jsou nevratné (a Homo
sapiens se bohuel moc rozumnì nechová) a øeit negativní
dopady lidské èinnosti je dnes schopna pouze vìda. A tak
vánì (nejen kolem oteplování) zchladíme nejlépe tím, e
místo krátkozraké bagatelizace problémù budeme hledat
a pøedkládat monosti øeení. Vìcnì a jasnì  a tím bude ve
spoleènosti pro zmínìné arlatány ménì místa.
(bavorak@klobouk.fsv.cvut.cz)

Astrální cestování nedoporuèuji
reportá

Milan Urban

Esoterická alternativní scéna objevila nový zdroj pøíjmù a nástroj ovlivòování lidí. Jsou to pøednáky
a jejich lukrativnìjí druhý stupeò  víkendové semináøe. Ovem nikoliv takové, jaké poøádá Sisyfos jednou
mìsíènì v budovì AV, na kterých se nevybírá vstupné,
take zasvìcené informace o rùzných oborech a problémech, kritický náhled a výmìna názorù je tu jediným ziskem pro vechny pøítomné. Na pøednákách
spirituálnì vyspìlých jedincù lze vyprávìt cokoliv, vychutnávat úas posluchaèù, zajistit si budoucí klientelu
a vybírat jakékoliv sumy jako vstupné. O nì pøednostnì jde a výtìek mùe dosáhnout závratných výek
statisícù za jednu blábolivou akci. Martu Fouèkovou,
psycholoku ve výslubì, sledoval na pøednáce Tajem-

ství lidského podvìdomí nový èlen pøedsednictva, Milan Urban. Akce se odehrála v Kladnì.
(Podle e-mailové zprávy redakènì zpracovala Vìra Nosková)
Ve vstupním foyer hoøely vonné tyèinky, u stoleèkù se
prodávaly duchovní obrázky a knihy pøednáející PhDr. Marty Fouèkové Jsem a Já jsem a broury Psáno nebem kus
za 240 korun, dále soubory kartièek, které odpovìdìly na
kadou otázku, rovnì za 240 korun. Jak kartièky pracují?
Staèí prý v duchu vyslovit otázku, ztiit se, a vybrat si
kartièku, ta pak odpoví nìjakou radou. Zkusil jsem to. Na
moji otázku Ubývá kritického mylení? kartièka odpovìdìla: Udìlej dnes to, co ji dlouho odkládá. Nechybìly
pozvánky na pøednáku tzv. kvantového homeopata MUDr.
Hruovského s názvem Jak vystoupit z karmických cyklù

Zpravodaj SISYFOS 1/2002

-5-

v kvantové homeopatii. V sálku sedìlo asi 120 osob, z toho
bylo jen deset muù, kteøí zøejmì doprovázeli manelky.
Vstupné 79 korun. (výtìek z akce se tedy blíí k èástce
deset tisíc).
Pøedstoupila pøed nás starí, výraznì sebevìdomá dáma,
tíhlá a elegantní, se sametovým hlasem. Pøivítal ji nadený
potlesk posluchaèek. Nìco z duchovních mouder prý získala
sama, nìco se nauèila od svého mistra Otíèka Solnaøe, sdìlila v úvodu. Chce se prý o to podìlit.
Páté pøes deváté
Mouder bylo mnoho, nad vymylenostmi zùstával rozum
stát nebo se èlovìk nezdrel úsmìvu nad kouzlem nechtìného. Co jsme se dozvìdìli? Napøíklad e: Nae tìlo je takové,
jak si ho vytváøíme. Due je energetická oivující substance
naeho tìla. Sídlí v kadé buòce a dává informaci ke vzniku
jater a dalích orgánù. Nemoc je signál, e nae mysl patnì

myslí. Duch je vdechnutá boská jiskra a sídlí v naí hrudi
(v duchovním srdci). My jsme mikrokosmos v makrokosmu.
Kadá planeta odpovídá jednomu naemu orgánu. Hluboké
podvìdomí = 99 % naí odpovìdnosti. V nìm jsou uloeny
vechny události z minulých ivotù. Jsou tam i události
souèasného ivota od poèetí pøes dìtství. Má-li být dítì
zdravé, nemá být bìhem tìhotenství sexuální styk. Druhou
polovinou materiálního svìta je svìt duchovní. Vyzývala eventuální pøítomné lékaøe, aby byli opatrni v tom, co sdìlují
pacientùm  ve se dostává do hlubokého podvìdomí. Karma je to, co jsme nesplnili. Osud je to, co k tomu pøidáváme. Vy, co jste tady, jste u dál, tvrdila. Karmu ruíme tím,
e odpustíme. Nejdùleitìjí je si pamatovat, e: a) historie
nezná kdyby b) náhoda neexistuje. Ona sama je prý rozumáø, to jí umonilo poznání. Rozumem mùe èlovìk spojit
dui s kosmickou energií. Nechci zakládat sektu, tvrdila.
Aura se dá vyfotografovat. Vìk Ryb skonèil, nastupuje vìk
Vodnáøe. Pøesná hranice ale není. Jeí = jméno, Kristus =
stav.
Kmitáme, asneme a jsme zahmotnìni
Èlovìk prý kmitá v sedmièce. Proto existuje 7 dní, sedmý
den odpoèívej Budeme-li na sobì pracovat, pøiblííme se
ke kmitu 14, který je blízký zasvìceným. Vyzvala ke krátké
meditaci a posluchaèkám poradila co mají dìlat, jak se mají
ponoøit do duchovního srdce, jak pøitom dýchat a pøijímat
kosmickou energii, moudrost. Nakonec zamnout ruce a protøít si oèi. Díval jsem se pøi meditaci kolem. Vichni meditovali. Absolutní ticho, absolutní poslunost.
Nechtìla prý psát knihy. To knihkupci ji donutili. Stávalo
se jí, e ve spánku jí ruka spadla z postele a sama zaèala
psát. A co ruka napsala, nebylo tøeba nijak mìnit a upravo6

