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nìkdy s chorobností, bývá vak také v oblibì u duchù slabých,
kteøí jen ochutnávají veliké mylenky, a nemají dosti odvahy
cele se pro nì rozhodnout.
Skepse jako metoda filosofická je soustavné pochybování o
vìcech, o kterých se pochybovat vùbec dá, aby se tak rozliila
jistota od pravdìpodobnosti a od pouhého mínìní.
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O skeptickém stavu mysli spojovaném s pesimistickým pohlíením na svìt nejspí víme kadý své. Teï vak opustíme
tento ponìkud hanlivý význam, který bývá se slovem skepse
spojován.
Uiteènìjí snad bude krátké zamylení nad skepsí ve smyslu
systematického pochybování jako protikladu k dogmatickému
pøístupu. Tato skepse prochází v historii lidského mylení rùznými variantami a významovými nuancemi a stává se metodologickým východiskem novovìké vìdy. Spoèívá pøedevím v
racionální kritice dosaeného poznání i v kritice metod získávání nových poznatkù. Smysluplná bývá v oblastech, kde jsou
problémy co nejjasnìji formulovány. Pochybování spojované s
poadavkem logického dùkazu dovoluje dnení vìdì odhalovat
vlastní omyly a odliovat vìdecké poznání od jiných zpùsobù
lidského srozumìní se svìtem jako je umìní nebo náboenství.
Porozumíme-li skeptické (kritické) stránce vìdeckého poznání, pak porozumíme i zápasu, který po staletí vìda vede s
nepøátelskými iracionálními ideologiemi, s pseudovìdami a s
povìrami. Ten nabývá v posledních desetiletích na síle a
narùstá obava, e invaze iracionality ve spoleènosti povede v
budoucnu k jetì závanìjím problémùm, ne je tomu dnes.
Jako reakce na tento neblahý jev vznikají od 70. let v jednotlivých zemích spoleènosti, které èasto samy sebe oznaèují
jako skeptické. Jednou z nich je ná Èeský klub skeptikù
Sisyfos.
V historii se mnozí významní myslitelé prohlaovali za skeptiky. Nejznámìjím filosofem  skeptikem je nejspí filosofický
zakladatel novovìké pøírodovìdy René Descartes (1596-1650).
Kdo by neznal první a nejjistìjí poznání, k nìmu dospìl, a
které vystihl tvrzením Myslím (pochybuji), tedy jsem?
Mìlo k tomu dojít v listopadových dnech roku 1619 v zimním
leení vojska Oranského prince poblíe Neuburgu na Dunaji.
Mladý, vestrannì vzdìlaný francouzský dùstojník Descartes tu
zail vizionáøské zjevení (trojici po sobì následujících snù), o
nìm vìøil, e bylo sesláno Matkou Boí. Byl mu zjeven
základ nového skeptického uèení, které pozdìji rozvinul do
podoby univerzální filosofie. O východiscích své filosofie píe
Descartes v knize dedikované èeské princeznì Albìtì:
Mnohé pøedsudky nám brání poznat pravdu. Zdá se, e se
jich nemùeme zbavit jinak, ne kdy se jednou v ivotì
rozhodneme pochybovat o vem, v èem se objeví tøeba jen

SISYFOS 2 / 2000

Z Èeského klubu skeptikù ----------------------------------------------- 6
Èetí skeptikové vyvalili Bludné balvany (V. Nosková) ---------- 7
Recenze  doporuèené knihy ------------------------------------------- 8
Z naeho pohledu ---------------------------------------------------------- 9
Z druhého bøehu
 Z dalích pøednáek Harmonie 1999 ------------------------------ 10
Co bych si nikdy nekoupil (J. Heøt a V. Mornstein) ----------- 11

nejmení podezøení z nejistoty. Bude dokonce uiteèné pokládat za klamné i ty vìci, o nich pochybujeme, abychom tím
jasnìji nali to, co lze celkem jistì a lehko poznat. [1, s. 47].
Descartova výzva byla vyslovena v dobì zralé pro zmìnu
zpùsobu mylení a pomáhala tuto zmìnu navzdory dogmatické
mylenkové tradici prosazovat. Proti Descartovi vystupovali mnozí,
z pozice biblizmu a mystiky i J. A. Komenský. Descartes
ovem nebyl ve skeptické iniciativì osamocen. V 16. a 17.
století se k racionálnímu skepticismu chápanému jako protiklad
autoritativního scholastického a èásteènì i renezanèního mylení pøiklánìli Erasmus Rotterdamský, Michel de Montaigne,
Franciscus Sauentius Sanchez, Pierre Bayle a mnozí dalí.
S odstupem není obtíné rozpoznat slabiny základù Descartovy filosofie, zvlátì problém kriteria jistého a snadného
poznání. Descartes ve výe citovaném spise vystupuje zpoèátku skepticky dùslednì, vdy dokonce zapochybuje (jen na
okamik, spíe jen formálnì, ale pøece!) i o Boí existenci.
Vzápìtí vak ve skepsi polevuje, kdy pøedkládá zøetelné a
jasné rozumové dùkazy Boha, které nelze brát vánì. V Bohu
posléze spatøuje ruèitele poznávacích potencí lidského rozumu
a tak vlastnì tápe v bludném mylenkovém kruhu. Tìko dnes
porozumíme tomuto vyznání:
A pøece pamìtliv své slabosti nic bezpodmíneènì netvrdím,
ale ve podrobuji autoritì katolické církve a úsudku rozumnìjích. Chtìl bych, aby kadý vìøil jen tomu, o èem ho pøesvìdèí jasný a nezvratný dùvod. [1, s. 327]
Komu se nezdá Descartovo mylení zøetelné a jasné a jeho
skepse dostateènì dùsledná, má monost se obrátit ke zdatnìjím skeptikùm, které nalezne  kde jinde, ne ve starovìkém Øecku.
Pøenesme se tedy v mylenkách do antiky. Skeptické (antidogmatické) prvky jsou charakteristickou souèástí mylení poèínaje prvními øeckými filosofy od 6.-7. stol. pø. n. l. Vznikající
filosofické mylení se osvobozovalo od mytologických pøedstav
o svìtì a o èlovìku. Mýtus pøestával být základním názorem a
stával se spíe obrazným prostøedkem vyjadøování. Poèáteèní
(pøedsokratovská) øecká filosofie té zaujímala kritický postoj k
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mnoství izolovaných praktických poznatkù (pøebíraných èasto
odjinud), zaèínala klást otázky po jejich zdùvodnìní a klestila
tak cestu pøírodovìdeckému teoretickému bádání.
Nìkteré øecké filosofické pøístupy jsou natolik skeptické, a
vedou k nedùvìøe v monosti lidského poznání.
Zdálo by se, e si nelze pøedstavit více skepse, ne obsahují následující tøi zásady sofisty Gorgia z Leontín (asi 485380 pø. n. l.), které spolu s dùkazem nalezneme v [2, Zl. B26
z Prokla]:
Nic není;
je-li i nìco, nemùe to èlovìk poznati;
lze-li to i poznati, nelze to pøece blinímu sdìliti a jemu to
vyloiti.
Ve skepsi vak lze zajít dále. Radikální skeptický filosofický
postoj zaujali pøedstavitelé pyrrhonského skepticismu  svérázného filosofického smìru, který se rozvíjel po dlouhé období více ne pìti set let. Charismatický zakladatel raného skepticismu Pyrrhon z Elidy il pøiblinì v létech 360-270 pø. n. l.
Jeden z posledních pøedstavitelù Sextus Empiricus, jeho dochované spisy poskytují o skepticismu nejvíce informací, il
koncem 2. století n.l. Podle pyrrhonských skeptikù napøíklad
nelze výe uvedené Gorgiovy výroky uznat; ji první výrok nic
není nelze zdùvodnit, vdy popírá jsoucnost rozumu, nástroje
moného svého zdùvodnìní [3, s. 92]. Gorgiovy výroky nelze
ovem ani odmítnout. Je tøeba zdret se úsudku (époché)
nejen o nich, ale vùbec o vech skrytých i evidentních vìcech
(s výjimkou tvrzení o vlastních vjemech a pocitech) a dosáhnout tak stavu úplného duevního klidu a neochvìjnosti (ataraxia). Klid býval cílem nejen pyrrhonských skeptikù, ale i
jiných filosofických kol v uvaovaném období, zvlátì stoikù a
epikurejcù  pouze cesty vedoucí k ataraxia se liily. Filosofové rùzných smìrù tehdy stejnì jako je tomu dnes vycházeli
vstøíc dobovému naladìní lidské mysli. Ta tenkrát baila spíe
po klidu mudrce ne po poznání.
Hlavní teoretickou výzbrojí antického skepticismu byly tzv.
tropy  obecná mylenková schémata, pomocí kterých dospíval skeptik k époché. Jsou známy rùzné soustavy skeptických
tropù.
Pro ilustraci si uveïme Agrippovu (2. stol. pø. n. l.) soustavu
pìti tropù.
1. Tropus rozporu: v pøedmìtu, který se nám pøedkládá,
spatøujeme neøeitelný rozpor.
2. Tropus nekoneèného regresu: ve, co se uvádí na potvrzení pøedloeného pøedmìtu, potøebuje dùkaz, tento opìt dùkaz a takto do nekoneèna.
3. Tropus relativnosti: pøedmìt se jistým zpùsobem jeví vzhledem k posuzovateli a k okolnostem, ale je tøeba se zdret
úsudku o podstatì pøedmìtu.
4. Tropus pøedpokladu: bez dùkazu se pøijme jistý pøedpoklad jako východisko dokazování. (Dogmatici se tak s oblibou
vyhýbají nekoneènému regresu.)
5. Tropus diallely: vznikne bludný kruh pøi dokazování, vzájemná závislost dùkazù.
Sextus Empiricus v [3, s. 56-58] dokazuje, e kadý zkoumaný pøedmìt se dá pøevést na nìkterý z uvedených pìti
tropù.
Po roce 270 pø. n. l. opustila platónská Akademie v Athénách uèení svého zakladatele a nahradila ho skepticismem,
který byl o poznání ménì radikální ne skepticismus pyrrhónský. Nejznámìjí pøedstavitel tohoto akademického skepticismu Karneadés z Kyrény (asi 214-129 pø. n. l.) sice uznával,
e ádné kriterium poznání skuteèné podstaty vìcí neexistuje,
nicménì pro praktický ivot povaoval za takové kriterium
dostateènì pøesvìdèivou pøedstavu. Rozpracoval uèení o
stupni pravdìpodobnosti pøedstav. Podle Karneada má mudrc
pøijmout pravdìpodobnou pøedstavu v závislosti na jejím pøedmìtu, pøièem je dùleité, aby si uvìdomil, e uznává pøedstavu jen jako pravdìpodobnou, nikoli jako spolehlivì pravdivou,
odráející podstatu pøedmìtu.
Karneadés se tím troièku pøiblíil hlavním filosofickým konkurentùm skeptikù  stoikùm. Pro stoiky byla kriteriem pravdy
poznávací pøedstava (té se jí øíká pøedstava kataleptická,
uchopující), která bezprostøední jasností a silou nutí rozum k
pøesvìdèení, e jde o vìrné vystiení reality.
Jak je tomu s kriteriem pravdivosti v dnení vìdì? Na to má
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kadý myslitel svùj názor, pokud mono odliný od názorù
ostatních, ale v podstatì se tu balancuje mezi pozicemi
antických skeptikù a stoikù. Nìkteøí kladou dùraz na neukonèenost a relativnost vìdeckého poznání a na prvky konvencionalismu ve vìdì a dokonce i odmítají uznat, e existuje
nìjaká objektivní realita, kterou by vìda mohla poznávat. Jiní
pøipoutìjí, e vìda dokáe pravdivì postihnout podstatu na
èlovìku nezávislé reality  pøírody, zvlátì tam, kde vìda
dospívá k sjednocujícímu výkladu svìta nebo tam, kde jsou
vìdecké poznatky vestrannì ovìøovány praktickou lidskou èinností.
Pøes rozdílné filosofické pøístupy sotva dnes nìkdo rozumný
pochybuje o tom, e vìdecké poznání je tím nejvìrohodnìjím
lidským poznáním. A pokud o tom pøece nìkdo zapochybuje,
pak jenom verbálnì. I ti nejradikálnìjí odpùrci mylenky pravdivého vìdeckého poznání nakonec rádi kadodennì vyuívají
prostøedkù zaloených na vìdeckých poznatcích a svìøí jim
bez zaváhání i záleitosti svého zdraví nebo ivota. Protivìdeckou rétoriku typickou pro postmoderní filosofii nelze brát
doslova, v jejím pozadí bývá mocenský zápas.
Zùstaòme jetì nakrátko v antickém svìtì. Zastavme se v
Øímì v r. 156 pø. n. l., kam zavítal zmínìný øecký skeptik
Karneadés jako èlen diplomatické mise. Proslavil se tu skvìlou
filosofickou øeèí, která byla pøednesena ve dvou dnech a spoèívala v tehdy oblíbené skeptické exhibici  v dùkazu a
vyvrácení tée teze. První den Karneadés dokazoval, e spravedlnost vyplývá z podstaty èlovìka, a ji proto si zaslouí,
aby se o ni usilovalo. Druhý den ve své øeèi naopak ukázal
spravedlnost jako zcela konvenèní ustanovení, urèené pouze
slabým a zcela nezávazné pro silné. [4, s. 485-486]
Jak by asi taková veøejná pøednáka pùsobila dnes? Asi
nijak, zvykli jsme si, e øeè lze velijak kroutit a e pojem
spravedlnosti je obzvlátì mlhavý. Sotva by na takovou pøednáku vùbec nìkdo pøiel a eventuální televizní divák by honem pøepnul na zábavnìjí program.
Samozøejmì i dnení hloubavý skeptik se pozastaví v situaci, kdy má zároveò platit výrok A i jeho negace non A,
zejména kdy se s nìèím takovým setká v exaktní disciplínì.
Napøíklad studující fyziky si mùe povimnout rozporu v
pojmu energie: na jedné stranì se uèí, e energie je schopnost konat práci, na druhé stranì stranì se uèí, e schopnost
tepelné energie konat práci je principiálnì omezena v dùsledku
druhé vìty termodynamiky.
Dokonce i matematika zápasí s logickými spory ji od dob
antických pythagorejcù. Sotva se podaøilo jedny spory odstranit, objevovaly se nové. Moderním pøíkladem je antinomie
formulovaná v r. 1902 B. Russelem, která ukazuje, e základní
matematický pojem mnoina je vnitønì rozporný.
Ve kole se o rozporech ve vìdì zpravidla nemluví, bývá
zvykem pøedkládat vìdní disciplíny k osvojení jako nìco ukonèeného, bezproblémového. (Ostatnì ji zmínìní pythagorejci
prý utajovali rozpor spojený s objevem nesoumìøitelných úseèek, aby neutrpìla vánost matematiky.) Tento stav není
dobrý, protoe se tím zkresluje pohled na vìdu a nahrává se
na smeè pseudovìdì. áci a studenti by se mìli zejména ve
kole uèit chápat, e lidské poznání není neomylné, e by
mìlo být pøístupné pøípadným revizím; do jaké míry prohlásíme
nìjaké tvrzení o svìtì za pravdivé, by mìlo záviset pøedevím
na síle dùkazù shromádìných na jeho podporu. Dnení kolní
výchova bohuel nedostateènì vyuívá ance (èi spíe povinnosti) formovat adekvátní vztah k vìdì a k lidskému poznání
vùbec. Docházívá dokonce k ostudným situacím, kdy uèitelé
ve kolách íøí pseudovìdu.
Formálnì logicky vzato je disciplína zahrnující konjunkci A &
non A bezcenná, protoe uvedená konjunkce implikuje jakékoli
tvrzení. Skeptik konce 20. století vak na formální logiku moc
nedá a na rozdíl od svého antického kolegy neodvrhne kvùli
logickému sporu vìdeckou disciplínu. Vìdeckého poznání si
váí, pøièem ho vnímá jako nekonèící proces; setká-li se s
tropem typu A & non A, spíe zajásá, nebo tu spatøuje anci
dosáhnout pøesnìjího nebo hlubího poznání. Pro povzbuzení
si mùe pøipomenout oblíbený bonmot Nielse Bohra: Protikladem správného tvrzení je nesprávné tvrzení. Ale protikladem
hluboké pravdy mùe být opìt hluboká pravda.
Pøíèinou odliného naladìní antického a dneního skeptika
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je rozdílná historická zkuenost. Oba øíkají, e jsou proti dogmatikùm, ale nemyslí tím toté. Pro antického skeptika byl
dogmatikem nekodný stoický filosof, který se s ním pøel
pøevánì akademicky. Novodobý skepticismus povstal jako
protiváha èehosi, co antika neznala  náboenského fundamentalismu. V zápase s ním døíve lo doslova o ivot. Dodnes
oponuje skepticismus zpravidla mnohem mocnìjím soupeøùm
neli tomu bylo v antice.
Mnozí dnení vìdci, uèitelé, studenti, publicisté a jiní pociují
potøebu se k skepticismu hlásit, a jak jsme se ji zmínili,
sdruují se do spoleèností, jako je ná Sisyfos, vystupujících
za podporu kritického mylení a vìdy. Nìkdy se mùe zdát, e
je to jen sisyfovské marnìní kvalifikovaných sil v zápase s

