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Nepøehlédnìte!
24. øíjna od 17.00 hod. v budovì AV
na Národní tøídì (v místnosti 206)
se bude po pøednáce konat
plenární schùze Èeského klubu skeptikù
Sisyfos. Prosíme èleny o úèast!

Mýtus o Sisyfovi
Albert Camus

Pøevzato z èasopisu Prométheus, roèník 1, èíslo 1

Pøeklad: Jaroslav Slavotínek
Bohové odsoudili Sisyfa, aby bez ustání valil balvan a na
vrchol hory, odkud kámen svou vlastní tíhou opìt spadne.
Z nìjakého dùvodu si mysleli, e není stranìjího trestu ne
zbyteèná a beznadìjná práce.
Jestli lze vìøit Homérovi, Sisyfos byl nejmoudøejím a nejopatrnìjím ze vech smrtelníkù. Podle jiné tradice vak mìl
sklon k lupièství. V tomto nevidím rozpor. Názory se rozchází
v dùvodech, za které zaplatil existencí zbyteèného dìlníka
podsvìtí. Nejdøíve se mu vyèítá lehkomyslnost vùèi bohùm.
Vyzradil jejich tajemství. Asopova dcera Egine byla unesena
Jupiterem. Otec se podivil tomuto zmizení a stìoval si Sisyfovi. Ten, vìda o únosu, zpravil o tom Asopa s podmínkou,
e dá vodu korintské pevnosti. Pøed boími blesky upøednostnil poehnání vody. Byl za to potrestán v podsvìtí. Homér nám také vypráví, e Sisyfos spoutal Smrt. Pluton nemohl
snést takovou podívanou ve své pusté a tiché øíi. Poslal pro
boha války, který Smrt osvobodil z rukou pøemoitele.
Øíká se jetì, e Sisyfos, jsa
blízko smrti, chtìl nerozvánì vyzkouet lásku
své eny. Rozkázal
jí, aby pohodila
jeho tìlo
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bez pohøbení na veøejné prostranství. Sisyfos se ocitl v podsvìtí. A tam, popuzen posluností tak protikladnou lidské
lásce, dostal od Plutona svolení vrátit se na zem, aby potrestal svou enu. Ale kdy znovu spatøil tváø tohoto svìta, okusil
vodu a slunce, vyhøáté kameny a moøe, nechtìl se u více
vrátit do stínu podsvìtí. Nic nezmohly výzvy k návratu, hnìv
a výstrahy. Jetì mnoho let il pøed záhybem zálivu, tøpytivým moøem a úsmìvy pobøeí. Bylo tøeba boského rozsudku. Merkur pøiel chytit opoválivce za límec a násilím jej
s radostí znovu pøivlekl do podsvìtí, kde ji byl jeho balvan
pøipraven. Chápeme u, e Sisyfos je absurdním hrdinou. Je
jím právì tolik pro své vánì jako pro svá muka. Opovrení
bohy, odporování smrti a váeò k ivotu mu stály za toto
nevýslovné utrpení, kdy celá bytost usiluje, aby pøesto nic
nedokonèila. To je cena, jakou je tøeba zaplatit za vánì
této zemì. Neøíká se nám nic o Sisyfovi z podsvìtí.
Mýty byly vytvoøeny, aby je fantazie oivila. Za
tímto mýtem se vidí jen celé úsilí napjatého
tìla pozdvihnout ohromný kámen, valit
jej a pomoci mu, aby zdolával svah stokrát znovu, vidíme svratìný oblièej, tváø
pøitisknutou na kameni, pomoc ramene,
kterou pøijala masa pokrytá hlínou, chodidlo, je ji zaklínilo, opakování poèínající
od pae, vekerá lidská jistota dvou rukou plných zemì. Zcela na konci tohoto
dlouhého úsilí, vymìøovaného prostorem
bez nebe a èasem bez hloubky, je cíle
dosaeno. Tehdy Sisyfos sleduje kámen
øítící se nìkolik okamikù do podzemního svìta, odkud bude tøeba dopravit jej
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opìt nahoru na vrchol. Znovu schází na planinu. Sisyfos
vzbuzuje mùj zájem právì bìhem tohoto prodlení, tohoto
návratu. Oblièej, který se trápí tak blízko kamene, je u sám
kamenem. Vidím tohoto èlovìka sestupovat tìkým, ale stále
stejným krokem k souení, jeho konec nepozná. Tato chvíle
o dychu, která se navrací stejnì tak jistì, jako jeho netìstí,
tato chvíle je chvílí poznání. V kadém z okamikù, kdy
opoutí vrchol a noøí se znenáhla k doupìti bohù, stojí nad
svým osudem. Je silnìjí ne jeho balvan.
Je-li tento mýtus tragický, tak proto, e jeho hrdina je
vìdoucí. Kam by se vskutku podìl jeho trest, jestlie by
kadý krok podporoval jeho nadìji na úspìch? Dnení dìlník
pracuje celý ivot na stejných úkolech a tento osud není
ménì absurdní. Tragický je vak jen ve vzácných okamicích,
kdy se stává uvìdomìlým. Sisyfos, dìlník bohù, bezmocný
a revoltující, zná celý rozsah své bídné situace: o ní pøemýlí
bìhem svého sestupu. Prozøení, které zapøíèinilo jeho souení, dokonalo souèasnì i jeho vítìzství. Není osudu, který by
se nepøekonal opovrením.
Probíhá-li sestup nìkteré dny v bolesti, mùe se dít také
v radosti. Toto slovo není nadnesené. Opìt si pøedstavuji
Sisyfa vracejícího se ke svému balvanu a poèínající bolest.
Kdy se pøedstavy zemì drí pøíli silnì ve vzpomínkách,
kdy volání tìstí zaène pøíli tíit, stává se, e se smutek
vkrádá do lidského srdce: to je vítìzství balvanu, to je balvan
sám. Nesmírná tíseò je pøíli tìká, aby mohla být unesena.
To jsou nae getsemanské noci. Ale zdrcující pravdy zanikají,
jsou-li poznány. Tak Oidipus byl ovládán osudem døíve, ne
ho poznal. Tragédie zaèíná ve chvíli, kdy ho zná. Ale v tomté
okamiku, slepý a zoufalý, rozpozná, e jediný svazek, který
jej poutá ke svìtu, je svìí ruka dívky. Nezmìrná slova tedy
zní: Pøes tolik zkouek mùj pokroèilý vìk a velikost mé due
posoudili, e ve je dobré. Sofoklùv Oidipus stejnì jako
Dostojevského Kirilov tak dávají vzorec absurdního vítìzství.
Antická moudrost dospìla k modernímu heroismu.
Absurdita nebývá odkrývána bez pokusù psát nìjakou pøí-

ruèku tìstí. Ach! coe, tak úzkými cestami ? Ale je jen
jeden svìt. tìstí a absurdita jsou dvì dìti tée zemì. Jsou
nerozluèitelné. Bylo by chybou øíkat, e tìstí se rodí nutnì
z odkrytí absurdity. Stává se stejnì tak dobøe, aby pocit
absurdity rodil tìstí. Soudím, e ve je dobré, øíká Oidipus
a tento výrok je svatý. Zní v krutém a omezeném universu
èlovìka. Ukazuje, e ve není, nebylo vyèerpáno. Vyhání
z tohoto svìta boha, který sem vstoupil s neuspokojeností
a zakouením zbyteèných bolestí. Èiní z osudu lidskou záleitost, o které musí být rozhodnuto mezi lidmi.
Odtud vyvìrá vekerá Sisyfova tichá radost. Jeho osud mu
náleí. Jeho balvan je jeho vìcí. Stejnì jako kdy pøemítá
o svém souení, èlovìk absurdity popírá vechny modly. Ve
vesmíru náhle vráceném jeho tichu se od zemì pozvedají
tisíce slabých hlasù naplnìných obdivem. Nevìdomá a utajená volání, výzvy vech tváøí, jsou nevyhnutelným rubem a cenou
vítìzství. Není slunce bez stínu a je tøeba poznat noc. Èlovìk
absurdity øíká ano a jeho úsilí nebude mít pokoje. Jestlie
osud je osobní, není osudový stav vìtí nebo mení, je pouze
jeden, o nìm soudí, e je nevyhnutelný a opovreníhodný.
V ostatním o sobì ví jako o pánu svého èasu. V prozøení
okamiku, kdy se èlovìk obrací ke svému ivotu, rozjímá
Sisyfos, vracející se pro svùj balvan bez pouta, které se mu
stalo osudem jím utváøeným, o sledu èinností, sjednocených
pohledem pamìti a brzy zpeèetìných jeho smrtí. Tak, pøesvìdèen o pùvodu kadého èlovìka ze veho, co je lidské,
tak je slepý, jen si pøeje vidìt a ví, e noc nekonèí, stále na
cestì. Balvan se jetì kutálí.
Ponechávám Sisyfa na úpatí hory! Èlovìk vdy nachází své
bøímì. Sisyfos ale uèí nejvyí vìrnosti, která zavrhuje bohy
a pozvedává balvan. Také on soudí, e ve je dobré. Tento
vesmír, od nynìjka bez pána, se mu nezdá planý ani nicotný. Kadé zrnko kamene, kadý odlesk minerálu této skály
plné noci mu sám vytváøí svìt. Zápas se sebou samým na
cestì k vrcholku mu postaèuje k naplnìní lidského srdce. Je
tøeba si pøedstavit Sisyfa astného.

Bájný Sisyfos a ná klub z pohledu Lidových novin
V bizarním kontrastu s výkladem dávného mýtu, vlastností a èinù antického hrdiny z pera slavného spisovatele
je upoutávka, která vyla v Lidových novinách na právì vydaný sborník Vìda kontra iracionalita 2. Ten vznikl ze
skeptických pøíspìvkù patnácti èlenù klubu Sisyfos. Pod zarákou Vìda (!) v pøíloze Orientace 14. záøí 2002 se
doèteme:
Vìda
Podle starovìké øecké báje se král Sisyfos nebál ani bohù,
ani smrti. Aby dosáhl svého soukromého zámìru, prozradil
øíènímu bohu Asopovi, kde se skrývá Zeus, s ním byl
Asopos ve sporu. Aby za to nemohl být zabit, uvìznil Smrt.
Bùh války Ares vak Smrt osvobodil a Sisyfa pøipravil o ivot.
Ten si pak v podsvìtí vymyslel, e na nìj ena na svìtì
zapomnìla. Bohynì Persefona se nad ním ustrnula a dovolila
mu, aby se na skok na zem podíval. Sisyfos se ovem vrátit
nehodlal, domnívaje se, e znovu pøelstil osud. Smrt jej vak
definitivnì dostihla a on za trest musí v podsvìtí vìènì valit
do kopce tìký balvan, který se mu tìsnì pøed vrcholem
vdy vysmekne a spadne dolù.
Od té doby se slovem sisyfovské oznaèuje marné snaení, ale u se neøíká, proè k nìmu byl Sisyfos odsouzen,
protoe se ve své pýe domníval, e pøechytraèí osud, daný
øád vìcí, který stojí nad lidmi i bohy. Nechtìl jej pøemoci
rozumem nebo silou, ale podlými úskoky. Z èetby pøíspìvkù
shrnutých ve druhém sborníku Èeského klubu skeptikù Sisyfos je zøejmé, e si jej èlenové zvolili jako svùj vzor právem.
Nìkolik naich èlenù do redakce spontánnì napsalo, aby
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vyjádøili posmìný údiv nad takovou recenzí naeho sborníku. Z redakce se pak napøíklad Martin Bloch promptnì dozvìdìl: nemáme v úmyslu Vá text otisknout. Otiskujeme jej
tedy alespoò ve Zpravodaji.

Nedbalost kontra hloupost 2
Martin Bloch
V recenzním sloupku na str. 14 Orientace LN 14. 9. 2002
nalézáme poznámku o sborníku Vìda kontra iracionalita 2
shrnujícím pøednáky skeptického spolku Sisyfos. Ona poznámka obsahuje 11 vìt. Prvních deset o 165 slovech letmo
pouèuje ètenáøe o bájném Sisyfovi coby o úskoèném podlci.
Jedenáctá o 22 slovech praví, e dle sborníku si èlenové
spolku Sisyfos vzali tohoto podlce za vzor právem. Smysl pro
racionalitu, pøesnost a elementární slunost mì vede k názoru,
e do recenze knihy nepatøí ani kádrování (by i bájné)
osoby  o které notabene sborník nepojednává  jako ani
uráka jakéhokoli obèanského sdruení. Skeptický spolek SiZpravodaj SISYFOS 3/2002

syfos se snaí vystupovat proti velmi pochybným èi podvodným informacím, výrobkùm a slubám pøedstírajícím souvislost s vìdou. Odmítá propagaci blátivého zpùsobu mylení
a informování  zvlátì v mediích. Dává pøednost kritické
metodì poznání, zaloené na poctivém hledání argumentù
a dùkazù a kvalitní podpoøe a popularizaci vìd. Anto není
ádnou mylenkovou inkvizicí èi falangou scientistních fanatikù, tudí neodmítá ani seriózní kritiku vlastních pøístupù
a èinností.
Svým mylenkovým výmìtem se zajisté sám neidentifikovaný pisatel oné poznámky dostateènì diskvalifikuje. Redaktorùm dbalým své povìsti by vak nìco takového, fuj!, nemìlo
proklouznout  a to, prosím, a na veøejnost.
(Mùj pøípis obsahuje rovnì 11 vìt a rovnì stejný úhrnný
poèet slov tj. 187, co uvádím jednak pro pøesnost, jednak
jako podpùrný argument pro otitìní.)
Redakèní poznámka:
Za nìkdejí zakladatele Èeského klubu skeptikù Sisyfos
dávám jednou provdy na vìdomí, e název Sisyfos jsme si
zvolili jen s ohledem na zavedený obrat  sisyfovské úsilí,

Elektroniètí barbaøi

protoe jsme tuili, co ná klub èeká. O bájnou pøedstavu
Sisyfa se s nikým hrdlit nebudeme, právì proto, e jde o mýtus,
který lze rùznì interpretovat a pøekrucovat. Jinak z pera redaktora Lidovek vypadly pozoruhodné závìry. Uvìznit Smrt,
oblíbenkyni boha války je snad spí zásluný èin, jene redaktor to vnímá jako vzpouru proti øádu. Dostal-li se Sisyfos
jakkoliv, tøeba i lstí a lí z podsvìtí, lze mu to jen pøát.
Podsvìtí není nijak nadìjná a zásluná instituce, a leckdo
z lidí by se ze smrti rád vylhal, jen kdyby to lo. e bohové,
papalái, nadøízení, církve a vrchnost veho druhu milují
poslunost, trestají vzpouru a zuøí, pokud jsou pøelstìni, to je
známá vìc a rozumný èlovìk je spí na stranì vzpurníkù.
Autor èláneèku vak klade bájnému Sisyfovi za vinu, e prý si
myslel, e pøechytraèí Osud. Stejnì tak èiní podobnì podlí (!)
èlenové Èeského klubu skeptikù. Je to vechno blábol. Skeptici na Osud nevìøí. Vzpouru proti øádu reprezentují naopak
nai ideoví odpùrci, protoe si myslí, e pøechytraèí pøírodní
zákony, nebo e jim alespoò lidé na toto tvrzení skoèí.
Lidovky se zase jednou vyznamenaly. A to v sobotu 4. 10.
otiskly v tée Orientaci úvodník s bombastickým názvem:
Zruíme akademii vìd.

