Michal „Shark“ Hašek a léčba nádorů
Laudatio k udělení stříbrného Bludného balvanu za rok 2018 Michalu „Shark“ Haškovi se neslo v
duchu nevážném až rozverném, protože výčet jeho velkých počinů by působil příliš tísnivě a v
komické atmosféře celé naší bludné slavnosti snad až nepatřičně a neuctivě k mrtvým. Aby
nevznikly pochyby, že jsme Bludný balvan zacílili nesprávným směrem, přikládáme k laudatiu i
tento text.
Matce laureáta byl v roce 2015 diagnostikován malobuněčný karcinom plic, tedy onemocnění se
špatnou prognózou. V jejím případě byla odhadovaná prognóza 3 – 6 měsíců. Ačkoliv byla jeho
matka těžká kuřačka a kouření je tak významný rizikový faktor, že se malobuněčný karcinom plic
objevuje u nekuřáků jen zcela výjimečně, Michal Hašek objevil příčinu naprosto jinou. Naznal, že
příčinou je nový manžel jeho matky. Z toho, že se s ním prý často hádala, usoudil, že nemohla ve
vztahu volně dýchat. Z toho muselo zákonitě dojít k onemocnění dýchacího orgánu, tedy ke vzniku
rakoviny plic.
Své léčení zdokumentoval na svém webu (1-4), takže lze zrekonstruovat jeho myšlení. Vztah, který
pokládá za příčinu nemoci, trval více než deset let. Prvním „psychosomatickým“ varováním byly
problémy se žaludkem. Když to nestačilo, ozvaly se plíce. Symbolika nemoci byla zachována,
protože postižení levé strany podle Haška značí vztahy k blízké osobě. Svým působením dokázal
matku přesvědčit, aby manžela nejen opustila, ale aby se od něj izolovala.
Dále ji přesvědčil o tom, že onkologická terapie je špatná a že jí vyléčí jen on. Jen je třeba ještě
odmítnout onkologickou léčbu a podepsat reverz. Pak se pustil do léčení. Základem byla drastická
dieta založená na šťávách z ovoce a zeleniny. Podpořena byla energetickým reiki, odstraňování
parazitů plazmovým generátorem a harmonizací čaker pomocí kamenů. Nechybělo ani pozitivní
myšlení. Své úspěchy předváděl veřejnosti na facebookové stránce „Vyléčím se z rakoviny“ (5).
Bizarní situace upoutala i Blesk (6), zejména když začal tvrdit, že tímto způsobem skutečně
rakovinu vyléčil. Dokonce měl něco, co prezentoval jako důkaz. Rentgenový snímek. Pravda byla
ale taková – a s tím záhy přišel i Blesk (7) – že se jednalo při nejmenším o nepochopení, spíše však
o úmyslnou nepravdu a podvedení lékařky, která vyhodnocovala rentgenový snímek. Žádný důkaz
byť i jen zpomalení progrese neexistoval.
Následovalo to, co přijít muselo. Zřetelná progrese. Podle Haška progrese v důsledku toho, že se
zřekla jeho zázračné léčby a vrátila se ke svému manželovi. Hašek se i nadále pokoušel zasahovat
„neoficiálními léky“ a na facebookovské stránce Vyléčím se z rakoviny popisoval, jak je úspěšný a
jak moc své matce pomáhá.
Když už byl blížící se konec zřejmý Haškovi, nerozpakoval se obvinit vlastní matku z toho, že se
nechce vyléčit, proto ho neposlouchá a proto umírá. To bylo silné i na jeho příznivce a tak tento
komentář raději smazal. Její smrt okomentoval opatrněji, i když obvinění je z něj stále patrné:
„Dnes 25.6. 2016 by měl táta narozeniny. Odešel před necelým 1,5 rokem. Máma dnes před
polednem odešla za ním. Oba dva zemřeli na stejnou nemoc, rakovinu. Oba dva odešli v 65 letech,
oba dva ukončili svůj život ve stejném hospicu, oba dva jsem při odchodu držel za ruku. Mámin
odchod na tátovi narozeniny jen potvrdil, jak moc si byli blízcí, přestože se rozvedli a přes 15 let žili
každý s jiným partnerem. Založil jsem tuto stránku, protože jsem věřil, že se máma chce vyléčit.
Netušil jsem, že má její duše jiné úkoly. že ji tátova duše potřebuje, nebo má prostě jiné plány. Dnes
vím, že máma šla ke mě, aby jsme spolu strávili neskutečné chvíle. Jsem jí za to nesmírně vděčný
>3 Taky chtěla ukázat, že to jde, uzdravit se pomocí stravy, myšlenek, čímkoliv, pokud budete chtít.
