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Přihřívá Český rozhlas 
polívčičku už 
i kreacionistům?
Autor Jelena Lenka Příplatová | 02.01. 2018 

Pokrytí křesťanství na Českém rozhlase. 

http://www.osacr.cz/author/jelena/


V období Vánoc a prezidentských voleb je u nás 
připomínek nesekulárnosti našeho státu zřejmě příliš málo. 
Prezidentští kandidáti se předhánějí v podbízení se 
křesťanským církvím, média pějí pochvalné ódy o tom, jak
se kouzlo církevních slavností opět dostává ke spoustě 
malých dětí, na každém rohu zakopáváme o neplacenou 
inzerci kostelů lákajících potenciální ovečky na betlémy 
a bohoslužby. Významné mediální domy se mohou 
přetrhnout v informování veřejnosti o úpravách krátkého 
textu v rámci zájmového kroužku – římskokatolické církve
a zřejmě mimoděk učí své čtenáře, jak se správně 
modlit (viz konec článku). TV Prima se bude řídit 
vyjádřením zájmového spolku RPR  ohledně urážení citů 
jiných zájmových spolků – ano, hádáte správně, zase těch 
křesťanských. To ale nestačí.

Český rozhlas si zřejmě zcela správně uvědomil, že už se 
dlouho dohromady nemotala věda a víra, a tudíž je s tím 
třeba něco udělat.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rada-pro-reklamu-zakazala-spot-s-twistem-splatitelem-urazi-pry-nabozenske-citeni-41022?dop-ab-variant&seq-no=1&source=hp
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rada-pro-reklamu-zakazala-spot-s-twistem-splatitelem-urazi-pry-nabozenske-citeni-41022?dop-ab-variant&seq-no=1&source=hp
https://zpravy.idnes.cz/farari-cesko-modlitba-otcenas-zmena-navrh-papez-frantisek-p3l-/domaci.aspx?c=A171209_151055_domaci_ale
https://zpravy.idnes.cz/farari-cesko-modlitba-otcenas-zmena-navrh-papez-frantisek-p3l-/domaci.aspx?c=A171209_151055_domaci_ale
http://www.bbc.com/news/world-europe-42279427
https://vary.idnes.cz/kynspersky-betlem-advent-kostel-vanoce-skauti-kynsperk-pki-/vary-zpravy.aspx?c=A171213_370331_vary-zpravy_ba
https://vary.idnes.cz/kynspersky-betlem-advent-kostel-vanoce-skauti-kynsperk-pki-/vary-zpravy.aspx?c=A171213_370331_vary-zpravy_ba
https://zlin.idnes.cz/roraty-advent-zlin-kostel-mse-dka-/zlin-zpravy.aspx?c=A171220_371808_zlin-zpravy_ras
https://zlin.idnes.cz/roraty-advent-zlin-kostel-mse-dka-/zlin-zpravy.aspx?c=A171220_371808_zlin-zpravy_ras
https://zlin.idnes.cz/roraty-advent-zlin-kostel-mse-dka-/zlin-zpravy.aspx?c=A171220_371808_zlin-zpravy_ras


Kromě pouhých zmínění slova křesťanství má český rozhlas rovněž 
celou sekci webu věnovanou náboženství, a opravdu úctyhodnou 
nabídku pořadů pro věřící – srovnejte s nabídkou pořadů přímo 
určených sekularistům a ateistům. Že jste ještě o žádném takovém 
neslyšeli? My taky ne. 

Jistě, mohli byste si myslet, že pravidelná dávka 
překrucování evoluce zaznívá z úst a per našich novinářů 
každou chvíli, a konkrétně redaktorům Českého rozhlasu 
by snad ke spasení mohla stačit už jenom skladba pořadů, 
v nichž se o křesťanství mluví oproti ateismu v poměru 

https://priplatova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=635902
https://priplatova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=635902


cca  10:1.  Uvědomuje si Český rozhlas, že i podle 
průzkumů, o     nichž hovoří i jeho vlastní redaktoři  , je v ČR 
jen 23 % věřících – a to ještě ne všichni jsou křesťané -, 
zatímco přímo k ateismu se jich hlásí 30 %? Neznamená 
veřejnoprávnost mimo jiné to, že má být program 
připravován pro maximální počet našich obyvatel, a nikoli 
pouze pro určitou privilegovanou část? Neměl by ten 
poměr tedy přece jenom vypadat poněkud jinak? Kdy se 
začne Český rozhlas řídit podle reality a nikoli podle přání 
něčích imaginárních kamarádů?

No dobře, říkáte si, zmínění nějakých slov ještě nemusí 
svědčit o nějakém zásadním názorovém zabarvení Českého
rozhlasu. Třeba informují v prvé řadě o tom, kde všude 
bojují křesťané velice nevybíravými způsoby proti 
svobodnému právu ženy ukončit nechtěné 
těhotenství (debatu k dokumentu přinesl například 
Kinolab; záznam k dispozici na facebooku) či proti 
rozumnému přístupu k LGBTQ menšinám (viz například 
můj dřívější text o debatě v Paralelní Polis), jak šíří svoje 
protivědecké šílenství jak u nás, tak v zahraničí, a to 
bohužel rovněž na školách, jak šílený je exorcismus 
v     katolickém Polsku  , a tak dále, přičemž ateisté zdaleka 
tolik nezlobí, a tak je není třeba zmiňovat. Ale kdež.

https://www.youtube.com/watch?v=Ab3vYw-qrN8
https://www.youtube.com/watch?v=Ab3vYw-qrN8
http://www.osacr.cz/2016/03/17/kreacionismus-na-gymnaziu-pisek/
https://answersingenesis.org/
http://kreacionismus.cz/
http://www.osacr.cz/2017/08/16/prague-pride-same-otazky-aneb-kdo-je-tu-vlastne-zbytecny/
https://www.facebook.com/kinolab.cz/videos/301216670321124/
https://www.youtube.com/watch?v=g-ex4Q-z-is
https://www.youtube.com/watch?v=g-ex4Q-z-is
https://www.youtube.com/watch?v=g-ex4Q-z-is
http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/dve-tretiny-lidstva-jsou-verici-cesi-jsou-ctvrty-nejateistictejsi-narod--1478805


Myslím, že nikoli reklamy, ale přímo programová nabídka Českého 
rozhlasu uráží moje NEnáboženské cítění. Tím se ale jiné zájmové 

spolky zabývat nebudou, že? 

Zatímco křesťanství se dostává pokrytí z hlediska historie, 
současného vývoje v zájmových spolcích k této ideologii 
se hlásících, a samozřejmě z hlediska současného prožívání
jejich členů, a pokrytí negativních aspektů této nepříliš 
povedené ideologie je mninimální, co se pokrytí ateismu 
týče – no, mrkněte se na třetí obrázek a posuďte sami.

Tím ale řitní alpinismus do neustále nastavených zadnic 
křesťanských hodnostářů zdaleka nekončí, neboť jest jej 
třeba provozovat proaktivně a s invencí. Jinak si totiž 



nedovedu vysvětlit, jak může Český rozhlas do debaty 
s     biologem a filosofem Stanislavem Komárkem přizvat   
zrovna pravděpodobného kreacionistu, nechat jej mektat 
naprosté nesmysly, a Komárkovo okamžité uvádění těchto 
nesmyslů na pravou míru v článku odmáchnout tím, že si 
biolog s pousmáním povídá něco jiného. Názor proti 
názoru. Naše oblíbená „vyvážená“ žurnalistika. Korunu 
tomu dodává i název článku: „… shodují se biolog 
s teologem„. A, mimochodem, hádejte, kdo má v článku 
zas poslední slovo: biolog, nebo teolog? Jste napjatí?

To „nevylučuje“ je tady docela šikovně zvolený eufemismus. Šafin v 
rozhovoru totiž vystupuje, jako by byl o realitě celosvětové potopy 
a příběhu s opilcem a velkou lodí zcela přesvědčen.

Už samotný úvod redaktora Dana Mrázka k proslovu 
mistra Šafina je pozoruhodný:

http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/do-pohadkovych-draku-se-z-pameti-odrazeji-dinosauri-shoduji-se-biolog-s-teologem--1776729
http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/do-pohadkovych-draku-se-z-pameti-odrazeji-dinosauri-shoduji-se-biolog-s-teologem--1776729
http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/do-pohadkovych-draku-se-z-pameti-odrazeji-dinosauri-shoduji-se-biolog-s-teologem--1776729


„Mytické bytosti se neobjevují jen v bájích 
a pohádkách, ale píše o nich i kniha, kterou 
mnozí lidé považují za neomylnou. Bible. 
Například zmínku o vodním drakovi 
Leviathanovi objasňuje profesor Ján Šafin, 
děkan Pravoslavné bohoslovecké fakulty 
Prešovské univerzity v Prešově.“

Trochu přitom váhám, co je na tom pozoruhodnější, zda 
samozřejmost, s jakou je Bible vyňata z oblasti bájí 
a pohádek, a označena za pro mnohé lidi neomylnou, 
anebo skutečnost, že si na zodpovězení něčeho takového 
vybrali náhodného děkana náhodné teologické fakulty 
náhodné univerzity ze Slovenska. Copak, copak? Rozvíjení
takových ptákovin bylo i na naše domácí teology příliš? 
Anebo bylo skutečně třeba pořádně kopnout do vědeckého 
výkladu vzniku živáčků, a profesor Šafin, člověk, který ve 
svých textech označuje Darwina za člověka, který dal 
vrahu boha zbraň k jeho činu, jakož i za jednu z příčin 
totalitních ideologií, byl tedy jasná volba. Dovolím si pana 
děkana citovat:

„Postup otcov dávnych čias pri apercepcii 
a očistení starého helenizmu nám navždy 
zanechal nehynúci príklad, pokiaľ až Cirkev 
môže zájsť pri pokresťančovaní kultúrneho 
dedičstva ľudstva. Dnes stojíme pred podobnou



dilemou, len oveľa rafinovanejšou 
a univerzálnejšou. Minulé storočie prinieslo jej
nebývalé rozšírenie. Hlavne štyria myslitelia 
zanechali na ňom svoj vplyv. Boli to Darwin, 
Marx, Nietzsche a Freud. Nietzsche 
predpovedal smrť Boha. Darwin vraha 
vybavil zbraňou. Marx zabezpečil sociálne 
dôsledky. A Freud ovplyvnil rozum i kultúru. 
Aj vďaka nim 20. storočie poznamenali veľké
ideológie, totalitné i menej nápadné. “ (zdroj)

Při bližším proklepnutí tohoto pána zjistíme například také 
to, že seděl v redakční radě Pravoslávneho biblického 
zborníka II/2011 vydaného Katedrou biblických náuk 
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity. 
Proč je to zajímavé? V tomto sborníku (a také v Mesačniku
Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, aby se ta sračka dostala 
k co možná nejvíce lidem) vyšel pozoruhodně 
neinformovaný a hodně nechutný text dalšího profesora 
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, kněze Alexandera 
Capa na téma: „Béé, proč se mají děti učit veděcké 
poznatky, když se nám pak do nich budou o to hůře cpát 
pohádky!“

V dílku nazvaném Prečo sa musia kresťansky orientované 
deti na svetských školách učiť, že člověk vznikol z opice? 
Alebo „Je tradičné biblické učenie o vzniku sveta 

https://issuu.com/orthodoxsk/docs/ocam092011
https://issuu.com/orthodoxsk/docs/ocam092011
http://docplayer.pl/21126656-Pravoslavny-biblicky-zbornik-ii-2011.html
http://docplayer.pl/21126656-Pravoslavny-biblicky-zbornik-ii-2011.html
http://sekty.sk/sk/articles/show/202


a človeka v rozpore s evolučnou teóriou?“ se profesor 
zprvu pozastavuje nad tím, jak je možné, že se na školách 
stále učí evoluce jako jediné vědecké vysvětlení vývoje 
života na Zemi, když komunistický vědecký ateismus už se
neprosazuje, či jak je možné, že slovenské vědecké 
kapacity netuší, že existuje více vědeckých vysvětlení 
vývoje života.

Za zmínku také stojí poznámkový aparát, v němž autor 
například zmiňuje příspěvek z některého z předešlých 
sborníků, přičemž…

„v tomto príspevku autor poukazuje, že 
evolučná teória je v súčasnosti spochybňovaná
samotnými stúpencami Darwina v USA tzv. 
neodarwinistami, ktorí tvrdia, že svet existuje 
nie viac ako 10 000 rokov. Taktiež prechodné 
medzičlánky medzi zvieratami a človekom 
neboli nájdené a mnohé doteraz známe 
objavené archeologické vykopávky boli buď 
upravené falzifikáty (mix starej opičej lebky 
s čeľusťou dávno žijúceho človeka) alebo išlo 
o zdegenerované zvieracie pozostatky.“

Přiznám se, že dohledání tohoto textu už jsem neměla sílu. 
Neodarwinisti, kteří tvrdí, že svět je starý maximálně 
10 000 let, mne asi budou strašit ve snech.



Dále autor tvrdí, že by mu snad ani nevadilo, kdyby se na 
hodinách biologie učilo, že člověk vzniknul z opice 
(Je zjevně tolerantnější než já. Mně by to docela vadilo. 
Opravdu je tak těžké si zapamatovat, že jsme vznikli ze 
společného předka? Nebo si autor taky myslí, že vznikl ze 
své sestry nebo ze svého bratra?), ovšem poznámkový 
aparát je zde opět využit k vysvětlení, jak je to doopravdy. 
Spoiler: Darwin se, chudák, spletl! Částečným řešením by 
tu snad mohlo být, kdyby učitel aspoň dodal, že teda jako 
možná Velký třesk a opice, ale všechno to nastartoval ten 
správný imaginární kamarád. Pak se ještě dostaneme 
k pomlouvání agresivních ateistů v SSSR, ke Gagarinovi, 
k rozlišování dobrého a zlého, k tomu, že vědecké názory 
se mění, a tudíž vlastně nejsou ani tak moc důležité, a ke 
konečnému poznání že, jak jinak, správně je kreace, 
protože jasně říká, že za vším stojí bůch.

Pomiňme, že ten text vpodstatě nemá hlavu ani patu a blíží 
se spíše láteření nerudného staříka nežli akademickému 
textu, jak si, krista pána (pun intended), může 
UNIVERZITA dovolit ve svých sbornících vydávat takové 
sračky, jak se nad tím může v klidu usmívat současný 
děkan příslušné fakulty, a z jakého důvodu si Český 
rozhlas vybírá právě tohoto člověka, aby komentoval 
evoluční názory uznávaného biologa?



Tedy, jak se nad tím může v klidu usmívat současný děkan 
dané fakulty moc dobře víme. Jsou to i jeho názory. 
Důkazem budiž přesvědčení, s nímž hovoří o potopě světa 
ne jako o nepříliš pravděpodobné možnosti, ale jako 
o realitě. Vracím se k diskutovanému pořadu:

[lidé žili s dinosaury pohromadě] „do potopy, 
ktora zasiahla zem v dobe Noeho. Tieto neboli 
zobrane na koráb a zahynuli.“

Profesor Komárek se snaží oponovat, protože tohle je 
pochopitelně nesmysl jak vyšitej, ale to by končilo pro 
slovenského profesůrka blbě, a tak jej Český rozhlas 
nechává všechno zakončit slovy o tom, kterak je drak 
především symbolem ďábla.

V několikaminutovém spotu a následném článku na webu 
se tak Českému rozhlasu podařilo udělat pitomce jak 
z profesora Komárka, který jako by přizvukoval kecům 
praštěného teologa (a tohle si opravdu nezaslouží), tak 
z posluchačů, kteří si o celé té nepříjemnosti s evoluční 
biologií zase pomyslí své, a především zasadit další políček
těm otravným vědeckým teoriím: potopa nebo evoluce, 
jedno říká děkan, druhé profesor, oboje jsou zjevně 
rovnocenné vědecké názory, že? Proč by to jinak takto 
prezentovalo naše veřejnoprávní médium, že? Neděkujem.



Robejšek souhlasí 
s protirouhačským 
zákonem. Matěji 
Stropnickému by nevadil 
v programu Zelených
Autor Honza Werner | 05.01. 2018 

Mnozí z Vás si ještě jistě pamatují předvolební průzkum na
téma potenciálního zavádění protirouhačských zákonů 
v České republice, který jsem mezi sedmnácti politickými 
stranami a hnutími dělal před loňskými volbami do 
Poslanecké sněmovny. U všech sedmnácti stran jsem tehdy
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kontaktoval republikovou stranickou centrálu, a pak také 
jihomoravské krajské centrály jednotlivých stran. Alespoň 
nějakou odpověď jsem tehdy dostal od všech stran, 
s výjimkou ANO, KSČM, SPD Tomia Okamury a Realistů.
Samotný článek shrnující výsledky průzkumu jsme pak 
publikovali 17. 10., tři dny před začátkem voleb. Až po 
vydání článku jsme obdrželi ještě dva velmi zajímavé 
maily s odpověďmi dvou významných osobností české 
politiky.

Pro čtenáře, kteří původní článek nečetli (k přečtení zde) 
připomenu okolnosti průzkumu. Politické strany a hnutí 
jsem tehdy kontaktoval z pozice fiktivního voliče – 
křesťana, který se rozhoduje, koho bude v následujících 
volbách volit a stran se ptá, zdali by souhlasili se 
zavedením protirouhačského zákona v České republice, 
kterému je on sám nakloněn. Pro lepší představu si můžete 
přečíst celé znění mailu, který jsem tehdy stranám rozeslal.
Ti z Vás, kteří již text mailu četli v předchozím článku, jej 
mohou přeskočit.

Dobrý den,

jmenuji se Filip, je mi 31 a jsem z Brna. Píšu 
Vám za naši osmičlennou partu kamarádů – 
všichni jsme křesťané, to podotýkám hned na 
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úvod. Volby se blíží a tak již nějaký ten pátek 
přemýšlíme, komu to letos „hodíme“. Snažíme 
se to brát zodpovědně, a tak jsme četli 
programy asi patnáctky kandidujících stran, 
včetně těch, které nám nebyly zrovna 
sympatické (abychom k některé ze stran 
nepřistupovali předsudečně).

Diskutovali jsme spolu dlouho, ale nakonec 
jsme došli k závěru, že až na některá specifická
témata se programy stran dost překrývají. 
Navíc po vstupu do vlády se vždy činí různé 
kompromisy, dohody, strany se musí 
programově nutně ještě více sblížit atd. 
Vzhledem k tomu, že nám není jedno, jak bude 
budoucnost naší země vypadat, rozhodli jsme 
se, že naše parta nakonec podpoří tu stranu, 
která by nám slíbila, že se ve sněmovně 
alespoň pokusí prosadit jednu následující věc.

Poslední roky se neustále diskutuje migrace či 
islám. Spousta lidí se islámu a muslimů 
v Evropě obává. Důvodem těchto obav je však 
především ta skutečnost, že Evropa se už delší 
dobu utápí v bezhodnotovosti, ve ztrátě víry 
a v úpadku náboženství. Islám prosperuje, 
protože muslimové jsou ve své víře pevní 
a sebejistí. A my v Evropě? Pomalu ztrácíme 
půdu pod nohama. Zcela odmítáme xenofobní 



výpady vůči muslimům a islámu, odmítáme ale 
také sledovat, jak se naše náboženské dědictví 
a naše náboženská identita ztrácí v propasti 
času a dějin. Křesťanství bez debat představuje
hlavní pilíř evropské / Západní civilizace. Co 
takhle přestat bojovat proti islámu 
a muslimům, a hledět si spíše toho, aby se 
z čím dál více bezhodnotové a bezbožné Evropy
stala Evropa opět sebejistá, pevná ve svých 
křesťanských základech?

Dnes může křesťanskou víru urážet kde kdo. 
Dnešním lidem není svatý vůbec nikdo, 
dokonce ani Ježíš. Jak v takové atmosféře 
absolutního nihilismu a hodnotové prázdnoty 
chce kdokoliv „chránit“ Evropu před 
„strašákem islámu“? Islámu se bát nemusíme, 
bojme se pouze a jen naší vlastní hodnotové 
vyprahlosti, bojme se toho, že jsme (na rozdíl 
od muslimů) opustili Boha. Pak to podle toho 
v naší společnosti také vypadá.

Rozhodli jsme se tedy, že náš hlas dáme té 
straně, která by nám slíbila, že by v Poslanecké
sněmovně navrhla nějakou formu proti-
rouhačského zákona, případně zákona, který by
trestal urážku náboženského cítění.



Ti liberálnější z Vás si teď zřejmě říkají, proč 
jsme tak „zpátečničtí“. Jsme ale skutečně 
zpátečníci? Proti-rouhačské zákony dnes 
fungují v celé řadě států Evropské Unie: 
Například v Irsku, Německu, Polsku, Řecku, 
Finsku a ještě donedávna i v Dánsku. 
Z neevropských křesťanských států mají proti-
rouhačský zákon třeba na Novém Zélandu, 
v Salvadoru či na Filipínách. Samozřejmě nám
nejde o nějaké drakonické tresty. Stačí urážku 
víry či ostentativní projevy rouhání se 
sankcionovat pokutami, případně podmínkou.

Přestaňme si sami pod sebou podřezávat větev 
a chraňme naši vlastní identitu. Ne hloupou 
xenofobií, ale třeba křesťanským Desaterem. 
Nejsme proti ateistům, chceme pouze, aby byl 
pilíř naší civilizace alespoň nějak chráněn.

Předem děkujeme za odpověď.

S pozdravem

Filip Balcar a kamarádi Jirka, Honza, 
Norbert, Ondra, Lukáš, Franta a David

20. října kolem šesté hodiny večerní, tedy již po zahájení 
voleb, mi došel mail se stanoviskem předsedy Zelených, 
Matěje Stropnického. Abych byl zcela konkrétní, 



odpověděl mi David Palán, asistent Stropnického na 
pražském zastupitelstvu, který mi přeposlal vyjádření 
předsedy Zelených. Zelení se dlouhodobě prezentují jako 
společensky liberální strana, proto mě stanovisko předsedy 
Stropnického velmi překvapilo. Stropnický uvedl, že 
rozumí mému pohledu na problematiku, tedy pohledu, 
který jsem jakožto fiktivní křesťan nastínil v mailu, na 
který odpovídal. Stropnický dále v odpovědi tazateli 
doporučil, aby do Zelených vstoupil, spolupracoval 
s konzervativním křídlem uvnitř Zelených a následně se 
snažil prosadit snahu o zavedení protirouhačského zákona 
v ČR do programu Zelených, s tím, že následně by jej 
strana vyslala do legislativního procesu (pokud by byla 
zastoupena v parlamentu).

Z odpovědi Matěje Stropnického jsem byl popravdě lehce 
v šoku, protože Zelení byli jednou ze stran, u kterých bych 
si takřka vsadil, že by potenciální zavedení 
protirouhačského zákona v ČR zcela odmítli. Stropnický 
by však neměl žádný problém vyslat návrh takového 
zákona do legislativního procesu. Jeho vyjádření mě 
překvapilo o to více, že den před volbami provedl tzv. 
coming-out, tedy veřejně potvrdil, že je gay. Ačkoliv jsou 
protirouhačské zákony přítomny v legislativách několika 
evropských zemí a v řadě případů jsou i užívány (např. 



Řecko, Polsko, Finsko, Německo či Irsko), zdaleka 
nejdrakoničtější tresty padají na základě těchto zákonů 
v zemích islámského světa. A jednou z obětí bývají často 
i homosexuálové, jelikož jejich samotná sexuální orientace,
je-li prozrazena, je považována za akt rouhání. Stropnický 
jako homosexuál by si tak měl být škodlivosti těchto 
zákonů být vědomý ještě více, než ostatní politici. Pro 
přesnost přetiskuji celou odpověď Matěje Stropnického 
v nepozměněné podobě:

Zdravím Vás,

v rámci Zelených působí i konzervativci, kteří 
sdílejí Váš pohled na drolící se morálku 
euroatlantské civilizace, z diskusí s jejich 
představiteli (jmenovitě alespoň např. 
předsedou Brontosaura Tomášem Hradilem) 
rozumím Vašemu pohledu na tuto 
problematiku.

Zelení v průběhu nadcházejícího funkčního 
období navrhnou zákony, které vycházejí 
z našich programů – volebního programu 
a dlouhodobého politického programu. Jsme 
stranou demokratickou a otevřenou, takže máte
možnost kupříkladu s naším konzervativním 
křídlem spolupracovat nebo ještě lépe vstoupit 
do Zelených a i vahou svých hlasů tato 



opatření prosadit do dlouhodobého politického
programu a následně je strana vyšle do 
legislativního procesu.

Matěj Stropnický

Pro korektnost dodám, že v původním článku jsem Zelené 
zařadil mezi strany, které zavedení protirouhačského 
zákony odmítly. Za jihomoravské Zelené mi totiž tehdy 
odpověděl Matouš Vencálek, který upozornil, že jsme 
sekulárním státem, a tedy zde pro tento typ zákonů není 
místo.

Dodatečně mi na mail odpověděl i Petr Robejšek, hlavní 
postava a mentor Realistů. Robejšek odpověděl tak trochu 
„s křízkem po funuse“, jelikož jeho odpověď přišla až 
3. listopadu, více než týden po zavření volebních místností.
Avšak zatímco Stropnického odpověď pro mě byla velkým 
překvapením, u Robejška mohu pouze konstatovat, že dle 
očekávání nikterak nezklamal. Robejšek v mailu poděkoval
mému křesťanskému figurantovi za jeho slova a uvedl, že 
jeho postoj je zcela identický s jeho postojem. Mentor 
Realistů dále uvedl, že plně sdílí naši analýzu situace 
a zdůvodnění, pro které bychom zavedení 
protirouhačského zákona považovali za správné. Závěrem 
Robejšek vyjádřil naději, že lidí s tímto postojem bude 



přibývat, což dle něj bude šance pro katolickou církev. Pro 
přesnost taktéž přetiskuji Robejškovu odpověď 
v originálním znění:

Milí prátele,

odpovidam Vam se zpozdenim, ale 
nechci Vam zustat dluzen odpoved. Ted 
jiz vime jak to dopadlo a tak Vam chci 
podekovat, za Vase mila slova a hlavne 
za Vas postoj. Je identicky s mym, stejne
jako moje vyznani. Presto bych Vam na 
Vasi zadost musel odpovedet zaporne, 
protože stranu sice vedu, ale nediktuji 
v ni. Pocitam, ze Vam pozitivne 
neodpovedela ani jedna strana a jestli 
ano, tak Vam lhala a nepodari se ji to 
prosadit. 

Plne sdilim Vasi analyzu situace 
a zduvodneni pro byste takovy zákon 
povazovali za spravny. Proto s  Vami 
sdilet jednu mou nadeji. Totiž to, ze 
vyprazdnenost evropskeho mysleni 
a zaroven vysoka a jiste i dale rostouci 
míra ohrozeni toho, na cem nase 



civilizace stoji povede postupne k tomu, 
ze lidi kteří mysli jako Vy a ja bude 
pribyvat. To bude i sance pro katolickou
církev. 

Srdecne

Petr Robejsek 

Co říkáte na odpovědi Matěje Stropnického a Petra 
Robejška Vy? Překvapili Vás, nebo jste podobná 
stanoviska čekali?



V Bangladéši uvěznili 
sekulárního blogera Asada 
Noora. Za urážku islámu 
mu hrozí 14 let vězení
Autor Honza Werner | 09.01. 2018  
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Uplynulý rok, tedy rok 2017, lze z pohledu Bangladéše 
hodnotit jako velmi úspěšný. Poprvé od roku 2012 totiž 
v této zemi nedošlo k vraždě žádného sekulárního blogera. 
Se zcela čistým skórem však Bangladéš pochopitelně 
nevyvázla, leč si vysvědčení pokazila víceméně až 
v samém závěru roku – 26. prosince byl na letišti 
v hlavním městě Dháká zadržen a následně uvězněn 25letý 
sekulární bloger Asaduzzaman Noor, známý jako Asad 
Noor.

Noor byl na útěku již od ledna loňského roku, kdy na něj 
podal trestní oznámení Mufti Omar Farooq, předseda 
islámské organizace Islami Andolon Amtali, která 
v minulosti v Bangladéši pořádala kampaň na podporu 
tamního protirouhačského zákona. Čím konkrétně se Noor 
provinil si již jistě mnozí z Vás domysleli. Noor byl 
obviněn z rouhání, kterého se měl dopustit příspěvky na 
své facebookové stránce a youtube kanálu. Policie u Noora
při zadržení našla letenky do nepálského Káthmándú, kam 
chtěl z Bangladéše uprchnout.

Policejní inspektor Mohammad Shahidullah pro agenturu 
AFP uvedl, že „Noor byl obviněn z urážky náboženského 
cítění, které se dopustil zesměšňováním proroka 
Muhammada a nevhodnými komentáři o islámu, prorokovi 
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a Koránu na Facebooku a YouTube“. Pokud bude Noor 
soudem shledán vinným, hrozí mu trest v horní sazbě až 
14 let odnětí svobody.

A jak už to tak v muslimských zemích bývá, po oznámení 
o jeho zadržení se spustila lavina nenávistných komentářů, 
které bangladéšští muslimové začali Noorovi psát na jeho 
facebookový profil. Níže se můžete podívat na výběr 
některých hejtů,  aby se všichni mohli pokochat 
dechberoucí tolerancí a láskyplností bangladéšských 
muslimů.

Ishaq Ahmed z Dháká napsal: „Noor je mentálně nemocný 
a nebezpečný pro ostatní lidi. Nejlepším místem je pro něj 
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vězení. Trest smrti by však snížil vládní náklady na jeho 
věznění.“

Zřejmě úplně nejlepší hejt napsal Fahim Hossain Rana 
z Dháká, který Noorovi sdělil: „Zřejmě nemáš dostatek 
vědomostí o vědě, a proto nedokážeš pochopit Korán. 
Kolik fyzikálních teorií znáš??“

Aulad Hossain z Dháká o Noorovi napsal, že „je mentálně 
nemocným bláznem a měl by si najít psychiatra“.

Mukter Abbasi, taktéž z Dháká, napsal: „Nemám rád 
tohoto hloupého člověka. Je to rasista, který útočí na víru 
ostatních.“ Aneb vidíte? Dokonce i v Bangladéši se užívá 
argument, že „kdo kritizuje náboženství (islám), tak je 
rasista“. V tomto případě to má speciální nádech absurdna, 
jelikož jeden Bangladéšan obviňuje jiného Bangladéšana 
z rasismu, přestože jsou oba stejného etnika a Noor se 
otázky rasy nijak nedotýká, jelikož se věnuje pouze 
sekularismu a kritice náboženství.

Abdul Monsur Ahmed napsal, že „Noor již brzy pozná 
Pána, a bude litovat svých činů“.

Habib Ullah z města Čattagrám zase Noorovi sdělil, že 
„útočí na islám iracionální logikou“.
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Příspěvek Nazmula Hossaina Faisala ponechám 
nepřeložený: „You are a Son of Bitch!! Bastard. I Hate 
You, I Fuck you.“

Mnoho dalších pěkných příspěvků je bohužel 
v bengálštině, každopádně na všechny komentáře se 
můžete podívat zde.
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Závěrem přikládám seznam zavražděných a zraněných 
bangladéšských sekularistů a ateistů od roku 2013 do roku 
2016, který jsem původně publikoval v článku o jiném 
bangladéšském sekularistovi, Mishu Dharovi.

• V lednu 2013 byl do krku pobodán a vážně zraněn 
Asif Mohiuddin (29), blogger a kritik náboženství. 
Po útoku zůstal v kritickém stavu. 

• V únoru 2013 byl mačetou rozsekán a zabit Ahmed
Rajib Haider (30), architekt a kritik islámu. 

• V listopadu 2014 byl pobodán a zabit Shaiful Islam
(48), univerzitní učitel sociologie a sekularista. Byl 
zavražděn kvůli svému odmítavému postoji vůči 
burkám ve výuce. 

• V březnu 2015 byl po mačetovém útoku zabit 
Washiqur Rahman (27), ateistický blogger 
a humanista. 

• V únoru 2015 byl po mačetovém útoku zabit Avijit 
Roy (42), bioinženýr, jedna z nejvýznamnějších 
postav bangladéšského sekularismu, ateismu 
a humanismu. Byl velmi známý i v USA, kde 
nějakou dobu žil. 

• V srpnu 2015 byl po mačetovém útoku zabit 
Niladri Chatterjee (28), držitel magisterského titulu 
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z filosofie, ateista, sekulární blogger a sekulární 
aktivista, propagátor vědy. 

• V říjnu 2015 byl po mačetovém útoku zabit Faisal 
Arefin Dipan (43), sekulární blogger a knižní 
vydavatel. 

• V říjnu 2015 byl mačetou vážně zraněn Tareq 
Rahim (30), básník, esejista a sekulární blogger. 

• V říjnu 2015 byl mačetou vážně zraněn Ahmed 
Rashid Tutul (43), sekulární blogger a vydavatel. 

• V říjnu 2015 byl mačetou zraněn Ranadipam Basu 
(50), sekulární blogger. 

• V prosinci 2015 byl po mačetovém útoku zabit 
Ananta Bijoy Das (32), ateistický blogger. 

• V dubnu 2016 byl mačetou posekán a poté 
zastřelen Nazimudin Samad (28), student práva, 
blogger, sekularista, ateista a feminista, kritik 
náboženství a islámu. 

• V dubnu 2016 byl mačetou rozsekán a zabit Rezaul
Karim Siddique (58), univerzitní učitel angličtiny 
a ateista. Důvodem byla jeho „propagace ateismu“. 

• V dubnu 2016 byl pobodán a zabit Xulhaz Mannan 
(39), LGBT aktivista a editor prvního a jediného 
LGBT magazínu v Bangladéši. 
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• V dubnu 2016 byl pobodán a zabit Tanay Fahim, 
LGBT aktivista. 

Zdroje: zdroj1, zdroj2, zdroj3, zdroj4.
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Marek Hilšer a Jiří Hynek 
odpověděli na otázky 
Ateistů ČR
Autor Honza Werner | 11.01. 2018 

Již tento pátek a sobotu se bude konat první kolo 
prezidentské volby. S blížícími se volbami jsme se rozhodli
oslovit prezidentské kandidáty s celkem třinácti 
tématickými otázkami, které jsme jim zaslali na kontaktní 
mailové adresy, uváděné na jejich oficiálních stránkách. 
Odpověděli nám však nakonec pouze dva kandidáti: Marek

http://www.osacr.cz/author/honzawerner/
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/01/hilser_hynek.bmp


Hilšer a Jiří Hynek. Za jejich odpovědi velmi děkujeme 
a vážíme si toho, že šli s kůží na trh a že na naše dotazy 
zareagovali. Není vyloučeno, že někteří z kandidátů, kteří 
nám neodpověděli, kalkukovali s tím, že odpověďmi na 
naše otázky nemohou získat, ale pouze ztratit.

Odpovědi obou kandidátů necháváme zcela bez komentáře 
a v původní, nezměněné podobě. Budeme však velmi rádi, 
pokud nám do komentářů napíšete, co na jejich odpovědi 
říkáte.

Jako první nám odpověděl Jiří Hynek:

1) Věříte v existenci boha či nikoliv? Pokud ano, tak 
v kterého boha?

První moje setkání s možností, že je něco mezi nebem 
a zemí, co je nepopsatelné a neuchopitelné, bylo na vysoké
škole, když jsme se zabývali instucionalistickou logikou, 
kde neplatí zákon vyloučeného třetího. Takže i pro mě jako
matematika se objevil prostor, zabývat se myšlenkou 
v Boha. Od té doby uplynulo mnoho let a já stále více 
nabývám přesvědčení k víře v něj.

2) Pokud jste věřící, proč věříte v existenci právě 
Vašeho boha, a ne v některého z tisíců jiných bohů, 
které lidstvo kdy vyznávalo či v současnosti vyznává?



Víra je dar. Není to nic, co se dá změřit či zhodnotit.

3) Jaký je Váš postoj k sekulárním hodnotám a 
k sekulárnímu státu, tedy ke státu, který žádné 
náboženství nepreferuje, ale ani nediskriminuje, a ve 
kterém jsou stát a církve odděleny?

Náš stát je a musí zůstat sekulární. Přál bych si, aby tomu 
tak bylo na celém světě. Církev a stát musí být odděleny. 
Náboženská víra nesmí být důvodem k diskriminaci. 
Nesmí však narušovat principy platné v sekulárním státě 
ani nesmí být důvodem pro výjimky v rámci platných 
zákonů.

4) Souhlasil byste s tvrzením, že „ateisté jsou lidé, kteří 
neměli to štěstí, aby poznali boha?“

To vždy záleží na úhlu pohledu. Lidí věřící v boha toto 
říkat budou, protože pro ně je víra dar. Lidé, kteří v boha 
nevěří, v tom jistě žádné neštěstí nevidí.

5) Souhlasíte s tím, že by měli všichni lidé disponovat 
stejnými právy, nehledě na rasu, náboženství a sexuální
orientaci, a že by tedy i homosexuálové měli mít právo 
uzavírat manželství?

Nesouhlasím s uzavíráním manželství mezi osobami 
stejného pohlaví. Prostě pro to, že manželství je od 



pradávna svazkem mezi mužem a ženou. Tak to po staletí 
funguje. Nedomnívám se, že jsou tím něčí práva dotčena, 
protože existuje institut registrovaného partnerství.

6) Jak se stavíte k následujícím tématům? Právo na 
potrat, právo na eutanasii, výzkum embryonálních 
kmenových buněk.

Nezpochybňuji právo ženy rozhodnout se pro potrat. Stát 
by měl pro těhotné ženy vytvářet takové podmínky, aby 
taková rozhodnutí dělat nechtěly či nemusely. 
Nedomnívám se, že euthanasie je právem, byť bych 
rozumnou zákonnou úpravu v této věci podpořil. Výzkum 
embryonálnich buněk může přinést mnoho dobrého při 
léčení lidí, ale musí mít stanovena jasná pravidla a musí 
být uspokojivě vyřešeny etické problémy s ním související.

7) Souhlasíte s tím, aby byl v České republice zaveden 
protirouhačský zákon či zákon kriminalizující urážku 
náboženského cítění?

Ne. Vycházím totiž z toho, že pravidla slušného chování 
platí pro všechny oblasti lidského chování. A základním 
pravidlem slušnosti je nezesměšňovat lidské bytosti 
způsobem, který se jich může dotknout.



8) V září letošního roku odvolací senát pražského 
městského soudu zamítl odvolání somálské studentky, 
která chtěla omluvu za údajný zákaz nošení hidžábu na
pražské zdravotnické škole. Soud své rozhodnutí 
odůvodnil sekularismem a tím, že opakem diskriminace
je stejný přístup ke všem a že není možné 
z náboženských důvodů udělovat výjimku (možnost 
nosit pokrývku hlavy) tam, kde to ostatním povoleno 
není. Souhlasíte s argumentací soudu?

Ano.

9) Domníváte se, že by věřící měli z podstaty toho, že se 
hlásí k nějakému náboženství, disponovat speciálními 
právy či privilegii, kterými ti, kteří se k žádnému 
náboženství nehlásí, nedisponují?

Ne.

10) Jaký je Váš názor na evoluční teorii?¨

Evoluční teorii uznávám.

11) Domníváte se, že očkování dětí může způsobovat 
autismus?

Ne.



12) Považujete homeopatika či tzv. „tradiční čínskou 
medicínu“ za rovnocennou alternativu k moderní 
„západní“ medicíně?

Každý by měl mít právo volby, jakou léčbu si zvolí.

13) Jsou podle Vás chemtrails skutečné, nebo se jedná 
o konspirační teorii?

Nikdy jsem toto hluboce nezkoumal. Ani to nehodlám 
dělat.

Odpovědi Marka Hilšera byly následující:

1) Věříte v existenci boha či nikoliv? Pokud ano, tak 
v kterého boha?

Věřím, že nás cosi přesahuje.

http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/01/hynek_hrad.jpg


2) Pokud jste věřící, proč věříte v existenci právě 
Vašeho boha, a ne v některého z tisíců jiných bohů, 
které lidstvo kdy vyznávalo či v současnosti vyznává?

V mém případě nelze mluvit o konkrétním Bohu. Jsem 
přesvědčen, že takto vyhroceně to dnes už nechápe ani 
teologie. Například katolická teologie tento exklusivismus 
opustila už v době 2. vatikánského koncilu. Pokud vím, 
v současnosti se objevuje spíše inkluzivistický či 
pluralistický přístup k víře jiných. Rozumím tomu tak, že 
víra k Bohu vede různými cestami.

3) Jaký je Váš postoj k sekulárním hodnotám 
a k sekulárnímu státu, tedy ke státu, který žádné 
náboženství nepreferuje, ale ani nediskriminuje, a ve 
kterém jsou stát a církve odděleny?

Ano, je to osvědčená a dle mého nejlepší cesta. Odmítám 
ale fundamentalistický sekularismus, který podrážděně 
reaguje na jakýkoliv náboženský symbol či jeho nositele.

4) Souhlasil byste s tvrzením, že „ateisté jsou lidé, kteří 
neměli to štěstí, aby poznali boha?“

Nesouhlasil. Každý má právo na svůj názor, postoj či víru 
a hodnotu jeho života ani míru štěstí to nijak nepředurčuje.



5) Souhlasíte s tím, že by měli všichni lidé disponovat 
stejnými právy, nehledě na rasu, náboženství a sexuální
orientaci, a že by tedy i homosexuálové měli mít právo 
uzavírat manželství?

Ano.

6) Jak se stavíte k následujícím tématům? Právo na 
potrat, právo na eutanasii, výzkum embryonálních 
kmenových buněk.

Byť potrat nepovažuji za dobrou volbu, souhlasím 
s právem na něj. Eutanázii jako lékař odmítám, preferuji 
citlivou a kvalitní paliativní péči. Výzkum embryonálních 
buněk nese jistě spoustu etických otázek a měla by proto 
stanovena jasná pravidla.

7) Souhlasíte s tím, aby byl v České republice zaveden 
protirouhačský zákon či zákon kriminalizující urážku 
náboženského cítění?

Ne.

8) V září letošního roku odvolací senát pražského 
městského soudu zamítl odvolání somálské studentky, 
která chtěla omluvu za údajný zákaz nošení hidžábu na
pražské zdravotnické škole. Soud své rozhodnutí 
odůvodnil sekularismem a tím, že opakem diskriminace



je stejný přístup ke všem a že není možné 
z náboženských důvodů udělovat výjimku (možnost 
nosit pokrývku hlavy) tam, kde to ostatním povoleno 
není. Souhlasíte s argumentací soudu?

Odůvodnění soudu se mi zdá poněkud absurdní. Dovolím 
si vás poopravit: soud to neodůvodnil sekularismem či 
sekulárním prostředím státu, ale právem na náboženskou 
neutralitu. Vlastně tím řekl, že kohokoliv ze spolužáků či 
vyučujících by mohl znepokojovat či urážet pohled na 
náboženské symboly. Dovedeno ad absurdum by to 
znamenalo, že za náboženský symbol by mohlo být 
označeno cokoliv a mohl by se objevit zákaz takové věci 
nosit. Praktické důvody pro zákaz hidžábu na zdravotnické 
škole a nemocniční praxi mi také nejsou jasné, neboť 
řádové sestry, kupříkladu boromejky pokrývku hlavy nosí 
také. Samozřejmě nenosí stejný oblek jako venku, 
nepochybuji, že s hidžábem by to mohlo být stejné 
(v zahraničí to tak řeší).

9) Domníváte se, že by věřící měli z podstaty toho, že se 
hlásí k nějakému náboženství, disponovat speciálními 
právy či privilegii, kterými ti, kteří se k žádnému 
náboženství nehlásí, nedisponují?



Ne, ale nezaznamenal jsem, že by něco takového 
požadovali.

10) Jaký je Váš názor na evoluční teorii?

Žijeme v 21. století a je jasné, že tato teorie byla dávno 
potvrzena. Není v rozporu ani s hlavními teologickými 
proudy současnosti, pokud vím. Samozřejmě vždy budou 
existovat bizarní teorie, které budou brát například 
biblickou Genesis doslova, ale jde o menšinu lidí.

11) Domníváte se, že očkování dětí může způsobovat 
autismus?

Nic takového se nepotvrdilo. Starší studie, na kterou  se 
zastánci této teorie odvolávají, nebyla validní.

12) Považujete homeopatika či tzv. „tradiční čínskou 
medicínu“ za rovnocennou alternativu k moderní 
„západní“ medicíně?

Nepovažuji.

13) Jsou podle Vás chemtrails skutečné, nebo se jedná o
konspirační teorii?

Jde pochopitelně o konspirační teorii.
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Lekce Fátima
Autor Jan Borovička | 12.01. 2018 

Loni v květnu se ve Fátimě v Portugalsku sešlo několik set 
tisíc katolických věřících, aby si připomněli stoleté výročí 
tzv. zjevení panny Marie. Akce se osobně zúčastnil 
i katolický vůdce Jorge Mario Bergoglio, aby při té 
příležitosti svatořečil Franciska a Jacintu Martoovy – 
pasáčky, kteří byli svědky tohoto zjevení (přesněji byli jeho
aktéry).

V rámci katolické církve šlo o významnou událost 
a vzhledem k množství účastníků a papežově první 
návštěvě Portugalska o ní široce informovala média. Na 
tom není nic špatného a lze si představit, že podobný 
mediální prostor obdržela i jiná početná srocení turistů. 
Pozoruhodný je však způsob, jakým byly fátimské události 
prezentovány v českých médiích, a to včetně 
veřejnoprávních, např. v Českém rozhlase (ČRo). Jako 
téma si zjevení z Fátimy zvolili na ČR Plus a do studia si 
pozvali Jaroslava Šebka z Historického ústavu Akademie 
věd ČR. Z upoutávky ČRo na pořad vyplývá, že ke zjevení 
„Matky Boží“ skutečně došlo a rozhovor s akademikem 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3858326
http://www.hiu.cas.cz/cs/lide/seznam-pracovniku/sebek-jaroslav.ep/
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Šebkem a dalšími „experty“ (vesměs z řad katolických 
věřících) se naneštěstí ubíral právě v tomto duchu.

Zavádějící upoutávka na pořad ČRo o fátimském zjevení.

Moderátor Jan Burda se zajímal o prokazování „pravosti 
zjevení“ v církvi a jak probíhá tento „výzkum“. Podle 
Šebka je při takovém posuzování základní stanovisko 
vatikánských bohoslovců, kteří rozhodují, zda zjevení má 
hodnotu zjevení, či zda je to třeba jen lidská fantazie. 
Všimněte si, že Šebek jasně odděluje fantazii (a logicky 
tedy i podvody, výmysly, fantasmagorie a halucinace) od 
reality (pravé zjevení). V diskusi tedy nešlo jen o to, zda je 
inkriminovaná událost (ať už se stalo cokoliv) z nějakého 
důvodu pro katolíky významná a proč – šlo o debatu nad 
věcnou podstatou události.

Z vědeckého hlediska je takový mediální odraz událostí ve 
Fátimě fraška. Pokud by někdo tvrdil, že se mu zjevil duch 
Michaela Jacksona, také by byl do rozhlasu přivolán 
historik z AV ČR, aby to okomentoval? Asi těžko. Ale 
pokud se mohl zjevit duch matky mýtického „židovského 
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krále“ z Nazaretu, proč by se nemohl zjevit duch krále 
popu, tedy osoby, jejíž existence je na rozdíl od biblického 
Ježíše prokázaným historickým faktem? Navzdory 
deklaraci, že bude v pořadu vysvětlen dnešní pohled na 
uvedenou událost, zjevení ve Fátimě bylo prezentováno 
jako historický fakt a okomentováno pouze 
z bohosloveckého, tedy pavědeckého pohledu (a naneštěstí 
pracovníkem ctihodné vědecké instituce).

Proč nezaznělo, jak se k fátimskému zjevení staví 
skeptické hnutí, které jej uvádí i ve svém skeptickém 
slovníku? Představa o zázracích je z hlediska skepticismu 
nepřijatelná i podle domácího sdružení Sisyfos. Mohlo být 
také řečeno, že fátimské zjevení bývá označováno i jako 
kontakt lidstva s mimozemskou civilizací (např. 
V. Patrovský v knize UFO stále záhadné). I když je taková 
interpretace z vědeckého hlediska nesmírně kontroverzní, 
je stále přijatelnější než zjevení ducha zemřelé osoby, 
protože v principu neodporuje fyzikálním zákonům, 
nevyžaduje nadbytečné/nadpřirozené  hypotézy, a je tedy 
pravděpodobnější.

Vina za jednostrannou prezentaci fátimských událostí však 
neleží jen na bedrech moderátora ČRo. Jaroslav Šebek, 
který v pořadu dostal největší prostor, je známou osobností 
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a v roce 2012 získal Cenu předsedy Akademie věd ČR za 
propagaci a popularizaci výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací. Počínal si však v uvedeném rozhovoru 
jako popularizátor vědy nebo spíše jako katolický 
aktivista? Považuje snad dnešní věda za možné, aby se 
lidem zjevovali duchové? Ovšemže ne – jenže čím jiným, 
než duchem tisíce let mrtvé matky údajného židovského 
proroka mělo tedy zjevení být? Čím jiným, než onou 
fantazií, kterou však ve Vatikánu nepotvrdili? Považuje 
snad akademik Šebek existenci duchů za možnou? Nebo 
snad připouští možnost zhmotňování mrtvých? Či snad šlo 
o hologram? Nebo o izomorfní projekci, abych použil 
technologii ze Star Treku? A pokud jsou to všechno 
nesmysly, proč to pan Šebek v pořadu jasně nedeklaroval?

Podstatou sekularismu je oddělení zájmových spolků 
věřících od státu. Je však na čase zamyslet se i nad tím, zda
u nás dostatečně oddělujeme od náboženské esoteriky 
vědu, a jak na vymezení hranic dbáme. V této souvislosti 
bych připomenul i nedávnou výzvu skupiny 
římskokatolických konzervativců, kteří obvinili papeže 
Bergoglia z šíření kacířských názorů. Signatářem této 
výzvy byl i Petr Dvořák z Filozofického ústavu AV ČR, 
který vysvětloval své pohnutky na ČRo.

http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/pokud-chceme-udrzet-rodinu-netrestejme-verici-kterym-se-to-nepovedlo-podporuje-papeze-plzensky-biskup%E2%80%941759006
http://dejinystarsi.flu.cas.cz/cz/petr-dvorak/dvorak


Z pohledu nekatolíka jde o běžný spor o vnitřní stanovy 
zájmového spolku a boj mezi dvěma názorovými frakcemi.
Můžete si to představit jako spor skautů, zda je nutné trvat 
na podpalování ohně výhradně březovou kůrou 
(konzervativci), anebo je přípustné použít novinový papír 
(reformisti). Účast vědeckého pracovníka na takovém 
sporu by byla v pořádku, kdyby v něm vystupoval jako 
soukromá osoba. Dvořák se ale v tomto sporu opakovaně 
zaštítil vědeckou institucí, která ho zaměstnává, přestože 
Akademie věd nemá obsahově nic společného ani s církví, 
ani s bohoslovím (a podobně ani s homeopatií, 
spiritismem, astrologií a dalšími pavědami). Přesněji 
řečeno neměla by mít.

