
O proklínání  a jiných projevech na veřejných schůzích 

Veřejné schůze s občany jsou svolávány proto, aby na nich byly řešeny (a někdy i vyřešeny) 

aktuální záležitosti, které souvisí s životem obce. Jednu takovou schůzi svolali zástupci Města 

Vítkova na den 18. října 2013 do Zálužného. Byly na ní projednávány záležitosti, které souvisí 

s nově otevřenou naučnou stezkou Dědictví břidlice. Za Město Vítkov na ní byl spolu s vedoucí 

oddělení kultury také pan starosta. Byly jím vyslechnuty názory některých chatařů a 

zodpovězeny jejich dotazy. Pan starosta také všem přítomným vysvětlil, že stezku vybudovalo 

město a není důvod na ní cokoli aktuálně měnit. Občanské sdružení Zálužné pouze zajišťuje její 

běžnou kontrolu, obsluhu a provoz. Zda to někteří chataři, kterým existence stezky vadí 

(protože po ní chodí lidé), pochopili a akceptovali, není jisté.  Vzhledem k přítomnosti 

představitelů města šlo tedy o oficiální jednání na „úřední půdě“. A byl z něj také pořízen zápis. 

Až potud je vše v pořádku. 

Jenže. V závěru schůze pan starosta přítomným nastínil další, z legislativy vyplývající postup 

města, ve věci inventáře kaple v obci Zálužné. Sdělil, že v roce 2013, po ukončení rekonstrukce 

kaple, byla vybraná část mobiliáře, po dohodě s památkáři a farním úřadem do kaple občanským 

sdružením vrácena. Další předměty byly, po dohodě s městem, zapůjčeny a umístěny do jiných 

kaplí na území města a v okolí Zálužného. Zbývající část předmětů byla protokolárně předána 

městu, které je převzalo do depozitáře.  A tu najednou došlo k pozoruhodné věci: 

Jedna z chatařek, která se v průběhu schůze doposud nijak neprojevovala, se přihlásila o slovo. 

Byla to právě ta, která v roce 2009, když se kaple začala opravovat, odmítla k sobě do úschovy 

inventář kaple převzít, a která souhlasila a svým podpisem stvrdila, že věci budou uloženy na 

jiném místě. Je potřeba říci, že už v průběhu celé schůze na ní bylo možno zřetelně pozorovat 

městnání afektu. 1) A po vystoupení pana starosty to všechno vyhřezlo do jinak velmi 

příjemné a přívětivé místnosti v rekreačním středisku HZS, kde se schůze konala. Paní povstala 

a spustila. Její dlouhý, více než půlhodinový projev, byl plný lží, osočování a výhrůžek. Bylo to 

otevření stavidel nenávisti 2) a potlačovaného afektu vzteku 3) s typickými vnějšími projevy, 

popisovanými prof. Kohoutkem. Z nesouvisle vykřikovaných vět bylo mimo jiné možno 

                                                           
1
) Afekty můžeme definovat jako krátkodobá silná hnutí mysli a vzrušení, která ovlivňují uspořádanost duševního 

života v určitých životních situacích.... Afekty, které jsou člověkem považovány za společensky nepřijatelné, jsou 

často vytěsňovány do podvědomí, ale svou nevybitou energií ovlivňují prožívání a jednání osobnosti a mohou být 

zdrojem neurotizace a poruch chování.  Násilné potlačení afektogenních obsahů vede k městnání afektu s možným 

pozdějším "výbuchem". Každý afekt má tendenci k vybití, přičemž může někdy dojít k tzv. přesunutí afektu na jinou 

osobu nebo věc.       Citováno podle:  Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek, CSc.:  Úvod do obecné psychologie a 

psychologie osobnosti; učební texty Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. 
2 ) Nenávist zasahuje nejhlubší základy existence. Je to cit destruktivní, vysoce nelibý, který mučí, trápí a rve nitro 

nenávidícího, a nutí ho k jednání. Nenávidící člověk protestuje proti tomu, že může existovat nenáviděná bytost, a 

dožaduje se jejího zničení, přičemž se vůbec neptá, zda tím neohrozí i svou vlastní existenci. (Kohoutek; tamtéž) 
3 ) Vztek je formou protiúderu a protestu, který se vlivem nahromaděného intrapsychického napětí explozivně vybíjí 

