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EDITORIAL
Vážení čtenáři,
do rukou se vám dostává první číslo časopisu ATROPOS. Články, které vám v něm
přinášíme, mají společné téma – ruskou
invazi na Ukrajinu. Je to téma natolik závažné, že jsme se je rozhodli publikovat
právě touto, atraktivnější formou.
V době, kdy přes slovensko-ukrajinské
hranice začaly prchat tisíce uprchlíků a situace se stala nepřehlednou, vydala se El
Leñas s dodávkou na hraniční přechod
Vyšné Nemecké, aby tam nabídla svou pomocnou ruku. Své zkušenosti vám teď
zprostředkovává ve své reportáži.
Díky e-mailu jsme ve spojení s kolegy
z ruské a dnes prakticky nefunkční Společnosti skeptiků. A zatímco připravujeme interview s několika jeho členy, ve kterých se
s námi podělili o své dojmy, obavy i naděje,
přiblížíme vám, v jaké realitě vlastně teď žijí. Na tento infobox pak navazuji komentářem k postavě a činům moskevského patriarchy Kirilla, které mimo jiné štěpí pravoslavnou církev. A co české církve a jejich pomoc v době invaze? I na to si krátce posvítíme.
Ameely se ve svém komentáři zamýšlí nad brutalitou ruských válečných
zločinů, co je člověku spouštěčem pro
takové činy a jestli je něco takového
ukryté v každém z nás.
V závěrečném "aktivistickém okénku"
nás Susan Gerbicová seznámí se svým
úspěšným projektem Guerrilla Skepticism
on Wikipedia. Susan a jejímu týmu "partyzánských skeptiků" byla za práci na
Wikipedii udělena James Randi Educational
Foundation Award za rok 2017.
Doufejme, že tato
noční můra brzy skončí.
Podnětné čtení vám přeje
pan Psax

El léñas

DO BEZPEČÍ

VELKÁ REPORTÁŽ O CESTĚ
NA SLOVENSKO-UKRAJINSKÉ
HRANICE A ZPĚT

Byla sobota, pět ráno.
Do nosu nás praštil studený venkovní vzduch
a po velmi krátkém spánku jsme byli značně
polámaní. Zmuchlaní jako starý pytlík od sekané
jsme pobrali doma, co jsme našli a ve velkých taškách nosili před
byt. Byla ještě tma, a protože byla sobota, plno lidí ještě vyspávalo.
Ulice tedy byla mrtvá, my byli jediní, kdo narušoval ticho. V krvi adrenalin
a odhodlání pomoci, jak můžeme. Před námi osm hodin dlouhá cesta. Cíl byl
jasný - vypravit se na ukrajinské hranice a zkusit pomoci každému, kdo chce
a kdo to potřebuje. Dodávka připravena, navigace nastavena, první poselství
na Twitter natočeno. Můžeme vyrazit.
A tak začala naše dlouhá cesta na hraniční přechod,
který nás poznamenal možná víc, než jsme si kdy dokázali představit.

I. Začátek
Ten den začal vlastně jako
každý jiný. Byl pátek a já trávila
svých osm hodin v práci. Bavím
se s kolegy, směji se jejich vtipům,
ale uvnitř mě to tíží. Právě začala
válka na Ukrajině a já denně v
novinách sledovala, jakých šílených hrůz se na Ukrajině lidé navzájem na sobě dopouští. I když se
snažím tvářit normálně, mám
strach. Vždyť tohle se děje v amerických filmech, nebo někde
na dálném východě. Nikdy se to
netýkalo Evropy. A ještě nikdy nebyla válka tak blízko nás. Uvědomuji si, že se tam zabíjí a že lidé
umírají. A umírají absolutně kvůli
ničemu.
Kurýr mi zrovna přnesl oběd,
když se na Ukrajině vyhlásila mobilizace. Ženy a děti smí zemi
opustit, ale muži musí zůstat a
bojovat. Plno žen a dětí pobralo
jen to málo, co mělo. Musely se
rozloučit se svými manželi, otci,
bratry a dospělými syny, a odejít.
Uvidí je vůbec někdy? Uvidí někdy
své domovy a sousedy? Vše nechaly za sebou a byly nuceny
utéct do cizí země, jejíž jazyk neumí a kde absolutně nikoho neznají. Bez veškerých jistot a bez
budoucnosti. A především na to
všechno zůstaly úplně samy.
Jsou pouhé dva dny od vypuknutí
invaze. Nikdo neví, co se děje, ani
co Evropu vlastně čeká. Já vím jediné – nechci sedět doma a jen
tak nečinně přihlížet. Dává se do
mě vztek a představuji si, co bych
v jejich situaci asi dělala já.
Osobně bych byla ráda za každou
pomoc, která by mi byla kýmkoliv
nabídnuta. Možná v ten moment
mě to napadlo. Domů přijedu v
takové ráži a odhodlání, že bych
mohla holou rukou dříví sekat.
Vejdu do obývacího pokoje, ani
nepozdravím manžela, jen odhodlaně prohlásím,
„Mám toho plný zuby! Chci jet
na hranice a chci do Čech
přivézt, co nejvíce lidí to jde!“
Nejdříve na mne kouká s údivem. Potom se zamyslí a najednou mu do obličeje vstoupí stejný
výraz, jaký mám já.
„Tak jo,“ řekne jen a okamžitě
otevře notebook. Překvapí mě
jeho okamžitá a kladná reakce.

Rychle ze sebe shodím bundu
a společně začneme plánovat
záchranou misi. Problém je jediný.
Naše auto se opravuje a dodávku
nevlastníme, tak co teď? Oba
jsme si uvědomili, že sice chceme
na hranice, ale absolutně se tam
nemáme jak dostat.

II. Solidarita
Nevzdávám to. Jako první místo,
kam jdu objevovat možnost získat
dodávku, volím Facebook. První,
kdo na mě vyskočí, je Jan Tuna.
Moderátor pořadu A Dost! Je to
jen pár minut, co na svém profilu
oznámil, že jede na Ukrajinu pomoci stejně, jako chceme pomoci
my. Pod jeho příspěvkem se již
nakupilo mnoho komentářů.
Ledabyle je tedy projíždím, jestli
náhodou nenajdu nějaké informace o tom, jak to na hranicích
vypadá a co nás tam třeba čeká,
když tu nás jeden komentář velmi
osloví.

Obvoláváme kamarády, kdo by
chtěl jet jako druhý řidič (protože
já prý řídit neumím a už vůbec ne
dodávku… a zapůjčenou) a na facebookové stránky našeho města oznamujeme, že vyrážíme na
hranice a pokud přivezeme ženy
a děti bez domovů, kam bychom
je mohli ubytovat. Nečekáme od
toho nic. Vždyť kdo by chtěl takhle rychle ubytovat úplné cizince? Spíš počítáme s nepochopením. Netrvá to nikterak dlouho
a pod příspěvkem se množí komentáře. Jsme v šoku. Nikdy by
nás ani ve snu nenapadlo, kolik
odvahy, podpory a krásných slov
náš příspěvek vyvolá. Dovoluji si
tvrdit, že tolik dobra facebooková
diskuze dlouho nezažila. Jste hrdinové, jste nejlepší, máte dobré
srdce, je skvělé, že tam jedete…
a mnoho dalších a dalších povzbudivých a krásných komentářů.
Jako, kdyby se to ošklivé najednou ze světa vytratilo. Osm lidí
nabídlo, že ukrajinské ženy a děti
mohou ubytovat. Nyní už víme, že

„Mám toho plný zuby!
Chci jet na hranice
a chci do Čech přivézt
co nejvíce lidí to jde!“
Autorem je pro nás zcela
neznámá žena z Prahy, která nabízí zapůjčení dodávky. Ona sama
na hranice jet kvůli nemoci nemůže, a protože ji to také není
jedno, chtěla by dodávku půjčit
těm, kdo tam míří.
„Asi začnu věřit na osud!“ pomyslím si a rázem ve mně vzplane plamínek naděje. V duchu se
jen modlím, aby nám dodávku
někdo nevyfoukl před nosem.
Hned paní píšeme, že o dodávku
máme zájem a jestli bychom si
pro ni nemohli ještě dnes zajet.
K našemu překvapení neznámá
souhlasí a posílá nám adresu, na
které bydlí. Je velmi ochotná
a zapůjčení své dodávky úplně
cizím lidem ji nedělá sebemenší
problém. Až s údivem sledujeme
její neskonalou ochotu. Navnaděni velmi pozitivním přijetím začínáme ihned jednat.

není cesty zpět. Rychle všechny
lidi, kteří nabídli ubytování
obepíšu a vyžádám si na ně kontakt.
Ještě ten večer jedeme pro
dodávku. Vstřícnost paní je neuvěřitelná. Popřeje nám hezkou
cestu a řekne nám, abychom do
Čech přivezli co nejvíce lidí. Přibalí
nám na cestu nějaké pomerančové džusy s tím, že cesta je
dlouhá, tak ať máme co pít. Cestou do Prahy, do které nás vezl
soused, ještě vykládáme syna u
babičky a po cestě zpět v zapůjčené dodávce nabíráme druhého řidiče. Kamaráda Richarda
jsme přemlouvat nemuseli.
Souhlasil ihned.
Domů dorážíme kolem půlnoci, když tu mi zvoní telefon:
„Jste nejlepší!“ ozývá se

z druhé strany sluchátka, až leknutím nadskakuji. Volá má skvělá
kamarádka, která bydlí asi půl
hodiny od nás a která také četla
můj status na Facebooku.
„Hned teď se balím
a vezu vám na cestu naftu! Mám
tu asi čtyři kanystry, tak vám je
dovezu!“

uprchlíků, kteří se nám hrnou do
auta a prosí o odvoz do bezpečí.
Jo, takhle nějak to na těch hranicích určitě bude vypadat. Cesta
na Slovensko utekla kupodivu velmi rychle.