Pavel Vachtl

(èlen pøedsednictva Sisyfos, webmaster stránek Sisyfos)
e-mail: pvachtl@quick.cz
Bouølivý vìdecko-technologický pokrok v prùbìhu 20. století
vedl mimo jiné k paradoxnímu dùsledku  vytvoøení celé
generace nebo sociální vrstvy lidí, kteøí se sice v praktickém
ivotì spoléhají na produkty vysoké technologie, ale v podstatì nijak nerozumìjí základním principùm, na nich jsou
zaloeny. Tato situace je analogická pøedstavì A. C. Clarka,
e dostateènì vyspìlá technologie je pro urèité lidí nerozliitelná od magie. Elektroniètí barbaøi nejsou schopni odliit
vìdu od magie proto, e toto rozliení pro svoji existenci
a prosperitu nepotøebují. Tato situace (a tato interpretace) je
v souhlase s mylenkovou koncepcí, která hovoøí o konci
jedné velké éry technologické expanze lidstva a také pøispívá
k vytváøení obrazu tzv. postmoderní situace a sytí mnoho
rùzných postmodernistických postojù a nálad.
Vizualita a iluze  èili nedostateènost èistì vizuální komunikace. Infotainment.
Podle Umberta Eca obrazy nejsou schopny pøímo vyjádøit
neexistenci nebo negaci nìèeho, co lze povaovat za jejich
zásadní nevýhodu nebo i za osudový kaz èi nedostatek této
formy komunikace, pokud jde o pøípadný logický nebo racionální obsah takto pøedávaných zpráv a v dùsledku toho
i o kritické mylení jako takové. Nanetìstí v souèasnosti
neustále roste podíl vizuálních vjemù, pøedávaných elektronickými médii (televize, poèítaèové hry, Internet, video). Nadto má vizuální transfer tendenci spotøebovávat velkou èást
percepèní/vnímající kapacity lidského mozku  je velmi nároèný. Dalím typickým jevem naí doby je splývání èi promíchávání ánrù. Je èím dal tím tìí rozeznat, co je v médiích
èistou informací, fikcí, dokumentaristikou nebo dokonce nezávaznou zábavou (enter-tainment). Situace, kdy se diváci
ocitají pod palbou promixovaného postmoderního infotainmentu, mùe být tvùrci masmédií vyvolávána zcela zámìrnì.
Na rozdíl od totalitárních manipulaèních mediálních praktik
vak postmoderní diváci tuto formu masové dezinformace
akceptují dobrovolnì a na vysoce individuální (mnohokanálové) bázi, je jim ita na míru. Výsledkem je do znaèné míry
atomizovaná a rozdìlená spoleènost, která se postupnì stává
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neschopnou pøijmout jakoukoliv formu objektivního, na jedinci nezávislého poznání, napøíklad vìdecké koncepce. íøení
objektivních vìdeckých fakt mùe být potom (èástí hypersenzitivních jedincù) vnímáno jakoto druh nedemokratické èinnosti, témìø jako druh násilí. Avak odmítání vìdy zøejmì
mùe uèinit spoleènost velmi zranitelnou v kontaktu se svìtem neosobní, materiální a hrubé pøírody.
Virtuální realita (VR)  simulace reality nebo tvorba
fantomù?
Obì tyto monosti v nadpisu se mohou brzy uskuteènit
(slovo virtuální je samo o sobì dvojznaèné, mající jak význam skuteèný, tak zároveò mylený, zdánlivý). Na jedné
stranì lze technologii typu VR vyuít k dokonalému modelování, studiu a výuce reálných procesù ve fyzikálním svìtì
kolem nás. Na druhé stranì vak, VR také mùe slouit jako
mocný prostøedek k tvorbì rùzných eskapistických iluzí (mimochodem, tato technologie spoleènì se svými psychosociálními dùsledky byla pøedpovìzena a popsána polským spisovatelem Stanislavem Lemem v jeho knize Summa technologiae,
která vyla u v r. 1964. Byla tam nazývána fantomologií èi
fantomatikou). Skepticismus ohlednì lidské odolnosti vùèi
dokonalé neuro-simulaci pseudoreálného svìta byl vyjádøen
napøíklad v nedávném filmu Matrix (1999), ve kterém pouze
malá skupina vzbouøencù bojuje proti této simulaci.
Internet  nové digitálnì-mediální prostøedí,
které je sice dnes pøevánì textuální, ale v
budoucnu mùe získat
silnìji multimediální
nebo témìø úplnì vizuální podobu.
Internet mùe porazit
zbytek sdìlovacích médií
(klasických nebo analogových) bìhem 1020 let.
Zároveò je velmi pravdì-3-

podobné, e dojde k fúzi internetových zpravodajských serverù s velkým tiskem, televizí a rozhlasem. (Ve skuteènosti
tato fúze u zaèala.) Avak na rozdíl od nich, Internet nemùe být povaován za masové médium s pouze centrálním
vysíláním. Schopnost výmìny informací na Internetu je velmi distribuována a je vesmìrová, podobnì jako v neuronových sítích. Díky tomu je mono na Internetu lépe vzdoro-

vat dezinformacím a pseudovìdì, porovnáme-li to se situací
v televizi, tisku apod. Na druhé stranì, velmi nízká publikaèní
bariéra na webu umoòuje i nekompetentním osobám vyjadøovat se ke vemu.
Nicménì, pokud jde o pomìr mezi racionálními a iracionálními prvky, vìdou a pseudovìdou, je tøeba øíci,
e Internet je v tomto nástrojem velmi neutrálním.

Alternativní medicína a léèitelé døíve a nyní
MUDr. Oskar Andrysek, DrSc.

(emeritní profesor klinické onkologie 1. lékaøské fakulty UK)
Ani se toho tak moc nezmìnilo za celou dobu, co
jsem èinný jako lékaø. Za reálného socialismu, který si
èinil nárok na systém vìdecký, nevyskytovali se u nás
laici ani lékaøi, èinní v léèebných alternativách, ménì
èasto ne dnes. Jen ta publicita musela ustoupit zprávám o úspìích a plnìní plánu. Na rozdíl od souèasných pomìrù museli arlatáni volit jiné argumenty ne
dnes, aby na nì nepadl stín moného soukromého
podnikání.
Ji je tomu mnoho let co pan Mikuláek v Jentejnì u
Prahy diagnostikoval choroby zdarma pohledem na moè nemocného a léèil tak i zvíøecí moè a ocet, pøinesený pracovníky ministerstva. Pouze za seno v sáècích, individuelnì do
nich vloené ze stejné hromady dle pokynù mistra se dával
uznávací poplatek. Dlouho pøeíval, ochrannou ruku nad
ním mìl sám prezident Zápotocký.
Zaèátkem edesátých let jsem pracoval v Nìmecké akademii vìd ve východním Berlínì na onkologické klinice. I tam
byli normálnì myslící lékaøi a setkávali jsme se s tragickými
následky pøevratné metody léèení rakoviny, jejím duchovním
otcem byl Max von Ardenne. Tento pøítel Waltera Ulbrichta a
døíve vìdecký pracovník v Peenemünde, poíval velké dùvìry strany a vlády vèetnì finanèního zajitìní. Vymyslel na
základì Warburgových objevù o energetickém metabolizmu
bunìk tzv. Mehrschrittherapie  postup, kdy byl pacient zahøíván ve specielní, jím samým konstruované vanì spolu
s infuzí glukózy, inhalací kyslíku a ozaøováním nádoru. Tento
monstrózní postup, i kdy zaloen na nìkolika vìdecky ovìøených principech, byl pro nemocného nejen zcela neúnosný,
ale i neúèinný. Mìl ale silnou politickou podporu a teprve po
mnoha úmrtích byl v tichosti zastaven. Lidská hloupost je ale
nesmrtelná, terapie nádorù inhalací kyslíku moderními metoProf. MUDr. Oskar Andrysek s pacientem.
Foto: Jiøí Nosek
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dami, zaloenými na pracích von Ardenneho, nabízel èeský
podnikatel krátce po listopadovém uvolnìní a to dosti levnì,
v cenì 800 Kè za jedno posezení, pro vyléèení jich bylo tøeba
jen deset.
Nejzajímavìjí byl pøípad MUDr. Vlka. Tento lékaø, kdysi
prý chirurg z jiní Moravy, vymyslel léèení nádorù, kdy pomocí elektroforézy vpravoval do postieného organizmu látku
X, která se v tìle spojí s látkou Y, zodpovìdnou za maligní
charakter onemocnìní. Spojením obou látek se nádor zmìní
na obyèejnou tkáò. Sloení látky X sdìlí MUDr. Vlk pøedsedovi vlády za podmínky uznání objevu, vyplacení
. èástky a
tak dále. Tìch sedm teèek se mi obzvlá líbilo ve Vlkovì
prohláení. Kdy se pak zavázal, e pro zlepení výivy lidu
nebude k léèbì pouívat jako transportní medium krev vepøovou, ale hovìzí, byl to vrchol. O metodu se zaèal vánì
zajímat tehdejí ministr zdravotnictví MUDr. Prokopec. Po
velkých hádkách v ÚV, jak jsem se dozvìdìl, nebyly dvì
skupiny èlenù ÚV schopny se dohodnout na onkologovi 
straníkovi, který by øídil práci komise, která mìla metodu Dr.
Vlka prozkoumat. Tím se stalo, e urèili nestraníka, to jest
mne, a já musel.
Jak se pozdìji ukázalo, manelka jednoho z muù tvoøících køoví, které stávalo za prvním tajemníkem, kdy nìco
pronáel v televizi, byla zázraènì vyléèena z karcinomu sigmoidea právì touto metodou a od té doby mìl Dr. Vlk
zelenou. Ze závodní nemocnice Uranového prùmyslu v Pøíbrami
byl pøestìhován do Kosmonos a tam pro jeho pacienty uvolnìno jedno oddìlení. Dostaly se mi do rukou i tyto dokumenty a vìc se odehrála asi následovnì: Paní tajemníková
(respektujme i u tìchto osob lékaøské tajemství), trpìla zácpou. Dostala se k tomuto lékaøi, který jí nahmatal v levém
podbøiku podlouhlý tuhý útvar, který oznaèil za nádor esové
klièky tlustého støeva a ihned pøiloil elektrody s krví a látkou X a zaèal léèit. Skuteènì po tøech dnech ani on ani paní
tajemníková nádor ji nenahmatala. Provedl pak rentgen a
koloskopii a jednoznaènì potvrdil, e nádor vymizel. Vysvìtlení je jednoduché, zvlátì u en po více porodech je
stìna bøiní dobøe prohmatná a vìtí porce stolice, èekající
v sigmoideu na vyprázdnìní, lze takto dobøe najít. Necháme
jiným posoudit, zda tento útvar byl vylouèen pøirozenou
cestou spontánnì, nebo za pomoci elektroforézy s hovìzí
krví.
Komise, do které jsem pro jistotu poádal o dva onkology
partajnì zapojené, pak dostávala k posouzení záznamy, chorobopisy i pøímou výpovìï nemocných, pokud ili a bylo je
moné sváet sanitkou do Prahy. Zùstaly mi v pamìti dva
pøípady  pána s rakovinou aludku a chlapce s Hodkinovým
lymfomem. Ten prvý il a mìl sebou dokumentaci svého
obvodního lékaøe. Tam byl nález MUDr. Vlka pøed zahájením
léèby: Karcinom malé kurvatury aludku s postiením regionálních uzlin a omenta (malé zakøivení aludku, postiení
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oblastních uzlin a pøedstìry). Ptal jsem se zda ho pan doktor
pøed léèbou rentgenoval, nebo mu dìlali endoskopické vyetøení. Øekl, e mu pouze prohmatal bøicho a diktoval diagnózu. Kouzelný byl zápis jeho obvodního lékaøe v dokumentaci.
Jsem jen obvoïák a léèil jsem ho s vøedem dvanácterníku.
Kdy ale páni øíkají nádor, tak je to nádor, nerad bych pøiel
o místo, zvlátì, kdy ten nádor hned vyléèili. A podpis.
Druhý záznam pøímo z dokumentace MUDr. Vlka byl smutnìjí: Chlapec byl nádorem (Hodgkinùv lymfom  ve velkém
procentu pøípadù léèitelný a vyléèitelný) tak postien, e ho
do ordinace pøinesli v prostìradle. Po asi 6 týdnech léèení
odjel na kolobìce. Lékaøi, ale vyléèení nevìøili, ozáøili chlapci plíce a tím ho zabili.
Podaøilo se nám snad vechny ty nesmysly objektivnì
zdokumentovat. Vývoj byl ale pro dobu konce sedmdesátých
let typický. Pan ministr mi vzkázal, e mám být uvolnìn
z práce a poslán jako asistent k MUDr. Vlkovi s cílem zjistit
co je to látka X. Vzpírat se mocným bylo nebezpeèné a tak
mì o mìsíc døíve hospitalizoval pan prof. Dienstbier na oèní
klinice a odoperoval mi radiaèní kataraktu. Vím jen, e do
Kosmonos byl pak odeslán jiný chudák onkolog. Mohu vak
prozradit, e látkou X byl prokain, který nìkdy mohl po
prostupu kùí doèasnì ztiit bolesti v místì, kam jej zanesl
elektrický proud. Nakonec si ale metodu vyhradil ÚV jen pro
své pacienty a tak nevím, zda by nebývalo lepí MUDr. Vlka
podpoøit. Je to neuvìøitelné, ale po pøevratu se vdova po
MUDr. Vlkovi snaila metodu vzkøísit. Nevylo to, asi ji pøeválcovali jiní se silnìjími lokty.
Nápad naruovat nádorové buòky fosfolipidy získanými
z nasezených slepièích vajec je sice velmi dobrý pro destrukci nádorové buòky ve tkáòovém mediu v kultivaèní lahvi, ale
naráí, podobnì jako jiné léky, na problém jak pøekonat
bariéry organismu a dostat se k tìm správným buòkám v ivém
tìle. Pøi prùchodu trávicím ústrojím je látka enzymaticky roztìpena a mìní se na elementární iviny, pøi podání parenterálním se organizmus brání cizorodé látce. Objevitel to ale
vzal za ten nejlepí konec. Poádal o ochranu, nebo jej
sledují agenti CIA a chtìjí tuto prioritu naemu reimu ukrást.
Nala se podpora, i jeden akademik a dokonce ádost ministra zdravotnictví, podávat látku v odlehlých nemocnicích ne-