vìènou hloupostí nebo s nekritickou vírou. Nebuïme vak k
naí vlastní skeptické èinnosti pøespøíli skeptiètí. Vítejme pøíleitost smysluplnì se angaovat a vzdìlávat v jedineèné spoleènosti, k ní patøí øada pièkových odborníkù a známých
osobností.
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Problémy popperovské falsifikace
Jiøí Heøt

(Èást pøednáky z cyklu Vìda kontra iracionalita. Plné
znìní uveøejníme na naí webové stránce)
K. Popper byl nespornì jedním z nejuznávanìjích filozofù
naeho století. Významnì zasáhl do teorie vìdy, do politologie
a sociologie, ale i pøímo do veøejného ivota.
Z hlediska vìdy je jeho nejdùleitìjím dílem Logik der
Forschung z r. 1934 (Logika vìdeckého zkoumání, OIKOYMENH, Praha 1997), ve kterém se zabýval filozofií a metodologií vìdy. Jeho epistemologie vak obsahuje mnoství rozporù, nebyla vìtinou filozofù akceptována a v souèasné dobì je
dneními filozofy povaována za pøekonanou. Podrobnou analýzu Popperových mylenek v konfrontaci s názory jeho následovníkù a kritikù, Kuhna, Feyerabenda, Lakatose i s nástinem
souèasné filozofie vìdy najde ètenáø ve skvìlé knize Bøetislava
Fajkuse Souèasná filosofie a metodologie vìdy (Filosofia,
Praha 1997). Je vak kuriózní a málo srozumitelné, e
Popperovo dílo, filozofy øazené do historie, si získalo mezi
pøírodovìdci irokou oblibu a princip falzifikace se stal, a
do dneka je, nejen uèebnicovým dogmatem, ale zaklínadlem, dogmatem, na které pøísahá i vìtina naich vìdcù.
Kdo nefalzifikuje, v pøírodovìdì témìø neexistuje.
Ve svém referátu se dotknu jen nìkolika základních Popperových tézí, a to v jejich jednoduché, kategorické formì, jak
jsou ovem vìtinou citovány a chápány.
Indukce
F. Bacon, A. Compte a zejména tzv. logiètí pozitivisté z
Vídeòského kruhu pokládali indukci, generalizaci jednotlivých
empirických pozorování, za základní cestu vedoucí k tvorbì
hypotéz a teorií. Podle Poppera, který navazoval na D. Humea, vak indukce neexistuje, od singulárních tvrzení nelze
dospìt indukcí k tvrzením univerzálním. Slavný je jeho pøíklad:
Bez ohledu na to, kolik bílých labutí jsme pozorovali, není
oprávnìný názor, e vechny labutì jsou bílé. K vyvrácení
tohoto tvrzení staèí, kdy objevíme jednu labu èernou. Popper
tvrdí kategoricky (Vìèné hledání, s. 77).: Pokud jde o indukci,
tvrdím, e nic takového neexistuje. Popper uznává
jen deduktivní metodu testování: Hypotézu je nutno nejprve
pøedloit a teprve pak ji lze empiricky testovat. Kadý objev
obsahuje tedy iracionální prvek, nebo tvoøivou intuici. Na
poèátku musí být nová idea, anticipace, hypotéza, teoretický
systém.
Popperovy názory na vztah indukce a dedukce vak narazily
na kritiku pozitivistù a nebyly pøijaty ani tìmi filozofy, kteøí pøili
po Popperovi. Popperùv pokus, odstranit indukci z vìdecké
metodiky, selhal. Podíváme-li se do nejnovìjích encyklopedií,
slovníkù nebo uèebnic filozofie, vidíme, e indukce figuruje
vude jako stále uznávaný princip, postup od jednoduchého ke
sloitému, jako protiklad dedukce. A ve vìdecké praxi je samozøejmé, e se oba postupy kombinují a zpìtnou vazbou ovlivòují.
K odmítnutí vemohoucnosti dedukcionismu staèí jeden logický argument: Kdyby bylo mono dospìt k poznání pouhou
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deduktivní logikou z intuitivní pøedstavy, pak se nemuselo nic
zkoumat a s nièím experimentovat a u starý Aristoteles mohl
vymyslit Newtonovy zákony a Einsteinovu teorii relativity.
Falsifikace
Po odmítnutí indukce vedla Poppera logika zákonitì k odmítnutí verifikace: o
správnosti teorie
nerozhoduje získávání poznatkù
na její podporu,
její verifikace, nýbr selhání pokusù o její vyvrácení. K definitivnímu ovìøení hypotézy dospìt nelze, ale èím více
falsifikujících hypotéz se nezdaøilo falsifikovat,
tím vyí je pravdìpodobnost (logická, nikoli statistická), e je teorie správná.
Námitky proti Popperovì falsifikacionismu:
První mou námitkou je nevhodná volba termínu falsifikace,
resp. falsifikovat. Lze je toti chápat tøemi rùznými zpùsoby:
1/ Falsifikovat = vytvoøit falsifikovatelnou hypotézu,
2/ Falsifikovat = vyvrátit
3/ Falsifikovat = podvádìt
V bìné øeèi chápeme falsifikaci jako podvod. U proto mìl
Popper pouít pro svou metodu zcela jiný, nejlépe nový termín, nemající dosud pøesný obsah.
Vìtí problém ale je, e se zamìòují významy 1 a 2. Popper
si je tohoto rizika vìdom, a proto naléhavì upozoròuje na
rozdíl mezi falsifikovatelností a falsifikací. Falsifikovatelnost,
tedy teoretická monost vyvrácení, nebo také monost vyvrácení z principu, je jen empirickým testovacím kritériem,
zatímco slovo falsifikace znamená skuteèné vyvrácení.
Bohuel, oba významy vdy rozliit nelze. Sloveso falsifikovat
je ji matoucí. Mùe to znamenat, e jsme objevili falsifikující
hypotézu, tedy hypotézu, na kterou lze odpovìdìt ano nebo
ne, ale mùe to také znamenat vyvrácení.
Jaký babylonský zmatek Popper vyvolal, ukazuje i to, e se
ani filozofové nemohou dohodnout na tom, co vlastnì Popperovy termíny znamenají a k èemu se vztahují. Zajímavá je z
tohoto hlediska polemika, která se rozpoutala na stránkách
Vesmíru 11 a 12/1999: Èerný s Majerákem ve èlánku Autodestruktivnost teorie sobeckých memù soudí, e falsifikace je
metodou ovìøování správnosti vìdeckých teorií, to ale Fiala ve
své odpovìdi ostøe odmítá, stejnì jako tvrzení obou autorù, e
Popper nahradil verifikacionismus falsifikacionismem. Zcela nový
smysl dává falsifikaci L. Kováè (Vesmír 1/2000). Hypotézy
nejsou jen falsifikovány, ale samy také falsifikují pozorování.

-3-

Popperovy názory chápe kadý z nich zcela jinak, a je to
pøedevím Popperovou chybou. Dalí názorovou variantu v
této polemice pøedstavují výroky dalího z diskutujících, J.
Moravce, který hodnotí význam diskuse o Popperovì falsifikacionismu: e dokazování èi vyvracení vìdecké metodologie je
nesmyslem, který se mùe zrodit (paradoxnì) jen ve filozoficky
koleném mozku, ji bylo konstatováno . Pøedevím ale jde o
èistì vnitrofilozofický problém.
Nehledì k matoucí, dvojznaèné terminologii, je sporná i
sama falsifikaèní metoda, a to jak jako demarkaèní kritérium 
viz dále  tak i k ovìøení platnosti teorie. Èerný a Majerák
správnì poukázali na to, e proti Popperovì pøedstavì o
prioritì falsifikace pøed verifikací lze pouít Popperovo vlastní
kritérium, falsifikaci. ádný z obou protichùdných postupù, verifikace ani falsifikace, není ovìøitelný, verifikovatelný ani falsifikovatelný, a proto je jen otázkou svobodného rozhodnutí,
který pøístup zvolíme.
Já se domnívám, e nemusíme argumenty proti falsifikaci
hledat jen v teorii a formální logice. Staèí jednoduché pøíklady.
1/ Polome problém: Je Zemì kulatá nebo plochá? Z nìho
dedukujme hypotézu: Zemì je kulatá. Zkusme ji nyní testovat
pohledem z kosmu. Zjistíme, e ze vech smìrù bude Zemì
kruhová, co odpovídá kouli. Mùe vùbec nìkdo tvrdit, e
verifikace není definitivní, e závìr bude vyvrácen novým experimentem? Pravdìpodobnost toho, e Zemì je placatá, se
blíí nule, resp. je nulová. Monost verifikace tedy existuje.
2/ A co èiníme v medicínì, pøi zkouení nových lékù proti
placebu ve dvojitì slepých randomizovaných studiích? Je snad
naím cílem a metodou falsifikovat hypotézu, e je lék úèinný?
Nikoli, jde o to, s jakou statistickou pravdìpodobností ovìøíme,
verifikujeme ev. úèinnost léku.
3/ Proè musí být hypotéza v pøípadì labutí formulována jen
popperovsky: Vechny labutì jsou bílé? Druhou moností, bìnì pouívanou, je pøece nulová, resp. negativní hypotéza:
Vechny labutì nejsou (nemusí být) bílé. A tu mùeme snadno verifikovat nálezem jediné labutì èerné. A je to verifikace
absolutní, stejnì platná, jako je falsifikace hypotézy pùvodní.
Staèí opaènì formulovat hypotézu a dojde k inverzi výpovìdní hodnoty falsifikace a verifikace. Vzhledem k monosti libovolné formulace hypotéz jsou tedy verifikace i
falsifikace ekvivalentní, celá diskuse o falsifikovatelnosti je
jeví jako verbální hrátky.
Demarkaèní kritérium
Popper se snail najít demarkaèní èáru mezi vìdou a pseu-