„Co blbneš? Vždyť je půlnoc?
To teď pojdeš pro naftu a jen tak
nám ji sem dovezeš?“ odpovídám
ji překvapeně.
„No jasně! Nemám s tím problém. Jste úžasní a já budu ráda,
když se na vaší cestě budu alespoň tímhle způsobem angažovat.“ Netrvá to dlouho a Nikola
přiváží plně natankované kanystry
nafty.

Na poslední české benzínce si
kupujeme bagety, které jsou pro
nás vůbec první snídaní, a doléváme naftu. Já postupně píšu
menší raporty pro přátele do společného podcastového chatu a
ladím na mobilu zprávy, abychom
věděli, co se aktuálně na Ukrajině
děje. Zprávy posloucháme od
chvíle, co jsme vyjeli. Chceme být
informovaní a v obraze. Dolévání
nafty z kanystru do dodávky je tak
trochu improvizace. Nemáme
trychtýř, takže musí postačit rozříznutá PET lahev. Nůžky na odstřižení si půjčujeme od slovenské
pumpařky, která na nás kouká
dost podezíravě. Myslím, že moc
nechápe, proč si naftu jednoduše
nenatočíme přímo u ní a jako oslové ji lijeme do dodávky z kanystrů. Pet-ka funguje tak na půl, takže zanedlouho smrdíme naftou
všichni.

Jdeme sice spát, ale usnout
nejde. Adrenalin a odhodlání je
silnější, než únava. Oko zamhouřím asi kolem půl třetí ráno. Budík
mě budí v půl páté.

III. Vyrážíme
Pár hodin spánku? Nevadí.
Člověk se sice trochu pitomej
a vypadá krapet natekle, ale elánu je na rozdávání. Z postele skáčeme jako na pérech a začínáme
se balit. Bereme deky, dětské autosedačky a nějaké sušenky
a sladkosti pro děti. Náš kamarád
Richard hlásí, že doma našel ještě
nějaké proteinové tyčinky a karlovarské rohlíky. Není toho moc.
Jednoduše co dům dal na rychlé
zahnání hladu pro ukrajinské uprchlíky. Vlastně si uvědomujeme,
že jim toho až tolik nevezeme. Sedáme do zapůjčené dodávky, vyjíždíme pro Richarda a za svítání
vyrážíme směr ukrajinsko-slovenská hranice: Vyšné Nemecké.

IV. Na hranice

Natankovaní, najedení, vyčůraní a navonění naftou opouštíme
Českou republiku a pokračujeme
dál v cestě. Poprvé v životě jsem
na Slovensku. Projela jsem západ
USA, byla na spoustě místech Evropy, ale na Slovensko mě to nikdy netáhlo. Spíš jsem si vždy dělala ze Slováků škodolibou legraci.
Především z toho, že v Bratislavě
nemají metro. Takže jsem byla
celkem zvědavá, co o slovenských
bratoch cestou spatřím. Zprávy
Víme, kam jet. Richard zkonnám stále z rádia běží, ale my už
taktoval svého kamaráda Matou- je ani nevnímáme. Zkoušíme, jestli
še, který je na hranicích denně,
vlastně umíme říct něco ukrajinprotože pracuje pro neziskovou
sky. Dohromady dáváme jen pár
organizaci, která tam působí. Dal
ruských slovíček. A to ještě těch
nám na sebe telefon s tím, že až
sprostých. Shodujeme se, že rusky
budeme na hranicích, máme vo- na Ukrajinky tímto způsobem ralat. V pátek ráno bylo prý uprchději mluvit nebudeme. To raději
líků tolik, že se absolutně nestíhalo pomalu česky. Vždyť i sami Ukraje odvážet. To nás navnadilo ještě jinci tvrdí, že ukrajinština je češtině
víc. Představujeme si zástupy
podobná víc než ruština. Rukama

nohama se jistě domluvíme.
Vždyť jsme všichni Slované... Následuje pár vtípků na Rusko, potom konverzace o tom, jaký je
Putin hajzl, když v tom už se před
námi rozevírají Tatry.

„No páni… tady je ale krásně,“
kochám se celou tou nádherou.
Nikdy bych neřekla, že u sousedů
mají tak nádherné hory. Absolutně nechápu, proč jsem se do Tater nikdy předtím nevydala.
V duchu si tedy slibuji, že jednou
je určitě musím navštívit. Zbytek
cesty mám ve tváři přitroublý výraz a cítím se jako Rudolf Hrušínský ve filmu Vesničko má středisková, kde se v roli doktora také
neustále kochal a rozjímal nad
okolní krajinou. Chybí mi jen ten
malý pejsek, kterému velikán
Hrušínský za jízdy recitoval Máchův Máj. Ti vpředu se humorně
baví o tom, jak naši záchrannou
misi pojmenujeme a já jim do
toho často skáču s blaženým výkřikem:
„Teda… tady je tak krásně!“
Uchvácena celou tou scenérií rázem odpouštím Slovákům i absenci metra v Bratislavě a slibuji
si, že už si z nich srandu tedy dělat nebudu.
Jenže čím víc se blížíme ke
Košicím, tím více ta nádhera mizí.
Všímáme si, že čím blíž jsou ukrajinské hranice, tím méně aut cestou potkáváme. Nikde ani živáčka. Do Messengeru mi píší první
lidé s tím, že jedou také na hranice a chtějí vědět, jak to tam vypadá. Do cíle to máme asi tři hodiny, takže všem odepisuji, že na
hranicích ještě nejsme, takže informace pro ně nemám. Mohu
jim říct jen to, že cestou žádné
kolony nejsou a cesta je průjezdná.
Zastavujeme na další pauzu
u odlehlé benzínky, kde tankujeme. Nikde nikdo, Tatry daleko za
námi. Jen cesta a pole. Natáčím
další krátké video na sociální sítě,
odepisuji na MoSL chat o tom, že
se mi deník z cesty úplně psát
nechce, skáčeme do dodávky
a opět hurá na cestu. Jen co je
benzínka za námi, Richard si
vzpomene, že si od poslední české benzínky ještě neodskočil, což
osazenstvo celé dodávky komen-

tuje tím, že je jak malý Jarda a že
už jednoduše nezastavujeme. Musí to vydržet na hranice. Vypadá
trochu zoufale a raději se dává do
jedení karlovarského rohlíku, který
vezl z domova.
Čím blíže jsme hranicím, tím
hrůzostrašnější pohled se rozprostírá kolem nás. V ten moment
nám dochází, že jsme asi fakt na
východě Slovenska. Nádherné
Tatry střídá špína a nepořádek.
Rozpadlé domy bez oken, všude
odpadky a válející se papíry. Toulavé smečky špinavých psů, ušmudlané děti a chatrče ztlučené
z plechu a dalšího okolního odpadu. To cosi, v čem zdejší lidé bydlí,
má blíž do psí boudy než do chatrče. Z těchto lidských bud byla
vystavěna celá sídliště, která se
topí v odpadcích a zcela určitě
i smradu. Tekoucí voda ani elektřina tam být absolutně nemůže.
Všude bezdomovci a bída. Naprostá lidská skládka.

který mu Honza nabízí. Jsme stále
na Slovensku? ptáme se sami sebe. Nepropadli jsme se v časoprostoru někam do Indie, kde ve
stejných chatrčích žijí ti nejchudší
z nejchudších a z nouze chodí na
skládky, kde hledají potravu? Nezbývá, než důvěřovat navigaci,
která nás jako jediná ujišťuje, že
na Slovensku stále ještě skutečně
jsme.
Po opuštění onoho Mordoru
na nás čeká jen cesta. Jediné auto není přítomno. Zůstali jsme na
cestě úplně sami. Jako kdyby na
tenhle kout země celý svět úplně
zapomněl.

