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Pøi kadém skeptickém snaení musíme mít v pamìti existenci základních pøírodních zákonù. Ve svém èlánku chci pøedstavit tyto principy srozumitelným, jednoduchým zpùsobem, bez
pøedpokladu specializovaných odborných znalostí.
Kadý, kdo studoval fyziku, vìdu o pøírodních zákonech, ví,
jak tìké je zvládnout filozofický a matematický formalismus
nutný k plnému pochopení, výkladu a vyuití tìchto zákonù.
Situaci navíc komplikuje skuteènost, e nìkteré z tìchto zákonù jsou jetì ve výstavbì  jsou diskutovány ve vìdecké
komunitì. Kromì toho existují dnes dva fundamentální pøístupy
ke studiu pøírody, kvantová teorie a Einsteinova fyzika, které
jsou vybudovány na zcela odchylných výchozích pøedpokladech. Na tìstí ve svìtì makroskopickém (reálném), který je
pøedmìtem mého výkladu, fyzika odkryla jasná pravidla, podle
kterých pøíroda vdy jedná  pravidla, která urèují, co je fyzicky moné a co lze vylouèit. Dùvìøujeme tìmto zákonùm, protoe vechna pozorování a vechny experimenty, které byly a
jsou provádìny, bez výjimky tyto zákony potvrzují. Znamená
to, e umoòují nejlepí výklad pøírody, který dnes máme k
dispozici. Mohli bychom se ovem ptát: Proè tyto zákony
existují? Odpovìï na tuto otázku leí vak mimo dosah vìdy.
Ve, co víme, je, e je mùeme identifikovat, e je mùeme
pozorovat v akci, e je mùeme pouít k výkladu a pøedpovídání pøírodních fenoménù. Právì toto mìl na mysli Einstein
svým známým výrokem: Nejménì srozumitelnou vìcí ve vesmíru je to, e je srozumitelný.
Sám Einstein je zøejmì objevitelem nejfundamentálnìjího z
tìchto zákonù, ale ten není zákonem o chování pøírody, ale
spíe zákonem o pøírodních zákonech. Proto jej ponechám
stranou.
Zákon Univerzality
Zákon Univerzality øíká, e vechny pøírodní zákony musí
platit stejným zpùsobem vude. Zákony jsou toti objektivní,
nezáleí na tom, kdo a kde provádí experiment, ze stejných
podmínek musí být dosaeny stejné výsledky. Znamená to, e
znalosti napø. z biologie a chemie spolu se znalostmi pøírodních sil v naí èásti vesmíru nám dovolují vymezit monosti a
omezení pro ivot nebo pohyb vesmírem i v ostatních oblastech vesmíru. Protoe rychlost svìtla (c ve slavné Einsteinovì
rovnici) je rychlostním limitem pro pohyb a íøení signálu v
naí èásti svìta, je tomu tak kdekoli jinde. Nezáleí na tom,
jak je vyspìlá technologie v jiných svìtech, jejich obyvatelé
jsou odsouzeni cestovat nesmírnými mezihvìzdnými prostory
po dobu tisícù a milionù let rychlostí nií ne c. (Pokud jde o
èerví díry, hypotetické zkratky prostorem, jde o èistì teoretické abstrakce s vánými koncepèními nedostatky (vèetnì poru-
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ení nìkolika zákonù, které popíi níe) a nepøekroèitelnými
praktickými pøekákami.
Princip kauzality
Kauzalita znamená, e jakýkoli efekt musí mít svou pøíèinu a e pøíèina musí vdy pøedcházet dùsledku. Rodièe se
musí narodit døíve ne jejich dìti, nikoli naopak. V Einsteinovì
fyzice platí kauzalita ve vech oblastech pøírodního svìta, jen
kvantová teorie dovoluje poruení mikrokauzality na kvantové
(submikroskopické) úrovni. V naem makroskopickém svìtì
vak platí kauzalita absolutnì. To je principiálním dùvodem,
proè je cestování v èase nemoné. Postupovat èasem zpìt by
znamenalo zvrátit v celém vesmíru vztah mezi nyní a pak,
obrátit kauzální dìj naruby. Znamenalo by to také poruit
ostatní fundamentální pøírodní zákony, napø. zákon o zachování hmoty a energie  pokud by nebylo invertováno i narození
samotného cestovatele. (Øeení nìkterých rovnic pro cestování v èase rychlostmi, které pøevyují c, sice dovolují obrat
v toku èasu, ale z fyzikálního hlediska to postrádá smysl,
protoe èástice, které by mohly existovat v takovém svìtì 
tachyony , nejsou reálné, mají imaginární hmotu.)
Dùleité je, e propojení mezi pøíèinou a efektem je výsledkem pùsobení pøírodních zákonù. Pseudovìda si èasto poèíná
jinak, i u pouhé koincidence mluví o pøíèinì a efektu, ale
spojení zajiují nadpøirozené, tedy netestovatelné bytosti nebo
síly.
Jetì chci poznamenat, e v mnoha komplexních systémech
není moné v plném rozsahu sledovat vztah pøíèina-efekt a e
pouíváme statistiku a pravdìpodobnostní poèet. Je to sice jen
spíe deskriptivní ne vysvìtlující postup, ale i v tomto pøípadì
jsme si stále vìdomi toho, e kadá jednotlivá partikule systému se chová podle tých pøírodních zákonù jako zbytek vesmíru.
Zákon extrémù
Zjednoduenì øeèeno, vechny pøírodní procesy smìøují k
extremizaci (maximalizaci nebo minimalizaci) kvantity. Zvlá

-1-

významným dùsledkem tohoto zákona (souvisí to také se zákonem o entropii) je, e vechny systémy smìøují ke stavu
minimální energie. To vysvìtluje mnoho pøírodních fenoménù,
vèetnì smrti kadého organizmu právì tak jako hvìzdy, pohybu vody shora dolù a nikoli nahoru, poklesu teploty horkého
pøedmìtu vùèi teplotì okolí, i vechny chemické reakce, poèínaje tvorbou molekul z atomù a metabolismem organismù
konèe. Z tohoto dùvodu nemùe mrtvý oivnout a nelze sestrojit motor, který by vyuíval vodu (popel spálení vodíku a
kyslíku). Dalím pøíkladem je Einsteinova obecná relativita, ve
které se vechna tìlesa, ovlivnìná gravitací, pohybují po drahách o maximální nebo minimální délce. A celá geometrická
optika (studium pohybu svìtla makroskopickými médii) se odvozuje od Fermatova principu: Svìtlo sleduje dráhu, která je
nejrychlejí  kde je èas minimální).
Zákon zachování hmoty a energie
Obecnì platí, e uvnitø izolovaného systému se daná
fyzická kvantita nemìní s èasem. (Pokud do systému zasahuje vnìjí vliv, mùeme jej zaèlenit, ale definici systému
musíme o nìj rozíøit. Zákon pak platí.) Z tohoto zákona
vyplývá, e hmota a/nebo energie se v prùbìhu èasu ani
netvoøí ani nezaniká, jen mìní svou podobu. Napø. chemická
energie nafty se mìní ve stejné mnoství energie pohybujícího
se vozidla. Zabrzdìní pak konvertuje tuto energii ve stejné
mnoství tepelné energie v brzdách, které opìt pøedají toto
mnoství energie okolnímu vzduchu. Mùete samozøejmì brát
v úvahu i odpor vzduchu, tøení vozovky atd., ale celková suma
potøebné energie zùstává totoná s pùvodním mnostvím energie, uvolnìné z nafty. A celkové mnoství hmoty vzduchu a
nafty, které spotøeboval motor, odpovídá mnoství hmoty ve
výfukových plynech. Podívejme se nyní z tohoto hlediska na
mylnou pøedstavu, e elektromobily jezdí na volnou energii.
Kinetickou energii získalo vozidlo z elektøiny, která byla vyrobena jinde, konverzí chemické energie v uhlí nebo z tepelné
energie jaderného reaktoru. Vechny tyto procesy mají svùj
odpad, take elektromobily i vechny ostatní elektrospotøebièe
nejsou bezodpadovými, ekologickými produkty.
Mnoho lidí tvrdí, e duchové èas od èasu opoutìjí svou
nemateriální øíi a zjevují se mezi námi. Kdyby vak mohli
komunikovat z naim materiálním svìtem (stát se viditelnými
pro nae oèi a kamery, nebo pohybovat pøedmìty a pod.),
musely by být alespoò èásteènì sami stvoøeni z hmoty, protoe je nezvratnì dokázáno, e jen hmota je schopna vydávat
záøení, vyvolat gravitaci nebo pùsobit mechanickou silou. Kdyby duch opustil svùj svìt a objevil se v naem, musel by
poruit zákon zachování hmoty a energie v obou svìtech.
Pokud jde o ná, tam to prostì nejde.
Zákon entropie
O konceptu entropie probíhají nekonèící diskuse mezi filozofy vìdy a její výklad je proto obtíný. Já povauji za vhodné,
definovat vzestup nebo pokles entropie jako zisk nebo ztrátu
jedné, dvou nebo vech tøí vlastností systému: øádu, informace
a dostupné energie. Zákon entropie pak konstatuje, e v ka-

dé reálné situaci a v kadém izolovaném systému entropie
ireverzibilnì vzrùstá.
Uvame nyní napø. obyèejnou fotografii. Má urèitý øád, geometrický tvar, urèitou tlouku, atd. Obsahuje také urèitou informaci, obraz daný urèitým rozmístìním partikul støíbra. A obsahuje také urèité mnoství disponibilní energie, kterou lze uvolnit
hoøením v podobì tepla a svìtla. A necháme teï fotografii
shoøet. Øád se ztrácí, mizí obdélníkový formát, papír se rozpadá. Informace mizí rovnì, obraz nepoznáme, molekuly støíbra
mizí v kouøi a popelu. A energie je rovnì ztracena. Teplo a
svìtlo se rozptýlily do okolí. Závìr: entropie vzrostla.
Mùeme nyní nastartovat zpìtný chod a z ohnì, kouøe a
popela znovu rekonstruovat pùvodní fotografii? Teoreticky jistì,
ale jedinì kdybychom dodali vnìjí sílu. Spontánnì se papír,
podobnì jako kadý jiný izolovaný systém, sám nezregeneruje.
To vyplývá ze zákona entropie. Prakticky je regenerace samozøejmì naprosto nemoná, shoøení papíru zùstává nezvratným
procesem. Toté platí o smrti ivého objektu.
Vechny ivé bytosti musí pøijímat zevní energii z jejich
okolí, aby zamezily pøirozené tendenci smìrem k vzestupu
entropie (smìrem ke koneènému rozpadu a smrti). Umoòuje
jim to narùstání velikosti i komplexity (to jest vzrùst øádu,
informace i dosaitelné energie, tedy pokles entropie), ale jen
v jejich malém, individuálním mìøítku, zatímco celková entropie
systému (individua vèetnì okolí), vzrùstá.
Protoe Slunce vydává svou energii do prostoru, jeho entropie ireverzibilnì vzrùstá. Rostlina pøijímají nepatrnou èást této
energie spolu s minerály ze svého okolí, aby sníila pøi svém
rùstu svou vlastní entropii. Vlome ale tuto rostlinu do vzduchotìsné, svìtlu neprostupné nádoby. Izolovaná rostlina podlehne ihned zákonu o entropii. Zahyne, rozloí se a bude
smìøovat ke stavu maximální entropie.
Jiným dùsledkem zákona o entropii je to, e vechny procesy reálného svìta, biologické i jiné, musí produkovat nìjaký
odpad v podobì uvolnìné energie nebo, a to èasto, i hmoty.
Odpad mùe být malý, ale nikdy nulový. ádný pøirozený nebo
èlovìkem vymylený proces nemùe mít 100% úèinnost. Metabolismus èlovìka má jen 50% úèinnost. Polovina energie,
kterou pøijímáme v podobì potravy a kyslíku, se ztrácí v
odpadovém teple. Zákon o entropii vyluèuje monost existence
stroje se 100% úèinností, tedy perpetuum mobile (nehledì k
tomu, e kadé zázraèné perpetuum mobile musí vydávat víc
energie ne samo spotøebuje).
Jetì chci poznamenat, e zákon entropie mùe být také
formulován ve znìní zákona extrémù: Vechny pøirozené procesy smìøují k maximalizaci entropie systému. Jak jsme vidìli,
kadý dílèí systém se mùe doèasnì bránit vzestupu entropie
pøijímáním energie ze svého okolí, ale koneèným výsledkem je
vdy ireverzibilní vzestup entropie celého systému. To je dalím argumentem proti monosti cestování v èase (nebo vzkøíení mrtvého), protoe kadý z milionù procesù a událostí,
které uplynou mezi dvìma daty, je prakticky ireverzibilní. Starý
øecký myslitel Herakleitos mìl pravdu: Nikdy nevstoupí dvakrát do tée øeky.
(Skeptical Inquirer 24, 5/2000  JH)