dovìdou. Demarkaèním kritériem byla právì falsifikovatelnost:
jenom ta teorie je vìdeckou, která je falsifikovatelná.
Bohuel, toto kritérium se ukázalo jako velice nepøesné.
Jako vìdecké bychom museli uznat astrologii, homeopatii, akupunkturu, psychotroniku. Vechny tyto discipliny jsou spolehlivì falsifikovatelné v obou smyslech tohoto slova, podle Poppera tedy vìdecké.
Popper také selhal, kdy pouil svého kriteria k hodnocení
neodarwinismu, teorie o vzniku druhù pøírodním výbìrem. Ta
je podle Poppera nevìdeckou, protoe velké teoretické systémy nelze údajnì testovat. Doel jsem k závìru, e darwinismus není ovìøitelná vìdecká teorie, ale metafyzický výzkumný
program, píe Popper. A dokonce: Darwinismus nepøedvídá
variaèní evoluci. e Popper princip darwinismu nepochopil,
snad není tøeba rozvádìt. Oba jeho stìejní principy, variabilita
a pøírodní výbìr, jsou bezpeènì potvrzeným základním kamenem vekeré biologie i medicíny a dnes známe i pøíklady
pøímého pozorování vývoje nových druhù v pøírodì.
Závìr:
Z mého rozboru plyne:
1/ Indukce existuje a je principiálnì rovnocenná dedukci.
2/ Verifikace rovnì existuje, stejnì legitimnì jako falsifikace. 3/ Falsifikace je nevhodné demarkaèní kritérium.
Domnívám se proto, e bychom pøedevím mìli opustit Popperùv neastný termín falsifikace. Mluvme o testování hypotéz
a o jejich vyvracení nebo ovìøování. Jsou to termíny pøesnì
definované a srozumitelné, plnì dostaèují.
Z obecného hlediska je pak zøejmé, e bychom nemìli,
jako skeptici, pøijímat automaticky názory ani tìch nejuznávanìjích osobností jako pravdivé, ale e bychom je
mìli podrobit kritickému zkoumání.
A koneènì je nutné pøesnì definovat vztah vìdy a filozofie.
Vìda má svou vlastní metodiku, která se nemusí inspirovat
jednostrannými a pomíjivými koncepcemi filozofù. Jestlie se
vìda nechá vést filozofií, neprospìje tím ani filozofii ani sobì,
jak ukazuje pøíklad Popperùv. Nìkteøí, jako americký filozof
Schick, dokonce tvrdí, e Popper vìdì
neprospìl a e
naopak patøí k tìm, kdo jsou nejvíce odpovìdni za dnení
úpadek její vánosti. Zcela stejný názor vyjádøil i australský
filozof David Stove ve své slavné, nyní znovu vydané knize
Anything Goes: Origins of the Cult of Scientific Irrationalism
(Macley Press 1999). Podle jeho názoru zahájil Popper svým
negativismem cestu dekonstrukce vìdy, ve které úspìnì
pokraèovali Kuhn, Feyerabend a dnení postmodernisté.

O mlèení vìdcù,

dezinformacích a geneticky
modifikovaných potravinách

Jaroslav Mácha

Pan Jakubík ve svém èlánku správnì konstatuje, e dokázat
nekodnost geneticky modifikovaných potravin je toté jako
dokázat neexistenci hejkalù. Z principu mùeme dokázat jenom to, e nìco existuje. To je urèitì jeden z dùvodù, proè to
vìdci netvrdí. Hnul mi ale luèí, kdy píe, e brambory s
vneseným genem pro konkanavalin jsou nebezpeèné, protoe
konkanavalin je karcinogen. Pøed nìjakou dobou jsem do lektinù fuoval  mám na triku první izolaci lektinu z parazitù.
Udìlal jsem proto reeri v databázi Entrez-Pubmed pro vìdecké publikace z medicíny, biologie a chemie  aby za ten
server americké vládì pámbù hlavièky pozlatil! Zkuste si to,
mùete hledat pomocí klíèových slov, pøípadnì kombinovaných
AND, OR, NOT a závorek, nebo dle jména autora atd. Fantastický je algoritmus Related articles a celé to funguje o tøi øády
líp ne Altavista. Pro zobrazení citací ze závorek prostì zkopírujete nebo pøepíete èísla do formuláøe a po nabìhnutí citace
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zvolíte Abstract. Databáze obsahuje publikace ze vech seriózních vìdeckých èasopisù. Výsledek reere je jednoznaèný,
vìdecká publikace tvrdící, e konkanavalin vyvolává nádory,
neexistuje. Bylo kontrolováno více ne 2500 citací získaných
nìkolika zpùsoby tøídìní. Zato existují vìdecké práce o protinádorovém pùsobení konkanavalinu a jeho derivátù (3581236,
9894696, 3889455).
Abychom si udìlali pøedstavu o nebezpeènosti zmínìných
transgenních brambor a zpùsobu, jak vznikla dezinformace o
karcinogenitì, je nutné uvést otravná fakta: Konkanavalin je
lektin èili bílkovina tvoøící komplexy s cukry. Je obsaen v
bobech rostliny Canavalia ensiformis, kterým se øíká jack bean.
Velká mnoství lektinù jsou v semenech mnoha rostlin, lektiny
se stejnou specifitou (mannóza, glukóza) jsou tøeba v hrachu a
èoèce. Vìtina lektinù vyvolá u lymfocytù (typ bílých krvinek)
intenzivní dìlení bunìk a tato schopnost se nazývá mitogenita.
Dìlá to lektin z fazolí, penièných klíèkù, hrachu, èoèky, soji i
z Canavalie. Dìlení bunìk nemá nic spoleèného s nádorovým
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rùstem, ale s obrannou (imunitní) reakcí, kterou organizmus
reaguje na cizorodou vysokomolekulární látku  antigen. První,
co lymfocyty v imunitní reakci dìlají, je to, e se namnoí
dìlením. Antigen spustí u nìkolika specifických lymfocytù toté, co lektin vìtiny z nich. Podrobnosti lze najít v uèebnicích
imunologie a v desetitisících vìdeckých
publikacích na toto téma (mitogen). Dezinformace vznikla na základì pøedstavy,
e dìlení bunìk vdycky znamená nádor, èili mitogen = karcinogen. To ovem
neznamená, e nìjaký alibistický nebo
polovzdìlaný ouøada zdravotní správy
neprohlásil mitogeny za nebezpeèné. Pak
by bylo úøednì nebezpeèné také obilí a
lutìniny.
Lektiny jsou vak toxické, ale a ve
vyích dávkách (9137632, 6358444). Pokozena je støevní sliznice u konkanavalinu a lektinu z obilných klíèkù
(6895878), u fazolového lektinu (7080034)
a pravdìpodobnì i u dalích. Lektiny se
vak nièí ji pøi 60-70 °C a po vaøení je
konkanavalin denaturován (7276937,
2489093). Pokud se vám udìlalo tìko
po puèálce nebo po naklíèených syrových sojových bobech,
máte pøedstavu, co by se stalo, kdybyste posvaèili syrový
brambor s vneseným genem pro konkanavalin. Rozhodnutí
firmy, která nebude zmínìné transgenní brambory íøit, povauji za logické. Nejde o zdravotní rizika, ale o komerèní dùsledky otravování nejrùznìjími aktivisty.
A tak se koneènì dostávám k hlavnímu dùvodu, proè v
diskusích o geneticky modifikovaných potravinách vìdci mlèí.
Vypustit dezinformaci z huby èi klávesnice trvá tak tøicet sekund. Její vyvrácení dá 10-30 hodin práce, nehonorované a
nezapoètené do seznamu vìdeckých publikací. Pùvodci ovem
melou své nesmysly dále, stejnì jako proutkaøi po testování.
Do kategorie dezinformací patøí vìtina námitek proti geneticky
modifikovaným potravinám. Neodolám a uvedu jednu zvlá
neandrtálskou: Z transgenních potravin údajnì hrozí pøenos
pouitých genù do lidského genomu. Kolik jste potkali zelených
lidí? Geny pro tvorbu chrlorofylu jíme v rostlinné potravì pár
milionù let a na pøedchùdce èlovìka je tøeba jetì stamilionù
rokù pøidat.
Skuteèné riziko u geneticky modifikovaných plodin ovem
existuje. Spoèívá v køíení rostlin rezistentních proti kùdcùm
nebo herbicidùm s divoce rostoucím pøíbuzenstvem. Mohly by
tak vzniknout nové plevely nebo by se mohla zvýit agresivita
plevelù souèasných. Natìstí nai pøedkové odvedli bìhem
milénií skvìlou práci (kam se na nì hrabeme) a kulturní

Houevnatost povìr
Jaromír Juna

Mnohokrát jsem se tìil na to, jak v televizní debatì dostanou na frak zastánci nejrùznìjích povìr (duchaøi, psychotronici, patogenní zónaøi, léèitelé, homeopatiètí lékaøi atd.), proti
nim vystupovali vzdìlaní skeptikové, lidé z profese zvyklí na
støízlivé a ovìøované mylení. Triumf støízlivého mylení se
nikdy nedostavil. Naposled se tak stalo v televizním programu
Na hranì, který rád sleduji. Byli tam pozváni homeopatka a
astrolog a z druhé fronty nainci dr. Grygar a prof. Heøt.
Triumf vìdeckého mylení se opìt nekonal. Nikoliv ovem
patnou argumentací naincù. Spíe bych øekl pro celkovou
atmosféru, pro spíe pocitové ne racionální mylení, v naí
spoleènosti silnì rozíøené. Astrolog napø. na konstatování, e
své disciplínì vìøí, opakovanì protestoval a tvrdil, e jí nevìøí,
protoe on ví, e je správná.
Chtìl bych se zde zmínit o jedné zkuenosti, kterou jsem
pøed mnoha lety udìlal mezi klavíristy pøi diskusi o tvorbì
klavírního tónu. Vydrte, téma je to identické, i kdy to na
první pohled tak nevypadá.
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rostliny jsou v naprosté vìtinì tak daleko od svých rodièù, e
køíení nepøichází v úvahu. V mnoha pøípadech dalo neobyèejné úsilí vùbec zjistit, z èeho zemìdìlské plodiny vznikly. Napøíklad penice a kukuøice jsou sloeny ze tøí rùzných rostlin, pøi
èem dvakrát dolo ke zdvojnásobení chromozomù. První kukuøice sahala po kolena, mìla palice
jako desetikorunu a praníky byly na
palici, ne oddìlené na vrcholu rostliny.
Køíit s kulturními plodinami se v ÈR
mùe hoøèice, paitka a èervený jetel, v
Evropì jetì cukrovka a angret.
Na intenzitu dezinformaèní kampanì
mají kromì ekologistické ideologie vliv i
komerèní zájmy. Je jistì lacinìjí podpoøit vhodné køiklouny a získat alespoò
nìkolik let odklad, ne platit hned a teï
licence americkým biotechnologickým firmám, pøípadnì ztratit trhy a zkrachovat.
Komplikace na nadprodukcí zatíeném,
pøedotovaném a pøedraeném evropském
trhu potravin si umíte pøedstavit jistì
sami.
Nadìje na zastavení rozmachu biotechnologií pomocí dezinformací je asi
taková, jakou mìli rozhoøèení dìlníci rozbíjející tkalcovské stavy. Objevují se stále elegantnìjí a bezpeènìjí postupy, jak
zlepit kvalitu zemìdìlské produkce a sníit náklady. Gen pro
inhibitor proteáz èili pro bílkovinu zpomalující trávení byl pøenesen z brambor do rýe. Bílkovina je netoxická, nièí se varem
a nekodnost brambor je, jak myslím, dlouhodobì prokázána.
Vadí ovem dvìma druhùm hmyzích kùdcù rýe. Èili obrana
proti serání, kterou vynalezly brambory, byla pøenesena do
rýe. Výsledek? Není nutno sypat na rýová pole insekticity,
co je vhodné pro kapsu, ekologii i kvalitu potravin. Podlehnout ekologistické ideologii a pauálnì zakázat geneticky modifikované potraviny nebo naøídit bezdùvodné, drahé a dlouhodobé testování znamená technologicky zaostat. Kdo myslíte,
e to zaplatí? To je jeden dùvod, proè nenávidím dezinformace. Ten hlavní je v mém povolání. Stojím na ramenu mnoha
lidí a jsem odkázán na jejich poctivost a dùkladnost pøi zkoumání pøírody. Kdy nìkdo z nich zkroutí realitu nebo jen
patnì popíe své postupy, budu døít mìsíce jako mezek bez
jakéhokoliv výsledku. Myslím, e oøezávání a nastavování skuteènosti tak, aby sedla do nìjaké ideologické katulky nebo
nasmìrovala tok penízkù do nìèí kapsy, pùsobí daleko vìtí
kody, ne si pøipoutíme.
Èlánek otiskujeme se souhlasem Neviditelného psa, kde
vyel 24. 2. 2000.