jako ničivý pud. Tento pud je slepý, bez rozvahy, působí i proti lidem a věcem, které nic nezavinily. Při vzteku je 

utlumeno jasné myšlení. Vztek je často provázen zvýšenou pohybovou aktivitou, zvýšeným sliněním, křikem, 

verbální i brachiální agresivitou, přičemž je snížena lucidita vědomí a také vegetativními změnami (např. zrychlením 

dechu, zvýšenou potivostí, zblednutím nebo zrudnutím, ale i mimikou a prudkou gestikulací). Projevy vzteku mají 

výbušný charakter. (Kohoutek; tamtéž);  viz:  http://www.ped.muni.cz/wpsy/old/stud_materialy/koh_uv_ob_os.htm  

http://www.ped.muni.cz/wpsy/old/stud_materialy/koh_uv_ob_os.htm


vyrozumět, že Občanské sdružení Zálužné vykradlo její kapličku 4), že ukradlo její věci a 

rozprodalo je do bazarů a také do Polska. 5) Z prodeje do Polska byl výslovně obviněn 

místopředseda sdružení. Až potud by se vše dalo vědecky vysvětlit tím, co říká psycholog prof. 

Kohoutek o městnaných afektech: mohou být příčinou neurotizace a poruch chování, mají 

tendenci k vybití formou „výbuchu“; vnitřně živená nenávist „rve nitro nenávidícího a nutí jej 

k jednání“. Vztek, který je vnějším projevem takovýchto afektů, je pud slepý, bez rozvahy, 

působící i proti lidem a věcem, které nic nezavinily. Je při něm utlumeno jasné myšlení a jeho 

projevy jsou provázeny křikem, zrychlením dechu, zrudnutím nebo výraznou mimikou a 

gestikulací. Přesně toho jsme byli při tomto nezastavitelném „diskusním vystoupení“ svědky. 

Přesně to všechno je objektivně vysvětlitelné a pochopitelné.  

Jenže. V samotném závěru onoho projevu, který nepřipouštěl žádnou diskusi, žádné argumenty 

a koneckonců ani to, aby se někdo vůbec dostal ke slovu, zazněla z úst oné osoby věta, která 

celou, do té doby reálně vysvětlitelnou a svým způsobem také pochopitelnou záležitost, posunula 

úplně jinam.  Věta, jmenovitě adresovaná místopředesovi občanského sdružení Zálužné, která 

zněla:  

„ VÁS JÁ PROKLÍNÁM! PROKLÍNÁM A AŤ SE TOHO PROKLETÍ DO SMRTI NEZBAVÍTE!“ 

Místopředseda byl tedy odborně a vysoce fundovaně proklet. Navíc k tomu došlo na „úřední 

půdě“,  za přítomnosti úřední osoby – pana starosty. Čímž i takové prokletí dostalo naprosto 

jinou váhu. A všechno se posunulo do jiné dimenze. Najednou jsme se, ač stále na úřední půdě,  

ocitli úplně mimo objektivní realitu. Najednou jsme byli v jiném světě. Ve světě magie a 

proklínání. Ve světě, v němž se ona, v předinfarktovém stavu se nacházející, a v obličeji až 

nepřirozeně rudá osoba, evidentně cítila velmi dobře a pohybovala se v něm s jistotou, 

nepřipouštějící úvahy o tom, že to, co řekla, nemyslela vážně. Dostali jsme se do světa 

nadpřirozených sil a mocností, který jí evidentně nebyl cizí. Zamysleme se nad tím a pokusme se 

najít i zde nějaké vysvětlení. Z vyjádření oné dámy je nepochybně zřejmé, že z její strany šlo o 

vědomě, adresně a cíleně pronesenou kletbu, jejímž smyslem bylo nenáviděné osobě ublížit. 

Obraťme se tedy na informované zdroje, které by nám mohly při hledání pomoci. Definicí kletby 

je například toto: „Kletba je démonická aktivita, při které proklínající člověk může  vykonat zlo 

na jiném člověku. Kletbou člověk, uctívající démony, posílá démonskou manipulaci na dalšího 

člověka“. A dozvídáme se tady také, že „Spolupracovat s démony na trýznění lidí je ohavnost 

páchaná na lidech.“ To vše najdeme na:  (http://www.odkrytepravdy.cz/clanky/slovnik/kletba.html). 