Mùeme poruovat pøírodní zákony?
Antonín Ryska

Dostal se mi nedávno do ruky èasopis REGENERACE (èíslo
12, roèník 1999) se speciálním psychotronickým dárkem: Na
vlnách lásky. Øekl bych, e psychotronickým dárkem je celý
tento èasopis a co se týká vln lásky, nemohu odolat tomu,
abych alespoò struènì nenaznaèil, o co jde:
V období od 23. 12 do 1. 1. mìla berounská firma JOINT
LINE Jiøího Langa nepøetritì aktivovat na dálku obálku èasopisu a umonit tak ètenáøùm pùsobit harmonizaèním sezením
v bavlnìném odìvu na aktivované stránce na jejich pohlavní
orgány. Dvojice se mohou pøi sezení støídat a Dráhu tøí ohòù
(to znamená pøes pohlaví) bylo mono nejúèinnìji posilovat v
dobì od 20 do 23 hod. SEÈ. Mui tím mìli získat chybìjící

-2-

náboj a eny pozitivnì pùsobící energii, tudí ji ádné potíe
s neplodností, s poruchami menstruace, frigiditou a impotencí.
Hezké proití vánoèních svátkù pøeje vem uivatelùm systému
JOINT LINE kolektiv firmy Jiøí Lang.
Èlovìk by si snad mohl pøedstavit tisíce dvojic, které si na
pøelomu minulého roku sedali v bavlnìných spodkách na pomuchlané výtisky Regenerace a ocenit takový text jako svéráznou recesi. Po prolistování celého èasopisu se mi vak zdá, e
to snad redakèní kolektiv i øada ètenáøù Regenerace berou
vánì. Tìko pak odhadnout, kde se bere tolik ignorance nebo
zda jde prostì o kolosální podvod související s prodejem
osobních stimulátorù - pøijímaèù technologií JL. Ostatnì, co to
vùbec znamená pøijímat technologii?
V inkriminovaném èísle Regenerace se ze svých sympatií k
tomuto èasopisu vyznávají napø. reisér a jogín Vojtìch Jasný,
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øeditelka nadace Nae dítì Zuzana Baudyová, reisér Igor
Chaun, spisovatelka Daniela Fischerová a zpìvaèka a hereèka
Jitka Molavcová. Jakoto dlouholetý pøíznivec divadla Semafor
jsem se pozastavil právì u poslední ze jmenovaných, která na
otázku proè ète Regeneraci, odpovídá: Protoe ve mnì vzbuzuje nadìji. Nadìji, e se mi podaøí najít zdravý ivotní styl.
Vzbuzuje ve mnì dobrý pocit, e na svìtì existují lidé, kteøí ctí
pøírodu a její zákony. Vechny èlánky v Regeneraci mì zajímají a probouzejí ve mnì pozitivní mylení 
Kdo z nás by nechtìl ít zdravým ivotním stylem? Otázka
je, zda právì Regenerace je to správné místo, kde jej hledat.
Povimnìme si vak zejména jiné èásti v odpovìdi Jitky Molavcové, která øíká, e 
na svìtì existují lidé, kteøí ctí
pøírodu a její zákony. V tomto výroku je toti implicitnì ukryt
dosti rozíøený (mylný) názor, e spousta jiných lidí pøírodní
zákony nerespektuje, narovnává meandry potokù a øek, kácí
detné pralesy, vypoutí skleníkové plyny, vypoutí látky naruující ozónovou vrstvu, zneèiuje vzduch, spotøebovává pøíli
mnoho energie a produkuje pøíli mnoho odpadu atd. Rád
bych podotkl, e vùbec nemám radost z toho, e detných
pralesù ubývá, líbí se mi meandrující vodní toky a pracuji ve
firmì, která se aktivnì podílí na vylouèení (nepouívání) látek
pokozujících stratosférický ozón. Je vak tøeba zdùraznit, e
to vechno nemá vùbec nic spoleèného s respektováním nebo
nerespektováním pøírodních zákonù.
Je toti diametrální rozdíl mezi zákony lidskými a zákony
pøírodními. Zatím co ty první (lidské) poruovat lze - a vichni
víme, e se to v hojné míøe neustále dìje, mají ty druhé
(pøírodní) tu pozoruhodnou vlastnost, e se jimi øídí vekeré
dìje v pøírodì bez ohledu na to, zda do nich lidé zasahují

nebo ne, èi zda jde vyslovenì o dìje vyvolané lidskou èinností. Pøírodní zákony tedy respektujeme automaticky vichni, a
chceme nebo nechceme. Vzpomínám si, jak mì jednou pobavil podobný zpùsob uvaování v èasopise Svìt motorù, kde se
vznik smyku popisoval zhruba takto: V okamiku, kdy vozidlo
vjede do zatáèky vyí (nepøimìøenou) rychlostí, pøekraèující
fyzikální zákony, zaène se zadní èást vozu pohybovat. Jistì,
vozidlo v zatáèce mùe pøekroèit tøeba mez adheze, dostane
se do smyku, ale jak pøed smykem, tak i v prùbìhu smyku se
stále pohybuje podle fyzikálních zákonù, a podle fyzikálních
zákonù se mùe i roztøítit s tìmi nejtragiètìjími dùsledky pro
jeho posádku. ádný pøírodní zákon pøi tom vak poruen
není, dopravní pøedpisy pravdìpodobnì ano.
Podobnì tøeba ten, kdo pøivezl první králíky do Austrálie, asi
neodhadl dobøe vechny dùsledky tohoto èinu. Mùeme to
subjektivnì hodnotit jako neikovný nápad, který naruil rovnováhu tamního ekosystému, aby se pozdìji podle pøírodních
zákonù ustavila rovnováha nová. Ta nová rovnováha se spoustou
zdivoèelých králíkù se nám tøeba nemusí líbit, ale v ádném
pøípadì není na místì mluvit o poruení pøírodních zákonù
nebo o naruování rovnováhy ve smyslu jakýchsi akcí proti
pøírodì, jak to èasto mùeme vidìt v mnoha ménì informovaných textech. V pøírodì je to zaøízeno tak, e (fyzikální) systémy vychýlené z rovnováného stavu nejprve podle obecných
termodynamických zákonù mobilizují jakési mechanismy, které
se snaí oslabit ono prvotní naruení rovnováhy, a po urèité
dobì se dostanou do jiného rovnováného stavu. Pøesnì podle pøírodních zákonù.
Na Jitku Molavcovou jsem nezanevøel a do Semaforu se
zase nìkdy podívám.

Iracionalita víry a racionální skeptici
Vìra Nosková

(K tomuto èlánku si dovolím pøipsat redakèní poznámku:
Poslední bod stanov Èeského klubu skeptikù Sisyfos zní: "Ve
shodì s posláním a cíli spoleènost odmítá zasahovat do oblasti náboenské, morální a politické". Nai èlenové se vak
opakovanì ptají: Proè? Vdy i nìkteré zahranièní skeptické
organizace vystupují z pozic ateismu proti náboenské víøe a
církvím. Rozhodli jsme se proto otevøít na toto téma diskusi a
vysvìtlit naim èlenùm nae stanovisko, a to jednak na prosincové plenární schùzi Sisyfa a jednak na lednovém veèeru v
AV ÈR, kde vystoupí se zásadními referáty doc. PhDr. O.
Funda a RNDr. J. Grygar.
Èlánek V. Noskové není stanoviskem pøedsednictva a z øady
zásadních dùvodù s ním nesouhlasím také. Pøesto jej otiskujeme jako provokativní výzvu k diskusi a k otestování názorù
naich èlenù.)
Jsem ateistka a skeptièka. Vím, e náboenství jsou iracionální. Ale nehodlám "s tím nic dìlat", nechci náboenskou víru
kritizovat èi zesmìòovat. Pro mì tu není, ale jiným lidem
pomáhá, je jim oporou, je kostrou jejich duevního ivota.
Pýcha vìøících na svou víru je stejnì poetilá jako pýcha
ateistù na to, e se "nedají opít rohlíkem". Povauji náboenskou víru jednotlivce za záleitost intimní, ryze soukromou, za
projev osobní svobody. Pøipadá mi nevkusné kritizovat napøíklad skeptika z naich øad za to, e vìøí v Boha a chodí do
kostela. Ano, je to iracionální. Jako je iracionální umìní, hudba, básnì. Èlovìk má kromì racionality jetì emoce, pocity,
obavy, podvìdomí. Iracionálnì také sníme, radujeme se z
krásy, ze smyslových a fyzických poitkù.
Ve stanovách Èeského klubu skeptikù je zakotvena zásada,
e se nebudeme angaovat ve vìcech náboenské víry a
politiky. Ovem skeptici v zahranièí se na tento tenký led
pustili a my je chceme následovat. Budu sice "pøehlasována",
ale pøesto musím øíci - jsem proti tomu. Drme se stanov. Já
vím, je to tak snadné, a tedy lákavé, ztrhat smìná dogmata
køesanských náboenských pøedstav, vysmát se naivkùm, kteøí
je musí na nedìlních kázáních spolknout nebo v nì dokonce
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vìøí! Neposkvrnìné poèetí!
Nanebevstoupení bez rakety!
Zmrtvýchvstání! Samé nesmysly, které známe z blouznìní okultistù, i kdy v pozmìnìné podobì. A pak, ta
zvìrstva katolické církve, její
krvavé dìjiny, které v nás budí
pochopitelný odpor. Køesané,
nelítostnì decimovaní v dobách skomírajícího Øíma, to
v pozdìjích staletích nejen
"barbarùm", ale i pochybovaèùm, reformátorùm a dokonce mnoha svým vìrným stonásobnì "oplatili". Jak se na
tohle dá zapomenout? Nedá.
Jako by nemìlo zapomínat
na obìtitì indiánských kmenù, na nich panovník èi knìz
dokázal za den rozpárat hrudníky tisícù zajatcù a vyjmout
Tak nevím, jestli vùbec exisz ijících lidí srdce, jako se
tuji a kdo mne vlastnì stvoøil.
nedá zapomenout na teroristické akce islámských fanatikù.
Pokud jde ale o køesanství, to vneslo do starovìkého ivota
s krutými pomìry prvek milosrdenství, odputìní, blahodárnost
zpovìdi a rozhøeení. Solidaritu s "malièkými". Stalo se høíchem, neboli tabu, zabít èi okrást "bliního svého". A bliím
se stal, svìte div se, kadý èlovìk, ne pouze èlen kmene èi
národa. Køesanství svými hodnotami propojilo "globálnì" velkou èást svìta. Desatero bylo vlastnì prvním kodexem humanistického chování. Objevilo se soucítìní, milost, obì ve prospìch druhého jako jistá spoleèenská norma. Kdo chtìl, mohl
v praktikování køesanských norem nalézt stálou hodnotu. Dnes
u se, snad jen s výjimkou severního Irska, køesané mezi
sebou neperou. Pouèili se ze svých dìjin, církev se ústy
hodnostáøù omluvila. Køesanské církve u neobracejí masovì
a násilnì národy na "pravou víru". Snaí se pomáhat v zemích, kde se lidem vede zle. Nedávno jsem hovoøila s mladou
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Èekou, která proila 14 mìsícù jako pomocnice v dìtském
domovì v chudé a zuboené Bolivii. Byl vystavìn a udrován
v chodu americkými seleziány a krakowskými jeptikami. Ameriètí lékaøi v reii metodistické církve pravidelnì a zdarma léèí
a operují místní chudé. Ale vrame se k iracionalitì víry. Na
obranu dneních køesanských církví je nutno øíci, e se ateistùm èi vlanì vìøícím nepletou do ivota a k nièemu je nenutí.
Tvrdit, e je nesluèitelné, aby èlovìk s kritickým mylením vìøil
v Boha, je ponìkud sekernické, kdy na vlastní oèi vidíme, e
u mnoha lidí to prostì moné je, a e to integritu jejich
osobnosti nijak nerozvrací.
Zpovídala jsme nedávno pøed mikrofonem ve studiu rádia
Vltava dva muslimy. Dlouhou jsem se pak musela pøemlouvat
k toleranci vùèi tomuto náboenství, a beze zbytku se mi to
nepodaøilo. Islám promoøuje a senìrovává spoleènost nejtuími pouty. Nerozliuje svìtský a náboenský ivot. Islámské
normy a pøíkazy jsou páteøí svìtského ivota. Muslimové napøíklad dodrují pohlavní zdrenlivost a do svatby. Dívka, která

by si panenství "neuhlídala", je odepsána, její hanba postihne
i rodinu, nemá anci se vdát, mít dìti, její ivot ztratí monost
základní a èasto jediné seberealizace, které je enì v islámu
dopøáno. (Mimo mikrofon mi ovem bylo svìøeno, e egypttí
gynekologové by mohli vyprávìt o tajnì voperovávaných panenských blanách.) Vyprávìní o egyptských enách, které odcházejí ráno kolem esté na trh, aby nakoupily pro poèetnou
rodinu jetì nepøebrané zboí, mì nepøesvìdèilo o jejich údajné spokojenosti, snad jen o odevzdanosti "osudu" a rezignaci.
"Unesou na hlavì a ètvrt metráku, a to jetì mívají taky v
rukou", pochvaloval si pokorné døíèství muslimek jeden z Egypanù. Kdy zaznamenal mùj údiv, dodal: "Proto také mají tak
pìkné, vzpøímené postavy." Aè jsem odpùrkynì vypjatého feminismu, ten den jsem propadala feministickým náladám. Zlaté
køesanství, øíkala jsem si. Blaení køesané v dnení tolerantní
dobì, kdy je u nechává na pokoji jejich vlastní církev i
ateisté. Mìli bychom je nechat na pokoji i my.