vat. Turínské plátno je pravé. Mrzí mne, e astronomové
nevìøí, e kadá planeta na èlovìka pùsobí  jsou pøíli
zahmotnìni. Mìla pomoc shùry  napø. kdy se zeeøilo,
slyela zvoneèky, které jí øekly, e jí pøily pomáhat. Pojem
Hlubinná terapie je prý její a je prý chránìn ochrannou
známkou prùmyslového vlastnictví.
Co øekla konkrétního o sobì? Uèila na V (neøekla kdy,
na které a jaký obor), tam poøádala sezení, pøednáky
Katedra ale byla zruena. Nyní sezení nepoøádá pro nedostatek èasu. Má hodnì pøednáek a semináøù. To pøece nejde,
aby pacienta pøi hledání v jeho minulých ivotech dostala
napø. do 15. století a pak ho tam nechala s tím, e èas
sezení skonèil, e musí na pøednáku. O pøestávce podepisovala své knihy  byl o nì velký zájem, Pak se lidé mohli
tázat, ovem jen písemnì. Zde jsou nìkteré otázky a odpovìdi:
Kde máte semináøe? F: V bøeznu a dubnu na Hluboké,
6. 4. Jeseníky  Dlouhá stráò, v dubnu v Plzni. Nìco budu
mít i v televizi.
Jaký máte názor na Lobsanga Rampu? F: Krásné ètení.
Astrální cestování ale nedoporuèuji.
Proè si nemùeme vzpomenout na minulé ivoty? F: Museli bychom nést vìdomì ty høíchy a ivot by byl tìký.
Mùeme se narodit jinam? F: Pokud jsme nesplnili rodinnou karmu, narodíme se zpìt do rodiny. Pak existuje i karma národù. Kdy ji splníme, mùeme se narodit tøeba v Japonsku atd. a se jednou narodíme tam, kam chceme.
Je moné si vymodlit dar léèitelství? F: Nesnate se o to,
nenute se do toho, co není úkolem vaeho ivota. (Je toti
u mnoho slimákù a málo zelí  pozn. V.N.)
Kolik energie je v tomto sále? F: Obrovské mnoství. Pøi
meditaci tu bylo jetì více svìtla, vidìla jsem ho duchovním
zrakem.
Co je správné  do hrobu nebo zpopelnit? F: To je
individuální. Pøi zpopelnìní se èlovìk snadnìji odpoutá.
Jsou místa se zápornou energií? F: Ano, napø. Terezín,
90 km dálnice D1 (vradili tam vojáci, ta energie se tam dá
i zmìøit) Místem s kladnou energií je napø. Vyehrad.
Navtìvují nai zemi mimozemané? F: Nebudu øíkat e
ne, ve vesmíru je vechno moné. Napø. kruhy v obilí 
nevíme, jakého jsou pùvodu
Co jetì pøednáející tvrdila? Kdy nìkdo ve vzteku do
nìèeho kope, mùe se v pøítím ivotì narodit s køivýma
nohama. ... Pro kadý vìk je jiný spasitel. Pro vìk Vodnáøe
u byl spasitel zrozen. ... I stùl bude jednou filozofovat.
Co dodat?
Nechtìná komiènost øeèeného vzbuzující sarkastické veselí
kontrastuje s hlubokou váností duchovnem zasaených dam.
Budi, a si dìlají své blábolivé dýchánky, fantazírují, obdivují se a sdílejí spolu trascendenci, a pøelévají své peníze
do kapsáøe elegantní dámy. Je to jejich svìt. Vadí mi (a jistì
vem støízlivým) kdy mají prostor v seriózních médiích. Ta
dávají Fouèkové a dalím smutným postavám punc serióznosti tím, e jim umoòují bez oponentury vykládat své
fantazie, nesmysly a nìkdy i nehorázná tvrzení, která se
normálním lidem nutnì jeví jako výsmìch lidskému utrpení.
Marta Fouèková se napøíklad dopustila v èasopise Ring tìchto nevkusných a odpudivých výrokù: Ti co zemøeli na
Titaniku byli v minulých ivotech nelítostní piráti.
Pokud
jde o poár lanovky v zimním støedisku v Kaprunu, dá se
pøedpokládat, e se do této soupravy dostavili jen ti, kteøí
mìli uhoøet. S nejvìtí pravdìpodobností i oni døíve podpalovali domy èi jiné objekty, v nich pøili lidé o ivot.
Chlapeèek s rozpadajícím se svalstvem byl v minulém ivotì
kamikadze.
Tak praví roztomilá dáma se sametovým hlasem, psycholoka v dùchodu, Marta Fouèková.
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Ezoterická bilance 2001:
Girlie-Hexenpower a mystický um
Vìdci kritizují spirituální egocentrizmus
ezoterické scény

Rossdorf, 18. 12. 2001
Podle názoru Spoleènosti pro zkoumání paranormálních
jevù (GWUP) se aktuální ezoterická scéna vyznaèuje spirituálním egocentrismem. Jestlie pøed 20 lety lo tak zvanému
hnutí New Age jetì o lepí svìt a vyí morální vìdomí,
stojí dnes v popøedí pøevánì osobní blaho, konstatoval
jednatel Amardeo Sarma pøi zpìtném pohledu na konèící
rok. Vìtina ezoterických èasopisù se nyní soustøeïuje na
Wellnes, obecnou pomoc a spiritualitu bez jasných obrysù.
Klasická témata jako UFO, kruhy v obilí, pseudoarcheologie
á la Däniken nebo spiritismus se vyskytují stále ménì s výjimkou astrologie: 77 % Nìmcù ète pravidelnì svùj horoskop. V roce 1977 to bylo jen 46 %. Jak se zdá, pokraèuje
Sarma, uspokojuje astrologie jako náhradní náboenství potøebu mnoha lidí být veden vyí mocí a celkovì být
spojen s kosmem.
Boom proívá magie a èarodìjnictví
V èasopisech pro mláde se dokonce propaguje Girlie 
Hexenpower prohlásil dále Sarma. Obraz èarodìjnice pøitom slouí jako nový obraz, se kterým je moné se identifikovat, aby se zvýila hodnota vlastní osoby a problémy se
vyøeily zdánlivì jednoduchým, magicky hravým zpùsobem.

