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Zprávu o èinnosti v r. 2001 pøednesl prof. Heøt. Podal ji ve
zkráceném znìní, protoe byla v plném znìní publikována ve
2. èísle Zpravodaje. Doplnil ji aktuálními údaji o èinnosti
v posledním mìsíci. Pøipojil také zprávu o èinnosti brnìnské
poboèky (viz dále). Samostatnou zprávu podal ing. Battìk
o aktivitách spoleèensko-vìdní sekce.
V následující diskusi zaznìly kritické pøipomínky, týkající se
úrovnì Zpravodaje, zbyteèného vystupování SISYFA proti bulvárním tiskovinám, a také pøednáek v AV, kterým je vytýkán
pøíli velký prostor, na úkor diskuse. Kritické hlasy ale byly
ojedinìlé a èinnost pøedsednictva byla pøítomnými èleny schválena. Námìty pro dalí èinnost nezaznìly, ale mimo diskusi
podal dr. Mleziva návrh, aby se SISYFOS více zabýval také
psychosociálními aspekty pseudovìdeckých teorií a praktik a
aby se pokusil rozsah tìchto teorií a praktik v ÈR zmapovat.
Po diskusi následovaly volby. Z dosavadního pøedsednictva
ji nekandidovali ing. Battìk, Mgr. Galuèák, Mgr. Kunz a dr.
Ryska, vesmìs z dùvodu èasového zaneprázdnìní.
Novì byli navrení: Prof. Ing. Miroslav Kutílek, pan Milan
Urban, RNDr. Peter Zamarovský a Doc. RNDr. Èenìk Zlatník.
Protoe se dr. David nedostavil a nebylo jasné, zda má
o kandidaturu zájem, byla po diskusi provedena samostatná
volba dr. Davida. Zvolen nebyl, ale pokud bude mít zájem,
bude do výboru kooptován. Ostatní navrení, v celkovém poètu 15 osob, byli plénem jednomyslnì schváleni en bloc.
Na navazující schùzi zvoleného pøedsednictva zdùvodnil prof.
Heøt svou rezignaci na funkci pøedsedy. Novým pøedsedou
byla zvolena paní Vìra Nosková, místopøedsedou doc. Zlatník
a druhým místopøedsedou zùstává prof. Heøt. Jednatelkou
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a pokladní zùstává nadále ing. Kracíková a kontakty se zahranièím bude zajiovat dr. Grygar.
Prof. Jiøí Heøt vìnoval naemu klubu nìkolik let obìtavé
práce a zvýil jeho kredit svou odborností, pøemýlivostí
a osobním nasazením. Chtìla bych mu za nás vechny
podìkovat. Bude velmi tìké být pøedsedou po tomto
váeném vìdci. Snad budu moci ve své funkci zuitkovat
své novináøské zkuenosti. S prof. Jiøím Heøtem budu
úzce spolupracovat. Jeho vklad hlavnì v diskusi o léèitelství je vysoce odborný a inspiruje k pøemýlení i k smysluplným aktivitám.
Vìra Nosková

Zpráva o èinnosti
spoleèensko-vìdní sekce
ÈKS SISYFOS za rok 2001
Rudolf Battìk
V prùbìhu r. 2001 probìhlo 36 setkání vdy v pátek v 17
hod. v prostorách Èeského centra mezinárodního PEN klubu,
který nám poskytuje prostory bez finanèní náhrady. Zájem o
èinnost v sekci byl mimoøádný, take schùzky probíhaly i
v letních mìsících.
Pokud jde o obsahovou stránku, nedrela se sekce jen
uího programu obhajoby racionality vìdy a jejich výsledkù
proti vem formám iracionality, paranormality èi mytologické
ideologizace. Sekce pøijala do svého oznaèení i obecnìjí
polohu jako Støedisko rozprav o lidské situaci. V naich diskusích vystupovali jedinci s rozdílnou morálnì ideovou filozofickou orientací, religionisté i lidé náboensky vìøící. Takový
kontakt umoòoval hlubí analýzu odliných postojù i pokus o
výraznìjí definici sekulárnì humanistického pojetí èlovìka,
spoleènosti a svìta.
Z øad hostù i naich èlenù uvádím jména nìkterých
osob, které vystupovaly na setkáních: Dr. Zdenìk Eis se
vìnoval problému skupinové identity a pozdìji tématu vágnosti v ivotì èlovìka. Historik Jaroslav Opat výrazným zpù-
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sobem pøiblíil postavu T. G. Masaryka. Docent Bøetislav Fajkus poutavì rozebíral problém metodologie vìdy a Peter Zamarovský se vìnoval ve svém vystoupení vztahu mezi fyzikou, metafyzikou a filozofií. V èervnu byl pozván ombudsman
JUDr. Ota Motejl, který rozvádìl empiricko sociologické problémy této ústavní funkce. Prof. Pavel Materna 11. 5. pøiblíil
otázky logické sémantiky a na úvod zahrál jednu klavírní
Chopinovu sonátu. Kolega Patrik Janda promluvil o øízení
neziskových organizací a autor rozsáhlé Chaokracie Mirek
Vodráka èleny sekce okouzlil svým chaokratickým feminismem. Mimoøádnì upoutal prof. Milan Machovec, kdy uvaoval o sloité situaci èlovìka v tomto vìku. K úrovni páteèních
veèerù bohatì pøispíval také prof. Miroslav Kutílek vedle øady
dalích diskutujících èlenù a hostù.

Zpráva o èinnosti poboèky
BRNO
Aktivita poboèky SISYFOS Brno byla v období 2000  2001

ponìkud nií ne v minulých letech. Pøesto byly uspoøádány
ètyøi pøednáky: 20. 3. 2000: Humánní genetika a její etické
limity (prof. MUDr. J. marda, DrSc.), 21. 6. 2000: Stav
èeského skeptického hnutí, zpráva o konferenci skeptikù (doc.
RNDr. V. Mornstein, CS.), 1. 11. 2000: Záhady a síla kvantového spracovania informácie (prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.)
a 16. 5. 2001: Manipulace s genovými manipulacemi (prof.
RNDr. J. Drobník).
28. 11. 2001 se uskuteènila výroèní schùze, na které byly
provedeny volby do vedení poboèky, a kde byla také podána
zpráva o 10. Evropském skeptickém kongresu.
Nejvìtí individuální aktivitu projevoval doc. Mornstein, který
publikoval nìkolik zajímavých èlánkù v brnìnských Univerzitních novinách (nìkteré z nich se budeme snait pøetisknout
do Zpravodaje) a pøednesl 8 pøednáek v Brnì i v Praze.
Druhým mimoøádnì aktivním èlenem brnìnské poboèky je
prof. marda, který absolvoval 11 pøednáek a publikoval
6 èlánkù kritické, skeptické povahy, zamìøených vìtinou na
lidskou genetiku. Jednu skeptickou pøednáku realizoval pro
Univerzitu tøetího vìku ing. Kuèera.

10. Evropský kongres skeptikù
Omlouváme se, e se technickým nedopatøením do 3. èísla Zpravodaje SISYFOS, které mìlo obsahovat kompletní
souhrn abstraktù referátù pøednesených na kongresu, nedostalo nìkolik pøednáek. Zaøazujeme je nyní.

Globální oteplování a jiné mýty
Fred Singer
S. F. Singer je emeritním profesorem environmentálních vìd
na University of Virginia, presidentem washingtonského vládního projektu Science and Environmental Policy. Zabývá se
fyzikou atmosféry, byl pionýrem v oblasti satelitní technologie,
navrhoval pøístroje k mìøení atmosférických parametrù pomocí
satelitù, jako první se zabýval výpoèty produkce methanu,
jednoho z nejdùleitìjích skleníkových plynù. Je autorem
èetných knih o globálních efektech zneèitìní atmosféry.
Abstrakt pøednáky:
Strach z globálního oteplování má mnoho spoleèných
znakù s jinými dnes populárními pøedstavami, jakými jsou
UFOlogie, astrologie, kodlivé úèinky jaderné radiace nebo
vedení vysokého elektrického napìtí:
1. Velice malé vìdecké opodstatnìní. Jistìe existuje atmosférický skleníkový efekt, ale je významný?
2. Selektivní pouívání nìkterých empirických dat s ignorováním
dat opaèných. Satelity, balonové sondy a øada dalích
zdrojù toti nepotvrzuje souèasné oteplování.
3. Dezinterpretace jiných dùkazù. Napø. oteplování hlubokých
vrstev oceánù, tání ledovcù a arktického ledového pøíkrovu
nebo zvyování hladiny oceánù, to jsou ve dùkazy starího, nikoli souèasného oteplování.
4. Teorie jsou pøizpùsobovány tak, aby odpovídaly preferovanému scénáøi. Jako dùkazy oteplování jsou pouívány nevhodné pøizpùsobitelné parametry, jako reakce aerosolù.

5. Manipulace pomocí médií a vytváøení katastrofických scénáøù.
6. Pøesvìdèení o nadcházejících katastrofách je pøijímáno
s témìø náboenským nadením a pouhou nepodloenou
vírou.
K tomu jetì pøistupuje to, e diskuse kolem globálního
oteplování má celou øadu rysù ekonomické a politické povahy:
je to záleitost penìz, kariér, prestie, moci, mezinárodní
rivality a suverenity.
Referát prof. Singera byl jedním z nejzajímavìjích, ale
velice kontroverzní. Zpochybòoval toti tezi o antropogenní
pøíèinì globálního oteplování. Jeho referát vyvolal ostrou diskusi a kritiku a prof. Singer byl obvinìn z hájení zájmù americké uhelné lobby. V diskusním pøíspìvku pøítomné bioloky
byla zdùraznìna mylenka, e omezování produkce oxidu
uhlièitého je rozumným opatøením, i kdy není jisté, do jaké
míry oxid uhlièitý oteplování zpùsobuje. Singer naopak poukázal na to, e zastánci sníení produkce oxidu uhlièitého jsou
èasto souèasnì odpùrci jaderné energetiky, co je logicky
rozporné. Prostøedky vynaloené na sniování produkce oxidu
uhlièitého by podle nìj mohly být pouity na jiné ekologické
projekty. Vzhledem k rozporným názorùm na toto téma pøipravuje výbor SISYFA dalí pøednáky naich fyzikù o globálním
oteplování na jaro 2002 v cyklu Vìda kontra iracionalita.

