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něny prozatímní závěry šetření, které má 
obvinění prozkoumat. Zpráva obsahuje 
příběhy žen, které tvrdily, že je Mipham 
rinpočhe sexuálně napadl, když se opil 
na večírcích pořádaných pro úzké vede-
ní organizace. 

Mipham se k případu vyjádřil slovy: 
„Byly doby, kdy jsem vstupoval do vztahu 
se ženami ze šambalského společenství. 
V nedávné době jsem se dozvěděl, že se 
některé z těchto žen se svou zkušenos-
tí svěřily s tím, že se kvůli těmto vzta-
hům cítí být zraněny. Nyní se veřejně 
omlouvám.“

Na stránkách Religion News Servi-
ce vyšel článek psychoanalytičky Pilar 
Jenningsové, která sama buddhismus ti-
betské tradice praktikuje. Uvádí v něm, 
že ji kauza nikterak nepřekvapila vzhle-
dem k rodinnému prostředí, ze kterého 
současný vůdce Šambaly vyšel. Jeho otec 
Chögyam Trungpa rinpočhe, který stál 
v čele komunity, jež se tenkrát jmenova-
la ještě Vadžradhátu, byl rovněž známý 
svými alkoholovými a sexuálními ex-
cesy, které vydával za projev „bláznivé 
moudrosti”. Jenningsová píše, že „pokud 
rinpočheho otec hledal útočiště před 
pocity samoty a odcizení ve vyhledávání 
sexu a alkoholu, (…) je více než možné, 
že jeho syn zdědil jak onu bolest z po-
citu přílišné osamělosti a obranu skrze 
sex a skrze fantazii být všemi žádaný, 
tak i zmírňování následných pocitů viny 
a studu pitím.“ A dodává, že z toho plyne 
poučení pro všechny náboženské komu-
nity: „Bez ohledu na to, jakou moudrostí 
učitel, pastor či imám disponuje, od psy-
chického trápení není ušetřen nikdo. (…) 
Velká obdarování duchovním vhledem 
mohou s psychologickými i psychiatric-
kými onemocněními koexistovat.“ 

Z Náboženského infoservisu 
(info.dingir.cz) vybral Miloš Mrázek.

ČESKO VE ZPRÁVĚ O STAVU 
NÁBOŽENSKÉ SVOBODY 
VE SVĚTĚ
Na stránkách Náboženského infoservisu 
jsme informovali o historickém summitu 
pořádaném americkým ministerstvem 
zahraničí u příležitosti dvacátého výročí 
vydávání Zprávy o mezinárodní nábo-
ženské svobodě (International  Religious 
Freedom Report). Na vytváření zprávy se 
podílí americké ambasády po celém svě-
tě. Mají za úkol ve spolupráci se státními 
a nevládními organizacemi sledovat stav 
náboženské svobody v místech svého 
působení. Česku letošní zpráva věnuje 
12 stran. Po úvodním představení nábo-
ženské demogra ie a právního postavení 
náboženských organizací si opakovaně 
všímá procesu majetkového vyrovnání 
státu a církví, dále je stručně zmíněn 
stav žádostí o registraci dvou ke kon-
ci roku 2017 čekajících náboženských 
společností: Thérvádový buddhismus 
a Kněžské bratrstvo sv. Pia X. (obě byly 
letos již zaregistrovány) a čtyř skupin, 
jimž byla žádost zamítnuta: Lvi kulaté-
ho stolu – Řád Zemí Koruny české, Spo-
lečenství buddhismu v České republice, 
Konopná církev a Cesta Guru Járy. Po-
sledně jmenované skupině je ve zprávě 
věnován největší prostor, jelikož proti 
zamítnutí podala žalobu a stěžuje si na 
diskriminaci. Už v loňské zprávě (tedy za 
rok 2016) byla citována slova předsedky-
ně Českého helsinského výboru: „Nikdy 
jsem se v České republice nesetkala s tak 
komplexním případem diskriminace, co 
se týče náboženství.“ Dále je ve zprávě 
zmíněna kauza bývalého židovského 
hřbitova v Prostějově a projevy antise-
mitismu, které ji doprovázely, a rozsudek 
v případě školy žalované muslimskou 
studentkou za zákaz nošení šátku.

Zvláštní pozornost je věnována proje-
vům politiků. Jsou citováni M. Zeman a B. 
Sobotka odmítající muslimskou imigraci 
i kampaň T. Okamury slibující zákaz is-
lámu. Jsou zmíněny i dvě právní kauzy 
Martina Konvičky, podmíněné odsouzení 
A. Bartoše za antisemitské výroky a ak-
tivity hnutí Blok proti islamizaci a DSSS. 
Z politiků jsou dále zmíněni J. Kubera 
a D. Herman a jejich účast na pochodu 
proti antisemitismu.

Zpráva obsahuje i statistiky útoků, 
které charakterizuje jako nábožensky 
motivované: S odvoláním na statistiky 
nevládní organizace Iustitia uvádí, že 
došlo ke 22 útokům na muslimy, 10 pro-
ti židům a ve dvou případech byli oběti 
křesťané.

V návaznosti na IRFR vychází ještě 
další zpráva, kterou má na starosti další 
úřad, a to Komise pro náboženskou svo-
bodu. Tato zpráva obsahuje už jen státy, 
které vykazují vysokou míru náboženské 
nesvobody. I v ní  se letos jméno Česka 
objevilo, avšak z jiného důvodu: v souvis-
losti s případem misionáře Petra Jaška, 
který byl vloni odsouzený za údajnou 
špionáž v Súdánu.

KAMPAŇ METOO A ŠAMBALA: 
SAKYONG MIPHAM 
RINPOČHE ODSTOUPIL 
Z VEDENÍ ORGANIZACE
Hnutí Šambala (Shambhala) je vedle 
Bud dhismu Diamantové cesty nejrozší-
řenější skupinou tibetského buddhismu 
na Západě. Po světě má více než 200 me-
ditačních center. V poslední době hnu-
tím otřásal skandál kvůli obviněním ze 
sexuálního zneužívání, kterého se měl 
dopouštět samotný jeho vůdce (sakyong) 
Mipham rinpočhe. Ten minulý týden od-
stoupil ze své pozice poté, co byly zveřej-
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