Pak ale nadešel její čas a tak už nechtěla v ničem pokračovat, protože by jen trápila sebe a nás
všechny, protože my nevíme, co má za úkol její duše. To ví jen ona sama.“

Smrt matky Haška nezkrušila na dlouho. Rozhodl se, že o tom, jak úspěšně vyléčil rakovinu, napíše
knihu. Nejspíš správně usoudil, že jeho knihu by nikdo soudný nevydal a že vydat knihu vlastním
nákladem není levná záležitost. Proto zkusil spustit kampaň na webu HitHit.cz, která měla zajistit
financování knihy. Pro případné dárce svůj příběh shrnul takto:
„Mé mámě diagnostikovali rakovinu plic s nádorem na levé plíci. Po první dávce chemoterapie
málem umřela a skončila na izolaci bez bílých krvinek s rizikem úmrtí na běžnou virózu. Tehdy se
máma rozhodla, že nebude pokračovat v léčbě klasickou medicínou s doktory. Po 1,5 měsíci léčení
alternativně, ji nádor zmizel.“
Tento počin se setkal se značně negativní odezvou. HitHit tedy podporu jeho kampaně ukončil,
„protože autor nebyl schopen věrohodně doložit závěry svého projektu“.
Neúspěch s vydáním knihy je ale jen dílčí neúspěch. Současné Haškovo podnikání je na stejném
principu, tedy nabízení zázračné terapie závažných nemocí. Kulisou jeho podnikání je ostrov Bali,
na kterém se jeho terapeutické procedury odbývají.(9,10) Oficiálně jde zřejmě o hostinskou činnost
(11).
Část jeho klientely jsou lidé spíše zdraví, toužící řešit v lepším případě jen neexistující zdravotní
problémy, v horším případě třeba nadváhu. Hašek je ale přesvědčen o své schopnosti léčit i závažná
onemocnění. A inkasovat za to nezanedbatelné částky. Jedna z takových obětí dokonce vystavila na
YouTube video, ve kterém žádá o pomoc při získávání financí.(12) Naštěstí pro ni skutečně měla
zhoubný nádor, ale Haška oslovila až po z větší části prodělané terapii, která má v jejím případě
velmi dobrou naději na vyléčení(14).
Její pobyt na Bali v březnu 2018 tedy nepředstavoval nějaké velké riziko z hlediska její choroby.
Jen její příběh dodá toužebně očekávaný příběh „vyléčené rakoviny“, který Hašek neopomněl
zneužít ke své propagaci. Její příběh prezentuje jako odvážné a moudré vzepření se zlým autoritám.
Stela, jak se ta nešťastnice jmenuje, se podle něj dokázala vzepřít autoritám, které jí nejprve vzaly
štítnou žlázu a pak do ní nalévaly radioaktivní jód, a správně poznala, že jen Shark ji zachrání.(14)
Zde se nám náhodou podařilo zachytit a zdokumentovat jednu lež skutečně obludných rozměrů. V
původní verzi komenáře (14) totiž Hašek tvrdí, že došlo k relapsu nádoru ještě během podávání
radiojódu. Ve verzi stávají již tuto příliš drzou lež nenalezneme, zde už „jen“ naznačuje.
Na těchto dvou případech demonstrujeme, jak nebezpečný ve skutečnosti Michal „Shark“ Hašek je.
Jeho dvě známé onkologické oběti byly zatím specifické. Jeho první oběť, jeho matka, měla nádor
se špatnou prognózou, takže vlastně neuspíšil její odchod, „pouze“ jí zhoršil poslední dny života.
Jeho druhá oběť, Stela, má naopak nádor s velmi dobrou prognózou a prodělala přinejmenším část
doporučené terapie, takže ani v tomto případě není riziko, že by Hašek zapříčinil její zbytečnou
smrt.
Je jen otázkou času, než svým podnikáním a tím, že zneužije případ Stely jako důkaz, že skutečně
umí vyléčit rakovinu, někoho skutečně zahubí. Je totiž celá řada nádorů, které mají poměrně dobrou
prognózu, pokud jsou včas zachyceny a léčeny. Pokud se ale promešká čas třeba právě čekáním na
další turnus „Shark Cancer Tours“, absolvováním turnusu a čekáním na ztrátu iluzí o zázračných
schopnostech nebo snad dovednostech Michala Haška, může dojít k výraznému zhoršení šancí.
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