Ètrnáct neplatných argumentù,

kterými se hájí paravìdy
Laurent Puech

Kdy nemohou své pravdy podloit experimentálními výsledky, pouívají zastánci rùzných pavìd argumenty, na první pohled pøesvìdèivé, které vak rychle splasknou, kdy se na nì
podíváme zblízka. Uvedeme ètrnáct nejèastìjích:
Galileovský syndrom
Má vìda je obìtí kritiky, tak jako tomu bylo s Galileem. A
pøece mìl pravdu. S podtitulem: Má vìda je stejnì cenná
jako Galileova. K tomu ale poznamenáváme, e Galileo byl
pronásledován církví, nikoli vìdci. Je sice pravda, e nìkteré
objevy, pøijímané zprvu s nedùvìrou, se pozdìji potvrdily. Je
vak také pravda, e obrovská vìtina hypotéz, pøijímaných od
poèátku se skepticismem, byla nakonec pøesvìdèivì odmítnuta. Je samozøejmì výhodné, prohlaovat se za obì - pøitahuje
to sympatie. A to je smyslem tohoto postoje. Vìdeckou prùkaznost nemá ádnou.
Argument elektrické árovky
Kdyby nìkdo pøed 500 lety øekl, e se jednou bude svítit
sklenìnými baòkami s drátkem uvnitø, byli by ho lidé povaovali za blázna, a pøesto  Dnení paravìda je tedy vìdou
budoucnosti. Kdyby ale byl nìkdo pøed 500 lety øekl, e velryby budou jednou létat jako ptáci, jistì by pravdu nemìl.
Argument autority
Je to dokázané, vdy to øekl sám X.Y. Omyl, tvrzení pana
X.Y., nobelisty nebo mediální velièiny, není nièím jiným, ne
opìt jen tvrzením. Není dùleité, kdo a zda nìèemu vìøí.
Smìrodatné je podání objektivního dùkazu. Na existenci Boha
vìøí polovina lidstva a pøesto není jeho existence dokázána.
Ostatnì, módní argument autority se vrací zastáncùm pavìdy
jako bumerang: tìch, kdo vìøí v paravìdy, je ménì ne tìch,
kdo vìøí v opak.
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Argument historický
Zájem o paranormální jevy a paravìdy je prastarého data,
v pøípadì astrologie trvá tisíciletí. Nìco na tom tedy musí být.
Vzpomeòme si ale, e geocentrická hypotéza a pøedstava o
placaté zemi pøetrvávala celá staletí a do dneka amani
odhadují budoucnost podle vnitøností zvíøat. Chceme snad popøít, e se lidské poznání vyvíjí?
Argument poètu
Kdy tomu vìøí tolik lidí, nepochybnì na tom nìco je. Vìda
není politika, demokratickým hlasováním se objektivní dùkaz
neposkytne.
Argument osobní zkuenosti
Musí to být pravda, vdy jsem to vidìl sám na vlastní oèi.
Tomu se tìko oponuje. Vdy odmítnutím tohoto tvrzení napadáme autora, zpochybòujeme jako poctivost, jeho èest. Bohuel, nae smysly nás èasto álí, nae vnímání i pamì jsou
nepøesné a jen tìko objektivnì analyzujeme vlastní proitek
události. A navíc - jeden pøípad, ádný pøípad.
Argument jednoznaèného pøípadu
Snadno to dokáeme, jakmile probìhne experiment za naprosto rigorózních podmínek, pøed objektivními svìdky, a který
poskytne jasnì pozitivní výsledky a bude statisticky signifikantní. Souhlasíme, jene na takové èasto ohlaované experimenty zatím marnì èekáme.
Argument nepøíznivých okolností
Skeptici svou pøítomností, svými poznámkami a zásahy ruí
senzibily tak, e ti ztrácejí své mimoøádné mimosmyslové schopnosti. To je nám líto, jene experimenty provedené bez svìdkù a bez neustálého ovìøování prùbìhu experimentu jsou neprùkazné.
Argument o neznalosti
Jak se k tomu mùete vyjadøovat, vdy tomu nerozumíte.
Omyl. Mnoho skeptikù naopak studovalo paranormální scénu a
konkrétní pseudovìdeckou oblast velmi detailnì. Naopak, znalosti zastáncù a poskytovatelù napø. alternativní medicíny i o
jejich vlastní metodì jsou èasto katastrofální.
Argument o obavách z neznámého, o omezenosti ducha
Vy skeptici se bojíte vìcí neznámých, nejste schopni pøijímat novinky s otevøenou myslí. Nikoliv, spousta vìcí je jetì
neznámých, s tím ijeme bez obav, ale právì to neznámé
motivuje vìdce k pátrání a novým objevùm. A e vìda nemùe ve vysvìtlit? Správnì, ale má prostøedky k objektivnímu
potvrzení nìjakého fenoménu. Naproti tomu vekeré úsilí prokázat tvrzení astrologù a parapsychologù je bezvýsledné. A e
nejsme otevøeni vemu novému? To je pravda, jsou tvrzení
netestovatelná, ta akceptovat nemùeme. Mysl nemùeme mít
tak otevøenou, aby z ní ve vypadlo.
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Argument o ideologickém pøístupu
Vy nepøijímáte nae tvrzení z ideologických dùvodù. Jistìe stojíme na pozici moderního skepticismu, resp. kritického
racionalismu, ale diskuse o správnosti takového postoje nechme filozofùm. Jsme pøízemní: dolote svá tvrzení pøesvìdèivým
dùkazem a budeme ho akceptovat. Kdy ale podáme my
jednoznaèné vìdecké a experimentální dùkazy, e tøeba proutkem nelze nelze zlatý poklad najít, budete to vy, kde odmítnete takový prùkaz pøijmout. Na které stranì je ideologie?
Argument ekonomický
Odmítáte prostøedky alternativní medicíny, protoe ohroují
farmaceutický prùmysl a vy mu slouíte. patný argument.
Vdy výrobci homeopatik a jiných prostøedkù alternativní medicíny jako Boiron a Dolisos jsou také farmaceutickými giganty.
Nehledì k tomu, e i ostatní farmaceutické firmy vyrábìjí
kromì léèiv potravinové doplòky, fytoterapeutika i homeopatika,
protoe jednodue pøináejí ekonomický zisk. Jako pøíklad mùe
slouit vitamin C (který mylnì doporuèil Linus Pauling pro
prevenci rakoviny, na co se stále zastánci alternativní medicíny odvolávají). Hlavním výrobcem je gigant Hofmann-La Roche.
(Ostatnì, homeopatika nejsou konkurencí pro úèinná léèiva.
Pacienti se obvykle léèí obojím zpùsobem souèasnì.)

Argument Dokate mi, e nemám pravdu!
Kdy tvrdíte, páni vìdci, e nemám pravdu, tak mi to
dokate. Nikoli, dùkaz musí podat ten, kdo s nìjakým tvrzením pøichází. Jestlie nìkdo tvrdí, e silou mylenky se vznese
i s køeslem a bude poletovat vzduchem, musí to sám dokázat.
Navíc - nelze dokázat neexistenci nìèeho, co neexistuje.
Argument odbornosti
Já Vám jen tìko mohu oponovat, nejsem specialista, ale
kdyby tu byl (napø.) zkuený parapsycholog . Výbornì, poèkáme, a ho pøivedete. My ovem víme, e jediným specialistou v parapsychologii ve Francii je profesor Henri Broch z
Univerzity Nice-Sophia-Antipolis, který vede Univerzitní laboratoø zetetiky. Víme ale, e jde o laboratoø soukromou, nelegální, která nemá ádný vztah k univerzitì.
Takové jsou nejèastìjí argumenty, vechny defenzivního
charakteru, které se snaí ochraòovat jeden základní prvek,
kterého si ovem zastánci paranormality obvykle nejsou vìdomi: chránit víru v paranormální svìt, vdycky a proti vem. My
ale chceme pozitivní argumenty. Dejte nám je a budeme pokraèovat v diskusi.
(AFIS  Science, 6/1999  zkráceno  JH)

Oèima (padlého) grafologa
Jiøí Heøt

Rukopis Václava Havla ukazuje na
vyzrálého èlovìka s výrazným estetickým a morálním cítìním a s velkou
dávkou otevøenosti ke vemu novému.
Zároveò ale v jeho nitru pulzuje neklid . Dále je z rukopisu patrná snaha o vyváenost a jemné dolaïování . V èím obecnìjím mìøítku má
president monost se projevit, tím víc
mùe vyuít svoji schopnost vnímat tento svìt v nejirích a nadosobních aspektech. Ale i naopak - v èím konkrétnìjí rovinì se projevuje, tím, je sráka
spirituálního svìta s kadodenností nevyhnutelnìjí  atd.
Dokonalé! Témìø neuvìøitelné, s jakou pøesností dovolily grafoloce Boháèkové pouhé dvì vìty Havlova rukopisu v Pátku Lidových novin ze 7. 11.
2000 proniknout a k samému dnu
Havlovy umìlecké a spirituální
due. Není divu, vdy je èlenkou Grafologické a psychologické spoleènosti Calix.
Co je to vlastnì grafologie, která nabízí nahlédnout
do due lidí, která prý pomùe psychologùm vyjevit povahu a charakter
èlovìka, která odhalí
soudcùm zloèinné rysy
obalovaného, poslouí
jako detektor li a která
nìkdy z písma vìtí i budoucnost?
Dejme slovo R. J. Tripicianovi (Skept. Inq. 1/
2000), certifikovanému
profesionálnímu grafologovi, který se infikoval skepticismem a vìdecky grafologii zanalyzoval. Zjistil
toto:
1/ Význam jednotlivých rysù
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rukopisu se odvozuje od povrchních analogií. Napø. nahoøe
otevøené písmeno a (Obr. 1) pøipomíná otevøená ústa èlovìka,
tedy osobu hovornou, nedùvìryhodného mluvku. pièaté p je
pak typické pro èlovìka asertivního, pøesvìdèivého. Nikdo nikdy vak objektivnì takový vztah neprokázal.
2/ Grafologové vyadují pøedem informaci o vìku, pohlaví,
národnosti, vzdìlání, profesi. Spolu s interpretací obsahu, stylu
a gramatiky textu jim to umoòuje nìkteré rysy osobnosti
odhadnout.
3/ Výroky grafologù se od sebe výraznì lií i u tého textu,
jejich hodnocení je subjektivní, odrazem jejich osobních vlastností a povah.
4/ Objektivní dùkazy o validitì grafologie chybìjí, k dispozici
jsou jen kazuistická sdìlení a tvrzení grafologù nebo vyetøených osob.
5/ Vìdecké spoleènosti grafologii jako prùkaznou metodu
odmítají.
6/ Byla provedena rozsáhlá metaanalýza 200 studií o grafologii (Beyerstein 1992), podle ní jsou výsledky grafologù jen
nepatrnì pozitivní (správné), co je plnì vysvìtlitelné odhadem
z obsahu textu a jiných získaných dat, ev.
podle vzhledu vyetøovaného.
Závìr? Výsledky grafologù mají
podle R. L. Tripiciana stejnou
Podle Vaeho
hodnotu jako prognózy astrorukopisu soudím,
logù, ètení z ruky, numeroloe máte rád
gie, frenologie, vìtìní z
banány.
kávové sedliny nebo z
vnitøností zvíøat. (Tak pøísný bych nebyl, nìco o
stupni vzdìlání, moná
emotivitì, a na druhé
stranì o nervových nemocech, poruchách nervosvalové koordinace,
nebo o vìku osobnosti
bychom se mohli dozvìdìt, ale povaha a charakter se v písmu neobráí. A budoucnost
grafologie vidím u úplnì èernì. Nebude to trvat dlouho a lidé budou
jen klikat na poèítaèích.
Uèit se psát bude anachronismem.)
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Alternativní medicína

Nová nadìje pro pacienty?
Petr Leme

Pod tímto názvem, ovem bez otazníku na konci nadpisu,
byl v èasopise Katka .23/2000 na stranì 55 publikován nepodepsaný èlánek o tom, e Spoleènost Coral uvedla na èeský
trh Avemar - nový pøípravek pro podpùrnou léèbu rakoviny.
Uívá se zároveò s cytostatickou terapií a vemi dalími nezbytnými léèebnými postupy.
V následujícím textu je vysvìtleno, e se jedná o pøírodní
pøípravek s obsahem mikronizovaného extraktu penièných klíèkù . Prodává se ve formì granulátu rozpustného ve vodì .
Zabraòuje tvorbì metastáz v organizmu a posiluje imunitní
systém.
Èlánek natìstí nenabádá k pøeruení onkologické léèby,
nebo Avemar v ádném pøípadì nenahrazuje ádný terapeutický postup, ale podporuje, roziøuje a zesiluje jejich úèinky,
pøi èem brzdí moné negativní vedlejí projevy. Druhá a tøetí
vìta souvìtí jsou jako ze støedovìkého textu, nebo Avemaru
se pøipisují vlastnosti doplòkového veléku.