Z nìmèiny pøeloil Milan Urban

Trvá obliba alternativních léèebných postupù jako ajuvreda
nebo homeopatie  aèkoliv homeopatická nauka odporuje
nejen vekerým lékaøským a vìdeckým poznatkùm, ale navíc
není ádnou pøírodní léèbou, prohlásil Sarma. Osvìtou
pøedcházet kodám je proto hlavním posláním GWUP. Nebo pøi mnohých esoterických a alternativnìlékaøských postupech nejde jen o otázky víry, nýbr o zcela konkrétní sliby
vyléèení, které mohou èlovìka pøipravit nejen o fyzické
a du-evní zdraví, nýbr v neposlední øadì i o velmi mnoho
penìz, varoval Dr. Martin Mahner, který vede Centrum pro
vìdu a kritické mylení spoleènosti GWUP v Rossdorfu.
V této souvislosti kritizoval Sarma mylení o vemonosti,
které se v ezoterice stále více íøí: tìstí dosáhnu, mám-li
ten správný talisman; uzdravím se, kdy znám ten správný
Bachùv kvìt nebo správný léèivý kámen; dozvím se dokonce
svoji budoucnost, kdy se poradím s tím správným astrologem nebo jasnovidcem komentoval ironicky Sarma. Ke zvládnutí osobních nebo svìtových krizí a problémù se pøitom
para- a pseudovìdy zmohly jen na vìtinou neurèitá tvrzení.
Rovnì reakce ezoterické scény na teroristické útoky z 11.
srpna se vyznaèují mnohem více nezávaznými náznaky pro
údajnì problematické konstelace hvìzd ne konkrétními
politickými návrhy.

Lékaø, který spolupracuje s archandìli
Rozhovor s kvantovým homeopatem

Vìra Nosková

MUDr. Josef Hruovský je pediatr a pneumolog. Nyní
má soukromou praxi, pronajal si malou místnost
v Centru med., co je nestátní zdravotnické zaøízení
rozpínající ochranná køídla nad alternativními zpùsoby
léèení kombinované s bìnou lékaøskou péèí soukromých lékaøù. Nedá se øíci, e by vilku korunovanou
labutí u stanice Nábøeí kap. Jaroe v Praze 7, obléhali
pacienti. Je v ní ticho a klid, vzácnì potkáte pacienta.
Já ale jdu za lékaøem  léèitelem jako novináøka. Mám
v úmyslu o jeho léèebné metodì napsat do jistého
deníku, také to panu doktorovi sdìluji, a on je rád. Dr.
Hruovský je urostlý mu støedního vìku. Místo bílého
plátì má na sobì èernou koili, namísto stetoskopu
má pøed sebou výstavku polodrahokamù. V malé vitrince jsou nepatrné lahvièky s homeopatiky.
(Ná rozhovor jsem nakonec, vzhledem k jeho bizarnímu
obsahu, nemohla novinám nabídnout. Nabízím ho alespoò
ètenáøùm Zpravodaje.)

V. N.: Kdy k vám pøijde pacient, musíte nejdøíve urèit jaký
je typ?
Dr. H.: Vùbec ne. Já hledám energetické bloky. Já jsem
vám jenom vysvìtloval, jak pracuje konstituèní homeopatie
v kostce, ale to já vùbec nedìlám. Samozøejmì je to podle
Hahnemanna, ten byl perfektní. Ale kvantová homeopatie
je souèástí úplnì nové medicíny, která sestává ze tøí sloek:
kvantové homeopatie, energetické medicíny a duchovní
etikoterapie. V podstatì jde o to, e se v mnohorozmìrném
energetickém systému èlovìka, který se skládá z fyzického
tìla, éterického, astrálního, kauzálního a intuitivního  kadé to tìlo se uplatòuje v jiné èasoprostorové dimenzi, ale
to vùbec nevadí, nicménì v kadém tom tìle mùe být
energetický blok. A ten musíme pøesnì najít. Co to je
energetický blok? Energetický blok je chybná mylenka
nebo chybný pocit, který ten èlovìk v sobì má, a na
základì toho jedná. Samozøejmì natluèe si nos, naráí na
situace, které neumí zvládat a nabaluje si dalí chybné
mylenky a tak si zneèiuje ta jemná energetická tìla. Kdy
chci pacientovi pomoci tak vím, e napøíklad zneèitìní
v kauzálním tìle v podstatì souvisí s mylenkou lenivosti
ve fyzickém tìle, zvlá kdy tu lenivost aktivnì uplatòujete
v praxi, tøeba obezitou. Nebo vyí krevní tlak. Nebo aludeèní vøedy. A kdy jetì k té lenivosti nasednou patné
ivotní prostøedí, patné stravovací návyky, málo pohybu,
víc cholesterolu Ale základem diagnózy napøíklad u vysokého krevního tlaku je dejme tomu lenivost. To dávám jen
jako pøíklad. Mùe to být tøeba vzteklost. Nebo agresivita,
ale potlaèená, schovaná. A já najdu ten energetický blok

