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Pár slov úvodem 
 

Vážený čtenáři, určitě tě, stejně jako mě, štve v životě hodně 
věcí. Přesto myslím, že když se člověk dívá na svět trochu jiným 
pohledem, zjišťuje, že není všechno tak zlé, jak se to na první 
pohled jeví. 

Dokonce si myslím, že i přes moje různé trable a problémy, 
které jsou kolem nás, a také i zdravotní potíže, které ke stáří 
neodmyslitelně patří, se cítím šťastným, rád žiju a vím, 
pro co žít! 

Je mi líto, že je tolik nespokojených a stále na všechno 
nadávajících lidí, a že nás naši politici a rychlovykvašení 
podnikaví milionáři tak berou na hůl, okrádají stát i nás lidi 
ze všech stran. 

Psal jsem přes patnáct let knihu, kterou jsem chtěl trochu 
vylepšit náladu mezi lidmi a také trochu naznačit, dát inspiraci, 
jak bychom se měli na svět dívat jinýma očima, aby nás více 
bavil. Ale problém byl v tom, že se starým dědkem bez titulu 
a bez peněz se nikdo nebaví. A tak rukopis mé knihy leží jen 
v mé knihovně. 

Je pravda, svět určitě nespasím, přesto jsem se, vážený 
čtenáři, pokusil aspoň hodně a hodně zkrácenou formou pár 
svých postřehů, myšlenek, rad a zkušeností Tobě nabídnout. 
Byl jsem rozhodnutý, že svůj hodně zkrácený písemný pokus 
pustím na internet. Je to pouhých dvacet čtyři stran rukopisu. 
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Ale našli se výborní lidé, díky jejichž pomoci jsem se nakonec 
dočkal toho, že mé psaní vyšlo v tiskové podobě a ještě 
opravené. Jsem jim za to velice vděčný! Jejich jména prozatím 
nevyzrazuji, protože nevím, jak můj písemný odkaz Vám, 
čtenářům, dopadne.  

Vážený čtenáři, snad Ti moje slova pomohou najít řešení, 
jak smysluplněji žít, nebo Tě nažhaví, něco okolo sebe změnit 
k lepšímu, anebo Tě aspoň přinutí se nad sebou zamyslet. 

Něco okolo sebe změnit trochu k lepšímu je v silách každého 
z nás! Už jenom usmát se na druhého člověka stojí za to! Dobrý 
mezilidský vztah - to už je jen krůček ke zdraví i ke štěstí. 

Jelikož skládám pro své potěšení i písničky – mám jich 
asi 650 – na ukázku jsem dvě písničky zařadil i do textu. 

Také se všem omlouvám za to, že to mám napsané způsobem 
tak, jak mi narostl zobák a jak mi to velí můj selský rozum. 

Děkuji. 

 

 

Autor 
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Své vlastní štěstí nalézáme tím, 
že usilujeme o to,  
aby byli šťastní druzí.  

Platón 
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V životě se mi přihodilo hodně věcí, příhod, které bych si 
nerad nechal jen pro sebe. Vždy říkám: všechno, co se nám 
v životě stalo, má svůj smysl, význam i logiku. Nic se neděje 
zbytečně! Zvláště naše prohry, neúspěchy, starosti, nemoci nám 
pak často změní i celý náš život - a často i k lepšímu. 

Ke svému štěstí nepotřebujeme krásný byt, dům, auto, 
peníze, stačí jen trochu změnit pohled na život a na svět 
kolem nás. 

V životě neexistuje nic krásnějšího než příroda! A co je 
hlavní, že krásu máme všichni na dosah ruky, každý den 
a zadarmo! Každý okamžik, každý pohled na přírodu 
v kteroukoliv dobu, každá částečka přírody je něco úžasného, 
nenapodobitelného, originálního, tajemného, účelného 
a fantasticky krásného! Jedině v přírodě se dokáže člověk vždy 
uklidnit a znovu najít ztracený smysl života! 

Je pravdou, že každý z nás lidí máme na určitou věc jiný 
pohled, máme jinou pravdu i vidění světa. Bude deset lidí 
a každý popíše nebo nakreslí stejnou věc jiným způsobem. 
Sto lidí, sto různých nápadů, chutí, postřehů…, sto různých 
pravd! Každý člověk je nenapodobitelný, každý může v něčem 
jiném vynikat, něčeho krásného, dobrého dosáhnout. Ale i kdyby 
ničeho zvláštního nedosáhl, ale byl jen dobrým člověkem, 
tak nežil nadarmo! Být dobrým ochotným člověkem je nade vše! 
Každý jsme originálem, neboť každý z nás nosíme v hlavně 
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úžasnou věc – mozek. Někteří vědci přirovnávají mozek 
k Vesmíru. Mohlo by se říci, že každý jsme vesmír ve Vesmíru. 
Ať nevyskakují ti chytří, nepostradatelní, nenahraditelní! 
Na pitevním stole je mozek genia od debila k nerozeznání! 
Někdy stačí, aby v hlavě praskla malá cévka, a z genia se stává 
idiot, debil. 

A ti, kteří se tak chlubí svým IQ, ať se nad sebou zamyslí. 
Všichni neměli stejnou šanci narodit se chytrým nebo bohatým 
rodičům nebo na krásném místě na této planety… Povyšovat se, 
vysmívat se druhým, to umí zlý, samolibý nebo hloupý člověk! 
To je něco podobného, jako bychom se vysmívali někomu, 
kdo je tělesně postižený. Ten, kdo se rád vysmívá a povyšuje, 
ať se vždy nejprve podívá do zrcadla! Zjistí, že je vždy o jednoho 
debila více, než si myslí. 

Možná, že by byl nemile překvapen, kdyby někdy viděl, 
co dokáže, co umí udělat člověk, kterého podceňuje, zesměšňuje, 
nad kterým se povyšuje, nad kterým ohrnuje nos. Možná, že by 
byl právě on tím idiotem. Nadarmo se neříká: „Kdo se povyšuje, 
bude ponížen, kdo se ponižuje, bude povýšen.“ 

A tu jsme u základního kamene štěstí. Jestli chceme být 
šťastní, musíme mít rádi druhé lidi, musíme s nimi umět 
vycházet, s takovými, jací jsou. Všichni jsou originály, vesmíry 
ve Vesmíru. To znamená: každý člověk je hodně složitá 
osobnost, proto je tak těžké vycházet s lidmi, proto to většina 
lidí neumí. Proto se tolik lidí jeden na druhého zlobí, navzájem 
si ubližují, okrádají jeden druhého, rozvádějí se… Pro svou 
sobeckost jsou schopni opustit i své malé nevinné děti. 
A jak víme, vždy je lehčí udělat něco zlého, než dobrého. Je lehčí 
někoho okrást, než mu dát něco zadarmo. Je lehčí nechat 
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si pomáhat, než pomáhat druhému člověku. Je lehčí za práci brát 
peníze, než pracovat někde zadarmo… 

Protože neumíme vycházet s lidmi, a to je pro naše životy tak 
nesmírně důležité, měli bychom se to učit! Měli bychom se už 
od prvních tříd ve škole učit etice, učit se rodinným vztahům, 
výchově dětí, vztahům mezi sourozenci, mezi partnery, vztahům 
mezi generacemi, mezi rasami, mezi národy… Učit se umět se 
vcítit do trpících a strádajících, postižených, nezaměstnaných, 
nebo nemocných lidí. Měli bychom se učit, co nám škodí, jak si 
chránit zdraví, chránit se před úrazy, jak chránit přírodu, majetek, 
jak se chovat na silnicích... Ale to se neučíme! Učíme se 
předmětům, které de facto většina nás lidí v životě nepotřebuje. 
Ale mezilidským vztahům, které potřebuje každý člověk denně 
k životu, se nevyučuje. Je to velká chyba!!! Proto je tolik 
bezcharakterních buranů všude na čelních místech a moc, sláva 
a peníze z nich dělají ještě větší burany a gaunery. A čím větší 
gauner, tím déle v politice vydrží. Dobrý člověk v politice vydrží 
s bídou jedno období. A může být ještě hůř, neboť i výchova 
dětí v rodinách se zhoršuje. Místo vychovávání rodiči jsou děti 
vychovávány pomocí počítačů, televize, tabletů, mobilů… 
Než aby se rodič dítěti věnoval, raději mu dovolí čumět 
do počítače. Tyto technické vymoženosti na nás chrlí často 
nehorázné debility, což se na dětech i často projevuje. Navíc se 
stávají na těchto technických vymoženostech závislé. Málo čtou 
a odnaučují se komunikovat s lidmi. Je nejvyšší čas, aby děti byly 
více vedeny ke sportu nebo k nějakým jiným činnostem. 
Podle mne je výchova dětí jedním z nejtěžších oborů. Vychovat 
dítě, aby něco umělo a vážili si ho staří i mladí, je skutečné 
umění! 
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Korunu všemu dává ještě rozvodovost. Přibývá stále více 
rozvedených manželství i napůl opuštěných dětí. 
Dítě z rozvedeného manželství je na tom někdy hodně zle! 
Otec s matkou se o něho tahají jako o kus nábytku, anebo dítě 
nakonec skončí v domově, což je ještě horší. A právě dobré 
dětství je někdy začátek i našeho budoucího štěstí. Proto prosím 
rodiče, kteří se chtějí rozvádět, aby v prvé řadě brali ohled na své 
děti. Nikdy není jenom jeden viník. Na rozbitém manželství 
se vždy podílejí oba dva! Kdyby jeden z nich byl dobrý, tak by to 
manželství zachránil. Už kvůli dětem to stojí za to!! 

 

 

 

Nevím, co se honí v hlavách lidí - rodičů, kteří nejsou schopni takovým dětem 
zajistit šťastný domov… 
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Vždy říkám, jaký šel, takovou našel. Například pracovitý 
člověk si nikdy nevezme lenivého partnera… Budoucí manželé 
by si také měli uvědomit, že jestli partner svého partnera v krátké 
době dostal po sexuální stránce, že se něco podobného může 
zase opakovat s jiným novým partnerem (milencem, milenkou) 
a zvláště u dobře sexuálně vyvinutých partnerů je jen malá 
pravděpodobnost, že nám partner nezahne! A také ať si nikdo 
nedělá iluze, že v manželství někoho předělá. Jestli někdo pije 
před manželstvím, bude pít i v manželství… Mohlo by se říci, 
že manželství je pro každého jedince ta nejtěžší životní zkouška, 
která ho v životě nejvíc prověří. Na dobrý život by měli dbát 
zvlášť lidé, kteří reprezentují naši vlast – naši politici. Jestli se 
neumí domluvit doma s lidmi, kteří ho mají rádi, jak se má pak 
domluvit a být tolerantní k lidem, kteří mají úplně jiný názor. 
Takový politik by měl jít z vysoké politiky bez prodlení pryč! 