V následujícím textu jsou popsány úspìchy dosaené s
Avemarem. O úèinnosti u lidí jsou uvedeny jen jediné pøedbìné a dílèí výsledky z Maïarska: Napøíklad u nemocných s
rakovinou tlustého støeva a koneèníku se do souèasnosti (13
mìsícù) neobjevily ádné nové metastáze (sic! - skuteènì
napsáno metastáze místo metastázy) ani v játrech ani jinde. V
kontrolní skupinì, která Avemar neuívala, se ji metastáze
(opìt! kolik?) vyskytly. Není zde popsáno nic bliího o této
studii nebo uvedeny výsledky jiných klinických studií s Avemarem. Dále se píe, e dosavadní zkuenosti s aplikací pøírodního pøípravku Avemar jsou slibné u nejrùznìjích zhoubných
nádorù, a to vèetnì léèby malých dìtí. Avemar je zatím
uvádìn na trh jako pøípravek pro zvlátní výivu, protoe jeho
registrace jako léku by trvala nìkolik rokù.
Z uvedeného je patrné, e Avemar je nevyzkouený pøípravek s neovìøenou úèinností u nádorù. Èlánek hodnotím jako
klamavou reklamu, pøed ní je tøeba varovat nemocné, kteøí by
ve své nelehké situaci vydávali peníze za Avemar. Jde vak o
reklamu úèinnou, nebo ji dvì nemocné se zhoubnými nádory
se mne na Avemar dotazovaly.

Nová léèebná metoda  uní svíèky
Jiøí Heøt

Alternativní medicína je pole nepøeberné. Objevují se stále
nové a nové metody, po stovkách a tisících, jsou inzerovány v
podezøelých i oficiálních médiích, jsou pøebírány naivními pacienty i lékaøi. Nìkteré z nich se zahalí
roukou vìdeckosti a skeptici jen s obtíemi pøesvìdèují veøejnost o jejich neúèinnosti. Jiné jsou nesmyslné na první pohled. Snad nekodí, kdy o jedné takové
hlouposti budeme referovat døíve, ne se
k nám zaène importovat. e se tak døíve
èi pozdìji stane, o tom ovem nepochybujeme.
Na alternativnì medicínském trhu v USA
se nedávno objevily tzv. uní svíèky. A
léèebná metoda se nazývá Chinese and
Egyptian Ear Coning. V elegantních krabièkách se prodávají sady uních svíèek,
zhotovených ze 100% vèelího vosku, v
cenì 2,5 dolaru za kus. Jsou to asi 20 cm
dlouhé a 2 cm iroké trubièky, na jednom
konci iroce otevøené, na druhém konicky
zúené, jen s malým, 5mm irokým otvorem. Indikace pro léèbu jsou zajímavé: Trubièky jsou schopné odstranit rozpadové
látky z nervových zakonèení, detoxikovat
vedlejí nosní dutiny a lymfatický systém,
zostøit duevní a smyslové funkce, zrak,
sluch, èich, hmat i vnímání barev. Svíèky
jsou urèeny nejen pro samoléèbu, ale na
telefonních èíslech je nabízena odborná
léèba a dokonce kolení v této metodì. K
dostání jsou svíèky v obchodech s pøípravky alternativní medicíny i v New Age
obchodech.
A jak se svíèky pouívají? Pacienta poloíme na bok a hlavu na poltáø. Hrot konusu se zasune so
zvukovodu, postaví vertikálnì a svíèka se zapálí. Pomalu bìhem 15 minut prohoøívá. Kdy shoøí z poloviny, svíèka se
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vyjme, oheò uhasí a hrot se pøidrí nad miskou s vodou.
Shora se pak úzkou tyèinkou do vody vytlaèí z trubièky detritus, asi palec dlouhý a èervovitì zkroucený výdobytek, vysátý
svíèkou mysteriózním zpùsobem z ucha. Podle propagátorù
metod i návodu pøiloených ke svíèkám je hybnou silou odstranìní uního mazu kapilarita a vysátí.
Asi je zbyteèné metodu vìcnì vyvracet, ale pro jistotu: u vosku se kapilarita
neuplatòuje a sání v dùsledku konvekèních
proudù vzduchu lze vylouèit, je-li konus
pevnì zasazen do zvukovodu a cirkulaci
vzduchu zabránìno, nehledì k tomu, e
by síla tahu byla zcela nedostateèná k
vysátí takového mnoství detritu. A získaný èerv je nápadnì totoný se vèelím voskem trubièky. Ale ameriètí skeptici jsou
dùkladní a provedli vìdecký experiment:
Nepotøebovali pacienta, zapálili samotnou
svíèku nad miskou vody, uhasili, zatlaèili a
ejhle: získali stejného voskového èerva, jako
kdy svíèka tkvìla ve zvukovodu. A aby
nebylo pochyb o tom, e se pøi léèbì na
sloení èerva nepodílí uní maz, experimentovali u pacientù znovu s ucpaným
hrotem konusu. Po skonèení pokusu nali
èerva skrytého jen uvnitø, ale na povrchu
nenali ani kousek mazu, který by se tam
snad mohl dostat vlivem tepla a vzduných
proudù ze zvukovodu.
Zøejmì jen pøítomnost skeptikù zabránila
tomu, aby se testovaní pacienti cítili lépe,
mìli ostøejí mysl i smysly a mìli vyèitìné
nervové koneèky a vechny sinusy. Ameriètí skeptici nakonec volají po zásahu Úøadu
na ochranu spotøebitelù a Úøadu pro lepí
obchod (Better Business Bureau). Jistì, jsou
výrobky, kde je úøední zásah potøebný, ale
v pøípadì tak evidentního nesmyslu, jakým
jsou uní svíèky na èitìní nervových koneèkù, by mìl snad
staèit selský rozum kadého jen trochu normálního jedince.
Podle materiálù ve Skeptical Inquirer 5/2000
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Ze svìta skeptikù
Výroèní vìdecká konference ECSO
(Evropská rada skeptických organizací)
v Rossdorfu u Darmstadtu
Konference, která se konala ve dnech 2.-3. záøí 2000, se zúèastnilo asi 40 pøedstavitelù skeptických organizací z Evropy a
Severní Ameriky, reprezentujících celkem 15 zemí. Plenární zasedání probíhala v hotelu Aron v Rossdorfu, kde byli úèastníci rovnì ubytováni. Souèástí konference bylo té slavnostní otevøení
evropského Centra pro informace v Rossdorfu a výroèní zasedání
výboru ECSO. Zasedání øídil pøedseda ECSO holandský astrofyzik
prof. Cornelis de Jager. V lokálním organizaèním komitétu pracovali ing. A. Sarma a dr. M. Mahner (oba SRN).
Na programu konference byly následující pøíspìvky:
Wim Betz (NL). Evropská legislativa, týkající se alternativní medicíny a úloha EU.
B. Beyerstein (CDN): Neurologie nadpøirozena: mozkové funkce
a anomální proitky.
J. van Noordwijk a C. J. van Nordwijková-van Veenová (NL):
Vìda, sociobiologie a skepticismus: mapa, motor a cíl lidského
chování nezávislý na náboenství.
T. Trachet (B): Poznámky o vztahu vìdy a náboenství.
M. Polidoro (I): Spiritistické stoleèky, magnetické osoby a dalí
výzkumy.
J. de Boer (NL): Katastrofa v Èernobylu: velký zmatek.
S. F. Singer (USA): Od Ria pøes Kjótó do Haagu.
H. Priem (NL): Klimatické zmìny a vliv lidského faktoru.
P. Dietze (SRN): Hlavní chyby modelù, vypracovaných Mezinárodním klimatickým panelem.
A. van Uiden: Pøírodní pøíèiny promìnnosti globálních pøírodních
teplot.
Ve veèerních hodinách prvního dne zasedání pøedvedl M. Polidoro názornì nìkolik trikù, které pouívají podvodníci, kteøí o sobì
prohlaují, e mají nadpøirozené schopnosti.
Odborné pøíspìvky, pøednesené na konferenci, mìly vesmìs
vysokou úroveò, danou osobnostmi øeèníkù, kteøí patøí k pøedním
evropským i svìtovým badatelùm ve svých specializacích.
W. Betz se vìnoval zejména trikùm, které pouívají homeopatické firmy pøi snaze vetøít se do pøíznì legislativy Evropské unie.
Tvrzením, e na rozdíl od bìných medikamentù, je léèí nemoci,
homeopatické pøípravky léèí celého èlovìka, se snaí docílit, aby
se na homeopatii nevztahovaly pøísné pøedpisy o testování a
kontrole léèiv. Dalím trikem je registrovat homeopatika jako pøísady do jídla, kde se testuje pouze nekodnost pøípravku. Podle
Betzova názoru nemá mnoho smyslu argumentovat u soudù vìdeckými dùvody nesprávnosti homeopatických tezí. Vìtí nadìji na
úspìch mají poukazy na nekalou soutì vùèi farmaceutickým firmám, je vyrábìjí a nabízejí standardní klinicky ovìøené léky.
B. Beyerstein zjistil porovnáním zpráv o proitcích osob, které
proily anomální duevní stavy, nápadnou podobnost jejich chování a záitkù, bez ohledu na to, za byly stavy vyvolány napø.
epilepsií, migrénami, schizofrenií, ale i poíváním LSD a jiných
halucinogenních preparátù, elektrickým drádìním mozku, rytmickými pohyby, napø. na masových politických èi náboenských shromádìních èi na diskotékách, holotropním dýcháním, odpíráním
spánku atd. atd.
Manelé Noordwijkovi upozornili na nedávno vydané èíslo èasopisu Skeptical Inquirer, vìnované vztahu mezi vìdou a náboenstvím a pøipojili se k názoru R. Dawkinse, e tvrzení, ke
kterým se hlásí svìtová náboenství, je moné vìdecky provìøovat, a v této souvislosti citovali knihu R. Feynmana: The meaning
of it all (Thoughts of a citizen - scientist) z r. 1998. Podle názorù
øeèníkù nejsou proto metafyzické aspekty náboenství nadále vìdecky obhajitelné. Pøipomnìli, e od dob Kristových se vystøídalo
ve svìtové populaci teprve 80 generací, co znaèí, e zdìdìné
etické normy se prakticky nemohly zmìnit. Ukázali té, e toto
etické chování vyplývá z pøírodního výbìru, nebo zjednoduenì
øeèeno, jedinec má v podstatì dvì monosti: A - chovat se tak, jak
oèekává skupina, k ní patøí, anebo B - chovat se tak, jak sám
povauje za nejvhodnìjí. Pøírodní výbìr pak preferuje chování
typu A.
M. Polidoro uvedl zpùsoby, jimi skeptici v Itálii veøejnì demaskují nositele údajných nadpøirozených schopností. Tzv. magnetickou enu, která si na holé tìlo kladla kovové pøíbory, je údajnì
pøidrovala magnetickou silou, zesmìnili tím, e ji pøimìli k tomu,
aby se bìhem demonstrace pøedklonila - a pøíbory odpadly. Jasnovidku, je údajnì dokázala identifikovat pøedmìty, zakryté neprùhlednou krabicí, dostali do úzkých tím, e vybrali 20 pøedmìtù,
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které jí pøedem ukázali, a ona mìla
urèit, který konkrétní pøedmìt se nachází uvnitø krabice - souhlas byl nepatrný a odpovídal pravdìpodobnosti 0,05.
Dùleité pro úspìch demonstrace je souhlas testovaného s podmínkami experiEuropean Council
mentu. Nìkteøí pak po takové demonof Skeptical
straci dokonce uvìøí tomu, e ádné
nadpøirozené schopnosti nemají. Vìtina se ovem zaène vymlouvat, e nebyli v kondici, nìco je ruilo
atp. Pøipomnìl té, e stále platí nabídka známého amerického
iluzionisty J. Randiho, e vyplatí 1 milion dolarù tomu, kdo podá
nepochybný dùkaz existence nadpøirozených schopností konkrétního èlovìka. A dosud se nikdo nepøihlásil.
J. de Boer je holandským chirurgem, odborníkem v oblasti
medicíny velkých katastrof a èlenem mezinárodní komise, je zkoumá
dlouhodobé následky katastrofy jaderné elektrárny v Èernobylu. Uvedl nejprve posloupnost událostí tìsnì po výbuchu v ranních
hodinách v sobotu 26. dubna 1986 jak v samotné elektrárnì tak v
blízkém i vzdáleném okolí. Pøi likvidaci havárie bylo zranìno na
200 lidí, kteøí utrpìli jednak popáleniny, jednak rùzné stavy nemoci
z ozáøení. S ohledem na pokraèující únik radioaktivních látek do
ovzduí byl reaktor zasypán z vrtulníkù olovem, jílem a pískem a
pode dnem reaktoru byl narychlo vybudován tunel, zalitý dodateènou vrstvou betonu, aby se rozhavené palivo nepropadlo do
zemì. Jeliko v blízkém atomovém mìsteèku Pripjati stoupla radioaktivita proti pøirozenému pozadí o tøi øády, bylo v nedìli 27. 4.
bìhem tøí hodin pomocí 1200 autobusù evakuováno 45 tisíc obyvatel Pripjati do bezpeèí. Evakuace probìhla bez paniky a byla
posléze rozíøena na vechny obyvatele do vzdálenosti 30 km od
místa netìstí. Kromì obyvatel se evakuoval i dobytek. Tato zóna
je dodnes oficiálnì vyklizena, aèkoliv mnoho lidí se pozdìji do ní
vrátilo bez povolení úøadù. Bìhem pøítích mìsícù byl havarovaný
reaktor utìsnìn betonovým sarkofágem a kolem zasaené oblasti
byla vybudována 8 km dlouhá a 30 m hluboká zeï, zabraòující
radioaktivní spodní vodì v kontaminaci øeky Dnìpr. Aktivní dekontaminace domù a silnic nepøinesla valné výsledky, zatímco nejvíce
si pomohla pøíroda sama díky vìtru, deti a radioaktivnímu rozpadu. Odhaduje se, e a 25 milionù Curie uniklo do ovzduí zvlátì
v podobì radioaktivních izotopù jódu a cesia a nakonec skonèilo v
potravinách, zvlátì v mléku, masu a zeleninì. Vláda tomu èelila
zákazem pastvy dobytka a pìstováním obilí v postiené oblasti.
Obyvatelé dostali dodateènì jódové tablety jako ochranu pøed
radioaktivním izotopem.
Výsledné údaje o obìtech katastrofy jsou podstatnì nií,
ne se mùe zdát ze zpráv ve sdìlovacích prostøedcích èi od
rozlièných protijaderných obèanských aktivit: Na následky zranìní
pøi havárii zemøelo ihned 28 lidí a dalí tøi podlehli zranìní o
nìkolik dní pozdìji, take prokázaný poèet obìtí èiní 31 osob.
Dalích 135 prodìlalo akutní nemoc z ozáøení, ale jsou dosud
naivu a v souèasné dobì bez potíí, je by mohly být vyvolány
touto chorobou. Celkem na 750 tisíc lidí se úèastnilo záchranných
operací a je nyní roztroueno po celém území nìkdejího SSSR.
Objektivní vìdecké studie desítek tisíc lidí neprokázaly ádnou
souvislost mezi jejich pøípadnými chorobami a zmínìnou jadernou
katastrofou, podobnì nebyla nalezena ádná souvislost mezi katastrofou a èetností potratù, porodù defektních novorozencù, výskytem nádoru títné lázy u dìtí èi abnormální zvýení poètu lymfocytù u dìtí ve vìkové skupinì 2-20 let. (The International Chernobyl
Project: An overview  IAEA 1991. Thyroid cancer in children
living near Chernobyl  Commission of the European Community
1993. Belarussian-Dutch humanitarian aid project  RIVM report
no. 801002002, 1994). Katastrofa mìla ovem váné dùsledky
v psychosociální oblasti, co lze ovem tìko kvantifikovat. Podle
autorova mínìní jsou pøehnané obavy z následkù Èernobylu dùsledkem tøí faktorù:
(i)  hrùzy atomového bombardování Hiroimy a Nagasaki se
sice vytrácejí z povìdomí veøejnosti, ale Èernobyl oivil tuto vzpomínku.
(ii)  západní svìt soucítil s obìtmi katastrofy, zvlátì s údajnì
postienými dìtmi a nabyl dojmu, e lo o masové utrpení velkého
poètu obyvatel a zvlátì dìtí,
(iii)  protijaderné ekonomicky mocné síly vypustily sérii dezinformací a smylenek, je dosud ovlivòují veøejné mínìní.
Dalí øeèníci (S. Singer, H. J. Priem, P. Dietze a A. van Uiden)
se vìnovali problémùm zmìn svìtového klimatu v souvislosti
s pøijatými opatøeními na sníení produkce skleníkových plynù
a katastrofickými scénáøi, je zaplavují masové sdìlovací prostøedky. Z referátù vyplynulo, e v tuto chvíli nelze ani øíci, zda pozorované globální oteplování v poslední ètvrtinì XX. století pøedstavuje dlouhodobý trend nebo jenom doèasný výskyt. Za druhé
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vùbec není jasné, zda a jak se na tom podílí prùmyslová èinnost
lidstva. Vývoj klimatických zmìn podléhá chaosu, take je stìí
pøedvídatelný a nìkteré efekty nejsou docenìny. Tak napø. zvýená produkce CO 2 èlovìkem je doprovázena zvýením zastoupení
aerosolù v atmosféøe, je mají právì opaèný efekt ne skleníkový
plyn, tj. odráejí sluneèní záøení zpìt do kosmu a tím do znaèné

