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N a termínu schůzky se do-
mlouváme přes Facebook, 
a Mi Ra Ahimsa („ahimsa“ = 

nenásilí) si určuje jedinou pod-
mínku – aby v den mé návštěvy 
bylo hezké počasí. Modlím se, aby 
v domluvené úterý bylo hezky, 
neb hledat ve svém uspěchaném 
životě jiný volný den ještě před tím, 

než půjde Kmen do tisku, by byl 
oříšek. „Kdybych tam nebyl, zavolej 
směrem k Praze: ‚Míro!‘, a já přijdu.“ 
Jsem zvědavá a těším se, co mě čeká.

Modlitby byly vyslyšeny, v úterý je 
počasí jako malované. Dorazím au-
tobusem na domluvenou zastávku, 
Mi Ra tam není. Chvíli se procházím 

a čekám, jestli se odněkud nevyno-
ří. Najednou zaslechnu zvuk kytary, 
který mě dovede k hubenému muži 
středního věku s dlouhými vlasy 
i vousy, nestříhanými nehty a vese-
lým úsměvem. Připomíná indické-
ho asketu. Ač podzim je již v plné 
síle, Mi Ra sedí polonahý a bosky 
na slunci. „Tak kam půjdeme?“ ptá 
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V poslední době se z médií dovídáme o rostoucím počtu lidí, kteří se rozhodli žít úplně bez peněz. Neplatí 
si pojištění. Jedí a oblékají to, co najdou, dostanou za práci, výměnou či z dobré vůle. Zpravidla se tak 
rozhodují z morálních důvodů. Propagací tohoto životního stylu jsou známi například Mark Boyle, Ra-
phael Fellmer nebo Daniel Suelo, jsou ale mezi nimi i Češi. Jednoho z nich jsem se vydala navštívit…
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se. „Já nevím, kam chceš.“ „Já mám 
tady víc míst, kam chodím.“ „Tak 
půjdeme na to nejhezčí.“ „Tak jo, 
ale nejdřív si to prohlídni a vyfoť 
tady.“ Bydlí v podkroví malé kůlny, 
kterou dostal k obývání na zahradě 
opuštěné vily. Útulně si ji vybavil 
matracemi, dekami a drobnostmi, 
které našel v kontejnerech. Když 
prší, tráví většinu času právě tady 
a medituje.

Zamíříme na lesní mýtinu s krásnou 
vyhlídkou. Cestou hledáme merlík, 
častou Mírovu potravu. „Dřív jsem 
jedl hlavně kopřivy, ale teď jsem 
objevil chuť listů merlíku, a často 
je jím.“ Ale nenacházíme jej. „Proč 
ses rozhodl žít bez peněz?,“ ptám se. 
„Mě peníze nikdy nezajímaly.“ „No 
dobře, ale narodil ses do světa, kde 
se peníze běžně používají, musel 
ses přeci někdy rozhodnout, že se 
jich vzdáš, ne?“ „No tak jak říkám, 
nikdy mě nezajímaly. Zjistil jsem, 
že mi stačí tři tisíce, pak to byla jen 
tisícovka, a pak jsem si uvědomil, 
že je vůbec nepotřebuju.“ Rozhod-
nutí žít bez peněz je ale v Mírově 
životním stylu jen jednou z mnoha 
nitek. „Svým životem především 
nechci vytvářet ekostopu. Žiju 
devět let bez peněz, protože samo 
použití peněz už ekostopu vytvá-
ří. Nepotřebuju je. Žiju z odpadu 
a z přírody (tzv. freeganismus, 

pozn. red.). Žiju zdravě, abych nebyl 
nemocný, cestuju pěšky, oblíkám se 
z přírody nebo z popelnic. Příroda 
dává všechno zadarmo a v odpadu 
už stejně všechno je.“ „Předpoklá-
dám, že si neplatíš ani zdravotní 
pojištění, takže ti vlastně narůstá 
dluh…“ „Nevím, proč bych ho měl 
platit. Nikomu nic nedlužím. Když 
jsem se rozhodl žít tímto způso-
bem, šel jsem na úřad a řekl jim, že 
nemám peníze, takže platit nemůžu. 
Ale paní v kanceláři se jen rozči-
lovala, že to nejde. Žil jsem tehdy 
v Miladě (Milada = známý pražský 
squat, pozn. red.) a nechtěl jsem mít 
problémy, tak jsem tři měsíce každý 
den sbíral vratné lahve, abych si 
na pojištění vydělal. Za tři měsíce 
jsem takhle vydělal tu tisícovku, 
co byla potřeba na měsíc pojištění. 
Nakonec jsem toho nechal. Ve Špa-
nělsku to maj zařízený tak, že kdo 
je nemajetný, ten pojištění platit 
nemusí. Tady to nejde. Tady je lidem 
upíráno právo nevlastnit majetek.“ 

Na chvíli se zastavíme a Mi Ra mi 
ukazuje největší skládku za Pra-
hou: „Vidíš támhleten kopec, 
na kterým jsou vysázený stromy? 
To jsou tuny odpadu zasypaný 
hlínou, na nich další tuny odpadu 
zasypaný hlínou a tak dál. Jak to 
uvnitř všechno tleje, vychází z toho 
kopce spousta tepla a musí tam být 
průduchy, které to teplo odvádí.“ 
Paradoxně ve mně tato strašná 
skládka, která vypadá jako hezký 
kopec, budí sympatie a zdá se mi, 
že Míra to vnímá podobně. 