Moné pøíèiny globálního oteplování v Evropì
v posledních desetiletích
Gerd Weber
Prof. Weber, fyzik z Evropského fóra pro vìdu a ivotní
prostøedí z nìmeckého Essenu se bohuel nemohl kongresu
úèastnit a zasáhnout do diskuse na podporu názorù prof.
Singera. K dispozici byl jen rozsáhlý poster. Jeho názory jsou
zøejmé z jeho krátkého abstraktu:
V posledních desetiletích stoupla teplota v znaènì velké
èásti Evropy. To vyvolalo debatu, zda má vzestup teploty
souvislost s pøedpokládaným globálním oteplováním, ke které-
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mu mìlo dojít v dùsledku emisí skleníkových plynù do atmosféry. Z rùzných statistických analýz vak plyne závìr, e
vìtí èást teplotních variací, které byly pozorovány v posledních
desetiletích v Evropì, má tìsnou souvislost s variacemi cirkulaèních parametrù nad severní hemisférou, Severním atlantským oceánem a nad Evropou. Naproti tomu nebyl nalezen
signifikantní vztah mezi vzestupem koncentrací skleníkových
plynù a evropskými teplotami. Byla zjitìna sezónní a regio-
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nální závislost statistických vztahù mezi teplotou a cirkulací:
Nejtìsnìjí je vztah mezi cirkulaèními parametry a teplotou
v zimním a letním období, a to v centrální, západní a severní

èásti Evropy. Na jaøe a na podzim v jihovýchodní èásti Evropy
jsou tyto vztahy ménì významné. Referát prof. Webera tedy
z jiného pohledu potvrzuje závìry prof. Singera.

Podivuhodné pøíbìhy a legendy z první svìtové války
Tim Trachet
Tim Trachet je belgickým urnalistou. Zabývá se historickou dokumentací v rozhlasové spoleènosti VRT. Je
èlenem výboru ECSO a vìdeckým
poradcem CSICOP.
Abstrakt: Kadá válka má své legendy, které se íøí ústnì i propagandou. Napomáhá tomu typická situace za války, kdy je nedostateèná
komunikace, existuje cenzura a vojenská tajemství a kdy je nesnadné
takové pøíbìhy potvrdit nebo vyvrátit. První svìtová válka
vytvoøila pro vznik takových legend zvlá dobré podmínky,
protoe lo o válku mimoøádného rozsahu, bojové podmínky
byly mimoøádnì tìké a novou roli zaèal hrát tisk a propaganda.
Nìkteré legendy vznikly zámìrnou propagandou, napø. zprá-

vy o krutostech nìmeckých vojsk na
obyvatelích okupovaného území. Jiné
pøíbìhy byly tajuplné, záhadné. Takovým, snad nejznámìjím je legenda o celé britské rotì, která se ztratila záhadnì v prùbìhu bitvy o Dardanely v r. 1915. Byl o tom dokonce
natoèen film Ztracený batalión.
Jinou je legenda o andìlech, kteøí
se objevili blízko mìsta Mons v Belgii
a kteøí pomáhali anglickým jednotkám
na zaèátku války. Jde samozøejmì o pouhou fikci. Pøesto
v souèasné dobì natáèí o této pøíhodì producent Tomy Kaye
film s Marlonem Brando v hlavní roli. Film má podat dùkaz
existence andìlù.
V referátu byly nìkteré pøíbìhy podrobnìji popsány a analyzovány.

High-tech virgule pro alternativní medicínu
Jean Gunther
Francouzský lékaø J. Gunther ze St. Trinit referoval o rozíøení rùzných léèitelských metod ve Francii, které pouívají
nejen laiètí léèitelé, ale i støední zdravotnický personál.
Jedním z takových pøístrojù, které jsou teï ve Francii nabízeny a rozíøeny, je high-tech proutek, virgule. Jde o tyèinku
z nerezového kovu, napojenou na zdroj elektrického proudu
a poèítaè. Pacient drí v ruce ampule s rùznými chemikáliemi
a moderní proutkaø pohybem tyèinky nad pacientem urèuje,

které látky a v kterých orgánech pacientovi chybìjí. Pøístroj je
prý také vhodný k urèování akupunkturních bodù.
Pozn. red.: Jde zøejmì jen o variantu Vollovy elektroakupunktury, která je v souèasné dobì rozíøena mezi akupunkturisty v Èeských zemích. Smutné je jen to, e ve Francii
pouívají pøístroj jen léèitelé nebo støední zdravotnický personál, kdeto v Èeské republice je Vollùv nesmyslný pøístroj
výsadou vysokokolsky vzdìlaných atestovaných lékaøù.

Mùe existovat filozofoterapie?
Ahmet Inam
Referát A. Inama z Filozofického oddìlení Middle East Technical University se zcela vymykal z kontextu kongresu, protoe na jedné stranì pøesnì nevysvìtlil, co to vlastnì filozofoterapie je, a na druhé stranì se pokusil obhajovat metodu, která
má nespornì rysy alternativní medicíny. Podle jeho názoru
lze èlovìku, který je v obtíné ivotní situaci, pomoci léèivou
filozofií, rozmluvou èlovìka s filozofem.
Z jeho abstraktu: Filozofoterapie, nebo také philoterapie
nebo také love-terapie má dlouhou historii. Poèínaje klasickou periodou øecké filozofie, lze filozofickou aktivitu povaovat

za eticky, epistemologicky a ontologicky informovanou terapii.
Filozofie toti v té dobì poskytovala duchovní cvièení formou
meditací, dialogù, zkoumáním vlastního vìdomí, cvièením
v imaginaci. V souèasné dobì vak filozofie ztratila spirituální
charakter, filozofové se uzavírají do sebe. Filozofie by se
mìla vrátit ke svým pùvodním monostem a terapeutické roli,
kterou je øízení due, psychagogie. Úkolem filozofoterapie je
povzbudit noetickou moc, kterou má ve svých rukou èlovìk.
Pomocí tohoto noetického zdroje mohou být prý ovlivnìny
somatické, emoèní i intelektuální rozmìry èlovìk.

Iracionalita a dezinformace v souèasných
elektronických médiích
Pavel Vachtl
Pavel Vachtl je publicista, èlen
výboru Sisyfa. Text jeho abstraktu
obsahuje základní pøehled a místy
i ponìkud detailnìjí popis rùzných
mechanismù a forem elektronického íøení iracionálních (informaèních)
prvkù. Souèasnými elektronickými
médii se zde rozumìjí pøedevím
digitální média. Plný text èlánku bude
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souèástí sborníku Sisyfa Vìda kontra iracionalita 2, který se
pøipravuje.
Elektroniètí barbaøi
Bouølivý vìdecko-technologický pokrok v prùbìhu 20. století
vedl mj. 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
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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 neschopnou
pøijmout jakoukoliv formu objektivního, na jedinci nezávislého
poznání, napø. 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 modelová-

ní, studiu a výuce reálných procesù ve fyzikálním svìtì kolem
nás. Na druhé stranì vak VR také mùe slouit jako mocný
prostøedek k tvorbì rùzných únikových 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 neurosimulaci pseudoreálného svìta byl vyjádøen napø. 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 10  20 let. Zároveò je velmi pravdìpodobné, 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 vzdorovat
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 pouhým nástrojem.
e-mail: pvachtl@quick.cz

Z diskusí a kuloárù
Vojtìch Mornstein
Doc. V. Mornstein referoval podrobnì o prùbìhu 10.
kongresu ESC v brnìnských Univerzitních novinách. Z jeho
zprávy vyjímáme nìkolik odstavcù, ve kterých hodnotil
kongres a diskuse, které v prùbìhu kongresu probíhaly.
Diskusemi v jednacím sále i v kuloárech se táhlo hned
nìkolik èervených nití. Dominující bylo opakované srovnávání
situace v Západní a Východní Evropì. Lze øíci, e ve vyspìlejích takzvaných postkomunistických zemích se objevují stejné problémy jako v Západní Evropì. Existující rozdíly lze
vysvìtlit spíe kulturními tradicemi, ne nedávnou politickou
minulostí. V zemích bývalého Sovìtského svazu, v Bulharsku,
zøejmì i v Rumunsku apod. se navíc pøidruuje chudoba,
která èiní standardní lékaøskou péèi nedostupnou, èím vhání
chudé obyvatelstvo do náruèí arlatánù, nabízejících levné,
avak málo úèinné sluby. Objevuje se tu ve zvýené míøe
i chaos v oblasti øízení vìdy, v nìm mohou v relativním
klidu vegetovat pseudovìdecké ústavy nebo obskurní vysokokolská pracovitì.
Zcela shodnì je v západní, støední i východní Evropì posuzována zhoubná úloha médií pøi íøení pavìdy a antivìdy.
Mnoho médií potøebuje pro svoje ekonomické pøeití pøísun
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senzaèních informací a èást z nich je dodávána právì z oblasti
pseudovìdecké. Média pracují s autoritativními tvrzeními a ignorují vìdecká fakta, i kdy jsou k dispozici. Nìkteré veøejnì
prezentované postoje mohou být projevem rùzných skupinových zájmù a nemusí mít nic spoleèného s objektivní pravdou.
Nìkolikrát byla poloena i otázka, jak proniknout se skeptickými názory mezi mláde. Zejména budoucí uèitelé by mìli
projít jistou skeptickou prùpravou, aby mohli uèit dìti kritickému mylení. Za pøíhodný vìk je povaováno období tìsnì
pøedcházející pubertì nebo její poèátek, kdy se zaèínají u dìtí
formovat svìtonázorové postoje. Bohuel, ani západním skeptikùm, snad s výjimkou USA, kde existují i televizní skeptické programy pro mláde, se pøíli nedaøí mezi mláde nebo
uèitele pronikat.
Závìrem poznámka: Spolu s jedním kolegou z praské
techniky jsme byli asi jedinými øádnì zaregistrovanými a dosud èinnými èeskými vysokokolskými uèiteli. Tìko øíci, zda
byl nepatrný zájem naich vysokokolských uèitelù o skeptický
kongres zpùsobem nedostatkem financí pro tento typ odborné
aktivity èi lhostejností, nebo dokonce nesouhlasem. Ani jeden
z tìchto dùvodù není pro nai zemi pøíli dobrou vizitkou.
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Kraniosakrální terapie
Jiøí Heøt