Ve zdravém akademickém a mediálním prostředí by byly 
pokusy o směšování vědy a náboženské esoteriky rychle 
odmítnuty, zdá se však, že to v Česku nikomu nevadí. 
Veřejnoprávní média nabízejí plejádu pořadů pro věřící 
a jejich spolkům tak nabízejí bezplatnou teistickou 
propagandu. Jak sdružení Ateisté ČR opakovaně 
upozorňuje, ateistické a sekulární pořady, které by mohly 
na podobné excesy smysluplně  reagovat, v nabídce ČRo 
ani České televize nejsou. Množství nesmyslů, které se ve 
veřejnoprávním vysílání opakovaně objevuje, urgentně 
volá po změně.

http://www.osacr.cz/2018/01/02/prihriva-cesky-rozhlas-polivcicku-uz-i-kreacionistum/
http://www.osacr.cz/


Česká televize nezůstává pozadu, aneb nejdůvěryhodnější 
zpravodajství v praxi.

P.S.: jak vidíte, nepatřičným způsobem prezentuje událost 
ve Fátimě na svém webu i Česká televize.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2116179-pred-sto-lety-se-pasackum-ve-fatime-zjevila-panna-marie-nyni-je-ceka-svatoreceni
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/01/Bez-n%C3%A1zvu-3-kopie.jpg


Pokud existuje Bůh, je 
dovoleno vše
Autor Petr Tomek | 24.01. 2018

Ano, ten citát v Bratřích Karamazových zazněl jinak a 
věřící jej rádi používají, jenže uvažujeme-li podle 
logiky zahrnující určité předpoklady, na nichž stojí 
jejich vyznání, museli bychom přiznat, že je tomu 
vlastně přesně naopak – cokoli kdokoli udělá nejen 
dobrého, ale i zlého, by totiž pak bylo předem součástí  
božího záměru.

Charles Manson se považoval za pátého anděla z Apokalypsy (Zjevení 
svatého Jana) a věřil, že naplňuje boží vůli. A co když to tak opravdu 
bylo? Z náboženského hlediska to je možné.

http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


Křesťanství a islám staví na víře, že původcem všeho je 
příčina mající charakter bytosti, tedy taková, která má 
vědomí a může se rozhodovat a svá rozhodnutí měnit, která
je zároveň vševědoucí a všemohoucí. Vševědoucnost se 
samozřejmě vylučuje se všemohoucností, protože 
předpokládá znalost všech důsledků vlastních činů 
a zároveň i znalost všech svých motivací, a tedy nakonec 
i toho, jak by se taková vševědoucí bytost sama nakonec 
rozhodla. Představa vševědoucnosti ale v základu ničí 
i jakoukoli možnost, že by stvořený vesmír nebyl dokonale
deterministický.

Stále ještě bychom si mohli myslet, že křesťanský pohled 
na svět (k muslimům se vrátím později) předpokládá 
nějaký jiný model vševědoucnosti, ale to bychom se 
dostávali do křížku se samotnou podstatou Bible, která je 
založená na proroctví. Nelze si představit, že by křesťané 
věřili Bohu, který by zároveň nemohl splnit to, co slibuje. 
Nový zákon je navíc v determinismu naprosto stejně 
důsledný jako Starý, alespoň co se týká prohlášení, což 
dokládá nejlépe tento citát přímo z Bible:

Lukáš 12: 6-7
Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani 
jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale 

http://www.biblenet.cz/app/b?book=Luke&no=12


spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste 
dražší než mnoho vrabců.

Zároveň má naprosto s každým tento Bůh plán a sám také 
vše inicioval. Opět lze doložit.

Efeským 1: 9-10
Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle – 
předsevzal si, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán 
a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu.

A konečně máme tu ještě jeden citát, který dělá 
vykladačům vrásky. Obvyklé vysvětlení toho, proč jsou 
lidé zlí, totiž vychází z tvrzení o existenci „svobodné vůle“.
Příběh o nesmyslně dlouhém putování Židů po poušti 
(Exodu) ale začíná problémy s faraonem, který však má 
dost podivný důvod chovat se ke svým poddaným 
odmítavě.  Ač sám věří v panteon egyptských bohů, ve 
skutečnosti je loutkou toho židovského.

Exodus 10:20
Avšak Hospodin zatvrdil faraónovo srdce, takže Izraelce 
nepropustil.

Tím se dostáváme také k problému původu zla. Nejen tedy 
že Hospodin (Bůh) lidi takto vytvořil, do jejich dalšího 
rozhodování může aktivně zasahovat a také to dělá. Pokud 

http://www.biblenet.cz/app/b?book=Exod&no=10
http://www.biblenet.cz/app/b?book=Eph&no=1&search=Otev%C5%99%C3%ADt


Bůh může „zatvrzovat lidská srdce“, tak je asi umí 
o obměkčovat. Proč tedy nedělá ze špatných lidí dobré, 
když naopak to zjevně dělat umí? A nepřenáší se i tím na 
něj i odpovědnost za to, co lidé dělají? Proč vůbec musel 
faraonovi srdce zatvrzovat, když dělal to, co měl dělat, 
a věděl, že se všechno kolem Exodu seběhne tak, jak se to 
později (údajně) stalo? Jediná správná odpověď může být, 
že to měl od počátku v plánu. Pak je ovšem asi špatně, 
když chápeme v tomto příběhu faraona jako negativní 
postavu.

Bůh ostatně osobně (údajně) říká v knize Izajáš:

Izajáš 45:7 
„Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím 
zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“

Pokud by tedy křesťanský bůh opravdu existoval, byl by 
jím stvořený svět tak dokonale deterministický, že by ani 
nešlo udělat něco zlého, respektive cokoli by se dělo, by se 
dělo s jeho vědomím a podle jím předem daného plánu.

Asi nejdále zachází právě toto pojetí v Novém zákoně v 
příběhu Jidáše. Tato postava, vnímaná jako absolutní zlo, 
ve skutečnosti nemůže jednat jinak. Celé křesťanství je 
postavené na představě, že se Ježíš za lidstvo obětoval a že 
všechno, co se s ním stalo, proběhlo podle dávných 

http://www.biblenet.cz/b/Isa/45


proroctví. To ovšem dělá z Jidáše tragickou postavu 
antických rozměrů – člověka, který zradí přítele, protože 
ani nemá jinou možnost, ale nese za to následky. Je to 
opravdu hrdina drcený a nakonec zatracený z vůle jeho 
boha. Samotný okamžik zrady působí pak spíše jako přímý
boží pokyn.

Jan 13:18-30
Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má 
se naplnit slovo Písma: ‚Ten, který se mnou jí chléb, zvedl 
proti mně patu.‘  Říkám vám to již nyní předem, abyste 
potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to. Amen, amen, 
pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. 
A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.“
Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil: 
„Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí.“
Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to 
mluví.
Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho
boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl: „Zeptej se, o kom to
mluví!“ Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal 
se: „Pane, kdo to je?“
Ježíš odpověděl: „Je to ten, pro koho omočím tuto skývu 
chleba a podám mu ji.“ Omočil tedy skývu, vzal ji a dal 
Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu.

https://www.bibleserver.com/text/CEP/Jan13,18


Tehdy, po té skývě, vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl: 
„Co chceš učinit, učiň hned!“
Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl.
Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, 
že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát 
něco chudým.
Jidáš přijal skývu, a hned vyšel ven. Byla noc.

S absolutním determinismem i s tím, že Bůh ví skutečně 
vše dopředu, je však v rozporu jak to, že Bůh dává svým 
věřícím nějaký soubor předpisů, které mají dodržovat, tak 
to, že má lidi za jejich jednání odměňovat nebo trestat. 
Logicky myslící člověk by zde nutně musel dojít k závěru, 
že se taková bytost za vševědoucí a všemohoucí (nebo 
jejího posla) pouze vydává.

Posmrtné tresty či odměny jsou velmi silný 
argument pro falšování jak Bible, tak falšování 
Boha samotného.

Slíbil jsem ještě krátkou zastávku u islámu. Tedy islám 
jako náboženství navazující na své židovské a křesťanské 
předchůdce, ale v jednotlivostech mnohem přímočařejší, 
rovnou říká, že Aláh předem určil, kdo bude posmrtně 
odměněn v ráji (Džanná) nekonečným sexem a kdo půjde 
do pekla (Jahannam).



Nevěřící jsou podle Koránu zmanipulováni samotným 
Alláhem:

Kdybychom chtěli, dali bychom duši každé vedení správné,
leč nechť uskuteční se slovo Mé: „Věru naplním peklo 
lidmi spolu s džiny!“ (32:13)

A srdce jejich jsme pokryli clonou, aby mu nerozuměli, 
a uši jsme ucpali hluchotou. A i kdybys je k cestě správné 
vyzval, přece ji nikdy následovat nebudou. (18:57)

Kdyby byl Pán tvůj chtěl, věru by byli všichni, kdož na 
zemi jsou, vesměs uvěřili. Chceš snad donutit lidi, aby se 
stali věřícími, když není duši žádné dáno, aby uvěřila jinak
než z dovolení Boha, a když On uvaluje hněv svůj na ty, 
kteří rozum nemají? (10:99-100)

Samozřejmě pouze idioti by přece nepovažovali Korán za 
skvělou knihu. Na druhou stranu pak dává jiný smysl 
tričko s nápisem „Alláh mě učinil ateistou, kdo jsi, abys 
vzdoroval jeho vůli?“.

Co takové přesvědčení dělá s věřícími, jsme se mohli 
přesvědčit nedávno na diskusi k videu u našeho 
crowdfundingového projektu:

https://www.startovac.cz/patron/ateiste-cr-webovy-portal/#komentare
https://www.startovac.cz/patron/ateiste-cr-webovy-portal/#komentare
https://www.youtube.com/watch?v=szStMZYd38E
https://www.koranoislamu.cz/sura/10/page/5/
https://www.koranoislamu.cz/sura/18/page/3/
https://www.koranoislamu.cz/sura/32/




Studie: Jsou ateisté 
inteligentnější než věřící? – 
snaha o vysvětlení, která 
nastoluje další otázku
Autor Petr Tomek | 17.02. 2018 

Na stránkách Náboženského infoservisu (Dingir) vyšel 
krátký článek Miloše Mrázka Studie: Jsou ateisté 
inteligentnější než věřící?, který by mohl být malým 
příspěvkem k otázce nastolené už v názvu článku A co 
když nemohou jinak? – Co když se věřící a nevěřící liší 
mnohem více, než jsme ochotni si připustit?

Článek naznačuje, že věřící vlastně méně inteligentní 
nejsou, ale samotný popis je spíše upřesněním toho, kde 
inteligence věřících selhává častěji. Za citování stojí 
nejvíce tento odstavec:

Rozdíly však byly zvláště u těch úkolů, v nichž se dostává 
do konfliktů logika a intuice. Šlo např. o složitější variantu
tzv. Stroopovy úlohy (colour word remapping), v níž jde 
o určování barev slov označujících barvy jiné. Lidé 

http://www.osacr.cz/2017/01/18/a-co-kdyz-nemohou-jinak-co-kdyz-se-verici-a-neverici-lisi-mnohem-vice-nez-jsme-ochotni-si-pripustit/
http://www.osacr.cz/2017/01/18/a-co-kdyz-nemohou-jinak-co-kdyz-se-verici-a-neverici-lisi-mnohem-vice-nez-jsme-ochotni-si-pripustit/
http://www.osacr.cz/2017/01/18/a-co-kdyz-nemohou-jinak-co-kdyz-se-verici-a-neverici-lisi-mnohem-vice-nez-jsme-ochotni-si-pripustit/
http://info.dingir.cz/2018/02/ateiste-jsou-inteligentnejsi-nez-verici/
http://info.dingir.cz/2018/02/ateiste-jsou-inteligentnejsi-nez-verici/
http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


praktikující nějaké náboženství prý mají tendenci více se 
spoléhat na intuici. Nejedná se tedy o nižší inteligenci 
obecně, ale o specifické kognitivně-behaviorální dispozice.
Titulky v některých médiích referujících o tomto výzkumu 
typu „Ateisté jsou inteligentnější“ tak nejsou zcela na 
místě.

Ať v tomto případě chceme nebo ne, průměrně věřící jako 
méně inteligentní v testech vycházet budou. Schopnost 
řešit neintuitivní úlohy je totiž přesně tím, co dokazuje 
určitou úroveň inteligence.

Mnohem zajímavější ale je něco jiného, totiž že takováto 
míra intuitivního rozhodování může být podle této 
interpretace naučené chování. V takovém případě by věřící 
skutečně nebyli méně inteligentní trvale, ale pouze pokud 
jsou pod větším vlivem náboženství. Je dokonce možné, že
někteří věřící vědci používají silně intuitivní přístup pouze 
v určitém prostředí nebo v určitých situacích, ale při své 
vědecké práci dávají přednost preciznějšímu myšlení.

Definice věřících by pak byla vlastně dosti nepřesná. 
Nešlo by totiž přísně vzato o konkrétní představu 
o bozích či nadpřirozených jevech. Spíše se zdá, že jsou 
věřící sugestivními metodami vedeni k tomu, aby 
spoléhali na intuitivní řešení namísto logického. To, že 



lidé věří nebo nevěří v jedno nebo více božstev, by pak 
byl spíše důsledek než charakteristika.

Otázkou zůstává, zda tento mechanismus funguje skutečně 
takto a jak přesně funguje.

Jednou z možností, proč tomu tak může být, je skutečnost, 
že náboženské rituály zahrnují příliš mnoho prvků nápadně
připomínajících postupy sugesce, autosugesce až hypnózy.

Ve veřejném mínění je mylně zažitá představa, že hypnóza 
představuje jakýsi somnambulní stav. Ve skutečnosti je 
tomu přesně naopak – je to stav velmi zúžené, ale velmi 
intenzivní pozornosti. I zde bych si půjčil jednu citaci, 
tentokrát z knihy Daniela Kahnemana: Myšlení rychlé 
a     pomalé  :

Intenzivní zaměření pozornosti může vést k tomu, že je 
člověk doslova slepý, a to i k podnětům, které by 
normálně přitáhly jeho pozornost.

Takový stav nám může přijít skutečně jako „otupění“ a je 
přirozené, že se i naprosto zjevné argumenty musejí při 
diskusích s věřícími naprosto míjet účinkem. Pokud by 
tento mechanismus fungoval popsaným způsobem, 
znamenalo by to, že dlouhodobě volíme špatný postup – 
tedy že se s věřícími nelze shodnout na základě argumentů.

https://www.databazeknih.cz/knihy/mysleni-rychle-a-pomale-140504
https://www.databazeknih.cz/knihy/mysleni-rychle-a-pomale-140504
http://www.osacr.cz/2015/06/04/valka-hypnotizeru-aneb-jak-se-v-nabozenskych-praktikach-zneuziva-hypnozy/


Na druhou stranu by se takto dal vysvětlit i zdánlivý 
paradox: Jak to, že se ateisté projevují jako více 
inteligentní, když mnozí z nich byli dlouhou dobu 
věřícími?

Dekonvertitů je tolik, že by se tento pohyb už nějak ve 
skupině ateistů projevovat měl. Pokud při tom ale opravdu 
dochází k něčemu jako „probuzení z hypnózy“, totiž 
z úzkého silného zaměření ve vnímání širokého spektra 
možností, které realita nabízí, tak jde opravdu o následek 
dekonverze.

Opět zopakuji to, co musíme mít na mysli:

To, co zde stojí napsáno, je funkční hypotéza, 
nikoli jistota. Je třeba ji potvrdit nebo vyvrátit.

Náboženství, jako každý skutečný problém, si zaslouží být 
zkoumáno velmi pečlivě.

 



Newt Gingrich: Ateistická 
filosofie je pro křesťanství 
větší hrozbou než 
terorismus
Autor Honza Werner | 20.02. 2018 

Velká postava americké politiky, Newt Gingrich, poskytl 
před několika dny jednu z dalších názorných ilustrací 

https://en.wikipedia.org/wiki/Newt_Gingrich
http://www.osacr.cz/author/honzawerner/
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/02/newt_gingrich.jpg


a výpovědí o tom, v jaké atmoséře musí na mnoha místech 
žít američtí ateisté, agnostici a sekularisté.  Republikán 
Gingrich na akci pořádané katolickou univerzitou Ave 
Maria School of Law na Floridě doslova uvedl, že 
„vzestup sekulární a ateistické filosofie na Západě 
představuje pro křesťanství stejné, nebo dokonce ještě větší
nebezpečí než teroristické organizace, které křesťany 
zabíjejí, pokud se jim nepodřídí“.

Pro ty, kteří se neorientují v reáliích americké politiky je 
třeba uvést, že vystudovaný historik Gingrich skutečně 
není žádné „béčko“, žádná obskurní postavička, právě 
naopak, Gingrich během své bohaté politické kariéry 
zastával řadu velmi významných funkcí. V letech 1995 – 
1999 Gingrich zastával funkci předsedy americké 
Sněmovny reprezentantů (tedy dolní komory Kongresu 
USA). Kongresanem, členem Sněmovny reprezentantů, byl
Gingrich celkem 20 let, od roku 1979 po rok 1999 (za stát 
Georgia). V roce 2012 pak Gingrich byl jedním 
z republikánských kandidátů na prezidenta, avšak 
v republikánských primárkách neuspěl. V roce 2016 
Gingrich podporoval kandidaturu Donalda Trumpa. 
Zajímavostí je, že jeho současná (již třetí) manželka 
Callista Gingrich je od prosince 2017 velvyslankyní ve 
Vatikánu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Callista_Gingrichov%C3%A1
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Gingrich dále uvedl, že „náboženské instituce jako Ave 
Maria School of Law slouží jako střediska odporu ve válce
proti křesťanství“. Stěžoval si také na to, že sekulární 
filosofie údajně dominuje univerzitám, je přijímána 
novináři a Hollywoodem. Sekulární filosofie podle 
Gingriche představuje „popření všeho, co jsme se 
dozvěděli o důležitosti spirituálního světa“. Podle 
Gingricha tak současná centra náboženské víry typu Ave 
Maria School of Law představují bašty víry, která musí 
bránit náboženství před sekulárním myšlením.

Tím však není perlám z úst Gingriche konec. Bývalý 
kongresman totiž dále řekl, že „rozdělení americké 
společnosti na věřící a sekularisty představuje pro zemi 
enormní nebezpečí, protože sekularisté jsou fundamentálně
odlišní než ostatní co se týče samotné podstaty života“. Co 
Gingrich myslel onou „podstatou života“ možná vysvítá 
z jeho dalších slov. Uvedl, že „pokud člověk věří v to, že 
práva pocházejí od Boha, dívá se na vládu značně odlišně 
než ti, kteří věří, že zdrojem práv jsou politici a právníci“.

Závěrem Gingrich vyjádřil názor, že údajná válka 
sekularistů a věřících v USA dopadne tak, že jedna strana 
zcela vyhraje a druhá odejde poražena. „Buď vyhrají 
radikální sekularisté, kteří náboženství zcela vytlačí ze 

https://www.naplesnews.com/story/news/politics/2018/02/18/newt-gingrich-tells-collier-audience-secular-atheist-philosophy-threat-christianity/340882002/


života Američanů, nebo vyhrají lidé víry, kteří budou trvat 
na tom, že na americký lid nelze aplikovat tyto radikální 
hodnoty.“

Na konec tohoto článku nezbývá než jiného, než si položit 
několik otázek: O čem to Gingrich vůbec mluví? Jaká 
válka ateistů a sekularistů proti věřícím? V USA? 
Připomeňme si, že z 535 členů amerického Kongresu není 
ani jeden, zdůrazňuji ani jeden otevřeným ateistou, tedy 
člověkem, který by o sobě veřejně přiznal, že je ateistou. 
Z 535 kongresmanů a kongresmanek pak pouze jedna 
jediná, demokratická kongresmanka ze Sněmovny 
reprezentantů Kyrsten Sinema, spadá do kategorie 
„unaffiliated“, tedy do nábožensky nezařazených, 
nehlásících se k žádnému konkrétnímu náboženství. 
Bisexuálka Sinema však ateistkou není, v rámci její 
kampaně totiž zaznělo, že „termíny jako ateista či nevěřící 
nevystihují její charakter a životní práci“. Z 
535 kongresmanů a kongresmanek tedy máme 0 ateistů, 
1 bez konkrétního náboženského zařazení a 534 věřících.

http://www.nytimes.com/2012/11/10/us/politics/politicians-who-speak-of-religion-in-unaccustomed-ways.html
https://www.npr.org/2017/01/03/508037656/non-religious-americans-remain-far-underrepresented-in-congress
https://www.npr.org/2017/01/03/508037656/non-religious-americans-remain-far-underrepresented-in-congress
https://www.huffingtonpost.com/entry/no-atheists-in-congress_us_586c074ae4b0de3a08f9d487
https://www.huffingtonpost.com/entry/no-atheists-in-congress_us_586c074ae4b0de3a08f9d487


Zdroj dat: Pew Research Center

A nejen to. Křesťané mají v Kongresu přímo drtivou 
přvahu. 56 % všech členů Kongresu jsou protestanté, 
dalších 31 % pak katolíci. Věřící je prakticky celý 
Kongres. Kde tedy probíhá onen boj sekularistů a ateistů 
proti věřícím? Gingrich varuje před tím, že sekularisté 
a ateisté, pokud se dostanou k moci, zcela vytlačí 

http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/02/us_congress.jpg


náboženství ze života Američanů. To vše v situaci, kdy 
křesťané mají v Kongresu přes 90% zastoupení. Pro 
srovnání: v roce 1961 tvořili křesťané 94,9 % všech členů 
Kongresu. V roce 2017 to bylo 90,7 %. Za 56 let tedy 
přímo apokalyptický pokles o 4,2 %. Ateisté, kteří 
v Gingrichových představách zřejmě chtějí zakazovat 
náboženství, tedy před sebou mají běh na dlouhou trať. 
Z nulaprocentního zastoupení k takovému zastoupení, aby 
zcela ovládli Kongres a americkou vládu. No, nechci brát 
Gingrichovi vítr z plachet, ale obávám se, že bude velkým 
úspěchem, pokud se v příštích několika desítkách let 
situace posune alespoň k tomu, že ateisté přestanou být 
v Kongresu tak hrubě podreprezentovanou menšinou. 
Myslím, že i třeba desetiprocentní zastoupení je směrem 
k blízké budoucnosti hodně velkou utopií.



Egypt plánuje zakázat 
ateismus. Podle tamních 
politiků způsobuje 
homosexualitu
Autor Honza Werner | 28.02. 2018 

V Egyptě dost možná již brzy posunou diskriminaci 
ateismu na zcela novou úroveň. Egyptský parlamentní 
výbor pro náboženství totiž zvažuje zavedení nové 
legislativy, která by kriminalizovala samotný ateismus, 

http://www.osacr.cz/author/honzawerner/
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respektive nevíru v boha. Nyní je v Egyptě, stejně jako ve 
většině muslimských zemí, v platnosti protirouhačský 
zákon, dle kterého za rouhání hrozí trest v maximální výši 
pěti let vězení. Protirouhačský zákon se skrývá v článku 
98 (f) egyptského trestního zákoníku, ve kterém stojí, že 
trest hrozí každému, kdo „pohrdá a uráží jakékoliv nebeské
náboženství“. Co si představit pod „nebeskými 
náboženstvími“? Podle egyptské ústavy je státním 
náboženstvím Egypta islám, a egyptská ústava ve změnách 
z ledna 2014 zároveň rozšiřuje náboženskou svobodu na 
všechna abrahámovská náboženství. „Nebeskými 
náboženstvími“ jsou tedy myšlena právě abrahámovská 
náboženství, vůči kterým je v Egyptě ze zákona zakázané 
se rouhat.

Protirouhačský zákon je v Egyptě velmi aktivně využíván 
vůči ateistům, a to i za takové prohřešky, jako je veřejné 
přihlášení se k ateismu či veřejné popření boha na 
sociálních sítích. Egyptský parlamentní výbor však plánuje
posunout potlačování práv ateistů ještě dál: zatímco nyní 
v Egyptě člověk může být legálně ateistou, aniž by za to 
byl trestán, pokud o svém ateismu a nevíře v boha mlčí 
a neprezentuje jej veřejně, s nově navrhovanou legislativou
by se situace mohla dramaticky změnit. Pokud by zákon 
prošel, stalo by se v Egyptě trestným činem samotné „bytí 



ateistou“. O svém ateismu byste mohli mlčet, nemuseli 
byste veřejně prohlašovat, že nevěříte v boha – trestný čin 
byste spáchali již tím, že v boha nevěříte, i když si tuto 
skutečnost necháte pro sebe. Situace ateistů je v Egyptě již 
tak velmi diskomfortní, navrhovaná legislativa by však 
postavení ateistů v Egyptě mohlo ještě výrazně zhoršit. 
Zákon by dal v podstatě zelenou klasickému udavačství, 
kdy by z ateismu paradoxně mohli být obviňováni 
i „nepohodlní lidé“, kteří ve skutečnosti ateisty vůbec 
nejsou. A pro skutečné ateisty by to znamenalo, že nejenže 
o svém ateismu musí mlčet a neprojevovat se jakkoliv 
ateisticky na sociálních sítích, ale zároveň také to, že by si 
museli dvakrát rozmýšlet, komu se o svém bezvěrectví 
svěří.

Egypt by se případným schválením zákona zařadil mezi  
ateofobní giganty typu Saúdské Arábie, která taktéž 
kriminalizuje samotný ateismus, respektive dokonce 
považuje ateismus za projev terorismu. Jak upozorňuje 
server Al-bab.com, Amro Hamroush, předseda 
zmiňovaného parlamentního výboru, v článku na 
webu     Rose al-Yusuf   uvedl, že „legislativa kriminalizující 
ateismus je potřeba k vymýcení všech ateistických webů, 
jelikož jejich myšlenky ničí společenské hodnoty“. Podle 
Al-babu si však al-Yusuf sám všímá absurdnosti takového 
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zákona: je možné kontrolovat chování lidí, avšak je 
prakticky nemožné kontrolovat, co si lidé skutečně myslí.

Zajímavé je však podívat se na důvody, které stojí v pozadí
navrhované legislativy. Začátkem listopadu loňského roku 
byl v egyptském parlamentu představen jiný návrh zákona, 
který by pro změnu kriminalizoval homosexualitu. Ať už je
Váš pohled na homosexualitu jakýkoliv, je třeba si 
uvědomit, že právě homosexuálové a ateisté jsou dvěmi 
zdaleka nejvíce perzekuovanými menšinami v islámském 
světě. Křesťané jsou až někdě hodně, hodně vzadu za nimi.
V listopadu předložený návrh zákona navrhoval až deset let
vězení pro ty, kteří se zapojí do homosexuálního vztahu, či 
budou homosexuální vztahy propagovat a podporovat. 
O návrhu zákona, který zatím podpořilo přes 60 poslanců, 
bude egyptský parlament diskutovat a hlasovat 
pravděpodobně v následujících měsících. Návrh zákona 
přišel poté, co v září loňského roku Egypt vůči 
homosexuálům výrazně přitvrdil a kdy bylo po řadě razií 
zatčeno přes 70 homosexuálů. Loňské zátahy vůči 
homosexuálům odstartovalo dění na koncertu libanonské 
kapely Mashrou‘ Leilia, na kterém několik fanoušků 
vztyčilo duhovou vlajku homosexuálů. Na základě tohoto 
incidentu odsoudil soud v Káhiře 16 můžu ke třem rokům 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/egypt-homosexuality-crackdown-rainbow-flag-lgbt-human-rights-gay-arrests-a7980371.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/egypt-lgbt-crackdown-men-jailed-gay-debauchery-charges-africa-latest-homophobia-government-a8083016.html
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vězení za „podněcování zhýralosti“ (inciting debauchery) 
a za „abnormální sexuální vztahy“.

A jak tedy tyto události souvisí s návrhem zákona na 
kriminalizaci ateismu? Podle zdrojů portálu Gay Star News
egyptská média, stejně jako tamní psychologové tvrdí, že 
„ateismus vede k duševní nerovnováze,“ která dále může 
vést k perverznosti, homosexualitě, cizoložství 
a psychopatii. Tuto rétoriku převzali i egyptští politici, 
kteří varují před tím, že ateismus vede k homosexualitě. 
Zákon kriminalizující ateismus tak může být jakousi 
pojistkou pro případ, že nebude schválen zákon 
kriminalizující homosexualitu: pokud by totiž zákon 
trestající ateismus prošel, bylo by skrze něj na základě výše
uvedené „logiky“ možné trestat i homosexuály. Tyto 
informace, které webu Gay Star News poskytl egyptský 
právník Abdul (který si z oprávněných obav o svou 
bezpečnost přál zůstat v anonymitě), tak vzhledem 
k nedávným masivním zátahům vůči egyptské LGBT 
komunitě dávají smysl.

https://www.gaystarnews.com/article/egypt-ban-atheism-case-turns-people-gay/


A
lber Saber, egyptský ateista odsouzený v roce 2013 ke třem rokům 
vězení za to, že na Facebooku sdílel video „propagující ateismus“.

Ostatně, pojďme se podívat, co dále k připravovanému 
zákonu uvedl předseda parlamentního výboru pro 
náboženství Hamroush. Egyptský deník Al-Shorouq přinesl
v lednu 2018 jeho vyjádření, kde Hamroush uvedl: 
„Ateismus musí být kriminalizován a považován za 
pohrdání náboženstvím, protože ateisté nemají žádnou 
doktrínu a pokoušejí se urážet abrahámovská 
náboženství.“ Vzhledem k tomu, že egyptská ústava 
zaručuje svobodu vyznání pouze abrahámovským 
náboženstvím, tedy islámu, křesťanství a judaismu, 
vyvstává otázka, zdali by zákon nebyl využíván 
i k šikanování jiných náboženských menšin.

http://www.newshub.co.nz/home/world/2018/01/egypt-might-ban-atheism.html
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Připravovaný zákon okomentoval i Mohamed Zaki 
z výboru pro Da‘wah (šíření islámu) při známé egyptské 
univerzitě Al-Azhar: „Je nezbytné přijmout takové zákony, 
které lidi odradí od porušování přírodních instinktů 
člověka, a také potrestat ty, kteří byli svedeni ateismem. 
Odrazující prvky musí být velmi kruté, aby zabránily 
zlomyslnému volání ateismu a aby učinily přítrž šíření 
těchto jedovatých myšlenek mezi muslimy a mladými 
lidmi.“

Aktuálně navrhovaná ateofobní legislativa se však v ničem 
nevymyká plánům, které současný egyptský prezident Sísí 
vyhlásil v roce 2014, zhruba týden po své inauguraci. Sisi 
tehdy uvedl, že vláda připravuje národní plán na 
„konfrontaci a eliminaci ateismu„. Plán připravovalo 
konkrétně Ministerstvo mládeže a sportu spolu 
s Ministerstvem pro náboženské nadace, které chtěly 
s ateismem bojovat pomocí náboženských, vzdělávacích 
a psychologických prostředů. Ahmed Turky z Ministerstva 
pro náboženské nadace tehdy dokonce uvedl, že je nutné 
„učinit preventivní opatření, aby se ateismus v Egyptě 
nestal endemickým“.  Několik měsíců poté pak noviny Al-
Shabab přinesly zprávu o tom, že ateisté jsou po 
Muslimském bratrstvu druhým největším nepřítelem 
Egypta. Již v tomto novinovém článku mimochodem 
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dostali prostor někteří egyptští psychologové, kteří uvedli, 
že ateismus vede k duševní nerovonováze a zapříčiňuje 
paranoiu.

O dalším vývoji v Egyptě, stejně jako o dalším osudu 
návrhu zákona kriminalizujícího ateismus, Vás budeme 
informovat.



Vytrolený Grygar – proč 
není tak snadné 
argumentovat proti 
plochozemcům a v čem má 
pan Bača pravdu
Autor Petr Tomek | 18.03. 2018 

V pořadu Pro a Proti se 1. ledna 2018 setkali Jiří Grygar 
jako obhájce kritického myšlení a provozovatel serveru 
Placatá Země Vladimír Bača. Stojí za to si jejich spor 
poslechnout a trochu se nad ním i zamyslet.

https://www.placata-zeme.cz/
http://irozhl.as/1JI
http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


Sutnou pravdou je, že v tomto klání o tvar Zeměkoule či 
Zeměplacky obhájce kritického myšlení moc neobstál. 
Toto zamyšlení je tedy o tom, proč se jeho argumentace 
míjela účinkem.

V první řadě je Vladimír Bača také věřící, stejně jako Jiří 
Grygar, pouze jeho vnitřní regulátor toho, nakolik 
symbolicky bere Bibli, je nastavený na jinou úroveň. Pro 
Grygara je Bible autoritou morální (ano, i to je sporné, ale 
nechme to pro jiné články), zatímco pro Baču představuje 
i autoritu odbornou.

Grygar argumentuje hlavně svou vlastní odbornou 
autoritou, jenže při střetu autorit Bible versus Grygar je 
poražený znám předem. Pokud se Vladimír Bača dovolává 
na Bibli při své obhajobě tvaru placaté Země, tak má 
pravdu – Bible skutečně obsahuje několik popisů tvaru 
Země a žádný z nich není koule! Nejčastější jsou odkazy 
na starověkou židovskou kosmologii, která vnímá náš svět 
jako jakousi bublinu obklopenou vodou.



Přes to všechno by měl ještě stále mediálně oblíbený věřící
sisyfovec slušné šance, kdyby použil důkazy, které by 
mohl ověřit a přijmout kdokoli, jenže to se mu nedaří, 
a navíc se při tom (žel) dopustil i několika faulů.



Argumentace stylem „všichni vědí už od starověku“ je 
v tomto případě nejen nesmyslná, protože ve starověku 
byla představa kulaté Země jen jednou z neprokázaných 
možností, ale není pravdivá ani dnes, kdy přinejmenším 
velká část například muslimů věří, že Země je plochá. 
Křesťanští plochozemci jsou proti muslimským vlastně 
spíše kuriozitou, ale to spíše něco říká o uzavřenosti naší 
kulturní bubliny. Toto tvrzení tedy nebylo pravdivé nikdy.

I kdyby si ovšem drtivá většina lidí myslela, že je Země 
kulatá, ve skutečnosti by to neznamenalo nic. To, že stejný 
názor zastává mnoho lidí, nemá na jeho pravdivost vliv. 
Vždyť už historie nás učí o událostech, v nichž se mýlily 
celé mnohamilionové národy!

Stejně tak nemůže být pro konspiračního teoretika 
důkazem, že něco stojí v odborném časopise. Ostatně ani 
pro kriticky myslícího vědce by to dostatečný důkaz 
pravdivosti být neměl. Články v odborných časopisech sice
procházejí recenzním řízení, které by měla zajistit jejich 
vyšší spolehlivost, ale jak ukazují případy Sokalovy aféry 
a Bohannonova testu vědeckých časopisů, ani to není 
záruka, že nebudou otisknuty úplné nesmysly.

Nejlepší z přednesených důkazů – tedy ten, na který by měl
plochozemec reagovat, kdyby k tomu byl vyzván – byl 

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2014/cislo-2/nesnesitelna-lehkost-publikovani.html
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kruhový stín Země na Měsíci.  Dovednější protivník by ale 
dokázal reagovat i na něj – kruhový stín může totiž udělat 
také kulatá nebo rovná deska.

Grygarův zdánlivě pobavený projev stylem „hahaha, 
takovým pitomostem lidé dnes také věří?“ není pro 
podobnou situaci zrovna tím nejlepším. Prozrazuje totiž, že
si ani nenastudoval argumentaci plochozemců.

Pokud by se střetl s fanatičtějším a sečtělejším zastáncem 
této konspirační teorie, pravděpodobně bychom byli 
svědky toho, co zažíváme běžně při debatách s věřícími – 
ignorování důkazů postavených na složitějším zdůvodnění 
nebo odkazech, složitých fraktálně nesprávných tvrzení 
a završení Gish Gallopem (zahlcení slovy).

V této debatě můžeme tedy být jen rádi, že se Grygar 
nesetkal se silnějším protivníkem. Byl totiž na setkání 
s plochozemcem mnohem hůře připraven než mnozí autoři 
YouTube videí.
O tom, co všechno už stojí za plochozemským hnutím, 
mluví mnohem lépe autorka kanálu Dejepis Inak:
https://youtu.be/EMQJkyLPQHQ

A lépe než Grygar si s plochozemskými argumenty poradil 
i autor tohoto videa:
https://youtu.be/sSivE6Mlht0

https://youtu.be/sSivE6Mlht0
https://youtu.be/EMQJkyLPQHQ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Argumenta%C4%8Dn%C3%AD_klam
https://www.youtube.com/watch?v=_JIXtYj8aT4


Proč se tím vším vlastně zabývám? Vždyť se přece jen 
setkali dva věřící, z nichž oba věří, že Bůh existuje a je 
dobrý, protože se to píše v Bibli, a jeden věří, že Země je 
placatá, protože se to kupodivu také píše v Bibli. Tato 
argumentace je zcela srovnatelná.

Překvapivě i z hlediska skepticismu vychází jako lepší 
argumentace ta, kterou předvedl pan Bača, a to je smutné.

I když pokusy, které provedl, byly asi podivné, projevil 
ochotu své přesvědčení nějak otestovat a vůbec nezáleží na
tom, že je nikde nepublikoval. To je totiž skutečně 
skeptický přístup – být kdykoli ochoten jakékoli tvrzení 
zkoumat, pokud se objeví důvodné pochybnosti.

Ano, může to vypadat jako paradox, ale Jiří Grygar 
opírající se o autority ať už vědeckých kapacit nebo 
časopisů byl v tom rozhovoru v roli dogmatika, třebaže 
zastával pravdivá tvrzení, a Vladimír Bača v roli skeptika, 
přestože hájil konspirační teorii.

Ve skutečnosti to byl velmi poučný rozhovor o tom, jak 
neargumentovat. Pokud se totiž budeme hádat z pozice 
autorit, bude jakýkoli spor nerozhodnutelný. Proto už 
kdysi vznikl skeptický přístup, který na autority 
nespoléhá. 



Selektivní skeptici: Petr 
Jan Vinš z vedení spolku 
Sisyfos propaguje 
exorcismus
Autor Slávek Černý | 

Petr Jan Vinš
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„Petr Jan Vinš, teolog, religionista a kněz starokatolické 
církve… absolvoval kurz exorcismu na papežské 
univerzitě ve Vatikánu a je členem Českého klubu skeptiků
Sisyfos.“ Tak představuje svého hosta v rozhovoru pro 
Český Rozhlas autorka Alžběta Medková. „Zlo existuje 
a projevuje se. Exorcismus je služba lidem, říká kněz 
a     exorcista Petr Jan Vinš,  “ hlásá titulek tohoto rozhovoru 
na stránkách Rozhlasu.

Jak se mohlo stát, že členové vedení nejvýznamnějšího 
českého skeptického spolku, spolku Sisyfos, otevřeně 
propagují a obhajují exorcismus? Abychom si na tuto 
otázku odpověděli, musíme se vrátit hned do počátků 
Sisyfa a skeptického hnutí vůbec.

Proč není náboženství předmětem 
zkoumání skeptiků?
Již od začátku docházelo mezi členy spolků nových 
skeptiků ke sporům, jestli aplikovat skeptický přístup i na 
náboženská tvrzení a teorie. Postupem času převážil 
praktický přístup a tyto organizace vesměs vyloučili 
z předmětu svého zájmu otázky náboženské, morální 
a politické. Je to celkem pochopitelný postoj i vzhledem 
k tomu, že mezi členy bylo velké procento věřících. 

https://wave.rozhlas.cz/zlo-existuje-a-projevuje-se-exorcismus-je-sluzba-lidem-rika-knez-a-exorcista-6939332
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Skeptické hnutí má vesměs praktické cíle a pokud jich má 
dosahovat není možné vést nikdy nekončící spory nad 
otázkami, jejichž řešení není v rámci této komunity možné.
Možná v Česku to není tak zřejmé, ale jak by skeptici 
mohli mít jakýkoliv vliv v zemích, kde se k náboženství 
hlásí skoro všichni občané?

Teoretické zdůvodnění takového přístupu je potom 
podrobně rozvedeno v teorii zvané NOMA – non 
overlapping magisteria. Navzájem se nepřekrývající učení. 
Věda se zabývá materiálním, reálným světem, náboženství 
světem duchovním. Ke konfliktům nemusí docházet, 
protože vědecká metodika je omezena jen na materiální 
svět, nemůže se vyjadřovat k duchovním otázkám, a na 
druhé straně nelze duchovní silou, resp. vírou, řešit 
konkrétní věcné problémy. Spory v rámci skeptického 
hnutí se tak už vedou vesměs jen o to, jestli daná 
problematika spadá do sféry vědecké nebo sféry 
náboženské.

Jak se to jeví ateistům?
Tato obhajoba je již daleko méně přesvědčivá než praktická
otázka celé věci. Lidé mimo skeptické hnutí nejsou touto 
interní konvencí skeptického hnutí nijak vázáni 
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a v diskusích na ni nemusí brát žádný ohled. Pokud 
skeptici ostře vystupují proti lidem, kteří šíří a aplikují 
neprokázané teorie a zároveň z tohoto posuzování vyjmou 
možná úplně nejrozšířenější a nejškodlivější množinu 
takových teorií jen proto, že se schovala pod nálepku 
náboženství, mohou  být obviněni z pokrytectví. A to 
obvinění je zcela oprávněné.

Podobný přístup může být částečně obhajitelný snad jen do
chvíle, kdy jej aplikuji velmi striktně jen na ty náboženské 
aspekty, které nijak nezasahují do našeho materiálního 
světa a k náboženským otázkám, který náš svět ovlivňují 
přistupuji stejně jako k ostatním nepodloženým  tvrzením. 
Žádají jejich formulování způsobem, aby byly 
falsifikovatelné a potom se o jejich falsifikaci pokusit. 
Pokud neučiním nic z toho, mohu je zcela v souladu se 
zvyky v rámci hnutí prohlásit za sféru blátivého myšlení 
a pavěd.

Jako ateisté nemáme sebemenší důvod vyjímat náboženství
ze sféry našeho racionálního posuzování. Náboženství 
a náboženské organizace, produkují snad nekonečnou řadu 
tvrzení, která buď nelze falsifikovat, která byla 
falsifikována nebo kdy věřící rozumné falsifikaci aktivně 
brání. Na těchto tvrzeních pak vznikají organizace, které 



z lidí tahají peníze, manipulují jimi nebo je jinak využívají.
Mezi těmito organizacemi a praktikami bychom pak marně
hledali odpudivější příklad, než je Katolická církev 
a exorcismus, vyhánění démonů. Tím bychom asi mohli 
celou věc uzavřít. Věc je zcela jasná. Pokud ale chceme, 
aby naše závěry byly přijaty mimo ateistické hnutí, je třeba
pokračovat a dočasně přijmout pohled NOMA a i v rámci 
něj ukázat, že tady již byla překročena hranice, kterou si 
sami skeptici stanovili.

Vinšův alibismus
Vinš přistupuje ke skepticismu, vědě a náboženství 
zajímavým způsobem. O vědě tvrdí, že se může vyjadřovat
jen k falsifikovatelným tvrzením. Jako příklad uvádí 
Russelovu čajovou  konvici na oběžné dráze kolem Slunce.
Russel se snažil ukázat absurdnost náboženských tvrzení, 
kdy uvedl, že kdesi daleko ve vesmíru poletuje horká 
konvice plná čaje a požadoval po ostatních aby mu 
dokázali, že tam není. To tvrzení samozřejmě není možné 
vyvrátit, přesto je absurdní tvrdit, že taková konvice 
existuje. Pochopil Vinš toto přirovnání, když toto uvedl 
jako příklad teorie, ke které se nemůže věda vyjadřovat? 
O tvrzeních, tvořících jádro jeho náboženství potom tvrdí, 
že jsou nevyvratitelná již z definice. Kdyby byla 

https://www.youtube.com/watch?v=NbI8DA_mUoA
https://www.youtube.com/watch?v=NbI8DA_mUoA


falsifikovatelná, nejednalo by se o  náboženská tvrzení. 
Doslova tvrdí:

„Náboženská tvrzení nejsou předmětem 
vědeckého zkoumání. Ale předmětem 
vědeckého zkoumání je a měl by být způsob, 
jakým lidé jednají na základě těchto 
náboženských pravd.“

Jako příklad uvádí zázraky. Tvrdí, že základní 
náboženskou pravdou, které on sám věří, je existence 
zázraků. To není otázka, kterou by měla věda zkoumat. 
Každý jednotlivý případ takového zázraku ale již je zcela 
ve sféře vědecké a měl by být podroben vědeckému 
zkoumání. On sám se ještě nikdy osobně nesetkal se 
zázrakem, který by v takovém zkoumání obstál.

Stejný přístup má potom i k  exorcismu. Existence 
démonů, satana nebo objektivního zla,  jak to nazývá Vinš, 
je součástí jeho náboženské víry. Konkrétní projevy téhož 
ale již jsou vědecky posuzovatelné a on se s něčím 
takovým v praxi nikdy nesetkal a pravděpodobně nikdy 
nesetká. Mohlo by se zdát, že takhle elegantně a alibisticky
se z celé věci vyzul a skutečně jsou jeho činy zcela 
kompatibilní zároveň se skepticismem i náboženstvím.



Co vlastně Vinš dělá?
Jakou váhu mají Vinšova slova o exorcismu? Vinš dle 
svých slov absolvoval nějaký kurz exorcistů ve Vatikánu. 
Nikdy ale nebyl zmocněn  biskupem k výkonu praxe 
exorcisty, což je nutná podmínka k provádění exorcismu 
v rámci katolické církve. Představme si jej tedy jako 
takového astrologa, který absolvoval kurz astrologie, ale 
dosud nesestavil ani v budoucnu nehodlá sestavit jediný 
horoskop. Zato se k astrologii zasvěceně vyjadřuje 
v médiích a pronáší zasvěcená tvrzení o tom, co to vlastně 
„skutečná astrologie“ je.

Monsignor Karel Orlita je potom skutečným exorcistou 
katolíků pro Brněnskou diecézi. Orlita tvrdí, že osoba 
posedlá Satanem, který je skutečný a inteligentní, mluví 
cizími řečmi, například Hebrejsky, má nadměrnou sílu, že 
ji nedokáže udržet čtyři nebo pět lidí nebo že taková osoba 
levituje. Takové jevy jsou podle něj obvyklé a v praxi se 
s takovými případy setkal.

Vinš, jestli chápu jeho vyjádření správně, praktikuje jen 
úkony nižšího stupně, ke kterým je zmocněn. Jde o tzv. 
modlitbu vysvobození. “Jde o modlitbu za vysvobození 
člověka z moci zla, ať už to zlo působí jakýmkoliv 
způsobem,” říká v rozhovoru Vinš. ”Když se někdo 

https://www.youtube.com/watch?v=Od3ldob_Fig


domnívá, že v jeho příbytku se děje něco špatného, tak je 
možné ho vykropit svěcenou vodou a požehnat ho. V 
případě nemocí, i psychických, je možné zvolit svátost 
pomazání nemocných a tak dále.”

Dvojí ostuda Sisyfa: propagace 
exorcismu a praktikování 
šarlatánství
Sisyfos vykonává veskrze záslužnou a pozitivní činnost. 
Upozorňuje na lidi, kteří nabízejí ostatním služby, jejichž 
reálný přínos je nulový a v některých případech jsou 
i nebezpečné. Ukazuje na léčitele, proutkaře, prodavače 
amuletů a podobné obchodníky s deštěm. Zároveň ale 
toleruje, když veřejně činný člen jejich výboru praktikuje 
a propaguje v rámci náboženské organizace kde pobírá 
plat, stejnou činnost.

Petr Jan Vinš veřejně v rozhovoru pro Český Rozhlas hlásá
kompatibilitu vědeckého skepticismu s “rozumným 
exorcismem” a sám potom praktikuje úkony nižšího 
stupně, kdy důvěřivým lidem nabízí třeba modlitbu 
vysvobození z moci zla, kropí svěcenou vodou jejich 
příbytky, ve kterých se děje něco špatného nebo 
nemocným, a to i psychicky, nabízí svátost pomazání 



nemocných. Praktikuje tak službu o které si její příjemci 
myslí, že má reálný účinek a uvádí je tak v omyl. Protože 
i podle jeho vlastních pokřivených kritérií je třeba 
konkrétní činy podrobit zkoumání vědeckou metodou. 
A pokud je mi známo, zatím veškerá vědecká zkoumání 
účinků modliteb a kropení svěcenou vodou ukázala, že 
jejich účinek není větší než placebo a tedy zcela na úrovni 
například homeopatie. Ostudou a pokrytectví Sisyfa potom
je že této propagaci šarlatánství poskytuje prostor 
a podium.



Nový Zéland a Skotsko se 
přiblížily zrušení svých 
protirouhačských zákonů
Autor Honza Werner | 24.03. 2018 

Po Islandu, Norsku, Maltě a Dánsku, které zrušily své 
protirouhačské zákony v uplynulých letech, se Nový 
Zéland a Skotsko v blízké budoucnosti zřejmě stanou 
dalšími zeměmi, ve kterých přestane být trestné rouhat se. 
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Na Novém Zélandu už byla toto pondělí v tamním 
parlamentu dokonce představena legislativa ke zrušení 
zákona a je tak možné, že protirouhačský zákon zmizí z 
novozélandské legislativy ještě letos. Ve Skotsku je situace 
poněkud jiná: o možnosti zrušení zákona kriminaluzující 
rouhání bude tuto sobotu, tedy dnes, na svém národním 
stranickém sjezdu jednat vládní Scottish National Party 
(SNP). V jednokomorovém skotském parlamentu zasedá 
129 poslanců, přičemž za SNP jich je aktuálně 62. Je 
pravděpodobné, že pokud by se SNP na svém národním 
sjezdu usnesla ve prospěch zrušení skotského 
protirouhačského zákona, že by tuto myšlenku prosadila 
i na půdě parlamentu.

Návrh na prodiskutování možnosti zrušení 
protirouhačského zákona ve Skotsku navrhla pobočka SNP
z Leithu, oblasti na severu Edinburghu. Její členové 
argumentují, že Skotsko je již nyní pozadu za mnoha 
dalšími evropksými zeměmi, které již své protirouhačské 
zákony zrušily. Výzva z Leithu upozorňuje i na to, že 
rouhání bylo dekriminalizováno i ve Walesu a v Angllii, 
a to v roce 2008. Ačkoliv se skotský protirouhačský zákon 
reálně nevyužívá, výzva uvádí, že je třeba zrušit, aby 
někoho do budoucna nenapadlo na základě něj někoho 
stíhat. Připomeňme, že v řadě jiných evropských zemích se
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protirouhačské zákony zcela reálně používají, například 
v Irsku (kde však nedošlo k odsouzení), ale také 
v Německu, Polsku či Řecku, kde na základě 
protirouhačských zákonů byli lidé odsouzeni k podmínkám
či peněžitým pokutám.