Bludný balvan málem
dostali nepraví !!
Èenìk Zlatník
Moc nescházelo a dolo k trapnému omylu. Bludný Balvan
Sisyfa za rok 1999 mohli omylem dostat nai tajní spolupracovníci
z Liberce, kteøí skrytì pùsobí v nakladatelství Dialog. Vylíèím tu,
co se pøihodilo, pouze mám obavu, abych jim tímto vyzrazením
neublíil. Proto prosím ètenáøe, povaujte toto sdìlení za dùvìrné,
neroziøujte je.
Kadý z nás je obèas zahlédne. Ve veøejné knihovnì, v knihkupectví nebo u prodejce v podchodu. Útlé kníeèky v tuhých pestrobarevných deskách s poutavým obrázkem a se zdaleka viditelným nadpisem: NEJvìtí záhady svìta.
Edice NEJ vychází asi pìt let a vyprodukovala ji okolo 70
titulù. Jde vìtinou o ètivì napsané pøeklady zahranièních autorù.
Obsah prozrazují názvy kníek, napø. Superzáhady a zázraky,
Záhadnìjí ne vìda, Záhadné pøízraky, Záhadný Mars, Doteky s
tajemnem, Archiv nevysvìtlitelných jevù . Pøeèetl èi prolistoval
jsem pouhou èást, necelou polovinu edice, jinak bych musel skrze
vymytí mozku vystoupit ze Sisyfa.
Napadlo mì, e pøes tvrdou konkurenci by plodné nakladatelství
Dialog mohlo mít slunou anci získat nai prestiní cenu. Zamýlel jsem navrhnout to Výboru pro Bludné Balvany. S tímto zámìrem jsem se znovu probíral kníeèkami edice NEJ, nìkteré èásti
xeroxoval a zaèal sepisovat návrh.
A tu se to stalo! Sáhl jsem po 28. svazku, po knize Podivné
události od britských autorù Simona Hoggarta a Mike Hutchinsona.
A uasl jsem - vdy je to skvìlá, populární kniha hájící racionalitu
a vìdu! V úvodu autoøi srozumitelnì a názornì vysvìtlují principy
kritického mylení a poukazují na poetilost dùvìøivcù oslnìných
paranormálními jevy. Jednotlivé kapitoly jsou vìnovány rùzným
druhùm údajnì nevysvìtlitelných úkazù.
Víme, jak jsou u nás takové knihy vzácné. Sisyfové je s obtíemi shánìjí a vzájemnì se o takových úlovcích informují, co bych
rád nyní uèinil. Dovolím si vak nejprve uvést výstiná slova
samotných vydavatelù, otitìná na zadní stranì kniní vazby. Jsou
si dobøe vìdomi, e vydávají kniní kuriozitu a e je na to tøeba
ètenáøe opatrnì pøipravit. Píí:
Svìt okolo nás neovlivòují jen obecnì známé fyzikální zákonitosti. Nepochybnì rovnì existují jevy metafyzické, jakými jsou
napøíklad zázraèné shody okolností, podivuhodná jasnozøení èi
monost zhmotnìní naich pøedstav. Autoøi Podivných událostí se
vak pokusili pohlédnout ponìkud jinýma oèima na nìkteré u
málem notoricky známé záhady a nevysvìtlitelné pøíbìhy, mezi

míry vyrovnávají vzestup teploty vinou vyího zastoupení skleníkového plynu. Podle shodného mínìní vech øeèníkù je proto
pøedèasné na základì velmi sporných vìdeckých výsledkù pøijímat
drastická opatøení zavazující svìtovou ekonomiku ke konkrétním
omezením produkce èehokoliv.
Jiøí Grygar
nì patøí výskyt UFO, efekty hypnotických fenoménù, fatální pùsobení bermudského trojúhelníku, ale také výskyt kruhù v obilí, existence biorytmù èi chùze po havém uhlí. V této publikaci se
ètenáøi nabízí zcela jiné, alternativní vysvìtlení tìchto jevù .
Vidíte tedy, co kniha pøiblinì obsahuje. Ono zcela jiné, alternativní vysvìtlení je ovem tøeba pøetlumoèit do naí mluvy jako
vysvìtlení racionální, vìdecké.
Napøíklad v kapitolce nazvané Chùze po havém uhlí autoøi
poutavì líèí, jak se pøidali ke skupinì úèastníkù chùze ohnìm, a
pøestoe opovrhli pøedchozí psychickou pøípravou, proli bez popálení. Zároveò vysvìtlují fyzikální podstatu tohoto fenoménu.
Za velice cennou povauji èást nazvanou Psí, kde se komentují údajnì pozitivní výsledky laboratorních výzkumù telepatie (jasnovidné dálkové ètení mylenek) a psychokineze (pøímé ovlivòování fyzikálních dìjù myslí). Pøedkládají se moná racionální vysvìtlení
tìchto výsledkù a poukazuje se i na prokázané podvody, napø.
statistické manipulace.
Poznamenejme, e disciplína, do ní výzkumy Psí spadají, tzv.
parapsychologie, je pseudovìdou velice houevnatou. Napodobuje seriózní vìdecká bádání a obèas se jí podaøí proniknout na
vysokou kolu èi publikovat v odborném èasopise. Její výsledky
svého èasu pøejímal a propagoval i známý myslitel psychiatr C. G.
Jung a po nìm je nekriticky íøí jeho èetní stoupenci. Myslím, e
pøi takovém matení veøejnosti je kadá trocha osvìty potøebná.
Po vydání uvedené skeptické knihy v roce 1997 nakladatelství
Dialog nejen nezkrachovalo, ale dokonce se odváilo hned jako
následující svazek edice NEJ vydat dalí takovou knihu od tìche
autorù pod názvem Divné události. Kniha se ve své první èásti
kriticky zabývá pøedvídáním rùzného druhu - od Nostradama, pøes
spiritismus, astrologii a ku grafologii. Ve druhé èásti pojednává o
straidlech, pøízracích a pozoruhodných shodách okolností.
Upoutalo mì pojednání o lochnesské nestvùøe Nesii, zvlátì
historie pátrání po ní. V nejznámìjím skotském jezeru Loch Ness
se pøi mnohaletém pátrání utopily miliony liber a pøesvìdèivý
dùkaz stále nikde. Dílèí úspìchy ovem byly, vdy se jistému
renomovanému pøírodovìdci dokonce podaøilo Nesii zoologicky zaøadit
a latinsky pojmenovat! Zdrcující ránu utrpìli pøíznivci Nessie v roce
1994, kdy byl odhalen podvod s 60 let starou fotografií, která
zájem o pøíeru pùvodnì vyvolala.
Obì kníky byly pøeloeny (podle mého názoru zdaøile) Petrou
techovou z anglického originálu Bizzare Beliefs vydaného nakladatelstvím Richard Cohen Books v Londýnì v roce 1995.
Návrh na cenu pro vydavatelství Dialog jsem po tìchto pøekvapivých zjitìních nepodal. V mysli se vak k celé záleitosti obèas
vracívám. Pøedstavuji si mladého pilného ètenáøe edice NEJ, který
z roztritosti pøehlédne varování vydavatele a v domnìní, e zhltne
dalí záhadologický text, se neoèekávanì zaète do racionálnì
kritické kníky. Nebude okován?