O tom, e léèitelství u nás nezhyne, svìdèí nejen trvající
zájem pacientù a souèasné protestní vzepjetí léèitelù, ale
i stále nové a nové metody, které vdy znovu zaktivizují
a zpestøí nai arlatánskou scénu. Jednou z nich je kraniosakrální terapie, která je vstupem do nejhlubí oblasti pacientova bytí. Lidé, kteøí postoupili kraniosakrální terapii, jsou
plni energie, cítí se astnìjí a spokojenìjí, mají ménì
infekcí a jejich nemoci jsou kratí. Podrobné informace najdete v knize Ty a tvùj skrytý dotek Johna E. Upledgera, nedávno vydané u nás, nebo na webové stránce http://svet.
namodro.cz. Tam je i adresa léèitelky Markéty Bezukové,
pøed jejím domem se jistì tísní stovky pacientù, zhrzených
kolní medicínou. Metoda je to zázraèná. Pan Upledger její
pomocí uvolnil energetické cysty na plicích a ukonèil tak
opakující se infekce prùduek a prohlauje, e technika
øízené energie funguje i na dìtech a zvíøatech (pøekvapivì
úèinná formulka, kterou do omrzení opakují vichni homeopati) a e elektrickým pøístrojem mìøil rezistenci mezi pacientem
a terapeutem a byl svìdkem toho, e vyí elektrický odpor
souvisí s negativním postojem terapeuta stejnì jako pacienta.
Take oè jde: O metodu dost starou, vymylenou na zaèátku 20. století americkým osteopatem W. G. Sutherlandem,
který se nespokojil s odstraòováním mýtické osteopatické léze
a osteopatii zdokonalil: Podle nìj mozkomíní mok, obklopující
centrální nervstvo, rytmicky zvìtuje a zmenuje svùj objem
s frekvencí 6  12 × za minutu. A protoe jsou lebeèní kosti
podle jeho pøedstavy proti sobì v rozsahu a jednoho mm
pohyblivé, pohybují a kroutí se proti sobì v rytmu pulsace
moku. Pulsace se pøenáí pøes páteø a na pánevní kosti
vèetnì kosti køíové. Pøíèina vech nemocí je jasná: je poruené toto volné pulzování. Staèí ve stavu hlubokého uvolnìní
a koncentrace pacienta a meditace léèitele pøidret ruku tlakem pouhých pìti gramù v místì blokády nad lebkou nebo
páteøí, vlévat pøi tom do pacienta boskou sílu a odstranit tak
blokádu. Metoda tak úasná, e ji dodnes vyuèuje speciální
Sutherland-Institut na Floridì, jeho uèitelé vzdìlávají léèitele
i v Evropì. Chirurg Upledger byl jedním z tìch, kteøí pøevzali
americkou tafetu. V 80. letech minulého století se jeho záslu-

hou metoda rozíøila zejména mezi nìmeckými maséry (je
pøece jen pohodlnìjí tlaèit palcem v polospánku na hlavu
pacienta, ne poctivì masírovat), ale v souèasné dobì je
v Nìmecku kraniosakrální terapie na ústupu. Take Drang
nach Osten. Podobnì jako výrobci homeopatik, radionických
nebo rezonanèních pøístrojù nebo sofistikovaných poèítaèù
pro Vollovu elektroakupunkturu, a podobnì jako prof. Heinz
se svou clusterovou medicínou, i nìmeètí maséøi a pohrobci
osteopatù hledají uplatnìní za východní hranicí. Dobøe pøipravenou pùdu nacházejí i v Èesku. Nepochybuji o tom, e pùlhodinové leení pod meditujícím a nad hlavou nebo køíovou
kostí prstem mátrajícím léèitelem mùe být docela pøíjemné
a e se neurotickému pacientovi mùe ulevit, jene jako skeptik musím krásnou teorii vyvrátit. ádná taková pulzace, kterou Sutherland objevil, neexistuje, pøi lumbální punkci tekutina netryská 10 × za minutu. Na tlaku mozkomíního moku
prokáeme jen odezvu srdeèní pulzace v rytmu kolem 70 tepù
za minutu. Na lebce malého kojence, mezi èelní a temenními
kostmi, je mìkká, dosud neuzavøená èást lebky, kde lze pulsaci vyhmatat. A vzájemnì pohyblivé jsou kosti jen u dítìte.
V dospìlosti jsou do sebe pevnì zaklesnuty zubovitými vy,
které od 30. roku postupnì zanikají. Pohyby mezi jednotlivými
kostmi jsou iluzorní.
Léèba má samozøejmì charakter panacey: léèit lze nejenom
bolesti veho druhu, alergie, poruchy imunity (není léèitele
a alternativního lékaøe, který by neléèil imunitu), interní, psychické i nervové nemoci vèetnì epilepsie a roztrouené sklerózy, ale i retardaci a dyslexii dìtí, je mono urychlovat porod
(ivì si pøedstavuji léèitele u rodièky, jak jí odstraòuje blokádu
nad køíovou kostí) a dokonce léèit zubní nemoci, ilhavost
i odstávání uí.
Teï mne nìco napadlo: mému Puòovi nìjak v poslední
dobì odstávají ui. Zkusím jít za paní Bezukovou, snad nám
nìjak pomùe, jen se bojím, aby místo na psí hlavu nesáhla
na mou.
Sledujte úterní Hospodáøské noviny. Nejen tento èlánek,
ale i dalí na téma léèitelství oèima vìdy budou uveøejòovány na pokraèování v pøíloze Vìda a technika. Vede ji
árka Speváková. Autorem èlánkù bude prof. Jiøí Heøt.

Co na to nai skeptiètí

lékaøi  SISYFOVÉ?

Jiøí Heøt

Stále aktuálním problémem a výzvou pro skeptiky je alternativní medicína, a u máme na mysli èinnost laických léèitelù nebo pouívání nesmyslných, paranormálních metod. Dojem, e vlna iracionální léèby, která nás zavalila po r. 1989, je
za námi, nebo e dokonce léèitelùm dnes zvoní hrana, kdy
vláda jejich èinnost chce zakázat zákonem O zdravotní péèi,
který se právì projednává v parlamentu, je mylný. Léèitelù je
v naí zemi snad dvacet tisíc, jsou sdrueni do øady asociací,
podávají vlastní legislativní návrhy a jejich souèasné protesty
proti vládnímu návrhu jsou podporovány peticemi tisícù pacientù. V tisku, rozhlasu i televizi se o zákazu léèitelù vánivì
diskutuje, zatímco odborníci  lékaøi vìtinou mlèí a ostudnì
mlèíme i my. Má to svùj dùvod  o práci v naem pøedsednictvu nemají lékaøi zájem, nyní jsme jen dva, a to na pokraèování èinnosti biologicko-lékaøské sekce nestaèí. Nejsme
proto také oprávnìní vydávat oficiální stanoviska naeho klubu. Pøi tom máme mezi naimi èleny 45 lékaøù. Dovolím se
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Vás proto, kolegové, ale i ostatní èleny SISYFA, zeptat na
Vá názor na mé následující provokativní mylenky. Rádi jej
uveøejníme a samozøejmì i pouijeme, pokud budeme moci
do legislativního procesu zasáhnout. Snad není pozdì. Ve
toti nasvìdèuje tomu, e vládní návrhy zdravotnických zákonù nebudou parlamentem schváleny a e diskuse bude pokraèovat.
Mùj osobní názor na podstatu a roli léèitelství je následující:
Léèitelé, osoby bez odpovídajícího zdravotnického vzdìlání,
nejsou nadáni ádnou mimoøádnou schopností a jejich metody, vycházející z duchovního, mystického nebo holistického
paradigmatu, jsou v rozporu s vìdeckou medicínou a jejími
poznatky a jsou pøevánou vìtinou neúèinné. Jedinou zbraní
léèitelù je placebový efekt, který je ovem souèástí jakékoli
léèby, i klasické. Jejich léèba je navíc provázena znaènými
riziky. Ze vech tìchto dùvodù není podle mého názoru moné, aby léèitelství, tedy èinnost léèitelù, splynulo s vìdeckou
medicínou a aby lékaø s léèitelem smysluplnì spolupracoval.
A za absurdní povauji, kdy sám lékaø tyto arlatánské metody provozuje.
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Vìc se tedy zdá jasná, jene léèitelství je fenomén, který
medicínu provází odjakiva, a jak øíká Lavoisier, lékaøství se
narodilo s dvojèetem, arlatánstvím. Má dnení doba právo
ho zahubit a je to vùbec ádoucí? Pro èást veøejnosti asi ne.
Vládou navrený Zákon o zdravotní péèi v §2 vak øíká:
Zdravotní péèi lze poskytovat jen ve zdravotnickém zaøízení
prostøednictvím fyzických osob, které budou
k výkonu
zdravotnického povolání zpùsobilé. Právníci interpretují toto
znìní jako jednoznaèný zákaz. Zákon pamatuje i na vysokou
trestní sazbu za poruení tohoto zákona, dosahující a 3
milionù Kè. Proti zákazu èinnosti léèitelù lze vak vznést øadu
námitek: (1) Vdy toti budou nevyléèitelné nemoci, vdy budou lidé umírat a pacienti se budou stále, jako tomu bylo vdy
v minulosti i dnes, chytat jakéhokoli stébla. Je etické, vzít
tìce nemocným nebo umírajícím jejich poslední, i kdy marnou, nadìji? Neplní léèitelé ve spoleènosti skuteènì potøebnou, humánní roli, roli nadìje nebo i útoèitì èi ventilu pro
ty, které medicína zklame? Ale je tu i druhý aspekt (2):
Jestlie nebudou moci léèitelé provozovat svou èinnost legálnì, a to ani v rámci ivnostenského zákona, jeho novela
z r. 1999 èinnost léèitelù z platnosti tohoto zákona vyluèuje,
pak budou léèit ilegálnì. Zájem o nì jetì vzroste. Zákonodárcùm pøece musí u dnes být jasné, e zákon, který schválí,
nebude dodrován. A jsem pøesvìdèen, e právo nebude
v praxi soudnì vymahatelné. A dalí dùvod (3): Nae republika by pøijetím tohoto zákona postupovala proti souèasnému
evropskému i svìtovému trendu. V Evropì je zatím legislativa
v tomto ohledu velice rùznorodá. Existuje deset (podle rozboru z r. 1998) státù s monopolním systémem, které uznávají
jen vìdeckou medicínu (ale snad v ádném z nich není zákon respektován) a stejný poèet státù, které léèitele a pouívání nekonvenèních metod tolerují. Zbývající státy mají systém smíený, který nìkteré výkony rezervuje pro lékaøe,
u jiných léèitele toleruje. Jsou dokonce státy, jako Nìmecko
a védsko, které mají speciální zákon pro léèitele. Trend je