Členové SNP, kteří za výzvou stojí, si také všímají toho, že
protirouhačské zákony ve světě přispívají ke kriminalizaci 
svobody projevu a přesvědčení, čímž naráží především na 
široké využívání tohoto typu zákonů v islámských zemích. 
„Zrušení protirouhačského zákona posílí možnost Skotska 
vymezovat se proti porušování lidských práv pod rouškou 
obvinění z rouhání a kacířství ve světě,“ stojí mimo jiné ve 
výzvě.

Na Novém Zélandu usilovali o zrušení protirouhačského 
zákona již v loňském roce. Velký poprask tehdy způsobilo 
obvinění z rouhání, kterému byl v Irsku vystaven britský 
spisovatel Stephen Fry. Přestože nakonec nebyl stíhán, 
případu se dostalo celosvětové medializace a právě na 
základě této kauzy se na Novém Zélandu začalo hovořit 
o nutnosti zrušení vlastního protirouhačského zákona. 
Bývalý novozélandský premiér Bill English sice oznámil 
záměr vlády zrušit tento zákon, nakonec však tyto snahy 
v parlamentu neprošly. Proti hlasovali i poslanci vládní 
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National Party, liberálně-konzervativní formace, která však
u společenských otázek zastává spíše konzervativní 
stanoviska. V září 2017 se však na Novém Zélandu konaly 
nové volby, ze kterých vzešla i nová vláda. 26. října 2017 
se premiérkou stala labouristka Jacinda Ardern (na fotce 
výše) a situace je tak zrušení protirouhačského zákona opět
nakloněna o něco více.

https://www.stuff.co.nz/national/politics/92922057/blasphemy-law-remains-in-new-zealand-after-national-and-maori-party-vote-down-repeal
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Tím spíše, že toto pondělí v novozélandském parlamentu 
již navrhl potřebnou legislativu přímo ministr spravedlnosti
Andrew Little. Novozélandský protirouhačský zákon 
taktéž není aktivně využíván, avšak je stále zakotven 
v novozélandském trestním zákoníku, a to pod názvem 
„Zločiny proti náboženství, morálce a veřejnému pořádku“.
Maximálním trestem za rouhání je odnětí svobody až ve 
výši jednoho roku (více k problematice novozélandského 
protirouhačského zákona viz zde).

V souvislosti s Novým Zélandem však jistě stojí za to 
alespoň zmínit kauzu z roku 2006, která se týkala sochy 
menstruující Panny Marie, která svou menstruační krví 
stříkala po kardinálovi a papeži. Stalo se tak v jedném 
z dílů kultovního seriálu South Park, který na Novém 
Zélandu vysílala televize CanWest TV. Novozélandská 
katolická církev požadovala stažení seriálu, jelikož jej 
shledala velmi urážlivým. Proti odvysílání dílu se 
vymezovali nejen novozélandští katolíci, ale i křesťané 
dalších denominací a muslimové. Dílem se cítila pohoršena
i tehdejší agnostická premiérka Helen Clark. Kauza se 
nakonec dostala až k soudům, které stanice CanWest 
vyhrála a soudy uvedly, že odvysílání dílu je zcela 
v souladu se zákony. Novozélandská katolická církev 
v reakci na rozhodnutí soudu vydala prohlášení, že je 
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rozsudkem „šokována, překvapena a zklamána“. 
Představitelé kanálu CanWest naopak uvedli, že se jedná 
o vítězství svobody projevu a že po katolické církvi budou 
požadovat náhradu škod.

S novou premérkou se Nový Zéland může dočkat 
i některých dalších změn – Jacinda Ardern se totiž loni 
vymezila i proti tomu, aby byla interrupce trestným činem. 
Legislativa na Novém Zélandu je v tomto ohledu 
momentálně taková, že žena potřebuje pro podstoupení 
potratu schválení dvou různých lékařských zařízení. 
S     touto praxí Ardern nesouhlasí   a tvrdí, že ženy by měly 
mít samy právo rozhodnout se, jak se svým tělem naloží. 
Bývalý a již zmíněný premiér Bill English současnou praxi
na Novém Zélandu podporoval, je tedy možné, že se Nový 
Zéland za vlády Ardern dočká změny i v tomto ohledu.

Zajímavé je také porovnat dostupné reakce některých 
církví na možnost zrušení protirouhačského zákona ve 
Skotsku a na Novém Zélandu. Zatímco novozélandská 
anglikánská církev zrušení protirouhačského zákona 
podporuje, skotská katolická církev je velmi silně proti 
a uvádí, že případné zrušení může „odstranit zbytky 
náboženství z občanského a politického života“. Kéž by.

https://humanism.org.uk/2018/03/20/new-zealand-to-repeal-blasphemy-law/
https://humanism.org.uk/2018/03/20/new-zealand-to-repeal-blasphemy-law/
https://www.stuff.co.nz/national/politics/96494385/jacinda-ardern-abortion-shouldnt-be-a-crime


V Bangladéši byl pobodán 
sekulární spisovatel Zafar 
Iqbal. „Je to ateista a 
nepřítel islámu,“ hájí se 
útočník
Autor Honza Werner | 29.03. 2018 

Před třemi měsíci jste si na našem webu mohli přečíst 
zprávu o tom, že v Bangladéši zadrželi a uvěznili Asada 
Noora, sekulárního blogera, který se provinil „urážkou 

http://www.osacr.cz/author/honzawerner/
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/03/zafar_iqbal5.jpg


islámu“. Mnoho času neuběhlo, a v Bangladéši, kde bylo 
mezi lety 2013 – 2016 zabito 11 sekulárních a ateistických 
blogerů a několik dalších jich bylo zraněno, se odehrál 
další incident. Incident, při kterém tentokrát opět tekla 
krev. Útok se odehrál začátkem března ve městě Sylhet na 
severovýchodě Bangladéše, a to přímo v univerzitním 
kampusu Shahjalal University of Science and Technology. 
Jeden z nejvýznamnějších bangladéšských spisovatelů, 
profesor informatiky a zároveň i sekulární aktivista Zafar 
Iqbal, zrovna přednášel řeč týkající se vědeckého festivalu 
organizovaného univerzitou, když v tom byl napaden.

Pokus o Iqbalovu vraždu byl mimořádně zbabělý – útočník
k nic netušícímu Iqbalovi přistoupil zezadu, a zatímco 
Iqbal mluvil ke studentům, útočník jej několikrát zasáhl do 
oblasti hlavy. „Byl zasažen do hlavy a silně krvácel,“ uvedl
k útoku mluvčí policie. Útočník, později identifikovaný 
jako 24letý Fayzur Rahman, byl na místě zadržen 
a bangladéšské policii se již podařilo zjistit jeho motiv, 
který nebyl nijak překvapivým. Podle Rahmana byl 
napadený spisovatel „ateistou a nepřítelem islámu“ a proto
na něj musel zaútočit.

Stejně jako mnoha dalším bangladéšském sekularistům, 
i Iqbalovi bylo před útokem dlouhodobě vyhrožováno. 

http://www.banglanews24.com/national/article/67204/Zafar-Iqbal-an-atheist-says-attacker-Fayzur%C2%A0
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http://www.dw.com/en/bangladesh-top-secular-writer-zafar-iqbal-attacked-at-university/a-42813525


A v Bangladéši bohužel platí, že tento typ výhrůžek je jen 
málo kdy planý. Jednou z posledních výhrůžek, kterou 
Iqbal obdržel, byla sms zpráva ve znění: „Ahoj nevěřící! 
Již brzy tě uškrtíme.“ Forma útoku nakonec byla poněkud 
odlišná, Iqbal však měl i tak štestí, že útok nožem do 
oblasti hlavy přežil.

O výhrůžkách podrobněji informuje bangladéšský server 
Dhaka Tribune, dle kterého útok na Iqbala nebyl žádným 
překvapením. Dhaka Tribune profesora Iqbala vykresluje 
jako hlasitého zastánce vzdělání, vědy a racionalismu, 
stejně jako velkého humanistu a sekularistu, který se nebál 
své názory veřejně hájit, čímž si vysloužil pozornost 
islamistů. Článek také připomíná, že Iqbal spolu s dalším 
profesorem, Hasanem Azizulem Haquem, byli 
organizací Islami Chhatra Shibir označeni za ateisty 
a nepřítele islámu již v roce 2006. Jedna z posledních 
hrozeb od nějaké konkrétní skupiny pocházela z roku 2016 
a autorem byla organizace Ansarullah Bangla Team, který 
vyhrožovala jak Iqbalovi, tak jeho ženě. Ta v říjnu 2016 
obdržela sms ve znění: „Vítej na špici našeho seznamu! 
Tvůj dech se může zastavit kterýmkoliv okamžikem!“.

K útoku se vyjádřila také bangladéšská premiérka Sheikh 
Hasina, která útok odsoudila jakožto „práci náboženských 

https://www.voanews.com/a/bangladesh-police-say-writer-was-attacked-as-enemy-of-islam/4279594.html
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fanatiků“. Od bangladéšské premiérky však zní odsouzení 
těchto útoků poněkud trpce. Před několika lety, po 
vražedném útoku na jednoho z ateistických blogerů, se 
Hasina vyjádřila následovně: „Není přijatelné, aby 
kdokoliv psal něco, co by poškozovalo náboženské city 
druhých. Pokud kdokoliv užívá špinavých slov vůči 
náboženství, proč bychom to měli tolerovat. Kritizovat 
náboženství není součástí svobody projevu.“ 

Zafar Iqbal po útoku.

Se zajímavou informací přišel také web Al-Jazeera. Asif 
Shibgat Bhuiyah, bangladéšský bloger „z druhé strany 
barikády“, který je v zemi znám například svou obhajobou 
islámského modelu školství, pro Al-Jazeeru uvedl, že 
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v Iqbalových knihách „často vousatí či zbožní muži 
reprezentují zlé a špatné lidi či vyloženě padouchy.“ Řada 
Iqbalových sci-fi knih byla určena pro děti a Bhuiyah, 
stoupenec islámského školství, které ze své podstaty jistě 
vůbec není propagandistické, tak v Iqbalových knihách 
spatřuje propagandu. „Lidé očekávají více racionální 
a nestranný přístup od vzdělaného a schopného člověka 
jako je Iqbal,“ uvedl Bhuiyah.

Závěrem je třeba dodat, že není jasné, zdali Iqbal je či není 
ateistou. To však ve výsledku vůbec není důležité, 
podstatné je totiž to, že je vášnivým obhájcem sekulárních 
hodnot, který se nebojí své postoje veřejně obhajovat. Iqbal
byl již 14. března propuštěn z nemocnice, a na adresu 
útočníka uvedl, že na něj není naštvaný, ale že je mu jej 
spíše líto. Členům organizací, které mu vyhrožovaly, pak 
vzkázal: „Pokud máte nějaké pochybnosti o tom, co si ve 
skutečnosti myslím, přijďte za mnou a můžeme o tom 
diskutovat. Své zbraně ale nechte doma. Korán jsem 
s hlubokou koncentrací četl několikrát od začátku až do 
konce.“

http://www.thedailystar.net/country/bangladesh-eminent-writer-professor-muhammed-zafar-iqbal-released-from-hospital-doing-well-1548031


Exorcismus je služba lidem 
asi jako prodej homeopatik 
nebo vaginální mapování
Autor Petr Tomek | 01.04. 2018 

Spolek skeptiků Sisyfos je právě vystaven zásadní otázce 
a bude k ní muset zaujmout jednoznačný postoj. Po 
odvysílání pořadu na rádiu Wave se totiž snesla kritika 
i trocha flame na hlavu Petra Jana Vinše, který zde 

http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


obhajoval exorcismus jako službu lidem. Následná diskuse 
na Facebooku pak vyznívala velmi podivně. Náhodný 
návštěvník z ní musel odcházet s pocitem, že spolek 
skeptiků obhajuje exorcismus.

Než budu pokračovat, musím napsat, že střet, který byl 
označen jako shitstorm, je pro mě vlastně velmi dobrá 
zpráva, protože bude vyžadovat jednoznačný postoj, který 
pravděpodobně spolek Sisyfos vydá v podobě nějakého 
prohlášení a možná se k tomu přidá i něco víc (doufejme).

V následujícím textu budu mluvit o exorcismu jako 
o léčitelství. Proto je důležité upřesnit, co to léčitelství 
vlastně je. Tedy léčitelství je způsob léčení v tom smyslu, 
že léčitel opravdu věří, že svému pacientovi pomáhá od 
fyzického nebo duševního strádání. Vždy je to metoda 
založená na nějaké tradici, tedy ne na důkazech, ale na 
tom, co se používá dlouho, případně na zdůvodnění, které 
se neshoduje s poznatky vědy. V mnoha případech takové 
postupy nemají vůbec žádný léčebný ani jiný medicínský 
účinek, jindy ve vzácnějších případech léčebný účinek mají
a konečně v některých dalších případech jsou zdraví a život
ohrožující.

Pojem „medicína založená na důkazech“ se nekryje 
s pojmem „západní medicína“ a částečně ani s pojmem 

https://wave.rozhlas.cz/zlo-existuje-a-projevuje-se-exorcismus-je-sluzba-lidem-rika-knez-a-exorcista-6939332


„současná medicína“. K západní medicíně patřilo 
v minulých staletích mnoho postupů, které bychom dnes 
považovali za život ohrožující léčitelství (například 
pouštění žilou), ale i dnes se některé postupy opírají více 
o víru založenou na tradicích než o reálnou účinnost.

Problém léčitelství je z mého pohledu především 
v přístupu. Zdůvodnění tradicí nebo nevědeckou 
představou není nikdy dostatečné, ale působí určitým 
efektem „svezení se“ – tedy zdůvodněním, že pokud 
některé postupy z dané léčitelské metody fungovaly, pak 
fungují i jiné.

Poslední poznámkou, než začnu probírat konkrétně tento 
případ, je samotný základ křesťanského exorcismu. 
Křesťanství si lze bez exorcismu představit jen velmi 
špatně, protože podstata křesťanského exorcismu leží 
v základních křesťanských mýtech. Pramatkou všech 
konspiračních teorií je mýtus o bitvě na nebesích, při které 
byli vzbouření andělé-spiklenci svrženi a stali se démony. 
Tito démoni jsou pak titíž, kteří podle exorcistů ovládají 
duše i těla posedlých. Proto se s vymítáním démonů 
setkáváme ve Starém i Novém zákoně a sám Ježíš 
v evangeliích poměrně hojně vymítá démony.

http://www.osacr.cz/2016/03/24/bitva-na-nebesich/
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Současný vzestup exorcismu začal v devadesátých letech 
založením Mezinárodní asociace exorcistů a Ďábel je od té 
doby stále úspěšnějším virtuálním reklamním agentem 
Vatikánu. Současný papež František také zmiňuje Ďábla 
nejčastěji ze všech posledních papežů. Viz stránky 
Mezinárodní asociace exorcistů a stránky lokální pobočky 
Mezinárodní asociace exorcistů v Brně.

Janu Petrovi Vinšovi jeho roli nezávidím, ale zároveň vím, 
že si ji vybral sám. Snažit se v tomto případě obhájit to, že 
zároveň zastává křesťanství (včetně exorcismu) 
a skepticismus, je podle mě sezení na dvou židlích, ovšem 
s tím, že každá z nich stojí na jiném břehu řeky.

Je tedy exorcismus služba?

P. J. Vinš argumentoval tím, že označil exorcismus za 
službu. V jakém smyslu je to služba? Stejně tak je službou 
prodej prostředků alternativní medicíny, vaginální 
mapování, věštění z karet nebo vysílání pořadů o 
chemtrails. To, že se něco jeví jako služba, totiž ještě vůbec
nic neříká o tom, jestli je to dobré.

Exorcismus má všechny vlastnosti, kterými se dá definovat
léčitelství – léčitel občas (díky nějaké tradované 
zkušenosti) někoho vyléčí, ale je to spíše náhodou. 

http://www.mezinarodniasociaceexorcistu.cz/
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V podstatě exorcista neví, co dělá, stejně jako to neví 
homeopat nebo zaříkávač, ale všichni mají silné 
přesvědčení a za sebou autoritu pavědeckého vzdělávacího 
zařízení. Všichni nadávají na „amatéry“ a chtějí dodat své 
pavědecké metodě důvěryhodnost domnělou 
profesionalitou.

Co vlastně svědčí pro to, že je nějaká metoda „léčení“ 
v uvozovkách a ne skutečné léčení? Níže to zkusím 
probrat.

Kouzelná diagnostika

Pokud vám někdo „objeví“ parazity v konečníku upřeným 
zíráním do očí, nebo „vyčte“ vaši nemoc tak, že nad 
dopisem od vás kýve siderickým kyvadélkem, je naprosto 
v pořádku, že k němu ztratíte důvěru. A jak si vede 
exorcismus? V uvedeném rozhovoru si můžeme 
poslechnout i takové perly jako:

Exorcismus může kněz provozovat jen tehdy, když má 
morální jistotu, že jde o skutečnou posedlost, o skutečné 
působení ďábla, zla, a takových případů je nesmírně 
málo. 

Morální jistota je pojem přímo používaný v oficiálních 
církevních textech, dalo by se říci terminus technicus. 



Jenže co znamená? Umím si představit, že bych šel k lékaři
a on mi řekl, že má morální jistotu, že můj mizerný stav je 
způsoben bakterií listerie. Asi bych po něm požadoval 
vysvětlení, co tou „morální jistotou“ myslí, 
a předpokládám, že by pak následoval můj útěk z ordinace 
a opatrné hledání jiného lékaře. Morální jistota posedlosti 
démonem není o nic lepší diagnóza než špatná barva aury 
nebo uzavřená čakra.

Tato věta vyvolává přesvědčení, že Petr Jan Vinš 
s posedlostí počítá. To, že je případů posedlosti „nesmírně 
málo“, znamená zároveň, že podle něj jsou. Sám ale 
vysvětluje smysl věty jinak, totiž tak, že velmi málokdy 
dojde kněz k „morální jistotě“ a tedy k přesvědčení, že je 
správné provádět exorcismus. Reálně ovšem dojdeme ke 
stejnému výsledku – exorcista dojde k určitému závěru 
a na základě toho jedná. Ne na základě diagnózy, ale 
morální jistoty.

Myslím, že tady by se měl už probudit instinkt skeptika 
a spustit poplach.

Kulturní podmíněnost

Je celkem pravděpodobné, že některý zapadlý amazonský 
kmen zná lék, který by se velmi hodil i nám. Je dokonce 



možné, aby drobná genetická odlišnost způsobovala, že 
některé jejich léky nebudou u jiných skupin lidí zabírat. Co
ale statisticky není možné, je stav, kdy by zaostalý kmen 
z nějaké výspy světa měl celou lékařskou vědu postavenou 
na úplně jiném principu, než je medicína postavená na 
důkazech, a ona fungovala stejně dobře nebo i lépe.

Ano, mohou existovat představy, že všechny nemoci jsou 
způsobené špatným prouděním životní energie, nebo že má
naše tělo jakési energetické dráhy, pomocí kterých lze 
ovládat jeho uzdravování. Každé takové tvrzení ovšem 
musí obstát ve zkoušce důkazů, a jak asi tušíte, to se 
nestává. Zpravidla se nedá dokázat ani existence čaker, 
drah či proudů energie, ale nedá se ani nijak prokázat, že 
ona zázračná metoda skutečně léčí.

A co na to Petr Jan Vinš?

Jako křesťan věřím v existenci objektivního zla, které se 
může ve světě také nějak projevovat, a to nad rámec toho, 
co třeba může být vysvětleno pomocí psychiatrie nebo 
dalších věd.

Nejprve krátkou odbočku k tomu, co to znamená slovo 
„objektivní“, abychom se nebavili jako Terazky 
s Kefalínem. Objektivní je to, co nezávisí na pohledu 
pozorovatele (na rozdíl od věcí subjektivních – závislých 



na pozorovateli). Právě objektivní skutečnosti jsou to, 
k čemu se snaží vždy dobrat věda, protože se na nich 
můžeme shodnout. Je to to, co existuje bez ohledu na nás. 
V případě náboženství jde o představu, že zlo není závislé 
na lidech a není tedy nějakým pojmem vytvořeným lidmi 
a společností. Tedy i kdyby lidstvo na Zemi neexistovalo, 
stále by existovalo dobro a zlo.

Cituji z práce Milana Tesaře: Fenomén exorcismu a jeho 
role ve vzdělávání

Exorcisté sami jsou přesvědčeni, že démoni jsou osobní 
bytosti, které lidem škodí ať duševně či fyzicky. Kritici 
těchto názorů však poukazují na jejich nebezpečí. 
Tato přesvědčení umožňují lidem unikat od osobní 
zodpovědnosti a mohou také znamenat nejen přehlížení 
vážného duševního onemocnění, ale i jeho zhoršení. Tento 
názor však exorcisté odmítají a tvrdí, že vymítání je 
přirozenou obranou proti zlu, jež má své kořeny v kultuře a
historii. Otec Gabriele Amorth poznamenává, že v Novém 
zákoně je 568 zmínek o zlém duchu a že kněz, který jeho 
existenci neuznává, „opouští rámec biblické a církevní 
nauky“ a podvádí věřící.

(Otec Gabriele Amorth je zakladatel Mezinárodní asociace 
exorcistů.)

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Exorcists#cite_note-statutes-4
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Exorcists#cite_note-statutes-4
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Amorth
https://theses.cz/id/ijq4an/00149605-971531573.pdf
https://theses.cz/id/ijq4an/00149605-971531573.pdf


Nemusíte mít úplně stejnou představu zla jako Gabriele 
Amorth, ale pokud je něco objektivní a tedy na nás 
nezávislé, tak to lze nezávisle zkoumat. A jsme zase tam, 
kde jsme už byli. Pokud věříte v objektivní existenci čaker,
čchi nebo prány, budou z vás mít skeptici zcela oprávněně 
bžundu, když budete tvrdit, že objektivně existují. Jenže 
jakmile někomu stačí víra v objektivní dobro a zlo, tak 
najednou nastane ticho. To se totiž nesmí zkoumat, protože
víra. Přitom na základě všech těch představ lidé nějak 
jednají a ne vždy je to bezpečné a jen zřídka je to rozumné.
Navíc všechny pocházejí z nějakého náboženského učení.

Jestli existuje větší přiznání kulturní podmíněnosti, tak si 
jej neumím moc představit. Co se naopak vystopovat dá, je
původ představy, že určitá onemocnění, ať už duševní nebo
fyzická, způsobují démoni. Je to archaické vysvětlení 
původu nemocí, se kterým se setkáváme už u šamanismu. 
Je zaznamenáno, že mnohé kultury mají nemoci 
personifikované do podoby démonů či bohů.

Ostatně do naší evropské kultury se tato představa vrátila 
v díle Brama Stokera: Drákula. Málokdo si ovšem 
vybavuje, že v tomto románu vystupuje prastarý upír také 
jako démon moru. Personifikace ovšem není v žádném 



případě argument ani důvod věřit v reálnou existenci 
personifikovaných bytostí.

Snaha o zdání legitimity

Šarlatáni obecně mají velkou snahu ukázat, že jejich 
magické postupy nejsou v rozporu se současnou vědou, 
i když paradoxně jindy prohlašují, že jejich znalosti vědu 
nějakým způsobem převyšují (například příznačný titul 
stránky: Homeopatie Jana Sikytová | Když klasická 
medicína nestačí). Nejlepší zdání důvěryhodnosti se dá 
získat tak, že spolupracujete s člověkem, který má vzdělání
přibližně ve vaší sféře působnosti. Pokud se vám už stalo, 
že vám obvoďačka na nachlazení nabídla oscillococcinum, 
víte, o čem mluvím.

Než si přečtete následující řádky z přepisu rozhovoru, 
zkuste se zamyslet nad otázkou: Má psycholog nebo 
psychiatr vzdělání na to, aby rozlišil duševní nemoc od 
posednutí démonem?

Církev ale dnes požaduje, aby při exorcismu a podobných 
úkonech byli zapojeni psychologové, psychiatři a lékaři. 
Pastorační činnost má být příspěvkem do komplexní péče o
člověka. Není dobré vidět působení zla úplně ve všem. 
Možná k tomu mají někteří kněží trochu tendenci a vidí zlo 



tam, kde by to lékař klasifikoval jinak. Proto je důležité, 
aby exorcista nepracoval sám, ale aby kreativně 
spolupracoval právě s psychologem nebo psychiatrem, 
a aspoň v Česku to tak ve většině případů skutečně je. 

Myslím, že ani odpovídat nemusím. Ano, jsou specialisté –
psychologové a psychiatři – kteří s exorcisty spolupracují 
(a pak v televizi vyprávějí o tom, že se jim pacienti 
propalují kobercem), jenže neměli bychom to chápat spíš 
jako hrozbu? Zaznamenané zkušenosti říkají, že spíše ano. 
Je totiž pravděpodobně nemožné najít psychologa či 
psychiatra ochtného spolupracovat s exorcisty, který by 
sám nebyl přesvědčen o reálné existenci démonů 
a démonické posedlosti.

Občas se můžeme setkat s námitkou, že i jiné věci 
zkoumáme, ačkoli jsou nedokázané. Například stále 
hledáme mimozemšťany. K tomu lze dodat, že démony 
nezkoumáme protože:

1.) Známe přinejmenším jednu planetu, kde je život.
2.) Víme, že existuje více planet.
3.) Jinde ve vesmíru fungují stejné fyzikální zákony.
4.) Z toho odvozujeme, že mohou existovat jiné planety 
s podmínkami vhodnými pro život a je statisticky 
pravděpodobné, že se život vyvinul i na jiné planetě.



Taková úvaha je obsahuje předpoklad kauzality.
 
Naproti tomu:
1.) Neznáme žádného existujícího démona (bytost bez 
hmoty).
2.) Neznáme žádného tvora bez hmoty.
3.) Neznáme žádný princip života bez hmoty.
4.) Vlastně neznáme nic, co by mohlo existovat bez hmoty.
 
To určitě nejsou rovné výchozí předpoklady.

Lidé to chtějí…

Vraťme se k tomu, co zaznělo v rozhovoru:

Pastorační služby nemají být alternativou 
k psychiatrickému ošetření nebo terapii, má to být 
odpověď na poptávku, kterou psychiatrie a psychologie 
nedokáže uspokojit.

A už tu máme zase obchodní odůvodnění (a všimněte si 
posunu od exorcismu k obecným pastoračním službám). 
Takže exorcisté reagují na poptávku? No vlastně ne. Ono 
i tohle se dá totiž změřit, takže víme, že jde o výmluvu. 
V případě exorcismu jednoznačně nabídka vytváří 
poptávku. Je známo, že po uvedení filmů o posednutí 



démony se počet vymítání zvyšuje. Počet exorcismů také 
stoupá od založení Mezinárodní asociace exorcistů, což 
Vinš v pořadu i nepřímo přiznává:

Vyhrocená sociální situace na různých místech světa určitě
může být jedním z těch důvodů, proč zájem o exorcismus 
v posledních patnácti, dvaceti letech stoupá, ale asi není 
jediný. Velkou roli hraje i to, že je tato služba opět 
dostupná. Nějakou dobu byla praxe de facto zapomenutá 
nebo se spojovala maximálně tak s nějakými excesy 
a středověkými praktikami. Církve se to v poslední době 
snaží měnit. Římskokatolická církev přišla celkem nedávno
s požadavkem, aby v každé diecézi byla aspoň jedna osoba,
která je proškolená a vyzná se v problematice exorcismu.

Nebudu asi daleko od pravdy, když řeknu, že si myslím, že 
je to prostě tím, že se lidé nechají poměrně snadno ovlivnit.
Prostě čím více budete mít v oblasti exorcistů, tím více 
budete mít posedlých. Ostatně například pouze samotná 
Itálie v této době hlásí kolem půl milionu démonických 
posedlostí ročně.

O tomto efektu jsem již psal ve svém dřívějším článku:

Příčinou neobyčejné „aktivity démonů“ jsou sami 

exorcisté 

http://www.osacr.cz/2014/10/31/pricinou-neobycejne-aktivity-demonu-jsou-sami-exorciste/
http://www.osacr.cz/2014/10/31/pricinou-neobycejne-aktivity-demonu-jsou-sami-exorciste/


Dvojakost

Šarlatáni (zde jim tak říkám, protože mají podezření, že 
nedělají něco správného, ale přesto v tom pokračují) sami 
nějak cítí, že s jejich profesí není vše v pořádku, a tak se 
samozřejmě chovají hodně odlišně, když jsou ve svém 
prostředí obklopeni lidmi, kteří jim naslouchají, a naopak, 
když je jejich publikum k podobným výstupům spíše 
skeptické.

Tedy homeopaté popisují homeopatii jako pomocnou léčbu
a tvrdí, že je to doplněk klasické léčby, ale jen do té doby, 
dokud nezjistí, že jim lidé visí na rtech. Pak se zachovají 
jako správní obchodníci s hadím olejem a klidně 
prohlašují, že „západní“ medicína je už dávno překonaná, 
a předhánějí se v tom, co vše je možné jejich cukrovými 
kuličkami vyléčit.

Ze svých střetů s exorcisty jsem si odnesl podobnou 
zkušenost, totiž že všichni vykládali exorcismus jako 
„jenom modlitbu“, jen když měli skeptické publikum. 
Nicméně, abych byl konkrétní, tak to byli Vojtěch Kodet, 
Karel Orlita a Jaroslav Brož. Ti všichni jsou exorcisté, věří 
na materializaci (tedy na plivání šroubů a žiletek), levitaci, 
„mluvení jazyky“ a podobné ptákoviny.



Autority přímo z místa, kde by měli o exorcismu vědět 
nejvíce, popisují příznaky posednutí démonem takto:

Posedlost ďáblem má podle zkušeného exorcisty specifické 
příznaky, mezi které například patří deformace obličeje; 
vyvrhování jídla či předmětů, které člověk nikdy nepozřel; 
používání archaických jazyků, které se dotyčný nikdy 
neučil; nadpřirozená fyzická síla či násilné chování při 
kontaktu s kněžími nebo svěcenou vodou.

Tak to alespoň vidí italský exorcista Di Fulvio, ale úplně 
stejný popis jsme mohli slyšet v pořadu Pološero. Jde totiž 
o standardní učení katolické církve a téměř stejná 
představa je obsažená v učení většiny křesťanských církví.

Nauka o materializaci (plivání věcí, které dotyčný „člověk 
nikdy nepozřel“) je v současné době ve Vatikánu uznávaná 
a ani já se jí nezabývám poprvé.

Energetická hustota démona 

Barvitý popis posednutí v bakalářské práci naprosto 
odpovídá tomu, jak je posednutí standardně popisováno od 
Brazílie po Polsko. Pokud totiž srovnáte popisy z různých 
zdrojů, zjistíte, že jsou v podstatě stejné:
Skutočný príbeh – Vyháňač diabla CSFD
El Diablo: La posesión del Maligno

https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=DVM7n-rPq4E
https://www.csfd.cz/film/258115-vymitaci-dabla-skutecny-pribeh/komentare/
https://www.youtube.com/watch?v=O4vwXHN-H-Y
http://www.osacr.cz/2015/12/13/energeticka-hustota-demona/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/215562222000003-polosero-vymitaci-zla/
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/424361/exorciste-nestihaji-hlasi-vatikan-lidi-posedlych-demony-je-pry-moc.html


Dr. Jaroslav Brož: Exorcismus: mýty a skutečnost
Eksorsisten i det 21. århundre
Bitva se Satanem
A Day in the Life of a Modern American Exorcist
v televizních pořadech
TA3: Exorcismus
STV 2 – Moj pribeh – Som exorcista
DVTV: Jak se vymítá ďábel? A kolik exorcistů má ČR? 
Kněz odpovídá
PÁTÁ DIMENZE – Část 1. – Vymítání d’ábla – 
(dokument cz.)
Kardinal Vlk o Satanovi a exorcismu
a konečně i záznam Vymítání ďábla (exorcism) Vranov nad
Dyjí

Nebo v rozhovoru s plzeňským exorcistou Alvaro 
Grammaticem Deník.cz: Ďábel se při modlitbě projeví, říká
plzeňský exorcista.

Ve všech případech uvidíte. že jde o stejnou představu, 
která by se skutečně velmi těžko šířila po celém světě 
nějak jinak než prostřednictvím církví pověřených kněží.

Také Vinš vykládá exorcismus pouze jako modlitbu, což 
neodpovídá praxi. Připadá mi to jako argumentační faul, 
podobně jako tvrdit: „Dát si MMS po ránu je zdravé.“ 

https://www.denik.cz/plzensky-kraj/exorcista-z-plzne-dabel-se-pri-modlitbe-projevi-20141106-u3lu.html
https://www.denik.cz/plzensky-kraj/exorcista-z-plzne-dabel-se-pri-modlitbe-projevi-20141106-u3lu.html
https://www.youtube.com/watch?v=uWvlGJWK4-A
https://www.youtube.com/watch?v=uWvlGJWK4-A
https://www.youtube.com/watch?v=UdXlklcZOLs
https://www.youtube.com/watch?v=UdXlklcZOLs
https://www.youtube.com/watch?v=OS_zmGHemPg&t=2052s
https://www.youtube.com/watch?v=OS_zmGHemPg&t=2052s
https://www.youtube.com/watch?v=1Spn3AoZDzM
https://www.youtube.com/watch?v=RiR_HyJCzaQ
https://www.youtube.com/watch?v=7szlOjtKGY0
https://www.filmweb.no/film/article1055321.ece
https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=DVM7n-rPq4E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=390&v=DVM7n-rPq4E


A pouze na dotaz dodat: „Tím MMS jsem pochopitelně 
myslel mléko, máslo a sendvič.“ A samozřejmě první půlku
uvést v rádiu pro savopiče a druhou na schůzce s přáteli ze 
spolku skeptiků.

Exorcismus, pravda, vždy obsahuje modlitbu, ale pokud 
bychom jej chápali jen jako odříkání nějakých slov, tak se 
dostaneme mimo vysvětlení toho, o co tu jde. Exorcismus 
především zahrnuje konkrétní soubor představ. Vymítaný si
upřímně přeje být posedlý, protože pak by bylo řešení na 
dosah – stačilo by démona prostě vyhnat. Má tedy velmi 
silnou motivaci k tomu, věřit, že modlitbou skutečně 
démony vyhánět lze. Rituál vymítání, v mnoha případech 
opakovaný, jej v tomto přesvědčení utvrzuje. Mimo jiné 
také proto, že sami kněží provádějící exorcismus 
v existenci démonů věří.

Pokud jde o princip, tak je vlastně jedno, jestli jde „pouze“ 
o Modlitbu osvobození od Zlého nebo o tzv. Velký 
exorcismus.

Je to něco jiného

Jeden z tradičních argumentů podvodných léčitelů je, že 
jde o něco diametrálně odlišného. Typicky jsou to 
prohlášení jako „západní medicína se stará o tělo a my 



o duchovní složku – auru“. Je to pochopitelné, protože tím 
si vlastně šarlatáni vytvářejí vlastní niku v těsném 
sousedství medicíny.

Podobně se i u exorcismu můžeme setkat s tvrzením, že 
vlastně neléčí, protože se zabývá duší. Pak bychom se ale 
mohli ptát, co dělá třeba psychologie a psychiatrie.

Pokud je důsledkem naší snahy zlepšení psychického stavu
člověka, tak tradičně považujeme takový postup také za 
léčení. Ostatně démon se podle popisu chová jako parazit 
přebírající občas vládu nad tělem hostitele. Proč bychom 
k něčemu takovému měli přistupovat jinak než třeba 
k motolici? Možná proto, že motolice prokazatelně existují.

Nezjistitelné výsledky

Všichni zázrační léčitelé dostanou alergickou reakci, když 
se jich zeptáte na statistiku. „Statistika zkresluje“, „takhle 
se to posuzovat nedá“, „každý člověk je originál“ a tak 
dále. Přitom původně nám nešlo o nic jiného než zjistit, 
nakolik je metoda úspěšná.

Výsledky exorcismu jsou dokonale statisticky neprůhledné.
V zásadě nelze najít žádný případ, kdy by se exorcismus 
dal prokazatelně označit za úspěšný. Tedy nelze 
kontrolovaně zjistit, že měl nějaký léčebný efekt (což je 



překvapivé, protože i největší skeptici alespoň nějaký 
občasný vedlejší efekt exorcismu přiznávají).

Problém se „zamlženými“ efekty působení mají všechny 
nevědecké léčitelské postupy a je to vlastně hlavní důkaz 
proti nim. Kdyby totiž existovala jakákoli šance, že 
konkrétní postup funguje, stal by se předmětem výzkumu 
a později i klasické medicínské praxe.

Léčitelství v takovém testu nedokáží obstát, přesto se ale 
„nalepují“ jako nějací parazité na skutečnou medicínu. 
Ano, stejně jako exorcismus. 

Ilustrační obrázek v úvodu: Slovácké divadlo Uherské Hradiště – Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves
aneb Zapomenutý čert. Režie Igor Stránský, dramaturgie Libor Vodička, výprava Jaroslav Milfajt, 
hudba Josef Fojta, pohybová spolupráce Jitka Josková. Premiéra 2. dubna 2011.



Sváteční kapka nenávisti 
z velikonočního 
Radiožurnálu
Autor Petr Tomek | 02.04. 2018 

Křesťanské svátky jsou pravděpodobně vnímány křesťany 
v našich médiích jako příležitost si pěkně s rozeběhem 
kopnout do ateistů, tady asi do 60 % naší společnosti. Já 
vím, vy se za ateisty přece nepovažujete, vy jen nevěříte 
v Boha. Tak si sedněte na židli a zamyslete se. O kom si 
myslíte, že v tom rádiu mluví? Páter Petr Prokop 
Siostrzonek v rozhovoru s Lucií Výbornou začal velmi 
sladce:

„Nejsem ekonom, jsem duchovní, to znamená, že se spíš 
snažím, aby vše, co člověk řekne, co člověk koná, aby 
především zasáhlo srdce a duši člověka, takže i s tím 
kázáním nebo slovním projevem… já myslím, že i vy 
všichni u mikrofonu se snažíte, aby to především zasáhlo 
srdce člověka.“

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3995693/

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3995693/
http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


Pak ovšem navázal ukrutným blábolem, ve kterém smíchal 
dohromady všechny významy slova víra (člověk by si 
myslel, že i očekávat nakynutí bábovky je náboženství), 
nezapomněl upozornit, že všichni jsme věřící a zakončil 
urážkou:  „A věřící je každý z nás. Když vstáváme, věříme, 
že dokážeme vstát. Když jdeme po ulici, věříme, že 
tramvaják umí jezdit… Člověk věří, aniž o tom přemýšlí. 
Člověk je buď věřící, nebo zoufalec, který ztrácí naději,“ 

Nejsem přesvědčen, že by se běžně měli lidé navzájem 
obžalovávat za urážky. Na druhou stranu, pokud ještě 
někdy máme Český rozhlas považovat za „médium veřejné



služby“, tak si takové výstupy nechat líbit rozhodně 
nesmíme.

Proto jsem dnes 2. dubna 2018 odeslal na adresu Rady 
Českého rozhlasu tento dopis:

 

Stížnost na šíření nenávisti vůči ateistům

Vážená rado Českého rozhlasu obracím se na vás zároveň 
jako dotčená osoba i jménem spolku Ateisté ČR z.s. 
v záležitosti vysílání rozhovoru Lucie Výborné a opata 
Petra Prokopa Siostrzonka.

V samotném rozhovoru pronesl Petr Prokop Siostrzonek 
větu, kterou je třeba považovat za pohrdání skupinou osob 
na základě jejich přesvědčení (Trestní zákoník ČÁST 
DRUHÁ, HLAVA X, Díl 5, § 355, odstavec 2b) : „Člověk 
věří, aniž o tom přemýšlí. Člověk je buď věřící, nebo 
zoufalec, který ztrácí naději.“

Bylo by ji možné považovat i za soukromý názor 
jednotlivce, kdyby však tento názor nezůstal bez jakékoli 
odezvy ze strany moderátorky, a kdyby se tato skandální 
věta následně neocitla v titulku celého rozhovoru na 
webových stránkách Radiožurnálu.



Ano, jsme zvyklí na projevy pohrdání a nenávisti ze strany 
věřících, ale Český rozhlas by se opravdu takto projevovat 
neměl, zvláště pokud si chce nadále nárokovat označení 
„médium veřejné služby“.

Kopie tohoto dopisu bude zveřejněna na stránkách 
www.osacr.cz a na e-petice.cz, kde ji bude možné 
podepsat.

V tuto chvíli nemáme zájem řešit tuto záležitost soudně, 
budeme k tomu ale nuceni, pokud nebude ČRo přiměřeně 
reagovat.

Pevně doufám, že se podobný případ už nikdy nebude 
opakovat.

S pozdravem,
Petr Tomek

předseda spolku Ateisté ČR

www.osacr.cz

 K dopisu je možné připojit svůj podpis na 
adrese: https://e-petice.cz/petitions/stiznost-na-sireni-
nenavisti-vuci-ateistum.html

https://e-petice.cz/petitions/stiznost-na-sireni-nenavisti-vuci-ateistum.html
https://e-petice.cz/petitions/stiznost-na-sireni-nenavisti-vuci-ateistum.html


Petr Jan Vinš: Modlitba 
a léčitelství – odpověď Petru
Tomkovi
09.04. 2018 

Na základě slibu, že dáme prostor i pro odpověď 
P. J. Vinše, zveřejňujeme jeho dopis. Na jeho konci najdete 
komentář Petra Tomka.

Na webových stránkách sdružení Ateisté ČR byl 
publikován článek Petra Tomka, který se kriticky 
vyrovnává s problematikou exorcismu a specificky 
s rozhovorem, který jsem poskytl rádiu Wave. Zároveň 
jsem byl autorem vyzván k tomu, abych na tento článek 
reagoval, což tímto rád činím.

Úvodem musím v rámci korektnosti jasně deklarovat 
několik věcí. V první řadě to, že hovořím jako věřící 
člověk, duchovní a teolog. Jako kněz působím v rámci 
starokatolické a anglikánské církve, mám ovšem znalosti 
o praxi exorcismu, modlitby osvobození a dalších 
pastorálních úkonů i v rámci jiných křesťanských tradic – 
kde se může praxe v různých bodech více či méně 



odlišovat od pozic, které osobně v rámci své křesťanské 
tradice zastávám. Je mi ovšem jasné, že vnitrokřesťanské 
teologické a pastorální diskuze jsou pod rozlišovací 
schopnosti cílového publika výše zmíněné kritiky, a proto 
se i v této reakci pokusím zůstat na rovině obecné, 
společné široce pojaté západně křesťanské, resp. katolické 
tradice. Zadruhé pak není možné pominout, že citovaná 
kritika není mířena pouze na mou osobu, ale také – nebo 
možná zejména – na Český klub skeptiků SISYFOS, jehož 
jsem členem. Musím proto zdůraznit, že níže vyslovené 
názory jsou mé osobní, nejsou nezbytně stanoviskem 
tohoto sdružení.

Nyní ale již k samotnému článku Petra Tomka. Úvodem si 
dovolím poznamenat, že jsem vděčný za jeho 
konstruktivně kritický tón, který se dost výrazně vymyká 
mnoha jiným reakcím, které se zejména na sociálních sítích
na mou osobu a Sisyfos (který takového tmáře, jako jsem 
já, trpí ve svých řadách) snesly. Možná bude překvapením 
i pro samotného autora kritiky, že s velkou částí jeho 
vývodů v zásadě souhlasím. Především v tom bodě, který 
je pro celou jeho argumentační linii zásadní – že pojetí 
modlitby, ať už modlitby exorcismu, nebo jakékoli jiné, 
které by ji prezentovalo jako léčitelství, tedy proces, 
nárokující si to, že vede sám o sobě primárně k uzdravení, 



a jako alternativa k medicíně založené na důkazech, by si 
z hlediska skeptického a kritického pohledu na svět 
zasloužilo kritické přezkoumání a pokud by se takový 
nárok nepotvrdil, pak i odsouzení.

Zde ale leží, podle mého názoru, kořen celého 
nepochopení. Na rozdíl od homeopatie, diagnostiky 
siderickým kyvadélkem, léčení aury a bezpočtu dalších 
alternativně „medicínských“ technik, vesměs šarlatánského
obsahu, primárním cílem modlitby není a také z principu 
být nemůže uzdravení a „úspěch“ modlitby není a také 
z principu být nemůže hodnocen na základě uzdravení 
nebo neuzdravení člověka, lhostejno zda po fyzické nebo 
psychické stránce. Mezi modlitbou a uzdravením není 
příčinný vztah v tom smyslu, že by modlitba sama ze sebe 
působila tělesné nebo psychické uzdravení. Naopak, takové
pojetí i křesťanská teologie zásadně odmítá jako projev 
pověrečného nebo magického myšlení.

Nejlépe patrné je to ve svátosti pomazání nemocných, která
patří ke křesťanské tradici. Při této svátosti se užívá 
vnějších symbolů posvěceného oleje a liturgických gest, 
nikoli ale jako „léčiva“, ale jako viditelného symbolu 
neviditelné Boží milosti. Při tom vysluhující kněz osobě, 
které je svátost udělována, říká: „Skrze toto svaté 



pomazání ať tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí 
Ducha svatého, ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání 
a posilní.“ Katechismus katolické církve pak o této svátosti
říká: „Základní milostí této svátosti je milost útěchy, 
pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které působí 
vážná nemoc nebo slabost stáří.“ Základní rovina působení 
této svátosti se tedy nachází nikoli na rovině fyzické nebo 
psychické, ale na rovině duchovní, náboženské. Udělovat 
tuto svátost člověku nevěřícímu by proto zcela postrádalo 
smyslu, protože by to pro něj zákonitě bylo naprosto 
prázdné a bezúčelné jednání.

V zásadě to samé lze říci i o jiných formách modliteb 
v případě nemoci. Patří k životu věřícího člověka, že si 
v obtížných životních situacích tuto duchovní službu ze 
strany církve vyžádává, v duchu své víry ji také přijímá 
a prožívá a spatřuje v ní duchovní prospěch, který 
přesahuje rovinu tohoto světa – a tedy i empirické roviny. 
Modlitba a svátost tak není náhradou terapeutického 
přístupu k tělesné nebo psychické rovině člověka, je ovšem
žádoucí, aby se v konkrétních případech duchovní péče 
o věřícího člověka např. kněz, který tuto péči poskytuje, 
snažil o součinnost i s těmi, kteří dotyčnému člověku onu 
terapeutickou péči poskytují. V tomto smyslu je tedy 
pastorační péče příspěvkem do komplexní péče o člověka –



odpovídá na duchovní potřeby, které věřícímu člověku ani 
lékař ani psycholog, psychoterapeut či psychiatr z principu 
svého oboru nemohou naplnit. Zároveň pokud by 
takovému věřícímu člověku chtěl někdo – například na 
základě svého radikálně ateistického světonázoru – tuto 
možnost upírat, kritizovat její dostupnost nebo proti ní 
nějak jinak aktivně vystupovat, bylo by to jednání v zásadě
ideologicky motivované, které by němělo se skeptickým, 
resp. vědeckým přístupem nic společného – nemluvě 
samozřejmě o tom, že by šlo o stejné narušování svobody 
vyznání, jako kdyby podobná pastorační péče byla 
nevěřícímu člověku, pro kterého postrádá jakéhokoli 
významu, nucena proti jeho vůli. A to si jistě nikdo nepřeje.

A právě v tomto kontextu je také třeba vnímat exorcismus 
a modlitbu osvobození. Jsou to ze své podstaty modlitby, 
které se obracejí k duchovním obsahům a odpovídají na 
duchovní potřebu člověka. K takové potřebě může patřit 
i věřícím člověkem pociťované působení metafyzického 
zla. Jakákoli forma exorcismu nebo modlitby osvobození 
se pak ale zákonitě musí obracet k tomuto duchovnímu 
obsahu, ne k jakýmkoli průvodním jevům, které mohou – 
často ze zcela objektivně vysvětlitelných důvodů 
souvisejících např. s psychickým onemocněním – u daného
člověka vyskytovat. Ty by měly být, pokud je to zapotřebí, 



předmětem terapeutického působení příslušných 
odborníků, k jejichž spolupůsobení konec konců současná 
církevní praxe a církevní právo explicitně vybízí. Zároveň 
je právě v tomto bodě – a to je mé osobní pevné 
přesvědčení – zapotřebí kritického a skeptického pohledu 
nejen zvenčí, ale i v rámci samotné komunity věřících, 
včetně těch duchovních, kteří tuto formu pastorační péče 
poskytují. Pověrečné chápání víry, které by chtělo 
spatřovat nadpřirozené působení ve věcech přirozeně 
vysvětlitelných, by mělo být pro kriticky myslícího teologa
ještě větším problémem, než pro ateistického skeptika, 
hledícího na celou věc zvenku, protože takové pověrečné 
chápání v principu poškozuje náboženství jako takové. Že 
se takové chápání v reálné praxi vyskytuje, je bohužel 
smutným faktem a já sám cítím potřebu proti němu aktivně
vystupovat.

Tedy souhrnem – a tím se vracím k opakovaně 
zastávanému chybnému předpokladu Petra Tomka – cílem 
žádné modlitby, ani modlitby exorcismu nebo modlitby 
osvobození není z první řadě terapeutické působení za 
cílem zlepšení psychického nebo fyzického stavu člověka. 
Modlitba není a nemůže být terapií. Modlitba se vztahuje 
k duchovní rovině, která je výlučným předmětem víry. 
Modlitba, která by se pokoušela o terapii, by byla nejen 



pravděpodobně špatnou terapií, ale především i špatnou 
modlitbou. Tím samozřejmě nevylučujeme možnost, že 
náležité naplnění duchovních potřeb věřícího člověka může
mít pozitivní vliv i na jeho psychický či fyzický stav, tento 
pozitivní vliv ale není automatický a ani není primárním 
cílem naplňování duchovních potřeb.
Vše výše zmíněné bylo, jakkoli v jisté mediální zkratce, 
obsahem mého rozhovoru, který Petr Tomek kritizuje. 
Mezi řádky lze v jeho kritice vyčíst, že mě zřejmě podezírá
z jakési dvojakosti, tedy z toho, že výše prezentované 
názory, s kterými se jeho kritika příliš nepotkává, zastávám
„jen když mám skeptické publikum“, tedy lživě a na oko, 
a někde ve skrytu „mezi svými“ bych pak asi dle jeho 
názoru hájil nějaké jiné stanovisko, to opravdové, které by 
přetékalo všelijakými „ptákovinami.“ To je samozřejmě 
linie (pseudo)argumentace, proti které je jen málo obrany. 
A já rád Petru Tomkovi házím svou pomyslnou rukavici, 
chce-li mou osobu na základě tohoto svého přesvědčení 
kritizovat, případně kritiku ještě rozšiřovat třeba na Český 
klub skeptiků SISYFOS, jehož jsem členem, ať mě při tom
nejprve chytí, jestli to dokáže. Hic Rhodus, hic salta!