mocným s pokroèilým nádorovým onemocnìním. Kde vyhovìli, nevím, mezi odborníky byl velký odpor proti podávání
látky, která neprola preklinickým zkouením. Podávání suených loutkù (tìm se lék nejvíce blíí) asi nikomu neublíilo,
ale také nepomohlo.
Tyto léky jsou jako hydra, jedva jim useknete jednu hlavu,
vynoøí se znovu. Nakonec po prùkazu netoxiènosti byla látka
pøíkazem shora klinicky zkouena v tehdejím Výzkumném
ústavu klinické a experimentální onkologie (dnes Masarykùv
onkologický ústav) v Brnì. Pøi prvé fázi tohoto zkouení má
být pøedevím stanovena maximální dávka, která je pro pacienta únosná. Pamatuji se na vyprávìní primáøe Mechla, který
zkouení øídil, e se k toxické dávce nemohli pøiblíit, nakonec jedli pacienti lutavý práek lící z talíøe a stranì se
tomu smáli. A jak to dopadlo? Preparát byl zaøazen jako
potravinový doplnìk, zlepující psychiku pacientù s nádorovým
onemocnìním. Dnes jej seenete pod jménem Ovosan. Alternativní léky se dokonce vyrábìjí v injekèní podobì jako tøeba
Iscador. Je to velmi dùvìryhodný lék, protoe je produkován
výcarskou firmou Schweizerische Verein für Krebsbekämpfung. Kdo pochybuje o hodinkách èi lécích ze výcar? Je to
homeopatický preparát ze jmelí. Zajímavé je jeho spektrum
úèinku  roste-li na jabloni a má stopy zlata, je myslím proti
nádorùm mozku, roste-li na borovici a má stopy mìdi, zabírá
na rakovinu aludku a dalích kombinací uvádí pøíbalový
leták øadu. Jak to ale mùe posoudit ubohý pacient, kdy
tento preparát nabízí pauálnì v Praze lékaø, provozující velké soukromé léèebné zaøízení, zamìøené na alternativní pøístup k léèení nejrùznìjích nemocí?
Co k tomu dodat na závìr? Alternativní postupy v medicínì
byly, jsou a budou. Sisyfovská je snaha je vykoøenit, nebo
podobnì jako lidská hloupost pøetrvají tak dlouho jako lidstvo samé. Nakonec, pokud pøedstavují jen ekonomickou
zátì pro postiené rodiny a pøínos pro léèitele, proè ne, za
hloupost se vdy platilo. Jen to, e tito podnikatelé mnohdy
znemoní úèinnou terapii onemocnìní, která jsou dnes ji ve
znaèném procentu ovlivnitelná, z velké èásti i vyléèitelná, mì
pøimìlo jako novì pøijatého èlena výboru Sisyfa napsat toto
zamylení.

Kdo a za co dostal letoní Nobelovu cenu za fyziku
Stockholm 8. øíjna (dopisovatel ÈTK)
Nobelovu cenu za fyziku pro letoní
rok si mezi sebe rozdìlí ameriètí vìdci
Raymond Davis, Riccardo Giacconi
a Japonec Masatoi Koiba. Ve Stockholmu to dnes oznámil Nobelùv výbor
tamní Královské akademie vìd. Davis
a Koiba jsou podle oficiálního zdùvodnìní ocenìni za svùj prùkopnický pøínos v oblasti astrofyziky, zejména za
detekci kosmických neutrin. Oba si mezi
sebe rozdìlí polovinu z celkové odmìny, její finanèní výe letos dosahuje 10
miliónù védských korun (více ne 32
miliónù Kè). Druhou polovinu ceny obdrel Riccardo Giacconi za stejnou disciplínu, tedy astrofyziku. K jejímu rozvoji
pøispìl podle výboru výraznì tím, e napomohl objevu kosmických rentgenových zdrojù. Raymond
Davis sestrojil nový obøí detektor neutrin obsahující plných
600 tun kapaliny, který  umístìn v hlubinném dole  za 30
let své práce zachytil 2000 neutrin a mohl tak dokázat, e
sluneèní energie pochází z jaderné fúze. Masatoi Koiba pak
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na jiném obøím detektoru Davisova pozorování potvrdil. V únoru roku 1987 tak
Japonci zachytili sprku neutrin z výbuchu supernovy ve Velkém Magellanovì
mraènu. Podzemním detektorem tehdy
prolo celkem 10 000 000 000 000 000
(10 tisíc biliónù) neutrin a 12 z nich se
podaøilo zachytit. Riccardo Giacconi zase
sestrojil pøístroje, které v kosmu zachycují rentgenové záøení vysílané Sluncem
a hvìzdami. Objevil tak první rentgenový zdroj mimo ná sluneèní systém. Giacconi rovnì zkonstruoval první rentgenové teleskopy, které umoòují poøídit
zcela nové a ostré snímky vesmíru. Raymondu Davisovi, nejstarímu z ocenìné
trojice, ji bylo 87 let. Døíve byl profesorem na Pennsylvánské univerzitì ve Filadelfii. Jeho krajan Riccardo Giacconi (nar. 1931) je naopak
nejmladím, avak i on ji pøekroèil sedmdesátku. Giacconi je
pùvodem Ital, avak nyní má americké státní obèanství. Pùsobí ve Washingtonu. Masatoi Koibovi je 76 let a døíve pracoval na Tokijské univerzitì v japonském hlavním mìstì.
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Keftování s hypotézou

Miroslav Kutílek

(autor je profesorem pùdní fyziky a pedologie)
Jsme svìdky zajímavého dìní. Problematická hypotéza
z oblasti pøírodních vìd byla pøijata veøejností, média
se jí vìnují více ne výskytu UFO, koneènì UFO je
nemoderní, a zvelièují výsledky dosaené pomocí modelù zaloených na neovìøené hypotéze. Mluví o katastrofách. Politici se nechali pøesvìdèit o platnosti hypotézy a pøijímají politická a ekonomická rozhodnutí pro
odvrácení hypotetické katastrofy. Jedná se o hypotézu
o globálním oteplování vlivem skleníkových plynù produkovaných a vypoutìných èlovìkem do atmosféry.
Skupina vìdcù se zabývala globálním oteplováním a vypracovala hypotézu, podle ní je oteplování dùsledkem zvýené
produkce skleníkových plynù lidstvem. Pøedevím se jedná o
oxid uhlièitý CO2, který se dostává do ovzduí hlavnì pøi
spalování fosilních paliv. Vìdci v americké Národní výzkumné radì (National Research Center, NRC) vytvoøili klimatický
model, který pouili pro pøedpovìï vývoje klimatu. Ve zprávách z rokù 1979, 1982 a 1983 se píe, e na základì tohoto
modelu se potvrdila uvedená hypotéza a uvádí se, o kolik
stupòù Celsia se zvýí globální teplota pøi zvýení koncentrace CO2 v ovzduí. Výsledky byly publikovány ve vìdeckých
urnálech. Problém globálního oteplování se stal lágrem vìdy
a s neovìøenou hypotézou se zaèalo zacházet jako s faktem.
Propagátorùm teorie o globálním oteplování jakoto dùsledku
lidské produkce skleníkových plynù nevadí chyby v pøedpovìdích. Napøíklad podle modelu Seidela a Keyese z Úøadu
pro ochranu ivotního prostøedí (Environmental Protection
Agency, EPA) z roku 1983 by pøedpovìdìná dnení globální
teplota mìla být o 1,5 a 3 °C vyí, ne je podle údajù
meteorologù dnení teplota. V kritických výhradách k pùvodním
zprávám NRC a EPA se vyslovili nìkteøí meteorologové, geologové, pedologové a biologové, ale vìtina odborníkù pøevzala výsledky modelù jako fakta ovìøující platnost hypotézy.
Hlavním argumentem kritiky uvedené hypotézy jsou zmìny
klimatu v geologické minulosti Zemì. V polární èásti superkontinentu Gondwana jsou znaky zalednìní z prekambria pøed
více ne pùl miliardou
let. Po následném teplém období nastoupilo
opìt ochlazení pøed
260 a 280 miliony let,
poté následovalo teplé
klima, atd. a uprostøed
tøetihor pøed asi 25 a
30 miliony let dolo
k poslednímu ochlazování, a postupnì
vznikly ledovce na pólech a konec tøetihor
pøed zhruba 2 miliony
let byl ve znamení nástupu dlouhých ledových dob (glaciálù),
pøeruovaných relativnì kratími dobami meziledovými (interglaciály), co jsou typické
Prof. Miroslav Kutílek zmìny klimatu ve starFoto: Vìra Nosková ích ètvrtohorách (pleis6

tocénu). Pøed 12 tisíci lety skonèil poslední glaciál a nastalo
holocénní oteplení s maximem teplot pøed sedmi a osmi
tisíci lety. Silné oteplení v jednom regionu jednoho kontinentu nemuselo odpovídat stejné míøe oteplení na jiném kontinentu. Podnebí v glaciálech a interglaciálech nebylo zcela
monotónní, docházelo ke krátkodobým teplejím èi chladnìjím oscilacím. V posledním interglaciálu pøed 130 a 115 tisíci
lety bylo v Evropì klima o 3 a 4 °C teplejí a vlhèí ne
dnes. Se zmìnami klimatu souvisí i zmìna hladiny moøe,
napø. v posledním interglaciálu byla hladina moøe tak vysoká,
e Skandinávie byla ostrovem. Zmìny hladiny moøe jsou
ovem zpùsobeny jetì dalími vlivy. Zmìny klimatu tedy
nejsou v historii Zemì nièím výjimeèným a vliv na nì má
sedm faktorù, mezi nimi je skleníkový efekt. Je pouze jedním ze sedmi, nikoliv jediným. Jestlie autoøi hypotézy uvaují skleníkový efekt jako jediný pùsobící faktor, dopoutí se
závané chyby. K oteplování by pravdìpodobnì docházelo
vlivem ostatních faktorù tak jako tak i bez zvýení koncentrace skleníkových plynù, pouze intenzita této zmìny by moná
byla mírnì mení. Pøírodní procesy vytváøejí urèité pozadí
zmìn klimatu. Èinností èlovìka se mìní jeden z pùsobících
faktorù. Vùbec není známé, v jaké míøe mùe èlovìk ono
pozadí ovlivnit. Èlovìk u nejednou ztroskotal, kdy chtìl
mìnit pøírodu. Tentokrát se povyuje nad pùsobnost velmi
významných faktorù, opìt tedy se staví nad pøírodní procesy.
Autoøi modelù popisujících zmìny klimatu vlivem skleníkových plynù jsou nyní opatrnìjí a v textu poslední zprávy
(Climate Change Science: An Analysis of Some Key Questions, NRC, 2001) píí: Zároveò se konstatuje znaèná nejistota
v naem poznání, jak se klimatický systém mìní vlivem pøírodních faktorù a jak reaguje na emise skleníkových plynù.
Proto odhady o rozsahu globálního oteplování by mìly být
pøijímány jako pokusné a podøízené dalímu zpøesnìní smìrem nahoru nebo dolù. Trvají vak na platnosti hypotézy
o globálním oteplování vlivem skleníkových plynù a pøedpovídají, e na konci tohoto století se zvýí globální teplota
o 1,4 a 5,8 °C. Zároveò ve zprávì pøiznávají, e pøírodní
variabilita klimatu je neznámá, a to pøedevím v rozmezí
desítek a sta let, dále e schopnost modelu pøedpovídat
klima je problematická s neznámou mírou spolehlivosti. Pod
zprávou se podepsala øada èlenù Národní akademie vìd (National Academy of Sciences) a jeden nositel Nobelovy ceny za
chemickou kinetiku, tedy vìdci proslulí a dùvìryhodní. Pøesto
tvrdohlavé lpìní na hypotéze je pozoruhodné, by v nìkterých
vìtách se pøiznává pochybování o vìrohodnosti modelù postavených na uvedené hypotéze. Navíc se opoutí termín
globální oteplování a nahrazuje se termínem klimatické zmìny. I tato formalita svìdèí o urèitém posunu v uvaování.
Oproti tomu èlenové Mezivládního panelu o klimatické zmìnì (Intergovernmental Panel on Climate Change) opakovanì
trvají na svých odhadech a varují pøed zvýením globální
teploty o 2,5 a 4 °C vlivem emisí skleníkových plynù v tomto
století a odmítají jakékoliv zpochybòování svých prognóz.
Omezenou spolehlivost modelù zmiòují autoøi zprávy Náhlá klimatická zmìna (Abrupt Climate Change: Inevitable Surprises, National Academy of Sciences, 2002). Ve zprávì se
uvádí, e klimatická zmìna mùe probìhnout v prùbìhu deseti, dvaceti let, napø. k oteplení po posledním glaciálu dolo
podle této zprávy za dekádu a lokálnì se prùmìrná teplota
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zmìnila a o 16 °C. Ve zprávì se zdùrazòuje, e tyto zmìny
nebyly dosud plnì vysvìtleny. Proto je podána ádost o ustavení
Výboru pro náhlé klimatické zmìny (Committee on Abrupt
Climate Change). I tato zpráva tedy nechtìnì a mezi øádky
zpochybòuje jednoznaènost hypotézy o globálním oteplování
vlivem emisí skleníkových plynù.
Zajímavé je, e politici pøijali neprovìøenou hypotézu za
svou a ji v roce 1992 pøijali na konferenci OSN v Riu de
Janeiro Úmluvu o zmìnì klimatu a o postupech ke zmírnìní
zmìny klimatu. V Úmluvì v Èlánku 4 èteme: Kadá z tìchto
stran pøijme na národní úrovni postupy a odpovídající opatøení ke zmírnìní zmìny klimatu s tím, e omezí své antropogenní emise skleníkových plynù a e bude chránit a roziøovat své absorbéry a rezervoáry skleníkových plynù. Na dalích
konferencích v Kyótu a v Haagu byly tyto formulace rozpracovány. Cílem tohoto èlánku není hledat odpovìï na otázku,
proè se politici rozhodli na tyto závìry pøistoupit. To by byl
námìt pro irí politologickou studii. Vìdci-klimatologové,
kteøí se uvedenou hypotézou zabývají, vak prokázali neobyèejnou schopnost prosadit své názory nejen v médiích, ale
i na politické scénì. Kdee jsou stará klié o nepraktiènosti
vìdcù.
Politické úmluvy se staly základem pro neuvìøitelnou lidskou schopnost keftovat i s nìèím tak obchodnì neuchopitelným, jako je hypotéza o globálním oteplování. Mìjme dva
státy, Èeskou republiku (ÈR) a Neznámé království (NK).
Zatímco ÈR sníila své emise tak dùkladnì, e vypustila