Dobré manželství je i základem dobré rodiny. A mohlo by se 
říci, že rodiny usměrňují každou společnost, jsou základem každé 
společnosti. Proto by rodiny měly být na tom líp, než lidé žijící 
na hromádce nebo v různých podezřelých seskupeních. 

V manželství, v rodině vždy platí: „Partner, děti a teprve já!“ 
Druhé pravidlo: „Umět odpouštět a odprošovat!“ Ale to platí 
v každém mezilidském vztahu. O harmonii v jakémkoliv lidském 
vztahu, zvláště v manželství, je třeba každý den, každou hodinu 
bojovat! V první řadě je to boj sama se sebou, musíme udělat 
hodně ústupků a pokorně toho druhého odprosit. A to je vždy 
hodně těžké. 

Šťastného člověka poznáme podle toho, že umí vycházet 
s lidmi, nejen s dobrými, ale i s takovými, kteří ho nemají rádi. 
Je to především v tom, jak umíme odpouštět: „Jací jsme my, 
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takové lidi máme okolo sebe.“ „Co zaséváme, to sklízíme.“ „Jak 
se do lesa volá, tak se z něho ozývá.“ To znamená veškeré dobro 
i zlo kolem nás vychází především z nás samotných. Neměli 
bychom druhým lidem závidět. Vždy budeme nacházet lidi 
schopnější, chytřejší, silnější než jsme my. Měli bychom se smířit 
s tím, co máme, na co stačíme, nepovyšovat se, s pokorou 
přistupovat ke každému člověku, i takovému, z kterého nic 
nemáme. K mezilidským vztahům patří neodmyslitelně také 
humor a úsměv. S humorem hodně věcí prosadíte. A úsměv, 
to je most ke každému člověku. Mít rád lidi, je základ šťastného 
života. Není to zrovna lehké mít rád někoho, kdo mi není 
sympatický. V takových případech člověk musí v sobě cítit 
pokoru i Boha. 

Ale o Bohu lidé moc nechtějí slyšet. Věčný argument lidí 
proti Bohu je: „Kdyby byl Bůh, tak by nedopustil tolik zla.“ 
Ale Bůh nám dal hned na začátku naprostou volnost ve všem. 
Kniha Bible (Genesis) o tom všem píše. Ale Bůh usměrňuje naše 
chtíče zákonem: Desaterem Božím. Kdybychom tento zákon 
dodržovali, měli bychom na zemi ráj. Ale jak všichni víme, každá 
zlá věc je snadněji dosažitelná. Proto Bůh každému vadí, neboť 
po nás chce, abychom zlé věci nedělali. Bůh skoro nejvíc vadil 
komunistům. Bojovali proti němu po všech stránkách, zavírali 
kněze, zesměšňovali a ničili věřící, brali jim majetky, devastovali 
kostely… 

Jsem rád, že přechod z komunistického režimu na demokracii 
byl sametový, že nikdo se komunistům za jejich zvěrstva nemstil. 
Že se jim dala šance. Pravda, doplatili jsme na to, neboť bylo jen 
otázkou času, kdy se zas bývalí „zlatí hoši“ nebo jejich potomci 
a přisluhovači dostanou znovu na různých místech do čela. 
Většinou jsou už převlečení a říkají si „pane“. Je pravda, 
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k znárodnění by už asi nedošlo, neboť by museli znárodňovat 
především sami sebe a Evropa by to už také nedovolila. 

 

 

 

Na jednu stranu jsem rád, že tam nahoře sedí také komunisté, 
aspoň se trochu všichni navzájem hlídají. Jinak by tam nahoře 
byli úplně bez kontroly. Ale co mě mrzí, že uběhlo přes dvacet 
pět let a s tolika věcmi se nepodařilo ani hnout, stále se zvyšuje 
státní dluh a přibývá nezaměstnaných. Ale platy si politici 
nezapomenou stále zvyšovat. Říkám: ať mají lidé na důležitých 

Ke každému domu i v horách vede příjezdová cesta. K našemu krásnému 
chrámu, dominantě Orlové, ale pohlaváři našeho města a památkáři chtějí cestu 
zastavit, dokonce tam chtěli dát závoru. Kdyby se stalo, že by tam hořelo, 
hasiči by se tam asi nedostali. Málokterá stavba vyžaduje tolik údržby jako 
kostel, proto k němu musí být příjezdová cesta! Přitom se kostelem chlubí, 
protože pěknější stavby v Orlové není. Komunistické manýry přetrvávají 
i  v dnešní době. Policisté tam hlídkují jako za komunistů. 
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místech větší platy, ale když spáchají trestný čin, ať jsou podle 
výše platu i více trestáni. Jestli udělá stejný trestný čin někdo, 
kdo má plat deset tisíc korun a někdo jiný, kdo má sto tisíc 
korun, tak by měl mít ten druhý i desetkrát větší trest. Taktéž 
se desetkrát víc podílí na státním dluhu. 

Je pravda, že ti, kteří mají veliký plat, mají také velikou moc, 
proto se budou vždy snažit o to, aby na ně zákony měly 
co nejmenší dopad. Proto je výsledek takový, jaký je, že chudák 
za ukradené noviny je potrestán a někdy tvrdě, a vysoce 
postavený, dobře placený darebák ukradne miliony, zabije 
člověka…, a je stále na svobodě. 

Ale Bůh je nejvýš spravedlivý, ten nás nakonec bude určitě 
soudit podle toho, čím jsme byli v životě obdarováni. Jak moc 
a jakým způsobem jsme uměli svůj rozum, bohatství, nebo 
svou moc využít pro dobro a prospěch druhých lidí. 

Jsem rád, že „ismy“ - fašismus, komunismus - máme už 
za sebou. Tato zřízení jasně ukázala, čeho je schopný člověk, 
koruna tvorstva, Homo Sapiens. 

Jsem tak trochu rozčarovaný z toho, jak jsme se s minulým 
režimem vyrovnali. Politicky odsouzených vězňů bylo asi 
250 000, málokteří se dočkali omluvy nebo rehabilitace. 
Málokteří z nich se dočkali navrácení svých majetků, a jestli něco 
dostali, tak to bylo v dezolátním stavu. Nakonec není ani z čeho 
platit, neboť naši napůl červení demokraté buď sami, nebo jejich 
spřízněné duše už všechno rozkradli. Za komunistů bylo 
„znárodnění“ a v dnešní demokracii tomu říkáme „privatizace“. 
Názvy jsou různé, ale výsledek stejný! 
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Je pravda, že lidé nadávají. Ale mohlo by se říci, že více 
nadávají ti lidé, kteří se mají lépe. Obyčejný člověk vždycky držel 
hubu i krok. Ale podle čeho poznám, že se máme lépe, je podle 
aut. Už ani neexistuje dům nebo domácnost, kde by neměli auto. 
Naopak, není žádnou zvláštností, když u domu stojí dvě nebo tři 
auta. A dost drahá auta! Staré škodovky už ani není vidět. Dobrá 
věc je, že na nic nemusíme stát fronty! Nikdy nezapomenu na to, 
jak jsem deset hodin stál na vánočního kapra a pět lidí po mně, 
kapři došli. První banán jsem jedl ve třinácti letech. Jogurt 
poprvé na vojně. Neměli jsme na blbosti. Co je nádherný pocit, 
jak si vykračujete po státní hranici, a žádný idiot po vás nestřílí. 
Už možná neexistuje český člověk, který by nebyl někde 
za hranicemi. A nikomu nevadí, že tam zůstal… Tak bych mohl 
dlouho pokračovat. 

 

 

Trojmezníky. Tak trochu magická místa, kde se stýkají lidé tří kultur 
i různého myšlení. Už ten pocit, že můžete stát na hranici svého státu. Nikdo 
po vás nestřílí, nic nezakazuje. To skutečně stojí za to! Trojmezník na česko-
polsko-německé hranici. 
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Trojmezník na česko-slovensko-polské hranici u Hrčavy. 
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Trojmezník za Ašem na bývalé hranici Čech a Východního a Západního 
Německa. 
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Ale co mě mrzí, že politici v listopadu 1989 říkali: 
„Nechceme být jako oni.“ Možná jsem to blbě pochopil, že asi 
chtěli být ještě horší než jejich předchůdci. 

O co by se měli politici více snažit je, aby byla větší 
zaměstnanost, aby lidé měli práci, aby si uvědomili, že pracující 
na nás všechny dělají. Na jedné straně stotisícové platy 
a na druhé straně lidé shánějí, co do úst. Proto se obracím na ty 
bohaté: „Do hrobu si nic nevezmete, máte stejně jako my jedna 
ústa a jeden řitní otvor.“ Nemyslím tím jenom politiky, 
ale všechny lidi - podnikatele, sportovce, umělce…, vás, kteří 
máte tak vysoké platy a velké majetky… Dejte je na potřebné 
účely, na lidi trpící, nemocné, hladové…, budou vás za to nosit 
na rukou. Jinak se může stát, že jak natáhnete kopyta, že se kvůli 
vašim penězům rozhádá celá vaše rodina. Výsledek vašich peněz 
bude nakonec nula! 