Petr Jan Vinš



Petr Tomek: Odpověď na dopis

Milý Petře, vzhledem k tomu, že se známe, navrhuji přejít 
v rovině odpovědi do běžné korespondenční formy. Po 
přečtení vašeho dopisu jsem získal pocit, že jsem opět 
o několik úrovní argumentace níže. Než se ale vrátím 
k samotným argumentům, musím se ovšem zastavit u 
úvodu, kde píšete, že hovoříte „jako věřící člověk, 
duchovní a teolog“.

Tohle není Sisyfos a teologie se na těchto stránkách netěší 
žádné úctě. Myslím že byste se tu v nejlepším případě 
mohl dočkat připomenutí „Dvořanovy odpovědi“, kterou 
na webové stránce Pharyngula kdysi publikoval 
Z. P. Meyers:

Pan Dawkins mě svým hanebným obviňováním přesvědčil 
o své vlastní závažné nevzdělanosti. Očividně nečetl 
podrobné pojednání hraběte Roderiga ze Sevilly o vybrané
a exotické usni císařových bot, zcela opomenul též 
Belliniho mistrovské dílo O světélkování císařova klobouku
s péry. O kráse císařových šatů píšou učené traktáty celé 
školy, sekci věnovanou císařské módě vedou všechny 
významné tiskoviny… Dawkins všechny tyto hluboké 
filozofické rozvahy arogantně ignoruje a hrubě císaře 
obviňuje z nahoty… Dokud se Dawkins nevyškolí 



v pařížských a milánských salónech, dokud nebude umět 
rozeznat volán od spodků, měli bychom všichni předstírat, 
že se proti císařově vkusu nahlas nevyslovil. Díky svému 
vzdělání v biologii je možná schopen poznat volně visící 
genitálie, patřičnému porozumění imaginárním textiliím ho
však nenaučila.

Říci o sobě, že jste duchovní a teolog, je asi tolik jako 
o sobě prohlásit, že jste absolventem Vysoké školy 
astrologické nebo Mezinárodní školy klinické homeopatie. 
Podobně i přiznání, že jste kněz, je tak na úrovni toho, že 
jste obchodník s předraženými hrnci na akcích, kde je 
vnucujete důvěřivým důchodcům. Píšu to, abyste si 
představil, jak opravdu taková prohlášení vypadají v očích 
ateistů a jaké pocity to zhruba v bývalých věřících 
vyvolává. Je to směs lítosti a vzteku. Lítosti proto, že si 
myslíte, že děláte dobrou věc, a vzteku, protože to, co 
děláte, lidem často ubližuje (vysvětlím níže). Ano, působí 
to přesně jako věty „ale já tohle říkat musím, protože bych 
jinak nebyl nejlepší obchodník měsíce“.

Mnoho lidí navštěvujících tyto stránky bylo dříve věřícími,
a pokud si něco pamatují z této doby velmi dobře, tak 
intenzivní pocity, když dekonvertita ztrácí většinu svých 
věřících přátel po přiznání, že tomuhle už opravdu věřit 



nemůže, a potom velmi naléhavý pocit, že byl podveden 
a zneužit. Pokud vám někdy někdo ukradl peněženku, tak 
znáte ten pocit bezmoci a vzteku, kdy by člověk byl snad 
schopen pachatele i zabít. Teď si uvědomte, že mají celkem
pravdivý pocit, že přišli o několik let života, a co je ještě 
horší, že k šíření něčeho takového sami velmi přispívali. 
Musejí zavrhnout kus své minulosti a představu sebe jako 
dobrého člověka.

Pro představu doporučuji přečíst kapitolu Rozčarování 
z knihy Derrena Browna: Magie a manipulace mysli.

Chci říci, že tu oba píšeme pro publikum a vy už prvními 
slovy stavíte před spoustu ateistů-dekonvertitů bariéru, 
kterou mnozí nedokáží překonat. Chce to nejen inteligenci,
ale i odvahu, aby si člověk přiznal, že v tom příběhu, ve 
kterém se chtěl vidět jako dokonale kladná postava, prostě 
stál na špatné straně. Pokud se má bývalý věřící ještě 
někdy bavit s věřícími, musí především odpustit sobě, že 
dělal totéž, a to znamená vzdát se iluze o sobě. 
Nepředpokládám, že by to dokázal každý. Vlastně to vím.

Proto mám jistou potíž s některými ateisty, která se velmi 
podobá té, kterou mám s věřícími. Totiž tu, že svou 
předpojatostí blokují diskusi. Obdivuji u lidí ochotu mluvit,
ale ještě více naslouchat a snažit se pochopit, protože 

https://www.kosmas.cz/knihy/134969/magie-a-manipulace-mysli/


většina problémů (možná všechny), se kterými jsem se 
v životě mezi lidmi setkal, vyplývala právě z neochoty se 
domluvit.

Nemyslím si, že je možné, abychom se shodli ve všem, 
dokonce ani ve většině názorů, protože pro mě je už 
spojení slov „skeptický teolog“ vlastně oxymoron. 
Základní premisou vědeckého skepticismu je totiž to, že 
bychom neměli věřit tvrzením bez důkazů (cokoli lze bez 
důkazů tvrdit, lze bez nich také odmítnout) a zároveň si 
nedokáži představit, jak lze skloubit dva hodnotové 
žebříčky, když v jednom je víra mezi nejvyššími 
hodnotami a v druhém není hodnotou vůbec, protože je to 
jen způsob, kterým se vyrovnáváme s našimi 
nedostatečnými znalostmi.

V čem tedy vidím smysl takového dialogu? V první řadě je 
potřeba si uvědomit, že se spolkem Sisyfos na některých 
akcích rádi spolupracujeme, ale pokud by zastával oficiální
názor, že exorcismus, byť v té nejmírnější formě, je 
správný ve svém principu, byla by to pro nás opravdu 
nepřekonatelná překážka. Maximální úroveň, na kterou se 
při této debatě můžeme dostat, je stav, kdy jsou potenciální
negativní následky natolik mizivé, že je jako skeptiky 
prostě nezajímají. Pak to ovšem znamená vytyčit hranici 



přípustného a nepřípustného. K nalezení téhle hranice 
ovšem zatím naše argumentace nevede.

Mohou se samozřejmě zatím opřít o NOMA, ne proto, že 
by tato představa fungovala (popravdě je za to budeme také
kritizovat), ale proto, že pokud se důsledky jednání 
neprojevují v realitě, tak není proč se vůči němu 
vymezovat. To, že uznávají tuto hranici a konkrétně 
v případě exorcismu i kde, by ovšem musel deklarovat 
spolek, ne jeden jeho člen, který je shodou okolností 
kněz. Na druhou stranu tady nejsem od toho, abych bojoval
bitvy spolku Sisyfos, ale všichni členové Sisyfa by si měli 
uvědomit, že jejich protivníkem není má kritika, ale 
nejasný postoj spolku.

Pro nás (a teď mohu mluvit obecně za ateisty) je NOMA 
v rozporu se skepticismem, protože nakonec vede k tomu, 
že odmítá uznat existenci nadpřirozených jevů, ale 
připouští existenci nadpřirozených bytostí. které mají mít 
schopnost nadpřirozeně působit.

Lišit se bude přirozeně i náš pohled na církve, protože 
zatímco kněz se bude snažit na jejich činnosti najít to 
nejlepší a zaměřit pozornost na to, jaké by podle něj měly 
být, já jako ateista a kritik se budu snažit ukazovat naopak 
na to nejhorší, co z jejich působení přirozeně vzniká.



Na jednu stranu proto chápu, že jste považoval za důležité 
napsat, že je exorcismus především duchovní služba, na 
druhou stranu touto námitkou jsem se už v předešlém textu
zabýval. To ale nebylo základní premisou mého článku. 

Shrnu, o co celkově šlo:

• Dokládal jsem, že popis exorcismu jako léčení není 
můj vynález, ale že je to běžná prezentace 
exorcismu přímo z úst samotných exorcistů. Přitom 
nepopisují strádání způsobené démony (ano, mluví 
o démonech) jako duchovní, ale jako duševní 
a fyzické (viz popsané symptomy). 

• Doložil jsem, že tento výklad exorcismu je 
mainstreamový, tradiční, naprosto dominantní a že 
je zastáván v nejvyšších patrech církevních 
hierarchií (viz odkazy v předešlém článku). 

• Jde tedy o standardní chápání pojmu „exorcismus“. 
• Pokud je slovo „exorcismus“ použité v jiném 

významu, je třeba to chápat jako „jiný význam“, ne 
jako obecný, protože obecné chápání exorcismu je 
právě takovéto, a jakákoli obecná obhajoba 
exorcismu je obhajobou toho, co mohou diváci 
vidět v příkladech odkazovaných v předchozím 
článku (včetně filmu Bitva se Satanem). 



• Doložil jsem, že pro obranu exorcismu jsou 
používány stejné postupy jako v případě pavěd 
a také že fungovat nebudou. 

Není nenormální, že některá církev (zde římskokatolická) 
zastává několik tvrzení, které jsou ve vzájemném rozporu. 
Tedy proti tvrzení, že oficiální postoj katolické církve je 
takový, jak ho prezentujete vy, stavím oficiální postoje 
a oficiální dokumenty, které také představují postoj 
římskokatolické církve. I naprosto závazný Katechismus 
katolické církve     § 1673   mluví o exorcismu dost jasně:

Když církev veřejně a s autoritou prosí ve jménu Ježíše 
Krista, aby byla některá osoba nebo předmět chráněna 
proti vlivu zlého ducha a vymaněna z jeho poroby, mluví se
o exorcismu. Ježíš jej prováděl (Mk 1,25-26); od něho také 
církev má moc a úkol vymítat zlé duchy. Jednoduchý 
exorcismus se provádí během slavení křtu. Slavný 
exorcismus, nazývaný „velký exorcismus“, může provádět 
jen kněz s dovolením biskupa. Je třeba při tom postupovat 
prozíravě a přesně dodržovat stanovené předpisy církve. 
Exorcismus je zaměřen na vymítání zlých duchů nebo 
vymanění z ďábelského vlivu, a to skrze duchovní 
pravomoc, kterou Ježíš svěřil své církvi. Velmi odlišný je 
případ nemocí, především psychických, jejichž léčení 

http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=1673
http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=1673


náleží do oblasti lékařské vědy. Dříve než se přikročí 
k exorcismu, je tedy důležité se přesvědčit, zda se jedná 
o přítomnost zlého ducha nebo jen o nemoc.

Pokud jde o to, nakolik je tato kritika mířena na vaši osobu,
ano, je to kritika obhajoby exorcismu, kterou jste pronesl 
a o níž jste pravděpodobně dosud přesvědčen, že vyzněla 
jinak, než skutečně vyzněla.

Proč jsem vás obvinil, že máte dvě tváře? Dva tisíce let je 
tady mainstreamové chápání exorcismu takové, jak jsem je 
doložil. Samotný Ježíš v Bibli vymítá démony, kteří „souží 
lidi“. Například v Evangeliu podle Marka Kapitola 5 se 
setkáme ze zastavením krvácení a s posedlostí takovou, jak
ji popisují dnešní exorcisté (člověk posedlý legií démonů). 
Pokud mi tedy kněz vzdělaný v náboženství tvrdí, že 
modlitba osvobození je to hlavní, o co jde, když mluvíme 
o exorcismu, svádí k ní jakoukoli diskusi o něm a trvá na 
tom, že exorcismus není prezentovaný jako léčebný postup 
(tvrzení a popis jsou však v tomto případě v rozporu – 
i toto je v předešlém článku vysvětleno), samozřejmě jej 
hned podezírám ze lži. I když nevím, jestli obelhává mě 
nebo sebe (blind spot).

Je to totiž z mého pohledu absolutní ignorování reality – 
tisíců lidí, kteří prodělávají každý rok vymítání v Evropě, 

http://www.biblenet.cz/b/Mark/5


a pravděpodobně až milionů lidí, z nichž jsou „vymítáni 
démoni“ v obou Amerikách, Africe a Asii (vycházím 
z informace o půl milionu „posedlých“ ročně pouze v Itálii,
i při přepočtu udávaným poměrem žadatelé/vymítaní 100:1
vycházejí závratná čísla – lidí je prostě hodně). Skutečně 
nevěřím, že jde ve všech těchto případech (dokonce, 
vzhledem k prezentování exorcismu, ani většinou) pouze 
o modlitbu osvobození.

Proč nefunguje přirovnání k pomazání nemocných? Už 
jsem viděl mnohokrát v životě lidi prodávat iluze s hezkým
názvem a do téhle kategorie samozřejmě řadím i „boží 
milost“. Nemyslím si, že by to samo o sobě bylo špatné – 
ostatně nejhezčí věci na divadle i v životě jsou iluze – jen 
to zároveň neznamená, že opravdu jsou i jinde než v našich
hlavách, přestože pocity, které vyvolávají, jsou skutečné.

Co se týká útěchy, pokoje a odvahy, tak ty jistě existují, 
a to i bez náboženství, a poskytnout je může každý, kdo je 
schopen trochy vcítění, pokud ovšem z nich přídomek 
„boží“ nedělá něco nadpozemsky nedosažitelného mimo 
církev. Pak by bylo namístě dokázat, že se takové pocity 
liší od těch bez přídomku.

Vaše přirovnání exorcismu k pomazání nemocných žel 
vůbec nefunguje, teď jde spíš o to, nakolik tomu věří 



P. J. Vinš skeptik a nakolik P. J. Vinš člověk, protože kněz 
tomu věřit musí. V diskusi, kterou je ale potřeba vést, je to 
kontraproduktivní.

Zatímco totiž rituál pomazání nemocných opravdu může 
dodat věřícímu člověku odvahu nebo klid, exorcismus klid 
bere, protože je to sugestivní postup utvrzující člověka 
v jeho přesvědčení, že je posedlý démonem (jak jste 
ostatně měl možnost vidět). Ano, my ateisté víme, že 
modlitby a rituály fungují, a dokonce i jak. Za tohle 
poznání vděčíme z velké části nesmírně štědré 
Templetonově nadaci, která tak ráda financuje výzkumy 
vyvracející náboženské představy (snad v očekávání, že 
některou z nich nakonec některý vědec potvrdí). Proto také
víme, že modlitba působí někdy jako placebo a někdy jako 
nocebo.

Napsal jste: „Modlitba se vztahuje k duchovní rovině, která
je výlučným předmětem víry.“

Ano, a víra je základní předpoklad sugesce. Celý rozbor 
působení modliteb vychází tak, že je to skutečně sugesce 
od jejích nejjemnějších typů, jako je autogenní trénink, až 
po hypnózu (např. „porážení duchem svatým“, některé 
stavy při exorcismu). Tomu všemu se v náboženství říká 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16569567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16569567
http://www.osel.cz/1818-modleni-nepomaha-nebo-je-na-skodu.html


modlitba. Opravdu není těžké v odborné literatuře najít 
dostatek dokladů o tom, že jde o stejný stav.

To je také má největší výtka vůči podobným postupům – 
věřící automaticky předpokládají, že modlitba nikdy 
neuškodí (a není to pravda), exorcisté toho typu, který jste 
měl možnost vidět ve filmu Bitva se Satanem, automaticky
předpokládají, že jsou na správné straně a že dělají dobrou 
věc. Přitom ve skutečnosti používají velmi silné metody 
sugesce, aniž mají nejmenší tušení, kolik z pozorované 
„posedlosti“ představuje výsledek jejich snažení.

Zatímco tedy „dary ducha svatého“ jsou pro mě naprosto 
imaginární, důsledky působení sugestivních metod 
vedených bez znalosti rizik a bez zodpovědnosti jsou 
naprosto zřejmé a vědecky zkoumatelné. Právě tak by měly
být viditelné pro každého skeptika.

S pozdravem,
Petr Tomek



Národní pochod pro život 
a rodinu po sobě nechal 
trpkou pachuť zneužitých 
pravomocí
Autor Petr Tomek | 18.04. 2018 

Orwellovský Národní pochod pro život a rodinu  prošel 
Prahou a nechal po sobě trpkou pachuť zneužitých 
pravomocí, protože pod poděkováním za podporu této akce
stála jména Miloš Zeman, prezident republiky, a Jan Wolf, 
radní hl. m. Prahy.

http://pochodprozivot.cz/
http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


Jako občané mohou samozřejmě pan Zeman a pan Wolf 
vyjadřovat podporu, komu chtějí, ale pokud udělují 
takovou podporu z titulu svěřené funkce, je situace výrazně
jiná.

Ve chvíli, kdy zástupce města i nejvyšší zástupce státu 
dávají opakovaně záštitu politicky nátlakové náboženské 
demonstraci propagující „jediný správný názor“, se pak já 
jako člověk – ateista zastávající právo ženy na nakládání se
svým tělem – musím ptát: Jsem ještě občanem této 
republiky, nebo už mám jiný status? Nějaký podřadnější s  
omezenějšími právy? Je tohle ještě Česká republika, nebo 
už Gileád?

https://www.csfd.cz/film/481213-pribeh-sluzebnice/prehled/


Kromě náboženských organizací najdete v poděkování 
organizátorů také organizace placené z našich daní jako 
České dráhy, národní dopravce, nebo Dopravní podnik hl. 
m. Prahy. To přidává myšlenkám na morálnost či 
nemorálnost daní další rozměr.

Na druhou stranu uznávám, že ani mnoho vzdělaných 
a inteligentních lidí nechápe, co je na Národním pochodu 
pro život a rodinu vlastně špatně. Je snad špatně rodina? Je 
snad špatně život?

Zkusím tedy popsat, před jaké volby nás tito nadšení 
dobroserové staví. Dobroserství je totiž přesně to, co dává 
této akci rozměry tragédie. Všichni ti lidé pochodující 
v průvodu si samozřejmě myslí, že dělají dobrou věc. Došli
k tomu na základě porady s kněžími a dlouhým 
přemýšlením o tom, co je to vlastně hřích. Nějak při tom 
ale zapomněli na spoustu dalších věcí. Třeba že by měli 
zůstat lidmi i vůči ostatním lidem.

V první řadě si ale musíme trochu ujasnit slovníček. Pokud
se prolifisté baví o „dětech“, nemyslí tím ona kučeravá 
stvoření, která si s sebou vodí do průvodu, ale vztahují jej 
už na zygoty – před kratičkou dobou oplozené pohlavní 
buňky (kterých se ovšem jinak štítí).

https://www.youtube.com/watch?v=WfZCvBP9eXI


V
Vlevo dítě podle obecné představy, vpravo zygota – dítě podle 
slovníku Pro-Life.

Pokud je žena zdravá, zárodek se vyvíjí správně, nepřijdou 
žádné komplikace a dítě je chtěné, znamená tento posun 
jen výrazovou neshodu. Trochu jinak je to ale právě 
v případě Hnutí Pro život, které se snaží přenést takto 
chápaný pojem „dítě“ do lékařské etiky.

Kdyby se jim to povedlo, stala by se oplozená zygota 
rovnou v lidských právech jakémukoli člověku. Měla by 
tedy například nárok na právního obhájce.

Samozřejmě, že nebylo možné, aby se něčeho takového 
nechytili autoři Trolley problem memes a nesrovnávali 

https://www.facebook.com/TrolleyProblemMemes/


hodnotu 1000 zmražených oplozených lidských embryí se 
skutečným dítětem.

Realita ze zemí ovládaných křesťany je ale mnohem horší. 
Posun lidských práv až na úroveň zárodků bez 
rozlišitelných orgánů, případně poškozených plodů 
neschopných života, jejichž donošení ohrožuje ženy na 
životě, má samozřejmě hrozné důsledky, a to i kdyby se 
proti nim chtěli věřící typu Marka Orko Váchy ohánět 
statistikou.



Při velkém počtu lidí představují i nízké poměrné hodnoty 
velmi vysoká čísla a není představitelné žádné konkrétní 
množství oplozených vajíček, které by vyvážily život 
jediné ženy.

Druhým pojmem, na který si musíme dát pozor, je „duše“. 
Podle prolifistů duši daruje Bůh okamžikem oplození. 
(Nijak jim nevadí, že si tak za svého boha zvolili náhodu.) 
To s sebou nase spoustu nechutných následků. Víme, že v 
katolickém Polsku jsou děti vzniklé z umělého oplození 
považovány za zrůdy a šikanovány ve školách i na 
úřadech.



Polští katoličtí kněží běžně přirovnávají metodu in-vitro 
k nacistickým praktikám.

Aktuálně: Polští duchovní bojují proti dětem ze zkumavky

Novinky: První polské dítě „ze zkumavky“ vystoupilo 
z     katolické církve  

Poland’s bishops warn against law allowing in vitro 
fertilization

Jak je vidět, víra v existenci duše má ve skutečnosti 
destruktivní následky pro děti z umělého oplození a jejich 
rodiny.

Ateista sleduje pozoruhodný okamžik, kdy spermie proniká do vajíčka.
Věřící vidí Boha vkládajícího do „zárodku“ lidskou duši.

https://www.archbalt.org/polands-bishops-warn-against-law-allowing-in-vitro-fertilization/
https://www.archbalt.org/polands-bishops-warn-against-law-allowing-in-vitro-fertilization/
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/307102-prvni-polske-dite-ze-zkumavky-vystoupilo-z-katolicke-cirkve.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/307102-prvni-polske-dite-ze-zkumavky-vystoupilo-z-katolicke-cirkve.html
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/polsti-duchovni-bojuji-proti-detem-ze-zkumavky/r~i:article:778099/


Především je to ovšem nejradikálnější náboženské pojetí 
člověka v celých lidských dějinách. Nikdy dříve nebyl 
status člověka přiznáván jednobuněčnému organismu a je 
otázka, zda bychom pak neměli respektovat právo na 
lidskou důstojnost i rakovinným buňkám HeLa 
pěstovaným v laboratořích po celém světě. Pro jistotu 
napíši IRONIE, protože vzhledem k současné argumentaci 
hnutí Pro Life si nemohu být jist tím, že by to někdo 
skutečně nemohl vzít vážně.

Je třeba říci, že u nás jsou interrupce legální do 12. týdne 
těhotenství, s doporučením lékaře až do 24. týdne. 
V případě komplikací má pak vždy přednost život matky. 
Současný přístup lékařské etiky tedy odráží lidskou 
ontogenezi dostatečně.

Většina žen podstupujících interrupce také není velmi 
mladá či nezletilá, jako v silně křesťanských zemích, ale 
naopak jde o ženy již vychovávající děti. Rozhodují se tedy
na základě svých ekonomických, ale i psychických 
a fyzických možností. Jde často o miniinterrupce 
prováděné do 8. týdne těhotenství.

Absolutní absurditou je, že si chce Hnutí Pro život 
připisovat zásluhy za snížení počtu interrupcí. Zároveň 
totiž propaguje znepřístupnění antikoncepce. Ve 



skutečnosti klesá počet interrupcí všude, kde je dostupná 
antikoncepce, informace o sexu a plánovaném rodičovství. 
Pro srovnání šestimiliónový El Salvador, který má „kulturu
života“ jako standardní přístup, se může „pyšnit“ za roky 
2005 až 2008 celkem 19 290 ilegálními potraty. Je 
odhadováno, že při těchto zákrocích umírá nejméně 11 % 
žen (z těch, které zákrok podstupují). Jde tedy o přes dva 
tisíce zbytečně mrtvých žen.

Malou třešničkou na konec je označení celého pochodu za 
„národní“. Vzhledem k náladám a názorům v českém 
národě, kde 3/4 občanů považují církve za nedůvěryhodné, 
nelze rozhodně tvrdit, že by toto označení mělo něco 
společného se skutečným národem, zato tu lze najít ve 
spojení s politickou nátlakovou akcí a s nedávnými 
důsledky působení řkc na Slovensku a v Polsku jisté styčné
body s nacismem.

Global Voices: Rozhodnout se pro potrat je v Chile stále 
ještě nelegální

Česká televize: Cesty víry – Pro život

Česká televize: Národní pochod Pro život a rodinu

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/218411000100407/obsah/612026-narodni-pochod-pro-zivot-a-rodinu
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/417235100051006-pro-zivot
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„Pornografie je špatná. 
Ano.“
Autor Jelena Lenka Příplatová | 23.04. 2018 

Říká si zřejmě průměrný americký věřící, zatímco slintá 
před obrazovkou anebo nad časopisem. A má naprostou 
pravdu, protože přinejmenším u něj se uspokojení ze 
sexuálního aktu se sledováním porna signifikantně snižuje. 
Může za to ale skutečně pornografie, anebo spíš jeho víra?

Američtí výzkumníci Samuel L. Perry a Andrew L. 
Whitehead publikovali z počátku letošního roku studii, 
v níž se na základě dosavadního výzkumu rozhodli zjistit, 
zda je konzumace pornografických materiálů skutečně tak 
problematická, jak se občas tvrdí, tedy přesněji, zda to platí
u mužů i u žen a bez ohledu na jejich náboženský zápal.

Pokud si sem jdete jen pro uklidnění, buďte bez obav: jste-
li nevěřící nebo žena, můžete se bez výčitek vrátit k tomu, 
co jste právě sledovali: míra vašeho sexuálního uspokojení 
se pravděpodobně nijak nezmenší. Pokud jste však muž, 
který se hlásí se k nějakému náboženství, pravidelně 
(alespoň 2x – 3x do měsíce) navštěvuje náboženské 

http://www.osacr.cz/author/jelena/


obřady, a Bible je pro něj více než jen sbírka více či méně 
historických a legendárních příběhů, sorry. Vám se 
evangelia[1] (doufejme) dostává někde jinde.

Někteří čtenáři se možná s takto rychlým uklidněním 
nespokojí; těm zkusím studii přiblížit poněkud detailněji, 
a začnu pěkně od začátku testovanými hypotézami[2]:

1. Častější sledování pornografie bude negativně 
asociováno[3] se sexuálním uspokojením u mužů, 
ale nikoli u žen. 

2. Negativní asociace mezi konzumací pornografie 
a sexuální satisfakcí bude silnější u těch, kteří se 
častěji účastní náboženských obřadů, a slabší až 
zcela nepřítomná u těch, kteří se jich účastní jen 
zřídka nebo vůbec. 

3. Negativní asociace mezi konzumací pornografie 
a sexuální satisfakcí bude silnější u těch, kteří 
přikládají vyšší význam Bibli, nežli u těch, kteří 
Bibli přikládají význam menší. 

V rámci studie byl využit náhodně vybraný vzorek dospělé 
americké populace oslovený v rámci Baylor Religion 
Survey (BRS) v roce 2017. Průzkum BRS byl proveden 
pomocí papírových dotazníků, které respondenti vyplnili 
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a odeslali poštou pořádající organizaci[4]. Výzkumníky 
přitom zajímaly odpovědi na následující otázky:

• Jak jste celkově spokojeni se svým sexuálním 
životem? (Zodpovídáno na pětibodové škále od 
1 = zcela nespokojen/a po 5 = zcela spokojen/a) 

• Jak často využíváte internet k návštěvě stránek 
s obsahem pro dospělé? (Zodpovídáno na 
pětibodové škále od 0 = nikdy po 4 = několikrát 
denně) 

• Jak často navštěvujete náboženské obřady na 
místech určených k uctívání? (Zodpovídáno na 
škále od 0 = nikdy po 7 = několikrát týdně) 

• Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje vaše 
osobní přesvědčení o Bibli? (Bible říká přesně to, 
co v ní stojí. Měla by být chápána doslovně, slovo 
od slova, a to ve všech oblastech. – Bible je zcela 
pravdivá, ale neměla by být chápána doslovně, 
slovo od slova. Význam textu musíme 
interpretovat. – Bible obsahuje lidské omyly. – 
Bible je starodávnou knihou dějin a legend. – 
Nevím.) 

Kromě toho bylo třeba sledovat i potenciální zavádějící 
proměnné[5]. Člověk může být se svým sexuálním životem
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nespokojen například proto, že zrovna nemá partnera, 
anebo se mu nedostává styku tak často, jak by chtěl. Z toho
důvodu se studie zajímala i o to, zda je respondent právě 
v romantickém vztahu, jaká je četnost jeho sexuálních 
styků, kolik je mu let, jaké je jeho rasové pozadí (binární 
proměnná bílý – nebílý), kolik má dětí mladších 18 let 
a jaké je jeho dosažené vzdělání a socioekonomický status 
(redukovaný na roční příjem domácnosti). Otázka na 
náboženskou afiliaci nabízela možnosti: Protestant – 
Evangelikál, Protestant – hlavní proud, Protestant – 
černošské proudy, Katolík, Jiné, Bez náboženské 
příslušnosti.

První hypotéza není z ateistického hlediska příliš důležitá, 
zmíníme tedy snad jen zjištění, že u žen, na rozdíl od 
mužů, nehrála frekvence konzumace pornografických 
materiálů signifikantní roli[6] v míře sexuálního 
uspokojení (potvrzení první hypotézy), které bylo 
(pozitivně) korelováno především s frekvencí sexuálního 
styku a frekvencí návštěv náboženských obřadů. Zajímavé 
je snad ještě to, že, opět na rozdíl od mužů, jsou ženy 
o něco méně sexuálně spokojené, nacházejí-li se právě 
v romantickém vztahu [7].
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O dost zajímavější obrázek získáváme u mužů, u nichž je 
celkově konzumace pornografických materiálů negativně 
korelována se sexuální spokojeností. Když se však na celou
věc podíváme podrobněji, zjistíme, že pro ty muže, kteří 
náboženské obřady navštěvují zřídka nebo nikdy je 
asociace jen velmi slabá, a sílí u těch, kteří navštěvují 
náboženské obřady minimálně 2x – 3x do měsíce. Muži, 
kteří odpovídali, že často navštěvují náboženské obřady, 
a často konzumují pornografické materiály, měli přitom 
nejnižší hladiny sexuálního uspokojení. Tím je potvrzena 
hypotéza číslo dvě.

Kromě návštěv náboženských obřadů hrálo roli i to, jak 
moc vážně brali respondenti Bibli. U těch, kteří ji 
považovali za sbírku historických příběhů a legend, neměla
konzumace pornografie prakticky žádný vliv na sexuální 
uspokojení. Naopak u biblických literalistů, tedy těch, kdo 
věří v doslovnou pravdivost zmiňované historické 
publikace, byla míra konzumace pornografie signifikantně 
negativně korelována s mírou sexuálního uspokojení. Tolik
k hypotéze číslo tři, i ta se zdá být potvrzená.

Jak si potvrzení všech tří hypotéz vyložit? Za zjišťovanou 
„škodlivostí” pornografie možná vůbec nestojí pornografie 
sama o sobě, ale stud věřících osob a jejich výčitky spojené



s domnělým pácháním hříchu. To ostatně odpovídá 
i výzkumům, při nichž nábožensky založení respondenti 
skutečně uváděli, že při užívání pornografických materiálů 
cítí značnou vinu a kognitivní disonanci kvůli porušování 
vlastních morálních přesvědčení týkajících se sexuální 
zdrženlivosti a chtíče.

Tento výzkum samozřejmě nemůže být poslední tečkou za 
škodlivostí nebo prospěšností pornografie. Chyběla v něm 
například otázka, zda zpovídaní sledují porno spíše 
o samotě anebo s partnerem. To je důležité, protože některé
z dřívějších studií poukázaly na to, že pronografie sdílená 
s partnerem může mít pozitivní vliv na sexuální život, 
zatímco ta sledovaná o samotě spíše negativní. A i toto 
může souviset s náboženskou vírou partnerů – zatímco 
u silně nábožensky založených párů lze očekávat spíše 
sledování porna o samotě a potají, což se bude pojit s další 
vlnou výčitek a stresujících situací, slaběji věřící či zcela 
nevěřící páry budou zřejmě nakloněni společnému 
sledování, bez tajemství a obav z odhalení. A protože to 
není jediný háček této studie, můžeme se v blízké 
budoucnosti pravděpodobně těšit na další várku 
vzrušujících výzkumů v tomto směru.



Zdroj: Perry, S. L., & Whitehead, A. L. (2018). Only bad 
for believers? Religion, pornography use, and sexual 
satisfaction among American men. Journal of Sex 
Research. 
doi: https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1423017; PDF 
(na researchgate.net)

edit: Opravda špatné formulace u odpovědi na třetí 
hypotézu. Díky Zephramovi za upozornění.

[1] Tedy v překladu „dobrých zpráv“

[2] Hypotéza je testovatelné a na dřívějších výzkumech 
založené tvrzení, které se výzkumníci snaží potvrdit nebo 
vyvrátit. Měla by být založena na co největším počtu 
faktických zjištění (pozorování) a snažit se je vysvětlit. 
Pokud je v rámci výzkumu potvrzena, neznamená to ještě, 
že je definitivně prokázána – toho ve vědě nelze 
dosáhnout. Hypotéza, která dostatečně dlouho odolává 
snahám o falzifikaci (vyvrácení) se může stát vědeckou 
teorií.

[3] Negativní asociace znamená souvislost dvou jevů, 
přičemž s nárůstem jednoho jevu klesá ten druhý a naopak.
Možná se častěji setkáváte s termínem korelace; dá se říct, 
že korelace je zvláštní případ asociace, kdy je vztah mezi 
pozorovanými jevy lineární. Při této příležitosti si dovolím 
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ještě zmínit, že souvislost (asociace, korelace) neznamená 
příčinnost (kauzalitu). Dva jevy se mohou vyskytovat 
společně, jeden ale nemusí být příčinou toho druhého.

[4] Jak to tak bývá, návratnost takto distribuovaných 
průzkumů je nevelká, v tomto případě dosahovala 13,6 %; 
od vzorku 11 000 oslovených se podařilo získat 1 501 
vyplněných dotazníků.

[5] Zavádějící proměnné mají vliv na pozorované 
proměnné a mohou ovlivnit výsledek experimentu. Pokud 
vaše hypotéza například předpokládá závislost konzumace 
zmrzliny na času stráveném v plavkách, pozorování vám 
vaši hypotézu pravděpodobně potvrdí. Ve skutečnosti jsou 
ale jak konzumace zmrzliny, tak čas strávený v plavkách 
pravděpodobně závislé na proměnné, se kterou vaše příliš 
jednoduchá hypotéza nepočítala: na venkovní teplotě. 
Venkovní teplota je tedy v tomto případě zavádějící 
proměnnou.

[6] Signifikantní výsledek ve statistice znamená, že nějaká 
souvislost vyšla nikoli vlivem náhody, ale že tam skutečně 
je. Zpravidla se jako signifikantní výsledek bere ten, kdy je
pravděpodobnost, že vyšel jen náhodně menší nebo rovná 
5 %. Nutno ovšem upozornit, že souvislost může být sice 
signifikantní, ale přesto zcela nedůležitá – i velice slabá 
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souvislost může být signifikantní, její dopad ovšem bude 
zcela mizivý. Ve vědě se sluší reportovat souvislosti, které 
jsou zároveň signifikantní a mají nějaký reálný dopad. 
Pokud by například míra sexuálního uspokojení klesala 
o setinu procenta s každými sto hodinami sledovaného 
porna měsíčně, mohla by taková souvislost klidně být i 
signifikantní, reálný dopad pornografických materiálů na 
sexuální život konzumentů by byl ovšem zcela 
zanedbatelný.

[7] Nutno podotknout, že tahle problematika bude přece 
jenom o něco složitější. Pokud vás to zajímá, mrkněte se, 
jak ji diskutují sami autoři – tady je to přece jenom trošku 
mimo téma.

http://www.osacr.cz/2018/04/23/pornografie-je-spatna-ano/#_ftnref7


Útok na náboženskou 
svobodu v Pákistánu: 
seznamy apostatů a povinné 
uvádění náboženství 
Autor Honza Werner | 03.05. 2018

Pákistán je zemí, v souvislosti se kterou lze o náboženské 
svobodě mluvit leda tak v nadsázce. Tvrdé protirouhačské 
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zákony, protiteroristické jednotky zasahující proti 
nevěřícím a ateistickým hnutím, perzekuce náboženských 
menšin typu Ahmadíji, kriminalizace odpadnutí od islámu, 
to jsou jen některé z hlavních součástí doslova smrtícího 
pákistánského mixu směrem k náboženské svobodě. 
Ačkoliv by si mnozí mohli pomyslet, že hůře už být 
nemůže, tak vězte, že může. V březnu totiž pákistánský 
Nejvyšší soud v Islamabádu rozhodl o zřízení národní 
databáze obyvatel, kteří odpadli od islámu, tedy těch, kteří 
se islámu dobrovolně zřekli.
Soudce Shaukat Aziz Siddiqui, který v celé věci 
rozhodoval, „seznam apostatů“ objednal u NADRA 
(National Database and Registration Authority), jedné ze 
státních agentur spadajících pod ministerstvo vnitra. 
V seznamu však nebudou pouze jména – soud nařídil, aby 
seznam kromě jmen obsahoval i věk, jména rodičů a 
dokonce i historii cest mimo Pákistán všech „odpadlíků“. 
I když by se mohlo zdát, že se jedná o další krok 
pákistánského boje proti ateismu poté, co Pákistán loni 
pozavíral čelní představitele organizace Atheist & Agnostic
Alliance Pakistan a poté, co taktéž loni uzavřel dohodu 
s Facebookem a Twitterem o reportování „rouhačských 
příspěvků“, není tomu tak. Nejnovější soudní rohodnutí má
co do činění s dlouholetým bojem Pákistánců proti 
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stoupencům náboženského hnutí Ahmadíja, ke kterému se 
dle různých odhadů v Pákistánu hlásí 600 000 – 4 900 000 
obyvatel. Rozsah mezi nejnižším a nejvyšším 
odhadovaným číslem je tak velký právě proto, že stoupenci
Ahmadíji čelí nejen v Pákistánu, ale prakticky ve všech 
muslimských zemích rozsáhlým perzekucím a například 
v Pákistánu mají v podstatě méně práv, než ostatní 
obyvatelé, tedy muslimové.

Ahmadíja je náboženským hnutím, které vzniklo právě 
v Pákistánu na sklonku 19. století a zjednodušeně by se 
dalo říct, že na islám navazuje. Zakladatelem byl prorok 
Mirza Gulám Ahmad, který islám v řadě ohledů 
reformoval, a například stanovil, že džihád mečem již dále 
není přípustný pro získávání nového území a že je možné 
jej užívat výhradně jako obranu. Potíž je však v tom, že 
v rámci islámské teologie je prorok Muhammad považován
za tzv. „pečeť proroků“, za posledního proroka 
abrahámovského Boha, který lidem zvěstuje finální 
a dokonalou verzi abrahámovského monoteismu, tedy 
islám. Už jen samotný fakt, že je Mirza Gulám Ahmad 
„prorokem“, je z pohledu islámu projevem rouhání, jelikož
tím popírá to, že Muhammad byl pečetí proroků. A to je 
i důvod, proč jsou ahmadíjovci perzekuováni po celém 
islámském světě, ať už v sunnitských či šiítských zemích. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya_by_country


Zatímco sunnitský i šiítský islám tedy vidí v Ahmadíji 
neislámskou heretickou sektu, samotní ahmadíjovci se za 
muslimy považují (byť s nutným přívlastkem 
„ahmadíjští“), čímž je ještě více přiléváno do ohně. 
Pákistánská ústava z roku 1974 o nich pojednává výslovně 
jako o „nemuslimech“. V Pákistánu také existuje řada 
zákonů, které Ahmadíju nejrůzněji regulují či kriminalizují 
některé z jejich náboženských rituálů. Více o problematice 
si můžete přečíst v angličtině zde.

Takto v Pákistánu vypadá on-line žádost o prodloužení doby platnosti 
pasu. Mimo jiné musíte uvést, že jste muslimem, že neuznáváte, že by 
byl prorokem kdokoliv po Muhammadovi a že zakladatele Ahmadíji 
považujete za heretika. Náboženská svoboda v Pákistánu v praxi.
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Celé aktuální rozhodnutí pákistánského soudu má kořeny 
právě v domněnce, že v uplynulé době zhruba 10 000 lidí 
formálně požádalo o změnu náboženství, odpadlo od 
islámu a „přestoupilo“ právě k Ahmadíji. Ve skutečnosti 
samozřejmě nejde o to, že by oněch 10 000 Pákistánců 
bylo muslimy a náhle se z nich stali stoupenci Ahmadíji. 
Ahmadíjovci byli celou dobu, v určitém momentu však 
pouze formálně odpadli od islámu, který předtím museli 
mít zapsaný v identifikačních dokladech. Rozhodnutí 
soudu ostatně navazuje na předchozí nedávné rozhodnutí 
stejného soudu, který nařídil, že kolonka „náboženství“ 
i nadále zůstane povinnou součástí pákistánských 
„občanek“, a že žádné změny v tomto ohledu nejsou 
přípustné.

Součástí soudního rozhodnutí navíc nově je i to, že 
obyvatelé musí povinně uvádět své náboženství při 
podávání žádostí o různé doklady. Například při žádosti 
o prodloužení platnosti pasu musí dokonce výslovně 
uvádět, že se nehlásí k hnutí Ahmadíja (viz obrázek výše). 
Stoupenci Ahmadíji se tak v Pákistánu dostávají do ještě 
obtížnější situace, než ve které bylo doposud – velice 
snadno se nyní může stát, že zůstanou bez dokladů, což by 
pochopitelně mělo řadu důsledků, nebo budou muset při 
žádosti o doklady svou náboženskou identitu zapřít 

https://www.reuters.com/article/us-pakistan-religion-law/in-blow-to-minorities-pakistani-court-orders-citizens-to-declare-religion-idUSKCN1GL28T


a uvádět, že jsou muslimové. Ahmadíjovcům se v důsledku
soudního rozhodnutí ztíží i možnost pracovat pro stát. 
Nově totiž budou muset své náboženství uvádět i všichni 
uchazeči o práci ve státních strukturách. A aby toho nebylo 
málo, ti, kteří budou svou náboženskou identitu skrývat či 
různě maskovat, se nově dle soudu dopouštějí zločinu 
vlastizrady.

Zajímavostí a perličkou na závěr je, že k soudu byl jakožto 
odborník přizván Hafiz Hassan Madni, profesor na 
University of Punjab ve městě Lahore. Madni soudu řekl, 
že osoba, která opustí islám pro jinou víru je „apostatou“ 
a zaslouží si být potrestána. Odborník Madni vidí v lepším 
světle než ahmadíjovce dokonce i ateisty, a to už je tedy co 
říct. Madni doslova uvedl, že „ahmadíjovci jsou více 
nebezpeční než nevěřící, nejsou to ani muslimové ani 
křesťané a pouze se schovávají za islám“. Profesor Madni 
pak závěrem soudu doporučil, aby se soudci nestávali 
žádní nemuslimové. Něco mi říká, že v zemi jako je 
Pákistán, ve které je náboženská nesvoboda zakořeněna 
přímo v tamní legislativě, si s tím profesor Madni jistě 
nemusí dělat žádné starosti. Nemuslim se zde soudcem 
stane skutečně jen velmi těžko.

https://www.rabwah.net/pakistani-court-orders-list-people-left-islam/amp/


Sčítání 2021: Zbytečná 
otázka – náboženství? 
Autor Petr Tomek | 14.05. 2018 

V roce 2021 plánuje stát nové sčítání lidu. Kromě jiných 
otázek z něj vypadne také otázka na náboženské vyznání. 
Bude to poprvé od roku 1921. Můžete mě podezírat ze 
zaujatosti nebo paranoii, ale tak nějak za tím cítím ruku 
římskokatolické církve (řkc). Pokud zmizení otázky přímo 
neiniciovala, tak jí přinejmenším velmi hraje do karet. 
Pokusím se vysvětlit proč a možná vám to nakonec 
nepřijde ani tak absurdní.

Když se bavíme o sčítání věřících, nikdy bychom neměli 
zapomínat na jinou událost a to církevní rekvizice (nelze 
nazývat restitucemi akci, při které jsou obdarovávány 
subjekty, které nemohly být poškozeny, protože v dané 
době neexistovaly, nebo vydávání věcí, které údajnému 
majiteli nikdy nepatřily), které vstoupily 
v platnost Zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a     náboženskými společnostmi   roku 2013. Kromě různých 
jiných problémů, jako je drastické podhodnocení pozemků 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-428
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-428
https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/3412-kazdy-verici-apostolske-cirkve-ktera-vznikla-v-roce-1989-dostane-od-statu-214-093-korun-absurdity-cirkevnich-restituci.htm?pg=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Restituce
http://lidovyslovnik.cz/index.php?dotaz=rekvizice
http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


„vracených“ církvím, je tu ještě jedna okolnost, která stojí 
za pozornost.

V roce 1948 bylo u nás přibližně 94% věřících. To 
odvozuji na základě sčítání z roku 1950. V poměru 
k celkovému počtu obyvatel bylo římských katolíků 
76,35%. V roce 2011 se k tomuto vyznání ale přihlásilo už 
pouze 10.37%. Vzhledem k tomu, že křivka úbytku 
věřících postupovala dosud bez výkyvů šikmo dolů, dá se 
předpokládat, že ještě nedosáhla reálného minima.

Pokud bychom měli vycházet z počtu lidí navštěvujících 
bohoslužby, dostali bychom se k nějakým čtyřem stům 
tisícům věřících. I tohle tvrzení má ale háček. Je to totiž 
příliš starý údaj. V roce 2009 nebyly výsledky z rozhodnutí
České biskupské konference zveřejněny a následující 
sčítání je poněkud pochybné protože bylo uvedeno, že 
v roce 2014 došlo ke změně metodiky: sčítání proběhlo 
v říjnu a započteni byli i ti, kteří z různých důvodů nebyli 
návštěvy bohoslužeb fyzicky schopni, tedy takoví, kteří 
sledovali bohoslužby přes televizi nebo rozhlas.

Vzhledem k tomu, že nemůžeme usoudit, jestli by se tito 
lidé vůbec mše zúčastnili, pokud by toho byli fyzicky 
schopni, a nemáme ani žádný doklad o tom, jak byli tito 



lidé zjišťováni, můžeme celkem odůvodněně prohlásit, že 
jde o údaj zcela vycucaný z prstu.

Z průzkumů provedených Eurobarometrem a Univerzitou 
St. Mary z londýnského Twickenhamu a Katolickým 
institutem v Paříži můžeme odhadovat, že počet věřících 
opravdu v nejbližší době neporoste. Věková struktura řkc 
pak napovídá, že počet jejích věřících je závislý spíše na 
rychlosti vymírání.
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muži ženy

Chci tím říci, že zatímco počet věřících (a u nás především 
katolíků) stále klesá, převádění majetku teprve začalo. To, 

https://www.stmarys.ac.uk/research/centres/benedict-xvi/docs/2018-mar-europe-young-people-report-eng.pdf
https://www.stmarys.ac.uk/research/centres/benedict-xvi/docs/2018-mar-europe-young-people-report-eng.pdf
https://www.stmarys.ac.uk/research/centres/benedict-xvi/docs/2018-mar-europe-young-people-report-eng.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf


co se nám tady vytváří, je tedy velmi malá, ale finančně 
nesmírně silná skupina.

Zajímavé je, že se v oficiálním censu České republiky 
s touto otázkou nově nepočítá, přestože právě srovnání 
náboženského vyznání, jeho proměn, a věkové skladby 
věřících obyvatel naší země a jeho zasazení do evropského 
kontextu patří mezi „Národní priority orientovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.“ které byly 
schválené usnesením vlády ČR č. 552 ze dne 19. července 
2012.  Konkrétně jde o sekci Sociální a kulturní výzvy, bod
3.4.1 Reflexe role náboženství v současné české 
společnosti a v globálním kontextu, volněji ovšem souvisí 
s celým bodem 3. Kultura, hodnoty, identita a tradice. 
Počínaje letošním rokem musel každý ze standardních 
projektů podávaných v rámci soutěže Grantové agentury 
České republiky obsahovat přihlášení se k prioritám, 
k nimž se vztahuje. Pro oficiální sčítání lidu, které může 
právě v této otázce přinést z hlediska sociologické 
metodologie nejzásadnější výsledky, však zřejmě tyto 
priority zas tak moc prioritní nejsou. Samozřejmě, tato 
otázka je z metodologického hlediska zapeklitá, nikoli 
ovšem neřešitelná – průzkumy náboženského smýšlení 
obyvatel totiž rozhodně provádět lze, a právě celostátní 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=653383
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=653383


census je patrně nejmocnějším nástrojem, jaký si na to lze 
vůbec představit.

A co na to Jan Tleskač? Vlastně ne. Co na to kardinál 
Duka? „Církev má vlastní statistiky.“

Ano, víme…

Ještěže to mohou alespoň všichni nakonec hodit na rytíře 
Jedi.

iDnes: Stát plánuje další sčítání lidu v roce 2021. Tentokrát
bez rytířů Jedi

 

Poznámka: Děkuji Jeleně za doplnění.

https://zpravy.idnes.cz/scitani-lidu-rytiri-jedi-dotazniky-vyznani-vybaveni-bytu-online-sber-dat-1r0-/domaci.aspx?c=A180509_210320_domaci_fer
https://zpravy.idnes.cz/scitani-lidu-rytiri-jedi-dotazniky-vyznani-vybaveni-bytu-online-sber-dat-1r0-/domaci.aspx?c=A180509_210320_domaci_fer


Ateisté ČR odsuzují snahu 
o cenzuru umění z 
náboženských důvodů 
v Brně 
Autor Honza Werner | 15.05. 2018 

Koncem března vzbudila nevídaný celospolečenský ohlas 
divadelní hra Naše násilí a vaše násilí chorvatského 
režiséra Olivera Frljiče, která bude koncem května uvedena
v rámci festivalu Divadelní svět Brno. Tento ohlas však 

http://www.osacr.cz/author/honzawerner/
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2015/08/ateiste_cr.jpeg


nespočíval v tom, že by snad Čechy pohltila divadelní 
horečka a nezkrotná touha vyrazit za kulturou. Důvody 
byly přesně opačné – na hru, režiséra, festival i jeho 
pořadatele se snesla bouřlivá vlna kritiky a vzduchem 
začala létat slova jako „vlastizrada“, „perverznost“, 
„psychopati“ a mnohá další. Příčinou tohoto vzrušení je 
jedna konkrétní scéna z této hry, ve které Ježíš znásilňuje 
muslimku. Jako Ateisté ČR ctíme právo každého na kritiku
a jsme přesvědčeni, že možnost svobodně a třeba i velmi 
ostře kritizovat cokoliv, uměním počínaje a politikou 
konče, je elementární součástí svobodné společnosti.

Existuje však zásadní rozdíl mezi kritikou, vyjádřením 
nesouhlasu či znechucením, a snahou o zakazování 
a cenzuru. Zmíněná divadelní hra se v uplynulých týdnech 
stala terčem pokusů o její zákaz přímo na brněnské radnici,
lidovci ani komunisté, kteří vyjmutí hry z festivalu 
navrhovali, však naštěstí neuspěli a stažení hry z programu 
festivalu neprošlo. Považujeme však za skandální, že nejen
primátorův náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL), ale i 
kardinál Duka a čeští biskupové usilovali o zákaz hry kvůli
tomu, že ji považují za „rouhačskou“ a náboženství 
urážející. Rouhání je imaginárním zločinem a obviňování 
z něj představitelé rozličných náboženství, v našich 
končinách pak především katolická církev, historicky 



užívali jako bič vůči všem, kteří nesouhlasili s oficiálním 
náboženským výkladem světa, kteří náboženství 
podrobovali kritice, ale i vůči těm, kteří byli jednoduše 
nepohodlní. Není tomu konec konců tak dávno, kdy jsme 
to samé zažívali v době před listopadem 89.