Vìra Nosková: O homeopatii nìco vím, ale termín kvantová
homeopatie mì ponìkud zarazil, pøipomíná mi termín kvantová fyzika.
MUDr. Josef Hruovský: Správnì, samozøejmì. Klasická
homeopatie pracuje s konstitucí a podle typologie urèuje
homeopatické léky. Podle mysli, podle pøíznakù, které se
týkají orgánù nebo systémù orgánù, neboli generálie, partikulárie anebo pøíznakù mysli. A to celé kdy se dá dohromady, tak to vytvoøí konstituci a podle ní se empiricky
vybírají homeopatika.
Zpravodaj SISYFOS 1/2002
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a ten uvolním tím homeopatickým lékem.
V. N.: Jak ho nacházíte? Jakou technikou?
Dr. Hr.: Díky tomu, e znám ezoterickou anatomii i fyziologii jemného energetického tìla... Kdy urèitì víte, e za
energetický blok odpovídá patná mylenka nebo pocit, tak
za tím stojí urèité duchovní síly. Tady jsme u v mnohorozmìrném svìtì. Tady je mimosmyslová spolupráce s elementárními bytostmi, s andìly, s archandìly, s eloi. Já uzdravuju
pacienty, ale uzdravuju je z nemocí, z chorob. Protoe to
tady nikdo nedìlá. Je to medicína, která na svìtì nikde není,
je Czech made, já jsem ji zaloil.
V. N.: Take jsem pøila za tím pravým...
Dr. Hr.: Ano. Je to spolupráce mezi øíemi, ale zcela pragmatická, praktická, to nejsou ádné èáry máry, prostì tak to
je a samozøejmì, e tady musím u mít urèité informace
z kosmogonie, z kosmokoncepce, jak je utváøen svìt, jak je
makrokosmos, jak je mikrokosmos, jak nahoøe tak dole.
A ten energetický blok se uvolní pomocí homeopatika nebo
se dá uvolnit mantrou nebo jinými zpùsoby. Mantra je odøíkávání nìjakého energetického slova. Já se vrátím k té nové
medicínì, protoe to je ten triumvirát té kvantové homeopatie, energetické medicíny a duchovní etikoterapie. Jinými
slovy, homeopatikum o vysoké potenci, tøeba 10 tisíc vám

uvolní ten energetický blok, to znamená, atakuje tu chybnou
informaci v podvìdomí. Tøeba v mentálním tìle dejme tomu
chybnou informaci nenávisti, mimochodem zodpovìdnou za
rakovinu. Takhle se dá pøedcházet rakovinì.
V. N.: Vdy rakovinu dostávají i hodní láskyplní lidé.
Dr. Hr.: Ale víte jak mají zaneené podvìdomí? Nenávistí,
hnìvem, vztekem, ale nedokáou to uvolnit, protoe existují
spoleèenská tabu, a oni jsou laskaví, ale vevnitø to kvasí. Já
je vyléèím tím, e se to uvolní.
V. N.: Oni ten hnìv ventilují?
Dr. Hr.: Ne. Ale nenávist je vdycky mysl  forma neboli
mylenka  informace, informace je urèitá vibrace. Ta vibrace
se pohne, take tam se najednou pohne proud energie.
A jakmile u se to pohne tak u to není lékaøská kvantová
homeoptie, ale energetická medicína. Take z kvantové homeopatie do energetické mediciny vibrace nenávisti se pohne a bìí. A bìí urèitýma drahama, protoe já znám
ezoterickou anatomii i fyziologii tam jsou meridiany, èakry,
potom jsou tam sefiroty, potom dráhy mezi sefirotama, kvantové vrstvy tìch drah, kvantové vrstvy sefirotù, jene to
normální medicina nevi. Ale ezoterici to vìdí. Nicménì jsou
to struktury, které nejsou hmatatelné, nejsou poznatelné.
V. N.: Jak tedy o nich víte?
Dr. Hr.: No mimosmyslovì. To nemùete pouívat rozum,
ale pouijete právì tu spolupráci s tìmi entitami jako jsou
tøeba andìlé.
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V. N.: Kdy k vám pøijde èlovìk napøíklad s rakovinou,
i takoví asi pøicházejí
Dr. Hr.: I takoví pøicházejí, a kdy je to v zaèátku, tak se dá
zastavit a kdy se stimuluje imunita, tak organismus dokáe
tu rakovinu zbatit, jak se øíká. Ale musí tam být alespoò
èásteènì odrovnaná karma. Nìkdy se to nestihne. Ale mám
pøípady vyléèené rakoviny. Ale to není dùleitý, za to zodpovídá karma toho èlovìka.
V. N.: Vadí vám, kdy takového pacienta zároveò léèí onkologové?
Dr. Hr.: Nic se nedìje, mùe k nim v pohodì chodit,
dokonce je to nìkdy i výhodné, protoe etika nìkdy nedokáe zpùsobit aby tìlo seralo rakovinu. Ale hlavnì co je
tady navíc, e se tady pracuje s duchovními silami, který
jsou v nevìdomí a podvìdomí kadého èlovìka. Já tomu
øíkám andìlské síly. A na nì tradièní medicina úplnì zapomnìla.
V. N.: Klasická medicína s tìmito silami nepoèítá u od
støedovìku
Dr. Hr.: Nepoèítá. Ale lidé by to mìli vìdìt.
V. N.: Vy si nejspí s pacientem nejdøív povídáte, on vám
sdìlí diagnózu, pokud ji zná
Dr. Hr.: On mi sdìlí problém, nebo i diagnózu, a protoe
jsem lékaø, tak ji otypnu jestli je klinicky významná. To mám
bìhem tøí minut.
V. N.: Pøinese vam i výsledky vyetøení od lékaøù?
Dr. Hr.: Kdy pøinese nìjaký papír, mrknu se na nìj a pak
mu øeknu: papír spalte, protoe jenom udruje vai nemoc
pøi ivotì, kdy dáte to vyetøení ohni, tak tu mylenku
zruíte. A pak u mì diagnóza nezajímá, pak u jdu do
duchovních rovin nebo do center energetického systému
a tam hledám blok. Kdy má pacient bolest kloubù, tak mì
zajímá jeho citové zranìní.
V. N.: I v pøípadì revmatu?
Dr. Hr. Revma = zklamání + citová ztráta, ale èlovìk to
pohøbí v sobì.
V. N.: Co kdy revma souvisí s lymskou borreliozou? Infikovalo ho klítì
Dr. Hr.: Tak to byl spoutìè, ale ta pøíèina leí nìkde
v minulosti, kdy èlovìk se nevyrovnal s nìèím, e ho nìkdo
zradil, on to vytìsnil do svého podvìdomí, tam se mu to
usadilo a bylo to neèinné. Pak ho típne klítì a ten energeticky blok se ozve a chce se ventilovat. Jde to skrz
nevìdomí a tedy skrz buòky tìla.
V. N.: Kadý jsme byli nìkdy zrazeni, to je bìná ivotní
situace. To bychom museli být vichni nemocní
Dr. Hr.: Skoro kadého koho se zeptáte bolí klouby, ano,
protoe jsme vichni byli citovì zrazeni.
V. N.: Kdy jste kvantovou homeopatii pro sebe objevil?
Dr. Hr.: Já jsem ji zaloil asi pøed pìti lety, kdy jsem byl
v Americe. Tam jsem léèil, a øíkal jsem si, tak takhle to
nejde, oni byli hodnì tìce nemocní, tak jsem zaèal vymýlet kde je systémová chyba v té klasické medicinì. Zaèal
jsem chápat èlovìka s jeho jemnými energetickými tìly, a u
jsem si pak dohledal jejich anatomii, fyziologii a ty jejich
jednotlivé bloky.
I kdy jsme byli vyhnáni z Ráje, mìli
jsme jetì hodnì boských principù. Ale po Atlantidì nám
u nezbyl témìø ani jeden kromì jediného, a sice poznání.
V. N.: Proè vaí homeopatii øíkáte kvantová?
Dr. Hr.: Kvantová se to jmenuje proto, e ten energetický
blok je pro kadého specifický. Tøeba Lojza má smutek a
Jindra má taky smutek. Ale smutek Lojzy je nìco jiného ne
smutek Jindry. Je to variace smutku ale je specifická pro
toho jednoho èlovìka. Tedy nedìlitelné mnoství neboli
kvantum. Kvantum z fyziky je mnoství, které se nedá u
vùbec dál dìlit, prostì je úzce specifické. Tak ten smutek
toho Lojzy u se nedá dál dìlit.
Kdo vidí aury tak to vidí.
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Já také vidím paprsky nebo rùzný koulièky, ale to není
dùleitý.
V. N.: Vedete si o pacientech zdravotní karty?
Dr. Hr.: Jak mùete zaloit kartu na vìci, které jsou jenom
jeho a nikomu do toho nic není? Tady se pracuje s jeho
intimitou.
To jsou zaèátky transformace zdravotnictví na
celé planetì.
Velice mì pøekvapilo, e dr. Hruovský sdìlil výe uvedené
s vìdomím, e to má být uveøejnìno v nebulvárních novi-