Měli byste dbát na to, aby byla větší spravedlnost. Chudák 
nezaplatí jednu splátku a má doma exekutora. Darebák nahoře 
ukradne miliony, zaplatí kauci a vesele si žije dál. Hodně lidí 
si myslí, že v demokracii si mohou dělat, co chtějí. Demokracie je 
takové zřízení, které z dobrého člověka dělá lepšího a ze zlého 
horšího. Proto je třeba zákony na všech frontách řádně 
dodržovat! Spravedlnost je jeden z bodů, který v člověku vytváří 
kus štěstí a pokoje. Člověk to musí pocítit, že jestli je dobrý, že se 
mu to vyplatí, ale to, co se děje, je důsledek evoluce: „Silnější, 
dravější, schopnější, chytřejší vítězí a vládnou…“ Jinými slovy 
bych mohl říci: „Chybí nám Bůh.“ 

K šťastnému životu patří také zdraví. Jako dítě až do věku asi 
třiceti let jsem prošel všechny možné nemoci. Byl jsem stále 
nachlazený, stále jsem měl záněty průdušek, byl jsem skoro 
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tuberák, vykašlával jsem často i krev. Denně jsem spával 
s kýblem u lůžka. Ranní hladina kýblu byla celá zahleněná. Měl 
jsem spálu, spalničky, záškrt, angíny, chřipky, ekzémy, stále rýmu, 
alergie, třikrát zápal plic, obrnu (ochrnuté nohy skoro po kolena), 
revma, obrovské problémy s páteří (třikrát jsem ležel 
v nemocnici, chtěli mě operovat, vždy se mi je podařilo uprosit), 
měl jsem velké problémy s koleny (každý druhý měsíc 
elektroléčby, ultrazvuky, rehabilitace, vodoléčby…), nikoho jsem 
nikdy neslyšel tak hnusně kašlat, jako jsem kašlal já. Stále jsem 
užíval různé tablety (na internátě mi říkal doktor: „požírač 
kodynálu“), kapky, sirupy, mazání - masti a vodičky… Nebyl 
jsem schopný uběhnout padesát metrů. Když jsem jednou ležel 
dva měsíce v nemocnici a měl jsem čas, tak jsem četl knihy 
o zdraví a pohybu. Došel jsem k závěru, že začnu běhat. 
Po prvním běhu, když jsem se chtěl umýt, jsem se zhrozil. 
Obě kolena jsem měl o 2 cm hrubší, úplně pálila a byla celá 
červená až fialová. Myslel jsem, že je po běhu, ale ráno byla 
kolena v pořádku. Večer jsem šel znovu běhat a kolena zase byla 
stejně oteklá, a tak se to opakovalo déle než tři měsíce, ale lepšilo 
se to. Jeden a půl roku jsem běhal každý den, za každého počasí, 
i po odpolední směně okruh asi 3,5 km. Potom jsem začal běhat 
co druhý den. Mohu říci, že po roce a půl běhání jsem osm let 
nebyl u doktora, jen na preventivních prohlídkách. Od té doby 
jsem běhal stále 3-4krát týdně, někdy 5 i 10 km. Asi poslední dva 
roky zase běhám denně každé ráno asi 3 km v lese za zahradou. 

Říkám: „Je to ohromně zařízené, na chodidlech jsou 
akupresurní body z celého těla. Kdo chodí, běhá, tak je tím 
masíruje a tak stále ovlivňuje tělesné orgány a pohodu v těle stále 
k lepšímu. Mimo to jsem chodil a chodím dosti často na hory, 
denně jezdím na kole. Po každém běhu se otužuji studenou 
vodou. Aby se člověk nenachladil, musí se otužovat určitým 
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postupem. Nejprve jsem si umyl ruce a hlavu od špíny a pak to 
byl postup: pravá noha pod koleno, levá noha pod koleno, pravé 
předloktí, levé předloktí, celá pravá noha, celá levá noha, celá 
pravá ruka, celá levá ruka, hlava, hrudník, hlava, záda, zadek. 
Studená voda je na kůži a na vrásky ta nejlepší kosmetika. 

Také dbám na to, že když mě něco bolí, tak to masíruji. 
Prozatím se mi daří svou tělesnou schránku držet v celkem 
dobré kondici. Musím dodat, že po umytí studenou vodou 
je nutné se okamžitě teple obléct. 

 

 

Každý by měl dbát na to, aby se řádně oblékal, hlavně aby měl 
v teple nohy, hlavu a hlavně všechna „bolestivá místa“. Podle 
čínského léčení by mělo být bolestivé místo aspoň o 1° C teplejší 
než okolní tkáň. Kdo má problémy s rýmou, s alergiemi, s ušima, 
ať spí, když je chladno, v čepici. Je to ohromné! Už pěknou řadu 
let spím v čepici a také s ledvinovým pásem kvůli bederní páteři. 

Tak nějak denně uléhám. S čepicí na hlavě. 
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Ráno mám minimální problémy, vždy mám čistý nos a páteř mě 
nebolí. 

Koho bolí páteř, ať spí na tvrdší podložce. Pod matrace ať si 
dá desky a spí na zádech. Než zalehne, ať si co nejvíc natáhne 
páteř a přitlačí k podložce. Pokud můžete, spěte bez podhlavníku 
na zádech. Můžete si dát pod krk malinkou roličku (stočený šál), 
aby byl krk trochu prohnutý. 

Abych se nepotil, spím už přes čtyřicet let jen pod dekou. 
Každý den se masíruji, vždy je něco bolestivého. Kdo zná 
akupresurní body, ať je podle potřeby masíruje. Masírováním 
akupresurních bodů urychlíte své uzdravování. Na běh, na chůzi 
a na cvičení nedám dopustit! 

Co je dobré změnit, je strava. Jíst více ovoce a zeleninu, ubrat 
masa, mléčných výrobků, nepít alkohol – hlavně tvrdý, nekouřit 
a drogy nebrat vůbec! Je třeba sportovat, chodit na čerstvý 
vzduch, učit se hluboce dýchat tak, aby se při dýchání 
pohybovalo i břicho. 

Hodně lidí trpí hemeroidy. I já jimi trpěl. Nejhůř jsem na tom 
byl, když jsem měl 25-30 let. Sedával jsem dlouho na záchodě 
a potil se bolestí, hovna byla jako kozí bobky a mísa vždy celá 
od krve. Bál jsem se chodit na záchod. Několik let jsem se léčil 
mastičkami od doktorů, ale také jsem hledal v různých knihách 
od léčitelů a zkoušel různé babské rady, a tak jsem postupně 
přišel na to, jak se z toho dostat: jím více zeleniny a ovoce. 
Podle stavu stolice jím před spaním i více jablek. Tlačím, pokud 
možno se staženým zadkem a víckrát. Po stolici si řádně umyju 
řitní otvor co nejchladnější vodou. Teplou ne!! Osuším se 
a namažu modrou indulonou. Je třeba pravidelně chodit 
na záchod. Musím zaklepat, prozatím nemám problémy. 



23 
 

Já, pivečko a cigareta 

 
 
1. Chodil jsem na pivo denně, 

chlast do sebe stále lil, 
kouřil cigarety silné, 
krom téru všechno vypil. 
Málo spával, málo jedl, 
když jsem nepil, jsem se třásl, 
do schodů když jsem já lezl, 
dech mi miznul, také hlas. 

 

 
Ref.:  Každý říkal: Změň svůj život, 
 nebo si jdi hrob koupit, 
 pro mě za mě chlastej stále, 
 nechej si už hrob hloubit. 
 Mozek ti už stejně chátrá, 
 budeš blouznit čím dál víc, 
 tvoje vůle bude slábnout,  
 za chvíli nebudeš nic. 
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2. Na hřbitově místa dosti, 
pořadník nemusíš mít,  
můžeš chlastat pořád stejně, 
kdykoliv tam můžeš jít. 
Říkali mi: Tak si zakuř, 
dej si vodku, pivečko, 
na hřbitov si ale zajdi 
tajně hledat místečko. 

 

Ref.:  Začal jsem se trochu báti, 
 co když oni pravdu maj, 
 přestal kouři, pil jsem málo 
 většinou jen hořký čaj. 
 Na pohřby jsem začal chodit, 
 abych poznal, jak to je, 
 když vyprostím svá kopyta, 
 či kdo zaregistruje. 

 

Čím je člověk starší nebo víc nemocný, tím více by se měl 
věnovat pohybu, to není nikdy jednoduché a ani lehké. 
Ale vyplatí se to! Musíte se rozhodnout, jestli budete 1-2 hodiny 
chodit, běhat, cvičit nebo sedět u televize a počítače a sedávat 
pak hodiny v čekárnách doktorů a valit peníze za léky a ničit si 
jimi jiné tělesné orgány. Není to recept, že budete žít do stovky, 
neboť i mladí lidé na hřišti umírají, ale určitě se budete cítit 
po všech stránkách lépe. Mohu říci, že v sedmdesáti letech lehce 
vyběhnu kdekoliv do schodů. V mládí jsem nebyl schopný 
uběhnout padesát m. Také říkám, že nejlepší koleno je to vaše 
a žádný umělý kloub ho nenahradí. Nůž (operace) je vždy až to 
poslední! Kdykoliv něco rozebíráte, vždy se něco poškodí. 
A u jakékoliv operace, tam není nic na šroubování, tam se 
všechno řeže, stříhá a sešívá a vždy se může také něco pokazit. 
I doktoři mohou něco zpackat. A nikdo jim to nedokáže. 
Proto se řiďte radou Hippokrata: „Není-li člověk sám sobě 
lékařem, je prostě hlupákem.“ 

Snažte se mít dostatek spánku. Nepěstujte v sobě zlobu 
a nenávist. Každý špatný mezilidský vztah se podepíše na naší 
nemoci, na našem zdraví. Jedním z velkých problémů, který nám 
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ničí zdraví i samotný život, je nadváha. Raději změňte stravu. 
Jezte více ovoce a zeleniny, jezte méně!! Budete se cítit jako 
znovuzrození. Také kuřákům a lidem, co pijí alkohol, radím: 
Přestaňte kouřit a pít, možná budete i o pár let déle žít. Bude 
vám o hodně líp a nebudete ani likvidovat svou rodinu. 

Je to banalita, ale dbejte na to, abyste neprochladli. Často stačí 
vylézt rozehřátý na pár vteřin na chladný vzduch, ani nepocítíte, 
že vám je zima, přesto to může stačit k tomu, že onemocníte 
a bez antibiotik se neobejdete. Poznal jsem to i sám na sobě 
a mnohokrát! Těch pár vteřin vás bude stát pár dnů nemocenské, 
budete do sebe rvát silné léky, které jednu věc léčí a další tři ničí. 
Toto zbytečné léčení (kdybyste se oblékli, byli byste zdraví) vás 
může stát i dost hodně peněz! Proto nebuďte líní a oblékejte se 
i na těch pár vteřin. Mám to mnohokrát vyzkoušeno! 