V. Vyšné Nemecké

„Dojeli jste do cíle,“ oznamuje
navigace a na naše mobilní telefony začínají chodit upozornění
o tom, že jsme na Ukrajině. Na
hranicích je neuvěřitelný chaos.
„Mordor...“ špitnu a společně Na místě je strašně moc aut a pls kluky s otevřenou pusou hledím no neustále kamsi jdoucích lidí.
Každý někam jde, nebo něco něna tu spoušť.
kam nese. Každý někoho hledá,
„Něco mi říká, že když se sem nebo se někomu snaží dovolat.
Každý nově přijíždějící se snaží zapůjdu na vteřinku vyčůrat, určitě
parkovat, jenže není kde. Celou
přijdu o ledvinu,“ pípl Richard a
nepřehlednou situaci se snaží kododává, že na hranice to určitě
rigovat slovenský voják, který je
vydrží. Nemotorně si na sedadle
v plné polní a na hlavě má černou
poposedá, aby ulevil močovému
měchýři, a dokonce odmítá i džus, kuklu, takže mu jsou vidět pouze

joči. I přes to, že mu do tváře není
vidět, vypadá, že toho má právě
plné zuby. Přijedeme tedy s dodávkou až k němu a slušně se
ptáme, kam máme zaparkovat.
Poradí nám jedno místo, které se
zrovna uvolnilo a dál se věnuje
snaze celou situaci alespoň trochu řídit. Místo, které nám nešťastný voják poradil už bylo samozřejmě zabrané, takže nám
nezbývá nic jiného, než hledat
místo k zaparkování jinde. Naštěstí takové po chvíli popojíždění
nacházíme.
Zamykáme dodávku a vyrážíme hledat Matouše. K našemu
překvapení však ve Vyšné Nemecké není. Přemístil se na nedaleký přechod Ubla. Po telefonu
nám radí, za kým jít, pokud bychom chtěli z hranic ukrajinské
ženy a děti odvézt. Popisuje svého kolegu, jak vypadá a kde ho
hledat, jenže v tom mumraji je ho
těžké najít. U hraničního přechodu to na první pohled vypadá, jako na trhu. Všude velké stany s jídlem zdarma, které rozdává Člověk v tísni a také Červený kříž. Lidé z neziskovek neustále někam
volají a pobíhají jako myši. Rozdává se teplý čaj, polévka a deky
na zahřátí. Jídlo si může vzít úplně
kdokoliv. Je jedno, jestli je Slovák,
Čech, nebo Ukrajinec. Máš hlad?
Najez se a napij.

Ruku v ruce zde spolupracují
jak pravoslavní popové, tak dvě
jeptišky, které zrovna vyplňují nějaké papíry. Na hranicích je tedy
velmi rušno a všichni přítomní
mají víc než plné ruce práce, aby
se o příchozí postarali. Zahřáli je,
dali jim najíst a možná i dodali
trochu té útěchy a soucitu. Stačí
jen říct:
„Už je po všem. Všechno
špatný zůstalo za tou hraniční
čárou. Noční můra skončila, tady
jste v bezpečí.“ Lidskost, solidarita
a snaha pomoci lidem v nouzi je
všudypřítomná.
Procházím celým tím mumrajem, když v tom se zastavuji u
černého stanu, který má na sobě
označení JW.ORG.
„Šmarjá, co tu dělají Jehovisti?“ pomyslím si. Ty jediné bych tu
opravdu nečekala. Proč tam
vlastně byli mi doteď není jasné,
protože celou dobu nedělali absolutně nic. Každý něco dělal. Lidé
z neziskovek se opravdu nezastavili, stejně jako popové a jeptišky.
Jen ten jehovista pod svým stanem jen tak ležérně seděl a koukal dopředu. Nijak se neangažoval
a ani na sebe neupozorňoval. Jen
tam prostě byl… a překážel. Zůstala jsem u něj o trochu déle. Třeba také na někoho čekal, jenže

stále nic. Seděl jako socha dál.
Nechávám Jehovistu Jehovistou a jdu blíž k hranicím, kde
postává početný hlouček lidí. Zajímá mě, na co tam čekají a tak se
vecpu dopředu. A v ten moment
to pochopím… Jsou to rodiny
uprchlíků, které na ně netrpělivě
čekají. Vidím hranice Ukrajiny
a vidím, jak z ukrajinské strany přichází první lidé, které Putin vyhnal.
Jsou to jen ženy a děti. Vždy je
doprovází voják. Pokud mají jakékoliv zavazadlo, ochotně jim ho
bere a pomáhá přenést do bezpečí. Ženy a děti přicházejí na Slovensko po jednom a vždy, když
vstoupí na území Slovenska, možná poprvé za celou dobu se usmějí. Jsou viditelně unavení a vyčerpaní, ale ve tváři jim je vidět
neuvěřitelná úleva. Jako kdyby si
uvědomili, že to hrozné je konečně
pryč. Velmi dojemné je shledání
s těmi, kteří na ně na druhé straně
čekají. Obejmou se, políbí a jsou
rádi, že se vidí.
Když vidím, jak nadšeně se vítají, málem mi to vhání slzy do očí.
Rázem si všichni tři uvědomujeme, jak blízko jsme válce.
Tedy něčemu, co známe jen z filmů a z hodin dějepisu. Válku tady
vidíme na vlastní oči. Nevidíme

střelbu a boje, ale na vlastní oči
vidíme, co způsobuje. Jsme svědky jejích důsledků a zničených životů. Na první pohled je vidět, že
ženy opustily domovy ve spěchu.
Většinou mají s sebou jen malý
kufřík, který by se dal označit spíš
za příruční zavazadlo, nebo mají
jen jednu igelitovou tašku. Mnohdy ani to. Ve tvářích stres a únava. Bůh ví, jak dlouho nespaly. Jen
co přejdou hranice a přivítají se
s příbuznými, pokud na ně čekají,
ihned berou telefon a snaží se
dovolat zpět na Ukrajinu. Volají
svým manželům s informací, že
už jsou v bezpečí.

VI. Přechod Ubla
Ve Vyšné Nemecké jsme asi
hodinu, ale stále nemáme „svého“ uprchlíka, kterého bychom
vzali do Čech. Zjišťujeme, že naše
očekávání hord migrantů, kteří se
nám budou do dávky sami drát
bylo jaksi nereálné. Ukrajinky
z velké části už mají odvoz domluvený předem a nás tedy nepotřebují. Zkoušíme se dokonce ptát,
ale bez úspěchu. Nadšení z nás
začíná opadat a postupně nastupuje únava a zklamání. Jeli
jsme sem snad zbytečně? Sedá-

me tedy do dodávky s tím, že ještě počkáme. Voláme Matoušovi
a ten se nám omlouvá, že ani na
Uble neví o nikom, kdo by chtěl
hodit do Prahy. Richard začíná
trochu rýpat, proč jsme to lépe
nenaplánovali, na což mu Honza
odpovídá, že ani on neměl mnoho
informací. Vyjeli jsme jako první
a nikdo tedy nevěděl, jak to na
hranicích bude vypadat. Kdyby
nám opět nezazvonil telefon, kluci
by se pravděpodobně v dodávce
zhádali jako psi.
„Mám pro Vás uprchlíka!“
hlásí Matouš do telefonu. Máme
se vydat na přechod Ubla, kde na
nás čeká maminka s malou holčičkou. Rychle startujeme dodávku a vyrážíme pro naší uprchlici.
Na Ublu je to asi dvacet minut
cesty. Jenže na místě přichází
další vystřízlivění. Až na hraniční
přechod nás s autem nepustí,
jednoduše už není kam zaparkovat a auta tam překáží. Pokud
nejedeme pro někoho konkrétního, nepustí nás tam vůbec. Na
hraniční přechod je to pěšky dalších jedenáct kilometrů. Začíná
být zima, tma, prší a Matouš nám
opět nebere telefon. V tuto chvíli
osobně všechno vzdávám a chci
to otočit zpět k domovu s tím, že
jsme to tedy alespoň zkusili. Kluci
se ale vzdát nehodlají. Pro svou
Ukrajinku si dojedou stůj, co stůj.
Jdou tedy za dalším místním vojákem a snaží se mu vysvětlit situaci. K mému údivu nás voják
pouští dál s tím, že se k přechodu
můžeme alespoň přiblížit. Děkujeme a jedeme dál.

Dorážíme na vojákem určené
místo, ale přechod je stále daleko.
Potkáváme tady druhého vojáka.
Opět se dáváme do vysvětlování
a opět se setkáváme s kladným
přijetím. Vyrážíme tedy ještě blíž.
Cestou na přechod potkáváme
ještě vojáky dva a po vysvětlení,
kam jedeme a co tam budeme
dělat, nás pouští bez problému.
Nakonec tedy zastavujeme asi
kilometr od přechodu a zbytek
už musíme dojít pěšky.