Na stránkách Wikipedie se dále dozvídáme, že existují tři kategorie kleteb. Do kategorie III. 

spadají ty nejméně závažné kletby, jichž se všichni, často nevědomky dopouštíme, říkáme-li 

například o sobě, že: „já jsem hrozný, já už si nic nepamatuji, mám zase smůlu“ nebo o jiných  

„je to blázen, já bych ho nejraději…“ a podobně. Pak je zde kletby kategorie II. To jsou již  cílené 

kletby pronášené s úmyslem někoho poškodit nebo mu ublížit, kdy proklínající vědomě říká věty 

typu: „proklínám tě, ať máš smůlu v životě...“ nebo „přeji si ať zemřeš“. A kletby I. kategorie jsou 

ty nejhorší, často objednávané na zakázku u profesionálního mága.  To vše najdeme na: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnictv%C3%AD  V našem případě tedy šlo 

                                                           
4
 ) Kaple byla a je majetkem města 

5
 ) Má to jakousi logiku: proč prodávat do obyčejných bazarů, když v Polsku se plotí zlotem! To přece věděl už 

hrabě Zeppelin v Cimrmanově hře Hospoda na mýtince…   

http://www.odkrytepravdy.cz/clanky/slovnik/kletba.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnictv%C3%AD


evidentně o kvalitně provedenou a bravurně zvládnutou kletbu II. kategorie. Tak kvalitně, že by 

to žádný nepoučený laik, nováček nebo samouk, bez předcházející praxe určitě nezvládl. Na 

stránkách Wikipedie se dále dozvídáme, že „Proklínání bývá práce mága, čaroděje nebo 

v případě, že proklínající osobou je žena, pak čarodějnice“.  A dále tady stojí: „K nejčastějším 

schopnostem přisuzovaným čarodějnicím patří záškodná, neboli černá magie jako 

jsou kletby nebo uhranutí.“  A objevuje se nám zde další termín, vyžadující bližší 

objasnění: černá magie. C. de Plancy ve svém Pekelném slovníku (1845, s. 529) uvádí: 

"Magie černá neboli ďábelská, vyučovaná ďáblem a praktikovaná pod jeho vlivem, je umění 

obcovat s démony s důsledkem učinit s nimi pakt a nechat si sloužit od nich tak, aby činili 

nadpřirozené věci." Zlo Černé magie bylo vždy spojováno s ďáblem. Praxe černé magie je 

spojena s fantaziemi plynoucími ze všeho, co v sobě člověk musel potlačit (viz již dříve zmíněné 

městnání afektu), co si člověk musel odepřít, co mu nebylo dovoleno nebo dopřáno. K. 

Seligmann (1948) naznačuje, že nástrojem černé magie byl vždy ďábel, neboť její díla vycházela 

vždy jen z aktivace vlastních animálních sklonů. A ďábel  (z řeckého diabolos) je ztělesněním 

člověku nepřátelských sil.  Diabolos  je odvozeno od slovesa diaballein, jež znamená žalovat, 

obviňovat, klamat. Ďábel vystupuje v různých rolích jako odpůrce 6), žalobce a pomlouvač, zlý 

duch. A na webových stránkách http://xman.idnes.cz/jak-se-vymita-dabel-v-cesku-dc8-/xman 

styl.aspx?c=A080505_101328_xman-styl_fro    se dále dozvídáme jaké jsou projevy posedlosti 

ďáblem: Náhlé záchvaty zloby, silné svalové křeče, až nadlidská síla, obscénní chování, také 

zmatené mluvení, a podivně (až nelidsky) znějící řeč. Ďáblem posedlá osoba propadá 

nekontrolovatelným záchvatům zuřivosti, při nichž neuvěřitelně, často i několik 

hodin vřeští a netušenou silou útočí na vše kolem sebe. Vytrvale se sápe na ty, jež 

považuje za své nepřátele, znesvěcuje náboženské předměty, stěžuje si na návaly 

nesnesitelného horka (vzpomeňme na až neskutečně rudou barvu tváří té osoby). Její hlas se 

rychle mění, jako by z ní hovořilo hned několik lidí. Je zastřený a děsivě hluboký, řeč je drzá, 

panovačná, plná vzteku a nechutností…  

 