Kdo má zájem o zdraví, může číst. Na téma zdraví, pohyb, 
strava a spánek jsou napsány desítky nádherných knížek, z nichž 
se dozvíte téměř všechno. 

Ale v poslední době se přichází na to, že na každou nemoc 
(dokonce prý i na úrazy) má vliv náš duševní stav, pohoda, 
emoce a hlavně mezilidské vztahy! De facto každá nemoc nám 
říká, co děláme špatně. Nutí nás se zastavit a zamyslet se 
nad životem a nad našimi vztahy s lidmi. „Dobré vztahy s lidmi 
a zvláště bezpodmínečná láska umí pokořit každé zlo a také 
vyléčit každou nemoc.“ 

V životě se mi přihodila spousta věcí, nad kterými rozum stál 
a které jsem jako věřící člověk uměl vysvětlit jedině Bohem. 
Často jsem mluvil na to téma s lidmi a zjistil jsem, že ani 
neexistuje člověk, kterému by se něco hodně zvláštního, 
nevysvětlitelného v životě už nestalo, nepřihodilo. 
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A tu jsme u hlavního bodu. Jestli chce být člověk trvale 
šťastný, musí být skromný, pokorný, ochotný a vstřícný ke všem 
lidem a to bez Boha nejde. Bůh to po všech vyžaduje. Píše o tom 
celá Bible. Pojednává o tom, že máme milovat všechny lidi jako 
sebe sama. Stále jim umět odpouštět, pomáhat… A to se 
vyznavačům evoluce nelíbí. Jim je milejší evoluční myšlenka: 
dravější, silnější, chytřejší vítězí, vládne, smilní… Ale evoluce 
po všech stránkách nemá žádnou logiku. I smysl života 
se v evoluční myšlence ztrácí. Vědcům se nikdy nepodaří 
vědecky dokázat, jak vznikl Vesmír, naše Země a život na ní. 
Tak vzdálená minulost se nedá ničím dokázat. Jsou tisíce otázek, 
na které vědci vůbec neumí odpovědět. Proč se měla neživá 
hmota, která lehce odolává veškerým těžkým podmínkám, 
mrazu, horku, suchu, vlhku, která odolává všem přírodním 
katastrofám…, měnit v něco tak nejistého, choulostivého jakým, 
v jakékoliv podobě, život je, který musí neustále o svou existenci 
bojovat? Je lehce zranitelný, dříve nebo později stejně zanikne. 
Neumím si představit to, že by i ta nejjednodušší živá buňka 
vznikla v nějakém mrtvém prostoru. V lese jsem zasadil asi pět 
bříz, stromy, které vyrostou kdekoliv, i mezi kameny. Dva roky 
po sobě mi vždy vyschly. Třetí rok jsem jim dal lepší hlínu 
a denně zaléval po dobu dvou měsíců a později 2-3krát týdně, 
až pak se ujaly. Nebo proč je všechno tak krásné i tam, kde to 
nikdo nevidí? Proč je všechno tak rozmanité a originální? 
Nic není v přírodě stejné, zbytečné, snad jenom člověk, který 
naši zeměkouli ničí nejvíc. Před ničím se nezastaví, nic pro něho 
není svaté. 

Je zajímavé, že evolucionisté tvrdí, že co tvorové 
nepotřebovali, to zanikalo, co bylo nutné, se zdokonalovalo, 
vylepšovalo. A je právě zajímavé, že všichni tvorové, kteří 
ve svém vývoji byli prakticky předskokany člověka, kteří jsou 
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vývojově na nižších vývojových stupních, se vyznačují často 
unikátními vlastnostmi, kterých se člověku vůbec nedostává 
a člověčí vlastnosti a schopnosti daleko předčí… Člověk 
po těchto vlastnostech od věků stále toužil a touží. Skoro každý 
vlastní nějakou mimořádnou schopnost, unikátní vlastnosti… 
Je to skutečně k zamyšlení, že tvorové na nižším vývojovém 
stupni vlastní unikátní schopnosti, které jim pomáhají přežít, 
díky nimž i přežívají, a tvorové na vyšším vývojovém stupni je 
přesto nezískali. Kdo by nechtěl svého nepřítele slyšet, vidět, 
cítit, tušit… dřív, než nepřítel jeho, vydržet zimu, teplo, 
bez vody, létat, rychle běhat, lézt po kolmých stěnách, daleko 
vidět, výborně slyšet…? Neznám člověka, který by takovými 
vlastnostmi pohrdl. Nic z toho člověk nezdědil, ale má něco, 
co jiní tvorové nemají – mozek, který má fantastické vlastnosti, 
a co je ještě zajímavější, že mozek, možná nejsložitější hmota 
ve vesmíru, se vyvinul do takové obrovské kapacity, kterou prý 
člověk využívá jen na 15-30 procent, možná i míň. Tato velká 
rezerva nejsložitější hmoty asi není náhodou!? Možná bude 
sloužit až po smrti! Přestože člověk má tak unikátní mozek a umí 
rozeznat dobro od zla, lásku od nenávisti, přesto dělá na zemi 
ta největší svinstva, která žádná zvířata nedělají. Je největším 
predátorem a po všech stránkách ničí naši zemi nejvíc, umí týrat 
a zabíjet jen pro své potěšení. 

Nebo naše unikátní Sluneční soustava, v té soustavě klenot 
naše Země s výjimečnými podmínkami k životu: Vzdálenost 
od Slunce, doba obíhání, rotace a sklon osy Země, gravitace, 
atmosféra, fantastická kapalina – voda, vzdálenost planet, Měsíc, 
klimatizační schopnost Země, jádro Země… To nemohla být 
náhoda. Teprve v takové vyladěné Sluneční soustavě a na tak 
fantasticky připravené planetě Zemi mohlo dojít ke vzniku 
života. Už samotná fotosyntéza rostlin je zázrak nad zázraky. 
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Bez rostlin si nelze život představit, jsou naší potravou a vyrábějí 
kyslík. Také malé množství kosmického prachu na Měsíci mluví 
proti evoluci. Nebo proč by mělo mít některé zvíře potřebu létat, 
žít ve vodě, plazit se, žrát zdechliny… 

A živá buňka? Její složitost, miniaturní provedení, její 
fantastický plán - makromolekula DNA, nad tím stojí rozum! 
Darwina asi ani ve snu nenapadlo, jak složitá je buňka! 

Ani vykopávky evoluci nepřejí. Byly nalezeny unikátní nálezy, 
o kterých se nesmělo a nesmí mluvit, neboť by to udělalo veliké 
problémy evolučnímu učení. Tak velké množství zvířat – 
na Zemi jich je přes 2 miliony druhů, někteří tvrdí, že mnohem 
víc. To by musely být miliardy různých mezičlánků, a nejsou! 
A o entropii ani nemluvím. V entropickém Vesmíru má snahu 
všechno zanikat. Všechno hnije, sesychá, reziví… Složité věci se 
mají snahu rozpadat na jednodušší, a ne obráceně!! Bylo by toho 
hodně, co svědčí proti evoluci. V mém stručném výpisu na to 
není místo. Co evoluce plní jen jediný úkol, snaží se popírat 
Boha a svou myšlenkou omlouvat všechny lumpy, vrahy a zlé lidi 
na celém světě. Lumpárny se vždy dějí v evolučním duchu. 
S Bohem nemají nic společného! 

Každý člověk, který už hrál Sportku, ví, jak je to těžké, chytit 
aspoň tři čísla. A teď si představme, kolik čísel se podílí a je 
zapotřebí ke vzniku a existenci života, ale není povolena jediná 
chyba. Vyhrát pak první pořadí ve Sportce je pouhá hračka. Živé 
organismy jsou složené v různých bezchybných kombinacích 
z 19 chemických prvků a v malém množství ještě z dalších 
15 prvků. V různých poměrech, různém počtu, seskupených, 
sloučených do naprosto přesných částí celků. Naše tělo je 
složeno asi ze 100 trilionů buněk. V těle máme asi 250 druhů 
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buněk, které jsou seskupeny do celků (tělesných orgánů). Tyto 
tělesné orgány tvoří dohromady těla všech tvorů, tedy i člověka. 
Buňka má velikost 0,005 až 0,03 mm. Jádro každé buňky je ještě 
1 000 krát menší a v tom malém jádru jsou chromozomy (člověk 
má 46 chromozomů v každém jádru každé buňky!). Tyto 
chromozomy (tj. makromolekuly DNA) mají každý určitou 
délku. Délka této makromolekuly DNA se pohybuje od půl 
metru do 1,8 metru. Názory odborníků se různí. Makromolekula 
je prý tvořena třemi miliardami písmen (sloučenin aminokyselin 
a atomů v naprosto přesném provedení, není povolená jediná 
chyba. Je to plán, jaký si neumíme ani představit!!! V živých 
organismech je použito asi 20 druhů aminokyselin, které jsou 
různě, ale naprosto přesně uspořádány do řetízků, které tvoří 
řetízky bílkovin. V těle máme až 40 000 druhů bílkovin. Jedna 
bílkovina (protein) je složena někdy až z 10 000 aminokyselin 
v přesně seřazeném pořadí. Pro urychlení chemických reakcí 
si buňka dělá enzymy. V těle je až 2 000 druhů enzymů atd.  