Je příznačné, že poprvé od pádu komunismu, kdy si stát 
usurpoval právo rozhodovat o tom, co je a není umění, a na
základě toho poté umění dělil na povolené a zakázané, to 
jsou právě křesťané a představitelé katolické církve, kdo ve
stejném duchu a se stejnými argumenty (rouhání stačí 
vyměnit za svátost Strany a nekritizovatelnost režimu) 
usiluje o to samé, o něco, o čem jsme si mysleli, že 
s pádem totality definitivně zůstalo jen temným stínem 
minulosti. Nádech absurdna pak celé věci dodává to, že 
„svoboda“ je ústředním tématem letošního ročníku 
zmiňovaného brněnského divadelního festivalu.

Naštěstí však již nežijeme ani v autoritářském 
komunistickém režimu, ani v době, kdy církev třímala moc
a měla monopol na veškerý výklad světa. To, že se 
náboženství – ať už jakékoliv – cítí být něčím uraženo, 
nezavdává žádný důvod pro to, aby se daná věc 
zakazovala. Umělecká svoboda vždy představovala určitý 



lakmusový papírek na vahách svobody společnosti a dnes 
tomu není jinak.

Jako Ateisté ČR nechceme nijak hodnotit hru samotnou, 
jelikož jsme ji (pravděpodobně na rozdíl od všech jejích 
kritiků) neviděli. Vyjadřujeme však hluboký nesouhlas se 
snahami o cenzuru nejen této hry, ale jakéhokoliv umění 
a obecně jakýchkoliv projevů kvůli rouhání a kvůli tomu, 
že něco uráží náboženské cítění věřících. Zákon 
kriminalizující urážku náboženského cítění před několika 
lety podepsal ruský prezident Putin a tento typ 
protirouhačských zákonů je platný ve většině islámského 
světa, kde je svoboda umění i projevu značně limitována. 
Určitě si nepřejeme, abychom se těmito zeměmi inspirovali
a znovu zde vyvolávali tyto nebezpečné duchy minulosti.

Za spolek Ateisté ČR

Jan Werner, Petr Tomek a Jelena Lenka Příplatová



Odpověď Rady Českého 
rozhlasu na stížnost 
Autor Petr Tomek | 20.05. 2018 

Na počátku dubna 2018 jsem si v článku Sváteční kapka 
nenávisti z velikonočního Radiožurnálu postěžoval na 
výrok  pátera Petra Prokopa Siostrzonka, který padl 
v rozhovoru s Lucií Výbornou. Stížnost jsem odeslal také 
na Radu Českého rozhlasu a čekal, co se bude dít. 
Popravdě, nečekal jsem – a pravděpodobně ani nikdo jiný 
z Ateistů ČR –, že se bude dít něco překvapivého, protože 
ČRo vypouští podobné věci pravidelně a Radu ČRo ještě 
nikdy ani nenapadlo, že by s tím mělo být něco v 
nepořádku.

Rada Českého rozhlasu údajně projednávala stížnost 25. 4. 
2018 na veřejné schůzi, tedy prý…  V záznamu jednání ale 
toto „projednání“ nenajdete.
Zvukový záznam z 4. veřejného zasedání Rady Českého 
rozhlasu (25. 4. 2018) – 1. část
Zvukový záznam z 4. veřejného zasedání Rady Českého 
rozhlasu (25. 4. 2018) – 2. část

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/4001512
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/4001512
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/4001513
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/4001513
http://www.osacr.cz/2018/04/02/svatecni-kapka-nenavisti-z-velikonocniho-radiozurnalu/
http://www.osacr.cz/2018/04/02/svatecni-kapka-nenavisti-z-velikonocniho-radiozurnalu/
http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


Co ve skutečnosti Rada ČRo udělala? Předala stížnost 
řediteli zpravodajství Janu Pokornému. Jenom pro 
vysvětlení: Rada se samozřejmě má zeptat na názor 
protistrany, ale v principu je tu od toho, aby hájila zájmy 
posluchače a měla by se zamyslet a jednat také z tohoto 
pohledu. Nic takového se ale zjevně nestalo. Namísto toho 
smetla vše co nejrychleji ze stolu pouhým přeposláním 
stížnosti. Ve výsledku jsem tedy dostal dopis od Rady ČRo,
který jen tlumočí stanovisko ředitele zpravodajství:

 

Č. j. 018CRO0109282

Vážený pane Tomku,

děkujeme za Vaši stížnost. O vyjádření jsme 
prostřednictvím generálního ředitele požádali zástupce 
vedení Českého rozhlasu, v tomto případě ho poskytl 
ředitel Zpravodajství Jan Pokorný.

Tak jako on se radní Českého rozhlasu domnívají, že 
v kontextu slov se Petr Prokop Siostrzonek nedopustil 
ničeho, na co by musela moderátorka pořadu reagovat. 
Rada Českého rozhlasu se s vyjádřením Jana Pokorného 
(až na nesprávně citovaný název díla Václava Havla) 
ztotožňuje.



S pozdravem

jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně

 

Vyjádření ČRo   
Vyjádření vedení ČRo ke stížnosti p. Petra Tomka ohledně 
rozhovoru L. Výborné s opatem P. P. Siostrzonkem

Dobrý den, 
v citovaném rozhovoru tato věta zazněla v následujícím 
kontextu /posílám pro jistotu přesný citát/:

„Já si myslím, že duševní hygiena je důležitá pro každého 
člověka ať už je věřící nebo nevěřící a každý člověk je 
věřící, už když vstaneme, tak věříme sami sobě, že 
dokážeme vstát, když jdeme po ulici a nasedneme do 
tramvaje, tak věříme, že ten tramvaják umí jezdit 
a nezkoumáme ho, jo takže tak bychom mohli krůček po 
krůčku vlastně dokazovat, jak člověk věří, aniž o tom 
přemýšlí, takže si myslím, že je člověk buď věřící nebo 
zoufalec, že už ztrácí naději a to je ctnost, o které dost 
často mluvím a cituji také velmi rád Václava Havla 
z dálkového výsledku, že naděje není nějaký laciný 
optimismus, že něco dobře dopadne, ale přesvědčení, že 



něco má smysl bez ohledu na to, jak to vypadá, nebo 
dopadá, takže to si myslím, že i to patří k té duševní 
hygieně stále mít tu naději, že to má smysl. Tam kde jsem, 
to co dělám, nebo to, o co se snažím a k čemu směřuji do 
budoucna.“

Je zřejmé, že stěžovatel účelově vytrhl část vyjádření 
arciopata Siostrzonka. Žádám předsedu spolku Ateisté ČR,
aby tuto reakci uveřejnil na stránkách www.osacr.cz. 

S pozdravem
Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

Odeslal jsem tedy na adresu Rady Českého rozhlasu dopis 
tohoto znění:

Vážená rado Českého rozhlasu, 

Vaši odpověď a odpověď ředitele zpravodajství v tomto 
duchu jsme očekávali, protože se s podobnou situací 
nesetkáváme poprvé. Je žel normální, že je ČRo 
k podobným výstupům hluchý. 
To, co předvedl arciopat Petr Prokop Siostrzonek 
v rozhlasovém vysílání byla velmi chabá sofistika, která 
nijak nezmírňuje vyznění citované věty a i student 
žurnalistiky by v ní měl poznat významové posuny – typický
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prostředek šedé propagandy. Konkrétně duševní hygiena 
nijak nesouvisí s vírou v brzký příjezd tramvaje, stejně jako
by nikdo na stejném základě neoznačil sám sebe za 
věřícího jinak než ve vtipu. 

Dokonce i kdybych připustil, že je věta vytržená z kontextu 
(což je, ale její vyznění to nemírní), tak jsem se tohoto 
„vytržení“ nedopustil já, ale některý z redaktorů ČRo, 
který ji použil jako titulek. 

S pozdravem,
Petr Tomek

předseda spolku Ateisté ČR 

www.osacr.cz

 

Ve svém dopise jsem se odvolával na možnost dalších 
kroků. Konkrétně jsem zmínil Trestní zákoník ČÁST 
DRUHÁ, HLAVA X, Díl 5, § 355, odstavec 2b který zní:

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny 
osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou 
skupinu, nebo

http://www.osacr.cz/


b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, 
příslušnost k etnické skupině, národnost, politické 
přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo 
domněle bez vyznání,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou 
počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
Nicméně já osobně mám velký problém právě s právním 
pojmem „hanobení“ i s jeho morálně pružným právním 
výkladem a pro obranu našich zájmů bych jej používal 
skutečně nerad, i když si myslím, že pokud je to možné, 
neměl by člověk překračovat zákon, dokud je tento platný. 
Tento pojem totiž nechává zcela na názoru soudce, co to 
hanobení vlastně je, aniž by dával jakýkoli návod 
k výkladu. V důvodové zprávě k tomuto zákonu sice 
můžeme číst, že „Návrh zákona omezuje svobodu projevu 
zakotvenou v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, 
k tomuto omezení však dochází v souladu s požadavky 
stanovenými v odstavci 4 tohoto článku – jedná se 
o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro 



ochranu práv a svobod druhých.“ Reálně se tu ovšem 
dostáváme do stavu, kdy je možné kriminalizovat výrok až 
vězením.
To vše nic nemění na tom, že bychom proti chování 
Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu měli důrazně 
vystoupit. Pokud má být ČRo médiem veřejné služby, tak 
se nemůže vůči podstatné části společnosti chovat sprostě, 
a pokud má Rada Českého rozhlasu vyznačovat nějaké 
mantinely chování dané etickým kodexem, musí být 
především schopná je vůbec poznat.



Filosofické okénko: 
Znásilnil někdy Ježíš 
muslimku? Pokud chtěl, tak 
mohl 
Autor Honza Werner | 30.05. 2018 

Zřejmě nejprimitivnější argument, který zazníval a zaznívá 
v aktuální debatě o divadelní hře Naše násilí, vaše násilí, 
ve které Ježíš o víkendu v Brně znásilnil muslimku, 

http://www.osacr.cz/author/honzawerner/
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spočívá v tvrzení, že Spasitel přece nikdy žádnou 
muslimku neznásilnil a ani znásilnit nemohl, jelikož každý 
ví, že islám jakožto finální zjevení a završení 
abrahámovských náboženství vznikl až zhruba 600 let po 
Kristu. Zkusme však nyní ponechat stranou, že lidem, kteří
této argumentace užívají ve snaze o zákaz a cenzuru, vůbec
nedochází, že se jedná o divadelní hru, nikoliv o dokument 
či biografii. Divadelní hry, filmy, literární romány, 
počítačové hry – všechny tyto typy umění mají společné to,
že jejich příběhy jsou téměř vždy smyšlené, jedná se 
o fikci, o fantasii a představivost autorů. Kritizovat 
divadelní hru kvůli tomu, že její příběh stoprocentně 
neodpovídá realitě, je tedy dobré leda tak v rámci 
přemýšlení o námětu nového absurdního dramatu. 
Ponechme stranou i to, že lidé, kteří této argumentace 
užívají, toho o umění zřejmě moc neví a těžko říct, zdali 
vůbec někdy byli v divadle. A proto neví, že umění zcela 
běžně využívá prostředků jako je metafora, nadsázka, 
symbolismus, analogie, satira, alegorie, personifikace, 
ironie a mnoho dalších. Chápat znásilnění muslimky 
Kristem doslovně je tedy jednak projevem nepochopení 
uměleckého žánru a jednak projevem nepochopení umění 
a jeho prostředků jako takových. Ponechme však nyní tohle
všechno stranou a zkusme se tímto nejrozšířenějším 



argumentem, tedy že Ježíš nikdy nemohl žádnou muslimku
znásilnit i kdyby chtěl, skutečně a vážně zabývat.

Lidé, kteří tvrdí, že hra údajně uráží křesťanství, však 
projevují pozoruhodnou neznalost svého vlastního 
náboženství a svého vlastního Boha. Ježíš, pokud by chtěl, 
muslimku klidně znásilnit mohl. Jak je to možné, když 
zůstává faktem, že islám skutečně vznikl až zhruba 600 let 
po Spasiteli? To si vysvětlíme v dnešním filosofickém 
okénku.

Každý, kdo má o křesťanství alespoň elementární znalosti, 
zná křesťanské dogma o boží trojjedinosti. Jindy také 
označovaná jako Nejsvětější trojice či Svatá trojice, 
představuje „boží trojjedinost“ společné označení pro 
Boha, respektive jeho třech božských podstat, kterými 
jsou  Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý, kteří sdílejí 
jediné božství. Křesťanské myšlení bylo ve svých 
počátcích výrazně ovlivněno (mimo jiné) 
novoplatonismem a půjdeme-li hlouběji tak samozřejmě 
i Platónem, především pak jeho teorií idejí a naukou o duši.
Až k Platónovi však chodit nemusíme. Ačkoliv mez 
významnými novoplatoniky byli i kritici křesťanství, jako 
například Iamblichos nebo Porfyrios, jehož spis Proti 
křesťanům křesťané spálili a bohužel se nám tak 



nedochoval, mnoho novoplatoniků inklinovalo ke 
křesťanství či je můžeme považovat přímo za křesťany.

Křesťanská triáda Otec – Syn – Duch, symbolizující Boha 
jako jednotu tří osob, nachází paralelu právě 
v novoplatonismu. Novoplatónský filosofický systém, 
vycházející z Plótínova učení, pracuje pro změnu s triádou 
Jedno – Duch – Duše. Mezi klasickou křesťanskou 
a novoplatónskou triádou samozřejmě existuje mnoho 
rozdílů, obecně se však vliv Plótínovy filosofie na 
křesťanství považuje za velký. Novoplatónské Jedno lze 
chápat synonymně s termíny „Bůh“ a „Dobro“, přičemž 
Bůh je u Plótína myšlen ještě jako nikoliv křesťanský. 
„Dobro“ je pak myšleno ve smyslu platónské ideje Dobra, 
která v Platónově systému představuje nejvyšší ideu, která 
dává vznik všem ostatním idejím.

Zásadní rozdíl mezi boží trojjediností a novoplatónskou 
triádou je v její (ne)stupňovitosti. Novoplatónská triáda je 
totiž kvalitativně sestupná. „Jedno“ představuje nejvyšší 
princip skutečnosti a závisejí na něm všechny věci, naopak 
Jedno samotné je zcela nezávislé. Jedno poté zakládá další 
vrsty jsoucna (skutečnosti). Všechny vrstvy bytí 
v novoplatónské filosofii vycházejí z Jedna, bez kterého by
nemohly existovat, a existují jen v té míře, v jaké mají 



podíl na Jednom. Duch, druhá část novoplatónské triády, 
pak vychází z Jedna emanací. Jedná se o stav, kdy je Jedno 
„přeplněné bytím“, přelévá se přes vlastní okraj, překračuje
svou hranici a tím zakládá jiné, nové bytí. Nelze však říct, 
že Jedno Ducha vytváří, jelikož emanace je činnost Jednu 
vlastní, a proto veškeré vrstvy skutečnosti – Jedním 
počínaje a látkou jakožto nejnižším stupněm bytí konče – 
ze sebe nevznikají, nýbrž na sobě pouze závisejí.

Křesťanská a novoplatónská triáda mají některé společné 
znaky. U obou je Bůh (Jedno, Dobro) považován za 
nejvyšší příčinu všech věcí, za někoho, kdo věci tvoří 
a činí je jsoucími. Křesťanský Bůh i novoplatónské Jedno 
také stojí nad věcmi i nad jsoucností jako takovou. 
Důležitým společným aspektem je také společná jednota – 
každý stupeň novoplatónské hierarchie reality má určitý 
typ jednoty s Jedním. V dogmatu o boží trojjedidnosti je 
pak tato jednota všech tří částí v Bohu absolutní. Existuje 
však samozřejmě i celá řada rozdílů, které od sebe 
novoplatónskou a křesťanskou triádu odlišují. Ačkoliv 
jsem napsal, že Jedno je příčinou všech věcí, 
v novoplatónském universu není nic „stvořené“. 
Novoplatónská triáda popisuje vztahy nutnosti, závislosti 
a podřízenosti. Když mluvíme o tom, že Duch vzniká 
emanací Jedna, nemá se tím na mysli to, že by byl Duch 



Jedním vytvářen jako něco nového, nýbrž se jedná o vztah 
daný nutností – Duch „vznikající“ emanací Jedna je 
neoddělitelnou součástí Jedna. Jinak řečeno, vše existuje 
věčně a toto „vše“ nese označení Jedno. A jestliže Jedno 
označuje celkovou sumu reality a zároveň existuje věčně, 
neexistuje prostor na stvoření či vytvoření čehokoliv 
„nového“. Celý vesmír totiž existuje věčně a tedy všechny 
vrstvy skutečnosti jsou věčné, nebyly stvořeny a pouze 
nutně vyplývají z Jedna. To už je nepochybně hodně za 
hranicemi křesťanství, kde Bůh tvoří svět, který předtím 
neexistoval.

U křesťanské boží trojjedinosti tedy nemluvíme 
o kvalitativních stupních, jelikož v Bohu je Otec, Syn i 
Duch svatý. Novoplatónská triáda je stejná tím, že „vše je 
Jedno“, avšak jednotlivé části si nejsou rovny a představují
odlišné kvalitativní stupně. Naproti tomu křesťanský Bůh 
je přítomen v Ježíšovi a Ježíš zpřítomňuje Boha. Ježíšovo 
božství potvrdil roku 431 Efezský koncil, který revidoval 
tvrzení konstantinopolského patriarchy Nestoria, dle 
kterého Panna Maria porodila Ježíše jako člověka, nikoliv 
jako Boha Syna, respektive někoho s božskou podstatou. 
Dle Nestoria byl Kristus pouze člověkem, který byl 
„nositelem Boha“. To však odporovalo nauce o boží 
trojjedinosti a na Efezském koncilu bylo vyhlášeno, že 



učením církve je, že Panna Maria byla nikoliv „nositelkou 
Krista“, nýbrž „nositelkou Boha“, tedy „Bohorodičkou“. 
Bylo také ustanoveno, že Ježíš byl jedinou osobou, tedy 
nikoliv zčásti člověkem a zčásti Bohem, ale zcela 
člověkem i Bohem. Ježíš jako Syn Bůh, božkost Ježíše 
a dogma o boží trojjedinosti je samozřejmě dodnes 
přijímáno všemi hlavními křesťanskými proudy, katolickou
církev nevyjímaje.

Vůbec poprvé se s termínem boží trojjedinosti (trinitas) 
setkáváme u křesťanského teologa a filosofa Tertulliána, 
který vycházel především nikoliv z novoplatonismu, nýbrž 
ze stoicismu, který představoval další antický filosofický 
systém, ze kterého křesťanství významně čerpalo. 
Tertulliánovo pojetí boží trojjedinosti však bylo příliš 
materialistické a bylo brzy odmítnuto – terminologie však 
zůstala zachována. Problematikou boží trojjedinosti se 
následně zabývala většina významných křesťanských 
filosofů a teologů. Například Boëthius, jeden 
z nejvýznamnějších křesťanských filosofů, který žil na 
přelomu 5. a 6. století. Dle Boëthia je sice mnohost spojena
s materiálním světem, avšak Bůh náleží do sféry 
imateriální, ve které je tomu jinak. Boëthius tak Boha 
považoval za pouhou formu bez látky. Mystérium boží 
trojjedinosti řešil tezí o tom, že v Bohu neexistuje mnohost,



a že tři osoby v něm nejsou identické, ale pouze totožné. 
Boëthius ve svém díle také filosoficky obhajoval spojení 
božské a lidské přirozenosti v Kristu.

Tuto problematiku pochopitelně řešil i jeden z církevních 
otců a jedna z nejvýznamnějších postav křesťanské 
historie, Augustinus Aurelius. Dle Augustina je Bůh 
absolutně jednoduchý, avšak zároveň trojjediný, z čehož 
podle Augustina vyplývá, že je zcela totožný se svými 
atributy, tedy například s všemohoucností, neomylností či 
vševědoucností. Augustinus považoval Boha za osobu, jej  
odlišoval od neosobně pojatého novoplatónského Jedna, 
přičemž velký důraz kladl na jeho všemohoucnost.

A právě atribut božské všemohoucnosti se stal později ve 
středověké filosofii významným bodem úvah mnoha 
filosofů. Přestože hlavním tématem středověké filosofie 
byla problematika universálií (paradoxně nastolená výše 
uvedeným novoplatónským filosofem Porfyriem, jehož 
protikřesťanský spis křesťané zničili), řešil se i tzv. spor 
o dialektiku, ve kterém šlo o vymezení vztahu konečného 
lidského rozumu k nekonečné Boží moudrosti. Mimo jiné 
se řešilo například i to, jak se má využívat logických 
pravidel při studiu Bible.



Významným křesťanským středověkým myslitelem, který 
se zabýval jak otázkou vztahu víry a rozumu, tak 
problematikou božích atributů, specificky božskou 
všemohoucností, byl filosof a mnich Petr Damián. A právě 
k otázce božské všemohoucnosti (omnipotence) ústí celý 
předcházející výklad, počínající novoplatonismem 
a končící právě u Damiána. Božská omnipotence také 
představuje jednu z odpovědí na otázku, jak mohl Ježíš 
znásilnit muslimku, přestože islám vznikl až několik set let
po jeho smrti. Veškerý předchozí výklad však považují za 
nutný, jelikož není možné jen tak napsat „Ježíš mohl 
znásilnit muslimku, jelikož disponuje atributem 
všemohoucnosti“. Kontext je důležitý a je důležité 
vysvětlit si, jak se k určitým věcem dospělo, z čeho 
vycházely, jak se vyvíjely a jak je pojímali významní 
křesťanští filosofové a teologové.

Pojďme tedy zpátky k Damiánovi. Damián ve svých texteh
upozorňoval na nefunkčnost logiky, což je argument, který 
dodnes věřící často replikují. Bůh totiž stvořil náš svět i vše
v něm, tedy i logiku. Bůh proto může učinit i něco, co 
z lidského pohledu odporuje zákonům logiky. Ostatně, 
podobně je tomu u fyzikálních zákonů, jelikož zázraky jsou
v podstatě porušením fyzikálních zákonů. Jestliže ale Bůh 
fyzikální zákony vytvořil, může je i porušovat. Pro 



pozorovatele – člověka bude něco takového 
nepochopitelné a bude to „zázrak“, pro entitu, která určuje 
pravidla hry, tedy pro Boha, to bude zcela přirozené. Dle 
Damiána se božímu působení nevymyká ani oblast logiky 
a Bůh může učinit i něco, co z lidského pohledu nedává 
smysl, například aby se 1+1 rovnalo šesti. To se již týká 
otázky boží všemohoucnosti. Když mluvíme 
o všemohoucnosti, máme tím na mysli, že někdo, kdo jí 
disponuje, může učinit skutečně cokoliv. Naprosto cokoliv.

Damián například položil otázku, zdali Bůh může obnovit 
panenství u dívky, která již o panenství přišla. Tento 
problém Damián nahlížel ze dvou rovin – z roviny morální 
a z roviny tělesné. Zatímco první rovina je 
neproblematická, jelikož k obnovení mravní čistoty se stačí
s modlitbami obrátit k Bohu, druhá rovina, tedy obnovení 
tělesné neporušenosti, může z lidského hlediska působit 
problematicky. Damián však argumentuje, že pro Boha 
jako Stvořitele není problém učinit zázrak, obnovit 
tělesnou neporušenost a tedy dívce panenství vrátit. 
Všemohoucnost je jednoduše všemohoucnost a Bůh proto 
může učinit cokoliv. Z hlediska problematiky tohoto 
článku je tedy zcela irelevantní, že islám vznikl až několik 
set let po Kristu. Bůh, disponující atributem 



všemohoucnosti, mohl a může učinit cokoliv, včetně 
znásilnění muslimky či kohokoliv jiného.

Není tím řečeno, že tak Syn Bůh skutečně učinil. A i kdyby
tak učinil, člověk pochopitelně nemá žádnou možnost 
a žádný nástroj, pomocí kterého by se toho mohl dopátrat. 
Je tím však řečeno, že pokud by chtěl, tak tak klidně učinit 
mohl. Hlasy, které dogmaticky a se stoprocentní 
přesvědčeností tvrdí, že Ježíš nikdy NEMOHL znásilnit 
muslimku, tak zcela ignorují a popírají jeden z klíčových 
božích atributů. Z hlediska křesťanské dogmatiky 
a atributů křesťanského Boha jednoduše není možné 
jednoznačně tvrdit, že něco takového nemohl udělat, 
jelikož tak učinit mohl. Datum vzniku islámu v tom 
nehraje žádnou roli.

Tím se dostáváme ke druhé, související odpovědi na 
otázku, proč Ježíš, pokud chtěl, mohl znásilnit muslimku. 
Zatímco první část odpovědi se týkala božích atributů, 
druhá část se týká času, respektive rozdílu mezi lidským 
a božím vnímáním času. Prvně se vrátíme k již 
zmiňovanému Boëthiovi. Ten se zabýval otázkou svobodné
vůle a v knize Filosofie utěšitelka si položil otázku, zdali 
člověk má svobodnou vůli, pokud všemu vládne božská 
Prozřetelnost, která všechno předvídá. Kde v takovém 



světě zbývá prostor pro svobodné rozhodování člověka? 
Boëthius argumentuje, že jakékoliv poznání závisí na 
schopnostech poznávajícího, nikoliv na poznávaném 
předmětu. Například smysly můžeme dojít k jinému 
poznání, než rozumovou aktivitou. Stejně tak se dle 
Boëthia odlišuje naše poznání od poznání Prozřetelnosti. 
Zatímco náš rozum vidí veškeré události v čase 
a v postupném plynutí, Bůh vidí všechny události na celé 
časové ose jako přítomné. Bůh totiž neexistuje v čase, 
nýbrž věčně a věčnost vylučuje plynutí a tím i termíny jako
„dříve“ či „později“. Zatímco my vnímáme tří módy času –
minulost, přítomnost a budoucnost – Bůh obsahuje veškeré
časové plynutí v sobě. Každý bod na časové ose je pro 
Boha přítomný, nehledě na tom, zdali je to z lidského 
hlediska rok 10 000 před naším letopočtem, naše 
současnost, či doba vzdálená 4000 let od dnešního dne.

Boëthius tím vysvětloval, proč člověk disponuje 
svobodnou vůlí přesto, že všemu vládne Prozřetelnost, 
která všechno předvídá a „ví“, co se stane v (z lidského 
hlediska) budoucnosti. Bůh sice zná veškerá rozhodnutí, 
která každý jednotlivý člověk učiní, avšak ne „předem“, 
ale jako součást celého časového plynutí. Termín „předem“
je ostatně vlastní lidskému vnímání času. Bůh lidské 
jednání nepředvídá, protože předvídá se něco, co se stane 



v budoucnu, avšak pro Boha existuje pouze přítomnost. 
Lepší je proto říct, že Bůh každé rozhodnutí každého 
člověka zná, nikoliv, že jej předvídá a determinuje. Bůh 
tedy jednoduše veškeré naše jednání „zrovna vidí“, i když 
se z našeho pohledu ještě neuskutečnilo.

Odlišné vnímání času u Boha a člověka můžeme přenést 
i na námi diskutovaný problém. Tvrzení, že Ježíš nemohl 
znásilnit muslimku, protože islám tehdy neexistoval, je 
opět jen demonstrací neznalosti Boha, ke kterému se tito 
lidé tak ostentativně hlásí. Doba, kdy se Ježíš nacházel na 
zemi, stejně jako doba, kdy vznikl islám a stejně jako 
současnost, to vše pro Boha představuje přítomnost. 
Tvrzení, že islám vzniknul v době budoucí od doby, kdy na
Zemi kázal Ježíš, tak reprezentuje snahu napasovat lidské 
vnímání času na božskou entitu, pro kterou minulost 
a budoucnost neexistuje. Můžeme v tom spatřovat dvě 
věci: Jednak to, že lidé hlásící se ke křesťanství mají 
skutečně mizerné znalosti o svém vlastním náboženství, 
což ale není tak překvapivé. Dále však také to, že se věřící 
na celou věc dívají antropocentrickým pohledem. 
V podstatě Boha stahují „dolů“ na Zemi a myslí si, že když
pro ně existuje minulost a přítomnost, že existuje i pro 
jejich Stvořitele, který stvořil vše včetně času.



Problematika svobodné vůle byla pro křesťanské filosofy 
velmi lákavá, proto se jí zabýval i již taktéž zmíněný 
Augustinus Aurelius. Augustinus řešil tento problém nejen 
s ohledem na svobodnou vůli člověka, ale také s ohledem 
na ideu predestinace. Jeho argumentací ve prospěch 
svobodné vůle zde vynechám, jelikož je obsáhlejší, 
nicméně i Augustinus dospívá k tomu, že boží 
vševědoucnost není v rozporu se svobodnou vůlí člověka. 
Vychází při tom z toho, že Bůh dle něj předvídá i ty věci, 
které mi chceme udělat ze své svobodné vůle. Ve vztahu 
k predestinaci však Augustinus tvrdí, že Bůh předvídal, 
kdo z lidí bude volit spravedlivé jednání a stane se svatým, 
a také je k tomu predestinoval a předem ustanovil, aby tak 
činili. Pokud zde cítíte určitý rozpor mezi Augustinovou 
obhajobou svobodné vůle a jeho pojetím predestinace, tak 
cítíte správně. Obecně se má za to, že Augustinovo pojetí 
predestinace je v rozporu s tím, jakým způsobem obhajuje 
svobodnou vůli člověka.

Zajímavější je však Augustinovo pojetí času. Augustinus 
tvrdí, že čas před stvořením světa Bohem neexistoval. Bůh 
proto čas vytvořil spolu se všemi ostatními částmi našeho 
universa. Augustinus také upozorňuje na odlišné vnímání 
času u člověka a Boha. Pro Boha neexistuje žádné 
„předtím“ („Ježíš tu byl předtím, než vznikl islám.“), ani 



„potom“ („Islám vznikl až potom, co na Zemi pobýval 
Ježíš.“) a zdůrazňuje, že ve světě myšlenek Boha je 
všechno zároveň najednou a provždy.

Ačkoliv z pohledu člověka islám vzniknul až několik 
století po Kristu, z pohledu Boha se obě tyto události 
odehrály v přítomném čase. Zjednodušeně lze říct, že pro 
Boha je každý okamžik na časové ose – od jeho vzniku až 
po jeho potenciální konec – aktuální, právě se odehrávající 
současností. Zatímco vy právě teď čtete tuto větu, 
z pohledu Boha se „právě teď“ odehrávají všechny 
okamžiky na časové ose. Bůh jednoduše umí „chodit“ 
v časové dimenzi tak, jako my umíme chodit v dimenzích 
prostorových, ovšem s tím rozdílem, že nám, jakožto 
bytostem pociťujícím minulost a přítomnost, zabere pohyb 
v prostoru nějaký čas. Tak, jako je pro nás přirozené udělat 
pár kroků dopředu a poté pár kroků dozadu, Bůh může tyto
kroky činit v čase, ale v podstatě je činí všechny zároveň 
a současně. Ačkoliv to bude znít trošku absurdně, tak lze 
říct, že Bohu pohyb v čase žádný čas nezabere. My lidé, 
kteří vnímáme minulost a budoucnost, musíme prvně ujít 
několik kroků dopředu, abychom  poté v budoucnu, 
o několik sekund později, mohli učinit několik kroků 
dozadu. Jednoduše nemůžeme všechny tyto kroky dopředu 
a dozadu ujít v jeden současný moment – vždy to zabere 



nějaký čas. Naproti tomu pro Boha, pro kterého minulost 
a budoucnost neexistuje a vše je přítomné, je vše „právě 
teď“, vše je jedna velká současnost, jeden dlouhý přítomný
moment.

Je tedy zřejmé, že všichni lidé, zaklínající se jednoduchým 
tvrzením o tom, že Ježíš muslimku znásilnit nemohl, 
protože islám vzniknul až mnoho let po Ježíši, pouze 
demonstrují to, jak hluboce neznají aspekty své vlastní 
víry. Jednak Bohu upírají jeden z jeho hlavních atributů, 
totiž všemohoucnost, a jednak poměřují konání Boha 
lidsky vnímaným časem a neuvědomují si, že pro Boha 
jakožto stvořitele času samotného plyne čas zcela odlišně 
než pro nás. Možná je však nepřesné tvrdit, že tito lidé 
něco Bohu „upírají“, nebo že si „neuvědomují“ odlišné 
vnímání času u Boha a člověka. Tito lidé o tom jednoduše 
nevědí, nemají o tom žádné znalosti, přesto se však staví 
do rolí hrdých obhájců tradičních hodnot a svého 
náboženství. Náboženství, o kterém toho mnoho nevědí.

Pokud jste dočetli až sem, tak gratuluji, protože věřím, že 
článek byl poměrně náročný a pro mnoho lidí zřejmě 
nezajímavý. Jestliže jste jej však přečetli celý, věřím, že 
jste se dozvěděli něco nového.



Proč se vyjadřujeme 
k „neateistickým“ tématům 
a jaké mají Ateisté ČR 
vztahy k hnutí skeptiků, 
feminismu, LGBT…? 
Autor Petr Tomek | 21.06. 2018 

Občas se někomu může zdát, že se snažíme 
suplovat činnost spolku Sisyfos, jindy práci 
LGBT skupin, feministek… Pravdou je, že 
někdy řešíme stejné otázky, myslíme si ale, že 
náš postoj je dostatečně odlišný a že jej stojí za 
to uvést.

Různé organizace mají různé záměry, ale všechny vždy 
chrání společné zájmy svých členů. Ostatně kvůli tomu se 
spolky zakládají.

http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


Proč občas fušujeme do sféry zájmu klubu 
skeptiků Sisyfos?

Český klub skeptiků Sisyfos je prostě klub, který si vytyčil 
své zaměření především jako kritickou pozici vůči 
pavědám a pověrám. Dalo by se říci, že jeho hlavní náplní 
je kritika. To samo o sobě není špatné. Jeho zakladatelé 
také vybrali sféru působení, o níž jednoznačně prohlásili, 
že do ní nepatří náboženství. Tento postoj občas 
kritizujeme jako nedůslednost, ale těžko lze nějak 
nesouhlasit s tím, že si každý spolek určuje oblast svého 
zájmu podle svého, pokud to není v rozporu se zákony.

Důvody, proč nechtějí vystupovat proti náboženství, vcelku
chápeme. V první řadě je část zasloužilých sisyfovců 
zároveň věřícími a pro samotný spolek je určitě přínosnější
aktivní vzdělaný věřící skeptik typu Václava Hořejšího, 
než neaktivní (byť třeba stejně vzdělaný) ateista. Dalším 
důvodem je objem práce. Aktivní vystupování proti 
náboženství je práce, která zaměstná celý spolek, a vedení 
Sisyfa přece jen dává raději přednost potírání konkrétních 
škůdců před boji s ideami.

Do „sféry zájmů“ Sisyfa se dostáváme přirozeně, protože 
stejně jako jeho členové upozorňujeme na nebezpečné 
používání magického myšlení tam, kde by mělo být prostě 



myšlení. Na rozdíl od nich ale nerespektujeme onu 
falešnou hranici náboženství. Není žádný důvod, proč by 
zjevení ducha mělo být méně hodno kritiky než „vedení 
duchem svatým“, a stejně tak není důvod považovat věštbu
druhého příchodu rabína z konce starověku za úctyhodnější
než věštbu na příští měsíc z lógru nebo karet.

Co se týká náboženství, tak se naše zájmy setkávají tam, 
kde se snaží náboženští pomatenci zasahovat do výuky 
(konkrétně nejčastěji jde o vyučování kreacionismu) nebo 
do lékařství.

Spolek Sisyfos má také jiné cíle než my – jeho cílem není 
emancipace nějaké skupiny lidí, náprava zákonů, právního 
prostředí nebo sekularizace. Máme s ním však mnoho 
společného tam, kde jde o šíření vědeckého 
skepticismu. Sisyfos má skepticismus přímo v náplni své 
činnosti, pro nás je to spíše užitečná metoda, jak rozpoznat 
magické myšlení a rozlišit lež nebo omyl.

Proč se vyjadřujeme i k tradiční čínské 
medicíně a homeopatii?

Pokud neexistuje hranice z jedné strany, samozřejmě 
bychom ji neměli přijímat ani z té druhé. Jednou z definic 
náboženství je, že jde o „systém autoritativního ovládání 



lidí prostřednictvím jejich magického myšlení“. Takzvaná 
„tradiční čínská medicína“ a homeopatie skutečně jsou 
systémy zneužívající magického myšlení z pozice autority.

Příběh TČM je vcelku známý, ale přesto odmítaný, 
a kupodivu velké množství lidí jej stále dodnes neslyšelo. 
Za kulturní revoluce v Číně se ukázalo, že nebude dostatek 
lékařů ani léků na zajištění slibované úrovně lékařské péče.
Těžko říci, nakolik velký Mao a jeho následníci přesvědčili
sami sebe, že použít recepty ze starých, dávno 
nepoužívaných spisů přibližně na úrovni našeho 
středověku je mnohem lepší než nic.

Faktem je, že do komunistické TČM se už nedostaly na 
jednu stranu příliš náročné postupy (původní čínská 
středověká medicína znala i chirurgii) a také postupy 
morálně poněkud sporné (například posilující vývar pro 
starce z masa jeho potomků).

Na druhou stranu jde ale přesně o to, co vyčítáme 
náboženským praktikám – jsou založené na odmítnutých 
nefunkčních představách a získávají důvěru na základě 
postupů, které často buď nemají žádný efekt, nebo dokonce
škodí. TČM je konkrétně druhem léčitelství postaveném na
víře v pět prvků a principy Jin a Jang. TČM je také 

https://technet.idnes.cz/tradicni-cinsky-lek-je-karcinogeni-d5s-/veda.aspx?c=A130820_162057_veda_mla
https://technet.idnes.cz/tradicni-cinsky-lek-je-karcinogeni-d5s-/veda.aspx?c=A130820_162057_veda_mla


provázána se současnou čínskou komunistickou stranou 
podobně, jako je s křesťanstvím svázán exorcismus.

Homeopatie je postavená na mnoha principech velmi 
podobných TČM, tedy na magickém myšlení. Samotné 
vyhledávání léčebných vlastností podle podobnosti je 
typicky magický postup a nemá se schopností léčit vůbec 
nic společného. Podobně i extrémní ředění, při němž 
jednoznačně dochází k překročení Avogadrova limitu, což 
je práh, za kterým již s vysokou pravděpodobností 
nezůstává v ředěném roztoku ani jediná molekula 
rozpouštěné látky.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Homeopatie


Ve skutečnosti totiž nejde o „paměť vody“, ale o vliv 
kontaktní magie, což je opět jeden z druhů projevu 
magického myšlení, který ale nemá vůbec žádný vliv na 
schopnosti údajného léčiva.

To, že je hranice mezi pavědou a náboženstvím spíše 
přáním, ukazují i případy šarlatánů jako guru Jára nebo 
Benny Hinn. Oba dělali (v druhém případě stále dělá) 
v podstatě totéž – podváděli a zneužívali lidi. Jen v případě
prvním případě si k tomu musel guru Jára vybudovat 
malou sektu, zatímco za Bennym Hinnem stojí dodnes 
obrovský počet amerických křesťanů.

Jakékoli „kouzelné“ zneužívání lidských sklonů 
k magickému myšlení se může časem změnit v oficiální 
uznávanou církev a naopak každá vážená, oficiálně 
uznávaná církev používá manipulace vlastní příležitostným
šarlatánům. Proč bychom si tedy měli sami stavět hranici, 
která neexistuje? 

Proč se vyjadřujeme k feminismu?

Je snad ateismus feministický? Vlastně ne, ale 
volnomyšlenkářství, které jej provází, působí v misogynní 
nebo patriarchální společnosti velmi feministickým 
dojmem. Proč?

https://en.wikipedia.org/wiki/Benny_Hinn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Guru_J%C3%A1ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sympatetick%C3%A1_magie


Počítáme s tím, že lidé jsou různí. Z hlediska lidské 
populace jsme menšina, i když je celkově ateistů více než 
třeba hinduistů. Lidé jakékoli skupiny jsou totiž vůči 
ostatním menšina a každý člověk je se svými názory proti 
ostatním v menšině. Není na tom nic špatného. Každý 
hledá svoji cestu k chápání a prožívání světa. I proto se 
hlásíme k volnomyšlenkářství.

Problém se společensky danými rolemi je v tom, že jsou 
bezpečné v tom smyslu, že jsou předvídatelné, ale mnoha 
lidem brání v seberealizaci. Statistický průměr nám neříká, 
co je správné, ale co je obvyklé. Snažit se vnutit lidem 
obvyklou roli namísto té, kterou si sami zvolili, je 
neomluvitelné násilí. Je navíc třeba dodat, že velká část lidí
si roli vlastně nevybrala, ale dostala ji přisouzenou 
autoritou náboženství. Odvozovat tedy od obvyklé role její 
správnost znamená schvalovat jako správnou praxi 
vnucování rolí. A tady konkrétně mluvíme o celé jedné 
polovině lidstva. Proto, pokud si projdete prvorepubliková 
čísla Volné myšlenky, zjistíte, že už naši předchůdci 
vystupovali velmi feministicky.



Ještě stále je za co bojovat – demonstrace v Montrealu roku 2016 za 
Homu Hoodfar, kanadskou univerzitní profesorku vězněnou v Íránu za 
feminismus.

Jenže i feministický postoj má také své meze. Tu mez 
vytyčuje výrok:

Ženská práva jsou lidská práva.

Pokud je prosazována nerovnost na jakoukoli stranu, 
znamená to porušení něčích práv.

Stoupenkyně třetí vlny feministického hnutí totiž objevily 
množství „zločinů“, kterými se staví po bok ultrakatolíků 
(zamýšlejících se například nad tím, zda je správné, že se 
žena o své vůli příliš odhaluje, nebo jak je 
zaměstnaná). Část radikálních genderistek vzala své tažení 
natolik vážně, že přezkoumává kdejakou 



reklamu, výstavu nebo košili, jestli není z hlediska gender 
studies závadná.

Ukázkou rozměru této idiocie může být aféra s košilí 
jednoho z tvůrců sondy Rosetta – Matta Taylora. Po 
výjimečném úspěchu mise, na který by mělo být právem 
hrdé celé lidstvo a zvláště samozřejmě tým, který sondu 
připravoval, byl Matt Taylor přinucen k potupné omluvě za
to, že měl na sobě havajskou košili znázorňující prý příliš 
spoře oděné Gunner Girls.

Nutno dodat, že tuto košili ušila Mattu Taylorovi jeho 
kamarádka Elly Prizemanová.

Matt Taylor v „nevhodné“ havajské košili.

https://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Taylor_(scientist)#Shirt_controversy
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(spacecraft)
https://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Taylor_(scientist)#Shirt_controversy
http://enzmannovaarcha.blogspot.cz/2015/11/nahe-zeny-v-knihovne-ci-je-to-ostuda.html
https://prasatecko.cz/


Tady se dostávají genderistky (či spíše „idiotic sisterhood“)
do úplně jiné pozice, než jakou feministky zastávaly ve 
svých dřívějších letech a jakou mnohé z nich zastávají ještě
dnes.

Bojovat proti vnuceným rolím vytlačováním jakýchkoli 
„nevhodných“ rolí (a s právem rozhodovat, které role mají 
být považovány za nevhodné) z běžného i uměleckého 
projevu lidi neosvobozuje, jen omezuje. V důsledku zabíjí 
jakoukoli nevinnou radost a vede k neustálému sledování 
a poměřování. Snaha zanášet tyto principy zpětně do 
historických filmů a literatury z nich dělá lež.

Takovým jednáním se genderistky stávají těmi, 
kdo zasahují do svobod ostatních jen pro své přesvědčení, 
aniž by jejich svobody byly nějak dotčeny, a stojí proti 
volnomyšlenkářství v jedné řadě s konzervativními 
věřícími.

Proč se vyjadřujeme k LGBT?

Také s hnutím LGBT se naše zájmy překrývají jen 
částečně. Hnutí LGBT se zabývá „svými“ lidmi, tedy 
příslušníky sexuálních menšin, kteří jsou nějak 
společensky ostrakizovaní. Jsou to lidé nejrůznějších 
vyznání. Je přitom logické, že i v zemi, která vykazuje 

https://www.independent.ie/opinion/columnists/ruth-dudley-edwards/feminism-must-be-reclaimed-from-the-idiotic-sisterhood-30766673.html


100 % věřících konkrétního (zpravidla státního) 
náboženství, žije stále určité procento homosexuálně nebo 
jinak minoritně orientovaných lidí, protože se prostě tak 
rodí.

Na světě tedy jsou LGBT muslimové, hinduisté, křesťané, 
židé, sikhové, pársové, scientologové, mormoni a další. 
Některá z těch vyznání jsou k sexuálním minoritám 
přívětivější, jiná zcela nesnášenlivá.

Pro nás jako ateisty není až tak důležité, kdo se svou 
sexuální orientací řadí do jaké skupiny (pokud svým 
jednáním neubližuje ostatním). To, o co nám jde, je 
poukazování na původ předsudků, které jsou zdrojem 
zbytečného utrpení a oporou nerovných a někdy i nelidsky 



krutých zákonů. A ano, tušíte správně, v drtivé většině je za
nimi opět nějaké náboženství.

Jsou to důvody tak idiotské, že bychom se jim museli smát,
kdyby je někdo řekl nahlas. Abrahámovská náboženství 
například nenávidí homosexuály a případně další sexuální 
minority, protože věří, že svým sexuálním chováním 
způsobili zkázu Sodomy, tedy přesněji, že jejich Bůh 
vybombardoval Sodomu a Gomoru sírou a ohněm za to, že 
se v nich lidé oddávali homosexuálnímu styku 
(1.     Mojžíšova 18,20  , Michal Kretschmer: Hřích sodomie. 
Trestnost sodomie a její uplatňování je žádoucím stavem 
ve společnosti ).

Přesto jsou lidé, pronásledovaní pro svou sexuální 
orientaci, kteří se i po veřejném zostuzení ke svému 
náboženství (tomu, kvůli kterému jsou považováni za 
podlidi) nadále hlásí. Z pohledu ateisty je to prapodivná 
ochota se sami týrat. Hnutí LGBT jim nechce vyvracet 
jejich vyznání, ale chce nějak (?) ubránit jejich práva.

Tato strategie, třebaže nám může přijít nemožná, má 
určitou vlastní logiku. Těžko totiž můžete vymáhat něčí 
práva tím, že byste chtěli vyvrátit kult glorifikovaný 
diktátorem, na kterého se snažíte zapůsobit. Určité části 
tohoto hnutí se tedy zdá, že poukazováním na původ 

https://www.freeglobe.cz/Articles/1627-hrich-sodomie-trestnost-sodomie-a-jeji-uplatnovani-je-zadoucim-stavem-ve-spolecnosti.aspx
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diskriminací vystavujeme jejich souputníky nebezpečí, 
a dokonce že jim tím vnucujeme vlastní přesvědčení.

Pokud se na situaci podíváme z jejich hlediska, může se to 
zdát jako pravda. Mnozí z nich se opravdu snaží pouze 
„očistit“ svoji konfesi od předpojatosti, ale jinak ji považují
za správnou. Pokud jim tedy říkáme, že za jejich trápení 
může právě jejich vyznání, mohou to chápat jako nátlak 
z naší strany, aby se stali ateisty. Já osobně nemohu mluvit 
za všechny ateisty, ale tento záměr nemám. Jako sdružení 
máme především za úkol nelhat a o náboženství zvláště.

Dostáváme se tak nutně mezi dva mlýnské kameny – na 
jedné straně tu máme příslušníky sexuálních minorit, kteří 
si uvědomují, že je jejich náboženská skupina odmítá, ale 
nedokáží si připustit, že by celý život byli vychováváni  
v klamu. Na druhé straně jsou pak ti, kteří podlehli dojmu, 
že se snažíme škodit jejich lidem právě tím, že popíráme 
jejich víru. Jsou to lidé, kteří třebaže sami nejsou 
mormony, evangelíky, muslimy či katolíky, se snaží tato 
náboženství chránit před kritikou poukazováním na to, že 
ne všechny proudy v těchto učeních jsou tak drasticky 
homofobní.

V důsledku se pak v akcích Prague Pride setkáváme 
s muslimy, katolíky a představiteli dalších homofobních 



kultů, ale kupodivu se tam nesetkáváme s tou 
nejtolerantnější částí naší společnosti – se zástupci ateistů.

Ve skutečnosti máme ale ještě jiný důvod, abychom mluvili
o LGBT. Ateisté jsou obecně nejtolerantnější k sexuálním 
menšinám, ale neměli bychom si namlouvat, že je to 
tolerance stoprocentní. Přibližně jeden z deseti ateistů 
zastává skutečně některý z náboženských předsudků vůči 
této skupině. Ať to vypadá sebedivněji, je to prostě tak. 
Žijeme zkrátka v kulturním prostoru formovaném staletími 
křesťanství a není úplně možné, aby nás to nijak 
neovlivňovalo.

Tato skupina je nepočetná, ale hlasitá. Nemůžeme si 
dovolit mlčet, protože bychom tak vyvolávali dojem 
souhlasu. A to skutečně nechceme.

Ve skutečnosti existuje mnohem větší počet skupin, 
s jejichž zájmy a polem působnosti se náš okruh zájmů 
někde protíná. Pokud chceme dosáhnout svých cílů, měli 
bychom je v tom, co máme společné, podporovat. A pokud 
se budeme později navzájem kritizovat, budiž, ale snažme 
se udržet v úrovni slušnosti a myslet na to, že má kritika 
nakonec něco přinést všem.
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V Bangladéši byl zastřelen 
sekularista Shahzahan 
Bachchu 
Autor Honza Werner | 30.06. 2018 

Bangladéš loni zažila suchý rok. Rok 2017 byl totiž 
v Bangladéši poprvé po čtyřech letech rokem, kdy v této 
zemi nebyl zabit žádný sekularista či ateista. To 
samozřejmě neznamená, že by se sekularistům náhle 
v Bangladéši začalo žít dobře – o jejich životy bylo 
usilováno i v předchozím roce, na rozdíl od předchozích 

http://www.osacr.cz/author/honzawerner/
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/06/Shahzahan-Bachchu.jpg


čtyř let se však loni žádného nepodařilo usmrtit. 
Kupříkladu ateistický bloger Asad Noor tak byl loni 
v prosinci za své články, ve kterých mělo docházet 
k „urážce islámu“, „jen“ zavřen do vězení a momentálně 
mu hrozí až 14 let odnětí svobody. O to, aby letošní rok 
nebyl v Bangladéši opět suchým rokem, bylo málem 
postaráno již v březnu, kdy byl pobodán sekulární 
spisovatel Zafar Iqbal. Ten však z útoku nakonec vyvázl 
relativně dobře a po pár týdnech opustil nemocnici. 
Definitivum toho, že nehrozí, aby v Bangladéš zažila dva 
po sobě jdoucí roky, kdy zde nebude zabit žádný 
sekularista, tak příšlo až nyní, v červnu, kdy byl zastřelen 
ateista, sekularista, spisovatel a knižní vydavatel 
Shahzahan Bachchu.