jednoznaèný: evropský parlament v øadì doporuèení podporuje pouívání alternativních metod a èinnost léèitelù, nìkteré
státy, jako napø. Maïarsko, pøijaly v posledních letech zákony,
umoòující a pøesnì definující èinnost léèitelù a jejich disciplin, holandský parlament pøijal v r. 1997 jednomyslnì zákon,
prohlaující zdravotní péèi za svobodné povolání  léèit mùe
kdokoli a zøejmì jakkoli. A zanedbatelný není ani argument
(4): rozpor zákazu èinnosti léèitelù s ústavní Listinou práv
a svobod. V dobì, která hýøí voláním po vemoných právech
a svobodách, se zdá paternalistický pøístup anachronismem.
A koneènì (5) existují daleko racionálnìjí cesty, jak omezit
arlatánství, ne jsou zákazy: veøejná stanoviska Ministerstev
a lékaøských organizací k léèitelství, øádná zdravotní výchova,
odstranìní nedostatkù naeho zdravotnictví, stíhání léèitelù,
kteøí pokodili pacienty atd.
Tak tedy, SISYFOVÉ a nai lékaøi: Jste pro kategorický
zákaz? Zruit, znièit a zalapat, jak se vyjádøil tisk? Nebo
chcete akceptovat pìt argumentù, které jsem Vám podsunul
jako advocatus diaboli? Podstrèím jetì nìco, návrh: vypustit
ze znìní zákona slùvko jen. A aby to bylo úplnì zøejmé, tak
je moné zákon nazvat: Zákon o státem garantované zdravotní péèi. Vedle ní by tedy mohla existovat sféra negarantovaná, svobodná, v ní by mohli pùsobit léèitelé, postiitelní
ovem v pøípadì pokození pacienta podle série paragrafù,
které má ná obèanský nebo trestní zákoník k dispozici. Klamavá reklama, podvod, pokození zdraví z nedbalosti atd.
atd. Také lékaøi, kterým Èeská lékaøská komora, jak stále
doufám, èasem zakáe pouívat metody neodpovídající poznatkùm souèasné vìdy a tedy znìní Etického kodexu, by
mohli svou homeopatii a ostatní absurdní metody pouívat
jako léèitelé v rámci péèe negarantované, a stejnì tak by
se mohla provádìt devitalizace na pøání a riziko pacienta,
zatímco intenzivní racionální výzkum této metody by vedla
akreditovaná vìdecká pracovitì.
Èekáme na Vae odpovìdi a pøedem dìkujeme.

Sdìlení o lidském údìlu
Sekulárnì humanistické pojetí
Rudolf Battìk

Redakèní poznámka: V poslední dobì se ozvaly mezi
naimi èleny hlasy, e jsme pøíli zamìøeni na filozofické
problémy a je dokonce zpochybòována vhodnost zaloení
naí filozofické, nebo snad pøesnìji spoleèensko-vìdní sekce.
Není ovem filozofie jako filozofie. Ta postmoderní filozofie je v pøíkrém protikladu k racionální vìdì a jsme jejími
oponenty. Naproti tomu humanistická filozofie odpovídá
naemu pojetí a naim cílùm. Vdy zakladatelem skeptického hnutí a stále pøedsedou svìtové skeptické organizace CSICOP je humanistický filozof, prof. Paul Kurtz. Jeho
názory známe dobøe z naich úvodníkù ve Zpravodaji.
Podrobnìji se s jeho humanistickým krédem mùeme seznámit v jeho knize Zakázané ovocie  Etika humanismu, kterou vydal ve svém bratislavském nakladatelství
Rastislav koda. Zcela stejné je filozofické pøesvìdèení
ing. R. Battìka, pøedsedy naí filozofické sekce. V duchu
jeho následujícího humanistického vyznání jsou také vedeny rozpravy v této naí sekci.
Motto: Kadý známe jen jednu
epochální éru,
epochu èasu svého ití
John Baker
My lidé svým chováním a úsilím, svými zájmy a tvoøivostí
vydáváme o sobì, o svém lidství dostateèné svìdectví. Jsme
sebesdìlujícími se tvory v øádu pozemské pøírody. Vystupuje-
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me do probíhajícího nekonèícího lidského pøíbìhu v pøedem
neurèeném èase bez monosti svùj vstup do ivota ovlivnit.
Snad právì proto máme touhu i potøebu, generace po generaci, jako jednotlivci domýlet a hodnotit své proívání, vyslovovat své krédo, svoje pøedstavy o svìtì, spoleènosti
a èlovìku.
Ve svém dospìlém ivotì se bìnì ocitáme pøed nutností
volby a rozhodování. Kadá nae volba mùe být natolik
svobodná, nakolik je svobodné a nezávislé nae vìdomí, nae
morálnì ideová integrita  étos naí osobnosti. Ale víme
a cítíme, e ádná volba a rozhodnutí nejsou bezmezné,
nemùeme usilovat o vechno a dosáhnout veho o co stojíme, po èem touíme, co si dokáeme pøedstavit, ale nikoli u
uskuteènit.
Pøedmìtem naí volby je také pøedstava o lidském ivotì
a obklopujícím vesmíru, buï jako pøedurèeného stvoøitelského
aktu nebo jako neuzavøeného, nedokonèeného i nepøedurèeného lidského pøíbìhu, jeho poèátek i konec je svázán
s pozemským èasoprostorem a pøedstavou nekoneèného vesmíru v jeho rozpínavém kolotání.
V naem proívání skuteèného a imaginárního, touebnì
chtìného a ne vdy dosahovaného, smysly ovìøovaného
a mýtického vnímáme trvalý svár ovlivòující nae ivoty. V tomto
sváru se objevují dva pilíøe, dvì dominanty lidského poznání:
zrození a smrt. Úvahy o nich nás pøibliují k hlubímu
a bytostnìjímu porozumìní naemu pozemskému pobývání.
Ze vech artefaktù pøírody, je vznikly na Zemi, jsme my
lidé nepochybnì tvory unikátními a výjimeènými. Nic a nikdo
nevládne v øádu pozemskosti vyím vìdomím ne èlovìk:
jsme tím nejzazím, k èemu dospìla evoluce. A tato pøed-
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nost a výjimeènost nás s mravní dùsledností dovedla kromì
respektu vùèi jiným formám ivota k mnoha dalím poznatkùm.
Pouèeni dìjinnou zkueností vznikání a zanikání, pohybu
a zmìny, smiøujeme se s faktem, e ani èlovìk se nemùe
vymknout øádu promìòujícího se bytí, spontaneity a neurèenosti. Tak jako v prùbìhu èasu zanikají a odumírají
z nejrùznìjích pøíèin nespoèetné formy ivota, zanikne a vymøe i lidský rod. V pøípadì èlovìka je vak moné, e se
znièí sám svou vlastní technologií násilí a nièení. Právì
v souèasnosti vidíme, jak toto násilí dospìlo do podoby vrcholnì nenávistného a zrùdného terorismu, motivovaného náboenskou mytologií sebeobìtování pro ivot vìèný, masovým vyvraïováním jiných lidských bytostí.
Síla èlovìka, a pøipusme, i jeho velikost spoèívá mimo jiné
v odvaze k nejistotì, ve smíøení s mnoha nejistotami, které
jako nezodpovìzené otázky provázejí nae ivoty. Nejistota
poznání polarizuje s nejistotou mýtu, ale oba póly, skuteènost
vìdìní a skuteènost imaginace nejsou sluèitelné, stejnì jako
vìda a náboenství. Sekulárnì humanistické pojetí svìta se
opírá o racionální rozvahu umoòující rùzná tvrzení ovìøovat,
testovat a tím dospívat k urèité míøe pravdivosti. V tom spoèívá kouzlo i trápení naeho vìèného sporu o pravdu. Je
v nìm skryto úsilí a vùle èlovìka pravdu hledat a neustrnout
na dosaeném stupni poznání  i v tom
se odráí síla a velikost èlovìka.
Lidské vìdomí je také ovem zdrojem pocitù, emocí, které významným
zpùsobem prohlubují nae proívání.
I sebechladnìjí racionální úvaha v sobì
vdy obsahuje emotivní náboj, a záleí
v jaké vyváenosti nebo pøesahu jedné
èi druhé sloky se vìdomí nachází,
v jakém napìtí svár citù a rozumovosti
probíhá. V procesu poznávání stojíme
vdy pøed potøebou uvìdomit si a posoudit míru prospìnosti nebo zkreslení obou tìchto sloek.
Pojem vìdy lze rovnomocnì pøiøadit
pojmu rozumu, zatímco náboenství je
vdy spojeno s nadrozumem, iracionalitou, mýtem. Vìda a náboenství, aè

spoluexistující sloky v ivotì spoleènosti, nejsou sluèitelné.
Spoèívají toti na protilehlých pólech lidského vìdomí a jsou
tudí z podstaty vìcí hluboce odliné, vzájemnì nezastupitelné. Fakt, e jedinci zabývající se vìdou jsou souèasnì náboensky vìøícími lidmi, tedy racionalisty a souèasnì mýtofily, je
problémem jejich sice nekodné, ale rozporné bipolární identity, nikoli dùkazem sluèitelnosti vìdy a náboenství.
Proces prohlubujícího se vìdìní roziøuje poznatky o postavení vech tvorù na Zemi a tím tedy i øadu bezpeèných
jistot, tj. dostateènì ovìøených, nikoli absolutních pravd. Rozumovost vìdy vyluèuje postupnì nae omyly a mýty, jimi je
nae existence provázena. Rozum je základní a nejdùleitìjí
ivotní nástroj èlovìka . Nic lepího ne rozum nemáme
a mít nebudeme (Jiøí Krupièka, Renesance rozumu, str. 13).
Pomocí mýtù si èlovìk doplòoval své nevìdìní, èerné díry
svého poznávání, èetné nejistoty, je ho trápily, tíily, udivovaly a zneklidòovaly. Vdy, v kadé fázi svého dìjinného pobývání èlovìk touil, a dosud mnoho lidí touí po ucelené,
uzavøené, finální pøedstavì o svìtì, spoleènosti a o sobì
samém, co se domnívá nalézat v náboenské víøe. Proti této
touze stojí filozofická rozvaha se svým kritickým mylením
opírajícím se o vìdu, a snahou a úsilím porozumìt bytí. Toto
pojetí ponechává trvale otevøený prostor pro rozvíjející se
poznání.
Z vìdeckého pøístupu postupnì vyrùstaly soudobé názory na ivot a pøírodu. Sekulárnì orientovaní jedinci
nejsou závislí na ádném náboenském
uèení, náboenské ideologii, na ádné
teologii. Místo toho pøijímají jako základní mylenku lidského sebehodnocení tezi, e poèátkem a východiskem,
ale i cílem kadé rozpravy a sdìlování o èlovìku je èlovìk sám, nezpochybnitelnì existující tvor, hmotnì pøedmìtná souèást svìta a vesmíru. A èlovìk, nadán kvalitami svého vìdomí,
uznává a pøijímá jednu z nejvýznamnìjích hodnot, mravní odpovìdnost
za své chování a èiny, za stav a vývoj
spoleènosti a pozemské pøírody  matky Zemì.