Všechny tyto atomy chemických prvků, aminokyseliny, 
bílkoviny, enzymy… musí být vždy v naprosto přesném složení, 
v přesných poměrech, pořadí… seskupovaných do malých, 
větších celků (živé buňky, tělesné orgány…). A takto naprosto 
přesně složené složité části těla musí i naprosto bezchybně 
pracovat. Jediná chyba může být osudná, můžeme umírat. Když 
k těmto číslům připočteme složitost, miniaturní provedení, 
účelnost, promyšlenost (nic není zbytečné), vzájemnou 
závislost…, lidský mozek, který využíváme jen z části (asi jen 
na 15 procent) a další a další unikátní schopnosti a vlastnosti, 
a to nejen u člověka, ale i u všech dalších tvorů a také rostlin 
(které také reagují na různé podněty: na hudbu, počasí, slunce, 
katastrofy, na zvířata, na to, jak s nimi zacházíme, reagují i na jiné 
rostliny rostoucí v jejich blízkosti, buď rostou líp nebo hůř…), 
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stojí nad tím vším rozum!! Když si představíme, že takto složitě 
seskupení, vytvoření tvorové včetně lidí i rostlin, stále zanikají 
a rodí se noví - od vzniku Země se vystřídaly miliardy miliard 
lidí, tvorů i rostlin. Každou vteřinu umírají lidé a noví se rodí 
a pořád naprosto stejní, bezchybní, přesto jeden od druhého 
rozeznatelní… A to není všechno, aby se tak mohlo dít, musela 
být na to připravena i naše Země a i celá naše Sluneční soustava!! 
Její unikátní parametry naprosto přesně „seřízené“ a především 
krásné… A to vše se dělo a děje v entropickém, nekonečném, 
tajemném Vesmíru, ve kterém má všechno snahu zanikat… 
Musím říci, že na to je jen jediná odpověď: „Že existujeme, není 
náhoda!!!“ 

Kdysi byli vědci přesvědčeni, že ve Vesmíru jsou statisíce 
mimozemských civilizací. Ale čím víc vědci pronikají do nitra 
hmoty a tajemství Vesmíru, tím víc se přiklánějí k tomu, že život 
je pravděpodobně jen na naší Zemi. Pomocí počítačů zjistili, 
že by ani na naší Zemi neměl život vzniknout. Jestli jsme 
skutečně ve Vesmíru sami, měli bychom se nad životem na naší 
Zemi hluboce zamyslet!! Kosmologové tvrdí, že žádná poloha 
ve Vesmíru nemá významné postavení. Přesto bych si dovolil 
tvrdit, že jestli existuje život jen na naší Zemi, tak tento fakt 
automaticky staví naši Zemi do samotného čela zájmu Vesmíru, 
což by odpovídalo více vzniku naší Země stvořením Bohem. 

A dokazovat vědecky něco, co bylo před tisíci nebo miliony 
let nebo dokonce miliardami let, je naprosto nemožné! Stačilo 
50 let a Orlová se změnila k nepoznání. Vlivem důlních škod 
zmizela Orlová - Město a Orlová - Lazy z povrchu zemského 
a byla vystavěna Orlová – Lutyně. A v minulém století už mnoho 
nechybělo a mohla to mít Země zásluhou člověka už za sebou. 
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Před 50 lety jsem slýchával, že budeme poroučet větru, dešti. 
Uběhlo 50 let a začne pršet, vítr foukat a lidé se už s hrůzou 
dívají, zda je to znovu nezatopí nebo jim nestrhne střechu. 
A ve světě není týdne, kdy by se něco strašného nedělo. Přesto 
se v evolučních seriálech najdou vědci, nad kterými rozum stojí, 
co říkají takové nesmysly a blbosti, že jednou může člověk 
osídlovat třeba Mars, měnit Vesmír nebo že by mohli z objevené 
zachovalé živé bývalé buňky např. brontosaura vypiplat nového 
brontosaura… Přitom zdravý člověk se zdravými buňkami 
po úrazu, napojený na nejlepší přístroje, v péči nejlepších lékařů 
a prášků jim umírá pod rukama. 

Před pouhými padesáti lety tu stály domy v Orlové-Městě a Orlové-Lazích. 
V těchto místech jezdívala tramvaj. 
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Jen jeden jediný seriál o vzniku Země a života na ní mi měl 
co říci, byl to seriál „Jak vznikl svět“. Naši vědci z něho byli 
na větvi. Chtěli ho okamžitě zakázat. 

V dnešní době počítačů si může každý udělat matematický 
obrázek z čísel, která se podílí na vzniku života, zda je možné, 
aby něco tak fantasticky složitého, choulostivého, krásného 
mohlo vzniknout pomocí náhody. Jak už jsem říkal a ještě 
jednou to zopakuji: „Evoluční učení má jen jediný logický úkol, 
potlačovat Boha a chránit a omlouvat zvěrstva a mizerné 
chování člověka, krále tvorstva, Homo sapiens.“ 

Proto říkám, věřit v Boha je mnohem snadnější než věřit 
v evoluci. Když vezmu, co všechno se mi už za život přihodilo, 
s čím jsem se už setkal, co jsem od přátel a známých lidí slyšel, 
z knížek vyčetl, moje jediná odpověď zní: „Byli jsme stvořeni!“ 
A Bible to ve všech směrech potvrzuje! 

Ať chceme nebo ne, na Boha všichni lidé myslí. Někteří stále, 
jiní občas, někteří tehdy, když mají problémy, jiní když proti 
Bohu bojují (např. zesměšňují věřící) a někteří když řeší tu svou 
evoluci a ti zatvrzelí na něho myslí až před svou smrtí. Jenom ten 
fakt, že tvrdíme, že Bůh není, připouštíme, že se tím zabýváme. 
Člověk takový je, buď chce Boha poznat, nebo ho chce popřít. 

Největším důkazem o Bohu je příroda. Dalším důkazem je 
kniha Bible. Vždy říkám: Víra v Boha nikomu nemůže ublížit. 
Jestli věřím v Boha a Bůh neexistuje, tak půjdu tak jako každý 
jiný na hnojiště dějin, ale půjdu tam klidnější, neboť do poslední 
chvíle budu věřit, že se se svými blízkými i s Bohem zakrátko 
setkám. Navíc víra v Boha mě nutí být lepším člověkem, a tím 
i lepším k druhým lidem. Jestli věřím v Boha a Bůh existuje, tak 
to bude pro mě moc dobré. Ale jestli nevěřím a Bůh neexistuje, 
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tak jdu na hnojiště dějin s velkým strachem a zlobou, že jsem tu 
na Zemi musel všechno zanechat a že jsem mohl ještě pár let žít 
a užívat si. Navíc to, že nevěřím, mě v ničem nebrzdí a mohu si 
bez výčitek svědomí dělat, co chci, jakékoliv zlo, aniž bych měl 
zábrany, zkrátka budu žít v duchu evoluce: Silnější, dravější, 
chytřejší… vítězí a vládne. To znamená, že dělám spoustu zlých 
věcí i lidem okolo sebe! Ale jestli nevěřím a Bůh existuje a byl 
jsem velký zloduch, tak mi před Bohem lehce nebude! 
To znamená, že když věříme, můžeme jenom získat a vždy je to 
prospěšné i pro lidi okolo nás! 

Někteří lidé tvrdí, že v Boha věří, ale že nepotřebují chodit 
do kostela. Ale proč máme chodit do kostela? 1. Ukazujeme tím, 
že se nebojíme k Bohu hlásit. V Bibli se píše: Kdo se ke mně 
bude hlásit před jinými lidmi, i já se k němu přihlásím před 
Otcem! 2  Bůh už po Mojžíšovi chtěl, aby slavili Boha i den 
odpočinku. 3. Důvod nejdůležitější, že na památku Ježíše Krista 
máme obětovat chléb a víno jako tělo a krev Pána Ježíše Krista, 
a to se děje při každé mši svaté. 4. V kostele se dozvíme, 
co děláme zlého a jak to máme napravit. 5. Setkáváme se 
s věřícími lidmi a to nás také posiluje. 

Po sametové revoluci začaly vycházet knihy od různých 
vědců na téma evoluce, Stvoření, Bůh a věda, O klinické smrti… 
Na co jsem přišel, to jsem koupil. Mám takových knížek plnou 
menší knihovnu. Tyto knihy mě v mých úsudcích jen a jen 
utvrdily. Co z těch knih vyplývá? Že skoro všechny vědecké 
poznatky se kryjí s Biblí. A po přečtení Bible – Písma svatého, 
jsem musel uznat, že napsat takovou knihu bez Boží pomoci by 
nikdo z lidí asi nedokázal. Možná neexistuje národ, který by 
aspoň část Bible neměl přeloženou do svého jazyka. Nic se v ní 
nemění a stále je pro každého z nás aktuální. Jsou v ní věci 
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napsané už 2 000 let, na které věda přichází teprve v dnešní 
době. Vědci už aspoň přišli na to, že ke vzniku života nestačila 
jen hmota a energie, ale musely být i informace!! 

Jak se někteří lidé smáli, že člověk byl stvořen z hlíny. Teprve 
věda 20. století přišla na to, že člověk je tvořený z prvků, které 
jsou obsaženy v hlíně, v prachu země. Nemalý důkaz také je, 
že neexistuje město, kde by nebyly kostely nebo kaple. Kostel, 
jakákoliv svatyně, kde se uctíval a oslavoval Bůh, vždy byla skoro 
tou nejhonosnější stavbou v okolí. 

Skoro nejvíc vysmívanou zprávou v Bibli je zpráva 
o celosvětové potopě. I mě se dostalo důkazů o potopě. Když 
jsme s bratrem a švagrem kopali studnu. Tak jsme procházeli 
vrstvou ornice, pak bylo 1,2 metru jílu, pak asi do 7 metrů byl 
nádherný písek a pak štěrk asi do 11 metrů. Tam už začal štěrk se 
slínem. V 11 metrech nám vytryskla voda. Co bylo zajímavé, že 
asi v 7,5 metrech jsme našli mořskou škebli, asi 5 cm velkou. 
Důkaz, že i oblast Orlové byla kdysi v historii také pod vodou. 
Důkaz, že biblická potopa nebyla žádnou místní povodní, jak 
tvrdí vědci. V dnešní době záplav, si určitě hodně lidí všimlo 
různých povodňových nánosů. Jsou úplně stejné, jako zemská 
kůra, kterou jsme se prokopávali při kopání studny. Nánosy se 
vždy vyznačovaly tímto: dole byly kameny a štěrk, na nich písek 
zaplavený jemnou hlínou. 

Když říkáme lidem o Bohu, tak říkají: „Nechte si svého Boha, 
Bůh se nevnucuje…“ Ale svatý Pavel v Bibli píše: „Hlásejte 
slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod, či nevhod, usvědčuj, 
zakazuj, povzbuzuj, domlouvej…, pracuj jako hlasatel 
evangelia…“ (2 Tim 4,25) 
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Pán Ježíš se narodil v chudobné rodině, žil pouhých 33 let, 
veřejně působil jen poslední 3 roky svého života. Celý život se 
pohyboval mezi venkovany, rybáři a pasáky ovcí. Nikdo za jeho 
života nic nezapisoval, přesto se zachoval písemný záznam – 
Nový zákon, který dobrý čtenář přečte za jediný den, ale ani 
2 000 let nestačilo k tomu, aby tomu dokumentu lidé beze 
zbytku porozuměli. A nemají šanci ani vědci. V Bibli se na více 
místech píše, že Bůh je moudrým tohoto světa skrytý (Jr 31,27; 
Mt 11,25-27). 

