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Jan Šínágl - angaŽovaný občan
v době koronakňze
|sou 1ídé,, kteří si všímaji svého okolí'
sledují, co se kde děje, a snaží se aktivně
o nápravu věcí veřejných, ať to stojí,
co to stojí. K takovým lidem patří |an
Šináglze Žebráku.

ýiI 3o let v českosto-
í*vensku, od loku 1982
v exilu ve Šr1icarsku.
v Íoce 2oo2 se vlátil žít
do České republiý.Je ob-
čanem Šv}ícarska i České
Iepubliký' Po sametové
revoluci ijistil, žev če-
chách mnohé věci nejsou
zalité sluncem. stal se
z něho občanslq' aktivis-
ta, bojo!'ník za svobodu
slova' PÍoievu, PIáva ve.
iejnosti na ínforrnace, za
zlePšení plá\.rrího a poli-
tického systému tohoto
státu. Je Předsedou soda.
les Solonis, z.s.. Bojormík,
který často bojoval
s ,Iětrnými m\'ny.., do.
stával rány od lidí a instí-
ťuci' ktelým tzv. ,,šlápnul
na kuří voko... Jako tÍest
zajeho sna}y o lepší spo-
Iečnost ho stíhaií soudy,
Policie a exekuce, sílí sna-
hy zcela ho zbavit pro-
středků a moŽnosti nezá-
visle, ne$idělečně
placovat. Mnoho lidí se
ho stlaní, nenávidí ho,
pomlouvá.'. Je v důchodu'
ale jeho boiovné nasazeni
v hledáni a prosazováni
pmvdy a spravedlnosti
neubírá na síle.

co isou tvé hlavní ná-
stoie boie iako občaD-
ského aktivisty? Máš
webwé stránky, face.
book? Používáš i něiaké
delší sociální sítě?

''š': 
Mám vlastní webo.

vé stÍánky na nezávislém
serveÍu, sociální sítě Pou-
Žívámméněizčasov'ých
důvodů. Publikuji články
v češtině, němčině,
angličtině a fÍancouzšti-
ně už bezmála dvacet let.
PIávě j$em piekočil hla-
nici l].ooo článků. své

zpravodajswí rozesílám
do celého světa formou
ýdenních Bulletinů, do.
Plněných videi na mém
YouT\rbe kanále.

Proti čemu jsi se stavěl
v minulosti, a co ie té
matem tvébo boie
v současnosti?

'.Š.: 

Iako můi táta za to-
tality se angažuii za sPÍa-
vedlnost avboji proti
bezprávi následkům dě-
dictví komunistické ideo-
logie, se kterou isme se
vůbec nelypoiádali. ve
Švr/carsku jsem pracoval
v kmianském hnutí i ve
švýcarských spolcích' kdy
jsem byl i presidentem
velkého tenisového klu-
bu Tc Kriens. Byl jsem
náčelníkem sokola Lu-
zeln a Župy šÚcaÍské.
Udržovali jsme demokra-
tické tladice ceskoslo-
vensk4 podporovali disi-
denty a upozorňovali
zahraniční veřejnost na
situaci v naší zemi.1edna-
lo se o převážně antiko-
munistickou činnost.

v podstatě isem podni.
kl cestu do minulosti
a budoucnosti kdy jsem
poznal rnnoho krajanů
z První Ťepubliky e sou.
časně Poznával vyspělou
společnost. Takovou zku-
šenost má dnes málokdo.
To, co dělám, nedělá žád-
ný kÍaian v čR. Dost se
)rcn vnnlo oo ĎvycalsKa.
vlátil isem se, abych po-
mohl lodné zemipříbu-
dování demokatické sPo-
Iečnosti.'eií stav isem
pÍ€cenil a musel dát táto-
vi za pravdu, kdyŽ v listo.
padu 89 řekl 

''Jak 
to chtě.

ií udělat, když neisou
lidi?... AŽ po návlatu isem

Jan sinágI

ii PostuPně Poznával
a uvědomoval si její sku.
tečný stai iak ie mlavně
a moÍálně zdevastovaná,
zbavená tladice, elit a po.
třebných hodnot. Ploto
jsem postupně při hledá-
ní a po získávaných zku-
šenostech měnil stlategii,
aby byla co nejprospěš.
ňňičí 7.mi

Piizpůsobuii ii stále ak-
ťuálnímu stavu společ.
nosti. Je postkomunistic-
ká úce, neŽ si je většina
lidi schopna připustit' To
může plně posoudítien
ten, kdo má zkušenosti
z iiné země, ze zcelaiiné-
ho, mnohem i občansky
vyspělejšího prostředí.
Ploto už dávno neisem
,,Pdmitiv z Letné..
z r. Máje zoo5, kdy jsem
se stal popryé a naposledy
,,mediální hvězdou..' Jako
takoÚ PřeŽívám v pově-
domí většiny dodnes.
N1mí se zabývám širokou
osvětou o naší minulosti,
piítomnosti a cesty,,iak
z tohoveď..