Proè jsem vstoupil mezi Sisyfy?
Stanislav Strempel

Kadý mìsíc vstupuje do naeho klubu nìkolik nových
èlenù. Jakou mají motivaci? Co o nás vìdí? Jaké mají
pøedstavy o naich monostech?
Nìco z osobní historie: S jedinou výjimkou, které se budu
vìnovat níe, nezkøíil mi nikdy cestu ádný numerolog, chiromant, vykladaè karet èi astrolog, nikdy jsem nenavtívil ádného léèitele. Je moné, e bych se stykem s nimi upøímnì
bavil. Nebo nudil èi rozèiloval. V kadém pøípadì by mi bylo
líto penìz a èasu. A pak se jednou v praské prodejnì technické literatury pøi placení neèekanì zmocnila mé ruky pokladní, a ne jsem se zmohl na jakoukoli reakci, u nahlas
komentovala èáry na mé dlani. Prý je mám zajímavé. Vzápìtí
se mi dostalo pozvání k ní do bytu, kde mi prý udìlá horoskop. Nasadil jsem útrpný úsmìv (doufám, e se mi to podaøilo) a jemnì leè zásadnì odmítl. Dáma sice tvrdila, e k ní
chodí pro rady spousty významných lidí, napøíklad jeden úspìný
advokát je úspìný právì proto, e ctí její horoskopy, ale byl
jsem neoblomný.
Skuteènì vánì jsem se nad lidskou iracionalitou, naivitou a
nebezpeèím plynoucím z pavìd a podivných a jetì podivnìjích sekt zaèal zamýlet po nìkolika zveøejnìných pøípadech
úmrtí chudákù, léèených léèiteli, po odhalení exministra Baudye coby astrologa, po scénách, které jsem nìkolikrát pozo-
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roval v poøadu Vìtírna na TV Nova a zejména po hromadných sebevradách vzdìlaných lidí v USA a (tuím) ve výcarsku. Suicidium volili tito lidé v nepochopitelné a zmatené
víøe, e blíící se kometa Hale-Bop není kometa ale kosmická
loï s Jeíem na palubì. Jedinou moností, jak na ni dostat
svoji dui, kterou loï poté dopraví do ráje, mìlo být odvrení
tìlesné schránky.
A co dál? Nalezl jsem spøíznìné due  klub skeptikù
SISYFOS. Sisyfy také spojuje víra: ale v rozum, víra ve vìdu
a víra v jedinou monou cestu pokraèování civilizace  cestu
s vìdou a technikou. Netuím, zda náhodou neexistuje celosvìtové spiknutí vemoných arlatánù a jiných kejklíøù, které
by mìlo právì za cíl zmìnit svìt na svìt bez rozumu, bez
vìdy a bez budoucnosti, nebo v tomto smìru alespoò experimentovat. Myslím e s pravdìpodobností hranièící s jistotou
takové vìdomé spiknutí neexistuje. Ale není tøeba se stavem
zabývat, aby jako vedlejí produkt pokoutního vydìlávání penìz ovlivòováním psychiky lidí èi jejich léèbou nedolo
k otøesùm ve spoleènosti  státu? Mùj pud sebezáchovy mi
jemnì naeptává e ano. Tuím, e vichni èlenové Klubu
mají pud sebezáchovy a soudím, e jim naeptává toté.
Klub skeptikù sice existuje, ale je málo znám. Nedivím se.
Rozumné chování není vidìt. Je edivé, nepøitalivé. Zábavné
jsou nesmysly, pøitalivé extravagance. Take se nedivím, e
o SISYFOVI není v mediích málem vidu ani slechu. Sám
jsem se o nìm dovìdìl z kratièké novinové noticky loni.
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Struènì se zde zmiòoval akt vyhlaování Bludných balvanù.
Mylenka se mi líbila, jméno uvízlo v hlavì. Natìstí mám
pøístup k internetu. Prakticky hned poté, co jsem ho jak tak
zvládl otevøel jsem si Sisyfovy stránky a vechny znalosti
o nìm èerpám z nich. Samozøejmì je to lepí ne nic, ale
astrologové, chiromanti, vìtci, kartáøi, numerologové, léèitelé
jsou v denním osobním kontaktu s lidmi a to za podpory
artilerie sdìlovacích prostøedkù. Není internetová hráz jen slabou vìtvièkou napøíè potoka? Voda se na ní zèeøí a zavíøí, ale
teèe dál a dál.
Chápu, e SISYFOS je klubem, ve kterém ti nejdùleitìjí
èlenové  vìdci  nemají pøíli èasu (a k tomu ani zrovna
závratný pøíjem), take není moné od nich chtít nekonèící
pøednáky a besedy v kdejakých vískách  nota bene zadarmo èi dokonce jetì s tím, e si zaplatí i cestu.
Co s tím? Upoutat na sebe pøednákami a dialogy s veøejností pozornost zpoèátku alespoò mìstských èi regionálních
novin a televizí. Myslím, e na radnicích by nemusel být a
tak velký problém najít podporu. Kde takové setkání s veøejností
uspoøádat? Doufám, e za symbolický poplatek èi zcela zdarma by to bylo moné v mnoha kolách, a u støedních, èi
vysokých. Kdo by mìl akci propagovat ? Pøirozenì èlenové.
Máme pøece vichni své pøíbuzné a známé a ti mají zase své
pøíbuzné a známé atd. atd. S nìkolika jednoduchými upoutávkami v rukou by se mohla probudit zvìdavost docela sluného mnoství lidí (zejména, kdyby byla akce navíc zdarma).
Pokud se podaøí proniknout (by jen èas od èasu) do rozhlasu
èi TV, mìly by být vysílací èasy aktuálnì oznamovány na
internetových stránkách SISYFA.
Praské noviny Metro uveøejnily 10. 2. 1998 bezmála dvoustránkový èlánek jisté Jenny Nowak, podle ní upíøi skuteènì
existují (a to prosím paralelnì s ostatními ivoèichy jako samostatný druh, pøièem jejich pùvod je v astrálu) a iví se
metafyzickou, nehmotnou èástí lidské krve. Jako dùkaz uvedla

kosterní pozùstatky, vykopané 1966 v Èelákovicích. Údajnì
byly rychle uklizeny, protoe nezapadaly do evoluèní teorie.
Ké by se podaøilo pøesvìdèit alespoò nìkteré noviny
a èasopisy, e by mìly v zájmu objektivity (vyslyme i druhou
stranu) uveøejnit po takovýchto ílenostech alespoò kratièký
komentáø k alespoò nìkterým tvrzením osob, jako ona J.
Nowak. V tomto pøípadì by asi staèilo popsat, co se
v Èelákovicích tehdy vlastnì vykopalo a informovat, kde e to
(zaruèenì právì TO) je k vidìní + nìjaká zmínka o DNK.
Redakèní poznámka: Nae monosti lze demonstrovat
na pøípadu vykopaných úpírù a jejich èlánku o nich. Pokud bychom chtìli tuto zprávu zpochybnit, musel by nìkdo z nás vynaloit mnoho energie, cestovat, zjiovat na
místì fakta, vyzpovídat lidi, kteøí u vykopání úpírù
v r. 1966 byli, pokud ovem ijí a byli by ochotni o tom
mluvit. Takový svìdek ovem mùe být presvìdèen, e
nael úpíra, u proto, aby jeho svìdectví bylo fascinující
a on s ním. Mìlo by se zjistit, kde kostry skonèily, pokud
v hrobech, bylo by ideální vynutit si jejich exhumaci
a poádat spøíznìné antropology, aby je prozkoumali.
(Investigativní úsilí mùe také kobrtnout o prostý a pravdìpodobný fakt, e je to vechno vymylené, a nic takového se nestalo.) Skeptik, který by vechno toto podstoupil a sepsal o tom zprávu pro média, mùe pak zjistit, e
o jeho èlánek není nikde zájem, zrovna se tøeba bude
provìtrávat výskyt èarodìjnic u nás. Pustí se tedy honem
do vyvracení zpráv o èarodìjnicích? Nelze dokazovat, e
nìco neexistuje. Pøinést dùkazy a obhájit své tvrzení by
mìl ten, kdo takovou informaci íøí. Ovem e ho to ani
nenapadne. A nejsou nástroje, které by ho k tomu pøinutily. Názorná ukázka bláznivé souèasnosti, kvùli ní máme
ve znaku a v názvu SISYFA. (Vìra Nosková)