VII. Marie
Na přechod Ubla dorážíme,
když padá tma. Přechod vypadá
úplně jinak, než Vyšné Nemecké.
Je tu méně lidí, méně stánků neziskových organizací a celkově je
to celé méně chaotické. Konečně
najdeme Matouše, který nám
sděluje, že se naše uprchlice vytratila. Byl ji hledat, ale zřejmě
odešla úplně. Nadšení opět střídá
zklamání. Smiřujeme se s tím, že
naše cesta zřejmě byla zbytečná,
a tak jsme se alespoň rozhodli
zůstat s Matoušem a popovídat si.
Poprchává, všem stoupá pára od
pusy a začíná být opravdu zima.
Začnu přešlapovat na místě
a všímám si termosky s čajem,
který rozlévá místní jeptiška. Slušně poprosím o trochu čaje na
zahřátí, protože už přestávám cítit
palce u nohou. Jeptiška mi vyhoví
a s úsměvem mi kelímek s horkým čajem podává. Čaj je tak
přeslazený, že se mi zmrzlé prsty

u nohou kroutí odporem. Ani ho
nedokážu dopít a raději mířím k
prvnímu koši na odpadky. Projdu
kolem dalšího jehovistického
stánku, jehož obyvatel opět nic
nedělá a vzhlédnu k hraniční „čáře“. Ve Vyšné Nemecké nebylo za
hranici dobře vidět. Teď ale vidím
velkou frontu žen a dětí, která na
ukrajinské straně stojí na celnici
a čeká na vyřízení papírů.
„To je strašná fronta. Jak
dlouho tam čekají?“ ptám se
Matouše.
„Někdy i tři dny," všem vyrazí
dech Matouš. „Na Vyšné Nemecké je kolona dlouhá deset kilometrů. Tady na Uble je to třicet
pět kilometrů. Celníci pouští jednoho člověka za hodinu. Musí jim
vyřídit status uprchlíka a veškeré
papíry. Normálně tenhle proces
trvá týden. Teď ho celníci musí
zvládnout za hodinu,“ dává se
Matouš do vyprávění. Dozvídáme
se, že čekání na hranicích je pro
ženy a děti opravdovým trpením.
V zimě a mrazu čekají na odbavení a vpuštění na Slovensko několik dní. Mnohé uprchlice přijely
na hranice svými auty. Jenže
kvůli popojíždění a také topení
jim brzy dojde nafta a benzín,
a tak se musí ukrajinské ženy
a děti vydat na hranice pěšky,
kde čekají další neskutečné hodiny. Mnohé to vzdaly, a když jim
po dvou dnech došlo jídlo, nezbylo jim nic jiného, než se vrátit
zpět domů. Mnohdy se už ani
neměly kam vracet.
„Zkoušíme jim pomoct. Jenže
je to složité. Naplníme auto jídlem, dekami a vším potřebným
a vyjedeme jim to tam rozdat.
Jenže na celnici se musí všechno
proclít, protože Ukrajina není
v Evropské Unii. Když nás tedy konečně pustí a my jim všechny
potřebné věci rozdáme, hlavně
deky a jídlo, musíme se s autem
stejně jako oni zařadit do té šílené kolony. Cesta na Ukrajinu trvá
jen pár minut, ale cesta zpět se
protáhne klidně na tři dny,“ sděluje nám své zkušenosti Matouš.
„Zkoušíme kontaktovat ukrajinské
úřady, aby nám povolili třeba
nějaké dobrovolnické vízum, aby
byla pomoc snazší. Jenže Ukra-

jina má teď svých starostí dost,
takže si naší žádosti zatím ještě
nikdo nevšiml. Je to fakt strašně
složité a vyčerpávající,“ dodává.
Dozvídáme se od něj, že i když
jsou to pouhé dva dny od vypuknutí invaze, spoustu rádoby pomocníků se na přepravě uprchlíků snaží už nyní vydělat.
„Slíbí, že je odvezou třeba do
Brna, jenže v půlce cesty zastaví
a řeknou jim, že pokud nezaplatí
velké peníze, nedovezou je. Tohle
se tu začíná docela rozmáhat.
Řešit se to snaží hlavně Člověk v
tísni.“
Stojíme s Matoušem u jeho
stanu, smutně koukáme na tu
strašnou kolonu lidí na druhé
straně hranice a běhá nám mráz
po zádech. Musí to být nepředstavitelné. Není divu, že čekání
spoustu lidí od útěku odradí. Dál

Mnohakilometrové fronty
ukrajinských žen s dětmi
čekající na vyřízení dokumentů
dlouhé desítky hodin na hraničním
přechodu.
V zimě, často již i bez jídla a pití.

jen tak bezmyšlenkovitě postáváme, když v tu se na za námi ozve
mužský hlas s ukrajinským přízvukem.
„Promiňte, nejedete do Prahy?“ ptá se. Překvapením nadskočíme a otáčíme se. Vidíme
muže ve středních letech. Působí
velmi ustaraně a podle toho, jak
plynulou češtinou nás oslovil, to
vypadá, že už je v Česku dlouho.
„Jedeme. Máme dodávku.
Můžeme nabrat až pět lidí,“ usmívá se na něj Honza.
„Z Ukrajiny mi utíkají dvě sestry a jejich děti. Za chvilku by
měly přejít hranice. Jsem tu taky
s dodávkou, jenže do ni dám jen
jednu sestru s jejími dětmi. Tu
druhou mi nemá kdo vzít. Je to
sestra se svou dcerou. Mají miminko. Nemohli byste je vzít do
Prahy?“
Okamžitě souhlasíme a dáváme se s přítomným do řeči.
Zjišťujeme, že se jmenuje Vasil
a v Praze vlastní autoservis.
V Česku je už deset let. Vasil je
sympaťák od pohledu. Ihned
nám nabízí tykání a dává nám
na sebe telefonní číslo s tím, že
kdybychom cokoliv potřebovali
s autem, máme k němu zajet. Že
je rád, že mu pomůžeme a tak
doufá, že i on jednou pomůže
nám. Povídáme si s ním dál a zanedlouho se už na nás směje. Je
rád, že na nás narazil. Bál se, že
druhou sestru do Prahy nedostane.

Čekáme a čekáme. Vasil neustále sestrám volá a zjišťuje, kde
přesně jeho rodina je a za jak
dlouho přejdou hranice. Od našeho setkání uběhnou dvě hodiny
a nám všem začíná být už pěkná
zima. Vasilova rodina nikde a sám
Vasil začíná být pěkně neklidný.
Chodí sem a tam jako lev v kleci
a očima hypnotizuje hraniční přechod. Situace začíná být nepříjemná, protože se jim v jednu
chvíli nemůže dovolat a bojí se
o ně. Snažíme se ho tedy uklidňovat, že sestry a jejich děti jsou jistě
v pořádku, ale příliš velký efekt to
nemá.

Maruška už ani nepláče a jen se
klepe. Je studená jako led a její
mladá maminka, Táňa, je na pokraji zhroucení. Nikdy jsem nic takového nezažila ani neviděla.
Strach máme všichni. Hned si
sundávám zimní bundu a toho
malého a promrzlého človíčka
do ní balím. Stejně tak Richard.
Rychle po mě hází svoji bundu
a sprintuje nastartovat a vyhřát
dodávku.
Jakmile se naši pasažéři
usadili v autě, zavíráme dveře
a vstřebáváme to, co jsme právě
zažili. Dodávka se konečně plní

„V náručí nesou miminko,
zabalené v dece, které se celé
klepe zimou. Všem nám tuhne
krev v žilách.“
„Už jdou! Konečně!“ vykřikne
najednou a rozbíhá se k hranicím. A opravdu. Z Ukrajiny přechází na Slovensko hlouček žen
a dětí. Vypadají velmi unaveně,
ale šťastně. Jen dvě ženy se neusmívají a vypadají velmi ustaraně. V náručí nesou malé miminko, zabalené v dece, které se
celé klepe zimou. Všem nám tuhne krev v žilách a mně padá srdce až do žaludku. Máme tu silně
podchlazené miminko, které
ihned potřebuje zahřát. Maličká
se jmenuje Marie a jsou jí pouhé
tři měsíce. Vzhledem k tomu, že
takhle malá miminka nemají vyvinutou termoregulaci, ocitla se
opravdu v nebezpečí.
„Jak daleko máte auto?“ ptá
se mě Vasilova sestra, která umí
stejně jako on česky. Její dceři tečou slzy po tváři a začíná pomalu
panikařit.
„Asi kilometr. Jak dlouho jste
na těch hranicích čekaly?“ ptám
se šokovaně.
„Dvanáct hodin. Potřebuje
do tepla. Prosím, musíme jít
rychle do auta!“
Na nic nečekáme. Ihned je
vedeme k autu. Téměř utíkáme.
Cesta se zdá nekonečná a každou chvilku se Vasilova sestra
ptá, jak daleko ještě auto je. Situace se zdá čím dál vážnější.

teplem a malá Maruška se klepe
čím dál méně a méně. Všem se
nám ulevilo. Přemýšlíme, jestli na
hranicích neseženeme nějakého
zdravotníka, ale když vidíme, jak
se nejmladší uprchlici opět červenají tvářičky a spokojeně spinká, říkáme si, že už to asi není
potřeba. Po chvilce ji maminka
Táňa dokonce opatrně vybaluje
z bund a s ukrajinským díky nám
je vrací.
„Kde je Honza?“ ptám se,
když opět vnímám okolní realitu.
Zahřívání Marušky nám s Richardem sebralo spoustu pozornosti
a já si ani nevšimla, že můj muž
najednou zmizel. Jakmile jsem to
dořekla, objevuje se ze tmy a s
sebou vede další ukrajinskou ženu s malým, asi osmiletým synem.
„Pomáhal jsem Vasilovi s
jeho dodávkou a cestou k vám
narazil ještě tady na Světlanu a
Davida. Taky potřebují do Prahy.
Vezmeme je. Místo v dodávce
ještě je,“ oznamuje.
I Světlana mluví česky a velmi nám děkuje, že se s námi může svést. Na hranicích nemá nikoho a nemá se jak do Prahy dostat. V Praze má příbuzné, kteří na
ni čekají. Auto se nám tedy naplnilo a my se můžeme vydat zpět
do České Republiky, do bezpečí.