Také tohle všechno jsme podvečer onoho 18. října zažili, toho všeho jsme byli svědky. Při snaze 

vysvětlit si to, k čemu onoho večera došlo se přidržme raději exaktního, vědeckého vysvětlení 

celé té prapodivné události. Zůstaňme při tom, co o afektech, nenávisti, vzteku a jejich vnějších 

projevech říká prof. Kohoutek.  Nešťastníky takto postižené nám nezbývá než politovat, protože 

ani oni sami se sebou to nemají lehké.  Ale na druhé straně – mějme se raději na pozoru. Neboť 

čert (natož pak diabolos) nikdy nespí a „odpurce“ o sobě dal vědět už opakovaně. V jednom 

případě dokonce i písemně.  Což může mnohé napovídat. Takže… co kdyby to vědecké vysvětlení 

nebylo úplně správné? No, a já už se s tím nějak srovnám. 
Petr Zahnaš 

místopředseda Občanského sdružení Zálužné 

 

Dodatek 
Tento článek je zde umístěn pro jeho informační a obsahovou stránku.  Ale dalším, neméně 
důležitým důvodem pro jeho uveřejnění, jsou také množící se dotazy čtenářů. Tážete se, proč je 

                                                           
6
)  Vzpomeňme, že ten, kdo dne 13.4.2013 napsal jakési nechutnosti na webové  stránky našeho občanského 

sdružení (viz: http://os-zaluzne.webnode.cz/kniha-navstev/) sám sebe také označil slovem „odpurce“. Což může 

v těchto souvislostech mnohé napovídat.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kletba
http://xman.idnes.cz/jak-se-vymita-dabel-v-cesku-dc8-/xman%20styl.aspx?c=A080505_101328_xman-styl_fro
http://xman.idnes.cz/jak-se-vymita-dabel-v-cesku-dc8-/xman%20styl.aspx?c=A080505_101328_xman-styl_fro
http://os-zaluzne.webnode.cz/kniha-navstev/


v tiráži Pivního listu napsána věta, obsahující sdělení o tom, že „zodpovědný redaktor je zbaven 
zodpovědnosti v souvislosti se ztrátou způsobilosti k právním úkonům, v důsledku toho, že byl 
proklet.“ Ano, byl prokletý, je tomu tak. Tato informace je i ve 21. století pravdivá a bližší 
okolnosti celé záležitosti objasňuje právě výše uvedený článek. Ten je také pravdivý, i když jej 
napsal ten, kdo byl oficiálně, před zraky veřejnosti, na úřední půdě proklet. Čímž jeho 
důvěryhodnost pochopitelně klesla a nyní se limitně blíží nule. Napsal ho ten, na něhož byli 
sesláni démoni a jiné mocnosti, které mu měly a doživotně mají i dále intenzivně škodit. Proto 
mu rovněž nemůže být vyčítáno, že o události na veřejné schůzi informuje formou tohoto článku. 
Neboť tak jedná v prudkém hnutí mysli, které je a doživotně bude důsledkem prokletí. Navíc se 
tím také odhalila identita odpovědného redaktora. 
Z důvodů preventivních je však pro všechny lidi důležitá následující informace: Osoba, která 
vládne popsanými nadpřirozenými schopnostmi a neváhá jich používat, žije mezi námi. Ona 
vědomě, adresně a cíleně na lidi ve svém okolí sesílá kletby, jejichž smyslem je ublížit. Naštěstí 
ne pořád, ale do svého rekreačního objektu čas od času bohužel dojíždí. Takže potenciálně jsou 
ohroženi všichni, kdo by se s ní mohli nyní i v budoucnu setkat. A že to, co dělá, ovládá naprosto 
suverénně, o tom se měli účastníci veřejné schůze možnost osobně přesvědčit. A svědčí o tom 
také to, že autora článku proklela tak kvalitně a důkladně, že dnes píše to, co píše. Protože jinak 
by ho to ani nenapadlo.   
 
 
 
 

 

 