Jeden důkaz, co popírá evoluci, se nám přihodil, když byla 
celá naše velká rodina na chalupě po rodičích. Vnučka od sestry, 
která jablka nejí, našla jablíčko s nádherným křížkem a srdíčkem 
s písmenem V (asi jako víra). Stalo se to na mariánský svátek, 
v té době se bratrovi v Ústí nad Labem zaplavoval dům. Měl 
zatopené celé přízemí až po strop. Nejstarší sestra byla před 
smrtí. Zakrátko na to zemřela. Jako v každé, tak i v naší rodině 
se nacházeli lidé, kteří moc nevěřili v Pána Boha. Na tom 
jablíčku se dělo více věcí. Asi po dvou měsících se na druhé 
straně jablíčka na 3 dny objevily ještě 2 křížky. Křížek kajícího 
lotra byl škrtnutý, levá strana Ježíšova kříže jakoby hořela a ještě 
různé jiné detaily… Nebudu to popisovat, neboť toho bylo ještě 
mnohem víc. Bylo to více méně jako znamení pro naši rodinu.  

Já vždy říkal, že to jablíčko bylo vyprošené naší zemřelou 
maminkou, která byla velkou ctitelkou Panny Marie. 
A o tatínkovi budu psát později, ten mi také dal znamení.  
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Jablíčko, které by bylo záhadou i pro Darwina. Jablíčko asi po třech týdnech. 
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Asi 14 dní po sestřině smrti, když jsem přijel podruhé z Ústí nad Labem, 
se objevily na druhé straně jablíčka dva křížky. Kříž po pravici Ježíše (kající 
lotr) byl přeškrtnutý. Levá strana Ježíšova kříže jakoby hořela a do plamenů 
se přemístila strupovitost, která byla u srdíčka. Tyto dva křížky do tří dnů 
úplně vymizely. 

Tak vypadalo jablíčko asi po třech týdnech. Ty dvě čáry se objevily až po 
sestřině smrti. Sedm strupovitostí jsem si vysvětlil jako nás sedm sourozenců.  

 

Ústí nad Labem, 
objevily na druhé straně jablíčka dva křížky. Kříž po pravici Ježíše (kající 

lotr) byl přeškrtnutý. Levá strana Ježíšova kříže jakoby hořela a do plamenů 
strupovitost, která byla u srdíčka. Tyto dva křížky do tří dnů 

Tak vypadalo jablíčko asi po třech týdnech. Ty dvě čáry se objevily až po 
sestřině smrti. Sedm strupovitostí jsem si vysvětlil jako nás sedm sourozenců. 
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Podle mě, kdyby lidé peníze, které mají jít na války, výzkum 
Vesmíru a pátrání po vzniku života, raději dali na hladové, 
nemocné a jiné pro život důležité věci, udělali by mnohem líp. 
Na Zemi bychom se měli mnohem lépe. Bůh nám ukázal, 
že máme jít úplně jinou cestou! Také nám jasně dává na vědomí, 
že tajemství vzniku Země a života nikdy neodhalíme. 
A i kdybychom vznikli jen pomocí evoluce a k tomu by ani Bůh 
neexistoval, tak nám může být úplně ukradeno, zda budeme něco 
vědět o Vesmíru nebo ne!? Naše hypotézy, znalosti, dohady nám 
nijak a v ničem nepomohou! Naopak! Peníze, které se dávají 
na války, vojenské účely, na dobývání a výzkum Vesmíru a vniku 
života, ty by nám mohly pomoci na ochranu čistého životního 
prostředí, mohly by pomoci hladovým, nemocným a trpícím 
lidem… Nikdo se nemusí bát, to největší tajemství, co bude 
po smrti, poznáme všichni bez rozdílu, zda jsme vzdělaní nebo 
ne. Pro některé z nás to může být už hodně brzo! „Neznáme dne 
ani hodiny svého odchodu.“ Mnoho lidí, kteří nakoukli za hranici 
života, nám to už potvrdilo! Každý člověk, který tu možnost 
dostal, se většinou změnil v lepšího člověka, který se už nebojí 
smrti. A každý potvrdil, že je tam neobyčejně krásně. V Bibli se 
píše: „Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, ba ani na mysl nám 
nepřišlo, to pro nás Bůh v nebi přichystal.“ 

Také si myslím, že každý člověk, který má zemřít, už o tom 
delší dobu ví. Skoro všichni v naší velké rodině mi to potvrdili. 
Taktéž mi to potvrdilo i hodně cizích lidí. Na to téma jsem 
přečetl i pár knížek, které mi to také potvrdily. Z nejbližší rodiny 
mi to osobně potvrdily obě maminky, tatínek, bratr, dva švagři, 
dvě tety…  

Tatínek bydlel po maminčině smrti u nás. Když dcera odjela 
potřetí do Anglie, říkal: „Já ji už nikdy neuvidím.“ Asi dva měsíce 
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na to zemřel. Nebo v létě byli u nás od bratra z Ústí nad Labem. 
Byli jsme se švagrem venku a švagrová z Ústí s dětmi odcházela. 
Když byla za brankou, tak mi švagr říkal: „Já je už vidím 
naposled,“ a tak se stalo. Oni k nám poslední roky jezdívali vždy 
jen v létě a švagr pak zemřel v únoru. Nebo druhý švagr ležel 
v nemocnici a byl v nemocniční kapli a kněz podával tělo Pána 
Ježíše (přijímání) a na švagra zapomněl. Na poslední chvíli si na 
to vzpomněl a šel za ním a říká švagrovi: „Málem jsem na Vás 
zapomněl.“ A švagr mu říká: „To by bylo zlé, to je už moje 
poslední.“ A další den zemřel. Měl skoro úsměv na tváři. 

Jeden známý mi vyprávěl zvláštní příběh. Když zemřela 
manželka jejich strýčka, bydlel pak u své dcery a vždy říkával: 
„Maminka (jeho manželka) si pro mne přijde.“ Na zdraví si 
nestěžoval, byl v dobré kondici, kde komu pomáhal. Každé ráno 
časně vstával a vždy už něco dělal. Jednou dcera vstala a otce 
nikde nevidí, řekla si, asi zaspal a šla ho vzbudit. Když vešla do 
jeho pokoje, byla v šoku. Tatínek byl mrtvý. Ležel na lůžku, na 
zádech, v černém obleku, který měl odložený na svou poslední 
cestu. Byl v černých střevících, oholený, v rukou na prsou držel 
růženec, oči zavřené, jakoby spal. Ležel přesně tak jako v rakvi. 
Na nočním stolku dohořívala svíčka. Musel už s dostatkem času 
vědět, že je to konec, aby se měl čas připravit. 

Když umíral strýček Gabriel, bylo to ještě v hluboké totalitě, 
tak se zdravotní sestřička ptala pozůstalých, zda měli v rodině 
nějakého Frantíka, neboť jeho poslední slova, když umíral, byla: 
„Vítej Frantíku,“ asi třikrát ho vítal s velkou radostí. Byl to jeho 
bratr, který zemřel dva roky před ním. I můj starší bratr, poslední 
den než upadl před smrtí do komatu, říkal své manželce, že už 
tam jsou s ním maminka, tatínek i strýček Frantík. 
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S mladším bratrem jsme jezdili asi 20 roků dva až čtyřikrát do 
roka do Vysokých Tater. Chtěli jsme slézt všechny vrcholy 
a věžičky. Asi čtvrtinu jsme už nedokončili. Když jsem byl asi 
dva měsíce po maminčině smrti znovu s bratrem v Tatrách, spali 
jsme v krásném bivaku v lese na prahu České doliny. V noci se 
mi zdál sen: Maminka ležela v rakvi jako na pohřbu a najednou 
otevřela oči a svým vyčítavým pohledem: „Musí to být?“, 
mě pokárala. Já se probudil, tma jak v pytli, šel jsem na záchod, 
byla jedna hodina v noci. Ráno jsme se probudili, pršelo a mrzlo, 
všechno zledovatělé. Vylezli jsme na Rysy a jeli domů. Od té 
doby nám už žádné těžší horolezecké výstupy nevyšly, už jsem 
nikdy nezabil skobu do skály. Co bylo zajímavé, během půl roku 
mě úplně opustila horolezecká vášeň. Přesto všechno mi pak 

Ráno ve Vysokých Tatrách. 
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vyšly všechny moje horské sny: Mont Blanc, Matterhorn, dvakrát 
Dolomity, přechod Vysokých Tater od východu na západ, 
16 dolin, 10 sedel, 4 vrcholy, přes dvě hodiny jsme šli v průtrži 
mračen, bez spacáků přečkali noc pod kamenem, to vše za 1 
a půl dne. Během svého života jsem prakticky prošel nebo projel 
na kole nebo na běžkách hlavní hřebenovky všech pohoří 
v bývalém Československu. 

Jako věřící lidé se snažíme svým nejbližším umírajícím lidem 
zajistit poslední službu, zavolat jim před smrtí kněze. 
Při návštěvě kněze se těmto umírajícím lidem vždy hodně 
ulevilo, zvláště když přijali tělo Pána Ježíše (svaté přijímání). 
Dokonce jsem slyšel tři případy, když přišel kněz k umírajícímu, 
který už byl v komatu, probral se a po dobu přítomnosti kněze 
s ním mluvil, a když kněz odešel, upadnul znovu do komatu 
a už se neprobral. 

Můj kamarád žil ve společné domácnosti s maminkou. Měla 
tehdy 83 let. V době, kdy ležela na smrtelné posteli, jí dali k lůžku 
mikrofon, aby v kuchyni a v obýváku slyšeli, jestli něco 
nepotřebuje. Asi dva dny před smrtí najednou slyšeli, jak se 
maminka vítala se svou maminkou (jejich babičkou), kterou ani 
neznala. Protože babička (maminka jejich maminky) zemřela, 
když jejich mamince byly pouhé 3 roky. A ona se dožila 83 let. 
To znamená, že svou maminku neviděla 80 let, de facto ji ani 
pořádně neznala. Přesto se s ní vítala. Někdo řekne: přeje si ji 
vidět, tak si maminku v mysli vybavila. Proč si ji nevybavila 
za svého života? Protože to nejde tak jednoduše a také platí: 
„Sejde z očí, sejde z mysli.“ 

Maminku jsem měl hodně rád. V době, kdy to píši, už tu přes 
25 let není. Myslím na ni často, ale to myšlení je už úplně jiné než 
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v době, kdy ještě žila nebo v době, kdy umřela. A co potom 
80 let, to je doba, kterou si běžný smrtelník neumí ani představit, 
protože se jí ani nedožívá. Je pravda, pro některé lidi je to 
hračka, neboť si umí představit, co bylo před miliardami let. 
Někoho vidíme po dvaceti letech a už ho ani nemůžeme poznat. 