VIII. Do bezpečí
Před námi hluboká noc
a dalších osm hodin cesty zpět.
Snažím se navázat konverzaci
a tak se žen jen ptám, odkud jsou.
Dozvídám se, že Vasilova sestra
s dcerou jsou z venkova, takže se
jich boje zatím ještě nedotkly. Na
Ukrajině nechaly úplně všechno
a s sebou si vzaly jen to nejzákladnější. Tatínek malé Marušky
musel do války. Jakmile přichází
řeč na válku, dál se raději neptám. Táňa, maminka Marušky,
česky neumí vůbec, ale i tak asi
chápe o čem se s její matkou bavím. Raději dělá, že to neslyší. Je
vidět, že má o svého muže
opravdu strach.
Světlana je z Kyjeva. Vypráví,
že když poprvé zaněly výstražné
sirény a byla slyšet střelba, její
syn David se úplně rozklepal strachy. Všichni uprchlíci velmi brzy
usínají a v dodávce je ticho. Cesta se vleče. Nikdo nic neříká. Asi
přemýšlíme nad osudy všech
těch lidí, co na Ukrajině zůstali
říkáme si, jak bychom se zachovali my. Kam bychom utekli?
Cesta zpět je mnohem horší, než
cesta na Ukrajinu. Nedostatek
spánku si začíná vybírat svou
daň. Všichni jsme neuvěřitelně
unavení. Honza několikrát zastavuje a prochází se, aby za volantem neusnul. Po osmi hodinách
noční cesty konečně přijíždíme
do Prahy.
Na “naše“ ženy a děti už čekají příbuzní, kteří nám děkují za
odvoz a snaží se nám vnutit peníze. To razantně odmítáme. I přes
velké naléhání a doslova strkání
bankovek do kapes si nebereme
ani korunu. Přejeme jim hodně
štěstí, podáváme si ruce na rozloučenou a říkáme, že budeme
rádi, když nám dají vědět, jak si
v Praze vedou.
Domů přijíždíme naprosto
vyčerpaní. Při parkování dodávky
u našeho domu nám zvoní budík.
Ten stejný budík, na který jsme
ten den ráno vstávali. Cesta na
hranice a zpět nám zabrala rovných 24 hodin.

IX. Doma
Cesta nám dala opravdu
hodně. I přes velké vyčerpání
a náročnost jsme si uvědomili
spoustu důležitých věcí. Především, jak jsou naše problémy absolutně malicherné. Když nejde
o život, opravdu nejde o nic.

Druhý den napsal Richard velmi
věcnou výpověď o naší cestě na
Facebook. Popsal, jak to na hranicích vypadá a na co si dát pozor,
pokud se tam chce kdokoliv vypravit. Jeho příspěvek sdílelo přes
200 lidí a dovoluji si říci, že inspiro-

val další lidi, kteří se rozhodli rozjet se na hranice a pomoci.
I kdybychom ten den nikoho
do Čech nepřivezli, už jen kvůli té
inspiraci měla celá naše cesta
smysl.

Poznámka pana Psaxe:
Po několika dnech se cesta na hranice opakovala.
El léñas ale zůstala v Čechách a své místo v autě
raději přenechala další uprchlici s dětmi. Sama ale
nezahálela a svou energii napřela jiným směrem:
podílela se na pořádání dvou charitativních sbírek
a velmi úspěšného benefičního koncertu „Dobříš pro
Ukrajinu", jehož výdělek pomáhal „zajistit lékařskou
a vojenskou pomoc přímo v ukrajinských městech,
která jsou obléhána."

SKEPTICISMUS V RUSKU
pan Psax

Právě teď v přímém přenosu sledujeme
přeměnu do jisté míry fungující demokracie

trestný čin je maximální výše trestu dva roky
vězení. Následovalo Ždanovovo druhé zatčení.

v didktaturu, jako důsledek dlouhých let poz- Jeho otec Jurij, který Ivana veřejně podporuje,
měňování zákonů, vytváření zákonů nových,

byl v prosinci 2021 odsouzen ke třem letům

stále více a více omezujících celou společ-

podmíněně za podvod a padělání, o deset dní

nost.

později byl pro „porušení zákazu cestování a
správného chování" opět zatčen a odsouzen
Přijetím Zákona o vzdělávacích aktivi-

na „tři roky v kolonii běžného režimu" nepod-

tách na jaře 2021 se systému podařilo (nejen) míněně. Takové procesy proti rodinným přískeptickým aktivistům znemožnit jejich čin-

slušníkům kritiků režimu naštěstí nejsou pra-

nost. V současném Rusku je ctností posluš-

vidlem, například ztráta zaměstnání je ale re-

nost a otevřená podpora Putinova režimu,

álnou hrozbou.

kritické myšlení je v důsledku vlastně trestné.
Psát nebo mluvit o pravdě, historických fak-

Skepticismus v Rusku je v současnosti

tech, racionálně se vyjadřovat k současné si- tabu. Óbščestvo skeptikov, tedy ruská Společtuaci je nebezpečné. Kritika byla postupnými

nost skeptiků dnes funguje v minimální možné

kroky zakázána, dnes již není možné ani ve-

míře - její členové se nescházejí, ale zůstávají

řejně pochybovat.

v kontaktu prostřednictvím internetu. Jejich

Když kandidát do moskevské městské

internetová stránka ale na počátku dubna

dumy a ředitel Navalného Protikorupčního

přestala fungovat, v březnu byla smazána je-

fondu Ivan Ždanov odmítl z Youtube kanálu

jich stránka na Wikipedii. Někteří členové spo-

nadace smazat film „Neříkejte mu Dimon" o

lu s ruskou inteligencí emigrovali, jiní hledají

údajné korupci tehdejšího premiéra Dmitrije

k emigraci možnosti. Tuto možnost volí zejmé-

Medveděva, bylo proti němu podle druhé

na proto, že v relativně blízké budoucnosti ne-

části článku 315 trestního zákoníku Ruské fe-

očekávají žádnou změnu k lepšímu. Právě na-

derace roku 2019 zahájeno trestní řízení pro

opak. Šance na změnu má přijít až s jakýmkoli

nevykonání soudního rozhodnutí. Za tento

koncem Putina a jeho vlády.

V listopadu 2020 ruští zákonodárci upozornili „na nekontrolované šíření vědeckých poznatků.“ Skupina poslanců a senátorů
pod vedením Andreje Klimova,
předsedy Komise Rady federace
pro ochranu státní suverenity, a
Vasilije Piskareva, předsedy Výboru Dumy pro bezpečnost a boj
proti korupci, předložila Dumě návrh Zákona o vzdělávacích aktivitách. Autoři dokumentu navrhli,
aby Ministerstvo školství a vědy
získalo pravomoc udělovat licence na vzdělávací projekty a aby
byla věnována zvláštní pozornost
spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a mezinárodními organizacemi.
Proti návrhu se postavila široká akademická obec. Prezidium
Ruské akademie věd uvedlo, že
přijetí zákona „povede k zaostávání naší země v kriticky důležitých oblastech vědy a techniky.“
Podle popularizátora kosmonautiky Alexandra Chochlova je „návrh zákona velmi nekonkrétní a
přenechává veškerou iniciativu
ministerstvům. Od nynějška bude
všechno upraveno předpisy - budou dělat cokoli budou chtít.“
Podle bioinformatika Michaila
Gelfanda je zákon tak „špatně

napsaný“, že jeho důsledné uplatňování je nemožné, a jeho
selektivní uplatňování hrozí postihem všech, kdo se věnují vzdělávací činnosti.
Senátor Andrej Klimov ale
veškerou kritiku zákona odmítá.
„Vědecká komunita je velmi široká. I já jsem doktor věd. Koncepce je vlastně velmi jednoduchá - zavést definici vzdělávací
činnosti. A umožnit vládě, aby ji
regulovala. V Rusku je zakázaná
organizace ISIS a existuje mnoho
struktur, které vyvíjejí činnost v
podobném formátu, ale nejsou
na seznamu zakázaných. Věří také, že se podílejí na vzdělávání,
které ale nemůžeme zastavit přímými, jasnými a transparentními
prostředky. Nejde o univerzitní
profesory, ale o náš skutečný život.“ Podle jemu dostupných informací prý negativní reakce na iniciativu „rozhodně nepochází z
Ruska.“
Putin zákon podepsal v dubnu 2021. Od té doby je bez licence
prakticky nemožné pořádat jakékoliv přednášky ve veřejných institucích a budovách, ale i vytvářet
podcasty, webové semináře či
přednášky na YouTube.