nách. Snad jej v pøedstavì, e není se svými tvrzeními mimo
normu utvrzují jeho pøednáky, které jsou velmi navtìvovány. MUDr. Josef Hruovský zøejmì víc pøednáí ne se trápí
s pacienty. Vstupné na pøednáku bývá 200 korun, a zájemcù jsou stovky, za nìkolikahodinový semináø vybírá 600
korun za osobu.
Po rozhovoru jsem se zajímala o vystavená homeopatika.
Lékaø øekl témìø s despektem: to je jen voda a cukr.
A honem dodal. Ale pùsobí duchovnì.

Tajemství Kubeova indikátoru rezonance
analýza

Jaromír Jindra

Pan Kube je nositelem loòského støíbrného Bludného
balvanu, který obdrel mimo jiné za sestrojení detektoru KIR
01. Jako jediný si pro cenu osobnì pøiel a pøi této pøíleitosti nám jeden detektor vìnoval. Rozhodl jsem se zjistit, jak
pøístroj funguje. Celé zaøízení je uloeno v malé plastové
krabièce o rozmìrech vìtího dálkového ovládání televize. Je
vybaveno vypínaèem, indikaèní LED diodou, bzuèákem a kontaktem v podobì kovového nýtku. Po otevøení se objeví
zdroj napìtí v podobì 9V baterie a èerná krabièka. Krabièka
je dráty pøipojena k baterii, svítivé diodì a bzuèáku. Jediné
co je volnì pøístupné, je promìnný odpor na víèku èerné
skøíòky. K zaøízení je pøiloen leták s návodem k obsluze
a s teorií, podle které je detektor postaven. Z letáku jsem se
dozvìdìl, e pøístroj mìøí rezonance kodlivé jak pro èlovìka tak pro zvíøata a pøírodu jako celek, pøièem:
Rezonanèní pole vznikají naruením pøírodních geostatických polí radiomagnetickými vlnami vèetnì; viz frekvence
50 Hz z rozvodù el. napìtí. obr.

molekuly prvkù s velkým atomovým èíslem. Tyto struktury se
nachází v celém naem tìle, u ostatních ivoèichù i rostlin.
Ponechám stranou radiomagnetické vlny (které fyzika nezná) a které si pan Kube plete s vlnami elektromagnetickými. Je pravda, e vekerý okolní prostor je vyplnìn zmìtí
elektromagnetických vln, které jsou produktem naí techniky. Ale zmì elektromagnetických vln tady byla døíve, ne
èlovìk vùbec elektøinu objevil, protoe napøíklad obyèejné
bouøky jsou zdrojem velmi silných elektromagnetických polí.
V teorii pana Kubee vystupuje geostacionární pole. Co to
je? Je to sloenina z øeckého slova geos (zemì) a statický
neboli nemìnný, nepohyblivý. Jedná se tedy o pole, které je
unáené spolu se Zemí a vùèi Zemi se nepohybuje. Zní to
vìdecky ale dokud pan Kube neprozradí, jaké pole má na
mysli, není o èem diskutovat, není co mìøit. Termíny jako je
napøíklad geostacionární pole pravdìpodobnì patøí k reklamní
terminologii, která má poslouit vìtí prodejnosti detektoru
KIR 01. Ve fyzice je polem mínìna forma hmoty, která je
nositelem vzájemné interakce. Klasická fyzika zná pole elektrostatické, magnetické a elektromagnetické (zpùsobené elektromagnetickou interakcí) a pole gravitaèní. Kvantová fyzika
pak pøidala pole výmìnných èástic, která jsou zodpovìdná
za interakce v mikrosvìtì (leptonové a mezonové pole).