o deset tisíc tun CO2 ménì, ne byla úroveò emisí dohodnutá
v mezinárodním protokolu, NK nebylo tak ikovné a svùj
závazek pøekroèilo o deset tisíc tun CO2. ÈR tedy mùe
prodat svých neuskuteènìných deset tisíc tun emisí a NK jí za
to zaplatí. V celkové bilanci tedy obì zemì splnily svùj závazek. Jestli to nìkomu pøipadá jako fantasmagorie, tak a se
informuje, nebo u existuje instituce, která je takovým keftováním povìøená. Jiný pøíklad: Z pùdy se dostává do atmosféry desetkrát více CO2 ne spalováním fosilních paliv a jen
zmìnou v uití pùdního fondu se zmìní mnoství vydechovaného CO2 o 20 a 30 %, porovnáno k mnoství emisí
z fosilních paliv. CO2 se hromadí v pùdì z rozkladu organických látek pocházejících z odumøelých rostlin. Jestlie sedláci
pøejdou na ekologické metody spojené s neorebními postupy,
zvyuje se postupnì obsah humusu, a tedy obsah C v pùdì.
V odpovídajícím mnoství se sniuje vydechování CO2 z pùdy
do atmosféry. Kdy spoèítáme, o kolik tisíc tun CO2 roènì
sedláci sníí ve svém státì zatìování atmosféry skleníkovým
plynem, mohou nárokovat u prùmyslu: Plate nám a naemu
výzkumu, který vám umoòuje zatìovat ovzduí emisemi.
Pohádka? Nikoliv. Skuteènost, o kterou se snaí Americká
pedologická spoleènost.
A tak nezbývá ne asnout nad tím, co dokázali moderní
vìdci-klimatologové a odborníci z jiných oborù, kteøí s klimatology spolupracují. ádný sebegeniálnìjí ekonom by nemohl pøijít na to, e se bude obchodovat s hypotézou. Dokonce
neprovìøenou.

Novovodobé spirituální vábení
Èenìk Zlatník

(autor je vysokokolský pedagog, matematik)
Listuji kníkou, která stojí za ètení a rozmýlení. Má pøes
tucet autorù rùzného vìku a profesí, vesmìs zajímavých osobností, vìtinou s akademickými tituly, nìkteøí z nich jsou
uznávaní vìdci a myslitelé. Dospìli k formulaci výzvy, která
se nám skeptikùm nemusí líbit, ale kterou nelze nechat bez
povimnutí.

rejstøíky vìèných trestù nebo odmìn. Vyzývají je pøedevím
k duchovnímu rùstu, k sebezdokonalování. Høíníci nejsou
zatracováni, nýbr dostává se jim nových pøíleitostí. Vìrouka je znaènì volná, vstøícnì zastøeuje rozmanité duchovní
proudy, take vás ani nenutí vzdávat se dosavadní víry. Naopak, nabízí nové inspirující pohledy na vai náboenskou

Kniha se jmenuje Nepovinné rozjímání (podtitul: Pøijme
vìda duchovní rozmìr naeho ivota?), vedoucí autorského kolektivu je
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. Spolautoøi: Doc. ing.
Jiøí Hermach, CSc.,
Milan M. Horák - knìz Obce køesanù, Prof. RNDR. Ludmila
Kameníková, DrSc.,
Lucie Kazimourová - studentka UK, Doc. ing. Miloslav Král,
CSc.,
Doc. PhDr. Milue Kubíèková, CSc., Prof. PhDr. Jaroslava
Peková, DrSc.,
RNDr. Zdenìk Pospíil, CSc., Jana Strunecká - studentka UK,
MUDr. Vladimír Vogeltanz, ing. Ivo Wiesner a dalí.
Kniha vyla v roce 2001 v nakladatelství AOS PUBLISHING
v Ústí nad Labem
v rozsahu 262 stran s hojnými ilustracemi od Miloe Bárty
v doporuèené cenì 199 Kè.
V knize pøedevím spatøuji manifestaci urèitého duchovního zamìøení, které lze chápat jako souèást spirituálního hnutí
Nového vìku (New Age). Jeho vyznavaèi sami sebe nijak
nezaøazují ani nepojmenovávají, obèas se tváøí, jakoby o náboenství nelo. Neorganizují se jako bìné církve nebo sekty. Nezatìují vìøící podrobnými pokyny jak mají ít, ani
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víru, pokud ovem nejste duchovním uboákem - materialistou.
Jestlie jsme ochotni opustit pøedstavu vìdomí uvìznìného
uvnitø lidské lebky, mùeme se vydat na výlet. Zveme vás do
krajin, kterými jsme my sami procházeli mnohokrát. Cesta
do vyích hladin vìdomí je pro èlovìka otevøená a nìkdy
jsou na ní dokonce i zkratky. Zdá se, e nae vnouèata nás
brzy pøedbìhnou a budou se divit tìm, kteøí tam nikdy
nebyli. Jsou to krajiny svìtla, lásky a èistého bytí. Zkuenosti
a proitky z tìchto hladin vìdomí mají jen duchovnì velmi
pokroèilí lidé a ti zpravidla shodnì øíkají, e slovy nelze tyto
stavy popsat. (s. 158159)
Èlovìk je tu cenìn jako vysoce postavená duchovní bytost
obdaøená Vìdomím, onou Jiskrou, která je tée podstaty jako
Plamen = Bùh = Kosmické vìdomí (naposled uvedený termín
je pro tuto spiritualitu charakteristický). Podstatou duchovního rùstu má být esoterické poznání, osvobozování due z
hmotných pout, sbliování Jiskry s Plamenem. Namísto modlení se tu spíe medituje. Kosmické vìdomí vás mùe oslovit
tøeba takhle:
Tebou jsem, èlovìèe, v ivotì, v èase i prostoru, v èinnosti
kosmu, jako jeden malý pramének ivota, jako jedna jiskra
nebetyèného plamene. Kolik ona mùe vydat svìtla? Jak mùe
zazáøit? Jen malé svìtlo a ohranièená záøe boství jsi ty,
èlovìk, mé due jediná jiskra Zná tato jiskra celý plamen,
z nìho vychází a jeho je èástí? Ví, kudy a kam a proniká
svými záøemi tento nesmírný, univerzální plamen? Chápe, co
je v nìm skryto za hloubku a íøi intenzity vìdomí, vnímání,
tvoøení, poznávání a proívání? Co vak èlovìk proívá, zná
a dovede, je malým odleskem toho, co Bùh chová ve svých
mylenkových mohutnostech, v neohranièené moci Vùle. Jako
nejsi ty plnì mnou, nejsem já tebou vyjádøen do krajního
rozpìtí sebe. (s. 106, cit. Boena Cibulková)
Pøiznávám, e ani mnì, zavilého skeptika, nenechává tato
poezie lhostejným. Rozpoznávám v ní úchvatné vize starovìkých gnostikù, nelítostnì likvidovaných záhy po prvotním
nástupu køesanù k moci.
Myslím, e vìrouka Nového vìku èiní chybný pøedpoklad,
který ve zbyteènì komplikuje. Kosmickému vìdomí se toti
automaticky pøisuzují obvyklé boské atributy vevìdoucnosti a vemohoucnosti, pøièem se zapomíná, e jde o logicky sporné lidské abstrakce. (Zkrátka, nebýt ateistou, dovedl
bych si s teologií poradit!) V dùsledku toho se mylnì vyvozuje, e duchovnì pokroèilý èlovìk bude alespoò do urèité
míry nadán jasnozøením nebo magickými schopnostmi.
Jakmile tohle uzøí lakovný Sisyfos, u u pokukuje po

vhodnì zbarveném Bludném balvanu, kterým by mrtil po
duchovnì pokroèilém zasvìcenci, zvlátì kdy tento mate
veøejnost nejen svými tvrzeními, ale k tomu jetì akademickými tituly. Tak se stalo, e vedoucí autorka knihy získala
støíbrný Balvan (za rok 1998) za vysokokolské skriptum
Integrativní fyziologie èlovìka a svìtoznámý pøedstavitel hnutí
New Age MUDr. Stanislav Grof získal bronzový Balvan za rok
2000 za onu èást ivotního díla, kde zamìòuje holotropní
fantazie se skuteèností. Nepochybujme, e dalí adepti této
prestiní ceny, nevyjímaje autory naí knihy, duchovnì vyzrají
Ostatnì Sisyfos ani jim není lhostejný, vdy na s. 229 píí:
Zatímco na pùdì akademických institucí bojují èlenové spolku
Sisyfos proti pseudovìdì a iracionalitì, èlovìk má po celou
dobu své existence na planetì Zemi tuení transcendentna.
Vekeré dìjiny lidských civilizací jsou provázeny odvìkou touhou èlovìka toto tajemno odhalit, poznat a ovládnout. Zatímco praví vìdci prohlaují, e mylenky jsou uzavøeny v
lidské lebce, armády a zpravodajské sluby se ve svých tajných výzkumech zabývají metodami, jak manipulovat s lidským vìdomím. Intezivnì vyuívají slueb a znalostí svých
psychotronikù a zkoumají monosti poèítaèových psychotechnologií.
Kniha je evidentnì ovlivnìna antroposofií, nìkteøí autoøi k
ní mají velmi blízko. Pøipomeòme, e zakladatel antroposofie
Rudolf Steiner (18611925) zaøadil ono spirituální gnostické
pojetí èlovìka do konzistentního okultního kosmického systému. Vliv antroposofie je v knize patrný ve zpùsobu strukturace lidské bytosti (jí odpovídá èlenìní aury) a dále specificky západním pojetím reinkarnace. (Zatímco buddhista vstupuje
do nového ivota nerad a za trest, antroposof radostnì vítá
anci duchovního pokroku. Reinkarnacemi se tedy lidstvo
postupnì duchovnì vylepuje.)
Kniha mùe oslovit irí veøejnost, nebo se ètivì vyjadøuje
k rozmanitým stránkám ivota èlovìka a spoleènosti, jak je
patrné z názvù kapitol: Hledání nového modelu svìta, Èlovìk
je duchovní bytost, ivot èlovìka na Zemi, Zdraví a nemoc,
Sága svìtù a èlovìka, Duchovní zákony ivota, Promìny svìta
a èlovìka. Nalezneme tu zajímavé postøehy z oblasti vìdy a
filosofie, výlety do historie, básnì, dìtské øíkánky, pohádky,
rozmanité ivotní pøíbìhy, dùkazy boí existence . Pøes tuto
rozmanitost, díky obdivuhodnému úsilí vedoucí autorky, pùsobí text dojmem konzistentního celku. Dùslednì jsou uvádìna jména autorù jednotlivých èástí. Na závìr nalézáme ivotopisné údaje vìtiny autorù.
Pro nás skeptiky je dùleitá výzva naznaèená podtitulem,
kterou lze z rùzných èástí tu zøetelnì tu ménì zøetelnì vyèíst.
Je adresována pøedevím nám. Øíká v podstatì toto: Lidstvo
se nachází v civilizaèní krizi, za ní mùe hlavnì novovìká vìda (a osobnì za ni mohou vìdci a lidé vìdì
blízcí). Z krize se lze vymanit pøijetím duchovního
rozmìru, èím se rozumí, e vìda se má vzdát své
dùslednì kritické racionality a otevøít se zjeveným pravdám.
Ukame si blíe, jak si onu reformu vìdy autoøi knihy
vlastnì pøedstavují a k èemu by vedla. V samotném úvodu se
øíká za celý autorský kolektiv:
Vìdecké metody a vìdecký model svìta pøinesly radikální
zmìny do názorù vzdìlaných lidí a nesmírné mnoství nových poznatkù. Nanetìstí zvolené vìdecké paradigma oddìlilo èlovìka od jeho duchovní podstaty. Západní mylení,
zaloené na dùsledném ateismu, technokracii a pøesvìdèení o
nadøazenosti vemocného lidského rozumu, vydìlilo lidstvo z
harmonického rozvoje v rámci pozemské Pøírody a postavilo
ho do role bezohledného, sveøepého a egoistického koøistníka a kùdce, smìøujícího k vlastnímu znièení.
. Lidské
vìdìní je jako písková bábovièka malého dítìte. Také dalí
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vývoj lidské spoleènosti ve 3. tisíciletí nám ukáe, zda tvrdoíjné odmítání univerzální tvùrèí energie jako zdroje ivota,
popírání a dokonce zesmìòování lidské due mnoha pøedstaviteli soudobé vìdy, je v souladu s pøírodními zákony.
Dùkazù je ji dnes nepøeberné mnoství, leè nalézají je a
pøijímají pouze lidé vybavení intuicí, bohatou invencí, hlubokým intelektem a osvíceným rozumem, láskou k lidem a
svìdomím.
.
Paní profesorka Strunecká je svìtoznámou fyziolokou,
publikovala pøes 250 vìdeckých prací. V knize vykládá (vlastnì v rámci svého oboru!!), jak prostøednictvím èaker proniká
do tìla blahodárná kosmická energie. Líèí nám, jak se manifestují jednotlivé èásti lidské bytosti skvìlou aurou, kterou
mùe bohuel zøít jen duchovnì vyspìlý pozorovatel. Zlí
lidé se prý dokáí jako upíøi pøiivovat na zdravé auøe, ba
dokonce mohou jako èerní mágové blinímu kodit, nicménì
duchovnì otevøenému èlovìku prý váné nebezpeèí nehrozí.
(Tím bych si nebyl tak jist, dávná zkuenost nabádá vyøídit to
s èarodìji a hlavnì s èarodìjnicemi radikálnì. Ani by se
nemuseli útrpnì vyslýchat, vdy podle aury lze snadno a
humánnì rozpoznat kdo je kdo, nebo ne?)
Paní profesorka radí studentùm, aby místo namáhavého studia z uèebnic pøijímali informace pøímo z Kosmického vìdomí. (Vyuèuji matematice na ÈVUT a tuto prostou radu obèas
svým studentùm tlumoèím, ale zatím s nevalnými výsledky.)
Té se podivuje mylenkové neprunosti vìdeckých kolegù:
Souèasní vìdci nejsou ochotni ani pøipustit mylenku kosmického vìdomí a povaují takové úvahy za zcela iracionální a
bláznivé. Bìhem 30 let ve vìdeckém výzkumu jsem neèetl,
neslyel ani se jinak nesetkal s pojmy jako je kosmická energie, kosmické vìdomí, duch  Tato slova napsal jeden z
naich kolegù ve svém posudku
(s. 162)
Zajímavá jsou sdìlení dalí graduované autorky, prof. RNDr.
Ludmily Kameníkové, DrSc., biochemièky a farmaceutky, která má za sebou pøes stovku pùvodních vìdeckých publikací
i veøejnì ocenìné kniní publikace. Na s. 203 uvádí:
Strnulost dnení vìdy se projevuje v její prioritní orientaci na
hmotu, na izolované dìje, na souèasné pøístrojové vybavení a
na odmítání respektování souvislostí mezi hmotou a kosmickou energií podle vìènì platných pøírodních zákonù
Je
jasné, e skrze dogmatické zásady dnení vìdy neudìláme
ani jediný krok blíe k pochopení samotného ivota, k pochopení lidského sebevìdomí a svobodné vùle èlovìka
Za svùj vìdní obor (!) nám paní profesorka kupø. sdìluje:
V souèasné dobì se hlavní podíl terapie opírá pøedevím o
léèiva chemického pùvodu. Tato léèiva stabilizují stav nemocného, mírní prùbìh nemoci, ale neodstraòují primární pøíèinu vzniku nemoci, nebo pøíèina je duchovního pùvodu.
Jak je uvádìno v odborných èasopisech, úmrtí z lékù, které
jsou podávány v normálních doporuèených dávkách, se dostalo na 4. místo úmrtí po ateroskleróze a jiných srdeènìcévních nemocích, nádorových onemocnìních a úrazech. A
to je váné sdìlení pro to, abychom mohli pøemýlet, jakým
zpùsobem se chemické terapii vyhnout. (s.1278)
Prof. Kameníková je proti prodluování lidského ivota
nepøirozenými zásahy moderní medicíny jako jsou transplantace:
Záøení aury lidí s transplantovaným orgánem naznaèuje, e
dotyèní mají veliký strach pøed smrtí.
Jsou to útvary
strachu, které pøicházejí z lidské due, které patøil transplantovaný orgán. (s. 119)
Rovnì varuje v záleitostech pitvy nebo zpopelnìní nebotíka, kteréto úkony by se nemìly z humánních dùvodù
konat døíve ne 3 dny po smrti:
Zemøe-li toti èlovìk jako materialista, pak je velmi pevné
Zpravodaj SISYFOS 3/2002