Fejeton

Zhrzená èarodìjnice
Vìra Nosková

Upøela na mì palèivý, obviòující pohled a pomalu a výraznì
øekla: Povídá se o tobì, e jsi byla èarodìjnice. Jene prý ses
kvùli nìèemu nepohodla s èarodìjnickou komunitou, a tak jsi
zaloila Klub skeptikù, aby ses pomstila. Nervóznì jsem se
zasmála. Spisovatelka známá prudkou verbální inteligencí a ostrým jazykem bez úsmìvu vyèkávala. Nechtìlo se mi vìøit, e by
se oblbovala takovou støedovìkou ptákovinou. Pomalu jsem upíjela ryzlink, abychom získaly obì èas. Jistì vymyslí lepí fór,
a tenhle nepovedený jím pøebije. Zkusila jsem na ni znovu pohlédnout. V oèích jí planuly inkvizièní ohnì. Mìla mì prokouknutou, to
bylo jisté. Zaèala jsem jí ten blud neumìle a naivnì vymlouvat,
i kdy vím, e bludy se vymlouvat nemají. Kroutila jsem se jako
zmije, zírala jako sova, tìkala jako netopýr a v duchu prskala jako
èerná koèka  tak jsem se zøetelnì vidìla v jejím nebozezím
pohledu. Øíkal mi: jen se projevuj, vymlouvej, zapírej  vechno
jen potvrzuje tvoje zhrzené èarodìjnictví.
Kolem nás kvasil spoleèenský veèer, korzovali lidé z kultury,
herci, psavci, televizní tvùrci, redaktoøi rozhlasu, slavný spisovatel
smáèel feácký knír ve vínì, muzikanti hráli a kolem Mánesa se
línì posunovala staøièká Vltava. Kraloval voòavý podveèer. Drobná spoleènice inkvizitorky ztuhla, nevìøícnì si mì prohlíela
a strnule se usmívala.
Pod jakou záminkou se odporouèet? Ne jsem vymyslela vhodnou strategii, drobná spoleènice se smíølivì zasmála: A já jsem
taky skeptik! Pookøála jsem. V takovou podporu jsem nedoufala.
Vida, skeptik vude bratry má, jako ten Slovan. Jsem toti ve
znamení støelce, a to jsou skeptici. Jasnì, zasmála jsem se.
Chtìla jsem se koneènì zvednout od stolu, ale dáma se s milým
úsmìvem obrátila výslovnì ke mnì, jakoby mì chtìla v mém
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zhrzeném èarodìjnictví utìit a dìla. Mìla jsem myom, nic váného, ale doktoøi hned chtìli, abych la na kudlu. Znáte je!
V duchu jsem zaúpìla: Kdo by je neznal! Chtìjí lidi jen øezat
a cpát do nich chemii! la jsem za léèitelem, pokraèovala
s nepøirozenou rozjaøeností drobná spoleènice. Ne e bych mu
vìøila, zasmála se ironicky. Máchal kolem mì rukama a já si
øíkala, ty toho tak svede! Jene kdy jsem la pak zase
k doktorce, tak zjistila, e myom je o hodnì mení. Nìco ti
léèitelé pøece jen umìjí. Nevím jak to dìlají, ale funguje jim to!
A od lékaøky jste ádné léky nemìla? hlesla jsem pro poøádek.
Kdepak. Chemii do sebe nikdy necpu, øekla opìt nápadnì vesele
a pustila se do líèení druhé návtìvy dalího léèitele. Scénáø byl
stejný. Choval se legraènì, ona se v duchu smála, ale pak zjistila,
e ji uzdravil. Skonèila opìt tím, e je sice skeptik, ale co zaila,
to se nedá odbýt mávnutím ruky. Mohla jsem se s ní pøít, jene
jsem jaksi vycítila, nejspí s èarodìjnickou intuicí, e blafuje,
fabuluje, le a vodí mì za nos. Dostala jsem vztek a zároveò
ílený nápad, e si na èarodìjnici zahraju, a ty enské vydìsím.
Upøu na nì planoucí zrak, nìco zamumlám, vztáhnu k nim ruce
ve velitelském gestu. Prostì je normálnì uøknu. Jene jsem vyciovala tu tenkou hranici dìlící ony dámy od psychotických bludù.
Tenhle vtip by neocenily. Pøipomnìla jsem si také mìlkost èeského rybníèku, kde se vtip ústním podáním mùe zmìnit v blbý
vást, kde staèí málo, aby byl èlovìk odsouzen a co je horí,
zaøazen. Dnes u je dost lidí, kteøí by v mé èarodìjnictví uvìøili, a mohla bych tím pokodit vìc skepticicmu, mému srdci drahou.
Nedávno mì komentátoøi mého èlánku na Neviditelném psu pro
zmìnu obvinili z honu na èarodìjnice. To za to, e jsem se
pokouela zaloit obèanské sdruení pokozených léèiteli. Léèitele, kteøí èlovìka okradou, vydìsí vymylenou diagnózou, podrazí,
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nechají umøít, toti podle nich nikdo obviòovat nesmí. Proè? Pøece proto, e by se tím omezila jejich
osobní svoboda dìsit, okrádat, podráet a nechávat
lidi umøít. Pro tyhle kritiky nejsem bývalá èarodìjnice, ale pro zmìnu inkvizitorka. Nejradi bych prý ty
dobrodince nechala upálit.
Veèírek v Mánesu skonèil pøesto bájeènì. Obkrouili jsme skvìlého pianistu a houslistu a zpívali jsme
s nimi staré dobré fláky. Zdálo se nám, e jsme
motýl, který si vzal do hlavy, e vítr vane poutí
a krajina je posedlá tmou. Stála jsem vedle své
bývalé pøítelkynì co vìøí na èernou a bílou magii
a na èarodìjnice, a zpívaly jsme jako pøed dvaceti
lety na domácích mejdanech prozpívaných do rána.
Její due rozsvítila auru pozitivních emocí, skeptici
auru nemají, take já jsem mìla jen normální radost.
Doma jsem si následující den listovala v novinových výstøicích. Jeden z nich líèil osudy en obvinìných z èarodìjnictví v Indickém Biháru. Za posledních deset let jich tam prý bylo zavradìno 536.
eny, které jsou zde oznaèeny jako èarodìjnice,
tøeba proto, e ve vesnici nìkdo zemøe na tuberkulózu, bývají obìeny, rozsekány nebo upáleny. Hlavy jejich dìtí roztluèeny kamením. Nìkdy je èarodìjnice uetøena,
jen jí vesniètí muové vytluèou zuby a usekají prsty. Tak èiní
vzdálení ideoví spøíznìnci èeské intelektuálky a spisovatelky,
v jejich oèích jsem vidìla planout inkvizièní ohnì. Ti chlapi jsou

postieni touté pøedstavou, také ukazují prstem na èarodìjnice.
Ale mohou navíc èinit a také èiní.
Nìjak mì pøeel humor. Svìt je drsný. Blbnutí s magií je na
Západì v módì. Indie je se svou blábolivou moudrostí v módì.
Bùhví co nás jetì èeká, jurodivá pøítelkynì.