Když měl bratr 5 let, byl s tatínkem na řece Olši, pojezdit si 
na loďce. Bratr spadl do vody a než ho vytáhli, tak byl skoro 
utopený. Ale podařilo se z něho tu vodu dostat a zachránili ho. 
Po delší době pak bratr vyprávěl mamince všechno o tom, co se 
dělo po porodu a v době, když se narodil. Maminka své sestře 
(mé tetě) říkala: „To není možné, odkud on to ví, já o tom 
nikomu nic neříkala, ani tobě ne…“ Když jsem pak přečetl 
knížky o klinické smrti, tak jsem usoudil, že bratr byl už tehdy asi 
klinicky mrtev. A měl to asi zážitek blízký smrti. I já jako dítě, 
když jsem měl zápal plic, už jsem byl tehdy též mimo. Měl jsem 
prý horečky 40° C, tak jsem měl asi také zážitek blízký smrti, 
neboť od dětství až dodnes mám stále před očima na krásném 
pozadí nádhernou ženu (asi to byla Panna Maria). 

Podobných zážitků mých i od různých lidí by bylo na hodně 
stran. V různých situacích života jsem párkrát jen o vlásek unikl 
smrti. Někdy zázračně, buď jako dítě, nebo v práci, na horách, 
na silnicích… 

V jednom období jsem měl asi 14 mizerných dní, kdy jsem 
v sobě dusil nenávist. V té době jsem zažil pár příhod a pár 
skoro živých snů s ďáblem. Už se k tomu nikdy nechci vracet. 
Bylo to strašně odporné a nepříjemné a vždy to souviselo 
s určitými osobami, ke kterým jsem neměl zrovna nejlepší vztah. 
Ale mluvím o tom proto, že pak přišel den, kdy jsem všem 
odpustil a jako mávnutím kouzelného proutku jsem se se vším 
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ve své mysli vyrovnal a i sobě přiznal, že určitou vinu jsem nesl 
i já… a najednou všechno pominulo. Zas jsem klidně spal, necítil 
jsem k nikomu už žádné zlo, žádnou křivdu.  

O různých tajemných věcech, co se dějí ve světě a kolem nás, 
někdy byly nafilmované v různých seriálech a filmech, už ani 
nemluvím. I v různých knihách se o takových tajemných věcech 
dočtete. Zkrátka svět kolem nás je přímo nabitý různými 
tajemstvími a je jen na nás, zda je přijmeme vážně nebo ne. 

Ale na jednu věc, která mi hodně posílila víru v Boha, ještě 
vzpomenu. Tatínek po smrti maminky konec svého života, 
asi víc než 7 let, prožil u nás ve společné domácnosti. A s ním 
mě pojí různé zajímavé příhody. Ale vzpomenu jen na tu 
poslední. Vždy mi říkal: nenech mě umírat v nemocnici. 
Asi věděl, o čem mluví, neboť dlouhou řadu let dělal 
v pohřebním ústavu. Měl jsem odpolední směnu a jemu se 
zdravotně přitížilo. Bratr a sestra bydleli vedle nás, tak je 
manželka zavolala, aby posoudili, co dělat. Poslali ho do 
nemocnice. Po třech dnech mi ho vydali na revers. Byl šťastný, 
začal jíst, díval se i na televizi. Měl silikózu a hodně z něho šly 
hleny, tak jsem spával asi 2 metry od něho, a když se dusil, tak 
jsem mu ty hleny na vatě vždy vytahoval. Asi druhý den mě 
v noci najednou vzbudil ohromně veselý hlas. Tatínek s velkou 
radostí vítal svého tatínka. Možná patnáctkrát volal radostným 
hlasem hodně nahlas: „Vítej tatínku.“ (Od jeho smrti ho dělilo 
skoro 50 let, co ho neviděl, můj tatínek měl už přes 86 let, jeho 
tatínek zemřel poměrně dosti mladý.) Naskočila mi husí kůže. 
Pak začal kašlat a dusit se. Tak jsem za ním šel, že mu budu 
vytahovat hleny. Rozsvítil jsem a on křiknul: „Zhasni, bo se mi 
to všechno krásné ztrácí.“ Bylo asi dvanáct hodin v noci. 
Zhasnul jsem, a asi jsme oba usnuli. Najednou znovu vítal svého 
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tatínka a zase vícekrát, ale s obavou v hlase, jako by se bál, že se 
mu ztratí. Byly asi dvě hodiny v noci. Asi jsme znovu oba usnuli. 
Najednou se to opakovalo znovu, zase vícekrát vítal tatínka 
a zase s obavami v hlase. Byly asi čtyři hodiny ráno. Ráno jsme 
byli oba zamlklí. Malinko snídal. Když jsem mu podával oběd 
(lžíci už sám neudržel), sám od sebe mi vyprávěl historky, 
co zažil za války a když byl na vojně. V té době jsem už věděl 
o klinické smrti, tak jsem si pomyslel, že tatínek už tam někde 
před světlem byl. 

 

 

 

Přišla druhá noc. Oba jsme usnuli. Znovu mě probudilo 
tatínkovo vítání s jeho tatínkem. Poprvé o půlnoci, zase 
několikrát za sebou a podruhé ve dvě hodiny v noci. Druhý den 

Tatínek v době, kdy byl v kómatu, už dosti krátce před smrtí. 
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vypil jen trochu čaje. Už jsme o ničem nemluvili. Přišla třetí noc. 
Ve dvanáct hodin vítal znovu tatínka. Ve dvě hodiny v noci vítal 
svou maminku a k ránu okolo čtvrté hodiny najednou párkrát 
volal: „Vítej, Heleno.“ (To byla jeho manželka, moje maminka.) 
Ráno si mě zavolal a říká mi: „Jeníku, já už se s vámi loučím.“ 
Zavolal jsem manželku, bratra a švagrovou a sestru, co bydleli 
hned vedle nás. Všichni jsme se s ním rozloučili, ještě jsem mu 
říkal, ať pozdravuje maminku. Zakrátko na to upadl do komatu. 
V takovém stavu ležel asi tři dny, ale už nás nevnímal, jenom 
sípal. Celou dobu u něho pořád někdo seděl. Vyfotil jsem si ho 
na diarámeček: vyšly dva zvláštní snímky. Na jednom všechno 
na fotce bylo ostré, ale od hlavy po jeho nataženou ruku 
(za kterou jsme ho vždy drželi) byl mlžný pás, druhý snímek byl 
úplně divný, nevysvětlitelný. Zemřel 5 let po švagrovi, ve stejný 
den 22. 2. skoro ve stejnou hodinu. Leží oba dva v jednom 
hrobě. Datum úmrtí mají 22. 2. 1990 a 22. 2. 1995. 

I s oběma maminkami jsem zažil zajímavé konce, bylo by 
toho také na více stran. Ale co mohu říci s jistotou, tatínek mi 
ukázal, že nešel na bídné hnojiště dějin. Šel někde tam, kde byl 
očekáván!? 

Proto každému říkám: „Nedávejte své těžce nemocné 
do nemocnic, nechte je u sebe. Být spolu s umírajícím člověkem, 
jako bychom se dotýkali věčnosti.“ Možná že tomu způsobu 
odcházení ze světa přes tmavý tunel až ke světlu s bezmeznou 
láskou tak, jak to popisují lidé, kteří zažili „zážitek blízký smrti“, 
nevěří ani teologové, kteří věří v evoluci, což je naprostá blbost. 
Podle mě je mnohem reálnější věřit v to, že na věčnost odcházím 
tmavým tunelem než tomu, že jsme vznikli náhodně z ničeho 
v naprosto mrtvém prostředí. Když duše opouští své tělo a snaží 
se dostat před Pána, děje se to asi velikou rychlostí. Proto 
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všechno vidí rozmazaně až černě. Je to můj názor. Z těch knížek 
jsem vyčetl, že lidé, kteří měli zážitek blízký smrti a byli už před 
světlem, tak se jim tam odvíjel jejich život takovým způsobem, 
že pociťovali vše, co dělali, jako by byli v kůži člověka, kterému 
dělali dobře nebo zle a vždy okamžitě věděli, čím se provinili, 
neboť to cítili sami na sobě. A proto si říkám, je to můj názor: 
Peklo může spočívat v tom, že když potká duše darebáka duši, 
které ubližoval, že okamžitě vždy pocítí to zlo, které jí dělal. 
Bachař, který týral nevinného člověka, když se jeho duše potká 
s duší týraného člověka, okamžitě bude cítit, jak ho týral, jak mu 
ubližoval… 

A i kdyby to bylo všechno úplně jinak, Pán Bůh to má asi 
stejně vyřešeno dobře. Říká se, že Bůh je nejvýš spravedlivý! 
Tak se můžeme těšit, že za své činy budeme všichni spravedlivě 
odměněni. 

Slyšel jsem od známých i z knížek vyčetl, že sebevrazi, kteří 
měli možnost se vrátit zpět do života, říkali, že jim tam bylo 
řečeno, že to neměli dělat, proto si myslím, že eutanazie i potrat 
budou na stejné úrovni, jestli ne na horší, protože do toho 
je zataženo i více lidí. 

Závěrem bych chtěl říci, že jestli nejste schopni něco změnit 
k lepšímu, tak se za změny k lepšímu zkuste aspoň modlit. 
Pokud člověk nezištně prosí Boha ve prospěch druhých lidí, 
většinou ho Bůh vyslyší. Také radím, neposlouchejte zprávy, 
je to jediná obrana, jak nepřijít o rozum a jak v sobě nepěstovat 
stále větší zlo. 