Slyel jsem pøednáku o klavírním úhozu, o tom jak se tvoøí
krásný, znìlý a nosný tón na klavíru. Tuto dovednost klavíristé
cvièí celý ivot a jsou jí urèeny celé stohy klavírních etud. Sám
jsem zapálený amatérský violoncellista a velmi èasto se tedy
pohybuji ve spoleènostech muzikantù. Profesí jsem fyzik a
vím, jak se klavírní struna rozeznívá. Vím, e jediné dva
parametry zvuku, které mùe klavírista ovlivnit, jsou síla a
doba trvání zvuku (a dejme tomu nìjaká nepodstatná kouzla
s pedálem). U ale vùbec ne barva. Jednou jsem ve skupinì
klavíristù (v Bechyni, na jednom z pravidelných a kadoroèních Setkání pøátel komorní hudby) prohlásil, e zvuk jednoho
tónu klavíru zní stejnì, stiskne-li klávesu Mistr, nebo èlovìk
hudbou zcela nedotèený. No to jsem si dal, to jste mìli slyet
tu reakci! Korunu tomu nasadil jeden dirigent, který se mne
zeptal, chci-li tvrdit, e tón je stejný, rozezní-li ho svou mistrovskou rukou Svatoslav Richter, nebo náhodnì uklízeèka, zavadiví o klávesu hadrem pøi utírání prachu. Od okamiku, kdy
jsem prohlásil, e oba tóny budou znít stejnì a nikdo je
nerozezná, jsem v této spoleènosti platil za idiota.
K problému jsem se vrátil za rok, opìt na Setkání pøátel
komorní hudby. Zorganizoval jsem semináø, kterého se zúèastnilo asi 200 hudebníkù, profesionálù i hudebnì vzdìlaných
amatérù. A tam jsem udìlal nìkolik statistických testù. Vichni
se otoèili ke klavíru zády a zapisovali do pøipravených formu-
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láøù své tipy, byl-li znìjící tón zahraný rukou mistrovskou
(pokusù se zúèastnili dva nai pøední klavíristé), nebo rukou
klavírem zcela nedotèenou. Konkrétní èísla ani hladiny významnosti tìchto testù si ji nepamatuji, pokus probíhal pøed
mnoha lety. Ostatnì zde nemíním obhajovat pronesenou hypotézu, míøím jinam. Test tehdy prokázal, e shoda byla náhodná. Uvate, e testující osoby byly profesionálnì vzdìlaní muzikanti a lidé zvyklí soustøedìnì poslouchat hudbu! Samozøejmì
nepopírám existenci klavírního mistrovství, které ovane kadého, kdo slyí hrát Mistra. Ovem kdyby toto mistrovství bylo
slyet v jednom izolovaném tónu, museli by ho vichni profesionálnì kolení klavíristé poznat, jako i drtivá vìtina nadených amatérù.
Jaká byla odezva? Klavírista, který to ve vyvolal svou pøednákou citovanou na zaèátku tohoto povídání tu mylenku pochopil jako první a uznal moje tvrzení. Rovnì tak jako jeden
hudební reisér. Ale ostatní klavíristé? Témìø do jednoho mi
neuvìøili. Svou nedùvìru se ani nesnaili zdùvodòovat, tvrdíce,
e jsou muzikanti a statistice nerozumìjí. A mytec. Jednoho
svého blízkého kamaráda, s ním jsem po léta hrával klavírní
tria, jsem pøistihl, jak po stisknutí klávesy jetì prstem na
klávese krouil. Tvrdil, e tím modeluje ten znìjící tón. e
kladívko, které strunu rozeznìlo u je dávno v klidové poloze a
ergo kladívko nemùe strunu ovlivòovat sice uznal, ale prstem
krouil dál. Asi to potøeboval pro svùj muzikantský pocit a ten
u se mohl do jeho projevu promítnout. Ale tón sám zùstal
nedotèen. A mému tvrzení ani on neuvìøil. Byl to vysokokolsky
vzdìlaný mu, architekt s hodností kandidáta vìd. Zajímavé je
i to, e nevìøícími byli pøevánì klavíristé. Smyècaøi (a nehudebníci) mé tvrzení povaovali za samozøejmé  a triviální. Tón
houslí kupø. je tvoøen od jeho prvních kmitù a dýchá a do
doznìní. Celou tu dobu je tvoøen a v pravém slova smyslu
oivován houslistou: tlakem smyèce, místem jeho styku se strunou, rychlostí tahu smyèce a i vibrátem levé ruky. Izolovaný tón
klavíru je mrtvý. Oije a v návaznosti s tóny dalími. A v tomto

souboru tónù se mùe projevit klavíristovo mistrovství.
Vrame se vak k proutkaøùm, astrologùm, homeopatùm, patogenním zónaøùm a jim pøíbuzným. Tìko se dobírám porozumìní tomu, proè jejich tvrzení ve mne vzbuzují takový odpor
a husí kùi, zatímco u klavíristù tentý neovìøený postoj
toleruji. Asi je to tím, e klavíristé se neholedbají vìdoucností.
Oni neprezentují svou bludnou víru jako cíl. Oni pøes svùj blud
(mnozí) velmi krásnì hrají. Ta hudba má svou velmi pozitivní
estetickou hodnotu a pak je jedno, co si u toho myslí. Takovým pozitivem se ostatní bludaøi nemohou pochlubit. Proroctví
astrologa nebo køiálového koulaøe má prostì hodnotu nulovou (ne-li dokonce zápornou z jiných ne vìtebných dùvodù).
Kdy jsem se napø. dozvìdìl, e ná bývalý ministr národní
obrany je náruivý a pøesvìdèený astrolog, obely mne mrákoty. Kdy kdysi jeden ná host u nás obhajoval pøenos mylenek, byl jsem k nìmu nezdvoøile hrubý, za co jsem se pozdìji stydìl a byl manelkou peskován. Plichta v debatách mezi
racionalisty a iracionalisty v televizních debatách plyne z toho,
e iracionalisté nemají ponìtí o tom, e statistické metody
umoòují rozliit mezi tím, co je jen zdáním a tím, co je
definovanì pravdìpodobné. Tomuto kriteriu nejsou ochotni své
dojmy a svá zdání podrobit, pøípadnì výsledku testu nevìøí.
(Jistì, potud stejnì jako nae milé klavíristky.) Tvrzením a
poadavkùm skeptikù nerozumìjí  a snad ani nechtìjí rozumìt. Navíc mám èasto dojem, e i moderátor takové besedy
úzkostlivì nechce, aby debata vyznìla ve prospìch kritického
pohledu  nebo vùbec nìjak jednoznaènì. Nemýlím-li se, tak
v citované besedì Na hranì prof. Heøt pouil termín, e ho
na postojích iracionalistù zlobí ta hloupost. To je naprosto
pøesnì øeèeno. Prof. Zahradník na podobné besedì vyjádøil
kdysi svùj postoj emocionálním fujtajfl. Pravda, argument to
nebyl. Ale ty byly vyèerpány v pøedcházející debatì a tìm
protivník nechtìl rozumìt nebo prostì nerozumìl. Pak ovem
nic jiného ne to kouzelné emociální slovo nezbývá. Mne to
nadchlo.

Z Èeského klubu skeptikù
Zaloení filozofické sekce Sisyfa
Èeský klub skeptikù Sisyfos existuje ji pìt let a svou èinnost
orientoval zatím pøedevím na odbornou analýzu sporných a paranormálních tvrzení a jevù z hlediska fyzikálního a biologického,
resp. lékaøského. Proto také byly zøízeny dvì sekce, fyzikální a
biologicko-lékaøská. Byli jsme si vak od poèátku vìdomi toho, e
existují otázky obecnìjí, filozofické, týkající se skepticismu, materialismu, racionality, a také narùstající problémy ve sféøe spoleèenské, politické i náboenské, které jsou rovnì pøístupny skeptickému, kritickému zkoumání. Významnou úlohu by proto mìli hrát v
naem klubu i filozofové, tak jak je tomu v zahranièních skeptických organizacích. Vdy i zakladatelem skeptického hnutí a pøedsedou CSICOP je filozof humanistického zamìøení prof. Paul Kurtz.
Pøed dvìma lety se ujali tohoto úkolu ing. R. Battìk a dr. Z.
Pokorný, kteøí nejprve vytvoøili malou pøípravnou spoleèensko-vìdní skupinu a letos, 8. února 2000, uskuteènili v antikvariátu Universum Pavla Vachtla, rovnì èlena naeho pøedsednictva, první
oficiální schùzku sedmi zájemcù a zaloili tøetí, filozofickou sekci
Sisyfa, která se od té doby pravidelnì v týdenních intervalech
schází.
Schùzky mají diskusní charakter a budou na nich z naeho
skeptického hlediska analyzována rùzná aktuální témata. Postupnì
se sekce zamìøí na vypracování stanovisek k aktuálním sporným
problémùm v naí spoleènosti. V souèasné dobì se skupina zabývá vybranými tématy z knihy Jiøího Krupièky Flagelantská civilizace, na dalích setkáních se chce vìnovat mimoøádnì podnìtné
knize Otakara A. Fundy Znavená Evropa umírá. Autora chce skupina získat pro práci ve filozofické sekci a navrhla jeho pøednáku
pro jeden z podzimních veèerù v AV ÈR.
Vání zájemci o práci v sekci se mohou obrátit na Ing. Rudolfa
Battìka (tel.24 81 85 16) nebo na Pavla Vachtla  Universum, Email: -univers@comp.cz.

Sisyfos èlenem Rady èeských vìdeckých spoleèností
V únoru se pøedsednictvo naeho klubu na návrh dr. Grygara
rozhodlo poádat o èlenství v Radì èeských vìdeckých spoleènos-
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tí a dne 16. kvìtna 2000 byl Sisyfos, Èeský klub skeptikù, na
plenárním zasedání Rady pøijat jako její øádný èlen. Je to pro nás
velká èest, tím spíe, e se nám pøi projednávání naí ádosti
dostalo se strany prof. Valenty, pøedsedy Rady, i od dalích èlenù
výboru Rady uznání za nai dosavadní èinnost. Je to pro nás
ovem i velkým závazkem. Abychom naplnili cíle Rady, nelze se
omezovat jen na íøení vìdeckých poznatkù nebo na pouhou
obhajobu vìdy, ale vìtí pozornost ne dosud musíme vìnovat
dalím úkolùm, jak jsme si je uloili v naich stanovách. Nepochybnì prioritní bude z tohoto hlediska bod 5: zkoumat sporné
jevy a tvrzení. Výbìr nejaktuálnìjích témat, reere a rozbor
literatury o tématu, konfrontace paranormálních tvrzení s vìdeckými poznatky, vyslovení vhodných hypotéz a testovacích postupù k
ovìøení úèinnosti sporných metod a pøístrojù, vlastní experimentování a nakonec pøednesení výsledkù naich rozborù na odborných
schùzích, konferencích i v tisku, to by se mìlo stát bìnou souèástí naí práce v sekcích. S podporou, kterou nám poskytuje
Èeská Akademie vìd a kterou mùeme oèekávat i od Rady èeských vìdeckých spoleèností, máme nyní dobré podmínky pro rozvíjení naí dalí èinnosti.