Jsem ijednatelem su-
detoněmeckého klaian-
ského sdruženív Ce-
chách, na Molavě a ve
Slezsku. Měl jsern díky
neinformovanosti na
naše býalé krajany po-
dobné názory jako má

dodnes většina lidí. Po
získáŤrí Po geneIace uml-
čovaných informací
o naší minulosti isem ná-
zor změnil. Kolektivní
vinu nelze akceptovat
v civilizované zemi, jinak
bychom museli odsoudit
a zabavit všechen maje-
teKrvsem clenum Ksu,
protože jsou také ,yinni..
ieiími zločiny Ploti lid.
skosti. Považuji za woji
mo!ální povinnost i na
tomto poli rykonávat po-
tiebnou osvětovou pláci.
Uz]en 20"ó Uecnu ma crs-
tě slovanské geny. ve
středu EvIoPy tomu ani
jinak být nemůže. vidíme
to i na pňimeních němec-
kého původu. Považuii se
za Bohemiana českého et-
nického Původu b}t i mé
příimení se nalézá ve sta-
Iobavolském slovníku.
Žijeme vlastně ve šv'ýcar.
ském modelu, kde žijí
také různá etnika hrdá
na svůj původ jako
u nás Molavané, slezané
a další.

Mímochodem my
máme dva nositele Nobe-
lovy ceny, z řad česlqich
Němců jich pocházelo de-
set, včetně prrní ženy
Belty suttnel KÍnské,
neslavněiší ženy wěta
z pŤelomu r9. a zo. stole-
ti prrmí válečné zpravo-
dajky, bojovnice proti vál-
kám a za světov'i.míI. Jeií
slova:,,Pouze iednota,
společná vůle, posiluje
naděii aúruvevítěz-
ství!.,. Je na škodu naší
země, že tato nevědo-
most ie politiky stále zne.
užívaná k posilování ne-
návisti a získávání
,,politiclšich bodů..' tedy
i k účelové manipulaci
s voliči pÍoti zá'mům oby-
vatelsťva a země. K té pŤi-
spívá i to, že jsme mediál.
ně je<lnou z nejméně
v}'spěl'ich zemi. To umoc.
ňuie i náš negativismus'
IovnostářsM, sklon věiit
senzacím, šPatným zplá.

vám, kdy nás ,,těší.. úce
šPatnost druhých, aníž si
tu svoji pňpouštime. Je-
jich klady potom nejsme
schopnÍ uznat avídět.
Každý máme chyby. Poža-
dovat dokonalost ie pod-

Polou zla, místo Podpory
těcl\ kteří nás mohou Po-
sunout dále.

A nyni k té koÍonakizi.
,ak si vysvětluieš to' co
s námi mocní v posled-

''í'.' roce pÍováděií? Ie
to opravdu o pandemii
a záimu uchovet zdjaví
nárorla' národů?

J.Š.: Globalizace nalazi-
la na své hIanice' Peníze
a mocní se nikdy dobro-
volně své moci nevzdají.
To je dané neměnnou lÍd-
skou Piilozenosti. Mocní
využívaii své moci, vli!'u
a modeÍních médii k do-
sud nebýalé manipulaci
s mtslením a chováním
lidí, činí tak bez jakékoliv
kontloly a osobní odpo-
vědnosti, a navíc isou to
lidé, které nikdo nevolil.
Ano,'e to o zdlaví, neien
ie ochlánit, ale předevŠím
na něm vydělat co nejví-
ce. Ano, umíra;.í lidé, ale
ke každé válce patŤí oběti.
Bez nich nelze vyhrát
Žádnou bitýu. Kdo myslí
na neimenší počet obětí,
má iich na konci často
mnohem více. Koho za'í-
má, že lidé umíraií také
na PlotiPandemická opat-
ření? stávaií se stáIe úce
i psychicky nemocnými
ave většímpočtu neŽ tu-
šíme. Jeiich počet nebez-
pečně nalůstá. Je to sky-
té nebezpečí, ktelé může
přinést <laleko větší pro-
blémy plo společnost,
Bež tušíme. zločinem je
zaviení škol a oPatŤení,
která wucujeme dětem.
oklesní soudv němec.
kém v}imaru to dne
8. dubna 2o2I ve wém
rozsudku (r78 sEan) popsal
a zdůvodnil jasně. Cituji:
,,Nucení školáků nosit



www.nasregton.cz

maskyaudlžovat si od-
stuP odsebe a od třetích
stlan poškozuje děti i/'
zický Psychologicky' pe-
dagogicky a v jejich psy-
chosociálnirn vývoji, aniž
byto mělo pÍo děti sa-
motné nebo PIo třetí oso-
byjen nepatrný přínos.
Školynehraiív připadě
,,pandemie.. hlarmí roli...