VYSÍLACÍ FREKVENCE

REZONANÈNÍ POLE
Z GEOSTATICKÝCH POLÍ
NARUENÝCH EL.
ROZVODY

ELEKTROSMOG

GEOSTATICKÁ POLE

REZONANÈNÍ POLE
Z GEOSTATICKÝCH POLÍ
NARUENÝCH RADIOMAGNETICKÝMI
ROZVODY

V letáèku je uivatel informován o tom, e vude na naí
Zemi se vyskytují geostatická pole (dále jen GP). Tato GP
vznikají tam kde jsou struktury s rùznou vodivostí. Cituji:
To znamená, e tam, kde je voda z pramenù nebo
i voda, která prosákla z povrchu, se nachází GP, které samo
o sobì není lidskému zdraví kodlivé a na které reagují
virgule a kyvadla rùzných tvarù. Jiná situace vak nastane,
kdy do GP dopadají radiomagnetické vlny, které jsou schopny
svojí vlnovou délkou klidné GP rozbouøit. Teprve tehdy nastane nebezpeèí pro vekeré ivé organismy, nebo klidné GP
se mìní v rezonující geostatické pole (RGP), jeho siloèáry
zastávají funkci kolektorù s velkou rezonanèní energií, která
je schopna se íøit a prostupovat vekeré struktury obsahující
Zpravodaj SISYFOS 1/2002

Autor zaøízení nám sice neprozradil, jaké pole to rezonuje, ale za to definoval jednotky pro mìøení intensity této
rezonance. Jednotkou intensity této energie byly objevitelem
stanoveny RESENY, co v mezinárodním pøekladu znamená
resonanèní spektrální energii! (Termín mezinárodní pøeklad
povauji za obzvlátì pikantní). Bohuel není uvedeno ani
její zaèlenìní do soustavy jednotek SI, ani její definice.
Jediné, co se z letáku dozvíme, je:
U indikátoru rezonance, kdy dojde k maximálnímu optickému i akustickému vybuzení, odpovídá hodnota cca 50
resenùm, co je hodnota i krátkodobì èlovìku nebezpeèná.
Dále autor popisuje, e pùsobení rezonanèního pole na
organismy je v souèasné dobì pøíèinou 65 % vech onemocnìní naí civilizace. Namátkou vyberme z autorova dlouhého
výètu: bolesti krèní páteøe, zhoubné i nezhoubné nádory,
astma, neplodnost, epilepsie, pomoèování, duevní potíe
Pøístroj hlídá Vá organismus a okamitì akusticky
i opticky upozoròuje, kdy je èást nebo celé Vae tìlo prostoupeno rezonancí. Musíte se ovem dotýkat nìjakou èástí tìla
kovového senzoru, umístìného na krytu.
Zajímalo mne, jak se takové reseny detekují. Kubeùv
indikátor rezonance je zaloený ve svém principu na patentní pøihláce pana Vladimíra Kubee. Na patentovém úøadu
by tedy mohli odhalit toto tajemství. Pokusil jsme se jej
odhalit vlastními silami. Staèí otevøít èernou krabièku a ve
bude jasné. Nebude. Pan Kube skryl své tajemství opravdu
-9-

dùkladnì. Elektronika byla zalita do bílého eprosinu. Poádal jsem o pomoc kamaráda, který je velmi zruèný kutil
a má dobøe vybavenou dílnu. Po nìkolikahodinovém boji,
kdy ke slovu pøila ruèní vrtaèka s originál zubaøským vrtákem, jsme spoleènì dokázali tajemství odhalit. Zde je schema zapojení.

Na první pohled je zøejmé, e nejde o ádný pøevratný
vynález. Jedná se o velmi primitivní zapojení dvou operaèních zesilovaèù, kde na vstup prvního je pøivedeno ruivé
napìtí (z kontaktu na krytu). Tento zesilovaè se rozkmitá
a výstupní signál je zesílen druhým zesilovaèem a pøiveden
rovnou na svítivou diodu a bzuèák. Jediné, co je potøeba, je
nastavit zpìtnou vazbu prvního zesilovaèe tak, aby sám
právì jetì nekmital. K tomu slouí výe zmínìný promìnný
odpor (trimr) na víèku èerné skøíòky.
Pokud si chcete sami takový pøístroj vyzkouet, nekupujte
si ádný detektor. Pravdìpodobnì ho ji máte doma. Vytáhnìte drát, kterým je pøipojen gramofon nebo rádio k zesilovaèi a dotknìte se jej prstem. Pak ji staèí jen nastavit
hlasitost a reseny máte v pokoji. Myslím, e by se nalo
mnoho HiFi amatérù, kteøí by mohli barvitì vylíèit svùj boj
s reseny, který museli svést pøi stavbì zesilovaèe.
Autor se ve svém návodu nezmiòuje o tom, e ji dlouhá
léta pracovníci Ústavu hygieny práce mìøí intenzity elektromagnetického pole (je pravda, e k rozbouøenému geostatickému poli zatím nedospìli) a vyhodnocují je z hlediska
vlivu na èlovìka. Dalí úøad, který tvrdì hlídá dodrování
mezinárodnì stanovených mezí ruivého napìtí a pole, je
Inspektorát radiokomunikací.
Dle autora místa s vysokou energií rezonujícího geostatického pole nejsou stabilní a zejména na jaøe a na podzim se
mìní. Znamená to tedy, e je nutné pokadé místa, kde se
èlovìk hodlá delí dobu zdrovat, hlavnì lùko pøed spán-