spojení jeho fyzického tìla s tìlem astrálním, a on musí
proívat pøi tìchto zásazích na svém fyzickém tìle bolest. Jen
lidé, kteøí stojí duchovnì na jiné výi, odcházejí rychleji.
(s. 117)
Dále se pozastavme u mylenek docentù J. Hermacha a M.
Krále, zajímavých osobností profesionálních filosofù, kteøí zaèínali jako marxisté, pozdìji se dokázali stateènì postavit
komunistickému reimu a dokonce podepsali Chartu 77; první z nich byl donucen k emigraci, druhý zùstal ve vlasti, ale
nesmìl po léta jako filosof pùsobit.
Pan docent Hermach poukazuje zejména na dvì pøíèiny
vedoucí k potlaèení èlovìkovy spirituální povahy (která je
podle nìj vytvoøena vývojem) a k civilizaèním krizím: jsou
jimi vlastnictví a chybné mylení. Na s. 236237 mj. píe:
Celé právì uplynulé století svìdèí o naí hluboké nezralosti. Jeho katastrofy válek, genocid, nièících xenofobií, krizí,
jsou ve své podstatì katastrofami naeho mylení. Jednou z
podstatných pøíèin tìchto katastrof je ulpívání na vlastnictví a
jeho dùsledku, moci.
Oddanost úspìchu, mìøitelnému výkonu, exaktnosti (pøesnosti), lineární prùkaznosti, evidenci názoru, dùvìøe v monosti nesporného dùkazu, oddanost mìøitelným hodnotám,
pøesvìdèení, e jednotliviny jsou ostøe omezeny a skládají
jako stavební kostky jsoucno, je pastí mylení a volbou znehodnocení ivota, cestou odcizení èlovìka.
Pøiznávám, e tomuto filosofu moc nerozumím. Vyjadøuje
se, jakoby nebyl proti komunistickému experimentu se zruením vlastnictví; copak se nepouèil zrovna on? Druhá èást
citátu by byla aktuální spíe v dobì Marxovì jako kritika
mechanistického materialismu. Dnes tato kritika sotva nalezne adresáta, vìdecké mylení na poèátku 21. století je jinde.
Docent Miloslav Král je v jistém smyslu mým uèitelem,
jeho knihy jsem vdy podrobnì studoval a cenil si jich. V 90.
létech, kdy jiní pøestali filosofovat nebo konvertovali k mystice, staèil jetì napsat dvì skvìlé knihy: Zmìna paradigmatu
vìdy (1994) a Kam smìøuje civilizace (1998). Obì jsou dostupné ke staení v internetové knihovnì na adrese
www.universum.cz.
Ani jeho vak neminula konverze. Stalo se tak na základì
mimoøádného spontánního mystického záitku v roce 1999,
kdy se ztotonil s Kosmickým vìdomím, které té nazývá
Absolutnem nebo je interpretuje jako jungovské kolektivní
nevìdomí. Na s. 215 píe:
Ve vem je vechno. V libovolnì malé èásti je ve. V kadé
naí dílèí lidské nevìdomé pamìti je celý vývoj vesmíru. V
oblasti Boího Absolutna nebìí èas, existuje tam bezèasová
synchronicita jungovského typu. Tu jsem proíval. Je to krása,
pøedstavte si, e jste jakoby v celém kosmu souèasnì od
Velkého Tøesku a do teï a zde.
Lze být prakticky okamitì v libovolném místì a libovolném èase.
Mùete se vrátit
k jakékoli události a pokud jde o budoucnost, tam vidíte jen
tendence. (s. 215)
-9-

ádné nové objektivní informace tento podivuhodný kosmický výlet bohuel nepøinesl. Zato dolo k obnovení osobní
religiozity, k velice pozitivní zmìnì zdravotního stavu, naráz
se obnovila schopnost aktivnì hovoøit ètyømi svìtovými jazyky, zlepila se pohotovost v písemném i ústním vyjadøování.
Doc. Král pøestal být ateistou, ale nestal se vlastnì ani vìøícím, protoe on nepotøebuje vìøit, on s jistotou ví
Není dùvod pochybovat o tom, e toto ve doc. Král zail.
Jsem vak skeptický k obecným závìrùm, které vyvozuje (s
odkazem na práce C. G. Junga):
Pokud se spojí dosavadní pøístup fyzikálních vìd s pøístupem vìd kybernetických a s psychologií lidského nevìdomí,
otevírá se cesta k Absolutnu, které pøesahuje ná dosavadní
explikátní vesmír
Otázka pùvodu a smyslu tohoto naeho
kosmu se dá novì testovatelnì øeit, pøièem jistým vodítkem
k nalézání velmi obtíné orientace v této naim smyslùm i
dosavadním technologiím nedostupné sféøe mùe být adekvátní interpretace èi pøeklad dávných mytologických sdìlení do vìdeckého jazyka.
Svéráznì ke knize pøispìl ing. Ivo Wiesner, pùvodnì chemik, pozdìji alchymik a badatel v oblasti bílých míst vývoje
lidstva. Údajnì metodou systémové analýzy dospìl k pøevratným objevùm antropologickým a historiografickým.
V èásti Technologie a vìda dávných civilizací píe:
V období druhohor na Zemi existovala rasa obøích humanoidù, pøestoe podle darwinistù jetì ani nenastalo období
savcù.
Existuje dostatek artefaktù dokazujících, e ji pøed
30100 tisíci roky byla na Zemi technicky vyspìlá spoleèenství
s vysokou sociální organizací a etikou, která umìla konstruovat pøekvapivì výkonné letouny, schopné dosahovat i sousední planety, ale té plout po moøskou hladinou jako ponorky v
hloubkách a 1000 m. Inenýøi tìchto spoleèenství znali
technologie umoòující uvolòovat gigantické energie, k jejich
poznání nae civilizace dosud nedospìla. (s. 167).
Autor uvádí øadu technických detailù, zvlátì o civilizaci
Atlantù, kteøí údajnì leccos pøevzali od mnohem starích
Arkturianù, kteráto civilizace byla nìkdy pøed 100 tisíci léty
znièena srákou planety Nimir se Zemí. Odkazuje se na
manuskripty nalezené v tibetských kláterech a na dalí prameny, vesmìs honovìrnì potvrzené americkým vizionáøem
Edgarem Caycem.

Atlanané prý disponovali neuvìøitelnými vynálezy, napø.
audiovizuálními pøístroji analogickými televizi, paprskovými
zbranìmi s dosahem 1000 m, dìly vystøelujícími kulové blesky, pøístroji odstraòujícími nepøíjemné vibrace a hluk, citlivými
detektory loisek rud a vodních pramenù a dalími. Se sdìlením na s. 173 vak musí souhlasit i skeptik: Nebyla nalezena
jediná informace o tom, e by Atlanané znali a pouívali
støídavý elektrický proud.
Fantastické kontrukce jsou ovem mínìny vánì. Patrnì je
za nimi snaha o soulad s pravdami o dávných civilizacích
nazøenými ji døíve Rudolfem Steinerem, které nelze neuznat
s ohledem na autoritu jeho osoby i jeho kosmického informaèního zdroje.
Kniha obsahuje dalí pozoruhodné názory a informace,
které nemohu v rámci omezeného pøíspìvku zmiòovat. Omlouvám se zvlátì tìm autorùm, jejich mylenky jsem tu neuvádìl.
Na závìr:
Analýza souèasného stavu svìta není jednoduchá. Není
ovem dùvod svalovat obtíe, do nich se lidstvo dostává, jednostrannì na vìdu a techniku, na jejich nositele,
na ateisty nebo na nesprávné mylení.
Pro èleny Sisyfa nemá asi smysl plýtvat silami polemikou s kdejakým neovìøitelným tvrzením, kterými se
uvedená kniha i jiná media hemí. Snad má smysl
sledovat dìní na náboenské scénì a tam, kde je to
ádoucí, trvat na odluce náboenství od vìdy. Vìda a
náboenství mohou být kompatibilními autonomními
oblastmi zamìøenými na odliné lidské zájmy a potøeby. V tom souhlasím se závìry èlánku P. Kurze ve
Zpravodaji Sisyfos 2/2002.
Pokud by se mìla vìda reformovat cestou, k ní
vyzývá kniha Nepovinné rozjímání, byl by to její konec,
protoe by odvrhla svùj základ, jím je racionálnì kritická metodologie. To je snad dosti jasné u jenom z
výe vybraných pøíkladù. Lidstvo bez vyspìlé vìdy by
sotva bylo schopno pojmenovávat a øeit otázky svého
pøeití. Onu výzvu nelze tudí pøijmout, ani bychom
pokodili lidskou spoleènost. Je smutné, e øada dùvìryhodných osobností se k takové výzvì hlásí a svým
postojem povzbuzuje pseudovìdecké arlatány.