Jak a co o nás píí
e nás léèitelé, arlatáni, pseudovìdci, mnozí
novináøi a postmoderní filozofové nemilují, není
novinkou, ale pøece jen se vdy znovu zarazím
nad nepochopením a pøedevím nad nenávistí
a zákeøností, se kterou jsme z rùzných stran v
tisku i jiných médiích napadáni. Snad je dobøe
se o nìkterých takových výpadech zmínit, abychom si uvìdomili, jak v praxi chápou demokracii a pluralitu názorù právì ti, kteøí je programovì hlásají, a moná
i proto, abychom se snaili v naich vlastních vystoupeních maximální objektivitou a sluností takovým reakcím pøedejít. Vybral
jsem jen tøi ukázky z poslední doby, z Lidových novin, Reflexu a
Vesmíru.
1) V pøíloze Orientace Lidových novin ze dne 28. 8. 1999
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neodolal filozof Antonín Kosík ve svém èlánku Pravda na ústavu
(?) jakémusi vnitønímu nutkání a do svého textu zcela neorganicky
vloil ponìkud luèovitou zmínku o sdruení Sisyfos:  kdyby se
nejednalo o dosti rozíøený omyl, ve kterém má svùj pùvod nejen
odsuzování tzv. relativitismu, ale i fanatický, protoe nespoèívající
na rozumných a racionálních základech, boj cenzorského a ideologického spolku Sisyfos. Pochybnosti o racionálních základech
èinnosti Sisyfa by se snad daly pøejít s úsmìvem a vysvìtlit
Kosíkovou totální neinformovaností, jeho tvrzení o cenzorském
spolku je vak pøece jenom trochu silná káva. Sisyfos nejene
nemá vùbec ádnou monost cokoliv kdekoliv cenzurovat, pøedevím vak nikdy nemìl a nemá ádné ambice zabývat se podobnou èinností. Na Kosíkùv výpad reagoval dr. Ryska dopisem redakci Orientace s ádostí o jeho otitìní. Jak se dalo oèekávat,
dopis otitìn nebyl.
2) Pro ná klub je velkou ctí, e se naí lednové konference
zúèastnila øada novináøù, ale zdá se, e nìkteøí z nich nae cíle
nepochopili. Tomá Feøtek v Reflexu ze dne 24. 2. 2000 ná klub
ve svém èlánku Kníata vìdy ponìkud znectil. U podle naeho
obleèení poznal, e jsme celoivotnì umanuti vìdou a e jistý
distanc od praktického ivota je na nás znát. Urèil i typické rysy
skeptika: Jistá aristokratiènost, která naznaèuje nadhled nad trapným hemením tohoto postmoderního svìta, jen pøestal uznávat
hodnoty, které jsou jemu drahé. A znaèná nesmiøitelnost, netolerance k pohledu, který vychází odjinud ne z tradice, v ní byl
vychován . Co se nevejde do kanonických knih, které jsou základem jeho zpùsobu mylení, to neexistuje (Ano, spalme jako Koniá vechny vìdecké knihy, vdy nejsou zøejmì k nièemu.) Dále ironizuje: Vdy pøece
zpùsob, jak poznávat svìt, je jen jeden, jen
jeden, jen jeden. Je jím kritické mylení,
vìda, a kdo to nechápe, je iracionální mamlas. A scientisté prominou, ale je to, jakoby barvoslepý autoritativnì poadoval zavedení semaforu s jedním svìtlem. Dr.
Grygarovi p. Feøtek vyèetl, e v Radì èeské
televize zabraòoval vysílání arlatánských
poøadù, dr. Heøta se ptal, kolik udìlal horoskopù, aby mohl skuteènì kvalifikovanì kritizovat astrologiii atd.
Èlánek, jak Feøtek sám píe, vyvolal smr e-mailù a dopisù,
mezi nimi pøeváily rozhoøèené. V Reflexu ovem byl otitìn jen
jediný kritický ohlas a p. Feøtek radìji diskusi ve sloupku STOPTIME ual èlánkem s pozoruhodným vyjádøením: Nemám nic proti
spolku Sisyfos, pokud vìdu popularizuje. Mou pochybnost ale
vzbuzují cenzorské snahy Sisyfa, který se snaí udret monopol
na interpretaci svìta, jej vìda zhruba po dvì století mìla. A dále
nalézá paralelu mezi vìdou a katolickou církví a domnívá se, e
ztratí-li klasická pøírodovìda mocenský monopol, a ona ho u
reálnì ztratila, mùe to být její velká ance.
Nemáme nikomu pøát nic zlého, ale p. Feøtekovi bych pøece jen
pøál, aby, a se znovu narodí, nael jiný svìt, bez pøírodovìdy,
øídící se postmoderní filozofií, alternativní technikou a medicínou. V

jeskyni, pøi svìtle louèe, a tøeba obskakovaný amanem, který z
nìj bude vyhánìt netovice, bude jen tìko na poèítaèi plodit své
pamflety.
3) Petr Vopìnka, exministr kolství, vloil do své recenze
knihy Obyèejné selhání jedné neobyèejné teorie, otitìné v 9.
èísle Vesmíru 1999, podivnou
poznámku o marxistických pøírodovìdcích sdruených ve spolku
Sisyfos. Není jasné, proè to udìlal. Mezi recenzovanou knihou a
sdruením Sisyfos toti neexistuje ádná souvislost. Zejména vak
není jasné, jak mohla inkriminovaná vìta projít recenzním øízením v redakci Vesmíru. Prof. Vopìnka zneuil své recenze k tomu,
aby s tichým souhlasem redakce
Vesmíru bezdùvodnì napadl sdruení Sisyfos.
Na upozornìní dr. Rysky reagoval za redakci Vesmíru vedoucí
redaktor Ivan Boháèek i prof. Vopìnka. Boháèek píe.: Inkriminovaná vìta byla v redakci chápána tak, e se vztahuje na ty èleny
onoho sdruení, kteøí se buï hlásí k marxismu anebo které prof.
Vopìnka za marxisty pokládá, a dále  usuzuji, e poznámka
prof. Vopìnky byla na místì alespoò ve smyslu nìkdejích marxistù. Taková tedy byla odpovìï místo omluvy. Stanovisko Sisyfa
nejlépe vystihuje odstavec z dalího dopisu dr. Rysky: Vyslovenì
na tenký led se ovem poutíte, kdy se snaíte kádrovat èleny
Sisyfa. Nevím, kdo byl v roce 1948 v akèním výboru (mnì byly
tehdy 3 roky), ani kdo sympatizoval s názory Lva Trockého a ani
to vìdìt nechci. Skuteènì se domníváte, e takové vìci po 50
letech jetì urèují charakter èinnosti Sisyfa? Já zase vím o jiných
významných èinovnících spolku Sisyfos, e slouili v PTP, podepsali Chartu 77, byli zavøeni za Husákovy normalizace, ztratili své
vìdecké zamìstnání a jeden je souèasnì èlenem redakèní rady
Vesmíru. Poznámka prof. Vopìnky ja naprosto nemístná a neobhajitelná . Bylo by hezké, kdybyste se sdruení Sisyfos omluvili a
od Vopìnkovy poznámky se dodateènì distancovali.
Prof. Vopìnka zareagoval dopisem, který si zaslouí pøetisknout
toto: Pouèení è. 3 Pozùstatky marxismu v mylení lidí se projevují napøíklad tehdy, kdy pracující místo pøímého a vìcného
jednání s autorem èlánku, který pobouøí lid, si stìují redakci
pøísluného èasopisu, jak je moné, e inkriminované vìty proly
recenzním øízením (rozumìj unikly cenzuøe, kterou marxisté automaticky pøedpokládají). Nealujte  dnes u stejnì není komu a
nenabádejte studenty k fízlování uèitelù. Svobodní lidé jednají z
oèí do oèí. ádné datum, ádný podpis, pøezíravá ironie, schizofrenní poznámka o nabádání studentù k fízlování uèitelù, onglování s pojmy recenze a cenzura. Tak a klesl významný matematik
Univerzity Karlovy a bývalý ministr èeské vlády.
Omluvu od redakce Vesmíru se snail získat i osobnì dr. Grygar na zasedání redakèní rady Vesmíru. Nedoèkal se.
J. Heøt, A. Ryska

Èetí skeptikové vyvalili Bludné balvany
Pedel udeøil tøikrát holí o zem a do místnosti v budovì Akademie vìd na Národní tøídì v Praze vpluly tøi èeské skeptièky v roli
Grácií. Udeøil znovu a narvaný sál povstal, nebo pøicházel sám
Sisyfùv dùvìrník, Jiøí Grygar. Vylíèil strastiplnou cestu do podsvìtí
a konzultaci s tvrdì pracujícím Sisyfem. A o èem se s ním radil?
O tom, komu udìlit v èeských krajích za rok 1999 anticenu Bludný
balvan. Zatímco dalí mladý skeptik v roli homeopata vyrábìl
homeopatické víno k pøípitku, Jiøí Grygar zahájil slavnostní akt.
Balvanù bylo est, tøi patøily drustvùm, tøi jednotlivcùm.
Bronzový bludný balvan v kategorii drustev dostala firma
Aquapol, s.r.o. za propagaci a prodej vysuovacích zaøízení budov.
Ty jsou magické nejen vysokou cenou, ale pøedevím pohádkovì
nízkými náklady na jejich èinnost. Pro Aquapol-systém vyuíváme
pøirozené pole Zemì jako dodavatele energie. Tím splòujeme také
stavebnì-biologické zákony, vysvìtluje vynálezce Wilhelm Mohorn,
tento postup se dá trochu pøirovnat k homeopatii.
Antickým postavám v sále ani jejich pøíznivcùm zøejmì hned
nedolo, e si cenu pøiel pøevzít sám vynálezce, Rakuan Wilhelm Mohorn. S nejvìtí pravdìpodobností netuil, e pøebírá anticenu. Za záøícím usmìvavým vynálezcem stála jeho zamraèená
èeská prùvodkynì, která antické ou správnì vyhodnotila jako
posmìné, a varovnì na Jiøího Grygara syèela. Ten ale neruen
pokraèoval dál.
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Støíbrný Bludný balvan v kategorii drustev se dovalil k
televizi Prima, a to za mimoøádný pøínos k mysteriozitì Èeské
republiky. Díky Prima poøadu Záhady a mystéria se dnes mùeme chlubit mediálnì zpracovaným podøipským drakem, zvíkovským rarákem, který si poradí s elektronikou, neformálními styky
Èechù s ufony a vysílajícími menhiry. Poøad provázel sebevìdomý
a odváný slogan: My nikdy neleme. V jeho svìtle ovem vyznívá
zlovìstnì fakt, e pravdomluvný poøad zmizel s koncem minulého
roku z obrazovek.
Druhým muem, který si letoní anticenu pøiel pøevzít, byl
loòský moderátor tohoto poøadu, redaktor Jiøí Podzimek. V rozporu
se slaboduchým poøadem, který byl nucen spoluvytváøet, se ukázalo, e je to mu noblesní, vzdìlaný a inteligentní. Pøi své krátké
øeèi po pøevzetí posmìného Balvanu dal ex post pøítomným návod, jak mìl divák poøad Záhady a mystéria vlastnì vnímat. Samozøejmì, e s rezervou. Takové poøady mají nárok na fabulaci a
nadsázku, jen moulík je bere úplnì vánì. koda, e se to moulíkùm a také ouralùm ze Sisyfa neøeklo pøedem, místo zmínìné,
do omrzení opakované proklamace: my nikdy neleme, která diváky mátla. V kadém pøípadì vzal Jiøí Podzimek jako pravý dentlmen tíhu Balvanu na sebe a prokázal svou úèastí na antické ou
smysl pro humor a velkorysost.
Zlatý skupinový Bludný balvan obdrel Institut celostní me-
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dicíny MUDr. Josefa Jonáe. Zdùvodnìní znìlo ponìkud vìdecky: Za rozvoj biorezonanèní medicíny a zvlátì za elektropolokontaktní urèování lékù. O vìdu ale nejde, ta naopak vnímá aktivity
Institutu s velkou dávkou skepse. Jak se pravilo v odùvodnìní
udìlení anticeny: Kolektivní laureát si jistì, neménì ne jeho
skeptiètí obdivovatelé, uvìdomuje skvìlé monosti dálkového výbìru nejvhodnìjích lékù pomocí Internetu a jednoduchého zapojení
na osobní poèítaè a dvìma drátky na pacienta. Zcela nezapojeny
zùstávají pøitom zkoumané léky kdesi v centrálním skladu, nebo
jejich informaèní podstata byla pøevedena neznámo kam.
Bronzový Bludný balvan Sisyfa v kategorii jednotlivcù obdrel Arthur Bolstein (pùvodnì Bolèo) za vyvrácení speciální teorie relativity. Tento pokoøitel Einsteina napsal fascinující knihu
Obyèejné selhání jedné neobyèejné teorie. Popisuje v ní pøedevím své mimoøádné schopnosti a vytýká váné chyby speciální
teorii relativity. Kniha by se mohla jmenovat Einstein na kolenou.
Je vkusnì doplnìna listem fotografií Tisíc Bolsteinových tváøí, v
nich se zraèí hluboký autorùv sebeobdiv. Z vlastní dokonalost jej
a mrazí: Byla to hrùza! Cítil jsem, e pokud bych chtìl, tak bych
prostøednictvím své filozofické rétoriky udìlal obrovskou kariéru
tøeba i na Ústøedním výboru Komunistické strany Èeskoslovenska,
dìsí se autor. Jinde ovem pøiznává: Prohry související s Einsteinovou teorií relativity jsem pøece u mìl za sebou, a nebylo jich
málo.
Nìkdy v noci jsem nervóznì chodil po pokoji a píchal do
koberce lyaøskými hùlkami. Nikam to nevedlo. Bolstein se zaøadil
do fronty èekatelù na slávu vedle mnoha dalích vynálezcù, pokoøitelù èi perpeákù (vynálezcù perpetum mobile). Zatím se mu
tedy dostalo jen ocenìní z rukou Èeských skeptikù.
Støíbrný Bludný balvan za jednotlivce se dokutálel k RNDr.
Milanu Rýzlovi. Byl ocenìn za èeské vydání Základní knihy
parapsychologie s pøihlédnutím k celoivotnímu dílu. A jaké to dílo
je? Pøedevím se zabýval mimosmyslovým vnímáním  telepatií a
jasnovidností. Aè uznává, e v této oblasti dochází k mnoha
podvodùm, rozhodl se, e on sám tvrzením o mimosmyslovém
vnímání bude dùvìøovat. Dokonce jej propaguje a vidí v nìm
budoucnost lidstva. Je toho názoru, e mimosmyslové vnímání: 
vnese více pravdivosti a poctivosti do mezilidských a mezinárodních vztahù, nebo le, podvod, intriky a manipulace s veøejným
mínìním budou jen stìí moné a zloèiny zcela nemyslitelné 
praví se v odùvodnìní udìlené ceny. Co víc by si mohla èeská
veøejnost pøát? U jasnovidíme a jasnoslyíme, jak se vude po
svìtì øíká: co Èech, to poctivý parapsycholog.
Zlato získal doc. Ing. Antonín Baudy za astrologické jasnozøení. Za tuto informaci byl Sisyfùv dùvìrník, Jiøí Grygar, odmìnìn
spontánním potleskem. Pøítomní tak dali najevo, e bizarní pøemìna èelného politika na karikaturu starovìkého mága je surrealistickým úkazem a projevem nezbadatelných hlubin v osobnosti lidí,
které volièi a partaj vytáhli na mocenské výsluní, ani by je zajímala jejich pøíèetnost. Je ovem víc ne pravdìpodobné, e si Antonín Baudy zvolil astrologii a výrobu horoskopù jako nový dob
prostì proto, e je dobøe placený, zvlátì kdy mág testuje na
dùvìøivých obèanech odváný ceník. V odùvodnìní se praví, e
ocenìný je: nejen známým astrologem, ale také radiovou hvìzdou
první velikosti záøící i v televizních pásmech, supernovou, která
odhodila obal technického vzdìlání, velkou kulovou mlhovinou,
úplným zatmìním pøi osvìtlování astrologických postupù, khaki
trpaslíkem co do mylenkové mohutnosti a èernou dírou na peníze, která co pohltí, ji nevydá a posléze se vypaøí.
Známý astrolog si pro cenu nepøiel. V èlánku Baudy pøedpo-
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vídá smrt presidenta, který vyel v Rovnosti 22. 5. 2000,
se píe o politováníhodné poznámce Jiøího Grygara vùèi
tomuto hvìzdopravci. Astrofyzik na adresu astrologa pravil, e on sám by na jeho místì chodil kanály, kdyby po
loòském srpnovém zatmìní Slunce øekl, jako exministr, e
Èeská republika bude mít díky tomuto nebeskému úkazu
tøi roky problémy. Oba tito mui + Jiøí Podzimek pøijali
ovem pozvání na rozhlasovou besedu stanice Vltava,
kterou autorka tohoto èlánku zorganizovala a moderovala.
Beseda v poøadu Nae téma se zabývala právì akcí
Bludné balvany (Bude vysílána nìkdy koncem èervna.). U
mikrofonu se opìt vyjevila stará pravda, e racionalita a
vìdecké poznání je v pøímém protikladu s mysticismem a
okultismem, a pøedstavitelé prvého i druhého se musejí
ovládat, aby protistranu vyslechli s dávkou základní zdvoøilosti. Shodné body nejsou k nalezení, a to, co si pøedstavitelé obou táborù nejspí myslí o tìch na druhém
bøehu, by se v rádiu vysílat nedalo. Mohou snad jen
soupeøit v soutìi o získávání pøíznivcù, v propagaci vìdeckého poznání na jedné stranì a získávání dùvìøivcù,
kteøí si za 1 400,- nechají vykouzlit horoskop na stranì
druhé. V rozhlasové besedì Antonín Baudy pøiznal, e astrologové za tisíciletí své aktivity nezjistili, jaké síly jsou vlastnì ve høe a
proè jim hádání s pravítkem v ruce vychází. Správnost metody
ovem dokazují nejmenovaní jedinci, kterým horoskop údajnì
vyel.
V pravidlech, které oetøují výroèní anticenu Bludné balvany se
praví: Proti udìlení Ceny není odvolání ani slitování. Získá-li
laureát posléze Nobelovu cenu, je povinen Bludný balvan vrátit
výkonnému výboru Sisyfa. Ten jej vèetnì titulu Bl. b. vymae z
rejstøíku vítìzù a bude tvrdit, e nikdy vyznamenán nebyl.
Antický spektákl po vyhláení cen skonèil a mýtické postavy
dùstojnì opustily sál. Homeopatické víno zùstalo témìø nedotèeno,
zatímco po tom neøedìném nastala sháòka. Matematik docent
Zlatník, který aè není majetným podnikatelem, ale jen vysokokolským pedagogem zakoupením vína decentní oslavu sponzoroval, nestaèil dolévat. Akce se zúèastnila i nositelka loòského Bludného balvanu éfredaktorka Regenerace paní Manolevská a cítila
se mezi skeptiky docela dobøe. Dokonce prohlásila, e se jí líbí
skeptický smysl pro humor a e uvítá èlánky Sisyfù ve svém
èasopise.
Za pìt let své èinnosti získal Èeský klub skeptikù nadené
pøátele i zaryté nepøátele. Kadoroèní pøedávání Bludných balvanù
je akce, na ní se scházejí obì strany, ani by promluvily jiné
zbranì ne humor.
Vìra Nosková, foto Jiøí Nosek