kem, indikátorem provìøit. Jedinì tak se dá zabránit okamitým i dlouhodobým následkùm.
Z toho tedy vyplývá, e:
 Indikátor si nemùete pùjèit a jednorázovì provìøit své
okolí, ale musíte si jej koupit, abyste jej mohli dennì
pouívat.
 Pokud závisí rezonanèní geostatické pole na elektrických
rozvodech a vysílaèích (dle úvodního obrázku), jsou tyto
asi na jaøe a na podzim stìhovány nebo odlétají spolu
s tanými ptáky.
 Za stejného pøedpokladu èlovìk pùsobí jako anténa rezonanèního geostatického pole a záleí tudí na jeho orientaci. Zvýená gestikulace tedy zvyuje pravdìpodobnost
onemocnìním nìkterou ze 65 % vech známých chorob.
 Rezonanèní geostatické pole závisí i na elektrických spotøebièích, nebo ty také fungují jako vysílaèe  na indikátor tedy musí být uivatel pøipojen trvale, aby se nevystavoval rizikové expozici rezonanèním geostatickým polem.
 Musí být pøipraven kadý veèer pøestìhovat lonici tak,
aby se postel nacházela v místì nejnií energie rezonanèního geostatického pole.
Nejsem si jist, zda se nejedná o íøení poplané zprávy se
vemi právními dùsledky. Stejnì jako je zakázána reklama
lékù, mìla by být pravdìpodobnì zakázána i reklama KIR
01. Doporuèovat svùj výrobek s tím, e kdy jej nebudu
pravidelnì pouívat, hrozí mi nìkterá z jmenovaných nemocí, je minimálnì neetické, moná na hranici vydírání.
Závìrem lze konstatovat, e pøístroj slouí jedinì k tahání
penìz z kapsy dùvìøivých spoluobèanù a e komise, udìlující Bludné balvany, se opìt nespletla. Pro pobavení jsem
pøístroj ukázal známým. K mému nesmírnému pøekvapení se
nìkolik z nich pøístroje chopilo, zaèali ho zkouet a pak si
jej chtìli zapùjèit, aby si mohli zkontrolovat byt!!! Byli to
technicky vzdìlaní lidé, absolventi technických V! Sisyfa
teda èeká opravdu tìká práce.
Patent autora Kubee Vladimíra, Lenora, CZ, è. dokumentu 283966 o názvu Indikátor resonance ivých organismù
byl pøihláen 1. 10. 1996, zveøejnìn a publikován 15. 7.
1998. Struènou informaci, vèetnì blokového schématu, je
moné nalézti v databázi Úøadu prùmyslového vlastnictví na
internetové adrese: http://www.upv.cz/ vlastní patent na: http:/
/wdb.upv.cz/rs/pt.ptdet?&xprim=2077572&lan=cs.

Britské zdravotní pojiovny zapláèí
Zpráva z ÈTK

Britský ministr zdravotnictví Alan Milburn zvauje povolení alternativní medicíny, tedy zejména indické ajurvédy, èínské herbální medicíny, akupunktury a jógy. Pro pacienty by
to znamenalo, e by tyto postupy byly napøítì hrazeny ze
zdravotního pojitìní. Provozovatelé
by se ovem museli podrobit kontrole a licenèním pravidlùm. Milburnovo rozhodnutí
je reakcí na práci zvlátního výboru
Snìmovny lordù. Výbor konstatoval, e nìkteré z tìchto postupù jsou stejnì úèinné jako
pøevánì dnes pouívané metody. Jak píe list The Sunday
10

Times, Milburn je osobnì vùèi úèinnosti tìchto metod opatrný, ale je presvìdèen, e pacienti mají mít monost výbìru. Britové
utratí za alternativní medicíny kolem 500
miliónu liber roènì. Vyuívá je asi pìt milionù
lidí. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby pro
ty, kteøí provozují alternativní medicínu, byly
stanoveny minimální kvalifikaèní pøedpoklady a
aby mìli systém licencí
podobný lekaøùm s podobnými sankcemi za
profesionální nedostatky
nebo selhání .
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Zprávy, informace, nápady, návrhy
Skeptici v Kladnì

Je na aktivních èlenech v jednotlivých mìstech a regionech, aby iniciovali a zorganizovali podobné pøednáky nebo pomohli vymyslet a uskuteènit akce propagující zdravou skepsi.

Ve spolupráci se Státní vìdeckou knihovnou v Kladnì
pøipravil Èeský klub Sisyfos pro zájemce z Kladna a okolí
cyklus pøednáek v této knihovnì. Potøebu takových setkání
vyjádøila jedna mladá Kladeòaèka nadenou zprávou SMS,
kdy se dozvìdìla, e v Kladnì nìjací skeptici jsou: Koneènì skeptici. U jsem myslela, e jsem poslední! Zatím se
uskuteènily dvì pøednáky, a obì se týkaly zdraví èlovìka.
Tématem první, lednové, byl Vliv psychiky na imunitní
systém èlovìka a pøednáejícím prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc. V únoru pøednáel prof. MUDr. Jiøí Heøt, DrSc. na
téma Medicína kontra léèitelství. Obì pøednáky mìly vysokou odbornou úrovìò a zaujaly také projevem. Pøednáející
toti dokázali o odborných vìcech hovoøit velmi srozumitelnì. Po pøednákách v délce asi 60 minut následovaly odpovìdi pøednáejících na dotazy posluchaèù. Øeèeno s Miroslavem Horníèkem: Èlovìk se stal èlovìkem, teprve kdy se
nauèil ptát. A to, e se v Kladnì posluchaèi umìjí ptát, je
nutné vyzvednout. Doufám, e si i dalí lékaøi a vìdci
najdou pro Kladno trochu èasu. Za kladenské posluchaèe
obìma pøednáejícím upøímné díky.
Pro pøítí mìsíce jsou v plánu tyto pøednáky:
Bøezen: prof. ing. Miroslav Kutílek, téma Globální oteplování  fakta a mýty.
Duben: RNDr. Jiøí Grygar, CSc., téma Astronomie kontra
astrologie, monosti ivota ve vesmíru.
Kvìten: Vìra Nosková, novináøka, téma Mé zkuenosti
s léèiteli
Èerven: prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc. téma Prevence nádorových onemocnìní.