Bachchuovi, který náboženství kritizoval i skrze své 
facebookové příspěvky, bylo smrtí vyhrožováno již 
v průběhu roku 2015. Jeho manželka tehdy uvedla, že 
výhrůžky prvně ignorovali, avšak poté, co byli zabiti 
ateističtí blogeři Washikur Rahman Babu a Ananta Bijoy, 
začali mít strach. Sám Bachchu proto často měnil místa, 
kde přespával, aby tím ochránil sebe i svou rodinu.

Bachchu byl zabit v pondělí 11. června a zřejmě poslední 
výhrůžku obdržel zhruba týden před svou smrtí, jak policii 
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sdělila jeho manželka. Pro server Dhaka Tribune se 
vyjádřil také jeden z Bachchuových přátel, který si přál 
zůstat v anonymitě. Ten uvedl, že Bachchua dlouho 
upozorňoval, že jeho jméno je na „hit listu“ extremistů, 
Bachchu na to však, možná pod vlivem toho, že mu bylo 
vyhrožováno již od začátku roku 2015, nebral zřetel.

Osudným se mu tedy stalo až pondělní odpoledne 
11. června. Dle dostupných informací seděl Bachchu před 
stánkem s čajem a vychutnával si svůj šálek, když v tom na
místo dojelo několik ozbrojenců na motorkách, kteří 
zahájili palbu. Bachchu byl na místě mrtvý. Celý incident 
se odehrál v Bachuchuově rodné vesnici Kakaldi, která leží
nedaleko hlavního města Dháka. O Bachchuově smrti 
informovala na Facebooku také jeho dcera, Durba Zahan, 
která je taktéž ateistka. Napsala pouze stručně: „Můj otec 
Shahzahan Bachchu je mrtvý. Zabili jej dva muži. Přímo 
v naší vesnici.“

Pro sekulární scénu v Bangladéši je tak smrti Shahzahana 
Bachchua další velkou ztrátou. Od roku 2012 do dnešního 
dne zde bylo zabito již 12 sekularistů, mnoho dalších bylo 
pří útocích zraněno a několik dalších je zavřených ve 
vězení. Není proto divu, že mnoho bangladéšských 
sekularistů ze strachu o svou bezpečnost zemi opustilo. Za 

https://bdnews24.com/bangladesh/2018/06/11/publisher-shahzahan-bachchu-shot-dead-in-munshiganj
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všechny jmenujme například Mishu Dhara, o jehož příbehu
jsme Vás na našem webu informovali.

Bachuchu byl však pro bangladéšský sekularismus důležitý
nejen tím, že sám jako ateista obhajoval sekularismus 
a liberalismus a byl autorem mnoha textů na toto téma, ale 
také tím, že byl majitelem knižního vydavatelství Bishaka 
Prakashani, které pravidelně vydávalo knihy 
bangladéšských sekulárních, humanistických 
a volnomyšlenkářských autorů. S jeho smrtí je tak 
Bangladéš o mnoho chudší, což se však ostatně dalo říct 
i po smrtích ostatních zabitých bangladéšských sekularistů.

Probíhající vyšetřování mezitím odhalilo, že za 
Bachchuovu smrt je zodpovědná muslimská extremistická 
organizace Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh, jejíž vůdce 
Abdur Rahman byl minulou neděli zadržen a zároveň se 
přihlášil k odpovědnosti. Sám Rahman však do vězení 
nenastoupí, jelikož už je po smrti. Zemřel při přestřelce 
mezi policií a dalšími členy jeho organizace poté, co 
doprovázel policii při jejím pokusu zadržet jednoho z jeho 
kompliců.

Spravedlnosti tak v tomto případě bylo – alespoň částečně 
– učiněno za dost. To však nic nemění na tom, že 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jamaat-ul-Mujahideen_Bangladesh
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Bangladéš pro ateisty a sekularisty zůstává krajně 
nehostinným a nebezpečným místem.

http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/06/bachchu_protest.jpg


Kampaň Mezinárodní 
humanistické a etické unie 
na ochranu humanistů 
v ohrožení života 
Autor Petr Tomek | 30.06. 2018 

IHEU, tedy Mezinárodní humanistická a etická unie, 
jejímiž jsme členy a na jejíž činnost čas od času 
upozorňujeme (http://www.osacr.cz/tag/iheu/), pořádá 
sbírku na ochranu humanistů v ohrožení života.

http://www.osacr.cz/tag/iheu/
http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/
https://www.gofundme.com/at-risk


Sbírka je vedena na serveru gofundme.

Překlad ze stránky kampaně:
—
12 zemí může kvůli existenci „zákonů proti odpadlictví“ 
odsoudit ateisty k smrti. V mnoha dalších zemích jsou 
používány „zákony proti rouhání“ proti humanistům 
propagujícím lidská práva včetně práv žen, LGBTI osob 
a ateistů, respektive lidí bez vyznání. Tito jsou osočeni 
z „urážky náboženství“. V posledních letech byli 
volnomyšlenkáři napadáni v různých zemích včetně 
Pákistánu, Bangladéše, Malediv a Indie, humanistům bylo 
vyhrožováno trestním stíháním či násilím v Malajsii, 
Egyptě, Afghánistánu a Iránu. Lidé byli trestně stíháni 
svými státy kvůli zločinům typu „odpadlictví“, „propagace 
ateismu“, „nenávist k bohu“ v zemích jako je Saudská 
Arábie, Írán, Súdán a Pákistán.V dalších zemích včetně 
Polska, Moldavska, Bulharska, Maďarska, Turecka, Ruska 
či USA se populističtí lídři spojují s autoritářskými 
náboženskými hnutími ve snaze vytvořit atmosféru 
jedovatou pro demokracii, sekularismus a práva 
nenábožensky založených obyvatel.

Ale je tu naděje…

https://www.gofundme.com/at-risk


Mezinárodní humanistická a etická unie pracuje na změně. 
Radíme a přímo podporujeme jednotlivé humanisty ve 
skutečném ohrožení – v zemích, kde pohrůžky trestním 
stíháním a násilím ohrožují jejich základní lidská práva. Na
půdě Výboru Spojených národů pro lidská práva a dalších 
mezinárodních platforem hájíme lidská práva 
a upozorňujeme na případy, kdy byli humanisté souzeni 
a odsouzeni. Zkoumáme, zaznamenáváme a monitorujeme 
diskriminaci a perzekuci namířenou na nenábožensky 
založené osoby v rámci naší převratné „Zprávy o svobodě 
myšlení“ (Freedom of Thought Report). A s podporou 
našich členských organizací z celého světa sjednocujeme 
globální humanistické hnutí: poskytujeme informace, 
sdílíme funkční postupy a sloužíme jako centrum 
a podpora sítě humanistů ze všech koutů světa.

O nás

IHEU je uznávaným světovým leaderem v oblasti 
sledování a upozorňováni na perzekuci humanistů, ateistů 
a  sekularistů. Změnili jsme způsob, jakým jsou nahlížena 
lidská práva nenábožensky založených osob a ořitáhli jsme
světovou pozornost k případům systematické diskriminace 
namířené proti těmto osobám v mnoha zemích.

Jenom za posledních 12 měsíců…



* Jsme podporovali a radili 24 ohroženým jednotlivcům 
a skupinám z 9 různých zemí.
* Jsme vytvořili kampaň za ochranu Malajské ateistické 
skupiny z Kuala Lumpur, které hrozilo trestní stíhání.
* Jsme se zapojili do přímých diplomatických jednání 
tlačících na jeden národní stát, aby propustil zadrženého 
„odpadlíka“ (jehož podmínky se, jak se domníváme, 
zlepšily, situaci však nepřestáváme sledovat).
* Na půdě Spojených národů jsme lobbovali za zrušení 
protiateistických zákonů a vyhlášek v Bangladéši, Egyptě, 
Pákistánu, Malajsii, Maledivách, Saudské Arábii, Súdánu 
a dalších zemích.
* Spustili jsme šesté vydání každoroční Zprávy o svobodě 
myšlení, která se stala vlivnou součástí diskursu na půdě 
Spojených národů a v mezinárodních debatách týkajících 
se svobody náboženství a vyznání a práv nenábožensky 
založených osob.
* Lobbovali jsme v Evropském parlamentu za urgentní 
potřebu morálního vedení a zrušení všech „zákonů proti 
rouhání“ napříč Evropskou unií.
* Vytvořili jsme nový výukový program týkajícíc se 
lidských práv a nenábožensky založených osob pro 
Evropskou službu pro vnější činnost Evropského 
parlamentu v Bruselu.



A když říkáme, že jsme to udělali „my“, myslíme tím „vy 
a my společně“! Jen díky našim členským organizacím 
a jednotlivým dárcům jako jste vy může naše práce 
pokračovat a stále se zlepšovat.

Prosíme, podpořte IHEU a projekt „Chraňme humanisty 
v ohrožení“. Váš dar může pomoci podpořit a možná 
i zachránit život některého z humanistů v ohrožení ze zemí,
které nejvíce pronásledují nenábožensky založené 
obyvatele. Pomoci nám můžete také sdílením naší 
kampaně (https://iheu.org/at-risk/).

Jsme registrovanou neziskovou organizací. Všechny dary 
jsou použity při naší činnosti chránící ty, kteří jsou nejvíce 
ohroženi, a měnící svět tak, abychom předcházeli 
zhoršování lidských práv pro všechny.
—

Pokud se s cíli IHEU ztotožňujete, zvažte podporu jejich 
kampaně.

– Jelena –

https://www.gofundme.com/at-risk
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Katolíci nemohou mít na 
manželství patent 
Autor Petr Tomek | 30.06. 2018 

V diskusi o možnosti homosexuálního manželství trochu 
zaniká nejeden podstatný argument, pro který by toto téma 
mělo zajímat nejen LGBT komunitu.

Cituji ze serveru Týden.cz 15.6. 2018:
Do českého ústavního pořádku by se mohla dostat ochrana
manželství jako svazku muže a ženy. Skupina 37 poslanců 
z KDU-ČSL, hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN 
v čele s lidovcem Markem Výborným navrhla doplnění 
listiny práv a svobod i v reakci na snahy o uzákonění 
možnosti uzavírání manželství lidmi stejného pohlaví.

Cílem návrhu ústavního zákona je podle předkladatelů 
doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních 
stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají 
manželství muže a ženy. Autoři poukazují na historické 
zakotvení manželství jako v zásadě trvalého svazku 
jednoho muže a jedné ženy zejména v evropském 
civilizačním okruhu. „Manželství muže a ženy má typicky 

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/manzelstvi-svazek-muze-a-zeny-tak-jej-cesko-muze-chranit-ustavne_484700.html
http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny,“ stojí 
v důvodové zprávě.

Zásah do LZPS je velmi vážná věc, která by měla mít 
určitou logiku. Lidská práva jsou souborem toho, co nesmí 
společnost ani jiný člověk žádnému konkrétnímu 
jednotlivci upírat. Manželství je však instituce, a ta jako 
taková nemá práva. Už v tom je návrh s principy lidských 
práv v rozporu.

V samotném vyvozování lidských práv je zahrnut liberální 
princip práva – tedy neodsuzovat to, co neškodí, ale 
zákazem naopak zvyšovat svobodu jednotlivce (jako 
příklad – ukotvení zákazu vraždění v zákoně zvyšuje 
svobodu pohybu, myšlení atd.). I zde se s ideou lidských 
práv návrh rozchází.

Přijetí takového návrhu by bylo nejen nesystémové, ale 
vysloveně škodlivé. Uvědomme si, že už první ideje 
zapsané v Deklaraci práv člověka a občana byly revoluční, 
protože nestavěly na tradici monarchie a dávaly rovná 
práva bez rozdílu barvy pleti a postavení, což bylo něco 
neslýchaného. Odkazování na tradici nás zde tedy vede 
zpátky k argumentaci monarchistů.

Ještě horší je pokus přivlastnit si manželství jako určitou 
hodntu vztaženou k poměrně úzké skupině lidí.



Podívejme se na argumentaci, kterou přednesl poslanec 
KDU-ČSL Marek Výborný v pořadu ČT 24: Je manželství 
vyšší hodnotou, nebo socioekonomickým konstruktem?

„Manželství nechápeme jenom jako nějaký 
socioekonomický konstrukt. Pokud bychom ho definovali 
takto, tak rozumím návrhu kolegů a kolegyně Maxové. Pak 
skutečně můžeme ten pojem manželství vztáhnout na různé 
typy soužití. Pokud ovšem budeme manželství chápat jako 
nějakou hodnotu, která vychází ze židovsko-křesťanské 
tradice, která má nějaké hodnotové ukotvení v rámci 
evropské kultury a civilizace, tak si zaslouží ochranu.“

Ano, o tolik poslanci katolického kroužku zaspali dějiny. 
Koncept manželství je rozšířený napříč kulturami, Evropa 
už dávno není jen křesťanská, a dokonce ani křesťansko-
židovská. Mnohem více tvoří atlantickou kulturu ideje 
osvícenství a humanismu. Dokonce i v zemích, kde je 
křesťanská většina, bychom tedy nemohli tímto způsobem 
s čistým svědomím ignorovat nejen ateisty, ale i například 
buddhisty.

Křesťanská politika v oblasti homosexuálních sňatků je 
navíc hlavně politikou pokrytectví. Homosexuální muži 
i ženy žijící v trvalých svazcích celou historii vychovávali 
vlastní i cizí děti (stejně dobře a špatně jako heterosexuální

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2515015-manzelstvi-homosexualu-ochrani-deti-rika-maxova-je-ohrozeni-hodnot-namita-vyborny?_ga=2.173391332.675482764.1530368656-1809854595.1499552732
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2515015-manzelstvi-homosexualu-ochrani-deti-rika-maxova-je-ohrozeni-hodnot-namita-vyborny?_ga=2.173391332.675482764.1530368656-1809854595.1499552732


rodiny) a právo na stejné právní zázemí, jaké mají 
heterosexuální rodiny, na tom nic nezmění. Tyto rodiny 
byly prostě pouze společensky neviditelné. Homosexuální 
orientace by ale v právním státě neměla být důvodem 
k odebrání dítěte.

Příslušní kněží homofobních kultů samozřejmě nemusejí 
nadále oddávat homosexuální páry, nemají ale žádné 
morální ani jiné právo mluvit do úředních sňatků nebo 
sňatků jiných tolerantnějších kultů (často vůbec ne 
křesťanských).

https://www.jsmefer.cz/proc_manzelstvi

https://www.jsmefer.cz/proc_manzelstvi


Urážka Boha jako zločin? 
Irové budou v referendu 
rozhodovat 
o protirouhačském zákonu 
Autor Honza Werner | 06.07. 2018 

V Irsku se bude podruhé během krátké doby konat důležité
referendum. Po referendu o zrušení zákazu interrupcí, ve 
kterém se Irové vyslovili pro legalizaci potratů, se 

http://www.osacr.cz/author/honzawerner/
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/07/irsko_vlajka_upr2.jpg


pravděpodobně v říjnu letošního roku bude konat 
referendum o zrušení irského protirouhačského zákona. 
V referendu se bude konkrétně hlasovat o tom, zdali si 
Irové přeji či nepřejí zachovat pasáž irské ústavy, která 
kriminalizuje rouhání.

Vzhledem k pozitivnímu výsledku referenda o interrupcích
existuje velká šance, že Irové zrušení protirouhačského 
zákona v referendu většinově podpoří. V květnu pro 
zrušení zákazu potratů hlasovalo přesvědčivých 66,4 % 
hlasujících, přičemž mezi ženami bylo pro zrušení 70 %. 
Výsledky referenda kvitovala i současná irská vláda, jejíž 
premiér Leo Varadkar uvedl, že „to, co dnes vidíme, je 
vyvrcholením tiché revoluce, která se odehrává v Irsku za 
posledních deset nebo dvacet let. Byla to ukázka 
demokracie. Lid promluvil. Lid řekl, že chce moderní 
ústavu pro moderní zemi, respektuje ženy a důvěřuji jim, že
dokážou činit dobrá rozhodnutí o svém zdraví.“ Podobně 
jsou irští vládní představitelé nakloněni také zrušení 
protirouhačského zákona: „Vyšleme jasný signál, že zákony
o rouhačství neodrážejí irské hodnoty a že nevěříme 
v jejich smysluplnost,“ uvedl směrem k referendu irský 
ministr spravedlnosti Charles Flanangan.

https://www.bbc.com/news/world-europe-44458814
https://www.bbc.com/news/world-europe-44458814
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/06/13/in-ireland-blasphemy-can-cost-you-30000-a-referendum-could-change-that/?noredirect=on&utm_term=.1ec3d444a6fa


Aktuální irská vláda premiéra Vardkara je složena téměř 
výhradně z členů politické strany Fina Gael – z patnácti 
vládních křesel jich tato strana drží 12, zbývající tři 
ministři nejsou členy žádné politické strany. Fina Gael je 
středopravicovou liberálně konzervativní stranou 
křesťansko-demokratického typu, což pro mnohé může být
překvapením. Například v Evropském parlamentu spadá 
Fina Gael pod frakci European People’s Party, tedy 
evropskou frakci lidovců. Strana vyhrála irské volby 
konané v roce 2016 se ziskem 25,5 % hlasů, což bylo 
zhruba o procento více, než kolik získala druhá, 
konzervativní catch-all strana Fianna Fáil. Premiérem se 
tehdy stal Enda Kenny, který o případném referendu 
o zrušení protirouhačského zákona uvažoval, avšak 
nestanovil žádný konkrétní termín. Loni v létě však Endu 
Kennyho nahradil již zmiňovaný Leo Varadkar, který byl 
referendům o zrušení zákazu interrupcí a protirouhačského 
zákona více nakloněný.

Irský protirouhačský zákon má kořeny v irské ústavě 
z     roku 1937  , v jejímž článku 40 stojí, že „publikování či 
projevy rouhavé, buřičské či neslušné povahy jsou 
kriminálním činem, který se trestá v souladu se 
zákonem.“ Zákon vycházející z této pasáže ústavy však byl
v roce 1999 zrušen s odvoláním na jiné místo irské ústavy, 

https://www.taoiseach.gov.ie/eng/Historical_Information/The_Constitution/February_2015_-_Constitution_of_Ireland_.pdf
https://www.taoiseach.gov.ie/eng/Historical_Information/The_Constitution/February_2015_-_Constitution_of_Ireland_.pdf
https://www.irishtimes.com/news/politics/referendum-on-blasphemy-expected-to-be-held-in-october-1.3528286
https://en.wikipedia.org/wiki/Fine_Gael


která garantuje náboženskou rovnost, přičemž 
protirouhačský zákon, který se uplatňoval pouze na urážky 
křesťanství, tuto rovnost narušoval. Sekce irské ústavy 
pojednávající o rouhání tak od roku 1999 do roku 2009 
neměla žádnou oporu v zákonech. Ano, chápete správně, 
Irsko skutečně své protirouhačské zákony po zrušení znovu
zavedlo, a to v roce 2009. Stalo se tak jedinou západní 
zemí, která v 21. století zavedla nějaký typ 
protirouhačských zákonů.

Zákon kriminalizující urážku náboženství tehdy v červenci 
2009 zavedla vládní koalice vedená již zmiňovanou 
stranou Fianna Fáil a její představitelé zavedení zákona 
vysvětlovali tím, že pouze zaplňují zákonnou mezeru, která
z hlediska irské ústavy existovala. Zákon byl zaveden 
v rámci zákona o hanobení, přičemž sekce 36 tohoto 
zákona kriminalizuje projevy rouhání pokutou až do výše 
25 000 euro. Rouhání je v tomto zákoně konkrétně 
definováno jako „záležitost, která je hrubě hanlivá 
a urážlivá ve vztahu k záležitostem, které jsou považovány 
za posvátné jakýmkoliv náboženstvím, a tím způsobuje 
pobouření mezi značným množstvím věřících daného 
náboženství“.

https://end-blasphemy-laws.org/countries/europe/ireland/
https://end-blasphemy-laws.org/countries/europe/ireland/


Irský premiér Leo Varadkar.

Debaty o irském protirouhačském zákonu a o jeho 
případném zrušení nabraly na intenzitě během minulého 
roku, kdy byl na základě tohoto zákona policií vyšetřován 
britský komik a spisovatel Stephen Fry. Fry se měl rouhání 
dopustit tím, že v televizním pořadu The Meaning of Life 
na adresu potenciálního Stvořitele uvedl, že jej považuje za
„hlupáka a poměrně jednoznačně maniaka, naprosto 
sobeckého a náladového maniaka, který vytvořil svět plný 
nespravedlnosti a nepřípustného utrpení“. O případu jsme 
loni informovali v článku „Britský spisovatel v televizi 
urazil Boha. Irská policie jej teď vyšetřuje kvůli podezření,
že se rouhal“.

http://www.osacr.cz/2017/05/07/britsky-spisovatel-v-televizi-urazil-boha-policie-jej-ted-vysetruje-kvuli-podezreni-ze-se-rouhal/
http://www.osacr.cz/2017/05/07/britsky-spisovatel-v-televizi-urazil-boha-policie-jej-ted-vysetruje-kvuli-podezreni-ze-se-rouhal/
http://www.osacr.cz/2017/05/07/britsky-spisovatel-v-televizi-urazil-boha-policie-jej-ted-vysetruje-kvuli-podezreni-ze-se-rouhal/
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/07/leo_varadkar.jpg


Vyšetřování Stephena Frye však nakonec bylo zastaveno, 
ovšem z důvodů, ze kterých rozhodně nešlo mít radost. 
Policie totiž vyšetřování ukončila proto, že se jí nepodařilo 
nalézet „dostatečný počet uražených věřících“. 
Argumentaci policie kritizovalo hnutí Atheists Ireland, 
jehož předseda Michael Nugent uvedl, že „důvody uvedené
policií vytváří motiv pro lidi, aby příště, když uslyší či uvidí
něco, co budou považovat za rouhačské, dávali veřejně 
najevo své pobouření“. Celá kauza však nakonec měla 
pozitivní dopad, jelikož rozpoutala debatu o zrušení tohoto 
typu zákonů nejen v samotném Irsku, ale také na Novém 
Zélandu a ve Skotsku, kde se o zrušení protirouhačských 
zákonů taktéž uvažuje.

Pokud by Vás problematika irských protirouhačských 
zákonů zajímala hlouběji, určitě doporučuji navštívit 
jednak web zmiňovaného hnutí Atheists Ireland, které za 
zrušení zákona dlouhodobě vystupuje, a také web 
Blasphemy.ie, který se věnuje přímo irským 
protirouhačským zákonům.

Nezbývá tedy než doufat, že se referendum v říjnu opravdu
uskuteční a že Irové rozhodnou o zrušení tohoto reliktu 
netolerantní křesťanské minulosti. Pokud Irsko svůj 
protirouhačský zákon zruší, stane se po Norsku, Islandu, 

https://www.blasphemy.ie/
https://atheist.ie/
http://www.osacr.cz/2017/05/09/stephen-fry-nakonec-stihan-nebude-irska-policie-nenasla-dostatek-urazenych-vericich/


Maltě a Dánsku pátou zemí, která tento zákon v posledních
pěti letech zrušila. Zároveň si také připomeňme 
a zamysleme se nad tím, že zatímco trend je (alespoň co se 
týče západních zemí) takový, že se protirouhačské zákony 
ruší, náš kardinál Duka a jeho nohsledi volají po cenzuře 
umění právě s ohledem na to, že je údajně rouhačské.



Dominik Duka a příliš 
nadržený Ježíš 
Autor Petr Tomek | 24.07. 2018 

Rozhodnutí znásilnění zlehčujícího, homofobního, pro-life 
kážícího, totalitního, traktory žehnajícího, tunely 
žehnajícího, drony žehnajícího a auto kropícího kardinála 
se v případě kauzy divadelního představení Naše násilí 
a vaše násilí dalo předvídat poměrně dobře. Jako postava 
veřejné scény je ostudou naší republiky už příliš dlouho. 
Stejně dlouho reprezentuje to nejhorší z katolických 
předsudků a pověr.

Abych byl přesný: Kardinál Dominik Duka podal žalobu 
na Centrum experimentálního divadla, které spravuje mj. 
Divadlo Husa na provázku, jež uvedlo divadelní hry Naše 
násilí a vaše násilí a Prokletí. V první z nich mu vadí 
postava až příliš připomínající Ježíše, která znásilní 
muslimku, ve druhé zase socha připomínající papeže Jana 
Pavla II. se ztopořeným penisem.

https://www.youtube.com/watch?v=g9lprQNxk7o
http://www.osacr.cz/2015/02/22/kardinal-zehna-dronum/
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/344261/misto-pilota-f1-pokrtil-blanku-duka-boze-pozehnej-ridicum-pronesl.html
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/344261/misto-pilota-f1-pokrtil-blanku-duka-boze-pozehnej-ridicum-pronesl.html
https://www.eagrotec.cz/kardinal-dominik-duka-op-pozehnal-novemu-traktoru
https://radiozurnal.rozhlas.cz/dominik-duka-chovani-pussy-riot-pripomina-stalina-6265737
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tisice-lidi-pochodem-prahou-protestovaly-proti-potratum-podporil-je-i-kardinal_1804072105_bor
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tisice-lidi-pochodem-prahou-protestovaly-proti-potratum-podporil-je-i-kardinal_1804072105_bor
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dominik-Duka-dal-najevo-co-si-mysli-o-homosexualech-385955
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/295271-neodsuzovali-pedofilii-tvrdi-o-12-kardinalech-americka-organizace-vini-i-duku.html
http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


Společně s Dukou podal žalobu k brněnskému městskému 
soudu karlovarský advokát Ronald Němec. Nebyli sami, 
Policie ČR zamítla do 12. 7. celkem 19 žalob.

Novinky.cz: Duka žaluje experimentální divadlo kvůli 
hrám

O co skutečně jde?

Kardinál Dominik Duka požaduje trest za to, co se dělo 
za zavřenými dveřmi s konsensuálním souhlasem všech 
zúčastněných, přičemž žádný z popsaných skutků 
nenaplňuje podstatu trestného činu, s odůvodněním, že 
jej to uráží. 

https://www.novinky.cz/domaci/477665-duka-zaluje-experimentalni-divadlo-kvuli-hram.html
https://www.novinky.cz/domaci/477665-duka-zaluje-experimentalni-divadlo-kvuli-hram.html


Připomíná mi tím jistou důchodkyni, která žalovala nudisty
koupající se u rybníka. Na otázku: „Jak vás to může urážet.
když je na tu vzdálenost ani nevidíte?“  přitom odpovídala:
„Ale když si vezmu dalekohled, tak je vidím!“

Co ovšem působí komicky na úrovni osobního jemnocitu, 
začíná mít děsivý rozměr, když se namísto uraženosti 
doplní blasfemie (rouhání). Historicky je rouhání jedním 
z nejodpornějších pojmů. Jedno z těch „nic“, která po 
staletí trestala náboženstvím řízená justice smrtí 
a v některých barbarských zemích jej stále trestá.

Podanou žalobou, v níž bojuje proti uvedení divadelní hry, 
dává Duka jednoznačně najevo, že touží po myšlenkové 
diktatuře, jaká vládne v Saúdské Arábii či KLDR, 
a zároveň ukazuje, jak silnou clonu náboženské víry musí 
mít člověk, který takovým způsobem hájí svou konfesi 
a přitom dokázal sám sebe ještě vidět jako kladnou 
postavu.

Než budu ale pokračovat dál, musím upozornit na to, čím 
se tento článek nezabývá:

Tento článek nijak nehodnotí uměleckou kvalitu 
jednotlivých děl. Nemá nic společného se sdělením, 
které se snaží autoři hry předat publiku, ani s nějakým 
pofidérním „právem na dotace“. Směšování 



náboženského a estetického poměřování je naopak 
velký agrumentační faul v mnoha argumentacích 
věřících proti „blasfemickým“ dílům.

Dominik Duka ale samozřejmě ví, že u nás není rouhání 
trestné, proto hledá jiné způsoby, jak žalobu navléct tak, 
aby nějaký zákon porušovala. Nakonec se dovolává Listiny
základních práv a svobod, čímž jen demonstruje její 
nejhrubší nepochopení. Na stránkách České televize 
můžeme číst:

ČT: Policie zamítla 19 trestních oznámení na kontroverzní 
divadelní hru v Brně. Žalobu podal i kardinál Duka

Podle Duky se obě inscenace hrubě dotkly jeho práv 
zaručených Listinou základních práv a svobod. Dukova 
žaloba zmiňuje útok na nezadatelnost práv, na svobodu 
náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest. Má
za to, že hanlivé zobrazení Krista dopadá i na něj, proto se
obrací na soud.

Hra samozřejmě nijak nepoškozuje svobodu náboženského
vyznání. Duka a jeho ovečky si mohou nadále věřit, čemu 
chtějí, a nikdo je za to trestat nebude. Naproti tomu jeho 
snaha jde proti svobodě umění a myšlení, respektive chce 
je kriminalizovat.

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2535592-policie-zamitla-19-trestnich-oznameni-na-kontroverzni-divadelni-hru-v-brne-zalobu
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2535592-policie-zamitla-19-trestnich-oznameni-na-kontroverzni-divadelni-hru-v-brne-zalobu


A jak zdůvodňuje porušení svého práva na důstojnost? No, 
to už je přímo myšlenkové „salto mortale“.

Cituji z Lidovky.cz: ‚Miluji Krista.‘ Arcibiskup Duka jde 
poprvé k soudu, podal žalobu kvůli inscenaci s Ježíšem

„Pokud se žalobci hlásí k učení člověka, který 
znásilňuje ženu, pak jejich důstojnost musí být, 
a je, nižší než osoby, která se k takovému 
člověku nehlásí, protože znásilnění ženy je 
předně odporným projevem.“

Nevím, o kolik nižší může být důstojnost člověka 
hlásajícího totalitní názory, který zároveň má tak 
anachronické vnímání dějin i tak malé povědomí 
o křesťanství i islámu, že může chápat divadelní postavu 
připomínající Ježíše jinak než jako symbol západní 
civilizace, a už vůbec nevím, proč se do tohoto postoje 
staví Duka.

Přitom samozřejmě zcela opomíjím vše, čeho se 
římskokatolická církev dopustila, i to, čemu je takový 
věřící podle katechismu povinen věřit. Zatímco totiž 
postava z divadelní hry může být považována za Ježíže 
omylem, katechismus i tradice vlastní církve jsou to, 
k čemu se její věřící sami otevřeně hlásí.

http://www.osacr.cz/2015/03/04/koncept-svobody-mysleni-svedomi-vyznani-a-co-dal/
https://www.lidovky.cz/miluji-krista-arcibiskup-duka-jde-poprve-k-soudu-podal-zalobu-kvuli-inscenaci-s-jezisem-gtm-/zpravy-domov.aspx?c=A180711_092819_ln_domov_jho
https://www.lidovky.cz/miluji-krista-arcibiskup-duka-jde-poprve-k-soudu-podal-zalobu-kvuli-inscenaci-s-jezisem-gtm-/zpravy-domov.aspx?c=A180711_092819_ln_domov_jho


Omylem? Ano, omylem, dramaturg Miroslav Oščatka totiž 
o kontroverzní roli jednoznačně řekl:

„Ta postava ani nereprezentovala Ježíše Krista. Nesla 
určité znaky Ježíše, ale nebyla to jeho postava. Ta postava 
zosobňovala Evropu. Nedovedu si představit, že by někdo 
s takovou žalobou mohl uspět, ale uvidíme, to bude na 
soudu.“

S postoji Dominika Duky v současné kauze velmi souzní 
vyjádření církevních představitelů včetně papežů 
v předchozích případech, jakými byly: vydání fatvy na 
Salmana Rushdieho za Satanské verše, vraždění po 
zveřejnění krátkometrážního amatérského filmu Nevinnost 
muslimů nebo vystřílení redakce Charlie Hebdo.

V posledních letech jsme vůbec stále častěji svědky útoků 
na svobodu umění z pozic náboženství.

Připomeňme si třeba zákaz koncertu ve Valašských 
Kloboukách v červnu 2016 kvůli šíření satanismu nebo 
zákaz vystupování studentky s „nevhodnou básní“ v Brně 
v květnu 2017. Nezapomínejme ani na naše sousedy.

V červnu roku 2017 se radní Ján Čop a Peter Vološin ve 
slovenské obci Snina postavili proti pořádání festivalu 
Rock pod Kameňom s odůvodněním, že kvůli textům kapel

http://www.osacr.cz/2017/05/18/brnenska-konzervator-zakazala-studentce-ucast-na-soutezi-kvuli-nevhodne-basni-vibrace-dabla-by-mohly-urazit-verici-brno-cr/
http://www.osacr.cz/2016/11/16/sekularni-realita-ceske-republiky-valasske-klobouky-zakazaly-koncert-kvuli-sireni-satanismu/
http://www.osacr.cz/2016/11/16/sekularni-realita-ceske-republiky-valasske-klobouky-zakazaly-koncert-kvuli-sireni-satanismu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo_shooting
https://www.csfd.cz/film/324910-innocence-of-muslims/prehled/
https://www.csfd.cz/film/324910-innocence-of-muslims/prehled/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Satansk%C3%A9_ver%C5%A1e_(rom%C3%A1n)#N%C3%A1sil%C3%AD,_vra%C5%BEdy_a_pokusy_o_ubl%C3%AD%C5%BEen%C3%AD


Arch Enemy a Amorphis hrozí obci démonické zamoření. 
Povolali tehdy i slavného slovenského exorcistu Imricha 
Degra.

Pro případ, že by se Dukovi podařilo s žalobou uspět, 
nabízím seznam dalších uměleckých děl, která by ho příště 
mohla urazit: Monty Python: Život Briana, Monty Python: 
Smysl života za Vánoce v Nebi, Jesus Christ 
Supercop, Jesus Christ: Serial Rapist , Kung-Fu Jesus, Iron
Sky 2 za trailer, Djesus Uncrossed, seriál Kosmo – v dílu 4 
na polské kosmické lodi je jako symbol Jan Pavel II. 
jedoucí na tygrovi a s plamenným mečem v ruce 
(TC: 19:38), no a nakonec samozřejmě South Park…

 

https://vimeo.com/192433684
https://www.youtube.com/watch?v=mqISX2o0a4A
https://www.youtube.com/watch?v=wS1jpgiKJUU
https://www.youtube.com/watch?v=wS1jpgiKJUU
https://www.youtube.com/watch?v=S75Cr9Pkv2A
https://www.csfd.cz/film/263916-jesus-christ-serial-rapist/komentare/
https://www.youtube.com/watch?v=3qbZ4DlYEkY
https://www.youtube.com/watch?v=3qbZ4DlYEkY
https://www.youtube.com/watch?v=kntQNeSge5s
https://www.youtube.com/watch?v=QSSM61PN5KQ


vícekrát…

Vcelku chápu, že jej hra nějakým způsobem uráží, protože 
postava Ježíše je základ jeho světonázoru, zdroj financí 
a společenského postavení. Jenže samotný Ježíš jako osoba
samozřejmě nijak divadelní hrou dotčený nebyl. Ostatně 
těžko si lze představit něco absurdnějšího než urážku 
starověkého rabína, o kterém ani s jistotou nevíme, zda 
skutečně existoval, a pokud existoval, jestli by o takovou 
obranu vůbec stál.

Duka obvinil umělecké dílo, nehledě jestli dobré nebo 
špatné, ale prostě umělecké dílo, že uráží jeho boha. 
Zkusím tedy nakonec odpovědět také uměleckým dílem, 



a to slovy P. K. ze stejnojmenného filmu Rajkumara 
Hiraniho:

Mr. Tapaswi: Mluvíš tu o našem bohu a myslíš si, že tu 
budu jen tak nečinně sedět? Chlapče, my budeme našeho 
boha bránit!

P. K.: Vy budete bránit boha? Vy? 

Tento svět je velmi malý. Je až nicotný, když ho porovnáte 
s celým vesmírem.
A vy… sedíte si v tomhle malém světě, v malém městě, na 
malé ulici. Říkate, že budete bránit boha, který stvořil celý 
vesmír?
On nepotřebuje vaši ochranu. On se ochrání sám. 

Dnes zemřel jeden můj přítel, který mi chtěl pomoci. Zbyla 
mi po něm jen jeho bota. Přestaňte se snažit bránit našeho 
boha. Nebo kteréholiv boha toho světa…

Lidé nebudou ztrácet jen boty…

Je namístě se zamyslet nad tím, že pokud potřebuje Dukův 
Bůh ochranu Policie ČR a naší justice, je pravděpodobně 
na roli boha příliš slabý.

 

https://www.csfd.cz/film/316652-p-k/prehled/


Poznámka: I mezi ateisty se vyskytly názory, že poselství hry je lživé, 
když dává za současné napjaté vztahy mezi Západem a Předním 
Východem vinu i Evropě, a že tedy má Duka jistým způsobem pravdu. 
Pokud ovšem není divadelní hrou dotčena jeho svoboda vyznání 
a myšlení, není jí dotčena ani ta naše. Zde nejde o to, jestli je nebo není
představa prezentovaná a propagovaná hrou pravdivá nebo ne. 
Můžeme se postavit proti tomu, aby byla taková hra dotována ze 
státních peněz na kulturu (pokud budeme o lživosti jejího poselství 
pevně přesvědčeni), ale nikoli za její zákaz. Dialog lze vést jen tehdy, 
když zaznívají i názory, s nimiž nesouhlasíme. Tohle je právě to, co 
věřícím k pochopení sekularismu a liberalismu zpravidla chybí.

Pokud bychom přistoupili na Dukovu argumentaci, hrozilo by, že tu 
velmi brzy zavládne děsivé ticho.



Sekularizace předchází 
ekonomickému vzestupu 
Autor Petr Tomek | 08.08. 2018 

Měli bychom si přiznat, že na spoustu otázek máme pouze 
názory a vlastně vůbec žádná data. Mezi ně patřilo 
donedávna i tvrzení o prospěšnosti či škodlivosti 
náboženství v různých oborech lidské činnosti. Jistě, měli 
jsme předpoklady, které říkaly, že vycházet z chybného 
přesvědčení bude s největší pravděpodobností škodlivé, 
protože to skutečně v jiných oblastech života právě tak je.

Teprve článek Cross-National Correlations of Quantifiable 
Societal Health With Popular Religiosity and Secularism in
the Prosperous Democracies, který vyšel v Journal of 
Religion & Society roku 2005, ukázal, že silně náboženské 
prostředí „svědčí“ šíření pohlavních nemocí, množství 
interrupcí a těhotenství mladistvých matek. Další studie 
vydaná pod názvem The Negative Association between 
Religiousness and Children’s Altruism across the World 
publikováná v roce 2015 v Current Biology by nás měla 

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(15)01167-7
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(15)01167-7
http://moses.creighton.edu/jrs/2005/2005-11.pdf
http://moses.creighton.edu/jrs/2005/2005-11.pdf
http://moses.creighton.edu/jrs/2005/2005-11.pdf
http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


zbavit představy, že náboženství učí altruismu. Výsledky 
totiž říkají pravý opak.

Studie Damiana J. Rucka, R. Alexandera Bentleyho 
a Daniela J. Lawsona nazvaná Religious change preceded 
economic change in the 20th century a uveřejněná 
v Science Advances právě letos (2018) říká neméně 
podstatnou informaci, totiž že se společnosti nejprve 
odklánějí od náboženství a pak teprve přichází rozvoj, 
nikoli naopak. Je neuvěřitelné, že až dosud odpověď na 
tuto otázku chyběla. I když byla korelace známá, až dodnes
nikdo nevytvořil skutečný srovnávací výzkum. Zůstávaly 
tedy pouze dva názory stojící proti sobě.

Představa zastávaná Davidem Émilem Durkheimem (1858 
– 1917) byla, že ekonomický rozvoj společnosti vede 
k úpadku náboženství, zatímco Max     Weber   (1864 – 1920) 
tvrdil, že tomu bylo právě naopak, a ekonomický rozvoj 
připisoval racionálnímu přístupu a tomu, co označoval jako
„protestantská etika“.

Protože dochází k mnoha dezinformacím, měl bych uvést, 
co to znamená sekularizace. Jde o proces oddělení 
náboženství a státu. Zkrátka v plně sekulární společnosti by
náboženství stále existovalo jako určitý typ prožívání či 
volnočasové aktivity, ale všechna podstatná rozhodnutí by 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Max_Weber#Racionalizace,_kapitalismus_a_protestantsk%C3%A1_etika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://advances.sciencemag.org/content/4/7/eaar8680.full
http://advances.sciencemag.org/content/4/7/eaar8680.full


byla dělána na základě skutečných argumentů, nikoli 
náboženských postojů, a stát by se nesměl vázat k žádné 
konkrétní ideologii ani konfesi.

Takový stát má jedno zákonodárství, které nestojí na 
náboženských argumentech a člověk v něm nemůže být 
souzen na základě jiných zákonů než těch, které jsou zde 
platné. Školy učí to, co je považováno za skutečné 
poznatky, opět bez náboženských vlivů. Neučí se v nich 
náboženství, ale o náboženství. Církve nemají zvláštní 
práva a nijak se právně neliší od jiných organizací. Nejsou 
zvýhodňovány ani omezovány státem, pokud nepřekročí 
svým jednáním zákon.

Pouze v sekulárním státě spolu dokáží koexistovat lidé 
různých náboženství (bez určení jejich počtu) a bez 
náboženství jako rovní mezi rovnými.

V sekulárním státě tedy nejde automaticky o převahu 
ateistů. Teoreticky si můžeme představit věřící společnost, 
která bude zároveň zcela sekulární. Prakticky je něco 
takového nepravděpodobné, protože mnohé zájmy 
náboženských skupin jsou vlastně politické. Ale můžeme si
představit třeba i ateistickou společnost s určitou jednotnou
ideologií, která bude nesekulární, protože nebude jiné 
konfese vůbec připouštět, nebo je bude znevýhodňovat.



Ve skutečnosti mnohé náboženské i politické skupiny proti 
sekularismu brojí, přestože by jim i jejich konfesi 
poskytoval obrovskou volnost. Problémem je samotná 
svoboda myšlení a vyznání, která jejich stoupencům přijde 
nepřípustná, i to, že v praktických otázkách představuje 
rozum jediné agumentační východisko, které je přípustné. 
Přirozeně pak dochází ke střetu s náboženskou morálkou 
založenou na tradici a dogmatech. Věřícím se také může 
stát, že budou konfrontováni s takovými výsledky 
výzkumů, jaké najdete ve zmíněných článcích.

Dovolte mi trochu spekulace. Domnívám se, že 
ekonomický vzestup stejně jako sekularizace jsou dány 
stejnou příčinou – přikloněním celé společnosti včetně 
politických špiček k rozumovým argumentům. Tím dojde 
k uvolnění atmosféry zákonných i mimozákonných 
nařízení a jejich zprůhlednění. Podobný proces proběhne 
také ve školství. Teprve z toho pak vzniká další rozvoj. 
Taková je má představa.

K rozvoji země tedy dojde, až když začne její politická 
reprezentace dávat přednost rozumovým řešením před 
náboženskými či tradičními postoji.

Pokud tomu tak skutečně je, opravdu nemáme důvod jásat. 
Zatímco například Irsko má jednoznačně nakročeno 



k sekulární společnosti, u nás se proces sekularizace 
zastavil a možná udělal i krok zpět. Církevní rekvizice daly
poměrně malé skupině značný majetek, který může využít 
pro svůj vliv ve školství i v politice, naši politici jdou 
zvláště římskokatolické církvi na ruku, jak nejvíce mohou, 
a pro působení církví ve školství máme dokonce speciální 
zákony.

Nad možností sekulární České republiky tak leží zátka 
v podobě přímého vlivu římskokatolické církve na politiku,
zákony, média a školství. V jedné z nejateističtějších zemí 
světa je něco takového na pováženou.

Poznámka 1: Je těžko představitelné, že by se celá populace stala 
přechodem k sekularismu nějak skokově inteligentnější, přesto se tak 
ale projevuje. Je zřejmé, že důvodem pro takovou společenskou změnu
může být změna preference upřednostňovaného způsobu řešení 
problémových situací (rozum před tradicí), a to jak na úrovni 
společnosti, tak na úrovni jednotlivců.

Poznámka 2: Zatím je tendence spíše zametat problémy pod koberec. 
Česká republika čerpá například mnohem méně grantů a dotací z EU, 
než by mohla. Jde přitom o problém, o němž víme už nejméně 12 let! 
(1, 2, 3)

Odkazy

Jean Decety, Jason M. Cowell, Kang Lee, Randa Mahasneh, Susan 
Malcolm-Smith, Bilge Selcuk, Xinyue Zhou.: The Negative 
Association between Religiousness and Children’s Altruism across the 

https://domaci.ihned.cz/c1-66156960-jen-30-vedeckych-grantu-za-11-let-zapadni-zeme-je-pritom-pocitaji-na-stovky-muze-za-to-nizka-kvalita-i-malo-zadosti-varuje-fyzik
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1049008-cesko-cerpa-dotace-nejhur-v-cele-eu-loni-prislo-o-10-miliard
http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/jak-ceska-republika-cerpa-dotace-z-eu--246799


World, Current Biology. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2015.09.056

The Relation Between Intelligence and Religiosity: A Meta-Analysis 
and Some Proposed Explanations

http://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/The-Relation-Between-Intelligence-and-Religiosity-A-Meta-Analysis-and-Some-Proposed-Explanations.pdf
http://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/The-Relation-Between-Intelligence-and-Religiosity-A-Meta-Analysis-and-Some-Proposed-Explanations.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2015.09.056


Kanada zkritizovala Saúdy, 
ti jim vyhostili diplomata. 
Saúdové jsou naši přátelé, 
komentoval Trump 
Autor Honza Werner | 19.08. 2018 

Teokratický režim Saúdské Arábie se v uplynulých týdnech
dostal do diplomatického konfliktu s Kanadou. Kanadská 
zahraniční politika je dlouhodobě orientována na 

http://www.osacr.cz/author/honzawerner/
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/08/trump_bin_salman.jpg


vymezování se vůči porušování lidských práv ve světě 
a jako jedna z mála zemí na světě si dovolí otevřeně 
kritizovat i Saúdskou Arábii, zemi, která co se týče 
porušování lidských práv hledá ve světě jen těžko srovnání.
Mluvit v souvislosti se Saúdskou Arábií o lidských právech
je samozřejmě svým způsobem úsměvné. Náboženská 
svoboda v této zemi neexistuje, ateismus je zde dle platné 
legislativy považován za terorismus a hrozí za něj až trest 
smrti, jakákoliv kritika režimu je nepřípustná a islám je 
meřítkem všech věcí. Na našich stránkách jsme ostatně za 
uplynulé roky informovali o řadě případů, kdy byli 
v Saúdské Arábii uvězněni a odsouzeni ateisté či odpadlíci 
od islámu. Jedním z nich je i ten zřejmě nejznámější, Raif 
Badawi, který byl v této pouštní teokracii odsouzen 
k mnohaletému trestu vězení a především k 1000 ranám 
bičem. Provinil se „propagací liberalismu“, „kritikou 
režimu“ a „kritikou role islámu v saúdské společnosti“. 
Aktuální případ, při kterém se Kanada dostala do 
diplomatické potyčky se Saúdy, s rodinou Raifa Badawiho 
souvisí, i když zde Raif nehraje hlavní roli.

V květnu letošního roku odstartovala Saúdská Arábie další 
vlny zatýkání tamních disidentů a lidskoprávních aktivistů.
Jejich řady se každoročně ztenčují, jelikož mnoho jich již 
ze země ze strachu o svůj holý život uprchlo, případně již 

http://www.osacr.cz/2014/04/02/ateismus-terorismus-alespon-dle-nove-legislativy-v-saudske-arabii/
http://www.osacr.cz/2014/04/02/ateismus-terorismus-alespon-dle-nove-legislativy-v-saudske-arabii/


sedí v saúdských žalářích. Vše „vyvrchlolilo“ před zhruba 
dvěma týdny, kdy Saúdové zatkli dvě významné 
lidskoprávní aktivistky – Nassimu al-Sadu a Samar 
Badawi. Ti, kteří dění v Saúdské Arábii trošku sledují, již 
jméno Samar Badawi znají. Stejné příjmení není náhoda, 
jedná se o sestru vězněného Raifa Badawiho, a shodou 
okolností také o manželku Waleeda Abu al-Khaira, což byl 
Raifův advokát, který byl ale za svůj „lidskoprávní 
aktivismus“, a mimo jiné také za to, že si dovolil Raifa 
zastupovat, poslán v roce 2014 do vězení, kde je dodnes.

Waleed Abu al-Khair a jeho manželka, Samar Badawi.

Samar Badawi již má se saúdským žalářem zkušenost, není
to totiž poprvé, co v něm za svůj boj o práva nejen žen 
v této zemi skončila. V roce 2014 na ni Saúdská Arábie 

http://www.osacr.cz/2014/07/08/dalsi-drakonicky-trest-v-saudske-arabii-15-let-vezeni-pro-waleeda-abu-al-khaira/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/saudi-arabia-two-more-women-human-rights-activists-arrested-in-unrelenting-crackdown/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/saudi-arabia-two-more-women-human-rights-activists-arrested-in-unrelenting-crackdown/
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2016/01/waleed_abu_alkhair_samar_badawi.jpg


uvalila tzv. „travel ban“ a bylo jí tak formálně zakázáno 
vycestovat ze země. V roce 2016 krátce skončila ve vězení 
za své příspěvky na Twitteru. Nyní, v srpnu 2018, se tam 
ocitla znovu. Saúdská Arábie navíc neuvedla žádný 
konkrétní důvod, proč Samar uvěznila. Proč by také 
teokratický režim vládnoucí dle své aktuální libovůle 
komukoliv potřeboval sdělovat důvod uvěznění, že ano?