Zákon
o vzdělávacích
aktivitách
„Není dovoleno využívat osvětovou
činnost k podněcování sociální, rasové, národnostní nebo náboženské nenávisti, k agitaci propagující
výlučnost, nadřazenost nebo podřízenost občanů na základě sociální, rasové, národnostní, náboženské nebo jazykové příslušnosti, jejich postoje k náboženství, i prostřednictvím sdělování nepravdivých informací o historických, národních, náboženských a kulturních tradicích národů, jakož i k navádění k jednání, které je v rozporu
s Ústavou Ruské federace.“
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Kirill

Nahash ruského Ráje

Ještě toho samého dne, kdy
začala ruská invaze na Ukrajinu,
ji metropolita Onufrij pojmenoval,
„opakováním hříchu Kaina, který
ze závisti zabil vlastního bratra"
s tím, že „taková válka nemá ospravedlnění ani od Boha, ani od
lidí".
Řeč je o metropolitovi Ukrajinské pravoslavné církve, která
tvoří autonomní součást Ruské
pravoslavné církve vedené Putinovým „Božím mužem" Kirillem,
patriarchou moskevským. Kirill
naopak již ku Kainovu hříchu nějakou dobu podněcoval ve svých
kázáních a prohlášeních. Válku,
kerou samozřejmě nepojmenovává válkou, předkládá jako pokračování budování hráze proti
úpadkové západní kultuře, zejména proti šíření „homosexualismu", jak by řekl Václav Klaus.
Pro Kirilla je současný konflikt zároveň „metafyzickým bojem". V projevu ze začátku dubna ovšem vyzval mladé Rusy,
aby zcela nemetafyzicky vstoupili do armády a šli zabíjet Ukrajince. Musím mu ale přiznat, že
je konzistetní, když od dob své
spolupráce s KGB v boji proti

"americkému imperialismu" nepolevuje. Kdysi podnikl turné po
jižní Americe, během kterého Řády ocenil obdobné úsilí bratří
Castrových, ale přece jen už mu
táhne na osmdesátku, takže cestuje spíš už jen po okolí, například
když Lukašenko v Bělorusku „vyhraje" volby, které provází násilí,
patriarcha mu alespoň přiletí
osobně srdečně poblahopřát.

pan Psax
ale že dnes už takto mluvit nesmíme," zrušil jejich plánovanou
schůzku a modlil se speciální
modlitbou „Pane, odpusť nám
válku."
Od Kirilla se ve světě odvrací
jeho ovečky a bouří se i nekteří
kněží jeho vlastní církve.

A jak se vlastně na tuto situaci dívá kardinál Duka? Muž, který
tvrdí, že koronavirus je čínská bioDoba Kirillovi přála. Putin je
logická zbraň, který nepřímo podu moci přes dvacet let a Kirill tuto poruje extrémistická politická
éru považuje za „Boží zázrak". Spo- uskupení, který zpochybňuje příjení těchto dvou mužů bylo dopo- pad sexuálního zneužívání potvrsud oboustraně výhodné a tak si
zený policií i jeho vlastním řádem,
s Vadimirem jdou na ruku:
a jehož jeho postoje nesdílí ani
„Ať nám Pán všem pomůže
velká část české katolické církve
v těchto pro naši vlast těžkých
v rozhovoru pro Hospodářské nočasech spojit se, a to i kolem vlá- viny, kterým se 10. dobna pochludy. Vláda ať si splní své povinbil na Twitteru uvedl jen, že „řešenosti k lidu – pokorně a připraní, které vzal Vladimir Putin do ruveně mu sloužit, a to i kdyby za
ky, je opravdu špatné. Takovýto
něj měla položit svůj život.“ Prozpůsob války je neodůvodnitelný."
bíhající válku Kirill považuje za
Což je poněkud (ne)překvapivě
spravedlivou odplatu za vyhlanejasné odsouzení války a jejích
zování Rusů v Donbasu.
strůjců, naštěstí ale rychle změnil
téma na své oblíbené - rodina je
Jeho prohlášení ale během
muž a žena: „Chtěli jsme zavádět
probíhající války samozřejmě jen
rodič A, rodič B. Ale nikdo teď z
přilévají olej do ohně a Kirillovi se
Ukrajiny nevítá rodiče B, vítá matze všech stran na stole vrší dopisy ky s dětmi." A hned přidal zaručevyzývající ho, aby ze své pozice
ný návod na klid ve světě: „Musíhlavy pravoslavné církve v Rusku
me zachránit základní lidskou
invazi jasně odsoudil.
hodnotu muž/žena, matka/dítě.
Když tuto rovinu zachráníme, bu„Počínání patriarchy Kirilla
de svět k obývání."
vyvolalo masové pobouření mezi
V závěru rozhovoru se ještě
duchovními a věřícími ukrajinské
pochválil za podivnou pomoc
pravoslavné církve" komentovali
ukrajinským uprchlíkům: „Dali
kněží stojící za žádostí, postavit
jsme k dispozici i určité prostory,
Kirilla za schvalování války před
máme připravené i církevní školy
mezinárodní církevní soud.
pro děti z Ukrajiny. Do rukou něk11. dubna už bylo pod výzvou po- terých maminek jsem mohl dát
depsáno 191 kněží z různých diei ukrajinské Bible."
cézí. Papež František k postavě
Kirilla a jeho názorům také zaujal
Christopher Hitchens kdysi
pevné stanovisko, když alespoň
napsal, že „náboženství otravuje
zavzpomínal, jak se „v naší církvi
vše." Nezbývá než souhlasit. Něktaké kdysi skloňovala svatá válka, teří lidé jsou důkazem, že žádný
Bůh není.

Pomoc některých českých církví
v době invaze
Od běžného věřícího až po papeže, patriarchu, nebo vůdce sekt, všichni
se usilovně modlí, což jim poskytuje iluzi a útěchu svědomí, že pomáhají.
Církve ale v nejrůznějších formách nabízí i skutečnou pomoc.

Katolíci

Židé

Charita ČR je samozřejmě nejsilnějším
katolickým nástrojem pomoci. Církev pořádá
sbírky a poskytuje ubytování - nabídky přichází od jednotlivých farníků až po biskupství. Podle webu církev.cz se podařilo ubytovat již přes 6 tisíc uprchlíků. Církev jim pomáhá nalézt zaměstnání i jednat s úřady. Je
ale otázkou, nakolik je více než sto uprchlických dětí v církevních školách aktuálně indoktrinováno náboženským dogmatem (ačkoliv to církev nazývá integrací). Ještě stále
je přece jejich čelným představitelem jistý
pan Duka, neschopný jasně odsoudit Putina
a jeho režim, ale zato se plácat po ramenou,
že jedné Ukrajince osobně dal Bibli.

Židé zcela podle očekávání zůstávají
velice pragmatičtí. Jasně se postavili za Ukrajinu a Federace židovských obcí v ČR vydala prohlášení, v němž stručně a jasně radí,
kde lidé naleznou všechny potřebné informace, jak získat, nebo poskytnout pomoc.
Jaké organizace jsou nejvhodnější pro finanční dary (Člověk v tísni), kam dovézt humanitární pomoc (Dům národnostních menšin)
a jaké věci jsou aktuálně nejvíce potřeba.

Adventisté
Adventisté sedmého dne také vyzývají
k modlitbám, ostatně Kristus již přece brzy
přijde. Řadoví členové církve u sebe ubytovávají adventistické rodiny z Ukrajiny. Nicméně jejich vlajkovou lodí pomoci po zásluze
zůstává ADRA, časem a událostmi prověřená
mezinárodní humanitární organizace,
na kterou odkazuje např. i židovská obec.

Husité
Českobratrská církev evangelická se
svou druhou největší nestátní organizací zabývající se sociálními službami a občanskou
pomocí, Diakonií ČCE, poskytuje běžencům
jak ubytování, tak hmotnou pomoc, ve finanční sbírce již v březnu měla 9 milionů korun
a její působnost sahá až na Ukrajinu samotnou. Hostitelům rodin z Ukrajiny radí i jak na
psychohygienu: „jak pomoci a nezbláznit se“.

Jehovisté
Svědkové Jehovovi se nepřekvapivě věnují jen sami sobě a jediná viditelná pomoc,
kterou poskytují, je vyhledávání dalších jehovistů mezi přicházejícími uprchlíky. Což
potvrzuje i El Léñas ve své reportáži.

Pravoslaví
Přestože jsou někteří věřící opatrní s vyjádřením názoru na válku na Ukrajině, jiní ji
kategoricky odmítají. Všichni ale cítí potřebu
pomoci a tak již druhý den invaze pořádali
sbírky a nabízeli možnosti ubytování uprchlíkům. Církev navázala spolupráci s největšími charitativními organizacemi bez ohledu
na vyznání a zejména nabízí pomoc s ohledem na jazykovou bariéru. Například i novou
mobilní aplikací, která má pomoci nově příchozím do ČR se zorientovat.
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PSYCHOLOGIE VÁLKY
Ameely

Každý si žijeme své všední životy, chodíme do práce, platíme
nájem, hypotéky, staráme se o
rodinu. Naše problémy jsou většinou praktického rázu, mnoho
z nás žije od výplaty k výplatě
a doufáme v klidný důchod.
Zkuste se teď zastavit a představit
si, že do vaší země přijde válka
nebo jste naopak do války posláni. V tomto článku bych se ráda
zaměřila hlavně na muže, tak
snad dámy prominou.
Jste obyčejný muž, žijící si
svým vlastním životem. Máte své
ideály, dobrou práci, spokojený
partnerský či manželský život,
krásné děti. Nestaráte se o cizí
záležitosti a chcete mít poklidný
život s určitými jistotami. Ráno se
probudíte a zjistíte, že vaše země
je ve válce nebo válku rozpoutala,
a vy jste povoláni do služby. Nikdo
se vás neptá, nikoho nezajímá váš
názor. Musíte. Rozloučíte se s rodinou a narukujete. Vyšlou vás do
cizí země, řešit cizí záležitosti. Dají
vám zbraně a pošlou do prvních
linií.
Musíte zabíjet lidi, kteří vám
nic neudělali a zpočátku cítíte odpor, strach, bezmoc a lítost. Jste
pod tlakem, ve stresu a v obavách o svůj život každou minutu,
kterou tam strávíte. Víte, že pokud
nevystřelíte první, tak může přijít
vaše smrt.
A zde začíná jistá psychologická hra.