Recenze
Doporuèené knihy
Domácí skeptická literatura, týkající se alternativní medicíny a
jiných paranormálních oblastí, je nesmírnì vzácná. Doporuèujeme
proto alespoò nìkolik nových nìmeckých titulù dostupných v Nìmecku nebo prostøednictvím naí firmy Mega Books.
Federspiel K., Herbst V.: Die andere Medizin. Stiftung Warentest, Berlin, 4. vydání, 1998. Jde o pøehled vech souèasných
metod nekonvenèní medicíny a jejich objektivní analýzu. U kadé
metody je struènì popsán její pùvod, základní idea, provádìní,
výklad úèinku, oblasti moného pouití, rizika, kritika, doporuèení a
kontaktní adresa na propagátory.
Lexikon der Parawissenschaften (Astrologie, Esoterik, Okkultismus, Paramedizin, Parapsychologie kritisch betrachtet). Oepen I.
a kol. (Eds.), GWUP, Postfach 1222, D 64374, Rossdorf, 1999.
Hartnack Dirk: Unkonventionelle medizinische Methoden wirklich wirksam und preiswert? Universitaetsverlag Ulm 1994,
148 stran.
Schaffrath B.: Homoeopathie. Universitaetsverlag Ulm 1990,
121 stran.
Parawissenschaften unter der Luppe. Oepen I., Sarma A.
(Eds.). LIT Verlag, Muenster, 1998, 195 stran. Jde o soubor 30
kopií nejlepích èlánkù, vylých v posledních deseti letech v èasopise Skeptiker. V pøíloze je uvedeno 30 soudních rozsudkù, týkajících se podvodù, klamavé reklamy a pokození zdraví léèiteli.
Paramedizin, Analysen un Kommentare. Eds.: Oepen I., Sarma A. (Eds.). LIT Verlag, Muenster, 1998, 220 stran. Jde o kopie
vybraných 47 èlánkù, vylých v letech 1989-1998 v èasopise Skeptiker, které se týkají rùzných metod alternativní medicíny.
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Z naeho pohledu
Víra v reinkarnaci
V Èeské republice vìøí podle prùzkumu agentury AISA v reinkarnaci, tedy v pøevtìlování duí, pìtina lidí, co je o pìt procent více
ne v r. 1994. Jen 6 % dotázaných uvedlo, e vìøí rozhodnì,
naopak 54 % v reinkarnaci rozhodnì nevìøí a 26 % respondentù
spíe nevìøí. Víra v pøevtìlování duí je èastìjí u en (23%) ne
u muù (15%). Nejvìtí podíl lidí, kteøí v reinkarnaci duí vìøí, je
mezi mladými ve vìku od 15 do 19 let (26%). S rostoucím vìkem
dotázaných pak tento podíl klesá. Nejménì vìøí v pøevtìlování
duí lidé ve vìku od 60 do 69 let, kdy by to bylo spíe srozumitelné. U mladých lidí jde nepochybnì o projev postmoderna a k
duchovním jevùm orientované doby a jistì také o dùsledek zanedbané výchovy ke kritickému mylení.

Proè vyhledávají nemocní léèitele
Co pudí pacienty k léèitelùm, je stále pøedmìtem dohadù. My jsme
na toto téma dokonce otevøeli na stránkách Zpravodaje anketu,
kde zaznìly nejrùznìjí názory. Podle mého pøesvìdèení jde o
vysoce multifaktoriální fenomén: existují desítky nejrùznìjích dùvodù a pøi tom snad pro kadého jednotlivého pacienta je rozhodující jiný z nich. Za silný dùvod se bìnì pokládá nespokojenost
s úrovní souèasné nebo èeské medicíny, zklamání z neúspìné
léèby nebo nevhodného jednání lékaøù. Je tomu tak skuteènì?
Proti tomuto rozíøenému mýtu svìdèí etøení Institutu pro výzkum
veøejného mínìní (IVVM) z dubna letoního roku. Podle jeho ankety je s lékaøskou péèí spokojeno v Èeské republice 81 % obèanù,
zatímco jen 13 % obèanù má názor opaèný. Neodpovìdìlo jednoznaènì 6 % obèanù. Poèet spokojených stoupl proti dubnu minulého roku o 2 %. Zajímavé je, e nejvíce nespokojených je mezi
tìmi, kdo lékaøe od poèátku roku nenavtívili. Ti jsou zøejmì
ovlivnìni mýtem o patné zdravotní péèi, íøeným s chutí jak
mnohými léèiteli tak i nìkterými novináøi, a pak samozøejmì bojovníky za práva pacientù panem Olejárem a paní Bokovou. Jinou
zajímavostí je, e ménì spokojeni jsou eny, dìlníci, nezamìstnaní a pøíznivci KSÈM. e by mìli jiné zkuenosti s medicínou? Z
výsledky této ankety je v souladu také to, e v jiných etøeních se
dostává lékaøské povolání na první místa v ebøíèku prestie. JH

Alternativní léèba rakoviny
Stále znovu se objevují noví léèitelé a nové alternativní metody, které mají být úèinné pøi
léèbì rakoviny. Obrovský zájem
vzbudily u nás v souèasné dobì
napø. èlánky v Nedìlním Blesku
o sobìslavském léèiteli a jeho
zázraèném pøístroji Kvant. Bohuel, dosud se vdy ukázalo,
e nadìje byly pøedèasné, nikdy
nebyla úèinnost léèitelských metod objektivnì ovìøena. Typický
je pøíklad lékového koktejlu, který
byl v posledních letech intenzivnì propagován a stal se hitem
v Itálii pod názvem MDB (Di Bella
Multitherapy). Metoda spoèívá v
podávání kombinace somatostatinu, melatoninu, bromokryptinu,
beta-karotenu, alfa-tokoferolu, vit.
D, C a kys. retinové, nìkdy s
pøídavkem cyklofosfamidu, hydroxyurey nebo jiného cytotoxického
èinitele. Mìsíèní léèba MDB stojí témìø 8000 USD. Protoe pojiovny odmítaly náklady hradit, nemocní obvinili vládu, e diskriminuje chudé. Intenzivnì se o záleitost zajímala také média. Dosáhlo se toho, e v úèinnost metody vìøilo podle rùzných anket
90-100% obèanù. Pøesto, e se lékaøi ji vìtinou odmítají zabývat tìmito metodami a jejich nároèným ovìøováním (i podle skeptického pravidla leí bøemeno dùkazu na navrhovateli), v tomto
pøípadì, pod nátlakem veøejnosti, byla metoda podrobnì analyzována dvìma dlouhodobými vìdeckými studiemi. Výsledek byl,
ostatnì jako vdy v podobných pøípadech, jednoznaèný: Nejene
neplatí tvrzení fyziologa dr. Di Belly, e metodou lze vyléèit sto
procent onkologických pacientù, ale nebyla prokázána úèinnost
vùbec ádná a naopak byla dokumentována i potenciální nebez-
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peènost metody. Pøesto byl tlak veøejnosti i soudù tak velký, e
nìkolika stovkám pacientù musela být léèba proplacena. A zájem
pacientù o léèbu pøes jasné vyústìní vìdeckých analýz samozøejmì nadále stoupá.
Podle ZDN

Boj s kreacionismem v USA trvá
Pøed tøemi lety vzbudilo velkou pozornost, a to i mimo USA,
rozhodnutí Státních kolských výborù státù New Mexico a Kansas
vylouèit výuku evoluèní teorie ze kolních osnov. Dnes se situace
zmìnila. Ve státì New Mexico se pøi novém hlasování o kolních
osnovách vyjádøilo 13 èlenù Státního výboru (State Board of Education) pro znovuzavedení výuky evoluce a kosmologie do osnov.
Jediný èlen výboru (z Roswellu) hlasoval proti. Zajímavé je, e
nìkolik z pozitivnì hlasujících uèitelù, vìdcù i laikù patøí k aktivistùm skeptické skupiny New Mexicans for Science and Reason
(Skeptické hnutí není tak bezmocné a neuiteèné, jak se u nás
èasto tvrdí.). Významnou roli pøitom také sehrálo stanovisko Americké asociace uèitelù fyziky, ze kterého vyjímáme: Evoluce a
kosmologie pøedstavují dvì z nejobecnìjích, unifikujících koncepcí
moderní vìdy. Je jen málo vìdeckých teorií tak silnì doloených
pozorováním. Vìdecké nálezy dokládají vznik ivota na Zemi pøed
miliardami let právì tak jako dalí evoluci a vznik nových druhù,
stáøí vìtiny hvìzd bylo urèeno rovnì na mnoho miliard let.
Dùkazy pocházejí z nejrùznìjích zdrojù  biologická znalost struktury a funkce DNA, geologické zkoumání hornin, paleontologické
nálezy fosilií, teleskopická pozorování vzdálených galaxií a pod.
ádný ze seriózních vìdcù o tìchto nálezech nepochybuje. Tìce
bychom poznamenali dalí generace, kdybychom jim neposkytli
informace o tìchto dùkazech i závìrech. Je sice pravda, e ádná
vìdecká teorie, jakkoli silnì je podporována dùkazy, není definitivní a nemìnná, vdy je vystavena monosti, e bude odmítnuta na
podkladì nových nálezù. To je pøece podstatou vìdy. Ale zamlèovat dìtem dùkazy ve prospìch biologické evoluce a kosmologie je
toté jako je uèit, e atomy neexistují, e slunce krouí kolem
Zemì nebo e Jupiter nemá mìsíce. V New Mexiku je snad
rozhodnuto, jinde zuøí boj.
U nás je klid. Máme ale jistotu, e je veøejnost správnì informována? Neplatí u, e anything goes? Existuje napø. v naí republice
populární moderní uèebnice evoluce? A jsme si jisti, e se v
naich alternativních kolách neobjevují podobné tendence jako v
Kansasu?