Souití pøírodních

a spoleèenských vìd

Èenìk Zlatník

Pád elezné opony ... patøí dozajista ke klíèovým událostem
konèícího 20. století. Je pozoruhodné, e odborníci v pøísluných spoleèenských vìdách nebyli s to tuto událost století
pøedpovìdìt. ... Jsme pøesvìdèeni, e i tam, kde se zdá, e
zlo dlouhá léta dominuje, má koneèné slovo a reii událostí ve
svých rukou Bùh.
Pokoj a dobro. Èeská biskupská konference. Praha, záøí 2000.
V souèasnosti nabývají na intenzitì diskuse o hranicích
vìdeckého poznání a o vztazích mezi spoleèenskými
a pøírodními vìdami. Autor pøíspìvku je pøesvìdèen, e
tyto nijak nové otázky jsou zajímavé nejen pro vìdce
a filosofy, ale i pro uèitele, kteøí èasto pracují na pomezí
obou typù vìdních disciplín.
Lze vytýkat vìdì, e nepøedpovìdìla pád komunismu, jako
dokáe pøedpovìdìt návrat Halleyovy komety? Taková výtka
je zjevnì neoprávnìná. Kdyby toti bývala existovala taková
pøedpovìï, uskuteènila by totalitní moc opatøení k odvrácení
pádu. Byla tudí taková pøedpovìï nemoná. Objektivita poznání je v tomto pøípadì znesnadnìna totoností objektu
a subjektu poznání. Z nepøedvídatelnosti nìkterých spoleèenských nebo pøírodních událostí ovem neplyne, e do sledu
pøíèin a následkù zasahují nadpøirozené síly.
Pro zjednoduení dále uvaujme pouze o vìdách empirických, ponechme stranou spekulativní a formální vìdy jako je
filosofie, teologie, matematika, logika ap. Budou nás zajímat
vzájemné vztahy mezi vìdami spoleèenskými (vìdami o èlovìku a spoleènosti jako je psychologie, pedagogika, sociologie,
politologie, ...; v níe citované literatuøe se té hovoøí o vìdách humanitních nebo kulturních) a vìdami pøírodními (jako
je fyzika, biologie, fyziologie, medicína, ...). Veobecnì se
uznává, e mezi obìma typy vìd zeje propast. Uívají rùzných metod, jejich výsledky jsou formulovány s rùznou mírou
urèitosti a jsou pøijímány s rùznou mírou závaznosti.
Pøírodní vìdy se tìí autoritì, dospívají k spolehlivým závìrùm, jejich výsledky mívají bezprostøední praktickou vyuitelnost. Poznatky pøírodních vìd leckdy bývají bezprostøednì
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srozumitelné jen specialistùm a mnohdy ani tìm ne. Tyto
poznatky je tøeba veøejnosti pøetlumoèit, popularizovat, vysvìtlovat, jinak hrozí nebezpeèí jejich nedostateèné spoleèenské
podpory a rùzných nedorozumìní. Novodobá pøírodovìda je
vzdálena pøirozenému svìtu hodnot, smyslu, významu. Ve
spojení s technikou (technovìda) bývá povaována za viníka
dnení civilizaèní krize; je otázka, zda právem. Spoleèenským
vìdám bývá vytýkáno, e nejsou dostateènì exaktní, matematiku uívají spíe jen okrajovì. Pøináejí prý málo dùleitého
a nového, bývají zneuívány politiky. Nejsou kumulativní, jejich poznatky pùsobí dojmem libovùle, nevìdeckosti, zaostalosti.
Ve zjednoduení nejprve uvedeme tøi protichùdné pohledy
na tento problém.
Rozpor pøírodních a spoleèenských vìd je dán povahou
vìci
Smíølivé stanovisko vyzývající k porozumìní zastává èeský
lékaø Cyril Höschl v [1]. Vychází z Popperova kritického racionalismu, kde vìdecká metoda je neustálou konfrontací teorií
s fakty, kde vìda pracuje se soustavnými pokusy o vyvrácení
(falzifikaci) svých teorií.
Höschl tvrdí, e vìdecké pokusy uspoøádané tak, aby mohly
falzifikovat hypotézy, jsou proveditelné pouze v mìøítku srovnatelném s délkou lidského ivota a tato podmínka nebývá
u spoleèenských vìd splnìna. Tam, kde chybí falzifikace teorií, tam není moné odhalit zákonitosti. Popperovský vìdecký
pøístup není tudí uskuteènitelný na dlouhých èasových kálách. Autor øíká: Snaím se zde zdùraznit, e èas pùsobí jako
podmínka omezující monosti vìdy a vytváøející absolutní
horizont naí nevìdomosti.
Za dalí omezující faktor poznání je pokládán stupeò komplexity studovaného systému. Je akceptován názor F. A. Hayeka, e není mono, aby lidský mozek pochopil systém,
který je komplexnìjí ne mozek sám. Právì takový systém
vak pøedstavuje lidská spoleènost.
Höschl uvauje: Mají historické události své pøíèiny? Jestlie vìdecká metoda není na historické události aplikovatelná,
a není tudí moné historické události pøedvídat, mùeme
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dnes øíci snad jen to, e je-li v historii nìjaká kauzalita, pak
nemáme nástroje ani zpùsoby jak ji odhalit.
Syntéza pøírodních a spoleèenských vìd jako kosmická
výzva
Slovenský biolog Ladislav Kováè [2] pøistupuje k vìdeckému
poznání rovnì z pozice Popperova kritického racionalismu.
Na rozdíl od Höschla vnímá rozpor mezi pøírodními a spoleèenskými vìdami jako velmi tíivý, v jeho øeení spatøuje
záchranu ohroené civilizace, ba dokonce záchranu lidstva,
které je snad v kosmu jedineèné. Zastává názor, e spoleènost si nemùe nadále dovolit obìtovat miliony lidských ivotù
na falzifikaci teorií o spoleènosti, jakou byl marxismus nebo
faismus. (Mohli bychom zlomyslnì dodat: ... nebo obìtovat
stovky miliard korun na falzifikaci hypotéz o rychlé transformaci èeské postkomunistické ekonomiky.)
Specifika obou typù vìd podmínìná mírou komplexity pøedmìtu bádání Kováè nepopírá; nehodlá vak jimi omlouvat
zaostalost spoleèenských vìd. Kováè volá po syntéze, která
má pøibliovat metody spoleèenských vìd metodám pøírodních
vìd. Tím se posílí zejména úèinnost a kumulativnost spoleèenských vìd. Pak vak pomine jejich dnení intuitivní srozumitelnost, protoe pro hluboké pochopení psychosociálních
jevù ji nevystaèíme s lidským pojmovým aparátem makrosvìta, podobnì jako s ním nevystaèíme pøi poznávání mikrosvìta
nebo megasvìta.
Na rozdíl od Höschla nehovoøí Kováè o mezích poznání.
V cestì poznání spatøuje bariéry, které byly a jsou historicky
pøekonávány. Velmi významným pøekroèením bariéry poznání
bylo oputìní vevysvìtlujících mýtù náhradou za testovatelné
(by zprvu pouze spekulativnì) hypotézy pøi zrodu øecké filosofie. (Kováè míní, e èlovìk se mýtù nikdy zcela nevzdává,
ani v novovìké vìdì ne. Píe: aèkoli je protikladná mýtùm,
vìda povstala z mýtù a hypotézy, které se ve vìdì testují,
jsou mýty vdy více-ménì kontaminovány.) Antická vìda nedokázala pøekroèit Aristotelovu bariéru bezprostøedního smyslového pozorování, uvaování a intuice. To se zdaøilo teprve
novovìké experimentální pøírodovìdì. Ta byla od svého vzniku v 17. století do konce 19. století omezována Kantovou
bariérou apriorních pøedstav o prostoru a èasu, pøedstav
o mechanickém determinismu aj. Kantova bariéra je ve 20.
století pøekraèována teorií relativity, kvantovou teorií aj.; èlovìk tu ji musí pøekonávat jemu vlastní koncept makrosvìta.
Do oblastí za Kantovou bariérou lidská mysl proniká pomocí
matematiky a pøijímáním rozporných komplementarit jako jsou
èásticovì vlnový dualismus nebo koncept èasoprostoru. Pro
poznání èlovìka a spoleènosti je podle Kováèe rovnì tøeba
pøekroèit Kantovu bariéru a pøijmout komplementaritu èlovìka
jako svobodné bytosti na stranì jedné a otroka genù a memù
na stranì druhé.
Na rozdíl od Höschla spatøuje Kováè i ve spoleèenských
vìdách schùdné monosti experimentování a tudí monosti
falzifikace hypotéz. Píe: I vìdy svojí povahou v podstatì
popisné mìly by usilovat o experimentování ...Vìdecká ekonomie, politologie, sociologie mohou pøikládat nad sociální dynamiku poznávací rastry a kadé políèko rastru povaovat za
laboratoø a dìní v nìm za experiment. A se tyto vìdy
obohatí o nová experimentální zaøízení a techniky, mohly by
pøímo konstruovat té své specifické experimentální modely.
Jejich rozvoj by to znaènì urychlilo ...
Sbliování obou typù vìd povauje Kováè za dlouhodobý
(mezigeneraèní) proces, který snad ji zapoèal a který má být
stimulován pøedevím institucionálnì: mìlo by dojít k masovému pøesunu priorit od pøírodních vìd a technovìdy ke
kulturním vìdám. Nejlepí mozky lidstva by mìly pøemýlet
nikoli nad konstrukcemi stále výkonnìjích èipù a nad technikami klonování ovcí, ale nad povahou poznávání, vìdomí,
emocí, nad fungováním politických a ekonomických institucí,
nad lidským tìstím. Nejenom pøemýlet - empiricky zkoumat!
K podobným závìrùm o cestì nezbytného sjednocení vìd
dospívá E. O. Wilson v knize [3]. Jisté rozdíly v pøístupech
Wilsona a Kováèe nejsou pro tuto úvahu podstatné.
Syntéza vìd z pohledu postmoderny
Existují i jiné cesty, kterými lze pøírodní a spoleèenské vìdy
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sbliovat. Podle knihy [4] biologa Antona Markoe se má èinit
opak toho, po èem volá Kováè. Pøírodní vìdy mají pøestat
klást jednostranný dùraz na metodu experimentu, mají pøijmout (asimilovat) metody osvìdèené ve vìdách spoleèenských a obsáhnout tím i jejich zkuenost. Jde pøedevím
o metody hermeneutické, metody neustálého krouení od celku k èástem a od èástí k celku, o neustálé pøihlíení ke
kontextùm, zkuenosti, smyslu, ba i kráse. [4, s. 36] Marko
je pøesvìdèen, e právì biologické vìdy mají anci prùkopnicky proniknout hladinou, na ní se obì sféry lidského poznávání støetávají.
Marko osloven pracemi H. G. Gadamera a M. Heideggera
filosoficky vychází z pozic ontologie hermeneutického kruhu,
která zdùrazòuje historiènost vekerého poznání skuteènosti
a experimentální vìdu povauje jen za speciální odno tohoto
poznání. Tento pohled zdùrazòuje, e nahlíení svìta je odrazem kulturního kontextu, zkuenosti. O tradièním pøírodovìdci
 pozorovateli, který má pøedmìt poznání mimo sama sebe,
Marko øíká: Jeho mylení musí po dobu pozorování zastavit
vlastní zmìnu, vylouèit jakoukoli spekulaci. Poznat svìt vak
je úkolem vìdomí, které samo je do svìta vnoøeno a participuje na skuteènosti. Tím vzniká prostor pro hermeneutiku,
nauku o umìní výkladu. [4, s. 42]
Na jiném místì píe: Pøedpokladem poznání je tedy urèitá
mìkkost, mnohoznaènost pojmù, a jen ta zaruèuje otevøenost
jazyka smìrem ven z tautologického zacyklení bezrozporných
vìt. Pak ovem je poznání, vyznání se ve svìtì, úkolem
nanejvý hemeneutickým. [4, s. 93] Poznamenejme, e takové poznání, které programovì akcentuje pojmovou vágnost,
se vzdává matematiky jako svého nástroje.
Podle Markoe by úsilí o sjednocení mohlo jít jetì dále.
Mohlo by vyjít z kosmologického pøedpokladu, e vekeré
jsoucno je ivé. ... Nejen já jsem duí vyznaèující se spontanietou a intencionalitou, ale tyto vlastnosti jsou inherentní
vekeré skuteènosti.... Cestou poznání skuteènosti by pak
byla kontemplace, soustøedìné volní úsilí a zasvìcení. V humanitních vìdách není takové uvaování neobvyklé. [4, s. 45]
V Markoovì knize nacházíme mnoho zajímavých informací
o rozmanitých (i ji oputìných) koncepcích biologie 20. století a rovnì polemiky s Kováèem, Wilsonem a jinými redukcionisty a scientisty. Tato kniha rozhodnì stojí za pøeètení.
Lze rozmanité koncepce sjednocení sjednotit?
Kadý z uvedených pohledù má bezpochyby urèité dílèí
oprávnìní. Sotva vak lze dospìt k jejich uspokojivé obecnì
pøijatelné syntéze. Autor tohoto pøíspìvku mùe nejvý nabídnout názor podpoøený vlastní zkueností.
Studoval jsem matematiku a fyziku a po vìtinu aktivního
vìku jsem pùsobil jako uèitel matematiky na technické vysoké
kole. Zabýval jsem se aplikacemi matematiky a didaktikou.
Úzce jsem spolupracoval s kolegy matematiky, s techniky,
psychology a pedagogy. Poznal jsem tu vzácné interdisciplinární porozumìní. Bohuel jsem býval rovnì svìdkem trapných projevù opovrení spoleèenskými vìdami na stranì jedné a matematikou na stranì druhé.
Vìtina pedagogických reforem a inovací, které jsem zail,
se udála z iniciativy osvícených, kteøí byli momentálnì
u moci, èím netvrdím, e byly vechny jejich zásahy patné.
Pedagogika jako vìda by rozhodnì mohla a mìla nabízet
více, ale k tomu je tøeba omezovat neplodné spekulace, podporovat její exaktnost a odpovìdnost. Tento trend zøejmì
zaèal, sleduji ho, ale pøiznám se, e nedovedu odhadnout
jeho tempo ani skuteènou efektivnost.
Jsou mi tedy blízké názory Kováèe a Wilsona. Nerozumím
vak jejich mesianismu. Je opravdu dnení civilizaèní krize
(pøedevím) krizí poznání? Nejde v ní spíe o krizi morálky
nebo krizi mechanismù fungování spoleènosti? Wilson píe:
Nyní nestaèí øíct, e procesy historie jsou pro redukcionistickou analýzu pøíli sloité. To je kapitulace svìtského intelektuála, pokleslá modernistická obdoba Boí vùle. [3, s. 335]
Nemohu souhlasit s tím, e výe uvedené názory Höschla
nebo Markoe jsou kapitulantské; pokud tìmto autorùm rozumím, oni vstupují do akademických diskusí a nikoli na váleèné
kolbitì.
Mám váné výhrady k hermeneutickému pojetí A.Markoe
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prezentovanému v knize [4]. Dnení pøírodovìda vychází
z pøedpokladu rozliení objektu a subjektu poznání. Tato noetická aproximace je úspìná, její oputìní by vedlo k závaným omezením v empirické vìdì. Existují jiné ne spekulativní
dùvody k takovému metodologickému obratu? Pokud je mi
známo, neexistují. Marko tvrdí, e ano a odkazuje se na
výroky renomovaných fyzikù, proti kterým lze uvést opaèné
interpretace jiných renomovaných fyzikù. Úspìchy dnení
matematizované fyziky jsou pøitom evidentním argumentem
proti hermeneutické alternativì v pøírodovìdì. kodlivost postmoderních výkladù spatøuji v tom, e se vyuívá jejich intuitiv-

ní pøitalivosti k iroké propagaci neadekvátních pøedstav
o stavu dnení vìdy.
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Zprávy, informace, nápady, návrhy
Webová stránka Sisyfa
zpráva nového webmastera Pavla Vachtla
Váení èlenové a pøíznivci SISYFA, vzhledem k velké èasové zaneprázdnìnosti pøedchozích webmasterù a jejich èastým
výmìnám dolo k jisté nepøíjemné neaktuálnosti obsahu naí
www stránky. Budeme se teï snait, abychom tuto vìc dali
postupnì do poøádku. Od nynìjka zde budete tedy opìt
pravidelnì moci vídat napø. èerstvé programy pøednáek, na
které jste byli zvyklí, postupnì dojde také na aktualizaci naich dalích materiálù. Dále  Server hyperlink èasto dost
pomalu reaguje na FTP-upload nových souborù - proto uvaujeme výhledovì o pouití jiného serveru (stávající adresa
http://sisyfos.hyperlink.cz/sisyfos/ vak bude pøesto nejménì
1 rok zachována a na pøípadnou zmìnu budete vèas upozornìni). Uvítáme jakoukoliv nabídku na hosting naich stránek
zdarma, napø. v univerzitním èi akademickém prostøedí.