Vy bohatí si uvědomte, že nesete úměrně ke svému množství 
příjmů peněz i úměrnou zodpovědnost za stav naší Země! 
Že se úměrně podílíte i na všech negativních vlivech, které 
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se dějí na nás lidech a že se podílíte i větší mírou na státním 
dluhu! Vaše peníze vám také budou velkou překážkou, 
když jednou stanete před Pánem Bohem: „Nelze sloužit dvěma 
pánům – Bohu a penězům.“ Také je pravda, že velké peníze 
se nedají ani poctivě nabýt!! 

Vám bohatým se nelíbí, že někdo, kdo nemá na plyn, topí 
uhlím, ale topit uhlím škodí daleko méně lidem i přírodě 
než nám škodí provozy na dálnicích, ježdění nevyužitými auty, 
letadly… A ještě víc si škodíme svým vzájemným sobeckým, 
nevraživým, nenávistným jednáním, okrádáním, násilnými 
a zlými činy… vznikají pak zlé mezilidské vztahy, konflikty 
a války. Vznikají nenapravitelné škody. 

Mělo by se dbát na to, aby bylo co nejmíň lidí, kteří nemají 
práci. Lidé, kteří dlouho nepracují (jsou nezaměstnaní), 
si odvykají od práce a leniví. Takové lidi pak nejde do práce 
už ani dostat! 

Každý člověk, aby přišel na jiné myšlenky, by měl mít nějakou 
zájmovou činnost, nějakého koníčka. I já mám hodně zájmů: 
domácí kutilství, turistika, hory, sport, psal jsem knihu, skládal 
písničky, vymýšlel hry, maloval, fotografoval, čtu, denně běhám, 
abych si udržel zdraví v co nejlepší míře. Je pravda, 
že podobných lidí je dost a dost a hodně jich je i mnohem 
lepších, před kterými jenom a jenom smekám. Přesto je mezi 
námi plno nespokojených, sobeckých, nešťastných… 
a nečinných lidí. 

Na internetu našla dcera zprávu, jak se šedesátiletá 
důchodkyně vydala na pětiměsíční Svatojakubskou pouť 
do Santiaga de Compostela prakticky bez peněz, bez znalosti 
jazyků… Říkala: „Nechtěla jsem sedět a stěžovat si na chudý 
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život důchodkyně a hladit si bolavá kolena a naříkat.“ Ušla přes 
2 500 kilometrů, neměla s sebou ani mapu. Přišla domů o 13 kg 
lehčí… Myslím, že každý nemá tolik odvahy, ale je to určitě 
něco, nad čím by se měl každý z nás zamyslet! 

Když se zamyslíme, zjistíme, že to všechno krásné, po čem 
toužíme, naše krásné sny, naši duševní pohodu, spokojenost, 
cestu ke štěstí, si všichni nosíme stále v sobě, ve svých 
myšlenkách, ve svých pocitech, ve svém pohledu na svět 
a hlavně na lidi. Naše cesta ke štěstí vede jedině přes druhé lidi, 
že se snažíme dělat je šťastnými. Každý máme velkou šanci 
změnit něco k lepšímu aspoň kolem sebe. A to není málo. A těm 
méně úspěšným, strádajícím radím, ať nezoufají, člověk nemusí 
být geniální, nemusí být slavný, může být naprosto neznámý, 
a přesto může být šťastný, šťastnější než ti, které obdivuje. 
Ale šťastnými můžeme být jedině tehdy, když jsme dobří. 
Být dobrým člověkem je nade vše!!! Měli bychom v lidech vždy 
hledat dobro, dělat z nich lepší lidi, než skutečně jsou! 

Často jsem si koupil knihu od vzdělaných, chytrých autorů 
v domnění, že mi svou knihou pomohou něco v životě změnit 
k lepšímu. Jaké bylo většinou velké zklamání, když jsem zjistil, 
jak je nesrozumitelně napsaná, plná cizích slov a ani nic nového 
mi neřekla. Takovou knihu po pár stránkách odložíte a výsledek 
je nula! Podobně nesrozumitelně bývají napsané i některé 
učebnice ve školách, podobné je to s básněmi, s písněmi, 
s obrazy… Načmárám na obraz spoustu čar, a když mám 
dobrou fantazii, dám tomu určitý název a obraz je hotový. 
Nakonec se najde i pár blbců, kteří ho dokonce koupí i za hodně 
peněz. 
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Svět se utápí ve stále větší a větší složitosti. Vědci i politici 
složitě mluví, neboť proto jim pak málokdo rozumí, a tak 
je nenapadá. Složité věci nelze lehce opravovat. Výrobce 
se nemusí zatěžovat výrobou náhradních dílů. Zákony, jakékoliv, 
předpisy, zprávy o výrobcích, o lécích, odběru plynu, elektřiny, 
lékařské zprávy, pojistky, různé smlouvy…, jakákoliv lejstra, 
co se vám kdy dostanou do rukou, od čehokoliv, jsou naprostou 
katastrofou! Často věc, kterou by šlo říci jednou nebo dvěma 
větami nebo třemi čísly, je tak složitě popsána na několika 
stranách a ještě tak malým písmem, že to bez lupy polovina lidí 
ani nepřečte. Všechno je to tak psané záměrně! Ve složitosti 
se dá kličkovat. Ve složitých zákonech a předpisech jsou 
lumpové nepostižitelní!!! 

Člověk by si měl uvědomit, že každé zlo kolem nás vychází 
z nás samotných. „Jací jsme my, takové máme lidi okolo sebe.“ 
Zkrátka to největší zlo vidíme každý ve svém zrcadle!! 

Je pravda, mluvil jsem o Bohu, neboť si neumím představit 
smysl a logiku života a všeho kolem nás bez něho. 

Vážený čtenáři, jestli máš starosti, zoufáš si, věř, 
že po každém pláči zase znovu přichází smích. Každý nový den 
máš i novou šanci něco změnit k lepšímu, proto nikdy nezoufej, 
nikdy neházej flintu do žita. Z každé situace je východisko! 
Třeba, když už to jinak nepůjde, tak i na ten druhý úžasně 
nádherný svět. Ale tam můžeš jít jen tehdy, až tě Pán Bůh zavolá. 
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Vážený čtenáři, jestli jsi v mém psaní našel aspoň něco 
pozitivního, tak to pošli dál! Diskutovat o tom, co jsem napsal, 
nebudu, na to nemám čas a ani to přes počítač neumím. Přesto 
jsem Ti vděčný za Tvou trpělivost, že sis to přečetl. 

Jestli by se našel někdo, kdo by měl o mou knihu zájem, 
ať mi napíše na mou adresu: Jan Olšar, Pěší 684, 735 14 Orlová-
Lutyně nebo na lajdakolsar@gmail.com. 

Děkuji.  

Autor 

 

U nás v lesíku za zahradou. 
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Nebourej mosty 

 
 

1. Nikdy nezoufej, vždycky jen doufej, 
věř, že bude lépe, budeš se zas smát, 
život bude bavit, znovu se s ním prát. 

 
Ref.: Směj se na každého vždy, snaž se také vždy ho pochopit. 
  I kdyby byl dosti zlý, snaž se hlavně mosty nebořit. 

 
2. Každý jsme jiný, dobrý nebo líný, 

někdy jsme my horší, všechno zlé jde z nás. 
Když změníš sám sebe, bude dobře zas. 

 
3. Stačí tak málo, by srdce hřálo,  

někdy jenom mlčet, tiše naslouchat, 
nechat na rameně druhé vyplakat. 

 
4. Buď proto vlídnej, k druhým vždy milej, 

vždycky můžeš najít dobra kousíček 
a z něj postavit malý mostíček. 



 

 

 

 

O autorovi 
Jsem už starší plesnivý děda. 
Narodil jsem se v roce 1944 
v Orlové. Bydlíme s manželkou, 
která je velice pracovitá, obětavá  a 
dobrá žena, i s dcerou a s dvěma 
vnučkami v rodinném domku na 
okraji města. Druhá dcera je kvůli 
práci mimo domov. 
Pocházím z početné rodiny sedmi 
dětí. Jako dítě jsem až do 20 – 30 let 
stále marodil. Měl jsem všechny 
běžné dětské nemoci, i částečně 
ochrnuté nohy. Stále jsem strašně 
kašlal. Vykašlával jsem i krev. Měl 
jsem umění uběhnout 50 metrů. 
Jelikož jsme neměli peníze, tak jsme 
si všechny hry a různé věci snažili 
dělat sami. Proto jsem se stal 
kutilem: Ferdou mravencem – 
práce všeho druhu. 
V mládí jsem měl spoustu snů, čím 
bych chtěl být, co bych chtěl dělat. 
Nic mi z toho nevyšlo, nakonec jsem 
dělal 30 let v dole jako opravář 
strojů. Přesto mohu říct, že mi vyšlo 
hodně věcí, po kterých jsem toužil. 
 

Vždy jsem v různých dokumentech 
obdivoval, co všechno lidé umí a co 
už dokázali udělat. Ale nejvíc 
sleduji v televizi dokumenty 
o přírodě, o záhadách a tajemných 
věcech a o vzniku života a Vesmíru. 
Z věcí, které jsem zhlédl a přečetl, 
musím říct, že i ten nejsložitější 
lidský výrobek je v
s živou buňkou pouhé nic! 
Mám celou řadu koníčků. Bavilo 
a  baví mě kutilství všeho druhu, 
výtvarná činnost, turistika, 
horolezectví, jízda na
kole, fotografování, hry jsem 
vymýšlel, dělal i hrál... Po
vnuček jsem začal skládat písničky 
na každou lidskou blbost a životní 
situaci. Mám jich přes 650. Jenom 
smůla je v tom, že ani ruce, ani hlas 
mi nedaly v hudbě vyniknout. 
Ale největší radost jsem míval 
z toho, že chodím po horách sám 
a tu největší z toho, že jsem spal 
pod širákem. Prošel jsem všechna 
pohoří v bývalém Československu, 
Beskydy a Vysoké Tatry skrz na 
skrz. Mohu říci, že
uspokojení jsem měl z
pochodů po naší státní hranici. 
Ten pocit volnosti a toho, že
žádný idiot nestřílí, se nedá ani 
popsat. Kdybych byl mladší 
a zdravý, tak bych obešel po státní 
hranici celou naši republiku. Svou 
útlou knížečkou chci vám, lidem, 
podat recept, dát vám inspiraci, 
jak být šťastný i za málo peněz.
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