Veèer s Faustem a alternativní medicínou
Jaký má Sisyfos názor na metody alternativní medicíny, víme vichni. S léèiteli jsme smíøeni, existovali vdy a nepochybnì patøí ke
koloritu jakékoli, zejména liberální spoleènosti. Jiné je to se státní
medicínou, hrazenou daòovými poplatníky. Jsme pøesvìdèeni, e by
mìla být akceptována jen medicína zaloená na dùkazech, Evidence Based Medicine, a e by nemìly být provozovány metody, které
prokazatelnì jsou neúèinné a v rozporu s vìdeckými poznatky.
Problém je, jak tento poadavek prosadit. Rozhodující slovo jistì
musí mít, vedle Ministerstva zdravotnictví, vedoucí lékaøské organizace, pøedevím Èeská lékaøská spoleènost a Ès. lékaøská komora.
Bohuel, ÈLS J. E. Purkynì, na rozdíl od slavného fyziologa, kterého má v názvu, je velice mrtvým broukem, od nìho se odráejí i
jednoznaèné kritické rozbory tìchto metod, napø. pulzní magnetické
terapie nebo elektroakupunktury podle Volla. Natìstí jiný postoj
zaujímá nové vedení Èeské lékaøské komory, které se negativnì
vyjádøilo, z obecného hlediska, k metodám alternativní medicíny a v
souèasné dobì se tímto problémem zabývá detailnì. Pøedevím si
komora vyádala od Evropských sesterských organizací zprávu o
situaci v jejich zemích. Výsledek bohuel není jednoznaèný, kadý
stát má na tuto problematiku jiný názor, od liberálního pøístupu a k
nesmiøitelnému odporu. Bude zøejmì nutné provést vlastní rozbor.
Ès. lékaøská komora proto ve spolupráci s 1. lékaøskou fakultou UK
zorganizovala 27. dubna diskusní Veèer s Faustem o problematice
alternativní medicíny, kde hlavními hosty byli tøi zastánci akupunktury vèetnì EAV, MUDr. Dolejová, Strnadelová a Vondráèková a jako
odpùrci prof. John a já. Jistìe diskuse k øeení nedospìla, ale
ukázala, jak havé a aktuální je to téma, a pøedevím jak rozpaèitì
nebo rozpornì se k nìmu staví i nìkteøí vedoucí klinikové. V
kadém pøípadì je to zásluný poèin, dìkujeme organizátorùm, e
na toto téma otevírají diskusi a tìíme se i na dalí slíbené pøíspìvky na toto téma v Èasopise ÈLK TEMPUS MEDICORUM.
JH
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Z druhého bøehu
Z dalích pøednáek na konferenci
Harmonie 1999
Zaznamenal dr. Libovický

R. Nový a dr. M. Pospíchal:
Tántrická metafyzika utváøení svìta
My jsme hloubali nad tím, jak spojit rozpor mezi pøírodní vìdou,
metafyzikou a naukami o tom, e Bùh stvoøil svìt . Snaili jsme
se vyjít z idovského tajemného uèení kabaly. To znamená kabala
se snaí  tøeba kniha Sefer Jecirah, Zohar a tak dále  vyloit
komentáøem, jak obrovské tajemství pøipravil Bùh èlovìku tím, e
ho uèinil. A Zohar je tak tajemná kniha, e ani za tisíc let její
existence se nenael dosud nikdo, kdo by byl plnì schopen pochopit, co její geniální tvùrci se snaili øíci . Kdybych mìl porovnat Alberta Einsteina a jeho teorii relativity s nìkterými pasáemi
knihy Zohar, tak je to, jako kdy budu porovnávat støední kolu s
postgraduálním, vysokokolským studiem, na které je mono vpustit jen málokterého èlovìka
Astrologie podle mnì funguje díky tomu, e urèitá èást duchovní
energie  a tím se vám pokusím vysvìtlit astrologii i homeopatii 
protoe slabinou tìchto dvou odvìtví je, e tam chybí tato vysvìtlující teorie jako zbraò proti skepticismu. Tak ten zbytek duchovní
energie se projevuje jako doprovodná energie èástic, jako to, co
jasnovidci vidí jako auru. To znamená prána  ten zbytek duchovní
energie, která zbyla po velkém tøesku a nepøemìnila se ve hmotnou energii, doprovází èástice jako záøivá aura. Kdy z toho já
poskládám tìleso, jako je tøeba Mars, tak mi automaticky vznikne
objekt, který má také tuto pránu. Jeliko celý vesmír je vyplnìn
èásticemi hmoty mezi Zemí a Marsem, tak zprostøedkovat interakci
mezi pohybem Marsu po obloze, pohybem Zemì a èlovìkem, který
má také auru duchovního tìla  není zas tak tìko vysvìtlitelné.
A tím by se dalo vyloit, jak astrologie funguje. Nechci to zjednoduovat

Ing. A. Dragomirecký:
Karma  návrat do minulých ivotù
jakmile zaènete hovoøit o minulých ivotech, o monosti projít
si svoje vlastní narození, tak se dostáváte právì do oblasti, která
jako té takové konzervativní èásti naí vìdy nìjak nejde pod nos
Protoe prostì jaksi akademicky vzdìlaní lékaøi, psychologové,
psychiatøi, tak ti, jakmile jim øeknete slovo minulé ivoty nebo
jakmile vyslovíte slovo duch, tak je to pro øadu z nich prostì
pavìda bez ohledu na to, e ty praktické výsledky tady jsou
Tøeba jsem se setkal s paní, která øíkala:
ta nìmèina mi poøád
nìjak nejde
No a kdy jsme po tìch  po této neschopnosti
nebo po tìch vìtích obtíích li, no tak se ukázalo, e ta paní v
minulosti proila nìkolik ivotù v Nìmecku nebo jak bych øek v
nìmecky hovoøící zemi, e tam byla nìjaká traumata, take ona
vlastnì, kdy se teï zaèala tu nìmèinu uèit, tak jí to podvìdomì
jako pøipomínalo vechny ty proitý nepøíjemnosti
No a kdy
jsme vechny tyhle ty události v tìch nìmecky hovoøících zemích
jako zpracovali jako traumata, no tak potom jako jsme konèili
sezení, nechali jsme to být. Asi za mìsíc mi øíkala:
no víte, to
je zajímavý, nejenom, e mi ta nìmèina teï nedìlá ty potíe,
ale já teïko tøeba nìkoho slyím mluvit nìmecky. Já ta slovíèka
neumím, ale já mu rozumím . Take, ono to, jaksi ta engremická
zatíenost a ty aberace, ty následky traumat proitých v minulosti
mají mnohem jako irí dùsledky

a co tam uvidíte a pøeètete v letácích
Doc. RNDr. I. Chudáèek, FYZAP: Vranské kulièky
vznikly mineralizací kolem organického jádra zhruba pøed 150
miliony let. Vyskytují se v pískových vrstvách mezi uhelnými slojemi v hloubce kolem 100-200 m. Jsou zajímavé pøedevím z hlediska psychoenergetiky (efektu PSI). Podle Daenikena jde o exkrement Bohù
Jsou schopny harmonizovat ódickou vrstvu kolem
èlovìka (auru) nebo èásteènì eliminovat vliv jiných ódických polí
(anomálních zón). Kadý senzibil si mùe potvrdit podle pohybu
svého pendlu, virgule, L-drátu nebo jiných nástrojù, e jedna polokoule vranské kulièky je levotoèivá (odpovídá muskému, severní-
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mu pólu), druhá polokoule pravotoèivá. Velikost jejich odomomentu
èiní kolem 3-43 odomù.

Kosmopsychoenergosugestologie  leták
Obsah semináøe akademika prof. Alberta Venedikovièe Ignatenka, DrSc., vedoucího Ústavu energo-informaèních vìd v Moskvì:
Energoinformaèní vìdy a kosmopsychoenergosugestologie, základy
bioenergetiky, metody probuzení, stimulace a rozvoje bioenergetických center, èaker, oèista vech kanálù. Pøipojení k jemným energoinformaèním tokùm ve vesmíru, techniky komunikace beze slov,
osobní jasnovidecká zkuenost. Planetární a karmická medicina,
psychoenergoholografie, zpùsoby napojení jemné energie, transfer
uloené informace a jejich pøipojení k pacientùm.

Biofeedback  leták
Jeden z nejvìtích mistrù sebeovládání vech dob, mahaguru
Swami Rama dokáe ze své vùle zastavit na est minut své srdce
a na neomezenou dobu dýchání, o padesát procent zbrzdit procesy metabolismu a do deseti sekund zvýit nebo sníit povrchovou
teplotu kterékoli èásti svého tìla o 5 o C. Kdy si balil v Bostonu
zavazadla na cestu do Indie, která obsahovala pøístroje pro feedback za 32 tisíc dolarù, prohlásil: Kdybych byl mìl k dispozici
vechny tyto pøístroje døíve, nemusel bych tøicet let trénovat 10
hodin dennì, ale staèily by mi tøi mìsíce hodinového tréninku
dennì, abych dosáhl stejného mistrovství.

Frolovùv dýchací trenaér
(Prospekt na tento pøístroj zachytil prof. Kollár)
Státní ústav pro kontrolu léèiv vykonal jistì dobrý poèin, kdy
schválil registraci u úasného pøístroje, který lze sestavit ze 2
plastikových banièek, 3 víèek a 2 trubièek. Dodává Centrum zdraví, Praha, Výzkum byl proveden v 1. moskevském diagnostickém
støedisku.
Pomocí trenaéru se dociluje pøechod na endogenní dýchání,
které je podobné dýchání velryb. V dùsledku transformace dosavadního typu dýchání na dýchání podle této metody dochází k
prudkému zvýení mnoství energie v organismu: Jde o principiálnì nový zpùsob dýchání. To umoní úèinné léèení onemocnìní i
jejich prevenci a také celý Vá ivot nabude nové a lepí kvality,
vèetnì jeho znaèného prodlouení
Mnoství volných radikálù
klesá 4-8x, teplota tìla klesá o 1,2-1,5 °C, je mono oèekávat
prodlouení ivota o polovinu. A které nemoci léèíme: Aterosklerózu, srdeèní arytmie, hemeroidy, pneumosklerózu, koliku, myomy,
herpes, neplodnost, impotenci, polyartritidy, tuberkulózu, parodontózu, ischias atd. atd Zapomeòte na medicínu, není nad velrybí
pøíklad.