Vyly tøi knihy napsané skeptiky

Akupunktura, mýty a realita: Jiøí Heøt, Jan Hnízdil a Pavel Klener
Jiøí Heøt

Nakladatelství Galén se odváilo vydat kritickou publikaci o akupunktuøe, která jistì vyvolá bouølivé nesouhlasné reakce se strany èeských akupunkturistù. Trojice autorù, prof. J. Heøt, dr. J. Hnízdil a prof. P. Klener
se rozhodla analyzovat jednu z nejèastìji
pouívaných metod tzv. alternativní medicíny akupunkturu, na jedné stranì aplaudovanou jako úèinný, cenný pøíspìvek orientálního léèitelství a filozofie ke svìtové
medicínì, na druhé stranì odmítanou jako
neúèinné arlatánství.
V úvodní kapitole odmítl onkolog prof. P.
Klener alternativní medicínu, ke které øadí nejrùznìjí metody vìdecky neopodstatnìné a neúèinné, ale pøesto v souèasné dobì iroce pouívané. Poukázal na absurditu nìkterých z tìchto
metod a zdùraznil jejich nebezpeèí pro pacienty.
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Konèí otázkou: Patøí akupunktura do této pseudovìdecké
oblasti? Na to odpovídají dalí dva autoøi podrobným rozborem. Akupunktura podle nich ani zdaleka není jednotnou
homogenní disciplínou, ale komplexem nejrùznìjích variant,
rùzných filozofických názorù i praktických postupù s rùznou terapeutickou hodnotou. Pøesvìdèivì dokazují a dokumentují, e akupunkturu lze èlenit na tøi odliné vìtve.
Jednou je klasická, pùvodní èínská akupunktura. Pøedstavy o ní jsou vak u nás zkresleny
tím, e k nám byla importována jen její jedna
forma, tzv. Tradièní èínská medicína, vzniklá
v dobì èínské kulturní revoluce umìlou redukcí
a standardizací teoretických principù èínské akupunktury, která byla ve skuteènosti daleko bohatí a variabilnìjí. Dalí formy celotìlové akupunktury existují v jiných státech Orientu, napø.
Zpravodaj SISYFOS 3/2002

v Japonsku i Koreji, a do spektra variant se roztìpila v
souèasné dobì akupunktura v USA. Vem formám této klasické akupunktury je podle autorù spoleèná mystická filozofie a
víra v existenci specifických aktivních bodù a drah. Vìdecky
vak nebyla prokázána ani jejich existence, ani platnost výchozích teoretických principù akupunktury. Autoøi proto povaují klasickou akupunkturu za historicky zajímavou, ale
dnes ji anachronickou metodu lidové medicíny, která nemá
místo v moderní medicínì.
Druhou vìtví je moderní akupunktura, která se úspìnì
rozvíjí v západních zemích. Oprotìná od mystických a mylných názorù je pouívána jako uiteèná reflexní metoda
v pøesných indikacích v øadì lékaøských oborù, ve fyziatrii,
neurologii i anesteziologii.. Autoøi popisují nìkteré z tìchto
moderních postupù, napø. akupunkturu segmentální nebo ve
spoutìcích bodech, a její efekt vysvìtlují racionálnì jako
výsledek reflexního a placebového mechanismu.
Tøetí oblast akupunktury tvoøí vyslovenì pseudovìdecké
metody, pøedevím Vollova elektroakupunktura, která má
umonit diagnózu nemocí i volbu lékù mìøením elektrických
potenciálù v místì aktivních bodù. Jako mýtus nebo podvod
hodnotí také léèbu prostøednictvím tzv. mikrosystémù, jakýchsi otiskù, projekcí celého organizmu ve zmenené podobì na
kùi. Tyto metody autoøi neváhají povaovat za arlatánství.
Analyzují je z rùzných hledisek, popisného, experimentálního,
logického a vývojového, a snesli mnoství pøesvìdèivých argumentù, které vyvracejí principy tìchto metod. Tato èást
jejich knihy bude zøejmì nejvíce napadána, protoe právì tyto
dvì metody, módní a lukrativní, jsou èeskými akupunkturisty
preferovány, zatímco støídmé a vìdecky zdùvodnìné postupy

západní, zmodernizované akupunktury jsou jim témìø neznámé.
Kniha je podle naeho názoru velice cenná, protoe je
jedinou objektivní a vestrannou analýzou akupunktury v
naí literatuøe, co kontrastuje
s vydáním desítek, moná stovek knih a uèebnic, propagujících nekriticky varianty sporné, mylné a pseudovìdecké.
Je koncipována zdaøile. Rozumné bylo zaøazení podrobného
objektivního popisu tradièní
akupunktury na zaèátek knihy, take ètenáø má monost
konfrontace tradièního výkladu s racionální kritikou. Èlenìní akupunktury na tøi vìtve je
originální, ale pøesvìdèivé a mùe být východiskem i pro
posuzování akupunktury naimi lékaøskými organizacemi a
zdravotnickými orgány pøi rozhodování o jejím event. zaèlenìní do rámce moderní medicíny. To je hlavním cílem knihy:
autoøi chtìjí, aby se moderní akupunktura stala uznávanou a
bìnì uívanou, demýtizovanou souèástí medicíny, zatímco
akupunktura pseudovìdecká by mìla být jednoznaènì odsouzena jako metoda non lege artis. A klasická akupunktura by
mìla zùstat jen jako dokument obdivuhodné snahy nìkdejích èínských léèitelù vysvìtlit podstatu zdraví a nemoci a
také svìdectvím jejich obrovské píle a fantazie.

Vìda kontra iracionalita 2: kolektiv autorù
Jiøí Heøt
Èeský klub skeptikù Sisyfos vydal ve spolupráci s
Tiskovým odborem Akademie vìd ÈR sborník èlánkù,
které se zabývají kritickou analýzou nìkolika závaných
aktuálních problémù. První, stejnì nazvaný sborník,
který vyel pøed 3 lety, se vìnoval pøedevím problematice tzv. alternativní medicíny, druhý sborník má
zábìr daleko irí. Byly do nìj zaøazeny po pøepracování a doplnìní ty pøednáky, které vzbudily v minulých
tøech letech nejvìtí zájem posluchaèù cyklu Vìda kontra iracionalita, který u sedmým rokem organizuje
Sisyfos a AV ÈR. Sborník nepochybnì vyvolá rozsáhlou
polemiku, protoe se staví proti postmodernímu, relativizujícímu pohledu na svìt, a øadu bludných názorù a
mýtù podrobuje tvrdé kritice.
Ji úvodní èlánek doc. O. Jelínka, nazvaný Postmodernismus
a exaktní vìdy, jasnì a razantnì odmítá pøesvìdèivými argumenty postmoderní filozofii a názory jejího hlavního propagátora v èeských pøírodních vìdách, prof. Neubauera. Filozofie se
týká i dalí téma, Popperova falzifikace, která je podle prof. J.
Heøta u nás mnohými vìdci pøejímána zcela nekriticky, aèkoliv
má evidentní slabiny a je moderní filozofií ji pøekonána.
Zajímavý je skeptický pohled dr. J. Grygara na monosti existence jiných civilizací ve vesmíru, i popis nejrùznìjích optických jevù v atmosféøe z pera prof. J. Bednáøe, které jsou èasto
vydávány za vesmírné lodi  UFO. Velice aktuálním tématem je
udávané nebezpeèí mobilních telefonùl pro zdraví èlovìka.
Podle doc. L. Pekárka a jeho pøesvìdèivých argumentù jsou
mobilní telefony zcela bezpeèné, jde o typický novináøský mýtus.
Stejnì je úèelovì zvelièováno a zneuíváno riziko jaderné energetiky. Prof. B. Heømanský zasvìcenì popisuje bezpeènostní
opatøení jaderných elektráren a dokazuje, e strach je naprosto
Zpravodaj SISYFOS 3/2002

iracionální, neodùvodnìný a vyplývá z neznalosti. Navazující
èlánek Ing. F. Vaòka pak dokazuje, e alternativní zdroje energie mohou být jen èásteèným pøíspìvkem k zajitìní energie
pro lidstvo a e se bez jaderné energie zøejmì neobejdeme.
Vìtí strach ne z jaderné energetiky bychom mìli mít z vlivu
zneèitìní pøírody, zejména ovzduí, na zdraví èlovìka. Dr. R.
J. rám uvádí podrobnou analýzu vlivu zneèitìného ovzduí
na obyvatele severoèeské pánve. Nebezpeèí, e onemocníme
rakovinou nebo nemocemi dýchadel není sice velké, jak se
èasto lidé domnívají, ale závanì mohou být pokozeny genetický materiál a reprodukèní funkce. Ohroeny proto mohou
být budoucí generace.
Stejnì iracionální, jako je boj proti jaderné energetice, je
hnutí proti geneticky modifikovaným potravinám. Prof. J. Drobník analyzuje sociologické a politické koøeny tohoto hnutí
a dokazuje, e strach nevyplývá jen z nevìdomosti, ale je
vytváøen umìle, a e vznik hnutí souvisí s postmoderními
a levièáckými tendencemi ve spoleènosti. K alternativní medicínì se z pozice pøírodovìdce vrací doc. V. Mornstein. Podle
jeho názoru není tøeba zkoumat úèinnost postupù této pseudovìdy experimentálnì ani zkouet tyto metody v praxi,
protoe jejich principy lze snadno vyvrátit z konfrontací s moderní pøírodovìdou a bezpeènì ovìøenými pøírodními zákony.
Iracionalita se íøí do vech oblastí ivota. Ve kolství je to
napøíklad masivní propagování Waldorfských kol, které vycházejí z bludné mystické, antroposofické filozofie R. Steinera. Na rozpory výuky na tìchto kolách s moderní pedagogikou upozoròuje prof. J. Heøt. Typickým pøíkladem íøení
iracionality je íøení a vznik nových sekt. Jejich skuteèná
povaha, jak ukazuje dr. Z. Vojtíek, nemá nic spoleèného
s duchovními cíli velkých církví a pøedstavuje pro svedeného
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jedince i pro spoleènost znaèné nebezpeèí. Jednou z hlavních
pøíèin íøení nerozumu a pseudovìdy je scestná politika vech
médií, jejich zájmem je pøilákat posluchaèe a ètenáøe za
kadou cenu, bez ohledu na serióznost a pravdivost informací. V minulosti tomu tak nebylo, jak dokládá redaktorka
V. Nosková, která srovnává úroveò dneního tisku s èasopisy
minulých dvou století. Dnes k íøení dezinformací a iracionality výraznì pøispívají také elektronická média, jak vyplývá
z analýzy P. Vachtla. Sisyfové dokazují, e do vìdy a techniky iracionalita nepatøí. Je vak integrální souèástí a vlastnì
podmínkou specifického literárního ánru, sci-fi literatury. Její

povahu a historii vysvìtluje O. Neff, který zdùrazòuje, e scifi nelze zamìòovat ani za vìdu, ani za pseudovìdu. Sborník
je ukázkou íøe problému iracionality v naí spoleènosti a tedy
také íøe zájmu klubu Sisyfos. Pøedevím je ale cenným pøíspìvkem do souèasných diskusí nad øadou aktuálních témat
zejména proto, e místo spekulování, úvah a subjektivních
dojmù pouívá metody kritického racionalismu, resp. moderního skepticismu. Øada problémù a témat se ètenáøi po prostudování argumentù, uvádìných ve sborníku, bude jevit daleko jinak, ne jak mu je pøedkládají zastánci rùzných pseudovìd
a postmoderních postojù, a také vìtina médií.

Mýty v zrcadle vìdy a fantazie: Jita Splítková
Pavel Vachtl
Ne vechno nám mohou archeologické výzkumy objasnit
zcela pøesnì. Je to pochopitelné  èím se díváme do vzdálenìjí minulosti, tím je tìí zrekonstruovat obraz dané civilizace, kultury. V tomto prostoru také autorka operuje  vychází
z dochovaných faktù a ptá se po jejich neznámých souvislostech a dùvodech jejich vzniku, které jsou nám doposud
skryty. Moná øeení takových otázek na hranici poznaného
ale nebývají zpravidla jediná. Proto je zde legitimní místo pro
nejrùznìjí spekulace.
Jita Splítková také spekulativní fikci, tj. iroký ánr na
pomezí literatury faktu a sci-fi, vìdomì píe. Od naprosté
vìtiny tzv. záhadologù se vak odliuje tím, e zbyteènì
nespekuluje tam, kde je vìc ji objasnìna nebo kde je mono
najít øeení pøirozené. Její øeení jsou z rodu tìch, která se
obejdou bez mimozemanù, tajemných sil èi nadpøirozených jevù. Prozaická skuteènost bez vech tìchto pomùcek se
toti ukazuje jako daleko zajímavìjí, ba i fantastiètìjí. Jakoto klíè k odkrytí historických souvislostí slouí autorce èasto
mýty - a zde nelze nevzpomenout, e podobnì kdysi Schliemann objevil ztracené mìsto Tróju. Autorka zkoumá napø.
staroøecké mýty o bohu Héfaistovi a zjiuje, e podobnou
postavu lze nalézt i v mytologiích jiných národù a e pøedlohou k ní mohl být i skuteèný èlovìk, nejspíe geniální konstruktér. Héfaistovi bývá mj. pøipisováno autorství robotického stráce Kréty - obra Talóse. Jita Splítková zde rekapituluje
technické dovednosti starých Øekù a sleduje následnou linii
automatù a androidù v historii lidstva. Dalí zajímavostí starých Øekù byl také druh vodou neuhasitelného bojového
ohnì, který trochu pøipomíná dnení napalm. V mýtech se
také vyskytuje øada bájných bytostí a chimér  kombinovaných bytostí, èasto uctívaných a obávaných. Napø. obdoby
ptáka Fénixe se objevují v mýtech rùzných kultur a autorka

logicky dovozuje souvislosti tohoto mýtu s pøirozenými jevy.
Jakoto zvlátní typy chimér jsou prezentovány také smíené
typy pohlaví u lidí  hermafroditi, androgyni, transsexuálové.
Autorka vychází pøi jejich analýze z biologického základu
èlovìka a jeho sexuality a asi nepotìí rùzné spolky feministek, gayù, lesbièek apod., které èasto militantnì propagují
jakékoliv abnormality a chimériènosti, biologicky ovem nefunkèní. Kulturní i hmotné artefakty Latinské Ameriky jsou
zde rozebírány trochu v duchu knih Thora Heyerdahla nebo
Miroslava Stingla. Jita Splítková mj. nachází na malbách rùzných kultur po celém svìtì velmi podobné geometrické motivy tøí schodovitých stupòù. Výklad pokraèuje analýzou pravìkých jeskynních maleb u Lascaux a nástinem
pravdìpodobného smyslu megalitických staveb. Kniha konèí
jedním novodobým mýtem  tzv. Bermudským trojúhelníkem,
pøièem známé katastrofy letadel a lodí v nìm jsou vyloeny
jako dùsledek trojúhelníkù ponìkud lidských. Autorka váný výklad prùbìnì odlehèuje tematicky spøíznìnými povídkami z ánru sci-fi. Tento pøístup je v kontextu populárnì
vìdecké nebo spekulativní literatury celkem èastý - u nás ho
pouíval napø. spisovatel Ludvík Souèek a objevoval se i v
rozhlasovém poøadu Meteor. Ondøej Neff na zadním obalu
knihy øíká, e autorka se nesnaí nabízet senzaèní odpovìdi
a netváøí se pøitom autoritativnì. I v tom se ostatnì pozitivnì
lií od velké èásti dneních záhadologù. Místo toho rozehrává otevøenì tu více, tu ménì volnou hru s fantazií. Je to ale
snìní, které pøeci jen stojí na pevné zemi a proto ètenáø této
knihy nemusí mít obavy, e se mu pøíli zatoèí hlava autorka volbou pøísluné literární formy vdy sdìluje, co a s
jakou (ne)závazností se právì hraje. Knihu lze tedy doporuèit
jak milovníkùm záhad a sci-fi, tak i pøíznivcùm støízlivé analýzy lidské historie a svìta kolem nás.