Nutno dodat, že v Kanadě již roky žije Ensaf Haidar, 
manželka vězněného Raifa Badawiho. A právě z Kanady, 
kde žije i s jejich dětmi, bojuje za manželovo propuštění. 
Kanada již několikrát apelovala na Saúdskou Arábii, aby 
Badawiho spolu s dalšími politickými vězni propustila, 
avšak marně. Po zatčení Samar Badawi a Nassimy al-Sadu 
se do celé věci kanadská diplomacie vložila znovu. 
Kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freeland vyjádřila 
rodině Badawiů podporu a ubezpečila, že Kanada bude 
i nadále požadovat jejich propuštění. Z oficiálního 
twitterového účtu kanadského ministerstva zahraničí také 
zaznělo, že Kanada je vážně znepokojena kontinuálním 
porušováním lidských práv v zemi, stejně jako opětovným 
zatýkáním politických disidentů. Kanadské ministerstvo 
následně Saúdskou Arábii opětovně vyzvalo k propuštění 
všech politických věznů.

https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-canada-is-right-to-stand-up-for-samar-badawi/
https://www.nytimes.com/2018/08/06/opinion/saudi-arabia-canada.html
https://www.nytimes.com/2018/08/06/opinion/saudi-arabia-canada.html
http://www.osacr.cz/2016/01/13/saudska-arabie-sestra-raifa-badawiho-byla-uveznena-za-provozovani-uctu-na-twitteru/
http://www.osacr.cz/2016/01/13/saudska-arabie-sestra-raifa-badawiho-byla-uveznena-za-provozovani-uctu-na-twitteru/


To vyvolalo hysterickou reakci pouštního královstvi. Výčet
odvetných kroků, jak jej dobře shrnují na webu Daily 
Intelligencer, byl následující: kanadský velvyslanec 
v Saúdské Arábii byl označen za „persona non grata“ 
a bylo mu dáno 24 hodin na opustění země. Saúdská 
Arábie zároveň stáhla svého velvyslance z Kanady. 15 000 
saúdských studentů, studujících za saúdské peníze na 

http://nymag.com/daily/intelligencer/2018/08/saudi-arabia-trump-human-rights.html
http://nymag.com/daily/intelligencer/2018/08/saudi-arabia-trump-human-rights.html


kanadských vysokých školách, bylo povoláno zpět domů. 
Veškerý obchod s Kanadou byl pozastaven. Zhruba 800 
saúdských pacientů, léčících se v kanadských nemocnicích,
bylo také povoláno zpět domů a jejich léčba v Kanadě byla
ukončena. Saúdská státní média, televizemi počínaje 
a novinami konče, spustila ostrou protikanadskou rétoriku. 
Jeden ze saúdských propagandistických twitterových účtů 
pak Kanadě nepřímo vyhrožoval teroristickém útokem ve 
stylu 11. září. Férově dodejme, že obrázek ale nakonec 
Saúdové sami odstranili a za jeho zveřejnění se omluvili.

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/saudi-arabian-group-apologizes-for-posting-image-appearing-to-threaten-canada-with-9-11-style-attack-1.4775509
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/08/kanada_saudska_arabie.jpg


Velkou příležitost však promeškal americký prezident 
Donald Trump. Většinou se říká, že někdo promeškal 
příležitost mlčet, v tomto případě tomu však bylo přesně 
naopak – Trump promeškal velkou příležitost promluvit 
a nemlčet. Kanada je americkým spojencem nejen 
v NATO, přesto se Bílý dům rozhodl zachovat ve sporu 
Kanady a Saúdské Arábie neutrální pozici a označil jak 
Kanadu, tak Saúdskou Arábii za své „blízké spojence“. 
Jméno Raifa či Samar Badawi, případně jiného politického 
vězně, pochopitelně v prohlášení Bílého domu vůbec 
nebylo zmíněno. Mnozí si jistě vzpomenou na agresívní 
rétoriku Donalda Trumpa směrem k Saúdské Arábii v čase 
před prezidentskými volbami. Ano, před prezidentskými 
volbami. Nyní je již dávno po nich a Donald Trump je se 
Saúdy velký kamarád, podobně jako třeba náš bývalý 
ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Za kanadskou 
diplomacii se však postavil například Bernie Sanders.

Že se tentokrát kanadské diplomacii povedl zásah přímo do
černého ukázaly následující dny. Po hysterické šarádě 
s vykázáním kanadského velvyslance ze země předvedla 
další úsměvnou reakci Světová muslimská liga, významná 
celosvětová muslimská organizace propagující islám. 
Muslim World League ve svém prohlášení konkrétně 
uvedla, že zdůrazňuje právo Saúdské Arábie na tvrdý 

http://www.arabnews.com/node/1351831/saudi-arabia
http://www.arabnews.com/node/1351831/saudi-arabia
http://en.themwl.org/


postoj vůči „pobuřujícímu a bezprecedentnímu 
diplomatickému selhání kanadské diplomacie“. Ano, 
bezprecedentní to dost možná bylo a doufejme, že kroky 
kanadské diplomacie poslouží jako vzor dalším 
demokratickým státům světa, protože porušování lidských 
práv v Saúdské Arábii dosahuje takových rozměrů, že to 
jednoduše není možné přehlížet. V prohlášení také stojí, že 
Saúdská Arábie prosazuje vynucování islámského práva, 
což by prý nemělo být zpochybňováno.

Zatímco Kanadu nepodpořil oficiálně v podstatě nikdo, 
Saúdskou Arábii již stihla podpořit řada muslimských 
zemí, jmenovitě Jordánsko, Spojené Arabské Emiráty, 
Bahrajn, Palestina, Komory, Džibutsko a Mauritánie. Na 
druhou stranu, když si člověk čte výčet těch zemí, tak si 
říká, že než taková podpora, tak je možná lepší podpora 
žádná… Nicméně názor, že by ostatní státy měly jen tiše 
přihlížet tomu, co se uvnitř tohoto teokratického režimu 
děje, je absurdní. Když jsou zde kritici režimu odsuzováni 
k 1000 ranám bičem, když jsou zde jak na běžícím pásu 
zatýkáni a mučeni protirežimní disidenti, když je zde dle 
platné legislativy ateismus považován za terorismus, určitě 
bychom se neměli vměšovat, to přece dá rozum… Kéž by 
se statečným postojem kanadské diplomacie inspirovala 
třeba i česká vláda.



Tělo není pevnost 
Autor Petr Tomek | 13.09. 2018 

Různá rituální zranění až zmrzačení se objevují v mnoha 
náboženstvích už od počátku psaných dokumentů a vyspělé
západní země si s touto praxí nedokáží poradit dodnes. 
Přitom bychom ale právo na odmítnutí násilných zásahů do
vlastního těla měli chápat jako základní lidské právo*, 
které nemůže být méně významné než náboženská tradice.

Krev na počátku

Obětování zvířat i lidí je důležitou součástí starověkých 
kultů. Ve většině případů v něm hrála roli představa, že 
krev obsahuje duši a lze jí tedy určitým způsobem podplatit
bohy, duchy nebo mrtvé, aby jednali ve prospěch toho, kdo
jim ji přináší.

Případy tohoto druhu oběti jsou v moderní době ve 
vyspělejších zemích vzácné, neměli bychom si ale 
představovat, že je to hranice nepřekonatelná, ani že je 
kulturní nános, který ji zakrývá, všude stejně silný. Indická
sekta Thugů přinášejících lidské oběti k usmíření bohyně 
Kálí byla rozprášena teprve ve třicátých letech 19. století 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Thugov%C3%A9
http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


a k dosud poslednímu upálení vdovy v rámci rituálu Satí 
došlo v Indii roku 2008.

Stále také působí fascinace krví. Mnoho projevů 
sebepoškozování v rámci náboženských rituálů má ve 
skutečnosti charakter sebeobětování. To můžeme vidět 
dobře na tradičním ukřižování na Filipínách, jak je 
popisuje třeba článek na iDnes z 10. dubna 2009:

Miliony lidí po celém světě si dnes připomínají 
jeden z největších křesťanských svátků – Velký 
pátek. Na Filipínách se na oslavu dne, kdy byl 
ukřižován Ježíš Kristus, přibilo na kříže 
nejméně 30 lidí. Tisíce lidí se vydaly i do 
Jeruzaléma.
Ukřižování letos na Filipínách podstoupil 
kromě místních katolíků i jeden Australan. 
Třiatřicetiletý John Michael v dlouhé paruce 
a s trnovou korunou na hlavě křičel bolestí, 
když jej přibíjeli na dřevěný kříž. Zdroj: Na 
Filipínách se na Velký pátek nechaly ukřižovat 
desítky lidí

https://zpravy.idnes.cz/video-na-filipinach-se-na-velky-patek-nechaly-ukrizovat-desitky-lidi-1gs-/zahranicni.aspx?c=A090410_154117_zahranicni_stf
https://zpravy.idnes.cz/video-na-filipinach-se-na-velky-patek-nechaly-ukrizovat-desitky-lidi-1gs-/zahranicni.aspx?c=A090410_154117_zahranicni_stf
https://zpravy.idnes.cz/video-na-filipinach-se-na-velky-patek-nechaly-ukrizovat-desitky-lidi-1gs-/zahranicni.aspx?c=A090410_154117_zahranicni_stf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%AD_(ob%C5%99ad)


Při šíitském svátku Ašůrá…

…nebo na oslavách hinduistického svátku Thaipusam.



Všechny tyto rituály bychom mohli označit za snad 
poněkud nechutné a jinak se jimi nezabývat, kdyby jejich 
účastníky nebyly také děti. Je totiž málo pravděpodobné, 
že by podobné sebepoškozování prováděly samy, pokud by
nebyly pod přímým sociálním i fyzickým tlakem 
dospělých.

Otázkou je, kolik dalších účastníků takových „slavností“ se
jich účastní spíše ze strachu z odsouzení okolí než ze svého
náboženského zápalu. Pak ovšem těžko můžeme mluvit 
o tom, že by to opravdu chtěli.

Posedlí čistotou

Pojem „obřízka“ je svým způsobem vlastně chybný, 
protože zahrnuje množství nesrovnatelných zákroků od 
lehkých kosmetických či medicínských zásahů až po těžké 
zohavení a zmrzačení. Spojitost náboženství a obřízky je 
poněkud komplikovaná. V afrických kmenových 
náboženstvích, judaismu a islámu je předepsaná obřízka 
chlapců.

To samo o sobě představuje hned dva problémy při setkání 
s evropskou kulturou. Za prvé je obřízka z náboženských 
důvodů zásah do těla, který nemá medicínské zdůvodnění, 



a za druhé se odehrává často v podmínkách ohrožujících 
děti na životě, a to i v rozvinutých zemích.

Mezi ortodoxními židy (charedi) je například zvykem 
označovaným jako mecica be-pe, že po odříznutí 
předkožky mohel (ten, který provádí obřízku) ústy odsaje 
krev z penisu nemluvněte. Při této poněkud nechutné scéně
(za kterou by byl jakýkoli jiný muž okamžitě odsouzen na 
pěkných pár let kriminálu) hrozí přenos nemocí, zvláště 
v případě, že je mohel starý, se zkaženými zuby, nebo má 
herpes.

Dítě může taková obřízka stát i život. Případy infekce 
kojenců při obřízce byly zaznamenány v New Yorku 
i v Izraeli.

Židovský tiskový a informační servis uvedl 21. 4. 2017 
v článku Přenos herpesu při obřízce: Dlouhodobý problém 
v New Yorku a jeho souvislosti:

V posledních letech ovšem takto došlo prokazatelně 
k přenosu herpesviru, který může u novorozenců způsobit 
v krajním případě poškození mozku a dokonce smrt. 
Komunity sdružené v UJOWNB (United Jewish 
Organizations of Williamsburg and North Brooklyn) za 
spolupráce s úřady pomohly identifikovat dva mohely, kteří
patrně byli přenašeči.

http://www.ztis.cz/rubrika/nabozenstvi/clanek/prenos-herpesu-pri-obrizce-dlouhodoby-problem-v-new-yorku-jeho-souvislosti
http://www.ztis.cz/rubrika/nabozenstvi/clanek/prenos-herpesu-pri-obrizce-dlouhodoby-problem-v-new-yorku-jeho-souvislosti


Zaslouží pozornost, že Pirátská strana diskutuje zákaz 
obřízek u dětí mladších 15 let z jiných než léčebných 
důvodů. Odkaz na diskusi.

O něco známější je již díky kampaním humanitárních 
organizací v současnosti také ženská obřízka, která opět 
zahrnuje různé druhy kosmetických zásahů až zohavení 
a zmrzačení ženských pohlavních orgánů. Vzhledem 
k tomu, že by o ženské obřízce bylo správné mluvit vlastně
jen v případě odstranění předkožky klitorisu, se stále 
častěji používá zkratka FGM – female genital mutilation.

Pro lékařské účely jsou tyto zásahy rozděleny do 4 typů. 
Prvním typem je již zmíněné odstranění předkožky 
klitorisu až odstranění poštěváčku, druhým typem 
odstranění poštěváčku a částečné až úplné odstranění 
malých stydkých pysků, při třetím typu – takzvané 
faraonské obřízce – pak dochází k odstranění poštěváčku, 
malých stydkých pysků a části velkých stydkých pysků. 
Pohlaví je pak zašito až na malý otvor sloužící k močení. 
V oblastech Afriky, kde je tento druh obřízky rozšířen, je 
také časté, že si novomanžel při svatební noci „pomáhá“ 
ohořelými klacky.

Jako čtvrtý typ FGM se uvádí jakékoli jiné zásahy do 
vnějších pohlavních orgánů včetně piercingu.

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=350&t=42985


FGM nemá pro ženu žádný pozitivní přínos, pouze samá 
negativa – zvyšuje možnosti infekce, snižuje nebo úplně 
znemožňuje prožívání sexu, komplikuje porod, představuje
nadbytečné trauma a bolest (a to i mnoho let po zákroku).

Souvislost ženské obřízky s moderními náboženstvími je 
nepřímá a často je proto považována za zcela kulturní jev 
bez souvislosti s náboženstvím, což je ovšem chyba.

Mnohé náboženské zvyky nemají samozřejmě vůbec 
žádnou oporu v konkrétních „svatých“ knihách. Neexistuje
například biblický předobraz slavení Vánoc a Velikonoc, 
ani v koránu nenajdeme zdůvodnění svátku Ašúrá (při 
němž se šíitší muslimové rituálně zraňují). Přesto je sami 
věřící vnímají jako náboženské a religionisté toto vnímání 
nijak nezpochybňují.

Náboženství mohou přijmout cizí zvyky, včlenit je do 
svých tradic a dále je šířit jako svoji součást.

Zvláště abrahámovská náboženství z velké části lpí na 
tradici a představě „čistoty“, čímž je ovšem myšlena 
rituální a „duchovní“ čistota, která má s hygienou 
společného jen málo. Stejně tak lpí na rozdělení rolí 
v rodině dané tradicí. Zároveň je ve všech abrahámovských
kultech vysoce ceněno panenství a asexualita je dokonce 
označována za „poctivost“ či „čistotu“. V muslimském 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ashura


světě navíc za každou ženu vždy zodpovídá muž. Ženská 
obřízka zapadá (žel) do těchto představ příliš dobře.

Právě odstranění schopnosti prožívat sex je to, co je ceněné
kulturami, které zacházejí s ženami jako se zbožím.

V minulosti byl tento zvyk roznesen do Asie až po 
Indonésii šiřiteli islámu, v současnosti se spolu s vlnou 
muslimských přistěhovalců objevuje ve Francii, Velké 
Británii, Německu… Podle odhadů hrozí každoročně 
ženská obřízka asi 180 000 Evropanek.

Šílená touha po dětech

Na mrzačení pohlavních orgánů máme tendenci pohlížet 
jako na barbarský přežitek z temných kmenových období 
lidstva. Případ z minulého století ale ukazuje, jak snadno 
může být přijat extrémně kontroverzní zákrok, který 
zachází dokonce ještě dál, jen proto, že jsou navrhovatelé 
oslepeni náboženstvím.

Symphysiotomie je zákrok znamenající operativní 
rozdělení stydké spony (symphysis pubica). Tato operace 
měla být alternativou k porodu císařským řezem. Jediným 
důvodem k tomuto zákroku bylo omezené množství 
potenciálních potomků. Počet dětí po porodu císařským 
řezem je omezen zpravidla na tři. Římskokatolická církev 



ale vždy propagovala velké rodiny o pěti a více dětech. 
Proto v radikálně katolickém Irsku došlo doslova k jeho 
masovému provádění.

Zdroj: Lidovky: V Irsku při porodech mrzačili ženy, aby 
více rodily. Nyní přicházejí svědectví

Marie O’Connor, předsedkyně SoS, k tomu 
řekla: „Císařský řez podle doktorů snižoval 
maximální velikost rodiny. Říkalo se: jednou 
‚císařák‘, navždy ‚císařák‘ – doktoři odmítali 
provést na jedné ženě více než tři takové řezy, 
ideálně však měla každá během života porodit 
až deset dětí.“

Její slova potvrzuje i studie univerzity 
z Georgetownu. Podle ní katolická 
církev doporučovala, mnohdy přímo trvala na 
této formě porodu. Mohlo se jich odehrát až 
1500.

http://www.patientfocus.ie/site/images/uploads/SYMPHYSIOTOMY_IN_IRELAND_By_Irene_Jillson_PhD.pdf
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=161309/153420_0_
https://www.lidovky.cz/v-irsku-pri-porodech-mrzacili-zeny-ty-nyni-prichazeji-se-svedectvimi-123-/zpravy-svet.aspx?c=A141027_143031_ln_zahranici_ele
https://www.lidovky.cz/v-irsku-pri-porodech-mrzacili-zeny-ty-nyni-prichazeji-se-svedectvimi-123-/zpravy-svet.aspx?c=A141027_143031_ln_zahranici_ele


Ve zprávě OSN: Human Rights Committee: Concluding 
observations on the fourth periodic report of Ireland* lze 
zjistit, že v irských nemocnicích došlo k tomu zákroku asi 
u 1500 žen v letech 1944 až 1987 bez jejich svobodného 
a informovaného souhlasu, a to před porodem, během 
porodu nebo dokonce „preventivně“ až po porodu.

V bibli ani katechismu samozřejmě není o symphysiotomii 
ani slovo, natož aby byla doporučována, přesto je zjevná 
souvislost mezi jejím prosazováním a celkovou 
náboženskou orientací země.

Strach z náboženské motivace lékařů přetrvává mezi lidmi dodnes.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FIRL%2FCO%2F4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FIRL%2FCO%2F4&Lang=en


Jak z pasti?

Chlapecká obřízka je obecně v dobrých zdravotnických 
podmínkách chápána jako zákrok s nízkou mírou rizika 
a nízkou mírou poškození, její zdůvodnění ale otevírá cestu
mnohem brutálnějším praktikám.

Zároveň ale nemůžeme upřít závažnost argumentům, které 
v něm zaznívají. Odmítnutím provádět obřízky 
v lékařských zařízeních bychom totiž vystavili děti 
nebezpečí, že budou obřezávány v hygienicky rizikových 
podmínkách. V případě úplného znemožnění vykonávání 
obřízek hrozí, že dítě zavrhne vlastní rodina i vlastní 
komunita. Sociální poškození je v takovém případě 
považováno za mnohem závažnější než fyzické, a proto 
většina západních zemí obřízku chlapců povoluje.

Toto zdůvodnění najdete třeba v časopisu Urologie pro 
praxi 6/2005 v článku MUDr. Miroslava Pešla, MUDr. 
Libora Zámečníka, MUDr. Viktora Soukupa, MUDr. Ivana 
Pavlíka, prof. MUDr. Jana Dvořáčka, DrSc.: Etické 
aspekty mužské rituální obřízky:

Jestliže však zdraví chápeme nejen jako pohodu tělesnou 
a duševní, ale i jako pohodu sociální, nemůžeme než 
souhlasit s obřezáním chlapce, kterému by jinak hrozilo až 
odmítnutí vlastní komunitou.

https://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2005/06/06.pdf
https://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2005/06/06.pdf
https://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2005/06/06.pdf


Na jednu stranu je otázkou, nakolik by v 21. století měly 
mít takové rodiny právo vychovávat děti a takové 
komunity právo na legální existenci ve vyspělých 
zemích. Je absurdní, že zde přivíráme oči proto, že jde 
o děti, zatímco jinde bychom právě ze stejného důvodu 
reagovali s maximální přísností. (Komicky působí tento 
požadavek v kontrastu k tomu, jak se náboženské skupiny 
staví k možnostem adopcí homosexuálními páry, které 
žádné takové rituály nepraktikují.) I kdybychom se ale 
shodli na tom, že v tomto případě překročilo právo skupiny
hranici základních lidských práv, neexistuje způsob, jak 
takový zákon vymáhat.

Přinejmenším by měl mít člověk právo domáhat se na 
náboženské obci náhrady, pokud s takovým zákrokem 
nesouhlasí, a to bez možnosti promlčení.

Tam, kde to je možné, je třeba oddělit nábožensky 
motivovanou praxi od nábožensky závazných tradic. 
Takový postup by se časem mohl vyplatit například v boji 
proti FGM v islámských zemích.

Důležitým krokem může být v tomto směru Istanbulská 
úmluva** která v Preambuli a v Článku 38 uvádí:



Preambule

Uvědomujíce si s hlubokým znepokojením, že ženy a dívky 
jsou často vystaveny závažným formám násilí, jako je 
domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucený 
sňatek, zločiny páchané ve jménu takzvané “cti” 
a mrzačení genitálií, jež představují závažné porušení 
lidských práv žen a dívek a obrovskou překážku dosažení 
rovnoprávnosti mezi ženami a muži;

Článek 38 – Mrzačení ženského genitálu

Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření, aby byly 
klasifikovány jako trestné následující úmyslné činy:

1. provedení obřízky, infibulace či jakéhokoli jiného 
zmrzačení celku nebo kterékoli části ženských 
velkých i malých stydkých pysků či klitorisu; 

2. nucení žen ke kterémukoli ze zákroků uvedených 
v bodu 1 nebo zprostředkování téhož; 

3. vybízení či nucení dívek k podstoupení kteréhokoli 
ze zákroků uvedených v bodu či zprostředkování 
téhož; 

 

Stále ale zůstává problém se samotným náboženstvím, 
které může brutální zákroky upřednostňovat kvůli vlastní 



hodnotové stupnici, na které není lidské utrpení vnímáno 
jako zásadně důležité.

Pro nás ateisty je pravděpodobně nejrozumnějším 
přístupem, pokud budeme jako organizace (a její zástupci) 
poukazovat na to, že je to náboženství, co přináší takováto 
rizika, a zároveň budeme jako jednotlivci vstupovat do 
kampaní, ve kterých půjde o oddělení soukromého vyznání
a kontroverzních zásahů do tělesné integrity. V tom druhém
by nám mohli být nápomocni i rozumnější věřící. Vlastně 
to ani bez nich nejde, protože nemůžeme předpokládat, že 
se nám podaří naráz dekonvertovat miliony věřících.

Domnívám se, že zde existuje jistá hranice pro to, co 
bychom měli opravdu požadovat. Nemůžeme změnit, že 
lidé náboženstvím škodí sobě, a ani jim to nemůžeme 
(a věřím, že ani nechceme) nijak zakazovat. Měli bychom 
na to ale upozorňovat, stejně jako kdysi bylo nutné vyvrátit
mýtus neškodnosti kouření. Hranice, za niž je potřeba dát 
jasnou stopku, je tam, kde pro své přesvědčení věřící 
omezují práva ostatních.

*) V kategorii lidských práv se k těmto zákrokům vztahuje právo na 
život, protože jde o zákroky život ohrožující, a především právo nebýt 
mučen.



„Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému 
ponižujícímu zacházení nebo trestu.“

Všeobecná deklarace lidských práv (1948), čl. 5
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966), čl. 7
Evropská úmluva o ochraně LP (1950), čl. 3
Listina základních práv a svobod, čl. 7 odst. 2
**) Problém Istanbulské deklarace je na druhé straně v tom, že vychází
z ideových pozic, které jsou samy o sobě kontroverzní. Viz článek Co 
je Istanbulská úmluva: boj proti islámu nebo zavádění gender 
ideologie?

http://www.osacr.cz/2017/04/26/istanbulska-umluva-zavadeni-genderismu-do-skol-nebo-ochrana-pred-zenskou-obrizkou-a-islamem/
http://www.osacr.cz/2017/04/26/istanbulska-umluva-zavadeni-genderismu-do-skol-nebo-ochrana-pred-zenskou-obrizkou-a-islamem/
http://www.osacr.cz/2017/04/26/istanbulska-umluva-zavadeni-genderismu-do-skol-nebo-ochrana-pred-zenskou-obrizkou-a-islamem/


Kde je Ahmad Al-Shamri, 
odsouzený k trestu smrti za
ateismus? 
Autor Honza Werner | 21.09. 2018 

Ahmad Al-Shamri. To jméno Vám možná něco říká. Již 
v únoru 2015 jsme na našem webu psali o mladém 
Saúdovi, tehdy neznámého jména, který byl zatčen za své 
rouhavé výroky a za odpadnutí od islámu. Posléze byl 
u soudu obviněn z ateismu a vzhledem k tomu, že jak 
odpadnutí od islámu, tak ateismus, jsou dle platné 

http://www.osacr.cz/author/honzawerner/
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/09/atheists_are_not_terrorists.jpg


legislativy v Saúdské Arábii považovány za hrdelní 
zločiny, byl Ahmad odsouzen k trestu smrti. Více než dva 
roky poté se jeho případ dostal k saúdskoarabskému 
Nejvyššímu soudu, který rozsudek potvrdil.

Od verdiktu Nejvyššího soudu je to již rok a půl a od té 
doby nikdo o Ahmadovi nic neslyšel a nemáme o něm 
žádné informace. Nikdo neví, co s ním je.

International Humanist and Ethical Union proto rozjela 
kampaň, která má saúdskému ateistovi pomoct a jeho 
případ zmedializovat. Na původní text na webu IHEU se 
můžete podívat zde.  Zapojit do kampaně se můžete i Vy, 
už jen tím, že budete sdílet odkaz IHEU či tento náš článek
týkající se Ahmadova případu. Cílem kampaně je 
kontaktovat saúdská velvyslanectví a požádat je 
o informace o Al-Shamrim, stejně jako je požádat, aby byl 
Al-Shamri zproštěn trestu smrti. Je to naivní a takřka 
utopické? Ano, je. Ale něco se dělat musí, protože tím, že 
se nebude dělat nic, Ahmadovi nikdo nijak nepomůže.

https://iheu.org/ahmad-sentenced-death-atheism/
https://iheu.org/


Pokud chcete, můžete mailem kontaktovat saúdskou 
ambasádu v České republice. A to buď na e-mail 
uveřejněný na stránkách Ministerstva zahraničních věcí 
České republiky: resa@saudiembassy.cz a nebo pomocí 
formuláře na webu saúdské ambasády zde: 
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Czech/EN/ContactDiplo
maticMission/Pages/ContactWithDiplomaticMission.aspx 
Kdo nevládne angličtinou, může použít předpřipravený text
od IHEU v tomto znění:

“Dear Honorable Ambassador,

I am concerned with the status of a Mr. Ahmad 
Al Shamri who, according to media reports, 
was sentenced to death in April of 2017.

http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Czech/EN/ContactDiplomaticMission/Pages/ContactWithDiplomaticMission.aspx
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Czech/EN/ContactDiplomaticMission/Pages/ContactWithDiplomaticMission.aspx
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/saudska_arabie_velvyslanectvi_kralovstvi.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/saudska_arabie_velvyslanectvi_kralovstvi.html
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2017/05/ahmad_al_shamri.jpg


I am concerned with the lack of information 
about his status, and would like you to confirm 
if he is still being held, and what his legal 
position is.

We further understand that he was convicted on
charges of apostasy or blasphemy, or “for 
atheism”. We believe that these charges 
contravene the rights to freedom of thought and
expression and would like to request more 
information about the conviction and 
sentencing.

I look forward to receiving this information.”

Pokud Vás smutná kauza Ahmada Al-Shamriho zajímá 
více, podívejte se na dva články o Al-Shamriho případu, 
které jsme na našem webu publikovali v letech 2015 
a 2017:

http://www.osacr.cz/2015/03/03/saudskoarabsky-ateista-byl-odsouzen-
k-trestu-smrti-stetim-hlavy/

http://www.osacr.cz/2017/05/02/nejvyssi-soud-potvrdil-rozsudek-
ahmad-al-shamri-bude-v-saudske-arabii-popraven-za-ateismus/

http://www.osacr.cz/2017/05/02/nejvyssi-soud-potvrdil-rozsudek-ahmad-al-shamri-bude-v-saudske-arabii-popraven-za-ateismus/
http://www.osacr.cz/2017/05/02/nejvyssi-soud-potvrdil-rozsudek-ahmad-al-shamri-bude-v-saudske-arabii-popraven-za-ateismus/
http://www.osacr.cz/2015/03/03/saudskoarabsky-ateista-byl-odsouzen-k-trestu-smrti-stetim-hlavy/
http://www.osacr.cz/2015/03/03/saudskoarabsky-ateista-byl-odsouzen-k-trestu-smrti-stetim-hlavy/


Středověk ve Španělsku: 
Soudce se rozhodl stíhat 
herce Willyho Toleda kvůli 
„urážce Boha a Panny 
Marie“ 
Autor Honza Werner | 27.09. 2018 

Možná jste letos v květnu v médiích i Vy zaznamenali 
informaci o tom, že španělská justice vyšetřuje herce 

https://zpravy.idnes.cz/spanelsko-soud-urazka-buh-09a-/zahranicni.aspx?c=A180523_064827_zahranicni_bur
http://www.osacr.cz/author/honzawerner/
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2018/09/willy_toledo.jpg


Willyho Toleda kvůli tomu, že ve svém facebookovém 
příspěvku „urazil Boha a Pannu Marii“. Případ ze začátku 
velmi připomínal protirouhačskou kauzu z Irska z loňského
roku, kdy irská policie vyšetřovala britského spisovatele 
Stephena Frye kvůli podezření z rouhání, kterého se měl 
dopustit v diskusním televizním pořadu (psali jsme zde 
a zde). Avšak zatímco v Irsku byl případ odložen pro 
„nedostatek důkazů“, ve Španělsku dostala kauza poněkud 
jiný, trpký nádech. Soud v Madridu totiž včera rozhodl, že 
herec Willy Toledo bude kvůli svým rouhačským výrokům 
skutečně stíhán a postaven před soud.

Toledo se měl „zločinu“ rouhání dopustit 5. července 2017,
kdy ve svém facebookovém statusu hájil tři ženy, které 
byly taktéž obviněny z úrážky náboženského cítění. 
Jednalo se o již čtyři roky starý případ, kdy zmíněné ženy 
v Seville uspořádaly satirický průvod, imitující tradiční 
náboženská procesí. Pomyslnou třešničkou na dortu pak 
byla obří maketa „Neposlušné Vagíny,“ kterou ženy 
v průvodu nesly jako ikonu a podle soudkyně tak 
„zesměšnily svatost a panenství Panny Marie“. Případ byl 
nakonec odložen, avšak poté byl znovu otevřen poté, co se 
vůči odložení odvolala Španělská asociace křesťanských 
právníků.

http://www.osacr.cz/2017/05/09/stephen-fry-nakonec-stihan-nebude-irska-policie-nenasla-dostatek-urazenych-vericich/
http://www.osacr.cz/2017/05/07/britsky-spisovatel-v-televizi-urazil-boha-policie-jej-ted-vysetruje-kvuli-podezreni-ze-se-rouhal/


Španělský herec tehdy v reakci 
napsal: „Seru na Boha a mám 
dostatek hoven, abych mohl srát i 
na dogma o svátosti a panenství 
Panny Marie. Tato země je 
neskutečně ostudná. Jsem 
znechucen. Jděte do hajzlu. Žij 
dlouze, Neposlušná Vagíno.“ 
Tento status se však Španělské 

asociaci křesťanských právníků taktéž nelíbil, a asociace 
proto na Toleda podala žalobu. A španělská justice začala 
konat.

Madridský soud Toleda od května celkem dvakrát 
předvolal k podání vysvětlení a zodpovězení otázek, po 
kterém měl rozhodnout, zdali bude ve stíhání pokračovat či
nikoliv. Toledo se však záměrně před soud nedostavil ani 
jednou. Už v březnu oznámil, že pokud jej soud předvolá 
na základě žaloby asociace křesťanských právníků, bude 
výzvy k dostavení se k soudu ignorovat. Toledo tehdy dále 
napsal, že bude-li na něj vydán zatykač, rád by policii 
ušetřil práci a na svém profilu proto zveřejnil program her 
madridského divadla ve kterých hraje, aby policisté 
případně věděli, kdy a kde jej mohou zatknout. Na adresu 
Španělské asociace křesťanských právníků pak Toledo 

https://elpais.com/elpais/2018/09/04/inenglish/1536063749_831261.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/04/inenglish/1536063749_831261.html


poznamenal, že „je skandální, že tato ultra-
fundamentalistická katolická organizace může v dnešní 
době podat žalobu kvůli rouhání, jako bychom žili stále ve 
středověku. Zákon, který kriminalizuje urážku 
náboženského cítění je anti-demokratický, protože 
zamezuje ateistům vyjadřovat svoje názory na náboženství.
Já jsem ateista a nevěřím ve svatost ani panenství Panny 
Marie,“ a dodal, že bude ve svých aktivitách pokračovat, 
i pokud by skončil ve vězení.

To se nakonec i stalo. Kvůli neuposlechnutí dvou výzev 
k dostavení se k soudu nakonec soudce skutečně vydal na 
Toleda zatykač. Policie Toleda zadržela 12. září poblíž jeho
domu a herec následující noc strávil za mřížemi. Proti 
zatčení se vymezil Toledův právník, který uvedl, že mu 
nebylo umožněno hovořit se svým klientem, což označil za
něco „doposud neslýchaného“. Ve čtvrtek ráno byl pak 
v doprovodu policie dopraven do soudní síně. Když do 
soudní síně vstupoval, Toledo zvolal: „Měli byste zmizet 
z povrchu zemského,“ pravděpodobně na adresu 
přítomných právníků ze Španělské asociace křesťanských 
právníků.

Když poté budovu soudu opouštěl, čekalo na něj kromě 
řady reportérů také mnoho jeho fanoušků, kteří začali 

https://elpais.com/elpais/2018/09/13/inenglish/1536826207_551868.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/13/inenglish/1536826207_551868.html


skandovat „sereme na Boha,“ tedy jeden z výroků, kvůli 
kterým Toledo stanul před soudem. Nutno podkotknout, že 
poté, co byl na Toleda vydán zatykač, začal se na 
španělském Twitteru houfně objevovat hashtag 
#MeCagoEnDios (I shit on God), tedy doslovně „seru na 
Boha“. Toledo následně novinářům sdělil, že se pozornost 
k této kauze snaží přitáhnout záměrně, protože je dle něj 
„ostudné, že v trestním zákoníků stále existuje pět článků, 
které se vztahují k urážce náboženského cítění“. Jak navíc 
uvádí web El País, inkriminovaný výraz „cagarse en Dio“ 
je v běžné španělské mluvě používán velmi často, stejně 
jako řad dalších variací tohoto slovního spojení. Ze strany 
Willyho Toleda se tedy jednalo o užití slov, které jsou 
Španěly běžně užívány.

Od 13. září se čekalo, zdali se soudce rozhodne Toleda dále
stíhat nebo jestli případ odloží. Rozhodnutí nakonec přišlo 
včera a nejednomu člověku zřejemě dá vzpomenout na 
časy španělské inkvizice, jelikož soudce rozhodl, že soud s 
Toledem kvůli jeho „rouhačským výrokům“ bude 
pokračovat. Ve svém vyjádření soudce uvedl, že „existují 
dostatečné důvody ke stíhání Toleda na základě jeho dvou 
facebookových statusů, protože obsahují potenciálně 
urážlivé fráze směrem ke katolickému náboženství a jeho 
vyznavačům“.
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Polonia Castellanos, prezidentka Španělské asociace 
křesťanských právníků, v reakci na rozhodnutí soudu 
uvedla, že rozhodnutí soudce považuje za „logické“ 
a „normální“. Vyjádřila také politování nad tím, že místo, 
aby se Willy Toledo omluvil, začal ještě více „stupňovat 
své útoky“.

Žaloba na Willyho Toleda se opírá o článek 525 
španělského trestního zákoníku, který finančním postihem 
trestá ty, kteří „urazí náboženské cítění věřících tím, že 
budou veřejně znevažovat náboženská dogmata, články 
víry či náboženské rituály a ceremonie“.

„Fakt, že se může tohle trestat vězením, mi připadá jako 
návrat do doby frankismu,“ uvedl na podporu svého 
hereckého kolegy známý španělský herec Javier Bardem. 
O tom, jak moc to ve Španělsku s návratem do středověku 
či do dob frankismu vypadá vážně, a tedy jak bude soud 
s Willy Toledem pokračovat, Vás budeme informovat. Jak 
však ukazuje případ na začátku zmíněné kauzy z Irska, 
mohlo by se stát, že případ Willyho Toleda bude 
katalizátorem změn k lepšímu. Poté, co byl v Irsku 
z rouhání obviněn Stephen Fry a Irsko se stalo terčem 
mezinárodního posměchu, začalo mnoho lidí volat po 
zrušení tamního protirouhačského zákona. S nástupem 
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nového premiéra začaly věci nabývat konkrétních obrysů 
a v Irsku se tak letos na podzim (26. října) bude konat 
referendum o zrušení irského protirouhačského zákona. 
Uvidíme, zdali bude vývoj ve Španělsku irský případ 
alespoň částečně následovat.



Street Epistemology – 
návrat k Sokratově metodě
Autor Petr Tomek | 01.10. 2018 

Určitě jste si tuhle otázku také mnohokrát položili: 
Mluvíme s věřícími správně?

Jde o to, že je naprosto správné upozorňovat v článcích i na
fakta, která mohou být nepříjemná. Zároveň je ale naprosto
špatně používat stejnou sdělovací formu v běžných 
rozhovorech. I kdybyste s sebou měli vytištěné všechny 
odborné články na dané téma, nebude taková diskuse mít 
efekt, protože tímhle způsobem spolu lidé běžně nemluví.

Kromě toho váš věřící soused, sourozenec nebo kolega 
opravdu nemůže za čarodějnické procesy, Krysí stezky, 
Magdalénské prádelny, znásilňování dětí kněžími a 
koncentrační tábor Jasenovac. To jsou argumenty dobré 
spíše k vyděšení ostatních, než k tomu, aby o nich začali 
přemýšlet.

Totéž a ještě větší měrou platí i pro islám. Ani ten muslim, 
který se s vámi baví, zpravidla není členem teroristické 

http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


organizace, nezpůsobil pád Konstantinopole, ani nenarazil 
letadlem do WTC. Nemáme právo mu dávat roli nepřítele, 
pokud se do ní sám nestaví.

U muslimů je argumentování výčtem tvrzení ještě 
problematičtější, protože pokud křesťané nedokáží přijímat
kritiku a přitom žijí ve světě, kde je kritika náboženství 
běžná, o co horší je pozice muslima, pro kterého je sama 
kritika islámu zločin. V obou případech může být Street 
Epistemology řešením, jak s takovými lidmi jednat 
a přimět je k zamyšlení.

Street Epistemology má velkou výhodu v tom, že 
nevyvolává obranné reakce. Obrana ega je problém 
naprosté většiny diskusí, při kterých jsou předkládána 
kategorická tvrzení. Přijetí cizího tvrzení je totiž přirozeně 
vnímáno jako určitý druh porážky a pokud se dotýká citově
významných postojů, bývá prožíváno jako vysloveně 
bolestivé.

Na přímou diskusi vedenou prostřednictvím kategorických 
tvrzení musejí být diskutující předem připraveni určitým 
tréninkem. Už to z ní  vylučuje většinu lidí, jež běžně 
potkáváme na ulici. Zároveň musíme automaticky 
předpokládat, že oba diskutující mají vysoké znalosti 
o diskutovaném problému, což nebývá pravda.

http://www.psyx.cz/ego-obranne-mechanismy/


Ve skutečném životě samozřejmě s největší 
pravděpodobností potkáme lidi s úplně jinými znalostmi, 
předpoklady a předsudky, než máme my. Proto Street 
Epistemology nevyžaduje žádné speciální dovednosti ani 
expertní znalosti od člověka, kterého požádáte o rozhovor.

Určité dovednosti a kázeň bude ale vyžadovat od vás.  Ani 
já tuto techniku neovládám dokonale, ačkoli o ní píši 
článek.

Při vedení rozhovoru bych vyzdvihl několik základních 
pravidel.

• V první řadě se snažte s diskutujícím jednat s úctou,
ale také si zachovat tu svoji. 

• Naučte se dobře a jednoduše formulovat otázky – 
tato metoda na vhodně položených otázkách přímo 
stojí. 

• Nepoužívejte argumenty, které diskutující nemusí 
znát, neargumentujte odbornými znalostmi. 

• Nepoužívejte podsunutá tvrzení (a nemohlo by to 
být náhodou takhle…?) 

• Nereagujte na sdělení, která nejsou pro konverzaci 
podstatná. 

• Postupuje k podstatě –  od tvrzení k metodě (viz 
níže). 



Každý rozhovor začíná jednoduchým tvrzením. Cílem 
Street Epistemology je ale něco zásadnějšího, než by 
mohlo být jeho vyvrácení či ověření. V následujícím videu 
si můžete všimnout dvou trojúhelníků, které nápadně 
připomínají Maslowovu pyramidu psychosociálních 
potřeb. Jsou na nich však jen tři patra. Na levém můžete 
odshora číst „Co?“, „Proč?“, „Jak?“ a na pravém „Víra“, 
„Rozum“, „Metoda“.

 

Tyto dva trojúhelníky jsou pomůckou, která připomíná, k 
čemu se vlastně chceme dobrat. Pokud pokládáme otázku 
„Co?“,  znamená to, že se ptáme na tvrzení, kterému náš 
spoludiskutující věří. Otázka „Proč?“ (tomu věří) se ptá po 
zdůvodnění a je v tuto chvíli jedno, jestli se jedná 
o skutečné zdůvodnění, nebo o racionalizaci. Jde prostě 
o smysluplnost takového postoje. A konečně otázkou 



„Jak?“  se ptáme, jaký postup použil při ověřování, že ze 
zdůvodnění skutečně vyplývá ten závěr, který zastává.

Jak vidíte, podstatná je metoda. Pokud máte v metodě 
chybu, můžete dojít k téměř libovolnému závěru. Pokud 
opravíte metodu, změní se všechny chybné výsledky, které 
z ní vyplývaly.

Jak to vypadá v praxi se můžete podívat ve videu Anthony 
Magnabosco - Street Epistemology: A Turning Point for 
Atheism.

Ve skutečnosti není Street
Epistemology vlastně až
tak velký objev, spíš je to
trochu zapomenutá
technika známá už ze
starověkého Řecka.
Používal ji Sokrates,
ovšem nikoli k „výrobě
ateistů“, jak k tomu ve své
knize Manual for Creating
Atheists nabádá
filosof Peter G.
Boghossian.

https://www.youtube.com/watch?v=2OiYNcdv0B0
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https://www.youtube.com/watch?v=2OiYNcdv0B0


Boghossian má rozhodně pravdu v tom, že právě k „výrobě
ateistů“ se tento postup hodí zvláště dobře. Změna, 
vyvrácení dogmatu, konfrontace s realitou může otřást 
konkrétní konfesí ale neudělá z člověka ateistu, protože 
nezmění způsob jeho uvažování o světě. Pochopení chyby 
v metodě to dokáže.

Na závěr bych citoval slova Anthonyho Magnabosca 
z odkazovaného videa:

Myslím, že Street epistemology je nejlepší způsob přímé 
konverzace mezi dvěma lidmi o jejich hluboce 
zakořeněných názorech a víře.

Je to důležité! Chcete dát lidem šanci pochopit podstatu 
problémů s předsudky, pověrami, rasismem, sexismem, 
genderismem, marxismem, homofobií… ? Zkuste Street 
Epistemology. Opravdu to není jen metoda na výrobu 
ateistů.



Dublinská deklarace – to, 
o co nám jde 
Autor Petr Tomek | 26.10. 2018 

Jako spolek máme za účel především osvětu, máme ale 
i cíle, které by se daly označit jako politické. Ty bychom 
měli požadovat po našich politicích, ať už jako jednotlivci 
volíme jakoukoli politickou stranu.

Dublinská deklarace (k níž se hlásíme) shrnuje cíle 
současného ateistického hnutí. I pro naši zemi je v ní ještě 
mnoho nesplněných bodů.

Dublinská deklarace: Sekularismus 
a náboženství ve veřejném životě
V neděli 5. června 2011 byla na Světovém ateistickém 
kongresu v Dublinu přijata následující deklarace týkající se
sekularismu a místa náboženství ve veřejném životě. 
Prosíme, diskutujte o ní a sdílejte ji s vašimi přáteli 
a kolegy, a pokud jste členem ateistické, humanistické 

http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


nebo sekulární skupiny, diskutujte o ní a propagujte ji mezi
ostatními členy, politiky a v médiích.

1. Osobní svoboda

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.

Dublinská deklarace – originál v angičtině

https://atheist.ie/campaigns/dublin-declaration/


Je v dnešní době 
opodstatnitelné věřit 
pseudovědeckým bludům 
a mýtům? 
Autor Honza Werner | 31.10. 2018 

Jak napsal Petr Tomek v jednom ze svých starších článků, 
náboženství lze v podstatě považovat za pramatku všech 
konspiračních teorií. O této problematice bylo nejen na 
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našem webu napsáno nespočet textů a následující úvaha 
tuto sbírku rozšiřovat nebude. Proto v úvahách 
o škodlivosti náboženství pro jednou zůstaňme pouze 
u skutečnosti, že neexistenci boha, bohů či jiných 
nadpřirozených entit nelze už z povahy věci dokázat, a také
u toho, že náboženství někomu reálně může přinášet 
útěchu, naději, jednoduše mu ulehčovat život. Samozřejmě,
důkazní břemeno vždy leží na člověku, který něco tvrdí, 
nicméně ponechme to tentokrát stranou. Faktem zůstává, 
že neexistenci jakéhokoliv boha, ať už Poseidóna, Svaroga,
Višnua či boha abrahámovců nelze dokázat stejně tak, jako 
nelze dokázat neexistenci neviditelného růžového 
jednorožce, šmoulů, pokémonů či třeba bezhlavých rytířů.

Zřejmě jen těžko vyvratitelné je také to, že víra 
v nadpřirozené entity, například v boha, lidem skutečně 
může pomáhat. Ostatně od toho také ono rčení o 
„berličce“, kterou bůh jakožto určitá idea, ke které se lidé 
upínají, představuje. Těžko budeme babičce (ale zdaleka 
nejen jí) z vesničky někde na Zlínsku vysvětlovat, že 
neexistuje nikdo, kdo by slyšel její modlitby, že po smrti 
nic neexistuje, že nebe, peklo i ráj jsou mýty na úrovni těch
starořeckých a stejně tak ji těžko budeme poučovat 
o podstatě vědeckého důkazu. Mnoha lidem se prostě 
a jednoduše žije lépe s vědomím, že existuje někdo, kdo na



nás všechny dohlíží a kdo nás chrání, s nadějí, že 
s blízkými, kteří nás již opustili, se znovu jednou shledáme
v nebi.

Těmto lidem je jedno, kolik logických děr toto naivní 
smýšlení o postavení člověka v universu má. Ostatně, 
logika je přeci děvka Ďáblova. A že kvůli tomu lidé 
přicházejí o kus svobody, jelikož pokud se kdy do nebe 
chtějí dostat a být se svým Stvořitelem za dobře, musí 
v duchu těch nejlepších mafiánských praktik dodržovat jím
nadiktované morální příkazy? Žádný problém. Konec 
konců, je to náš Stvořitel, bez něj bychom my ani nic 
jiného nebyli, tudíž má přeci právo „stanovit zákony“, 
určit, co se smí a co ne. Ten pocit, že veškeré trápení, které 
se jim v životě stalo či děje, má nějaký smysl, nějaký vyšší 
důvod, je pro mnohé jednoduše až příliš lákavé, než aby si 
jej nechali kazit takovými zbytečnostmi jako logika, 
kritické uvažování či nedej Bože důkazy. Ty samé důkazy, 
díky kterým věda umožnila technologický pokrok, jenž tito
lidé každý den využívají do sytosti, se náhle jeví jako 
nepotřebné, zbytečné a otravující. Slonovinovou věž je 
totiž třeba bránit všemi dostupnými prostředky.

Christopher Hitchens k tomu v knize Bůh není veliký 
napsal, že kritici náboženství v žádném případě nepopírají 

https://www.kosmas.cz/knihy/240433/buh-neni-veliky/


utišující účinek náboženské víry na bolesti a strádání. 
Zároveň ale dodal, že útěcha založená na mýtech 
a nepravdách je útěchou pouze iluzorní a falešnou 
a falešnou útěchu dle něj poskytují jen falešní přátelé. 
Kritici náboženství tak podle Hitchense pouze varují před 
„lahví s obarevnou vodou“. Pointou zde však není kritika 
tohoto typu smýšlení. To by totiž byl až příliš lehký cíl.

Co totiž na tom, že naděje je iluzorní, když svůj účel splní 
a někomu se díky ní reálně žije dobře? Co na tom, že 
máme falešného přítele, jehož lež se definitivně projeví až 
po naší smrti, tedy v době, kdy my už tu nebudeme? 
Pointou je, že naděje, víra, pocit bezpečí, či pocit, že 
člověk ocitnuvší se v hlubinách zdánlivě nekonečného 
kosmu nakonec má nějaký smysl, v důsledku skutečně 
může mnoha lidem pomáhat. Zkvalitňovat jejich životy. 
Zjednodušovat a činit jejich životy méně složitými 
a náročnými.

Zatímco neexistenci žádné nadpřirozené entity tedy 
z podstaty věci prokázat nemůžeme, u sousední kategorie, 
řekněmě „nadpřirozených jevů“, ze kterých vznikají 
nejrůznější hoaxy, konspirační teorie, pseudovědecké bludy
a mýty, už je tomu poněkud jinak. Většina dnes 
rozšiřovaných pseudovědeckých bludů a konspirací je 



prokazatelně chybná a lživá. Ačkoliv neexistenci bohů či 
šmoulů tedy důkazy podložit nemůžeme, například 
neúčinnost homeopatik, nesmyslnost konspirace o ploché 
Zemi, či to, že očkování nezpůsobuje autismus a mnoho 
dalších podobných nesmyslů naopak důkazy podložit 
můžeme. Jinak řečeno, můžeme zcela prokazatelně vyvrátit
všechny tyto bludy, jelikož existují důkazy a vědecké 
studie poukazující na nepravdivost všech těchto konspirací.
Nemůžeme tedy přijít k babičce žijící na vesnici na Zlínsku
a ukázat jí papír obsahující důkaz o neexistenci 
abrahámovského boha. Můžeme však, zjednodušeně 
řečeno, přijít k libovolné osobě, a na papíře například 
ukázat výsledky chemické analýzy homeopatik. A obdobně
můžeme postupovat i u dalších konspirací.

Významnou proměnnou je zde absence kritického 
uvažování obyvatel. Mnoho lidí sice „odhodilo“ boha či 
bohy, ovšem jen proto, aby věřili jinému typu nesmyslů 
a jinému typu nadpřirozena. Otázka, kterou si kladu již 
v titulku tohoto článku však zní, zdali je v dnešní době 
opodstatinitelné a ospravedlnitelné věřit pseudovědeckým 
bludům a nesmyslům?

Musím říct, že já sám jsem upřímně fascinován tím, kolik 
lidí je i v dnešní informační době schopno věřit 



nejrůznějším pověrám, mýtům, bludům a obecně 
pseudovědeckým nesmyslům. Chápu, že tomu tak bylo ve 
středověku, kdy schopnost čtení a psaní byla výsadou 
nemnoha a kdy lidé neměli žádný přístup k informacím. 
Chápu, že tomu tak bylo v hlubokém starověku, kdy lidé 
jednoduše znalosti o fungování tohoto světa a o povaze 
přírodních zákonů neměli a bylo tedy pochopitelné, že 
většina z nich, tváří v tvář této nevědomosti, věřila 
nejrůznějším pověrám a blesky, déšť či oheň vnímala jako 
nějaká personifikovaná božstva, případně jako projevy 
božího hněvu či přízně.