Èlenské pøíspìvky za rok 2002

zpráva od Milana Urbana

V tomto èísle, milí skeptici, najdete sloenku na zaplacení
èlenských pøíspìvkù na rok 2002. Jejich výe zùstává  200
Kè. Vítáme samozøejmì i vyí èástky, a pøedem za nì
dìkujeme. Jako variabilní symbol uvádìjte prosím, své rodné
èíslo, abychom plátce mohli sandno identifikovat. (Nìkterá
pøíjmení patøí dvìma a pìti naim èlenùm.) Mnozí èlenové
pøíspìvky zaplatili. Ti si mohou sloenku uschovat na pøítí
rok. Vkládání sloenek èi jiných materiálù pro nás dìlá
firma, pro ní by selektivní vloení bylo nesnadné a pro nás
draí.
tajemnice a pokladní Olga Kracíková

Nový èlen pøedsednictva:
Do pøedsednictva Èeského klubu skeptikù Sisyfos byl
v lednu tohoto roku kooptován Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc. významný onkolog. Bude pracovat v lékaøské
sekci.
Správcem databáze èlenù Sisyfos je dr. Vìra Suchánková.
Ráda by v databázi vymazala neplatné informace o èlenech
a doplnila nové. Prosíme tedy ty èleny, u nich se zmìnila
adresa, èísla telefonù, profese, nebo jim pøibyla jako nový
kontakt e-mailová adresa, a se laskavì na dr. Suchánkovou
obrátí a sdìlí jí nové skuteènosti.
Kontakt: Rajmontova 1196, Praha 8, 182 00
nebo e-mail: suchanko@mbox.cesnet.cz

Seznam Sisyfù pro potøebu èlenù
Na výzvu z minulého èísla Zpravodaje o písemný souhlas se zveøejnìním nìkterých osobních údajù pro plánované vydání
adresáøe zareagovalo zatím 42 èlenù: Abychom akci usnadnili a zrychlili, pøikládáme minidotazník, jeho obsah bude otitìn
v adresáøi a ten pak rozeslán vem èlenùm pro potøebu kontaktování. Jde samozøejmì o naprosto dobrovolnou akci, kdo
nechce být v adresáøi, nemusí nic posílat. Ale seznam èlenù má smysl vydat jen pøi dostateèném mnoství zájemcù.

"

Jméno: .................................................................... Pøíjmení: ...........................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................................................................................................
Odbornost: ........................................................................................................................................................................................
Roèník: ....................................................................... E-mail ...........................................................................................................
Souhlasím s uveøejnìním tìchto údajù v titìném seznamu adres èlenù Èeského klubu skeptikù Sisyfos, který
kadý èlen dostane, aby se mohl kontaktovat podle potøeby s ostatními.

Podpis: ...............................................................................................................................................................................................
Zpravodaj SISYFOS 1/2002
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Tento zpravodaj rozmnoujte a rozdávejte!
Rovnì tak èlenské pøihláky!
Upozornìní èlenùm Sisyfa
Pøednáky z cyklu Vìda kontra iracionalita

Ètvrtek 21. bøezna 2002
Riskantní léèitelské metody v praxi
Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc.: Breussova metoda
Vìra Nosková: Návtìvy u léèitelù, osobní zkuenost
Prof. MUDr. Jiøí Heøt: legislativa v léèitelství u nás a v Evropì
Úterý 19. 3. 2002
Udílení anticeny Bludný balvan za rok 2001
Èas: zaèátek v 18.00 hod. (ale u od 17.30 hod. bude posluchárna pøístupná).
Místo: posluchárna Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze
ul. Ke Karlovu è. 5.
Zveme skeptiky, novináøe i veøejnost, posluchárna pojme a
200 lidí.
Ètvrtek 18. dubna 2002
Podpora èeské vìdy a její problémy
Prof. MUDr. Josef Syka, pøedseda Grantové agentury ÈR
Doc. RNDr. Helena Illnerová, pøedsedkynì AV ÈR
Pøednáky se konají od 17.00 hod. v budovì Akademie vìd
ÈR v zasedací místnosti è. 206, Národní tø. 3, Praha 1.

Ì Zpravodaj SISYFOS  neperiodický bulletin obèanského sdruení
Sisyfos  Èeského klubu skeptikù, èlena evropského sdruení
ECSO (European Council of Skeptical Organizations) a svìtového sdruení CSICOP (Committee for the Scientific Investigation
of Claims of the Paranormal). Zapsán do evidence periodického
tisku MKÈR pod èíslem MKÈR E 11208.
Ì Kontaktní adresa Èeského klubu skeptikù:
Ing. Olga Kracíková, Hatalská 27, 110 00 Praha 1,
tel.: 02 / 24 82 66 91, e-mail: olgakracikova@email.cz
Bìný úèet u Èeské spoøitelny, Praha 2, èíslo 9161329, kód
banky 0800.
Adresa na internetu: http://sisyfos.hyperlink.cz/sisyfos
Ì Zpravodaj SISYFOS, èíslo 1 / 2002  vylo v únoru 2002.
Pøipravila Vìra Nosková. Redakèní rada: Ing. Olga Kracíková,
prof. Jiøí Heøt a doc. Èenìk Zlatník.
Ì Grafická úprava, zlom a tisk: Petr Pacner  Firma PIP, Konopova 431/6, 155 00 Praha 5  Øeporyje, tel./fax.: 02/51 62 66 07,
tel.: 0602/35 22 63.
Ì Ilustraèní obrázky pouity z kolekcí Corel Gallery firmy Corel, Task Force Clip Art firmy New Vision Technologies a Èeské
kliparty firmy Zoner Software, s. r. o.. Vechny obrázky jsou
chránìny copyrightem a pouity v souladu s licencí.
Ì Pøíspìvky do zpravodaje Sisyfos posílejte na adresu: Vìra
Nosková, U Studánky 18, Praha 7, 170 00. Delí pøíspìvky
posílejte nejen na papíøe, ale i na disketì ve Wordu èi v jiném
èastìji pouívaném textovém editoru. Lze je té zaslat i s diakritikou na e-mail lano@centrum.cz.

Zpìtná adresa:
Ing. Olga Kracíková
Hatalská 27
110 00 Praha 1
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