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Kravinky aneb pokus o humor 

Aprílová kachna: ztracené vojsko 

U příležitosti recesistického státního svátku 1. Apríla je třeba uvést na pravou míru, jak to ve 
skutečnosti bylo s vojskem Generála Vyvadila. Pan generál nenechal nic náhodě, povolal své věrné 
vojsko složené z dobrovolníků a dovolenkářů. Pro jistotu, kdyby děngi nedošly či posli pošli, 
vyjednával i posily z řad Blanických rytířů.  

Jenže chybička se vloudila – gramatická. SMS ve znění „Sejdeme se v Ruzini“ naprosto rozložila 
připravené vojsko. Navigace si s tím nedokázaly poradit, některé navigovaly do Rimini (Itálie)                       
a některé to záhadné slovo dešifrovaly jako Gruzii. Takže vojsko bylo před bitvou značně 
dezorientované a valná většina se rozhodla zůstat doma nebo v práci.  

Situaci nezachránili ani Blaničtí rytíři. Svatý Václav se rozhodl, že povolat rytíře smí jen český král. A to 
nejde, když na Hradě je jen příslušník nižší šlechty.  

Tak pro příště, aby Pražská lumpenkavárna nezvítězila tak snadno a bylo možno povolat Blanické 
rytíře, musíme mít krále. Navrhujeme do této funkce Martina Konvičku. Jeho Veličenstvo Martin I. 
Konvička bude u lidu oblíben. Již prokázal, že umí ke shromážděnému lidu promluvit a také svedl 
zásadní mediální bitvu s lítou saní v Hydeparku.  

Sice není z Poděbrad, ale za to žije v Českých Budějovicích a tam by chtěl žít každý (kromě Vavrocha). 
Myslíme si, že král Martin I. Konvička zaboduje zejména u žen, neboť je může lákat na svou sbírku 
motýlů. 

Generálu Vyvadilovi navrhujeme Kurs české gramatiky. Jakmile tohle realizujeme, tak nějaký další 
konvoj nemá šanci! 

Bizarní reality show, filmové a jiné hlášky 

Zaznamenal jsem z upoutávek, že se opět rozjíždí bizarní reality show „Výměna manželek“. Co je 
motivací k účasti? Peníze? Patnáct minut slávy? Nebo něco jako: moje žena, která mě za všechno 
kritizuje, by měla jít na stáž k nějakýmu tyranskýmu alkoholikovi, aby si mě pak víc vážila, nebo 
naopak motivace ženy ve smyslu to jsou všichni muži takový hovada, jako ten můj?  

V každém případě je to výrazná změna prostředí, která může být až traumatická, někomu však může 
otevřít oči. Přiznám se, že jsem kdysi pár dílů viděl, teď spíše jen zahlídnu upoutávky. Co zajišťuje 
sledovanost takového pořadu? Radost z cizího neštěstí? Porovnat si jak žijí v jiných rodinách? Nebo 
voyerismus? Inu každý máme svůj životní styl, nějaké prostředí vzájemných vztahů v rodině, tu 
volnější, tu přísnější, tu hraje větší roli obsah, tu forma. Nechť si každý žije, jak chce, ale proč máme 
tendenci poučovat a vnucovat druhému svůj styl? Proč hodnotíme a soudíme? 

V naší rodině jsem výkonný umývač nádobí a obstojný zametač. Ke sporáku se stavím v době největší 
nouze, jsem v pozici třetího hokejového brankáře na MS připraven na střídačce. A vztah k dalším 
domácím pracím lze charakterizovat hláškou Daniely Kolářové z Vratných lahví: „Žehlils někdy?“ 

V situacích, kdy člověk má snahu reagovat na něčí rady a soudy (dřív bych se hádal, dnes nad tím 
mávnu rukou) si vzpomenu na geniální hlášky z filmů, kterými se dá vtipně dotyčná osoba 
odpálkovat. 

„To neřeš!“ „Na to ti sere Bílej Tesák“. „Nepotěšil jste mne, ani já Vás nepotěším“. „Kde udělali 
soudruzi z NDR chybu?“ Je to pár příkladů, jde jen o to, jak geniální hlášky v kontextu geniálně využít 
k ukončení dialogu, nebo ke změně tématu rozhovoru.   

Jo, a pokud nechápete (podobně jako autor), co tím chtěl básník říci, pak tu mám jednu hlášku 
z Knoflíkářů na závěr „Nežere maso, nechápe vtip“. 
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Czech Kingdom, to zní hrdě! 

Učil jsem na gymnáziu v době, kdy se chystaly přímé volby prezidenta. Když se mě děti ptaly, koho 
budu volit, říkal jsem, že bych nejradši nikoho, protože bych si přál krále. Ale když už, tak bych byl 
spíše pro prezidentku (a tak jsem si v prvním kole vybral Zuzanu Roithovou). A pak přišlo druhé kolo, 
tam byla volba jasná (buď anebo). Studenti, jak známo, fandili Karlovi s čírem. Volit mohli jen ti 
dospělí (převážně maturanti), ale zajímalo to i ty mladší. Ve své třídě jsem měl zvláštního kluka. Na 
tašce nosil fotku Miloše Zemana. A tak se mě v jiných třídách ptali: „co ten zemanovec ve vaší třídě 
pane učiteli?“ Já jim odpověděl: „já s ním moc nesouhlasím, ale líbí se mi na něm ta odvaha jít proti 
proudu a hrdě se k tomu přiznat“.  

Náš prezident občas rád provokuje a tak zažíváme mediální přestřelky jeho odpůrců a příznivců. 
Všimli jste si, že téměř vždy se vymezujeme proti někomu, něčemu? Společný nepřítel spojuje. Ale 
dokážeme se spojit pro něco? Vždyť prezidenta nakonec nemusíme mít vůbec. Můžeme mít krále 
(nebo královnu). 