Nebyli jsme vyslanci z jiných vesmírù
Vìra Nosková

Nebyli jsme vyslanci z jiných vesmírù, ale dva masití
skeptici z druhu Homo sapiens.
Spolu s Èeòkem Zlatníkem jsme opìt letos v létì navtívili Astrovíkend, který poøádá Bludným balvanem
ocenìný èasopis Astro dvakrát do roka. Dojmù bylo
mnoho. Jeden za vechny.
Zastavili jsme se u mue, který s nakalivým nadením
vysvìtloval kolemjdoucím: Z mobilních telefonù se dìlají
nádory na mozku. To se dneska u ví. Jene my jsme vyvinuli tady ten odruovaè elektromagnetické energie. Vona se
toti mùe v tìle bloknout, mìstnat nebo stagnovat. Ale kdy
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si pøilepíte na mobil tadyhleto - no øíkáme
tomu psychosomatická artterapie, ukazuje nám
umìlohmotnou samolepku ve tvaru koleèka o
prùmìru necelé dva centimetry  tak kolik vám
zaplatím? skáèu mu do øeèi, abychom pøeli
rovnou k vìci. Chlapíkovi zahoøí líce: Tøi stovky. Co to dneska je? Tváøím se jako kolegynì
z brane a spiklenecky utrousím: ale ekonomicky je to, mezi námi, fantastický dob! Mu
se rozhlédl a ztiil hlas: Dámo, v tomhle státì
má mobil devìt milionù lidí. Pøedstavte si, e
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by si to koleèko vichni koupili! Pøedstavuji si to a øíkám
mu: tak to by mìli o koleèko víc.
V koutku poznáváme za stolkem tváø známou z fotografie.
Astroloka a redaktorka z Astra, paní Grièová! Není to tak
dávno, co jsme od ní èetli ustaraný èlánek týkající se duchovní úrovnì skeptikù. Dokonce nám tak trochu mateøsky vyèetla, e se vìnujeme Bludným balvanùm, zatímco nae dìti jistì
strádají nedostatkem pozornosti a lásky. Radostnì jsme k ní

pøikroèili, pøedstavili se jí, a ujistili jsme ji, e nae dìti jsou
vìtinou u znaènì odrostlé, a nai péèi u tolik nepotøebují.
Rodiny jsou v poøádku, a my nejsme ádní inkvizitoøi, naopak, rádi se radujeme a smìjeme. Paní Grièová nebyla mocna
slova. Chvíli jsme vyèkávali její reakce, ale pak jsme li o
stánek dál, lákadel bylo mnoho.
Za dva mìsíce pøiel Èenìk Zlatník s èerstvým úvodníkem
z Astra, který pro zajímavost pøetiskujeme.

Ozvìny astrovíkendu
Jarmila Grièová
Blíí se dalí Astrovíkend na praském Výstaviti, na který
se doufám tìíte stejnì tak, jak se na nìj tìím já. Kadoroènì
se na nich setkávají a komunikují lidé stejné krevní skupiny,
objímají se staøí pøátelé a vznikají pøátelství nová. Pro nás
lektory a pracovníky Astra je to sice záleitost docela namáhavá (vìtinou u nemáme ty hlavy nejèerstvìjí a jenom
obtínì se pøeorientováváme z klienta na klienta), ale díky
pozitivní energii, je ze vech lidí pøímo sálá, se zvládne i to,
a opìt se dokáe, e poøád jetì vítìzí duch nad hmotou.
Kdy jsem na posledním Astrovíkendu sedìla u stoleèku,
pøistoupili ke mnì v jednom z neèetných momentù, kdy pøed
ním bylo volno, pán s dámou. Automaticky jsem se jich
zeptala na datum a místo narození a hned jsem se dozvìdìla,
e mé sluby nevyadují, neb jsou vyslanci spolku Sisyfos a
jdou se jenom tak podívat, jak takový Astrovíkend vypadá.
Pøiznám se, e mi jejich sdìlení vyrazilo dech natolik, e jsem
nebyla schopna nejen slova, ale byla jsem dokonce tak konsternována, e jsem si ani na kus papíru nepoznamenala
moment, kdy se tato vskutku zaznamenáníhodná událost stala. Dokonce jsem ani nechytila redakèního fotografa pana
Kòapa, aby zastavil èas a vechny tøi nás zvìènil v barvì.
Rozhovor se sisyfovci probíhal kupodivu kultivovanì. Hlavnì
pán z výe zmínìného páru (omlouvám se, e neuvádím jeho
jméno z mé strany nejde o to, e bych ho ignorovala, ale o
to, e si jména a tváøe lidí prostì nepamatuju. Vem mým
novým známým vdycky øíkám, e kdy se na ulici budu
tváøit, jako e je nevidím, není to z mé pýchy, ale proto, e
nevím, kam je zaøadit. Jediné, co mì bìhem ivota ponìkud
potìilo, bylo zjitìní, e stejným neduhem trpìl i Alfons

Mucha) byl velice roztomilý a neustále mì ujioval, e sisyfovci mají dìti u dost velké na to, aby si vydìlávaly samy a
aby neèekaly na to, e jim zmrzlinu koupí rodièe (èím
naráel na mùj fejeton, který se týkal udìlení Bludného balvanu naemu èasopisu). Poté se mì zeptal, zda je mezi
astrology velká konkurence a zda na sebe navzájem v profesi
neárlíme. To u se mi pomalu zaèínala vracet øeè a hodlala
jsem se také stejnì laskavì a kultivovanì zapojit do debaty.
Pøi prvním náznaku takového nebezpeèí se oba skeptici rychle omluvili, rozlouèili a zmizeli nìkde v hlubinách Køiíkova
pavilonu. Já mám od té doby, ale tìké dilema: byli to
opravdu sisyfovci? Nebyli to vyslanci z jiných vesmírù, kteøí
se za nì jenom vydávali? Hodinu, kdy jsme se setkali, jsem si
zapomnìla poznamenat, nikdo je se mnou nevidìl a fotografii
nemám. Nemám tedy ádný dùkaz o tom, e jsme spolu
mluvili, e jsme si dokonce podali ruce a e to na ádném z
nás nezanechalo pøílinou újmu. Doufám, e mi tento Astrovíkend donese stejnì plodné a pøíjemné setkání. V pøípadì,
e se to podaøí, slibuju, e si nezapomenu poznamenat moment a navíc urèitì seenu pana Kòapa a poprosím ho, aby
nás vyfotografoval. A potom na vlastní oèi vichni uvidíte, e
je moné, aby setkání astrologa se skeptikem probìhlo, ani
by se navzájem pokousali.
Redakèní poznámka:
Astrovíkend je záitek z druhého bøehu, ezoterická trnice na
ni se hned tak nezapomene. Nejblií probìhne na praském
Výstaviti o prvním listopadovém víkendu.

Trik shaolinských mnichù s eleznou deskou
Bernd Harder

(pøeloil Milan Urban z nìmeckého èasopisu Skeptiker)
Legendární shaolinské mnichy obklopuje mystická aura
neporazitelných superbojovníkù  v neposlední øadì díky èetným
pøíznivcùm Východu.
Pøi svém nìmeckém turné na podzim roku 2000 pøedvádìli
mladí mui z èínské provincie Henan vedle razantních bojových scén a dokonalého ovládání tìla také popøení zákonù
hmoty jak bylo pøedem oznamováno. Je ale skuteènì moné,
nechránìnou hlavou rozbít ocelovou desku? Tento zdánlivì
neuvìøitelný vrchol shaolinské show je uaslému publiku vysvìtlován pùsobením tajemné energie. Dva inenýøi a fyzici
Gerhard F. Hubner a Gottfried Hribernig z rakouské firmy
Voest-Alpine to vak chtìli vìdìt pøesnì. Podaøilo se jim
získat oba zlomené kusy desky a zjistili: nejednalo se o ádnou
ocel, nýbr o bílou litinu  tvrdou, ale velmi køehkou. Pøi
tuhnutí vzniká v tomto materiálu vnitøní pnutí, take je potom citlivý na náraz. Pøi makroskopickém vyetøení domnìlé
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ocelové desky vykazoval povrch silné nerovnosti a
prohlubnì, které pøi
úderu pùsobí jako
záøezy a usnadòují
tak zlomení. Také
vysoký obsah síry
a fosforu pøispívá
ke køehkosti vysvìtluje dr. Hubner.
Zkusili jsme zlomeným kusem uhodit o hranu stolu.
Vznikla trhlina napøíè a do 3/4 tlou- 13 -

ky materiálu, ale ten se jetì nerozlomil. Bylo snadné ho vzít
a ukazovat kolem, ale potom pøi ohýbání pomocí palcù a
ukazováèkù se pøi minimální námaze snadno zlomil.
Výsledek:
V pøedstavì laika se elezo pojí s pøedstavou mimoøádnì
tvrdých nebo masivních uitných pøedmìtù jako napø. rou-

bovák nebo ocelové výztue na stavbách. Vìdomì byla zapomenuta staletá zkuenost s výrobou mimoøádnì køehkého eleza,
které ale tak jako kdysi lze vyrobit a které mùe po urèitém
nácviku kadý rozlomit. K tomu je ale potøeba èas a chu,
vyzkouet zdánlivì nesmyslné nebo nemoné. Obojího se
èlovìku západního svìta nedostává.

Svìtlá postava èeské vìdy,

prof. dr. Otakar Matouek
Libor Pátý

Kdy jsem v øíjnu 1948 zaèal studovat na pøírodovìdecké fakultì Karlovy univerzity, pídil jsem se po souvislostech fyziky s ostatními vìdami a rád bych byl také
uspokojil svou náklonnost k historii. Upoutala mne tak
snadno jedna z tabulek s názvy ústavù na tehdejí
hlavní budovì fakulty ve Vinièné ulici è. 7. Byl to
Ústav pro obecnou pøírodovìdu a semináø pro metodiku a dìjiny pøírodních vìd. Øeditelem byl prof. PhDr.
Otakar Matouek. To jméno jsem pøece znal! Shodovalo
se s jménem éfredaktora èasopisu Vesmír, který jsem
odebíral u za za gymnaziálních studií.