Recenze
Zvìstovatel naprostého chaosu
aneb co znamená postmoderní vìdìní?
(Paul Feyerabend  Tøi dialogy o vìdìní, Vesmír 1999, stran
180, cena 168,- Kè, pøeloil Jiøí Fiala.)
Paul Feyerabend, anarchisticko-dadaistický obrazoborec vìdy a
osvícenského étosu racionality, je údajnì u nás mnohými vìdci a
scientisty kritizován a zatracován kvùli tomu, e neznáme dobøe
jeho texty. To se nyní pokusilo napravit nakladatelství Vesmír a
pøekladatel  filozof Jiøí Fiala, kdy nám vloni (1999) zprostøedkovali soubor jeho tøí filozofických dialogù, vedených jakoby v antickém duchu.
Skupina kolem èasopisu a nakladatelství Vesmír se ostatnì o
popularizaci postmodernistických a relativistických názorù ve filozofii a historii vìdy vè. jejich autorù snaí systematicky ji deset let.
Naléhavost a vytrvalost této snahy ja asi vedena pøesvìdèením, e
bez nich by ná názorový/mylenkový prostor byl o nìco velmi
podstatného ochuzen.
Autor této recenze nebude pøedstírat nezaujatost a radìji hned
vyjeví, e není tého názoru. Nepovauje toti moderní vìdu 20.
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století za nijak pøíli filozoficky èi gnoseologicky závadnou a výe
ne zruèného postmoderního relativisty èi sofisty si cení napø.
Edwarda Wilsona (Konsilience), Carla Sagana (Draci ráje) èi Stevena Weinberga (Snìní o finální teorii), kteøí nerafinovaným, nekomplikovaným a dosti pøirozeným jazykem pøírodní vìdy souèasnosti i minulosti analyzují a zárovìò obhajují.
Domnívám se také, e mít vyhranìný, pevný a jasný názor,
který se tím vystavuje riziku omylu èi vyvrácení, je ponìkud poctivìjí, ne koncepci v prùbìhu diskuse v podstatì libovolnì mìnit
nebo dokonce být hrdý na eliminaci skoro jakékoliv (!) vlastní
koncepce.
Po tomto odkrytí karet bych chtìl trochu detailnìji dokumentovat,
proè povauji Feyerabendovy texty v této knize i ty, které ji u nás
vyly v nejrùznìjích sbornících, za v podstatì sofistické a s
reálnou vìdou se ponìkud míjející.
Výklad Feyerabendových názorù se dìje formou inscenovaného
dialogu mezi relativisty, kteøí mají údajnì hlubí znalosti o struktuøe vìdeckých teorií ne povrchní racionalisté a vyznavaèi vìdy.
Inscenovanost spoèívá v tom, e výroky jak do úst postmodernisty,
tak do úst jeho virtuálního oponenta vkládá - radikální postmodernista. Dìlá to chytøe, na øadì míst je to pomìrnì vìrohodný,
vyrovnaný a kvalitní dialog, avak nìkdy jako kdyby figurkám
racionalistù docházel dech a argumenty (racionalista nepouívá
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vech reálnì dostupných a moných fakt a argumentù a je jakoby
zmaten), zatímco postmodernista triumfuje. Dialogy pøitom oplývají øadou zvratù a jsou literárnì celkem uspokojivé (pøipomínají mi
nìkteré bizarní dialogy o erotice od Ivana Svitáka z 60. let).
Pøesto je vak u autorových chránìncù mono vystopovat nedùslednost v jejich argumentaci a pouívání sporných tvrzení jakoby se nechumelilo - za úèelem demaskování racionalismu a
vìdeckých metod a jejich údajných mezer. Feyerabend se tak
(samozøejmì v zastoupení) èasto uchyluje ke zmateèným, nedostateènì odvozeným èi dokonce pøímo mylným tvrzením èi výkladùm
faktù z oboru fyziky a jiných pøírodních vìd, aèkoliv sám údajnì
fyziku studoval. Napø. na stranì 34-35, v prvním dialogu, výklad
EPR paradoxu v kvantové mechanice neobsahuje dùleitou podmínku zachování energie a jiných velièin v systému dvou èástic
(nejedná se o jakékoliv èástice, ale jen o èástice spolu v minulosti
interagující). Zde zahaproval také pøeklad J. Fialy - anglické
slovo momentum se nerovná èeskému momentu, ale hygnosti
(str.32-33). To jen dokresluje fyzikální nevìrohodnost tohoto textu.
Na str. 67 brání autor astrologii proti údajnì tyranským, bezargumentaèním praktikám významných vìdcù, kteøí prý astrologii odsuzují bez jakýchkoliv dùkazù. Pøitom probìhlo mnoho testù konkrétních astrologických tvrzení (napø. Mars-efekt, více napø. v èlánku
Rolanda Seidela v Amberzine/http://amber.zine.cz/, rubrika Occamova bøitva), samozøejmì vdy s (pro astrologii) negativním výsledkem. Proè o tom autor nic neøíká?
Na str. 70 se zase v zájmu astrologie samozøejmì pøedpokládá
neprokázaná závislost sluneèní aktivity na poloze planetárních
plazmat. Nejene takovýto vliv astronomové nikdy nepozorovali,
ale i kdyby tento vliv existoval, byl by velmi malý (naopak rùzné
vlivy Slunce na planety vè. Zemì jsou prokázány).
Na str. 74-75 najdeme opìt hartusení na adresu dopisu od
vìdcù jako jsou Lorenz, Crick, Pauling èi Eccles, zamìøeného proti
astrologii.
Str. 73 - prý z klasické teorie elektromagnetismu plyne neexistence (elektrickým proudem?) indukovaného magnetismu. Velmi
zajímavé, hlavnì pro ty, kteøí vìdí, e fenomenologicky to podchycuje jedna z Maxwellových rovnic (rotace vektoru intenzity magnetického pole H se rovná objemové hustotì elektrického proudu) èi
v jiné formì Biot-Savartùv zákon. Také prý, kdy se podíváme na
objekt, umístìný v ohnisku èoèky, máme podle optické teorie vidìt
nekoneènì hlubokou díru. Nikoliv - obraz tohoto objektu bude
podle geometrické/paprskové optiky vidìt absolutnì ostøe na druhé
stranì èoèky v nekoneènu.
Na str. 86-97 jeden autorùv chránìnec tvrdí, e se Einsteinova
teorie dostala do potíí. Myslí-li se zde teorie relativity, je to
naprostý nesmysl - málokterá teorie má ve své doménì tak prvotøídní souhlas s experimenty a tak efektivní a sevøenou strukturu.
Na str. 98 je autor fascinován tvrzením amanù, e byli na
Mìsíci bez ´smìných pomùcek´ kosmonautù.
Pøelétavost a povrchnost v tématech knihy (autor skáèe svévolnì z astrologie k medicínì, k antice atp.) pøipomíná nìkoho, kdo
si chce prostì proti nìèemu zakøièet a utéct a to neustále dokola.
Feyerabend se necítí být ani vìdcem, ani filozofem, obì profese
nepovauje zøejmì za pøíli poctivé. Nazývá jejich pøedstavitele
také otevøenì ignoranty a hlupáky (str. 67). Zamìøuje se hlavnì na
koncepci Karla Poppera, na které nenechává ani nit suchou.
Antropomorfnost, která plyne ze zvlátní interpretace Protágorova výroku, e mírou vech vìcí je èlovìk, je s opravdovou
pøírodní vìdou, zdá se, nesoumìøitelná. Nikomu z lidí navíc myslím neprospìje, budou-li humanitní nároky postmodernistù na
vìdu aplikovány zpùsobem, e tak vznikne mylenková soustava