veŤeinoPřá\,.ni média
opět mlčí. ovládaií nás
stále více zákoný na kte-
ré delegují odpovědní
svoii neodeimutelnou od-
Povědnost. stále méně
vládne zdlav}' Iozum.
Mádne zákon aúiednik,
kteÍýie ien umi apliko-
vat, dávat lazítka, žádný
zákon a předpis neporušit
a hlavně nadřízené a moc-
né nepopudit, mít svéjis-
té a klid. Naplňovat ducha
zákona a hledat splavedl-
nost je ýimkou z powr.
zení praviďa. ceský PTáv'
ní řád má nyní zhruba
4z ooo různých zákonů,
předpisů a norem!

Koho zajímá, že na ra-
kovinu zbytečně umíIá
ročně daleko úce lidí neŽ
na covid? Máme zde me-
todu devítalizace MUDI'
Karla Folt}ina, osvědče-
nou už desetiletí. Je sPo-
lehlivá, vyzkoušená, bez-
pečná a rychlá. Má
jedinou,,neýhodu.., je
lel.ná, nedá se na ní vydě-
lat. Ploto byla ,,zadupána
do země...

zdlavotnictví iako ob-
chodse zdlavímie tryale
neufinancovatelné. Ne-
dávno o tom byl Pořad na
německé veŤeinoplá\.ní
televizi ARD. RaPidně
ubýá peněz na drahou
léčbu rakoviny chemote-
rapií i dalšich onemocně-
ní. Nutně to povede k ob-
nově léčitelstvÍ
a jedngduchých neýdě'
lečných metod uzdravo-
vání, podobnějakoje
tomu v méně vyspělch
zemích, kde si kvalitní
péči mohou dovolitjen
bohatí' To nejlepšÍ, čím
nás příroda r,ybavil4 je
imunitní systém. Poradí
si plakticky sevším,
jsmeJi pozitivní v myšle.
ní, pohybujemeJi se
v přírodě a dodržujemeJi
rozumnou životosprávu'

ImuBitní systém má kaž-
dý zdarma z4 hodin k dis-
pozici. Paralyzuje ho pou-
ze stlach' zodpovězte si
sami otázku, proč média
trvale šíři stlach abezna.
děj? Jsou součástí ne-
mla!'ného obchodu s lid-
slŠým zdlavím. Nedi!.Íne
se, že skutečná lékařská
elitaje umlčována. Na
mých weboqich stÍán-
kách slovo dostává - jeií
názory patří k nejčteněj-
ším.

Je něco, co na dění ko.
lem koronaviru vidíš
iako pozitivní? Á na.
opak, co je negativní
a k čemu to společnost,
náŤodv. svět' vede?

;.Š.:Ňa koronavíruje
jediné pozitivní bÍ nega-
til.ní, ale váŽněi vyslal va-
rovný signál, Že isme
přestali přilozeně žít'
Pouze existujeme, konzu-
muieme, bez smysluPlné'
ho obsahu, kteÍý nás
šťastnými nečíní. Je to va-
rování a alarrnující ýzva
Přfuodý abychom zásadně
změnili své životy, způso-
bý zvyky, postoje a myš.
lení, nechcemeli dopad-
nout mnohem hůře,
války nevy.jímaie.

Mrrsíme se opřavdu
všichni nechat očkovat?

'ak 
se ti zamlouvá zevá.

dění covid pasů? To bylo
před časem teké ozna-
čováno za konspiračni
teorii' jako Že nic tako-
vého se nepňpravuje'.'