Vydat seznam Sisyfù by nebylo jednoduché
Mnoí se ádosti èlenù SISYFA, aby byl pro nae potøeby
vydán seznam vech èlenù. Mohli by se snáze kontaktovat
v jednotlivých regionech, obohatilo by to jistì nae aktivity
i spoleèenský ivot. Vydat a vem roseslat adresáø naich
èlenù spolu s èíslem Zpravodaje by nebyl problém, ale zákon
na ochranu osobnosti to nepøipoutí bez souhlasu dotyèných
osob. Take chceme zkusit sice trochu obtìující, ale jediný
moný zpùsob. Kdo ze skeptikù by nebyl proti tomu, aby se
v takovém seitku  jen pro potøeby naich èlenù - kontakt na
nìj objevil, nech napíe na korespondenèní lístek svùj souhlas. V onom adresáøi by mìlo být jméno, adresa, odbornost
nebo povolání a mailová adresa u tìch, kdo jsou doma nebo
v zamìstnání pøipojeni k internetu. Prosíme, aby tyto údaje
tedy èitelnì uvedli. Rodné èíslo se samozøejmì nezveøejòuje,
v seznamu by nemìla být ani èísla telefonu. Èlenù je dnes
kolem 340. Kdy dostaneme písemný souhlas alespoò od 250
lidí, má smysl takový seitek vydat. Souhlas s osobními daty
poslaný jen elektronicky nestaèí, musí existovat papírový doklad. Písemný souhlas s vaím podpisem posílejte na adresu:
Vìra Nosková, U studánky 18, Praha 7, 170 00. Kdy to bude
dopis, a zároveò v nìm napíete pøipomínky a návrhy k naí
èinnosti, bude to prospìné. O jejich realizaci bychom mìli
spoleènì uvaovat a diskutovat i na stránkách Zpravodaje
Sisyfos v nové rubrice Burza nápadù. Ale pozor, protoe
aktivních èlenù není mnoho a nevìdí kam døív skoèit, je tu
riziko, e realizace akceptovatelného nápadu zùstane z vìtí
èásti na navrhovateli.

Výzvy
Komitét pro udìlování Bludných balvanù v èele s dr. Jiøím
Grygarem, vyzývá èleny SISYFA, aby navrhovali laureáty na
Bludné balvany. Laureát by mìl být známý, jeho èinnost by
mìla být dlouhodobá a ohroující, podvodnická, èi vyinutá
(nebo vechno najednou) a na území naí republiky. Pokud
bude laureát vybrán, poprosíme pak navrhovatele o podrobnìjí materiál k osobì divotvorce. Nestaèí jen povimnout si
ojedinìlého výstupu dotyèného jednotlivce èi skupiny, ale dlouhodobì sledovat jejich èinnost a dílo. Návrhy posílejte buï po
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internetu (lano@centrum.cz) nebo na adresu Vìra Nosková,
U studánky 18, Praha 7, 170 00.
Nemáme ve svých øadách schopného kreslíøe, který by do
Zpravodaje mohl a chtìl obèas pøispìl kresbou nebo dokonce
kresleným vtipem? Pokud ano, prosíme o kontakt.

Iracionalita u nás doma
Jsme tím mnozí postieni. Ve vlastní rodinì máme nìkoho,
kdo holduje, èi alespoò vìøí v dobrou a patnou energii,
v senzibilské a léèitelské schopnosti, v jasnovidnost a telepatii, v horoskopy. Nìkdy je to jen snesitelná koketerie s tajemnem, jindy osudné propadnutí èemusi nezvladatelnému,
iracionalitì, která je nebezpeèná a nae blízké ohrouje. Jak
se s tím vyrovnáváte? Co dìláte a jak jednáte? Jaký máte
úspìch pøi obracení vìøícího na bezpeènou dráhu rozumu
a zdravé pochybovaènosti? Komu se to vùbec povedlo? Je to
citlivá záleitost, ale mìli bychom si asi v této oblasti vymìòovat názory a zkuenosti. Pite o svých záitcích a zkuenostech. Podpis mùe být skuteèný, ale pouijte i pseudonym
nebo znaèku. Tyto pøíspìvky by nemìly být pøíli dlouhé, to
aby se jich do této rubriky velo víc.
Prosíme, posílejte zprávy, fejetony, èi mikropovídky do
rubriky: Záitek s léèitelem.
Do dneního èísla jsme vloili formuláø pøihláky. Pokud
se domníváte, e byste èasem mohli získat více èlenù, prosíme, namnote si ji. Uvítáme v naich øadách rádi dalí racionální obèany, kterým vadí záplava iracionality, pavìdy, okultismu a dalích poetilostí v dnením svìtì. Zvlátì rádi pøijmeme
èleny mladé a støedního vìku. Èím pestøejí budou nae
profese, tím lépe.

Skeptický víkend?
Jsme rozptýleni po celé republice, mìli bychom se víc
osobnì poznávat, pomáhat si, vymìòovat si zkuenosti. Mnozí
z nás by jistì uvítali jednou za rok tøeba víkendové soustøedìní s pøednákami, ale pøedevím s moností poznat se
navzájem a uít pìkných chvil s pøáteli. Samozøejmì mimo
Prahu, kde je drahé ubytování. Mohl by to zaøídit snad ten
skeptik, který má blízké vztahy k nìkomu, kdo by nám areál
se skromným ubytováním za levný peníz nebo sponzorsky
pronajal. V místì bychom pak mohli také zdarma uspoøádat
pro místní lidi pár pøednáek. Mùe to být soukromník nebo
mìstský úøad, prùmyslový podnik nebo farmáø. Odmìnou mu
bude jen snad pár èlánkù o akci, v nich bude figurovat jako
ná dobrodinec. Doba by se hodila na zaèátku nebo na konci
léta.

Skeptické propojování
Potøebujete se seznámit se skeptikem v jiném regionu?
Hledáte lidi podobného smýlení ve svém okolí? Potøebujete
pomoci, poradit od odborníka - skeptika konkrétního oboru?
Napite krátce svou výzvu a pøidejte kontakt na vás. (Klasické
zprostøedkování pøes znaèku a ukládání dopisù v redakci
nejde, protoe ádnou redakci nemáme, navíc jsou mezi jednotlivými èísly dlouhé èasové prodlevy.)
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Tento zpravodaj rozmnoujte a rozdávejte!
Rovnì tak èlenské pøihláky!

Pøednáky z cyklu
Vìda kontra iracionalita

Ì Zpravodaj SISYFOS
 neperiodický bulletin obèanského sdruení Sisyfos 
Èeského klubu skeptikù, èlena evropského sdruení
ECSO (European Council of Skeptical Organizations)
a svìtového sdruení CSICOP (Committee for the
Scientific Investigation of Claims of the Paranormal).

Ètvrtek 20. prosince 2001
Lidská prionová onemocnìní
MUDr. Frantiek Koukolík, DrSc., primáø Patologicko  anatomického odd. Fakultní Thomayerovy nemocnice
Priony, bezpeènost a zdravotní nezávadnost potravin
MVDr. Josef Holejovský, ústøední øeditel Státní veterinární
správy

Ì Kontaktní adresa Èeského klubu skeptikù:
Ing. Olga Kracíková, Hatalská 27, 110 00 Praha 1,
tel.: 02 / 24 82 66 91, e-mail: olgakracikova@email.cz
Bìný úèet u Èeské spoøitelny, Praha 2, èíslo 9161329,
kód banky 0800.
Adresa na internetu: http://sisyfos.hyperlink.cz/sisyfos

Upozornìní èlenùm Sisyfa

Ètvrtek 17. ledna 2002
Fakta a mýty teorie globálního oteplování
Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc., pedolog a pùdní fyzik
Fakta o antropogenních vlivech na biosféru
Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc., Katedra fyziologie rostlin
Pøírodovìdecké fakulty UK
Ètvrtek 21. února 2002
Vliv psychiky na fyziologii èlovìka a imunitní systém
Prof. MUDr. Jiøí Heøt, DrSc., lékaø, anatom
Prof. RNDr. Václav Hoøejí, DrSc., vedoucí vìdecký pracovník
Ústavu molekulární genetiky AV ÈR
Pøednáky se konají od 17.00 hod. v budovì Akademie vìd
ÈR v zasedací místnosti è. 206, Národní tø. 3, Praha 1.

Ì Zpravodaj SISYFOS, èíslo 4 / 2001  vylo v prosinci 2001. Pøipravila Vìra Nosková. Redakèní rada:
Ing. Olga Kracíková, prof. Jiøí Heøt a doc. Èenìk
Zlatník.
Ì Grafická úprava, zlom a tisk: Petr Pacner  Firma
PIP, Konopova 431/6, 155 00 Praha 5  Øeporyje, tel./
fax.: 02/51 62 66 07, tel.: 0602/35 22 63.
Ì Pøíspìvky do zpravodaje Sisyfos posílejte na adresu: Vìra Nosková, U Studánky 18, Praha 7, 170 00.
Delí pøíspìvky posílejte nejen na papíøe, ale i na
disketì ve Wordu èi v jiném èastìji pouívaném textovém editoru. Lze je té zaslat i s diakritikou na
e-mail lano@centrum.cz.

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