Co bych si nikdy nekoupil
Glen Parková: Umìní promìny
Vydalo nakladatelství Alternativa v Praze v r. 1996, 306
stran, hojné èernobílé fotografie a kresby. Z anglického originálu The art of changing (Ashgrove Press Ltd., 1992) pøeloila Renata Korpaková.
Tato kniha, kterou lze tematicky zaøadit do oblasti alternativní
medicíny, pojednává o léèebné metodì F. M. Alexandera (1869 1955). Alexander, pùvodnì amatérský recitátor a herec, rozpracoval samoléèitelskou metodu na bázi sebepozorování, urèitých postojù, dýchání a eliminace nadbyteèných svalových akcí. Èastým
odkazováním na zdravotní problémy vznikající v dùsledku poruch
(hroucení) páteøe, má Alexanderova metoda ideovì dosti blízko k
spíe pavìdecké osteopatii a chiropraxi. Pozorujeme i podobnosti
s rùznými umírnìnìjími relaxaèními technikami, zejména tzv. autogenním tréninkem.
Z hlediska hledání pavìdy je zajímavá a druhá èást knihy,
která se nazývá Cesty dál - má to zøejmì být tvùrèí pøínos
autorky knihy. Na str. 200 zaèíná kapitola ivùv tanec, v jejím
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èi tzv. Nová vìda, plná systematických omylù a chyb. Výsledky vìdy je tøeba jistì aplikovat
lidem prospìným zpùsobem, ale
tohle? Pøipomíná to situaci, kdy
o teoriích vìdy a jejich interpretacích bude rozhodovat jakýsi
lidový plebiscit, pøi èem jakýkoliv laický jednotlivec bude mít
právo veta, nebude-li se mu nìjaký výsledek, ke kterému vìdci
dojdou, z jakéhokoliv subjektivního dùvodu líbit. Forma dialogu
mùe u nìkoho vzbudit falený
dojem, e obì strany sporu dostaly stejnou anci. Ve skuteènosti je pouití a vyznìní dialogù
znaènì tendenèní. Autor to dokonce v doslovu na str. 177 sám
pøiznává (!): druhý dialog je jízlivý výpad proti bezbranné obìti.
Pozitivum knihy vidím v jediném - v kladení otázek, jako je napø.
tato: zda vidìl Galileo v dalekohledu jen nezøetelné mouhy, protoe nevìdìl, co tam má vidìt a jestli vidíme dnes nìkde nìco
jenom proto, e jsme to nìco nìkde èetli nebo se to nauèili z
knih. Pozorovací technika i interpretace pozorování a mìøení vak
od té doby znaènì pokroèily, take námitka je ponìkud irelevantní.
Nebrání to ovem Feyerabendovi, aby kejklíøsky neznejioval ètenáøovo rozliování rozdílu mezi objektivním a subjektivním.
Metodu vìdy je opravdu mono kritizovat jako cokoliv jiného za nìkteré její nedùslednosti, redukcionismus (zjednoduování),
generalizaci, omyly jednotlivých vìdcù apod. Nicménì lze to dìlat
pouze na základì precizní, hluboké, systematické a podrobné
analýzy jednotlivých témat.
Feyerabend se vak jakémukoliv systému, konkrétnosti èi metodice vyhýbá - proè asi, kdy ne kvùli tomu, e se chce vyhnout
monosti být chycen za slovo? Tento anarchismus a rebelství se
dá dobøe pochopit v otázkách spoleèenského ivota, vnitøního
proívání èi individuální existence - ádný èlovìk by svojí osobou
nemìl podléhat nikomu jinému. To dobøe provedli napø. umìleètí
avantgardisté, subjektivní filozofové èi existencialisté (surrealisté,
Nietsche, Camus atp.). Co vak nastane, kdy se dadaisticky popírá
dokonce i poslední záchytný bod èlovìka v kosmu - neosobní
fyzikální vìda?
Archimédes kdysi øekl Dejte mi pevný bod a pohnu zemìkoulí
- obrátíme-li toto jako podobenství, dovolím si vyslovit názor, e
kdy nám nezbude ani jeden pevný bod, ztratíme se v kosmu
úplnì. Co jiného by tímto posledním (relativnì) pevným bodem
mohlo být, kdy ne pøírodní a technické vìdy? To samozøejmì
není dùvodem, proè by tomu tak mìlo být, avak domnívám se, e
fungování naeho objektivního pøírodovìdného poznání v praxi
tomu nasvìdèuje (jaderná bomba vybuchuje skuteènì a jaderná
elektrárna skuteènì dodává elektrickou energii). Èlovìk, který se
cítí omezen tøeba pouhým faktem, e gravitaèní síla bìných
tìles kolem nás klesá se ètvercem vzdálenosti, mi pøijde hodný
politování.
Vìda se nerozpadá - rozpadá se vak obraz chápání, vìdy a
troufám si øíci, e i jakékoliv mimosubjektivní reality èi jejího
modelu znaèné èásti laické veøejnosti, jí jsou Feyerabend a podobní radikální postmodernisté mluvèími. Místo zkvalitòování vìdìní tak dochází, troufám si øíci, pøímo k propagaci nevìdìní.
Pavel Vachtl
úvodu se nám autorka svìøuje, e po zasvìcení do Alexanderových technik zaèala vidìt auru.
Zaèínají se na nás valit nespoèetné energie a vibrace. Na str.
205 se k auøe pøidávají èakry. O stránku dále se objevuje Kirlianova fotografie jakoto oblíbený ale fyzikálnì neplatný dùkaz aury.
Na str. 215 se objevuje i kyvadélko jako nástroj pro diagnostiku
èaker. Ze str. 217 si poslouíme citátem:
Pøi výuce Alexanderovy techniky jsem zjistila, e dost èasto jsou
bolest ve spodu zad a ischias zpùsobeny ruivými vlivy na èakru
koøene, èili patným kontaktem dané osoby se zemí. Èasto dochází k tomu, e se èlovìk uzemní jednou nohou, ale u ne druhou
a to zpùsobí zkroucení pánve a proud energie základní èakrou a
spodní èástí zad je tím pádem znetvoøen.
Na str. 237 se objevuje i silnì okultní energie kundalíní (Záhadná úmrtí spontánním vznícením mohou být pøípady, kdy kundalíní
stoupne v nepøipraveném tìle - citát). Na str. 252 se setkáváme s
aurickým výkladem tzv. fantomových bolestí (bolí napø. amputovaná noha), které jsou uspokojivì vysvìtleny jinak. Po dokonalém
rozpitvání práce s èakrami pak na stranì 292 zaèíná óda na New
Age. Na str. 295 se koneènì objevuje jin a jang.
Mám pocit, e posledních sto stran této knihy posunulo Alexanderovu metodu nìkam, kde by ji sám Alexander asi nechtìl mít.
Vojtìch Mornstein (Pøevzato z brnìnských Univerzitních novin)
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Z naeho pohledu
Jetì k proutku
Nedá mi to. Opakovanì, vude, v naem Zpravodaji, denním tisku,
pøednákách dokládáme, e existují desítky exaktních experimentù,
vyvracejících schopnosti proutkaøù, a k dispozici jsou i desítky
analýz, logicky zpochybòujících monost existence proutkaøského
fenoménu. Pøesto je víra v proutkaøské schopnosti zakoøenìna i ve
vìdeckých kruzích. Nedávno jsem slyel pozitivní vyjádøení k virguli z úst jednoho z naich nejlepích vìdcù-lékaøù: zkuenost
proutkaøù je podle nìj dùkazem této schopnosti. Jak je vidìt,
jakmile vìdec opustí pùdu své odbornosti, pøestává platit vìdecká
metoda a uplatní se víra. Chci ji proto podrýt zprávou o dalím
nedávném experimentu, popsaném ve Skeptical Inquirer 1/2000:
James D. Moore z Floridy tvrdil, e je schopen nalézt skryté zlato,
støíbro nebo perk plastikovou virgulí, kterou sestrojil a prodává za
39,95 dolarù s reklamou: Einstein ji pøedpovìdìl, my jsme ji
sestrojili. Moore souhlasil s experimentem, který zorganizovala
skeptická skupina Tampa Bay Skeptics. Pokus byl proveden za
pøítomnosti televize. Moore sám donesl 23 nádob. Do 12 z nich
byla dána zlatá mince, do ostatních aluminiový plíek. Moore tvrdil,
e urèí spolehlivì, ve kterých z nádob je ukryt peníz. Pravdìpodobnost úspìchu byla 1:223. V pøípadì úspìchu by obdrel hned
1000 dolarù a byl by poslán k J. Randimu na dalí podobný test,
který by mu vynesl 1000000 dolarù. Výsledek dopadl podle oèekávání. Moore uhádl pøítomnost zlata v nádobì, a to opakovanì, jen
v polovinì pøípadù, pøesnì podle statistické pravdìpodobnosti. JH

Deset nejvýznamnìjích skeptikù 20. století
Svìtová skeptická organizace CSICOP poloila stovkám svých
èlenù a konzultantù otázku, kteøí skeptici 20. století patøí k nejvýznamnìjím. Anketa dospìla k následujícímu poøadí: James Randi,
Martin Gardner, Carl Sagan, Paul Kurtz, Ray Hyman, Isaac Asimov, Philip J. Klass, Bertrand Russell, Harry Houdini, Albert Einstein. Uvedeme profil alespoò jednoho z nich podle Skept. Inq. 1/
2000:
James Randi po celá desetiletí zkoumal rùzné paranormalisty a
jejich vìdecké zázraky. Je mistrem eskamotérské techniky, má
nepotlaèitelnou energii, bøitkou inteligenci, hluboce rozumí povaze
vìdy a má schopnost odhalovat okultní a nadpøirozená tvrzení. K
nejslavnìjím pøípadùm patøí odhalení trikù ohybaèe lièek Uri
Gellera a televangelisty Petera Popoffa. Randi neustále navrhoval nové testy k objasòování psychické chirurgie, proutkaøení, psychokinézy a mimosmyslových schopností. Ukázal také, jak pøi zkoumání paranormálních metod dovedou arlatáni velice snadno obelstít
vìdce a e je pro jejich odhalení nutné vyuít znalostí eskamotérù.
Byl èlenem týmu èasopisu Nature, který zkoumal èinnost homeopata prof. Benvenisty. Slavné jsou jeho pøednáky na veøejnosti, v
rozhlase i v televizi po celém svìtì o rozdílech mezi vìdou a
pseudovìdou, metodách psychikù, sebeklamech a lehkovìrnosti.
Respektován skeptiky a vìdci, obáván podvodníky, je èlenem vìdeckých spoleèností, sám zaloil nadaci James Randi Educational
Foundation a publikoval desítky knih (bohuel u nás nedostupných). Nedávno vysílala u nás jeho portrét televize Max 1.
Skeptical Inq. 1/2000

dislokací obratlù a stlaèením okolních cév. Manipulací je proto
mono vyléèit jak páteøní obtíe, tak i vechny vnitøní choroby.
Osteopatie je dnes rozíøena v celém západním svìtì a má vybudovaný vlastní vzdìlávací systém. Na rozdíl od vìtiny metod
alternativní medicíny se ostopati snaili od poèátku o spolupráci s
medicínou. Nejzajímavìjí z tohoto hlediska je vývoj v USA. Oficiálnì tam byla osteopatie uznána jako léèebná metoda v r. 1963.
Záhy potom, nejprve v Kalifornii, se Osteopatická spoleènost slouèila se Spoleèností lékaøskou a ostopati byli mezi lékaøe plnì
integrováni. Získali titul doktora medicíny a vykonávají vìtinou
praxi veobecných lékaøù. Mají ale nadále své vysoké kolství, v
Kalifornii napø. 19 ústavù. V souèasné dobì je v USA mezi praktickými lékaøi asi 5 % osteopatù, ale manipulaci se vìnují jen
zèásti a jen u nìkterých pacientù. Celá jedna tøetina osteopatù
pouívá manipulace jen u kadého dvacátého pacienta. Èím je
osteopat mladí, tím ménì pouívá vlastní metody osteopatie. V
souèasnosti je osteopatie oficiálnì uznaná i v Austrálii, V. Británii
a tolerovaná ve vìtinì evropských státù.
Také u nás byl pøed nìkolika lety podán návrh na zøízení fakulty
osteopatie a chiropraxe, ale byl odmítnut.
AFIS

Definice paranormality
Co je to paranormalita, paranormální? Parapsychologové i obhájci
alternativních metod v medicínì i fyzice mají svou definici: Do
paranormální sféry patøí rozsáhlá øada fenomenù, jejich existenci
vìda sice uznává, ale není v souèasné dobì schopna podat jejich
vysvìtlení. Skeptik má názor zcela odchylný: Do paranormální
oblasti patøí celá øada fenomenù, jejich existenci není vìda schopna
prokázat, ale pro které se parapsychologové snaí tvrdoíjnì najít
vysvìtlení.
Jiným sofismatem obhájcù paranormálního svìta je tvrzení: Chybìní dùkazu existence není dùkazem neexistence. To je naprosto
správné, mají-li na mysli dùkaz vìdecký. Jene chtìjí-li být zastánci paranormálních oborù pøijati vìdeckou obcí, jen tìko uspìjí,
kdy sami budou tvrdit, e chybí vìdecký dùkaz jimi popisovaných
fenomenù. A proè by experimentovali, jestlie jsou spokojeni s
chybìním dùkazu?
AFIS

Proè se zdá mìsíc na obzoru vìtí?
Obraz mìsíce v apogeu se nám zdá vdy mení ne obraz
mìsíce na horizontu. Výklady jsou rùzné, poèínaje fyzikálními pøíèinami, tøeba rùznou hustotou vzduchu nebo odrazy svìtla v atmosféøe, a konèe zrakovými klamy. Jiné vysvìtlení podal psycholog
Lloyd Kaufman na základì experimentù (Proc. Nat. Acad. Sci 97,
2000, s. 503): Vnímání objektu je ovlivnìno pøedmìty a jejich tvary
v jeho okolí. Vzdálené hory, lesy, domy na obzoru vyvolávají
pøedstavu velké vzdálenosti. Mìsíc na obzoru vnímáme proto jako
objekt vzdálenìjí ne mìsíc nad hlavou. Vidíme je sice stejnì
velké, ale znalost perspektivy, vìdomí, e velikost pøedmìtù se
vzdáleností pravidelnì klesá, vyvolá iluzi, e mìsíc na obzoru je
vìtí. Nejde tedy ani o fyzikální jev v atmosféøe ani zrakový klam,
ale o iluzi, vytváøející se v naem mozku. Zajímavé je, e tak to
u kdysi vysvìtloval Ptolemaios: objekt v prázdném prostoru se
zdá mením ne kdy je obklopen jinými, referenèními objekty.