V průběhu evoluce a díky tomu, že jsme na špičce potravního
řetězce jsme zapomněli na základní pravidlo přírody. Že přežije
jen ten nejsilnější. Po určité době
ve válečném stavu má naše mysl
pouze pár možností. Stát se dobrovolně obětí, zhroutit se nebo
přepnout do módu o přežití. Nikdo
nikdy předem neví, jak bude reagovat v extrémním prostředí či
situacích. Tohle všechno zjistíme,
až když tato situace nastane. Jsou

lidé, kteří své hranice a přesvědčení nepřekročí, ani když mají nabitou zbraň u hlavy. Pak jsou tu ti
druzí, kteří se adaptují a zapomenou na vše, co v životě dodržovali,
či čeho si cenili. A právě tito lidé
začnou páchat zločiny proti lidskosti. Znásilňování žen, dětí, mučení a vraždy civilistů. Proč to tak
je? Kde se v lidech bere takové
zlo?
Odpověď je jednoduchá. Všichni tohle všechno máme kdesi v
sobě ukryté, zakopané pod společenskými konvencemi, které máme zažité. Evoluce, ne evoluce,
stále jsme predátoři. Nejnáchylnější k tomuto chování jsou lidé,
kteří mají traumata z dětství, psychické problémy, problémy s
agresí. Válečné prostředí probudí
všechno zlé, co si v sobě člověk
nosí. Vytáhne to na povrch a přetvoří v něco ještě daleko horšího.
Bez jakéhokoli studu či zábran
začnete ubližovat nevinným a
nejhorší na tom je, že je vám to
jedno. Nemyslíte na následky,
vždyť přeci kdykoli můžete zemřít,
tak proč se bát následků? Nepomůže ani víra v Boha, vždyť přeci
peklo prožíváte teď v tuto chvíli.
Proč se bát svých činů, když právě
teď zažíváte peklo na zemi a jste
plní zloby. Plní vzteku na lidi, kteří
vás tam poslali. Plní vzteku na lidi,
které musíte zabíjet.

Tento článek jsem nenapsala
proto, abych lidi, kteří páchají tak
odporné zločiny omlouvala. To, co
dělají je neomluvitelné. Chtěla
jsem pouze vnést trochu zamyšlení a pohled z té druhé strany.

nad pohledy té špatné, druhé
strany, protože každé naše chování má nějakou příčinu. Situace
na Ukrajině či i jinde ve světe, kde
se válčí nebo válčilo by nám mělo
přinést poučení. Poučení z toho, že
v extrémních situacích se můžeNejsem studovaný psycholog me stále chovat jako zvířata, proa rozhodně se nechci nazývat od- tože ať se nám to líbí nebo ne, zvíborníkem. Psychologie je pouze
řata jsme. Stále doufám, že se jamůj koníček a ráda se zamýšlím
ko lidstvo poučíme ze svých chyb

a přestaneme šířit zlo a nenávist.
Snad jednou jako společnost nebudeme tolerovat egoistické lidi
ve vedení států, kteří si chtějí pouze dokazovat svou pozici. A je jim
jedno, že díky jejich egu zemřou
miliony lidí.
Jako věčný optimista a snílek
stále věřím v dobré konce a neztrácím naději.

Guerrilla
Skepticism
on Wikipedia
Nikdy to nekončí.
Kamarád začne mluvit o svém
novém mistrovi Reiki a někdo jiný
právě píše o dalším „zcela přírodním" léku na rakovinu o kterém
„oni" nechtějí, abyste věděli. Jako
skeptici věnujeme spoustu času
snaze chránit své okolí. Existuje
však způsob, jak oslovit „miliony"
lidí. GSoW je skupina doborovolníků, kteří se snaží, aby měl kdokoli na dosah ruky ty nejlepší
skeptické informace ve všech
jazycích.

Přidejte se k nám!
Školení probíhá samo a máme
vlastní supertajnou skupinu na
Facebooku plnou skvělých lidí!
Budete vzdělávat svět zatímco
spíte.

„Klobouk dolů před týmem GSOW,
pravděpodobně nejvlivnějšími aktivisty na světě,
kteří podporují vědecký skepticismus a kritické myšlení dělají svět lepším místem bez nároku na mzdu
nebo dokonce osobní uznání.
To je definice služby."
- Brian Dunning , spisovatel a autor podcastu Skeptoid

Fakta a důkazy
GSoW je mezinárodní tým, čítající
více než 120 dobrovolníků z celého světa,
kteří Wikipedii editují v 22 jazycích.
Ale český je pouze jeden!

Dosah
GSoW zcela přepsali nebo nově vytvořili
více než 2000 článků na Wikipedii, které
nasbíraly více než 100 milionů zobrazení!

První linie
Wikipedie je druhá nejnavštěvovanější
stránka na internetu při hledání informací.
Protože jak Google, tak YouTube odkazují své
uživatele na Wikipedii, na důkazech založené
informace jsou naprosto zásadní.

Přesah
GSoW editoři se setkali s konkrétními příklady
zpravodajských článků, které citovaly práci
týmu GSoW. I proto musí Wikipedie obsahovat
platné, na důkazech založené a dobře
citované informace.

Svět rozumu
GSoW propaguje vědu a rozum pomocí jedné
z nejsilnějších platforem, která je k dispozici.
Jsme součástí skeptického hnutí
a pomáháme vytvářet svět
informovanější a racionálnější.

GSoW

GSoW

GSoW je ditačním týmem založeným roku 2011. Za tu dobu jsme se
dotkli tisíců stránek a napsali nebo přepsali stovky stránek souvisejících s vědeckým skepticismem a vědou. Editovat Wikipedii
se může naučit každý sám, možná jste již editorem, editorkou. Od
všech ostatních se lišíme tím, že
veškerá školení řešíme pomocí jedinečných úkolů, které učí širokou
škálu editačních dovedností.
Jsme společenská skupina,
máme vlastní tajnou skupinu na
Facebooku, Secret Cabal, kde se
navzájem známe, diskutujeme o
editacích a vzájemně se motivujeme a učíme se novým dovednostem v rámci vzájemné komunikace ve všech jazycích. A významně zlepšujeme vědecký obsah v místě, kde ho čte celý svět.
Proč je to důležité? Protože potřebujeme, aby nám kryli záda lidé,
kteří jsou v první linii a dělají vědu,
na kterou útočí popírači klimatické změny a vyznavači alternativní
medicíny. Pokud chceme, aby lidé
znali historii vědy, aby věděli o lidech, projektech a organizacích,
které tuto práci vykonávají, pak
někdo musí napsat stránku na
Wikipedii, aby ji pak lidé mohli najít. Když existuje dobře napsaná
stránka na Wikipedii, pak to dané
osobě přináší respekt a média se
na tuto osobu s větší pravděpodobností obrátí, když budou potřebovat odborný názor. Jak můžeme chtít po světě, aby si vážil
lidí a projektů, které nás reprezentují, když nám na nich nezáleží.
Pokud jde o Wikipedii, neexistuje
žádné "oni" Je to jen "my" a já vás
naučím, jak na to.
Zde je příklad. Stránka Wikipedie pro Archieho Cochranea
odkazovala na 11 citací a její úvod
byl jen jedna dlouhá věta:
"Archibald Leman Cochrane
(1909-1988) byl skotský lékař a
průkopník medicíny založené na
důkazech." To je pravda. Je to
"správně", ale sotva je to něco
úctyhodného. Poté, co náš editor
stránku na Wikipedii přepsal, se
čtenáři dozvěděli, že Cochrane byl
za druhé světové války válečným
zajatcem a jeho zkušenosti z ní ho
přivedly k vývoji randomizova-

ných kontrolovaných studií a je
znám jako jeden z otců moderní
klinické epi-demiologie. Díky tomuto muži existuje termín "medicína založená na důkazech". Nyní
je na stránce 21 citací a je mnohem informativnější. V únoru 2014
redaktor GSoW přeložil anglickou
stránku do nizozemštiny a ta zaznamenala 1.767 zobrazení. Anglická stránka Wikipedie od svého
přepsání získala více než 111.624
zobrazení (k dubnu 2022).
Ještě jeden příklad, v březnu
2013 editor GSoW vytvořil zcela
novou stránku pro onkologa a
kritika alternativní medicíny Davida Gorského. Stránku jsme museli několik let chránit před vandalismem ze strany jeho kritiků,
zejména z komunity odpůrců vakcín. Když herec William Shatner na
Twitteru psal o skupině bojující
proti autismu, která má protiočkovací sklony, a Gorski se snažil se
Shatnerem začít zdvořilou konverzaci a vysvětloval, proč je jeho
podpora organizace Autism
Speaks kontroverzní, počet zobrazení Gorského stránky na Wikipedii prudce vzrostl. Shatnerovi
následovníci chtěli vědět, kdo je
tento odborník, a když se podívali
na Wikipedii, nalezli dobře napsanou stránku na Wikipedii s 56
citacemi. Od roku 2013, kdy GSoW
editor tuto stránku přepsal, zaznamenala 269.444 zobrazení.
GSoW napsalo nebo přepsalo
stovky stránek o mnoha tématech týkajících se očkování, astronomie, kryptoidů, knih a metod,
jako je zdiskreditovaná vyučovací
technika, Facilitovaná komunikace, a její mladší příbuzná Rapid
prompting method. Tyto dvě
stránky získaly 437.323 zobrazení.
Naše přepisování stránky o samovznícení člověka získalo od
roku 2013 3.731.346 zobrazení. Pracujeme na paranormálních i vědeckých tématech, záleží na zájmu a rozhodnutí editora GSoW,
na čem chce on sám pracovat.
Úvodní Školení může trvat
týdny, ale probíhá on-line vlastním tempem. Je vám přidělen
školitel, který vám, pokud chcete,
může pomáhat po celou dobu
školení. Jste zařazeni do skupiny
Secret Cabal na Facebooku (ano,
musíte mít účet na Facebooku) a
budete se stýkat se kolegy z celé-