J.s.: NemusÍme.Ie to
osobni odPovědnost kaž-
dého' Vakcína je značně

ziková s ohledem na
rychlost vJtzkumu a ne-
možnost ověiení, co !še
můŽe na zdraú způsobit
zaněkolik let. Další
,,očkování.. ve folmě co.
vidoých pasů nepodpo-
Ťuii. Dnes to už nejsou
klasické vakcíny pIoti
chřipce, neštovicím a po-
dobným nákazám, ale zá-
sah do 8enetického kódu
člověka, tedy i eticlŠi plo.
blém dnešní vědy a věd-
ců. víme, co dokážou pe-
níze a vidina enormnich
zisků' Kdo by si připustil
iakékoliv možné negatÍv-
ní následký když lze tak

Jan ŠináqI při 5kimaratonu V Engadinu V břenu 2004'
Něiaké foto z minu|osti hIedaItěžko, protoŽe mu exekutor
zabaviI oočítač se Všemi dokumentv.
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tem covidu, obdi\"u k na-
sazení zdlavotníki
a dalších, se iednápřede-
vším o luklatÍvnÍ' ne-
mlavný obchod, kdy ko-
nečný účet bude vystaven
budoucím.

Neivětšího zločínu se
dopouštíme na dětech'
Potřebuií pohyb, svobod-
né hry, ne ie,,ploglamo.
vat.. celé dětství a ,,vylá-
bět., z nich poslušné
Reosobnosti. Nouzoý
stav a restrikce nejsou ni-
čím podloŽené' JenPod-
polují nemlavný obchod
s lidsk}ím zdravím. Zdraví
většiny ohrožují více než
samotný koIonavilus'
Nemohu nevzpomenout
PÍof' Kalla Rašku, kteri'
zachránil stovky miliouů
lidí, když iako ředitelplo-
iektu wHo \yhubil pÍavé
neštovice na celém světě'
Poté, co kdtizoval okupa-
ci z roku 1968, skončil.
Loni, už po čtVIté, mu ,

PIezident zeman odmítl
udělít nejlTšší státní vy-
znamenání' Mělabymu
b}'t udělena i Nobelova
cena. od zachláněných ií
už dármo obdržel.

Děkuii za rozhovoÍ'
Marta Ševac

snadno, enormně a rychle
vydělávat?

Firma Huawei se už blí.
ží hlanicí zplaccvání ied-
né míliardy informací za
jednu vteiinuI Probíhaií
úspěšné pokusy na zúřa-
tech řidit jejich myšlení
a chování pomocí PočÍta-
čové techniky. covidové
pasy mohou b};t součástí
Postupného,,PřePIogm.
mování.. člověka. Kdo si
dnes uvědomuje, dojaké
míÍy mu technika slouŽí,
do jaké míry ;.e už ona pá.
nem aiakie na ní závislý?
Jak by se asi vypoŤádal
běžný člověk se situací,
kdyby byl najednou bez
ploudu, televize abenzí-
nu? 

'e 

představitelné a lo-

8ické, Že ulčité věcí nelze
sdělit hned naplno, aby
nevzbudily odpor. Jeli to
plováděno postuPně, člo-
věk tyto věci pŤijímá bez
odpolu iako,,noTmální..,
aŽ'e nevlatně pozdě. co-
vid je možná posledním
varováním, abychom se
zastavíli na falešné cestě
a začali hledat sPlávný
směI, abychom vůbec
pŤežili a současně začali
žít oPět noÍmálně. sPoko-
iit seienom s autem, do-
rnem, konzumem, hro-
maděním maietku jen

projeho hromadění,
není hodno smyslu lid-
ského života, baje ieho
PoPřením. volbu stále
márne, jinak nám ji nařídí
příroda.

vínt, Že jsi hodně sečtě-
ý znáš spoustu odbor-
nilrů na koronavirovou
problematiku' kte{Ím
ovšem není dopřáván
sluch vládních orgánů,
ať u nás či v iiDých stá-
tech. Podle všeho, co
vÍš, isou nouzoqý stav,
pandemický zákon
a různé restrikce opráv-
něné aúčinnél r čemu
vlastně slouži?

J.Š.; vážím si toho, Že
mé články sledují známé
a respektované osobnosti,
včetně uznávaných novi
nářů. většinou nedostá-
vají v médiich PIostoI' Na
mém webu patŤi 

'eiich
názory k nejčtenějším,
např. texty viroložky
plof. zelené. Už před Io-
kem jsem navrhoval tvr-
dý lockdown, ať si lidé na-
koupí, na 14 dní sevše
zavŤe, \yima nemocnic,
policie a dalších nezbyt-
ných institucí a zařízení,
a ukáže se, zda aja& nás
covid ohrožuje či neohro-
žuie. PŤi vší úctě k obě-

. RŮzNÉ
Převedu záznamy
z videokazet na DVD
nebo FIešku, IeVně.
|e| l l t 5544ó4' 

-. KOUPIM
Staré hodinky' hodiny
i nefunkční, pozůsta|ost
po hodináři, vánoční

Tel. 604 560 O1 3.

Jakýko|iV byt a 9aráž
V Hořovicích'
Tel. 606 7 32 7 41 .
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