Podstata homeopatie objasnìna
Z èlánku M. Provoda Výzkum interakce nábojù na webu.
Homeopatie je zatím pro vìdu fungující záhada a bude tomu
tak i nadále, pokud nebude zdùvodnìno, co je pøíèinou uzdravovacího procesu. Ná výzkum interakce nábojù se mimo jiné zabývá
i manipulací nábojù kapalin, a proto se domnívám, e by mohlo
být zajímavé dát nae poznatky do souvislosti s homeopatií. Provedeme následující experiment: 60 gr. alkoholu nalijeme do láhve
o nìkolikanásobném obsahu, aby dynamizace byla efektivní. Neprotøepaný líh vykazuje polomìr energetického prostoru 30 cm. Po
jednominutovém protøepávání se polomìr energetického prostoru
zvìtí na 54 cm. Po druhém jednominutovém protøepávání se
energetický prostor zvìtí na 76 a po tøetím na 98 cm. Proto se
domnívám, e doba a intenzita dynamizace mùe být jedním z
dùleitých èinitelù pøi výrobì homeopatických lékù. Máme experimentálnì ovìøeno, e jakýmkoliv pohybem kapaliny se zvìtuje její
náboj. Pro porovnání uvádím dynamizaci 600 gr. pitné vody: Neprotøepaná voda má náboj, ale naím netradièním zpùsobem není
identifikovatelný. Za jednu minutu protøepávání vykazuje polomìr
energetického prostoru u 600 gr. vody 25 cm, za dvì minuty 46
cm, za tøi 76 cm. Náboj u kapalin lze zvyovat i jinými zpùsoby
ne pohybem, napø. v mikrovlnné troubì, ohøevem, pohybem v
energetických slokách vìtích nábojù apod. Domnívám se, e
dalím výzkumem dynamizace na specializovaných pracovitích by
mohl být uèinìn první krok k objasnìní podstaty homeopatie.
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Co bych si nikdy nekoupil
Radomír Rùièka: Mikrosystémy akupunktury,
ruka  noha, terapie zón, Su-jok akupunktura
(Vydalo nakl. IRIS RR, Frýdek-Místek, 1999)
MUDr. R. Rùièka, CSc., je naím snad nejvìtím znalcem akupunktury, vedoucím kolitelem v brnìnském IDVPZ, èlenem a lektorem mezinárodní spoleènosti SU-Jok akupunktury.
Byl jsem zvìdav, jak
bude mikrosystémy interpretovat, zda opìt duálnì, jednak idealisticky,
jednak dialektrickomaterialisticky, jako ve své
knize Akupunktura v teorii a praxi z r. 1990.
Nikoli, dnes je moudøejí, neinterpretoval, nevysvìtloval, ètenáøi pøedloil jen syrová fakta.
V knize nakupil dvì stì
struèných popisù a obkreslených obrázkù a
tabulek autorù pøedevím
ze Soulu a Moskvy.
Nad diagnostikou i terapií by sice kolní lékaø asl, ale znalce akupunktury nepøekvapí nic. Ani takovýto
výklad choroby na s. 142: Hepatitis = zpùsobí ji nadmìrný vítr v
játrech. Otok jater nebo ztuènìní je z nadbytku odvìtvové vlhkosti
jater. Sklerózu jater vyvolalo nadmìrné odvìtvové sucho jater,
jaterní karcinom nadmìrný odvìtvový chlad jater, TBC nadmìrná
jin suchost plic. Také diagnostika je zcela srozumitelná, napø. na
Byol drahách: V místech, kde se protínají Byol dráhy s rýhou
koncového èlánku prstu, se nachází duchovní body kadé dráhy.
Je-li v ní nadbytek èi nedostatek energie, urèíme pøiloením magnetù na danou dráhu na dobu 15-20 minut. Pokud se potíe
pacienta zhorí (a k tomu dochází velmi rychle), je nutné polaritu
nebo smìr magnetù obrátit. A jak doporuèuje léèit? Snadno, tøeba
gumièkou: Nemoc je její blokáda energie . Léèbu lze lze provádìt buï na metafyzické úrovni, nebo hledáme alespoò, v jaké
úrovni se porucha nachází . Tak u aludeèních potíí ji pøiloíme
na první interphalangový kloub, pøi krvácení z nosu umístíme
gumièku na íji (s. 85), atd.
To je èínská klasika. Ale pøi èem by se i lutý císaø, zakladatel
akupunktury, v hrobì obracel, je popis desítek mikrosystémù na
ruce, kadý jiný a vechny jistì stejnì platné, stejnì pravdivé,
stejnì léèebnì úèinné, anything goes, jak to odpovídá postmoderní
dobì. Projekce podle Fitzgeralda, Yoo, Daleho, Zhanga, OU-ROU,
SU-JOK podle Parka, projekce èaker i astrologická. Popisy èínské,
mongolské, japonské, indické, korejské a vietnamské, tu a tam
øíznuté americkou daleovskou modernou. Jednou je hlavièka projikovaného homunkula na palci, podruhé na tøetím prstu, jednou na
zápìstí, jindy jich je pìt, na kadém bøíku jeden. Dokonce podle
minisystému sedí na jednom prstu tøi trpaslíèkové nad sebou, na
kadém èlánku jeden.
Fantazii se jistì meze nekladou, ale mìly by se snad klást
rozumu. Nikdo nikdy nevysvìtlil, jakým vìdeckým zpùsobem k
poloze svého homunkula autor dospìl, nikdy se dva akuvìdci
neshodli na stejné pøedstavì, nikdo nevysvìtlit biologický smysl
trpaslíèkù ani jak by evoluènì mohli vznikat, nikdo je mikroskopicky pod kùí nenael a jistì ani nehledal. Rùièkovi na mysl zøejmì
nepøilo, e smíením desítek protichùdných a navzájem se vyluèujících obrazù a principù nelze vytvoøit nic jiného ne nestravitelný pseudoakupunkturistický gulá.
Dr. Rùièka jistì nechtìl, aby si ètenáø knihu kupoval místo
Dikobrazu jako humoristické ètení, ale jaké jsou jeho motivy a
zámìry, nevím. To je úkol pro psychologa nebo spíe patopsychologa. Jisto je, e kdybych akupunkturu, která svou monumentální
mystickou stavbu vytváøela po dobu ètyø tisíc let a obela se
pøitom bez mikrosystémù, chtìl prznit a lutého císaøe urazit, e
by nebylo lepí cesty. Bludný Balvan by ale byl vhodnìjím ocenìním ne cena È. lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì z r. 1998
za vìdecké dílo.
Jiøí Heøt

Elisabeth Brookeová: Léèivé rostliny a planety
Vydalo nakl. Oldag, Ostrava, 1996. Z anglického originálu A
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Womans Book of Herbs pøeloila Jarmila Sysalová. Kniha má
krásný obal a je vytitìna na karedém papíru. 225 stran.
Knihy o léèivých rostlinách jsou pøíruèkami nepochybnì uiteènými a musím se pøiznat, e v nich obèas rád listuji, kdy si chci
pomoci od bolení v krku nebo nìjakých drobných zaívacích potíí.
Pokud se vak v takové knize objeví také povídání o dr. Bachovi,
astrologii, tzv. vizualizacích, èakrách a magických rituálech, které
lze s bylinami provádìt, pak zaèínám vìtøit nìjakou lotrovinu.
Hovoøím o knize, ve které snad není jediné zmínky o tom, e
nemocný èlovìk (pøesnìji øeèeno ena - autorka o muích nemluví
neb jest feministka) by mìl nejdøíve vyhledat lékaøe, který urèí
diagnózu, a poradit se s ním o pøípadné podpùrné léèbì léèivými
rostlinami.
Vedle veobecnì dostupných informací o jednotlivých rostlinách
jsem se také dovìdìl e:
Kadá z rostlin je ovládána urèitou planetou.
Léèivé rostliny pùsobí na jednotlivé èakry, nìkteré na nìkolik
najednou.
Heømánek uzavírá èakru solárního plexu.
Kdy zmáèknete sáèek se suenými kvìty mìsíèku, pocítíte jak
vámi prostupuje energie.
Tabák je bylinou Marsu, tedy horkou a suchou, a proto vysuuje
vlhkost plic, èím je èiní náchylnìjí k infekci a nádorovým onemocnìním.
Et cetera, et cetera.
A závìrem jeden mohutnìjí citát ze strany 206 (doslovný):
Pouívám byliny, je rostou v Londýnì, nebo je to místo, kde
iji a pracuji. Pokud s nimi pøijímám zároveò nepatrnou èást
kodlivin, povauji to za souèást homeopatické léèby, která v
malých dávkách napomáhá vybudovat odolnost proti pùsobení zneèitìného prostøedí na lidský organismus.
Take, Bròáci, na bylinky do Luánek!

Harriet Beinfield, Efrem Korngold:
Prùvodce èínskou medicínou
Vydalo Vydavatelství Nezávislý novináø (IV) Praha, 1996. Z
anglického originálu A guide to chinese medicine, pøeloily
PhDr. Zdeòka Heømanová, CSc., a MUDr. Miroslava Camulaliová. 318 stran, dop. cena 210 Kè.
Prùvodce èínskou medicínou je kniha, na kterou lze pohlíet
dvìma zpùsoby. Mùeme ji povaovat za informaci o tradièní
èínské medicínì s jejími historickými a filozofickými aspekty. Mùeme ji vak té brát jako návod k léèení, tj. jako pøíruèku zdravotnického charakteru. Jako informaci o èínské medicínì tuto knihu
lze akceptovat, je z tohoto hlediska dobøe napsaná a výstiná. Aby
vak mohla plnit i druhou funkci, chybí jí témìø úplnì jedna
dùleitá vìc, toti kritické zhodnocení starobylých léèitelských metod, vymezení jejich indikací a také kontraindikací. Místo toho se
vak setkáváme s bezmála fanatickou vírou autorù ve vemoné
úèinky tradièních èínských praktik, která je posilována poèetnými
historkami typu Pan J. N. pøiel k nám s obrovskými problémy
(èekala jej operace, pøípadnì mu lékaøi nedovedli pomoci), léèili
jsme jej akupunkturou a bylinami a za nìkolik dnù (týdnù, mìsícù)
byl zcela (témìø zcela) zdráv. Pøedtím byl skeptický, ale nyní nedá
na èínskou medicínu dopustit!. Dosti silnì mi to pøipomíná historky
o zázraèných úspìích naich i cizích lidových léèitelù.
Namátkou vybírám citát ze strany 91: Výmìna látková - slezina
øídí získávání ivin z potravy, pøijímání a zapamatování mylenek
a informací. Ze sleziny vychází schopnost soustøedìní, pøedstavivost, pamì a uvaovaní. Propùjèuje té hybnou cílu k prosazení
vùle, vycházející z ledvin. Slezina tak tvoøí mezièlánek mezi ledvinami ztìlesòujícími vùli a játry ztìlesòujícími èin. Její funkcí je i
udrování dlouhodobé motivace. Øízení výmìny látkové, rozdìlování vlhkosti, schopnost udrovat tkánì pohromadì a ve vzpøímené poloze a podpora vyí duevní èinnosti tvoøí základnu, pomocí
ní udruje slezina homeostázu a zajiuje adaptaci a rovnováhu.
Nìkde v úvodu knihy je zmínka o tom, e tradièní èínské
lékaøské termíny neoznaèují toté co stejnì znìjící názvy anatomické. Je ovem otázka, co si potom máme dosadit za výmìnu
látkovou, rozdìlování vlhkosti, schopnost udrovat tkánì pohromadì atd. Oznaèené termíny nám toti cosi pøipomínají, v pøípadì
výmìny látkové mají i definovaný význam. Èínská slezina vak
rozhodnì nemá nic spoleèného se slezinou euroamerickou. S pøítìí jinu, jangu a èchi pak takový text ztrácí jakýkoli smysl.
Vojtìch Mornstein (Pøevzato z brnìnských Univerzitních novin)
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Tento zpravodaj rozmnoujte a rozdávejte!
Rovnì tak èlenské pøihláky!

Upozornìní èlenùm Sisyfa
Vìda kontra iracionalita
Na podzim otevíráme ve spolupráci s Tiskovým odborem Kanceláøe AV
ÈR ji 6. roèník cyklu pøednáek Vìda kontra iracionalita, které se
konají v budovì KAV, Národní tø. 3, místnost è. 206, vdy tøetí ètvrtek v
mìsíci od 17.00 hod. Pøipravili jsme následující program:
21. záøí 2000: Racionální a iracionální pøístup k hodnocení rizik
jaderné energetiky. Zajiuje Katedra jaderných reaktorù Fakulty jaderné
fyziky ÈVUT, pøednáet bude doc. Matìjka nebo prof. Heømanský.
19. øíjna 2000 (pøednáka výjimeènì od 17.30 hod.): Veèer bude
vìnován vztahu zneèitìného ovzduí a zdraví: Vliv zneèitìného ovzduí
na reprodukèní funkce (MUDr. Radim rám, DrSc.) a Jak vnímá èeská
populace pùsobení ivotního prostøedí na své zdraví (PhDr. Ivan Gabal).
16. listopadu 2000: Klimatické zmìny v dìjinách Zemì - zaíváme
skuteènì globální oteplování? (PhD Petr Jake a doc. RNDr. Jaroslava
Kalvová, CSc.).
21. prosince 2000: Veèer bude vìnován vztahu moderního skepticismu a Sisyfa k náboenské víøe  prosincová pøednáka se teprve
pøipravuje.

Výroèní schùze ÈKS Sisyfos
Plenární výroèní schùze naeho klubu se uskuteèní ve ètvrtek dne
21. záøí 2000 po pøednáce v budovì KAV ÈR od 18.30 hod.. Na
programu je zpráva o èinnosti za minulý rok, diskuse o dalím smìøování
naeho klubu, zpráva ze skeptické konference v Rossdorfu v Nìmecku,
zpráva o stavu pøíprav na 10. Evropský kongres ECSO, který se uskuteèní v Praze ve dnech 7.-9. záøí 2001 a event. doplòovací volby do
pøedsednictva Sisyfa.

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

Ì Zpravodaj SISYFOS
 neperiodický bulletin obèanského sdruení Sisyfos
 Èeského klubu skeptikù, èlena evropského sdruení ECSO (European Council of Skeptical Organizations)
a svìtového sdruení CSICOP (Committee for the
Scientific Investigation of Claims of the Paranormal).
Ì Kontaktní adresa Èeského klubu skeptikù:
Ing. Olga Kracíková, Hatalská 27, 110 00 Praha 1,
tel.: 02 / 24 82 66 91.
Bìný úèet u Èeské spoøitelny, Praha 2, èíslo 9161329,
kód banky 0800.
Adresa na internetu: http://www.fi.muni.cz/sisyfos/
Ì Zpravodaj SISYFOS, èíslo 2 / 2000  vylo v èervnu
2000. Pøipravili je prof. Heøt a doc. Pekárek.
Ì Grafická úprava, zlom a tisk:
Firma PIP, Konopova 431/6, 155 00 Praha 5  Øeporyje, tel./fax/zázn.: 02 / 652 46 07, tel.: 0602/35 22 63.
Ì Pøíspìvky do zpravodaje Sisyfos posílejte na adresu: Prof. MUDr. Jiøí Heøt, Bezruèova 91, 430 03
Chomutov. Delí pøíspìvky posílejte nejen na papíøe, ale i na disketì v T602 èi v jiném èastìji pouívaném textovém editoru. Pøíspìvky by nemìly
pøesahovat 100 øádek.

Podávání novinových zásilek povolila Èeská pota,
s.p., odtìpný závod Praha, è.j. nov. 6352/98 ze dne
23. 1. 1998.
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