ho světa. V současné době se v
tomto prostoru stýká a učí více
než 120 editorů. Pokud máte zájem dozvědět se více, navštivte
naši veřejnou stránku na Facebooku nebo náš kanál na YouTube. Najdete tam stovky ukázek
naší práce a také rozhovory s našimi editory, přednášky o GSoW
a některá školící videa. Požadavky
na to, abyste se mohli stát editorem, či editorkou GSoW, jsou zřejmé: musíte mít přístup k internetu
a Facebooku, základní počítačové
dovednosti, a vše ostatní se naučíte. Musíte být samostatní, dobře
komunikovat s lidmi online, umět
přijmout konstruktivní kritiku své
práce. Dobrá znalost angličtiny
není nutná, protože vše je před
uvedením do ostrého provozu
recenzováno týmem GSoW. Máme mnoho editorů, jejichž mateřským jazykem angličtina není a
tito pokračují v práci na stránkách
ve svém rodném jazyce. A co je
ještě důležitější, musíte být si
schopni vyhledávat informace,
aniž by vám je někdo předal
(všimněte si, že jsem neuvedla
naše kontaktní údaje).
Práce, kterou GSoW dělá, je
nesmírně důležitá. Nejen pro
uchování naší historie, ale i pro
vzdělávání lidí, kteří hledají informace o tématech, která je zajímají. K naší práci mají přístup
miliony lidí. Měníme myšlení lidí
a vy můžete také.
Oslovte nás. Potřebujeme vás.
Svět vás potřebuje.
Susan Gerbicová
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Skeptická společnost ATROPOS
vydavatel podcastu Meaning of (Skeptical) Life
a časopisu Atropos se hlásí k:

Amsterodamské deklaraci 2002

Dublinské deklaraci 2011

1. Osobní svoboda

1. Humanismus je etický.

a. Svoboda svědomí, náboženství a víry je soukromá a neomezená. Svoboda praktikovat náboženství by měla být
omezena pouze nutností respektovat práva a svobody
ostatních lidí.
b. Všichni lidé by měli mít možnost se svobodně podílet
na demokratickém procesu.
c. Svoboda slova by měla být omezena pouze nutností respektovat práva a svobody druhých. „Právo nebýt uražen“
by nemělo v právním systému existovat. Všechny zákony
proti rouhání, ať už explicitní či implicitní, by měly být
zrušeny a neměly by být uplatňovány.

2. Sekulární demokracie

a. Svrchovanost státu je odvozena od jeho obyvatelstva,
nikoli od Boha či bohů.
b. Jediný odkaz na náboženství v ústavě by mělo být prohlášení, že stát je sekulární.
c. Stát by měl být založen na demokracii, lidských právech
a zásadě zákonitosti. Veřejná politika by měla být prokazatelně utvářena za využití rozumu, nikoli náboženské
víry.
d. Vláda má být sekulární. Stát by měl ve věci náboženství
a jeho absence zůstat zcela neutrální, nic by neměl
upřednostňovat a nic diskriminovat.
e. Náboženství by neměla být ve veřejném životě nijak finančně zvýhodněna, náboženské aktivity by například
neměly být osvobozeny od daně, neměly by existovat
grantové programy na podporu náboženství či na provoz
náboženských škol.
f. Příslušnost k náboženství by neměla být podmínkou jmenování do státních funkcí.
g. Zákon by neměl ani garantovat ani odmítat žádná práva,
privilegia, moc či imunitu na základě víry, náboženství,
anebo jejich absence.

3. Sekulární vzdělávání

a. Státní vzdělávání by mělo být sekulární. Pokud je součástí
vzdělávání náboženské vyučování, mělo by být omezeno
na výuku o různých typech víry i její absenci.
b. Děti by se měly objektivně učit o různorodosti náboženských a nenáboženských filosofických přesvědčení, součástí školního vyučování by neměla být výchova k víře.
c. Děti by se měly učit kriticky uvažovat, měly by se naučit
rozlišovat mezi využitím víry a rozumu v přístupu ke znalostem. Věda by se měla vyučovat bez vměšování náboženství.

4. Stejné zákony pro všechny

a. Mělo by platit jedno jediné sekulární právo, o němž se demokraticky rozhoduje a které je rovnoměrně uplatňováno; náboženské soudy by neměly mít jurisdikci řešit občanské záležitosti a rodinné spory.
b. Právo by nemělo kriminalizovat soukromé činnosti v případě, že doktrina některého náboženství považuje takovou činnost za nemorální, pokud tyto soukromé činnosti
respektují práva a svobody druhých.
c. Zaměstnavatelům a poskytovatelům sociálních služeb,
kteří se hlásí k určité náboženské víře, nesmí být povoleno diskriminovat z jakýchkoliv důvodů, které se nezbytně
nevztahují k dané práci či službě.

Uznává hodnotu, důstojnost a autonomii každého jednotlivce
a právo každé lidské bytosti požívat co největší svobodu způsobem slučitelným s právy a svobodami ostatních. Humanisté nesou odpovědnost vůči celému lidstvu, a to i včetně budoucích
generací. Humanisté považují mravnost za vlastnost člověku vrozenou, vycházející ze schopnosti empatického porozumění a autentického zájmu o druhé. Mravní jednání nevyžaduje pohrůžky
trestem a zatracením.

2. Humanismu je racionální.

Usiluje o využití vědy k tvořivým účelům, ne k ničení. Humanisté
věří, že řešení problémů tohoto světa se nachází v intelektu člověka a jeho činech, ne ve spoléhání se na zásah vyšší moci. Humanismus prosazuje užití vědy a svobodného kritického myšlení
jako prostředků k dosažení lidského blaha. Humanisté však také
věří, že věda a technologie musí být usměrňovány určitými základními hodnotami. Věda nám skýtá prostředky, cíle jejich užití
však musí být formulovány na základě těchto hodnot.

3. Podporuje demokracii a lidská práva.

Humanismus usiluje o co největší možný rozvoj každé lidské bytosti. Pohlíží na demokracii a lidský rozvoj jako na práva člověka.
Principy demokracie a lidských práv se pak neomezují pouze na
poměr mezi jednotlivcem a státem, ale uplatňují se i v oblasti
vztahů mezi jednotlivci.

4. Trvá na tom, že osobní svoboda musí jít ruku v ruce
se společenskou odpovědností.

Humanismus usiluje o vybudování světa založeného na myšlence svobodného člověka nesoucího odpovědnost vůči společnosti a vědomého si závislosti lidstva na přírodě a jeho odpovědnosti vůči ní. Humanismus je nedogmatický a neukládá svým příslušníkům povinnost přijmout za svá tvrzení, o nichž není možné pochybovat. Humanismus usiluje o vzdělávání bez indoktrinace.

5. Je odpovědí na rostoucí poptávku po alternativě
k náboženskému dogmatismu.
Velká světová náboženství prohlašují, že jsou zjevením věčné
pravdy, a mnoho z nich se snaží vnutit svůj pohled na svět celému lidstvu. Humanismus si je vědom toho, že skutečné poznání je možné pouze skrze pozorování okolního světa, vyhodnocování jevů a revizi získaných poznatků.

6. Cení si umělecké tvořivosti a představivosti

a uvědomuje si transformativní potenciál umění. Humanismus
zdůrazňuje význam literatury, hudby a výtvarného a dramatického umění pro rozvoj lidské osobnosti a naplnění potenciálu
člověka.

7. Humanismus je životním postojem

usilujícím o maximální možnou seberealizaci skrze kultivaci etického a tvořivého myšlení a jednání, kdy nabízí etické a racionální
prostředky k řešení problémů naší doby. Humanismus je způsobem života otevřeným pro každého kdekoliv na světě.

POSLOUCHEJTE PODCAST

MEANING OF
(SKEPTICAL) LIFE
ve kterém pan Psax, El léñas, Ameely a Lichlelle vážně a převážně nevážně
hovoří o skepticismu, skeptickém hnutí, vědě a pseudovědě, a věcech
podobných. Buďte v obraze, myslete kriticky, poznávejte
skeptické hnutí pohodlně na audio vlnách cestou
do práce, při běhání, vaření, prostě kdykoli!
Meaning of (Sketical) Life podcast vychází nepravidelně
od roku 2019. O rok později začal vycházet minipodcast
Skepmobile a od roku 2021 i minipodcast Skeptička.
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