Prof. Libor Pátý vzpomíná
Foto: Jiøí Nosek
Matoukovy semináøe se konaly nikoliv v posluchárnì, nýbr
ve velké místnosti knihovny a èítárny Matoukova ústavu. Ta
se vyznaèovala podél zdí umístìnými regály s pøevánì cizojazyènými monografiemi, publikacemi a èasopisy vzornì roztøídìnými podle oborù a v historické èásti podle pøísluných
epoch. Vechny publikace byly volnì pøístupné posluchaèùm
k prezenènímu studiu. U velkého stolu èele sedìl profesor a
po jeho pravici host semináøe  obvykle významný odborník
se vztahem k probíranému tématu. I po pùl století si vzpomínám, e mùj první semináø mìl pro celý semestr téma sebevrada.
Zpoèátku se ale nìkolik pøednáek vìnovalo Masarykovi a jeho
dílu. Byl to chytrý a tehdy kuráný èin: za téma skryl pøednáky o TGM. To byla u doba, kdy Masaryk zaèínal patøit
mezi personae prohibitae. Dalí lekce byly vìnovány rùzným
aspektùm suicidia a hosty byli lékaøi, psychiatøi, statistici,
kriminalisté a historici.
Jiné semináøe se vìnovaly geologii a uplatnìní metod ostatních pøírodních vìd v ní. Vzpomínám si, e jedna z lekcí byla
v terénu. Seli jsme se v Jinonicích a profesor nás vedl na
prohlídku jinonické výiny  Vidoule  a vykládal nám, jak
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v tìchto místech byla v dávných dobách hladina moøe a
Vidoule byla ostrovem. Ukazoval nám na vybraných místech
dùkazy svého tvrzení pomocí nálezù usazenin. Od kolegù,
kteøí byli geology, jsem se pøitom dozvìdìl, e profesor
organizuje kadoroènì Letní kolu, asi desetidenní exkurzi
pro studenty geologie ale i dalí zájemce do terénu, a to
v okolí Srbska na svazích kotliny Berounky. Jiný celosemestrální semináø byl vìnován spiritismu. Do semináøe se Matoukovi podaøilo zahrnout i podstatné informace o psychologii a o mylenkách Freudových. Pøirozenì, e nelo o propagaci
okultismu, ale o odkrytí pøíèin sklonu nemalé èásti spoleènosti k nìmu. Jedna z lekcí se zabývala monostmi vyuití
kreseb a maleb medií a pacientù v hypnóze k diagnostickým
cílùm.
Matouek si dával velmi záleet abychom se snaili nalézat
souvislosti mezi jednotlivými obory a fenomény. A po desítkách let, kdy ve vìdì zaèal být pociován nedostatek propojení mezi vìdními obory, a bylo a stále je voláno po interdisciplinaritì, jsem ocenil, s jakým pøedstihem s tím profesor
Matouek pøicházel. Semináøe mìly jetì dalí cíle, vést vìdecký dorost k schopnosti soustøedìnì naslouchat a pohotovì vytváøet vlastní stanoviska a ta umìt formulovat a podpírat
argumenty v diskusi. Podnìcovat a vést diskusi se mu daøilo
se skuteèným mistrovstvím. Otevíral nám svìtovou vìdu, její
pracovní zpùsoby a zvyklosti. Bylo nám s profesorem Matoukem a mezi sebou v jeho pøítomnosti dobøe.
Tato nejsvìtlejí èást mého vysokokolského studia netrvala
bohuel dlouho. U ve ètyøicátém devátém roce jsem se
setkával s utìpaènými poznámkami kolegù  svazákù  na
matematice a fyzice, kam e to chodím a co je to za reakcionáøe ten Matouek. Pak se zdvihla veliká tvanice proti
nìmu: K èemu obecná pøírodovìda a jaké jsou to ty jeho
dìjiny pøírodovìdy. To ve u pøece vysvìtlil vevìdoucí
marxengelsismus a leninostalinismus dávno. Následovalo zruení Ústavu, Matouek ztratil své místo. Kritické mylení se
stalo chybou, høíchem a nakonec dùvodem k perzekuci.
Po profesorovi mi zbyla jeho kníka Èlovìk kritizuje pøírodu,
roèníky Vesmíru a krásný pohled s povzbuzujícím pozdravem,
který mi odvánì poslal do tábora nucených prací v roce 51.
Hlavnì mi po nìm zùstalo jeho hrdé poselství o svobodné
svìtové vìdì neomezované doktrináøstvím a pøesvìdèení, e
není v ivotì vìtí radosti, ne radost z poznávání. Nevìdìl
jsem, jak hluboko se jeho pøíklad vetknul do mé due, teprve
kdy po letech jsem se zaèal podvìdomì pokouet to dìlat
jako on. A dnes vidím, e semináøe pro studenty matematicko-fyzikální fakulty, které jsem poøádal pod ochrannou
rukou Jednoty matematikù a fyzikù, zamìøené na obecnou
vzdìlanost, vìdeckou pospolitost ve svìtovém mìøítku a metody práce ve fyzice mìly své koøeny u Matouka. Matoukovo kritické mylení mne pøivedlo i k podílu na zaloení
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Kruhu nezávislé inteligence a pozdìji Sisyfa, a pomohlo mi
v práci a rozhodování na ministerstvu kolství po pøevratu.
Otakar Matouek, praský rodák (14. 1. 1899) studoval na
gymnáziu v Truhláøské ulici. U jako student napsal populární
kníku o astronomii a ta byla skuteènì pozdìji vydána tiskem. Studoval na filozofické fakultì pøírodní vìdy a navtìvoval také pøednáky na lékaøské fakultì. Nejvíce se zajímal
o geologii. Doktorát získal u v osmém semestru ve svých 21
letech a pìt let poté se habilitoval. Vìnoval se zejména studiu
horotvorných procesù probíhajících na Mìsíci a je objevitelem
metody urèování relativní datace geologických pochodù.
V mezidobí pobyl na Sorbonnì a nìkolika dalích významných evropských a amerických univerzitách. Zaèal se zabývat
dìjinami geologie a pøírodovìdy vùbec a odsud se dostal
k filozofii. Pro obor filozofie a dìjin pøírodních vìd byl jmenován mimoøádným profesorem. To bylo ovem tehdy neplacené povolání a svou obivu nael v Ès. rozhlase, kde pracoval pro rozhlasové vzdìlávací programy. Úspìchy v této práci
ho pøivedly k postavení ústøedního øeditele pøednákových
a vzdìlávacích programù ès. rozhlasu. To u také pracoval
v redakci Vesmíru (1923). Pozdìji se stal jeho éfredaktorem

a Vesmír pøivedl a k tøicetitisícovému nákladu. V uèitelské
práci na pøírodovìdecké fakultì pøiel s mylenkou poøádat
Letní koly pro posluchaèe biologicko-geologicko-geografických oborù, pro nì získal i pøední profesory fakulty.
S nástupem Nìmcù byl z rozhlasu proputìn a brzy potom
byly zavøeny vysoké koly. Musel pracovat v továrnì. Vydávání Vesmíru se mu pøesto podaøilo udret za vydatné pomoci
manelky po celou dobu protektorátu. Øídil ho a do roku
1950, kdy byl donucen odejít z veøejného ivota.
V roce 1950 skonèila existence ústavu i Matoukova vysokokolská dráha. Ten se od té doby mohl vìnovat díky Ès.
lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì dìjinám lékaøství a osobnosti J. E. Purkynì. Teprve v sedmdesátých letech mu bylo
dovoleno vycestovat, kdy se stal hostujícím profesorem na
slavném CALTECu, Kalifornské univerzitì v Berkeley. Po návratu pak smìl externì pøednáet na Pøírodovìdecké fakultì
UK. Pøes kruté a nesmyslné postiení jeho díla a zámìrù se
nezlomil ani nezatrpkl. Stále se snail pøesvìdèovat pracovníky fakulty blízké jeho oboru o potøebì obecné pøírodovìdy
a rád jim pomáhal. Byl plný zájmu o nai vìdu a spoleènost
a do svého konce (1994).

Zprávy, informace, nápady, návrhy
Spolupráce Sisyfa s Jednotou èeských matematikù a fyzikù
Jiøí Grygar
Jednota èeských matematikù a fyzikù (JÈMF) je patrnì
vùbec nejstarí dosud fungující vìdeckou spoleèností u nás,
nebo byla zaloena ji roku 1862. Mezi jejími èleny jsou jak
vysokokoltí tak støedokoltí uèitelé z celé republiky, dále
pak vìdeètí pracovníci, studenti a dalí zájemci o matematiku
a fyziku. Jednota vyvíjí velmi bohatou èinnost publikaèní
(vydává napøíklad dvoumìsíèník Pokroky matematiky, fyziky
a astronomie, Rozhledy matematicko-fyzikální, atd.) a pøednákovou. Má dvì vìdecké a dvì pedagogické sekce a øadu
místních poboèek, pøevánì v univerzitních mìstech. Organizuje také matematické a fyzikální olympiády. Poèátkem èervence 2002 se konal øádný sjezd JÈMF na Slezské univerzitì
v Opavì, jeho jsem se úèastnil jako delegát Fyzikální vìdecké sekce. V diskusi jsem upozornil na problém stále se
rozmáhající iracionality, která zachvacuje témìø vekeré sdìlovací prostøedky, ale dokonce i politiku a referoval jsem o

nìkterých akcích Sisyfa, zejména pak o X. evropském kongresu skeptikù v Praze v záøí roku 2001 a o tradici udìlování
Bludných balvanù Sisyfa. Mùj pøíspìvek vzbudil na sjezdu
dobrý ohlas, take jak novì zvolený pøedseda JCMF doc.
Stefan Zajac z MFF UK v Praze, tak mnozí delegáti vyjadøovali
svou podporu a porozumìní naemu úsilí o nápravu ve vìci
kritického vìdeckého mylení. Zejména pak by mnohé poboèky uvítaly, kdyby k nim èlenové Sisyfa mohli obèas zavítat
s pøednákami o skeptických problémech pro fundované posluchaèe, tj. zejména uèitele matematiky a fyziky na støedních
kolách a studenty. JÈMF má prostøedky na úhradu cestovních nákladù i ubytování lektorù jako i na výplatu honoráøù.
Vekeré podrobnosti o èinnosti JÈMF a pracovních kontaktech na jednotlivé sekce a poboèky lze nalézt na internetu:
www.jcmf.cz

Výroèní zasedání výboru ECSO v Rossdorfu
Jiøí Grygar
V sobotu 5. øíjna 2002 se uskuteènilo v zasedací síni
Istanbul hotelu Aron v Rossdorfu u Darmstadtu výroèní zasedání výboru Evropské rady skeptických organizací (ECSO),
jejím èlenem je Sisyfos od r. 1995. Zasedání øídil pøedseda
ECSO Amardeo Sarma a úèastnili se ho pøedstavitelé 7 èlenských organizací z Belgie, ÈR, Francie, Holandska, Nìmecka,
védska a výcarska. V období od praského kongresu dolo
k pøevedení financí ECSO z úètu v Belgii (pokladník Tim
Trachet) do Nìmecka (pokladník Martin Mahner). Na úètu
ECSO je tè. bezmála 5 000 euro, ale tato èástka se zøejmì
zvýí po doplacení dluhù nìkterými èlenskými organizacemi.
Vzornou platební morálku mají organizace v ÈR, Francii a
Nìmecku. A. Sarma uvedl, ze nìmecká organizace GWUP
Zpravodaj SISYFOS 3/2002

vydává titìné letáky k rùzným aktuálním tématùm z pohledu kritické skeptické metody a prodává je za jednotnou cenu 2 euro. Jeliko letáky píí
European Council
povolaní experti za honoráø, není
of Skeptical
Organisations
moné je volnì íøit na WWW, ale
GWUP nabízí národním organizacím,
sdrueným v ECSO, aby si tyto letáky pøekládali do národních
jazykù a íøili je pak v daném jazyce podle vlastního uváení,
bez placení autorských práv do Nìmecka. Naopak ECSO
uvítá vhodné zprávy tohoto typu, pøevzaté od jednotlivých
skeptických organizací, pøièem poadují podklady v nìmèinì, angliètinì popø. francouztinì. ECSO by uvítalo, kdyby-

ECSO
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chom v naem titìném i elektronickém Zpravodaji mìli alespoò obsahy a pøípadnì abstrakta v angliètinì nebo nìmèinì.
Toté platí pro nae publikace, které vzbudily na zasedání
znaèný zájem (Vìda kontra iracionalita I a II, Akupunktura).
Výbor ECSO by mìl zájem vysílat své pøedstavitele na národní konference, pokud by lo pøekonat jazykovou bariéru.
ECSO bude posilovat spolupráci s mimoevropskými skeptickými organizacemi, zejména pak s CSICOP a indickou skeptickou asociací. ECSO vyvine úsilí, aby bylo registrováno jako
poradní orgán Svìtové zdravotnické organizace (WHO) pod
koordinací prof. Wima Betze (Belgie). V tomto orgánu by mìl
zastupovat Sisyfa prof. J. Heøt. Tim Trachet (Belgie) byl povìøen funkcí tiskového tajemníka ECSO. Ve dnech 5.7. záøí
2003 se uskuteèní v Londýnì XI. evropský kongres skeptikù,
pro nìj se u nyní vybírají vhodné referáty. Podrobnosti lze
nalézt na adrese: www.ecso.org/congress_2003.htm . V r. 2004
se pak bude konat v Evropì svìtový kongres CSICOP, ale

místo a termín nejsou dosud
urèeny. Z toho dùvodu se 3.
evropské sympozium skeptikù
uskuteèní a r. 2005. Funkèní
Comittee for the
období dosavadních èlenù výScientific Investigation
boru vak skonèí u r. 2004,
of Claims of the Paranormal
take patrnì bude potøebí uskuteènit zasedání národních pøedstavitelù ECSO pøi pøíleitosti
svìtového kongresu CSICOP. A. Sarma pøedloil výboru návrh
novì upravených stanov, o nìm se rozvinula delí debata.
Na základì pøipomínek zpracuje upravený návrh, který bude
projednán a podepsán per rollam. Výbor ECSO pøijal s povdìkem zprávu, e belgický astronom prof. Jean Dommanget
vìnoval do knihovny ECSO kompletní soubor spisù Michaela
Gauqelina, vìnovaný statistickým aspektùm astrologie. Pøítí
zasedání výboru ECSO se uskuteèní v prùbìhu XI. evropského kongresu skeptikù v Londýnì v záøí 2003.

CSICOP

Fyzikální sekce
ÈKS Sisyfos vyzývá fyziky a techniky rùzného zamìøení
k aktivizaci fyzikální sekce. Její potøeba je urgentní. Èasto se
na nás toti obracejí jednotlivci i úøady s prosbou o vyjádøení
k podezøelému výrobku, teorii nebo èinnosti. Mnohdy je esoterické pábení a nefunkènost èi zámìrný podvod zøejmý na
první pohled i laikovi, ale vyjádøení, postoj èi dokonce expertiza má svou váhu, a je èas od èasu od nás ádána. Sekce by

Pokraèuje cyklus
Vìda kontra iracionalita
26. záøí 2002

probìhla pøednáka profesora Zdeòka Veselovského pod názvem Iracionalita ve vztahu ke zvíøatùm. V druhé èásti podveèera se uskuteènila prezentace a prodej tøí knih vzniklých
z pera èeských skeptikù (viz upoutávky a informace o knihách v tomto Zpravodaji. Také na dalích pøednákách budeme mít pro návtìvníky k dispozici tyto knihy, a to s výraznou
slevou.)

24. øíjna 2002

probìhla pøednáka biologa doc. Lukáe Jebavého pod názvem: Iracionalita v problematice vyuívání pokusných zvíøat.
V druhé èásti veèera se uskuteèní plenární zasedání Èeského klubu skeptikù Sisyfos.

21. listopadu 2002

plánujeme pøednáku psycholoky Mgr. Heleny Klímové. Pøednese referát na téma Mýty a rituály v ivotì èlovìka. V druhé
èásti veèera by mìl odborník z oboru psychiatrie hovoøit o
duevnì nemocných kteøí, neléèeni, ovlivòují své okolí.

19. prosince 2002

bude pøednáet historièka Prof. PhDr. Vìra Olivová z Ústavu
èeských dìjin o Edvardovi Beneovi. Název pøednáky: Manipulace s moderními dìjinami.
Upozornìní:
Pøedbìná jednání s pøednáejícími jsou nìkdy dlouhá
a sloitá a dochází k rùzným zvratùm. Úplnì jasno
bývá pøiblinì 14 dní pøed pøednákovým veèerem.
Pøesnìjí a aktuální informace najdete na webových
stránkách Sisyfos: http://www.sisyfos.cz
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nemìla ubírat jejím èlenùm èas planým schùzováním. lo by
spí o operativní akce k jednotlivým zadáním.
Prosím ty, kteøí mají o práci ve fyzikální sekci zájem, aby
mì zkontaktovali.
E-mail: lano@centrum.cz, adresa: U studánky 18, Praha 7,
170 00.
Vìra Nosková

S lítostí oznamujeme,
e v záøí tohoto roku zemøel ve vìku 77 let

Doc. RNDr. Èestmír Jech, CSc.

Byl významným èeským fyzikálním chemikem,
znamenitým popularizátorem pøírodních vìd
a èlen Èeského klubu skeptikù Sisyfos.
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