Slunce svítí, jako by snad ještě ani 
nebyl podzim, a Míra to oslavuje 
veselým pobíháním tak, jak ho 

To jsou tuny odpadu zasypaný hlínou, na nich další tuny 
odpadu zasypaný hlínou a tak dál. Jak to uvnitř všechno 
tleje, vychází z toho kopce spousta tepla.
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BOYLE Mark. Muž, který se zřekl 
peněz a přežil. Brno: CPress, 
2014.
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Bůh stvořil a občas mezi větami 
spustí nějakou písničku na rozla-
děnou kytaru. „Kytar jsem našel 
v popelnicích už nespočet,“ povídá. 
Pak vytáhne PETláhev se zářivě 
zelenou tekutinou uvnitř a pije. 
Nestačím se divit, a tak mi vysvět-
luje: „Nedávno jsem našel v kon-
tejneru několik obrovských kvádrů 
z hmoty, co se z ní vyrábí bonbóny 
a lízátka. Tak jsem to dal rozpustit 
do kýblů a dělám si z toho šťávu.“ 
Dává mi ochutnat a chutná to 
jako… no jako rozpuštěné bonbóny. 
„Čokolády a různý sladkosti člověk 
vykontí nejčastěji. Jednou jsem 
týden jedl jenom čokolády, až mi 
z toho bylo špatně. Naštěstí jsem 
potkal jednu Francouzku, která 
zase vykontila spoustu slanýho. 
Tak jsme to vyměnili a byli jsme 
oba spokojení.“ 

Spokojenost a žití v přítomnosti 
jsou podle Míry atributy života 
bez peněz. Ale z představy beze-
kostopového životního stylu v har-
monii s přírodou pro něj vyplývá 
kromě nepoužívání peněz několik 
dalších zásad, kterými se řídí:

 „Neberu léky, drogy, nekouřím, 
nepiju alkohol, kávu, čaj, nepiju ani 
nejím nic teplého, nerozdělávám 
oheň. V zimě netopím, v noci ne-
svítím, protože respektuji přírodní 
řád – delší noci v zimě, kratší v létě, 
světlejší o úplňku, zima v zimě, 
teplo v létě… Tmu nebo zimu lze 
využít k introspekci, zvnitřnění 
a zklidnění. Čekání na denní světlo 
tě učí trpělivosti. Neochlazuju ani 
prostředí ani pití nebo potravu. 
Cestuju pěšky, žiju v přírodě.“

 „Nepřikrašluju tělo malováním, 
voněním, barvením, tetováním, 
dredy, ozdobami, stříháním vlasů, 
vousů nebo nehtů. Tetování mám 
ještě ze kdysi.“

 „Snažím se žít jednoduše. Nezatě-
žovat životní prostředí, neplýtvat, 
nepoužívat elektřinu, auta, leta-
dla… Zatím jsem ještě nedospěl 
k úplnému převedení svých ideálů 
do praxe – občas jdu na univerzi-
tu na internet, nebo když někam 
spěchám, jedu stopem. Ale i to bych 
chtěl časem změnit a žít co možná 
nejvíc jen v přírodě.“

Blíží se večer a Míra mi ještě ukazuje 
další oblíbená místa v lesích včetně 
toho, kde má postavený stan. Jdeme 
pěšky do Suchdola, kde si vykontí-
me večeři. Avokádo, banány, citrony, 
tři druhy paprik a jogurt. Všechno 
k nerozeznání od zboží v obchodě. 
Míra mě ještě doprovodí na autobus 
a já se těším z hezky stráveného dne 
a nového kamarádství… 
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Tmu nebo zimu lze využít 
k introspekci, zvnitřnění 
a zklidnění. Čekání na den-
ní světlo tě učí trpělivosti.
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Otázky k diskuzi:
Bylo by možné, aby bez peněz žili všichni lidé? Proč ano/proč ne? 
Jak by dnešní společnost bez peněz fungovala?
Jakými zásadami bezekostopového života by ses mohl/a inspirovat, 
abys snížil/a dopad svého jednání na životní prostředí?

Film Youtube – Jako ptactvo nebeské
Film Youtube – Mira Ahimsa
Povídání o Raphaelu Fellmerovi (Berlíňanu, který žije 
bez peněz i se svou rodinou) – bit.ly/RaphaelFellmer
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