Zneèitìní ovzduí a zdraví
Podle analýzy Francouzské Akademie vìd je extrémnì obtínì
urèit podíl zneèitìného ovzduí na pokození zdraví èlovìka,
protoe se tento vliv kombinuje a event. potencuje s øadou jiných
faktorù. Pøesto je nepochybné, e se význam zneèitìného ovzduí pro zdraví èlovìka pøeceòuje, a e tvrzení, e zneèitìné ovzduí pøedstavuje jednu z hlavních pøíèin vzniku nìkterých civilizaèních nemocí, je mylné. Daleko nebezpeènìjí pro zdraví èlovìka
ne zneèitìní ovzduí jsou jiné pøíèiny. Podle zprávy Akademie je
ve Francii zneèitìné ovzduí zodpovìdné za smrt 1.500 obyvatel
roènì, zatímco tabák za 68.000, alkohol za 40.000, a silnièní úrazy
za 10.000 úmrtí roènì.
AFIS

Zajímavý vývoj osteopatie
Osteopatii jako samostatnou léèebnou metodu vytvoøil Andrew Taylor
Still v USA v r. 1828. Podle nìj jsou vechny nemoci vyvolány

- 10 -

Objevili Vikingové Ameriku pøed Kolumbem?
Za dùkaz toho, e Vikingové objevili Ameriku døíve ne Kolumbus,
se pokládá tzv. mapa Vinlandu. Tato mapa, kreslená podle obhájcù její pravosti poèátkem 14. století, zobrazuje velký ostrov,
nazvaný Vinland, leící západnì od Grónska, ostrov, ke kterému
se mìli Vikingové dostat u nìkdy kolem roku 1000. Pravost této
mapy byla sice zpochybòována hned od jejího objevení, ale definitivní ránu z milosti jí daly nedávné rozbory Douglase McNoughtona, fyzika ze Smithsoniánského ústavu ve Washingtonu, specialisty na analýzy starých tiskù a map. Prokázal bezpeènì
mikroskopickou a chemickou analýzou, e pergamen, na kterém
byla mapa zakreslena, pochází skuteènì z doby pøedkolumbovské,
ale kresba sama byla provedena tuí zaèátkem naeho 20. století.
Navíc byly vytvoøena velice patným historikem, protoe za vzor si
vybral portugalské námoøní mapy ze 16. století.
Agence Sciences Press
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Z druhého bøehu
Národní museum - iøitel pavìd
Pseudovìdecké (dez)informace íøí vekerá média a vydavatelé,
psychotronické pøednáky jsou organizovány i na vysokých kolách, kam je zván tøeba pan Pfeiffer, a nyní se do tìchto aktivit
zapojuje i Národní museum v Praze. Jeho Centrum pro studium
gnostické antropologie uspoøádalo dne 21. 10. 2000 veøejné pøednáky pod hlavièkou Období vodnáøe a na programu jsou následující témata: Vliv zodiaku na èlovìka a spoleènost, Význam siderálního roku a Vliv kosmických energií a jejich smìrování. Zbývá
u snad jen Akademie vìd ÈR, aby se koneènì místo pìstování
vìdy zaèala vìnovat nìèemu zajímavìjímu.

Bioenergie a nae zdraví
V letáku Bioenergie a nae zdraví nabízí spoleènost PHOENIX
z Miroova celou øadu znamenitých výrobkù a lékù, poèínaje tvarovými záøièi a kombuchou konèe. Velice úèinný je napø. Léèivý
hrnek s keltskou spirálou: Keltská spirála je biogenerátor, který
kumulováním léèivé bioenergie dokáe aktivovat molekuly vody,
tedy kadý nápoj. Takto aktivované nápoje, staèí jen voda, se s
úspìchem pouívají k léèbì dlouhé øady zdravotních problémù, od
bolesti hlavy a po rozpoutìní luèových a ledvinových kamenù,

k léèení nádorových a cévních nemocí atd. Úèinnost keltské spirály, která je z pravého zlata, mùeme mìøit pøístroji nebo psychotronicky . Cena: 115 Kè.
Druhým výrobkem je Sayonara, speciální èajová smìs, která má
nejen protirakovinové, ale i regeneraèní a omlazovací úèinky....Charles Darwin u dávno øekl: Jednoho dne se medicína
stane prevencí chorob a nejen léèbou . Pøi výzkumu bylo zjitìno, e ona zázraèná látka, kterou obsahuje japonská èajová smìs
SAYONARA - COC, úèinkuje i proti stronciu 90, jednomu z nejvíce
kodlivých radioaktivních izotopù, zpùsobujícímu rakovinu a leukémii. Ti, kteøí tráví hodnì èasu pøed televizní obrazovkou èi obrazovkou poèítaèe nebo ti, kteøí uívají mobilní telefon nebo se
pohybují v geopatogenní zónì, by mìli pravidelnì pít tento léèivý
nápoj, který se s úspìchem vyuívá proti mikrobùm, pøi krvácení
do zaívacího traktu, ale i do mozku, pøi staøecké lámavosti cévek,
proti moèových, luèovým a ledvinovým kamenùm, na koní nemoci, proti kazivosti zubù, srdeèním chorobám, upravují støevní mikroflóru a zabraòují hnilobným procesùm .

O tajemství svìta na Foru 2000
V úvodním projevu pøed celodenní diskusí k problematice vzdìlání a vìdy v prùbìhu globalizace vystoupil president Václav Havel
s následující poznámkou: Domnívám se, e oè tu bìí, je velmi
otevøené vnímání, chápání a hledání nejrùznìjích souvislostí tohoto svìta, souvislostí znaènì pøekvapivých, za èasté se vymykajících dosavadním návykùm a stereotypùm poznání, vìdecké èi
technické zkuenosti . V novovìké éøe je mono pozorovat tradici
pýchy, pýchy vzdìlancù, pýchy poznání . Pøedpokladem elementární odpovìdnosti za svìt je pokorný vztah ke svìtu, k zázraku
bytí, schopnost vìdìt, e nic nevíme. Je smutné, e na Forum
2000 nejsou zváni k diskusi o významu vìdy místo zpìváèkù a
dalajlamù radìji nai vìdci, tøeba president Ès. akademie vìd.
Moná by tam pak zaznìly i hlasy, hodnotící vìdu a vìdce ponìkud jinak.

Moudrost soudcù
René Jolly, 33 letý Kanaïan, se cítí být obìtí konspirace. Jeho
nepøátelé chtìjí popøít a zamaskovat jeho mimozemský pùvod.
Geneticky jsem Maranem, tvrdí. Nechtìli to akceptovat ani na
vojenských úøadech ani jeho zamìstnavatelé, take se obrátil na
soud s alobou na kanadského Ministra národní obrany a na
Farmaceutické firmy Shoppers Drug Mart a Citibank. Soudkynì,
která byla povìøena vyøeením pøípadu, jej odloila s tímto odù-
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vodnìním: Soud je urèen k souzení lidí. Kdyby potvrdil, e René
Jolly je Maranem a nikoli èlovìkem, pak by soud nebyl k takovému rozhodnutí pøísluný, René Jolly be nemìl patøièný statut pøed
soudem.

Paranormální politici
V posledních volbách do evropského parlamentu v r. 1994 kandidovala ve Francii i nová politická strana: Médiation transcendentale, neboli Parti de la loi naturelle (Strana pøirozených zákonù) a
její kandidát Benoit Frappé, propagátor levitace, obdrel 0,4 %, to
jest 103.261 hlasù. Jiní politici, jako André Labarriere, poslanec starosta mìsta Pau, sice nelevituje, ale jeho dlouholetou spolupracovnicí a poradkyní je astroloka a magnetizérka Jacqueline Diezová. Dvì z jejích dìtí jsou parlamentárními asistenty pana starosty, tøetí pracuje v sociálním výboru mìsta. Paní Diezová je sice v
souèasné dobì zatèena pro ekonomické zneuívání starých osob,
ale starosta má k ní nadále dùvìru a vìøí v dalí odbornou
spolupráci. Nihil novum ve Francii, president Mitterrand mìl pøece
také svou astroloku a homeopata. Proti naim politikùm to jsou
ale abaøi. Èeský politik je ministrem a astrologem, nebo velvyslancem a urinoterapeutem souèasnì, v jedné osobì.

Astrologie pøed zákonem
Astrologie není u nás a asi ani nikde jinde explicitnì legislativnì
oetøena. Ve Francii vak do nedávné doby tomu bylo jinak,
existoval zákon z doby Colbertovy, ve znìní: Potrestání budou
pokutou pro pøestupek 3. tøídy ti, kdo se budou ivit vìtìním a
prognozováním nebo vykládáním snù. V rámci pøijetí nového trestního zákona tento paragraf zmizel. Okamitì potom nastal boom
inzerátù, nabízejících astrologické prognózy a vechny jiné zpùsoby vìtìní. Podle nového zákona lze vìtce sice postihnout pro
arlatánství, ale je napøed nutno prokázat, e vìtili ve zlém, nikoli
v dobrém úmyslu.

Riziko alternativní terapie
V Evergeenu, Colorado, USA, zemøela dne 18. dubna 2000 10letá dívka pøi kuriózní New age terapii, zvané Rebirthing, znovuzrození. Metodu vymyslil v r. 1970 Leonard Orr. Údajnì sám proil
znovuzrození, kdy se jednou ve vanì málem utopil. Metoda spoèívá v zabalení pacienta do flanelového prostìradla, jeho konce se
zaváí a hlava pacienta se pak obloí a stlaèuje poltáøi. Prostìradlo má reprezentovat dìlohu a tlak potáøe kontrakce dìlohy.
Duený pacient, který se snaí vyprostit, proívá znovu porod a
spolu se znovuzrozením se zbavuje vech svých obtíí a nemocí.
V pøípadì dívky C.N. lo o depresivní onemocnìní. Po neúspìchu
standardní psychiatrické léèby poádala matka o pomoc léèitele.
Léèitel Watking nabídl za 7000 dolarù 15 denní léèbu vèetnì
rebirthing. Léèba znovuzrozením, kterou provádìl Watkins se
tøemi pomocníky. trvala pùl hodiny. Poté byla nalezena dívka ve
zvratcích a mrtvá. Protoe byl poøízen z léèby videozáznam, bylo
mono prokázat, e dívka opakovanì volala, e se dusí, e zvrací
a e umøe. Léèitel reagoval slovy: V poøádku, zemøi. Zøejmì
zcela v duchu léèby. Léèitel se vemi pomocníky i matkou byli
obvinìni z trestného èinu zneuití dítìte z nedbalosti. K pøípadu se
vyjádøila i Americká psychologická spoleènost, podle ní neexistuje
ádný dùkaz, e by metoda mìla jakýkoli efekt. Zpráva B. Redforda o tomto pøípadu dodává, e od r. 1993 zemøely stejným zpùsobem dalí dvì dìti.

Magnetické ortopedické vloky firmy Dr. Scholla
Medicína a arlatánství, dvì relativnì ostøe oddìlené sféry, dnes
pomalu zaèínají splývat. Lékaøi léèí psychotronicky, farmaceutické
firmy zaèínají vyrábìt homeopatika, a dosud seriózní výrobce ortopedických pomùcek dr. Scholl zahájil výrobu magnetických vloek
do bot. Podle prospektu jsou tyto vloky revoluèním výrobkem,
protoe kombinují magnetickou terapii s osvìdèenou komfortní technologií. V naich Magna-Energy vlokách je umístìn exkluzivní
bipolární magnet, z nìho vycházejí støídavé vlny magnetické terapie a skrze chodidla se dostávají do celého tìla. Vloky jsou
komfortní, odstraòují otøesy a jsou urèeny k potlaèování bolestí.
Záhadou je, jak permanentní magnety mohou vydávat støídavé
magnetické vlny, ale urèitì není záhadou, proè firma vloky vyrábí.
Peníze vládnou svìtem.
Z rùzných pramenù vybral JH
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Tento zpravodaj rozmnoujte a rozdávejte!
Rovnì tak èlenské pøihláky!

Upozornìní èlenùm Sisyfa
Vìda kontra iracionalita
V cyklu pøednáek Vìda kontra iracionalita, které Èeský klub
skeptikù Sisyfos organizuje spolu s Tiskovým odborem Kanceláøe
AV ÈR, a které se konají v budovì KAV ÈR, Národní tø. 3,
místnost è. 206 vdy tøetí ètvrtek v mìsíci od 17.00 hod, je
pøipraven následující program:
21. prosince 2000:
Zpráva o Vìdecké konferenci ECSO v Rossdorfu, konané ve
dnech 2.  3. záøí 2000 (RNDr. Jiøí Grygar).
Zpráva o akci FORUM 2000 (Ing. Rudolf Battìk).
Otevøená plenární schùze Èeského klubu skeptikù Sisyfos (pøeloená ze záøí), na které chceme zhodnotit èinnost klubu za minulý
rok, ale zejména diskutovat o dalím smìøování naeho klubu, o
náplní, cílech, ale i formách naí práce, a také informovat o
pøípravách na X. kongres ECSO, který poøádáme v Praze ve
dnech 7.  9. záøí 2001.
18. ledna 2001: Jsou mobily nebezpeèné naemu zdraví?
(Doc. RNDr. Ludìk Pekárek, DrSc.) a Psychologické aspekty
naduívání mobilù a moný vznik závislosti (Pozvaný psycholog)
15. února 2001: Vìda, víra a náboenství z pohledu religionisty (Doc. PhDr. ThDr. Otakar A. Funda), a Vìda a víra z
pohledu vìøícího skeptika (RNDr. Jiøí Grygar, CSc.)
Dále pøipravujeme:
Bøezen: Mýty èeské historie.
Duben: Úspìchy onkologie a rizika alternativní léèby tumorù.
Kvìten: Souití pøírodních a spoleèenských vìd.

Zpìtná adresa:
Ing. Olga Kracíková
Hatalská 27
110 00 Praha 1
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Podávání novinových zásilek povolila Èeská pota,
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