Pro co však pochopení mít nemohu je stav, kdy 
nejrůznějším pověrám a mýtům, homeopatiky počínaje 
a dosaďte-si-libovolný-blud konče, lidé ve vyspělém světě 
slepé věří i dnes. Považuji to za obrovské osobní selhání 
všech „zúčastněných“, jestliže žijeme v zemi, která 
disponuje nejširší sítí veřejných knihoven v Evropě, které 
jsou plné odborné literatury na všechna možná témata. 
Nemám a nemohu pro to mít žádné pochopení, jestliže je 
internet v dnešní době dostupný prakticky každému, 
přičemž i na něm lze zdarma přistupovat k řadě odborných 
textů. V momentě, kdy je ve veřejných knihovnách 
každému dostupná obrovská suma odborné literatury, je to 
skutečně neomluvitelné a svědčí to pouze o naprostém 



nezájmu a lenosti lidí, kteří i přes tyto skutečnosti pověrám
a mýtům věří.

Byl bych však velmi nerad, pokud by tento příspěvek 
vyzněl tak, že já všemu rozumím a nikdo jiný ne. To vůbec.
Naopak, ja nerozumím a nemám znalosti o obrovském 
množství témat. A nemám sebemenší problém to přiznat. 
Avšak pokud o něčem něco nevím, nemám o tom znalosti, 
nerozumím tomu, tak je nejlepší zachovat v daných 
otázkách skeptický, agnostický přístup. A ne z pozice laika 
přicházet s tvrzeními, která jdou přímo proti vědeckým 
faktům a výsledkům vědeckého bádání. Lidem chybí určitá
pokora přiznat si, že něčemu nerozumějí, naopak 
sebevědomí vyvracet z pozice internetového diskutéra celá 
vědecká odvětví, to mnoha lidem nechybí.

Problém pravděpodobně začíná již na základních školách, 
kde děti nejsou systémově vědeny ke kritickému myšlení. 
Žijeme v době, kdy jsme doslova obklopeni nejrůznějšími 
technologiemi, výsledky vědeckého bádání a vědeckého 
pokroku, přesto neexistuje žádný předmět, který by žáky 
alespoň elementárně seznamoval s metodologií vědy. Lidé 
dnes o tom, jak věda funguje, jaká je její metodologie, 
většinou nemají žádné ponětí. Kdyby tyto elementární 
znalosti měli, chápali by, jaký význam má ve vědě důkaz, 



nebo by věděli, že slovo „teorie“ má ve vědě zásadně jiný 
význam, než jaký tomuto slovu většinou přisuzujeme 
v běžné mluvě. Absentující základy kritického myšlení 
a vědecké metodologie v českém školství by však byly na 
samostatný článek. Pojďme se proto závěrem zamyslet 
ještě nad něčím jiným.

Tradičním argumentem vůči výše uvedenému většinou 
bývá, že lidé jednoduše nemají čas. A popravdě, je to velmi
pádný a relevantní argument. Jestliže se lidé starají o děti, 
mají své vlastní volnočasové aktivity a koníčky, jestliže 
mnoho z nich dlouho pracuje a domů přijdou unavení 
a jsou rádi, že si mohou na chvíli odpočinout, kde mají brát
čas na to studovat všemožné články a knížky? Kde mají 
vzít čas ověřovat zdroje a každou informaci kterou si 
přečtou „prohánět“ googlem, sledovat její původ, 
porovnávat, jak je s ní nakládáno na různých 
zpravodajských webech a pak to celé nějak analyzovat? 
Kde mají brát čas na to rozšiřovat svoje znalosti 
a vědomosti o přírodě a o světě kolem nás? Ano, lidé 
skutečně čas nemají a bylo by absurdní po nich chtít, aby 
četli odborné články a pro zábavu si pořizovali populárně-
vědeckou literaturu. Ne každého to totiž zajímá a těch, 
kteří si nějakou přírodovědnou knihu přečtou po práci 
v rámci odpočívání a relaxace, je jen velmi málo. Nebylo 



by na tom nic až tak špatného, ovšem pouze do okamžiku, 
kdy si uvědomíme, že i ti lidé, kteří své znalosti o našem 
světě nerozšiřují proto, že je nějaká biologie nebo chemie 
nezajímá, jsou pak ti samí lidé, kteří věří všemožným 
pseudovědeckým bludům, pověrám a konspiracím. Přiznat 
si, že něčemu o co se vůbec nezajímám a o čem nemám 
žádné znalosti rozumím méně, než odborníci a vědci, kteří 
se danou oblastí profesně zabývají celý život, totiž mnoho 
lidí bere jako jakousi osobní prohru. Jako kdyby na tom, že
něco nevím a že něčemu nerozumím, bylo něco špatného, 
jako kdyby se jednalo o potupu. Opak je přitom pravdou: 
rozumný člověk nemá problém uznat, že něco neví a že 
něčemu nerozumí, konec konců nikdo z nás nemůže 
obsáhnout informace ze všech oborů.

I když jsou tedy veškeré informace, fakta, znalosti, studie 
a výsledky vědeckého bádání a vědění obecně zdaleka 
nejdostupnější, než kdy dříve, přesto se najde 
nezanedbatelné množství lidí, kteří pseudovědě naletí 
a kteří hltají konspirace plnými doušky.

Tento problém však má dvě polohy. Tou první je poloha 
politická. U ověřování zdrojů a pravdivosti informací je 
námitka o nedostatku času takřka neprůstřelná, což je dáno 
– mimo jiné – i politickým zřízením, ve kterém žijeme. Že 



je demokracie defektním systémem popsali velmi dobře již
Platón a Aristotelés a jejich kritika zůstává platná i dnes. 
Demokracie jednoduše rezignuje na kvalitu a proto ani 
nemůžeme očekávat, že by většinově produkovala kvalitní 
politiky. Demokracie neklade na své občany žádné 
požadavky a jak dobře popsal Platón, nevládnou v ní ti, 
kteří k tomu mají dispozice, nýbrž ti, kteří na svou stranu 
dokáží získat masu. Informace skrytá „pod povrchem“ je 
zde ta, že masa nikdy nemůže dlouhodobě činit kvalitní 
rozhodnutí a pokud jej už učiní, je tomu spíš dílem náhody 
či zdatnou rétorikou politiků, kteří masu o něčem 
přesvědčují, než čímkoliv jiným. Nejrůznější 
dezinformační a propagandistické weby toho pouze 
využívají, či možná v některých případech jejich redaktoři 
sami věří tomu, o čem píšou. Pointou je, že normální 
člověk prostě vážně nemá čas na to, aby trávil hodiny 
a hodiny času ověřováním informací, které se dočte na 
internetu. Daleko spíše člověk začne číst a „věřit“ médiu, 
které je danému člověku názorově blízké. Je to přeci 
daleko snažší, než zpochybňovat své vlastní přesvědčení 
a trávit hodiny času hledáním toho, jestli se věci náhodou 
nemají jinak, než jak píšou někde na Aeronetu.

Když si člověk přečte něco o tom, že v Sýrii došlo k útoku 
chemickými zbraněmi, je pro něj prakticky nemožné zjstit, 



kdo má pravdu. Nemá s tím protentokrát Asad nic 
společného? Nebo to byl zase on, jak tvrdí západní 
spojenci? Nebo bychom měli počkat na detailní výsledky 
vyšetřování nezávislého týmu? A jak víme, že ten tým bude
skutečně nezávislý? Kdo je platí? A pokud tedy uznáme 
nezávislost takového týmu, jak poznáme, kdo výsledky 
jejich šetření správně interpretuje? Rozklíčovat všechno 
tohle je pro běžného člověka prakticky nemožné. Je to 
mimořádně obtížné i pro ty, kteří situaci v Sýrii 
dlouhodobě sledují. Je tedy nasnadě, že člověk se 
v akových případech jednoduše přidrží svých názorů 
a jestliže například Aeronet bude situaci popisovat tak, jak 
ji chápe sám čtenář, je pravděpodobné, že se na tento web 
znovu vrátí, protože si opět bude chtít přečíst vysvětlení, 
která budou podporovat jeho světonázor. Jinak řečeno, aby 
demokracie produkovala kvalitní výsledky, musela by být 
celá „masa“ společnosti mimořádně uvědomělá, musela by 
být schopná prakticky každý den ověřovat informace, na 
základě kterých se rozhoduje, disponovat vytříbeným 
kritickým myšlením atd. Něco takového je však utopie 
a výše uvedené důvody, tedy nedostatek času vykonávat 
denně takové pro praktický život v podstatě nedůležité 
a irelevantní úkony, jsou jen vrcholem ledovce.



Druhou polohou je poloha vědecká. Ve vědeckých 
otázkách, a už vůbec ne v otázkách jako jsou homeopatika,
placatá Země, chemtrails, očkování a mnohé další, však nic
takového, co jsem popisoval v předchozích dvou 
odstavcích o politické rovině problému, neexistuje. 
Výzkumy a vědecké studie hovoří sami za sebe. Neexistuje
zde nějaká nejednotnost. Existují konkrétní důkazy, 
založené na studiích, které jsou reprodukovatelné, tedy 
znovu uskutečnitelné. Je to v podstatě otázka odbornosti, 
otázka odborného vzdělání. Zatímco politika může být 
a většinou i je věcí názoru, například názoru na to, zdali by
měl být stát spíše silný, či štíhlý a jen minimálně zasahující
do života obyvatel, věda věcí názoru není. Otázku, zdali je 
lepší silný či štíhlý stát, vědecky rozhodnout nelze, protože
odpověd závisí na subjektivních preferencích. Někomu se 
líbí to a někomu zase ono. Fyzikální, chemické 
a biologické zákony však nejsou subjektivní, jsou to 
objektivní pravidla hry a jsou pro všechny platné stejně. 
Pokud tedy učiníme chemickou analýzu homeopatik, není 
„otázkou názoru“, jaké bude jejich složení. Takový pokus 
bude reprodukovatelný a my jej budeme moci učinit 
kdekoliv a kdykoliv jinde, přičemž výsledek vždy bude 
stejný. Aneb jak řekl klasik (v tomto případě astrofyzik 
a popularizátor vědy Neill deGrasse Tyson), „dobrou věcí 



na vědě je, že je pravdivá ať už v ní věříte nebo ne“. 
Obdoba výše uvedeného argumentu o tom, že nevíme, jak 
se to ve skutečnosti s Asadem a útokem chemickými 
zbraněmi má, protože všude píšou něco jiného, zde proto 
neplatí: v případě vědeckých otázek jednoduše přesně 
víme, kdo a čím útočil, zůstanu-li u tohoto syrského 
příměru.

Celý můj článek však směřuje k jedné závěrečné otázce 
a zamyšlení. Představte si situaci – a nyní není podstatné, 
jestli si představíme rovinu politickou či vědeckou, protože
se to týká obou – kdy by lidé měli čas na všechno to, o čem
jsem v předchozích odstavcích napsal, že je pochopitelné, 
že na to čas nemají. Jednoduše by existoval speciální čas 
navíc, mimo veškeré povinnosti, který by člověk mohl 
věnovat například sebevzdělávání, ověřování zdrojů, čtení 
článků či populárně vědeckých knih – prostě by tento čas 
mohl věnovat rozšiřování si svých znalostí a vědomostí 
o tomto světě. A teď si položte následující otázku: Kolik 
lidí by tento „čas navíc“, kdyby jej mělo a kdyby k tomu 
existovaly veškeré příhodné podmínky, skutečně využilo 
k těmto účelům? Kolik lidí by skutečně otevřelo knihu 
o vesmíru či biologii, kolik lidí by skutečně ověřovalo 
veškeré zdroje, než by si vytvořili názor? A kolik lidí by 
tento čas darovaný navíc využilo k méně náročným 



činnostem, k lelkování, k zábavě, k odpočívání či 
k jakékoliv jiné aktivitě vyjma sebevzdělávání?

A proč to vlastně píšu? Dostáváme se tím totiž k tomu, že 
tradiční výše rozepsaný argument o tom, že lidé v dnešním 
uspěchaném světe nemají čas na to si po práci číst knížky 
o vesmíru či biologii, nebo po práci trávit dvě hodiny 
dohledáváním a ověřováním zdrojů, ve skutečnosti není 
žádným argumentem, nýbrž výmluvou. Lidé by to totiž 
nedělali, i pokud by ten čas měli.



Polsko: Likvidační pokuta 
za karikaturu Ježíše 
Autor Petr Tomek | 08.11. 2018 

Polské státní úřady a soudy se už dlouhou dobu svým 
chováním snaží dokázat že si Polsko označení „Írán 
Evropy“ zaslouží. Nadace Kazimierza Łyszczynského 
nedávno vyjádřila své hluboké rozhořčení nad rozsudkem 
v případu časopisu „Nie“ Pokutu 120 000 zlotých nařídil 
soud za zveřejnění karikatury Ježíše  na titulní stránce. To 
odpovídá přibližně 720 000 korun českých. K tomu náleží 
uhrazení nákladů soudu, které činí 150 000 zlotých čili 
dalších asi 900 000 korun.

Jerzy Urban šéfredaktor a zakladatel časopisu Nie

http://lyszczynski.com.pl/index.php/en/2018/10/16/statement-of-the-kazimierz-lyszczynski-foundation-on-the-judgment-concerning-the-caricature-of-jesus-in-the-weekly-nie/?fbclid=IwAR0rvqTjsPXDknUpL9iv4--zZvHMiYex3-kXQFllQmXbIfGZbWmFgyqqqG8
http://www.osacr.cz/author/petr-tomek/


Doslova říká:

Bez ohledu na své sympatie nebo antipatie vůči Jerzymu 
Urbanovi a jeho týdeníku“NIE“ požadujeme ochranu 
svobody projevu, svobody svědomí a svobody sdělovacích 
prostředků, protože bez nich neexistuje žádná demokracie.

V kritice se objevuje i zmínka, že ve vtipu vlastně Ježíš 
není zobrazen žádným urážlivým nebo znevažujícím 
způsobem (viz obrázek výše) čímž odkazuje na článek 196 
polského Trestního řádu, který říká:

Každý, kdo se dopustil urážky náboženských citů veřejným 
hanobením předmětu nebo místa uctívání, bude potrestán 
pokutou, omezení svobody nebo maximálně dvouletým 
trestem vězení (odnětí svobody).

Na tomto zákonu proti rouhání je děsivé nejen to že 
existuje, ale především to, že je stále silnější snaha o jeho 
používání.

Stížnost proti článku 196 podala před nedlouhým časem 
jiná obviněná „rouhačka“ – Dorota Rabczewska (Doda). Je
totiž v rozporu s polskou ústavou, v níž se uvádí:

Článek 25 odst. 2: Veřejné orgány v Polské republice musí 
být nestranné ve věcech osobního přesvědčení, ať už 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dorota_Rabczewska


náboženské nebo filozofické nebo ve vztahu k životnímu 
stylu, a zajistit svobodu projevu ve veřejném životě.

Ostatně Polsko je v současné době rekordmanem v poklesu
pobožnosti a je pravděpodobné že k tomuto stavu přispěly 
i takovéto procesy.

Ostatně nebývají to jen nepříjemné a nebezpečné, ale 
i vysloveně trapné asi jako letošní případ s čokoládovým 
papežem, kdy krájení dortu v podobě Jana Pavla II. řešila 
nakonec prokuratura.

Problém zákonů proti rouhání tady není vzdálenou 
záležitostí Asie, ale také velmi horkým problémem Evropy.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/477833-krajeni-papeze-z-cokolady-resi-prokuratura.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/477833-krajeni-papeze-z-cokolady-resi-prokuratura.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/479094-polsko-je-jednickou-v-poklesu-poboznosti.html?fbclid=IwAR1t70vU1KQ3hQfJuJKa6GQXXb3Bz5JXMGX9lZYCEROd1SJCtgDPTr3gZj8
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/479094-polsko-je-jednickou-v-poklesu-poboznosti.html?fbclid=IwAR1t70vU1KQ3hQfJuJKa6GQXXb3Bz5JXMGX9lZYCEROd1SJCtgDPTr3gZj8


Tisková zpráva: Ateisté ČR
podporují možnost 
homosexuálních manželství
Autor Honza Werner | 29.11. 2018 

V průběhu listopadu se na půdě 
Poslanecké sněmovny diskutoval návrh na uzákonění 
homosexuálních manželství, a toto téma následně silně 
rezonovalo společností. Jako spolek Ateisté ČR bychom do
debaty o právech homosexuálů rádi vstoupili a možnosti 
homosexuálních sňatků tímto vyjadřujeme naši 
jednoznačnou a plnou podporu. Jsme přesvědčeni, že stejně
jako již v dnešní době není opodstatnitelné diskriminovat 
a upírat někomu práva na základě náboženské víry nebo 
její absence, či příslušnosti k rase a etniku, není přijatelná 
ani distribuce práv na základě sexuální orientace.

http://www.osacr.cz/author/honzawerner/
http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2012/03/A51-e1331224083103.png


Homosexuálové dnes spolu s ateisty patří mezi nejvíce 
perzekvované menšiny na světě. V desítkách zemí po 
celém světě jsou jak ateismus, tak homosexuální styky či 
homosexualita samotná kriminalizovány, přičemž v drtivé 
většině případů má tato kriminalizace náboženské důvody 
a kořeny, respektive vychází z náboženských představ 
o dobru, morálce a sexualitě. V celkem 11 zemích je dnes 
homosexualita dle platné legislativy sankciována trestem 
smrti, ve 14 dalších státech až doživotním vězením a v 57 
dalších mírnějším vězením či pokutou.

V České republice naštěstí tyto problémy řešit nemusíme, 
ale domníváme se, že nestačí argumentovat pouze ve stylu 
„však zde homosexuály nikdo nebije“. Homosexuálové by 
měli disponovat stejnými právy jako heterosexuálové, 
jelikož homosexualita z nikoho nedělá horšího člověka, 
homosexuál není méněcenným člověkem, nýbrž 
plnohodnotným občanem.

Nedomníváme se, že by heterosexuální svazek byl 
svazkem výlučným a že by byl kvalitativně odlišný od 
svazku homosexuálního, stejně jako se nedomníváme, že je
láska mezi dvěma heterosexuály kvalitativně na vyšší 
úrovni, než láska mezi dvěma homosexuály. Současná 
představa o rodině a manželství vychází z křesťanských 



představ a ideově se opírá o některé biblické vzory, avšak 
řadu jiných účelově opomíjí. Máme zde proto co dělat 
s neopodstatněnou a neopodstatnitelnou vírou, že základem
rodiny může být pouze heterosexuální pár.

Manželství chápeme jako dobrovolně a vědomě uzavřený 
svazek mezi dvěma dospělými, milujícími se lidmi, mezi 
dvěma životními partnery, kteří chtějí uzavřením 
manželství stvrdit svůj partnerský vztah, a to nezávisle na 
sexuální orientaci. Odmítáme, aby lidé trpěli a byli 
ochuzováni o štěstí jak kvůli zpátečnickým náboženským 
předsudkům a dogmatům, tak kvůli údajným 
etymologickým problémům a náhle objevenému 
lingvistickému purismu některých odpůrců 
homosexuálních sňatků.

Podporou homosexuálních manželství tak Ateisté ČR 
následují řadu dalších sekulárních, ateistických 
a humanistických organizací po celém světě, které sňatky 
homosexuálů taktéž podporují – například International 
Humanist and Ethical Union, Richard Dawkins Foundation
for Science and Reason, Atheist Alliance International, 
Atheists Ireland, American Atheists, British Humanist 
Association či Center for Inquiry a řada dalších, stejně jako
právo homosexuálů na manželství podporují 



nejvýznamnější postavy současného ateistického hnutí jako
Sam Harris, Richard Dawkins, David Silverman, Stephen 
Fry, Ali A. Rizvi, Ricky Gervais, Aron Ra, Michael 
Shermer, Lawrence M. Krauss či Bill Maher a mnoho 
dalších. V tomto postoji jsme konzistentní, o čemž se 
můžete přesvědčit v historii článků na našem webu, viz 
např. zde, zde, zde či zde.

Petr Tomek, předseda a člen výkonného výboru Ateistů ČR

Jan Werner, člen výkonného výboru Ateistů ČR

Jelena Lenka Příplatová, členka výkonného výboru Ateistů 
ČR
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Ateisté ČR podporují 
možnost homosexuálních 
manželství
Autor Honza Werner | 30.11. 2018 

V průběhu listopadu se na půdě Poslanecké sněmovny 
diskutoval návrh na uzákonění homosexuálních 
manželství, a toto téma následně silně rezonovalo 
společností. Jako spolek Ateisté ČR bychom do debaty 
o právech homosexuálů rádi vstoupili a možnosti 
homosexuálních sňatků tímto vyjadřujeme naši 
jednoznačnou a plnou podporu. Jsme přesvědčeni, že stejně
jako již v dnešní době není opodstatnitelné diskriminovat 
a upírat někomu práva na základě náboženské víry nebo 
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její absence, či příslušnosti k rase a etniku, není přijatelná 
ani distribuce práv na základě sexuální orientace.
Homosexuálové dnes spolu s ateisty patří mezi nejvíce 
perzekvované menšiny na světě. V desítkách zemí po 
celém světě jsou jak ateismus, tak homosexuální styky či 
homosexualita samotná kriminalizovány, přičemž v drtivé 
většině případů má tato kriminalizace náboženské důvody 
a kořeny, respektive vychází z náboženských představ 
o dobru, morálce a sexualitě. V celkem 11 zemích je dnes 
homosexualita dle platné legislativy sankciována trestem 



smrti, ve 14 dalších státech až doživotním vězením a v 57 
dalších mírnějším vězením či pokutou.

V České republice naštěstí tyto problémy řešit nemusíme, 
ale domníváme se, že nestačí argumentovat pouze ve stylu 
„však zde homosexuály nikdo nebije“. Homosexuálové by 
měli disponovat stejnými právy jako heterosexuálové, 
jelikož homosexualita z nikoho nedělá horšího člověka, 
homosexuál není méněcenným člověkem, nýbrž 
plnohodnotným občanem.

Nedomníváme se, že by heterosexuální svazek byl 
svazkem výlučným a že by byl kvalitativně odlišný od 



svazku homosexuálního, stejně jako se nedomníváme, že je
láska mezi dvěma heterosexuály kvalitativně na vyšší 
úrovni, než láska mezi dvěma homosexuály. Současná 
představa o rodině a manželství vychází z křesťanských 
představ a ideově se opírá o některé biblické vzory, avšak 
řadu jiných účelově opomíjí. Máme zde proto co dělat 
s neopodstatněnou a neopodstatnitelnou vírou, že základem
rodiny může být pouze heterosexuální pár.

Manželství chápeme jako dobrovolně a vědomě uzavřený 
svazek mezi dvěma dospělými, milujícími se lidmi, mezi 
dvěma životními partnery, kteří chtějí uzavřením 



manželství stvrdit svůj partnerský vztah, a to nezávisle na 
sexuální orientaci. Odmítáme, aby lidé trpěli a byli 
ochuzováni o štěstí jak kvůli zpátečnickým náboženským 
předsudkům a dogmatům, tak kvůli údajným 
etymologickým problémům a náhle objevenému 
lingvistickému purismu některých odpůrců 
homosexuálních sňatků.

Jsme toho názoru, že upírat někomu práva, degradovat na 
méněcenné bytosti a nechat trpět jen kvůli takové 
malichernosti, jakou je etymologie, je ještě horší a krutější,
než zacházet takto s někým kvůli ideologii a náboženství. 
Argumenty, které odpůrci homosexuálních sňatků užívají, 
navíc stojí na velmi chatrném základě a při bližším 
zkoumání neobstojí. I onen etymologický argument se 
rozpadá v prach v okamžiku, kdy si uvědomíme, že ti samí 
lidé, kteří chtějí homosexuálům upírat radost z manželství 
kvůli údajné etymologii, ve skutečnosti účelově kážou 
vodu, ale sami pijí víno. V každodenní mluvě totiž 
užíváme desítky slov v tu více, tu méně a tu zcela 
pozměněném významu, jelikož pro dnešního člověka je 
prakticky nemožné, aby všechna slova užíval v jejich zcela
původním významu. Poukazuje to na účelovost této 
argumentace – lidem, kteří chtějí homosexuálům upírat 
právo na manželství, doposud byla etymologie jedno 



a začali jí argumentovat až v momentě, kdy se jim to 
hodilo do karet. Přesto by dnes tito lidé nezvládli ani půl 
dne mluvit tak, aby žádné slovo neužili jinak, než v jeho 
původním významu.Další obvyklá námitka se týká údajné 
výlučnosti rozmnožování. Při současném demografickém 
vývoji, kdy se v roce 2016 narodilo 48,6 % dětí nevdaným 
ženám, můžeme námitku na výlučnost rozmnožování 
s přehledem smést ze stolu. Již dnes navíc mnoho dětí 
vyrůstá v rodinách, kde alespoň jeden z rodičů není 
biologický. Pravděpodoně je jich více, než kolik dětí kdy 
budou mít a vychovávat homosexuální páry. Podobně lze 
odmítnout i námitku o tzv. společenské prospěšnosti. Podle
této argumentace by homosexuálové neměli disponovat 
právem uzavírat manželství, protože nemohou mít děti. 
Tato argumentace však opomíjí, že sňatky naopak mohou 
uzavírat neplodní heterosexuálové, tedy heterosexuálové, 
kteří spolu kvůli zdravotním obtížím jednoho z nich 
nemohou mít děti. Stejně tak jsou touto argumentací 
opomíjeny heterosexuální páry, které sice nejsou neplodné,
avšak jsou záměrně a cíleně bezdětné, protože tito lidé 
jednoduše nechtějí mít děti. Všichni tito heterosexuálové 
však manželství uzavírat mohou, stejně jako mohou 
disponovat dalšími právy z uzavření manželství 
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vyplývajících. Je tedy zřejmé, že zde nejde o plození dětí, 
ale o účelové vymýšlení dalších překážek.

Podobně nesmyslné jsou i námitky hovořící o tom, že 
homosexualita je proti přírodě. Homosexualita proti 
přírodě samozřejmě není, běžně se v ní vyskytuje, a u řady 
živočišných druhů se setkáváme s tím, že se homosexuální 
jedinec ujme osiřelého mláděte, které tak zachrání před 
takřka jistou smrtí. Navíc je třeba klást si v souvislosti 
s touto námitkou i další otázku: Pokud je něco 
„protipřírodní“ a nepřirozené, znamená to, že to je špatné? 

Dávat čemukoliv 
„protipřírodnímu“ 
negativní konotaci je
mylné a pokrytecké 
Pro člověka určitě 
není přirozené létat, 
přesto létá. Proti 
přírodě také 
nepochybně je, 
pokud se v případě 
nemoci snažíme 
přírodu a přirozený 
běh obelstít tím, že 
užíváme syntetická 



léčiva, případně pokud podstoupíme operaci. Přirozené 
a v souladu s přírodou by v takovém případě bylo nechat 
tělo, ať si samo s nemocí poradí, ať už by byl konečný 
výstup jakýkoliv. Mluvit zde o umělých protézách a o řadě 
dalších podobných nepřirozeností by zřejmě bylo nošením 
dříví do lesa.

Častou obavou také je, že sňatky homosexuálů jsou pouze 
začátkem, a že následovat budou sňatky s dětmi, se zvířaty 
či s věcmi. Zde je třeba si uvědomit, že manželství 
představuje uzavření smlouvy, kterou uzavírají dobrovolně,
bez nátlaku a zcela vědomě dva dospělí a svéprávní lidé, 
chápající práva i povinnosti z této smlouvy vyplývající. To 

je podmínka, kterou 
z podstaty věci malé 
děti, zvířata ani věci 
nemohou splnit. 

Závěrem je jistě také
zajímavé podívat se 
na to, jaká existuje 
podpora 
homosexuálních 
sňatků mezi ateisty 
a sekularisty. 



Z neúplného výčtu v posledním odstavci je zřejmé, že 
podpora je vysoká a není ostatně žádným tajemstvím, že 
právě nevěřící jsou dlouhodobě nejvíce naklonění právům 
homosexuálů, včetně práva na uzavření manželství. 
Podpora pro sňatky homosexuálů existuje dlouhodobě 
i v české společnosti, což podle všeho souvisí s nízkou 
mírou zbožnosti v naší zemi. Společnost Pew Research 
Center dělala v letech 2015 až 2016 rozsáhlý výzkum 
v mnoha evropských zemích, ze kterého v tomto ohledu 
vyšla Česká republika jako nejvíce gay-friendly země 
střední a východní Evropy – 65 % Čechů dle tohoto 
výzkumu souhlasí se sňatky homosexuálů. Například 
v sousedním Polsku to bylo jen 32 %, v Maďarsku 27 % 
a třeba v Rusku pouze 8 %. Mezi Čechy nehlásícími se 
k žádnému náboženství pak podpora homosexuálních 
svazků činila 71 %. Za zmínku také jistě stojí australské 
referendum o homosexuálních sňatcích z roku 2017, ve 
kterém 61,6 % Australanů hlasovalo pro možnost 
stejnopohlavních manželství, nezávisle na sexuální 
orientaci. Velmi zajímavá, avšak nikoliv překvapující, zde 
byla korelace mezi religiozitou a hlasováním "ne", 
respektive proti sňatkům homosexuálů. Ano, ze všech 
možných faktorů to byla právě náboženská víra, která 
nejvíce korelovala s hlasováním "proti", a to dokonce 
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téměř v poměru 1:1. Co se týče jednotlivých náboženství, 
nejvíce korelovala s odpovědí "proti" příslušnost k islámu, 
poté ke křesťanství a na třetím místě k hinduismu. Jediné 
náboženství, které mělo v australském referendu pozitivní 
korelaci, tedy většinově "pro", byl judaismus.

O vysoké míře podpory pro sňatky homosexuálů v naší 
zemi hovoří i průzkumy některých domácích agentur. Dle 
výzkumu společnosti Median z     roku 2018   podporuje 
manželství homosexuálů 75 % Čechů. Poněkud skeptičtější
jsou průzkumy společnosti CVVM, u které je podpora pro 
sňatky homosexuálů lehce nad 50 %. I průzkumy této 
společnosti však poukazují na trend vzestupné podpory, 
jelikož ještě v roce 2007 bylo pro legalizace 
homosexuálních manželství jen 36 % Čechů. Zajímavý 
a vypovídající je také průzkum již zmiňované společnosti 
Pew Research Center, která zkoumala podporu 
homosexuálních manželství mezi americkými ateisty. Jak 
ukazuje graf níže, 92 % amerických ateistů vyjádřilo 
homosexuálním sňatkům podporu, zatímco pouze 4 % byla
proti.

http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-family/atheist/views-about-same-sex-marriage/
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Podporou homosexuálních manželství tak Ateisté ČR 
následují řadu dalších sekulárních, ateistických 
a humanistických organizací po celém světě, které sňatky 
homosexuálů taktéž podporují – například International 
Humanist and Ethical Union, Richard Dawkins Foundation
for Science and Reason, Atheist Alliance International, 
Atheists Ireland, American Atheists, British Humanist 
Association či Center for Inquiry a řada dalších, stejně jako
právo homosexuálů na manželství podporují 
nejvýznamnější postavy současného ateistického hnutí jako
Sam Harris, Richard Dawkins, David Silverman, Stephen 
Fry, Ali A. Rizvi, Ricky Gervais, Aron Ra, Michael 
Shermer, Lawrence M. Krauss či Bill Maher a mnoho 
dalších. V tomto postoji jsme konzistentní, o čemž se 
můžete přesvědčit v historii článků na našem webu, viz 
např. zde, zde, zde či zde.

Petr Tomek, předseda a člen výkonného výboru Ateistů ČR
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Jan Werner, člen výkonného výboru Ateistů ČR

Jelena Lenka Příplatová, členka výkonného výboru Ateistů 
ČR



Co by představovalo 
absolutní triumf ateismu? 
Jeho úplný zánik 
Autor Honza Werner | 20.12. 2018 

Položili jste si někdy otázku, jak by to vypadalo, kdyby 
ateismus na planetě Zemi triumfoval? Zapřemýšleli jste, co
by takový triumf, takové totální vítězství ateismu 
představovalo? V tomto textu chci nastínit svou tezi o tom, 
že úplným vítězstvím ateismu by ve skutečnosti byl jeho 
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naprostý zánik. Možná si říkáte, že vymizí-li ateismus 
z povrchu zemského, bude to naopak vítězstvím rozličných
náboženství. Neusilují snad křesťanství či islám o to, aby 
získali co nejvíce oveček, co nejvíce věřících, aby se celé 
lidstvo semklo pod pravidly, které tomu či onomu 
náboženství seslal Bůh? Na první pohled si člověk může 
říct, že když ateismus zmizí, bude to znamenat, že se ze 
všech lidí stali náboženští věřící. Například absolutním 
vítězstvím islámu by nepochybně bylo, kdyby všichni lidé 
konvertovali na islám a planeta Země se stala jedním 
velkým islámským chalifátem. A nebo ne?

Podíváme-li se zpět do minulosti, do středověké a raně 
novověké Evropy, najdeme společnost, která se tomuto 
ideálu velmi blížila. Celá Evropa byla křesťanská, přičemž 
cílem bylo udržet tuto náboženskou jednolitost. Jediné 
nebezpečí představovali abrahámovští bratři, muslimové, 
jejichž výpady pro křesťanskou Evropy znamenaly 
nebezpečí. Pak tu samozřejmě byli Židé, avšak těch bylo 
relativně málo, často měli omezená práva a navíc tu byly 
každoroční pogromy, které vyznavačům judaismu vždy 
daly jasně najevo, kde je v křesťanské Evropě jejich místo. 
Můžeme tedy středověkou křesťanskou Evropu považovat 
za místo, ve které neexistoval ateismus, a tedy za místo, 



kde se realizovala má teze o tom, že neexistence ateismu 
bude jeho triumfem?

Když se nad tím zamyslíme hlouběji, zjistíme, že nic 
nemůže být více vzdálené pravdě. Ano, ve středověké 
křesťanské Evrope se drtivá většina obyvatelstva hlásila ke 
křesťanství. Jsem schopen věřit dokonce i tomu, že drtivá 
většina obyvatel se v té době ke křesťanství nehlásila 
pouze formálně (účast na náboženském životě, dodržování 
náboženských zvyků, chození do kostela aj.), ale že 
skutečně vnitřně a ze svého hlubokého přesvědčení 
křesťany byla. Lidí, kteří v té době nevěřili v existenci 
křesťanského Boha, bylo zřejmě naprosté minimum. To 
však neznamená, že v takové společnosti nebyla přítomna 
idea ateismu. Právě naopak – bezvěrectví bylo ve 
středověku, ale i později v novověku, přítomno velmi 
zřetelně a naléhavě.

O co méně bylo v tehdejší společnosti skutečných 
nevěřících, o to více se zde prosazoval všudypřítomný 
strach z nevíry, z kacířství a hereze, který křesťanskou 
Evropou obcházel jako velké strašidlo. Strach z ďábla, ze 
Satana a jeho přisluhovačů, kteří počestné křesťany svedou
od víry směrem k bezvěrectví, Evropou prostupoval jako 
mor. Zjednodušeně se na to můžeme dívat jako na klasické 



hledání vnitřního nepřítele, které známe třeba 
z komunistických režimů, kde nakonec v dolech či 
s trestem smrti končili i kovaní a skutečně přesvědčení 
marxisté. Hereze jako taková samozřejmě neznamená 
nevíru a ateismus, důležité ale je, že na názory heretiků 
bylo často nahlíženo jako na projevy rouhání, bezvěrectví 
a odklonění se od křesťanského náboženství.

Inkviziční procesy, strach ze Satana a jeho pomocníků, 
hony na čarodějnice, věroučné spory uvnitř křesťanství 
ústící v zabíjení a upalování, to vše byly symptomy strachu
z nevíry. Vždy totiž existovalo podezření, možnost, že ten 
který člověk byl ovládnut ďáblem a že je ve skutečnosti 
nevěřícím. Podezření, že podivná žena žijící o samotě na 
konci vesnice by mohla být rouhačskou nevěřící 
čarodějkou. Obavy, že věroučné postoje některých jedinců 
vedou přímo k popření Boha a k ateismu (a není zde 
důležité, že samotný termín „ateismus“ se začal užívat až 
později).

Dá se tedy říct, že jakkoliv byla středověká křesťanská 
společnost v Evropě nábožensky jednolitá, bezvěrectví, 
respektive strach z něj a jeho projevů, tuto křesťanskou 
společnost velmi významně ovlivňovalo. Případným 
zájemcům velmi doporučuji druhý díl publikace Strach na 



západě ve 14. – 18. století s podtitulem Obležená obec od 
francouzského historika Jeana Dulemeaua, který se 
strachem ze Satana a jeho pomocníků, z čarodějnic, kacířů 
a všemožných rouhačů zabývá.

O tom, jak velkou hrozbu Satan představoval pro tehdejší 
Evropu, přestože v ní – narozdíl od nynějška – reálně žádní
satanisté nežili, nás spravuje francouzský katolický kněz 
Pierre de Bérulle, který v dílě Traité des énergumènes 
z roku 1599 napsal:

Satan zvítězil na „ohraničeném poli“ 
pozemského ráje, Adama obral o jeho 
„hájemství“ a přisvojil si moc a vládu nad 
světem, který člověku od jeho zrození náležel; 
a od té doby, co ji uzurpoval, honosí se teď 
titulem vládce. Člověka bez ustání pokouší, 
jeho duši na pokoji nenechá, pokud se nalézá 
uvnitř hranic říše, již na nás vydobyl 
a uzurpoval. Někdy se také zhmotní, a jako se 
před prvním hříchem vtěloval v hada, nyní se 
změní v člověka.

V roce 1416 zase portugalský král Jan I. varoval před tím, 
že hříšníci se nebojí dokonce ani trestů, které pro ně 
připravuje Bůh:



Již před nějakou dobou se někteří hříšníci 
dopustili i strašlivého hříchu kacířství, když 
o sobě pravili, že vyznávají a potvrzují věci, 
které odporují našemu Hospodinu a svaté 
matce církvi, a přitom se nebojí velkých 
věčných i pozemských trestů, jaké zná naše 
obecné práva a zákony.

Všeříkající je také text protestantského superintendenta 
Andrease Muculuse Wiser den Fluchteufel z roku 1562:

Dnešní nový hřích, který od počátku světa 
a ještě ani v tuto hodinu není v ostatních 
křesťanských zemích tak obvyklý jako u nás, 
nesporně zasluhuje, aby nás Bůh navštívil a 
hrozně nás ztrestal; bez sebemenších pochyb 
jednoho dne Bůh Německo promění ve vařící 
kotel, kam budou uvrženi všichni bezbožníci, 
a to proto, že úřady nepotlačily ani nepomstily 
strašlivou urážku, kterou se lidé na Bohu 
rouháním dopouštějí.

Ačkoliv v té době byla většina obyvatelstva věřících, 
přesto v textu zaznívá slovo „bezbožníci“. Lze říct, že 
tehdejší křesťanská společnost byla bezvěrectvím 
a strachem z něj doslova posedlá a viděla jej všude. 
Nábožensky jednolitá společnost, ve které formálně 
existuje 99 % věřících, proto v žádném případě 



nepředstavuje zánik ateismu, nýbrž naopak jeho velmi 
živnou půdu. Vidíme to ostatně i dnes, v islámských 
zemích, kde jsou odpadnutí od islámu, rouhání či odlišné 
věroučné názory dodnes považovány za projevy ateismu.

Jak tedy ale chápat mou tezi o tom, že absolutním 
vítězstvím ateismu bude jeho úplný zánik? Z výše 
uvedeného je nejspíše zřejmé, že cestou k „triumfu 
ateismu“ není ani opačný scénář, než jaký představovala 
dřívější křesťanská Evropa. Takový scénář by zahrnoval 
totalitní ateistický stát, který by fungoval úplně stejně, jako
fungovaly křesťanské státy ve středověké Evropě. 
Ateismus by byl v takovém státě vynucovaný, náboženská 
svoboda by neexistovala a po mnoha a mnoha staletích by 
se dost možná podařilo docílit toho, že by 99 % společnosti
skutečně bylo vnitřně přesvědčenými ateisty. Čím více by 
však potenciální ateistický stát bezvěrectví prosazoval 
a utužoval, tím více by se objevoval (byť třeba neexistující,
podobně jako satanismus ve středověku) potenciální 
strašák náboženské víry.

Stát, který by vynucoval bezvěrectví a potíral náboženskou
svobodu by byl, stejně jako křesťané ve středověku či 
muslimové dnes, logicky velmi nervózní  z jakýchkoliv 
projevů náboženské víry, a to i těch domnělých, či 



založených na drbech a povídačkách lidí o tom, že údajně 
někdo někoho viděl či slyšel se modlit. Probíhalo by 
klasické hledání vnitřního nepřítele. Náboženská víra by 
neumřela, naopak, její potenciální rozmach a strach z ní by 
byl všudypřítomný. Lidé, přestože by byli vnitřně ateisty, 
by na víru v Boha často mysleli, protože by se pod drtivým
tlakem totalitního ateistického státu báli, aby na ně 
náhodou nepadlo podezření z praktikování náboženství.

Takový stát by tedy triumf ateismu v žádném případě 
neznamenal. Navíc je třeba na tomto místě poznamenat, že 
onen výše popsaný totalitní ateistický stát, ve kterém bude 
potlačováno náboženství, není přáním nikoho z ateistů. 
Všechny současné ateistické a sekulární organizace na 
světě dnes naopak prosazují princip náboženské svobody, 
princip toho, že by každý měl mít právo si věřit či nevěřit 
v cokoliv, co bude chtít. Cílem ateistů by měl být a je 
nikoliv ateistický stát, který je v podstatě zcela nesmyslný, 
nýbrž stát sekulární. Tedy stát, který žádnou náboženskou 
víru nediskriminuje, ale ani neprosazuje a nezvýhodňuje. 
Stát, který je nábožensky zcela neutrální, kde funguje 
odluka státu od církví a náboženských organizací, stát, 
který se o náboženskou příslušnost svých občanů v 
podstatě ani nijak nezajímá, a v neposlední řadě také stát, 



který nerozděluje práva na základě příslušnosti či 
nepříslušnosti k náboženské víře.

Vraťme se ale zpět k triumfu ateismu, respektive k mé tezi 
o tom, že triumfem ateismu by byl jeho zánik. Je třeba si 
především uvědomit, že ateismus znamená nevíru v jeden 
zcela konkrétní typ transcendentní entity. Totiž nevíru v 
boha, či ve více entit tohoto typu, tedy v bohy. Ateismus se 
ale nijak nevyjadřuje k tomu, zdali existují jiné typy 
nadpřirozených entit – například démoni, víly, šmoulové, 
růžoví neviditelní jednorožci, nejrůznější pohádkové 
bytosti jako bezhlaví rytíři a v podstatě desítky, stovky, 
tisíce a miliony dalších.

Vezměme si například víly a šmouly. V reálnou existenci 
víl, natožpak šmoulů, dnes zřejmě nevěří vůbec nikdo. 
A řekli byste přitom, že žijeme ve státě či ve společnosti, 
který by se nějak programově vymezoval vůči víře 
v existenci víl či šmoulů? Který by víru v reálnou existenci
těchto bytostí jakkoliv kriminalizoval a perzekvoval? 
Nežijeme. Pokud chcete, můžete klidně dneškem počínaje 
začít věřit tomu, že šmoulové jsou skutečně existující 
bytosti, a nikdo Vás za to nebude nijak trestat či omezovat 
na právech. A co více – přestože nikdo z nás nevěří 
v eixstenci šmoulů či víl, přesto nemáme potřebu o sobě 



mluvit jako o „ašmoulistech“ a „avílistech“. Nikde se tak 
neidentifikujeme, nikde během rozhovoru neřekneme, že 
jsme ašmoulisté. A to přesto, že všichni ašmoulisty jsme. 
Proč? Je to považováno za takovou samozřejmost, že 
nikoho ani nenapadne, že by opak mohl být pravdou. Ve 
skutečnosti termíny jako „ašmoulismus“ či „avílismus“ 
v běžné mluvě dokonce vůbec neexistují.

Triumfem ateismu by proto bylo, kdyby dosáhl zcela 
stejného postavení, jaké má dnes ve společnosti právě 
ašmoulismus, avílismus, ale třeba i adrakismus a mnoho 
dalších. Byl by to stav, kdy by přirozenou cestou 
společnost dospěla do stavu, kdy by víra v existenci boha 
či bohů byla natolik nepravděpodobná, že by zaniklo 
i samotné slovo, které by negaci takové víry vyjadřovalo.  
Tedy úplně stejně, jako je dnes společnost ve stavu, kdy je 
víra ve šmouly, víly, bezhlavé rytíře a řadu jiných 
transcendentních entit nebožského charakteru natolik 
nepravděpodobná, že není nutné, aby náš slovník 
obsahoval termíny, kterými by označoval negaci takové 
víry, případně kterými by cejchoval lidi, kteří ve šmouly či 
víly nevěří.

Ateismus by v takové společnosti absolutně triumfoval 
svým zánikem, jelikož by se stal nadbytečným a už by 



nebyl potřeba, stejně jako dnes není potřeba identifikovat 
se s ašmoulismem a označovat někoho za ašmoulistu, 
přestože ve skutečnosti všichni ašmoulisté jsme.



„A ty jako ateista slavíš 
Vánoce?“ Aneb o jedné 
absurdní otázce 
Autor Honza Werner | 24.12. 2018 

Je tu konec roku, čas Vánoc, a tím pádem také čas jedné již
v podstatě klasické otázky, na kterou musí mnozí ateisté 
rok co rok znovu a znovu odpovídat. Tato otázka, kterou 
považuji za jednu z nejabsurdnějších otázek, jakou může 
křesťan položit nevěřícímu, zní: „A ty jako ateista slavíš 
Vánoce?“ Otázka by však spíš měla znít: „Proč křesťané 
slaví pohanské svátky?“ Často zcela vážně míněný dotaz, 
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kdy se křesťan podivuje nad tím, jak ateista může v období 
Vánoc něco slavit, vychází z tradičního náboženského 
pocitu nadřazenosti, kdy si někteří věřící ve své 
zaslepenosti vůbec neuvědomují, že tzv. Vánoce jsou 
pouze pojmenováním různých oslav a událostí spjatých 
s koncem roku, majících původ v předkřesťanské době.

Obecně můžeme mluvit o tom, že v předkřesťanských 
kulturách byl konec roku spjat s oslavami zimního 
slunovratu, stejně jako se souvisejícím zemědělským 
cyklem. Nejde však zdaleka jen o proslulé Saturnálie, 
známé ze starověkého Říma. Na „Vánoce“ se v dobách 
před christianizací slavil také germánský a severský svátek 
Yule, keltský Alban Arthan či anglosaský Modraniht. 
A i my, Slované, jsme měli svůj „vánoční“ svátek zimního 
slunovratu, kterým byl Kračun.

Křesťané posléze všechny tyto svátky „pokřesťanštili“, 
vybrali si z nich některé tradice a zvyky, začali tomu říkat 
„Vánoce“ (Christmas) a poté se „pohanů“ začali vyptávat, 
jak je možné, že jako bezvěrci slaví Vánoce. Skutečně 
úsměvné.

My však nepotřebujeme žádné nadpřirozené duchařské 
báchorky, příroda a všechny její krásy nám samy dávají ten

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kra%C4%8Dun
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nejlepší důvod k oslavám. A takovou „oslavu“ klidně může
představovat i klidná procházka lesem a zimní přírodou.

Někoho by mohla napadnout otázka, proč ale ateisté slaví 
v podstatě pohanské svátky, které původně vycházely 
z předkřesťanských pohanských náboženství? V prvé řadě 
je třeba si uvědomit, že všechny tyto svátky souvisely 
právě se zimním slunovratem. A zimní slunovrat je 
astronomickým faktem, nejedná se o nic nadpřirozeného. 
Většina tehdejších pohanských náboženství byla přírodního
charakteru, uctívala přírodu, přírodní řád, přírodní síly 
a fenomény, pouze k tomu přidávala některé nadpřirozené 
prvky, třeba zbožšťování přírodních sil. Pokud však toto 
transcendentno v podobě zbožšťování přírodních sil 
a podobných prvků okleštíme, zbyde nám u oslav 
slunovratu pouze příroda v celé své kráse.

Důležitým aspektem je také to, že ateisté mohou k „oslavě 
Vánoc“, s vědomím jejich původu v předkřesťanských 
pohanských oslavách slunovratu, přistupovat jako 
k pohádce, jako k mýtu, zatímco jiní, třeba křesťané, berou 
Vánoce zcela vážně, tedy skutečně věří veškerému 
duchařskému nadpřirozenému balastu okolo. Z pohledu 
ateisty může být oslava Vánoc / slunovratu podobná, jako 
když se ateista účastní tematické akce na motivy Star Wars 



nebo Pána prstenů. A zatímco v souvislosti s Vánocemi 
musí ateisté často vysvětlovat, proč se Vánoc vůbec nějak 
účastní, asi nikoho by nenapadlo ptát se ateisty, proč se 
účastní tematické akce na motivy Star Wars či Pána 
prstenů.

Je nicméně zajímavé, jak může některé křesťany rozhodit 
prosté konstatování o existenci pohanských 
předkřesťanských svátků, odehrávajících se v období 
slunovratu a konce roku. Kratší text o předkřesťanském 
původu Vánoc jsme původně publikovali na našem 
Facebooku, kde nám poté přistála řada komentářů od 
rozzlobených křesťanů. Co jsme si to dovolili, upozorňovat
na fakta?! Například pan Jarda Němec nám napsal, že mu 
„ateisté nevadí, dokud laskavě drží hubu“. Pan Otakar 
Kverka nám zase vysvětlil, že prý jako ateisté „věříme 
v jedno velké NIC“. To ale přeci není pravda, já například 
věřím, že tato a mnohá další vyjádření křesťanů na naší 
facebookové stránce jsou moc pěknými projevy křesťanské
lásky a tolerance! Je ale úsměvné, jak křesťané do nás 
ateistů projektují jejich vlastní smýšlení – oni sami věří 
v pohádkovou postavičku, a tak si myslí, že v ně musí věřit
i všichni ostatní, a že zrovna my věříme v jakési tajemné 
Nic.
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Pro křesťany, kteří nás vyzývaly k tomu, abychom „laskavě
drželi hubu“, však máme špatnou zprávu – hubu držet 
nebudeme, to jsme díky vaší lásce a toleranci museli po 
téměř dva tisíce let. A ještě předtím díky vaším kolegům 
polyteistům. Smůla, tyhle časy už jsou pryč a snad už se 
nikdy nevrátí. A pokud se někomu po těchto časech přeci 
jen zastesklo, tak skanzeny této minulosti se dnes nachází 
v mnoha islámských zemích. Věřím, že všem těm, kteří by 
zakazovali rouhání, stejně jako těm, kterým ateisté nevadí 
pouze do té doby, dokud drží hubu, by se tam náramně 
líbilo.
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