Stačí, když v příštích volbách zvolíme (většina z nás) Korunu Českou. Ta má jednoduchý, srozumitelný 
program: obnovu Českého království. A teď si představme, co by to přineslo. Mělo by to své výhody               
a nevýhody. Asi největší nevýhodou (a nepohodlím) by jistě byla výměna dokladů, také z hlediska 
státu by se leccos muselo vyměnit. Ale pak to má i své výhody: ušetřilo by se na prezidentských 
volbách, byla by přijata nová ústava a nový právní řád (mohl by se výrazně zjednodušit), nemuseli 
bychom mít např.: dvoukomorový parlament i královských úřadů by mohlo být míň. Království by 
nemuselo být vázáno mezinárodními smlouvami a závazky. Dalo by se např. vystoupit z EU, z NATO, 
pokud by to bylo žádoucí. Nová měna by mohla být navázána na novou měnovou soustavu, pokud by 
se ta stará zhroutila.  

Největším úskalím bude výběr (volba) nového krále. Mohli bychom vybrat někoho z tradičního 
českého šlechtického rodu (nutnou podmínkou by bylo, aby měl následníky), či někoho z Poděbrad: 
to se už osvědčilo (ze hry Divadla Járy Cimrmana: „České nebe“). 

Byli bychom pak hrdým národem, neb Czech Kingdom, to zní přeci hrdě! Na(ne)štěstí je to jen sci-fi. 
Ačkoliv nikdy neříkej „nikdy“.      

Finanční poradci, táhněte do háje! 

Nedávno jsem jednal s finančním poradcem a také jsem s radostí shlédl film „Šakalí léta“. Spojení 
v názvu článku s částí textu písničky z filmu tak není náhodné. 

Naštěstí se vše vyřídilo telefonicky. Ale od začátku. Již léta si platím důchodové připojištění, tzv. třetí 
pilíř. Zatímco já platím pořád stejně, stát, jak je jeho zvykem, mění podmínky. A tak jsem se od 
poradce telefonicky dozvěděl, když platím pětistovku měsíčně, krátí se mi státní příspěvek                              
a přicházím tím o peníze. A nyní ta neodolatelná nabídka: když budu platit 2x tolik, budu mít 
příspěvek v maximální výši. No, nekupte to, když je to tak výhodné. Chvíli jsem se zamyslel a v hlavě 
mi běželo: ten člověk si snad ze mě dělá srandu? Do telefonu jsem nahlas řekl: „poslyšte, Vy mi 
nabízíte něco, jako nechci slevu zadarmo“. Mladíka na druhém konci to pobavilo, nicméně povídku 
Š+G neznal.  

„Já zaplatím šest tisíc ročně navíc, abych si polepšil o necelou tisícovku? Tomu se říká fantastická 
nabídka“. „Ano, ale ty peníze Vám zůstanou, zhodnotí se Vám k důchodu“, přesvědčuje poradce. 
„Zítra tady nemusím být a dnes tu pětistovku potřebuji víc, živím dva studenty“, kontruji. Poradce se 
ještě snaží snížit částku a s tím alikvotně i příspěvek. Už mne to nebaví a tak navrhnu: „můžeme to 
nechat tak, jak to je?“ „To samozřejmě můžeme, ale uvědomte si, o co přicházíte“ snaží se nepřijít o 
provizi či odměnu poradce. „Tak to ukončíme! Dohodneme se tak, že to necháme, jak to je. Já 
nepřestoupím jinam a vy mě necháte už na pokoji“. To funguje. Možná by pomohlo poslat ho do háje 
hned a típnout. To bych si ale neužil marné snahy poradce a svého malého vítězství.  
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Ovšem současné vítězství je vykoupeno prohrami v minulosti. Životní zkušenost je poučením z chyb. 
Milí finanční poradci, pojišťováci a další prodejci a nabízeči, u nás nezvoňte a nevolejte, máte to 
marný. 

Ať jsem u vás klidně za blba. Jen nevím, jestli za blba, který nepochopil vaši úžasnou nabídku, nebo za 
blba, který se nenechal zblbnout. 

O zakletém kufru 

Jde o kufr našeho skoro 11 let starého auta. V polovině března jela má dcera se svým klukem k mému 
bráchovi na chatu do Krušných hor. Tam cestovali hromadnou dopravou asi čtyři hodiny.  

Byli jsme domluveni, že si poslední den jejich pobytu tam pojedeme se synem zalyžovat a zpět je 
vezmeme autem. Klukovi bylo špatně a tak jsem vyrazil ráno sám. Otevřel jsem kufr auta, hodil tam 
lyžáky a nasunul do auta vak s lyžemi. Dojel jsem na místo a chtěl otevřít kufr. Nešlo mi to. Po 
několika marných pokusech, jsem na parkovišti ostatním předvedl, jak umím vytáhnout lyže zadními 
dveřmi a sklopením sedačky se dostat i k lyžákům. Pak jsem vyrazil na sjezdovku a užil si to. Po 
návratu k autu jsem ještě zkusil kufr, zda si to nerozmyslel. A tak jsem soukal lyže dovnitř zadními 
dveřmi. Pak přišla dcera s přítelem. Zkoušeli to také, ale ani jim nešel kufr otevřít. Jeli jsme domů. Pak 
to byla jen veselá příhoda, vždy do té doby, než jsme chtěli dát něco do kufru. Tak kufr zkusila otevřít 
i manželka a posléze tchán. Nic. Pak jsem asi tři týdny sháněl automechanika: sousedova syna 
Tomáše, který už s nimi nebydlí, ale mám na něj číslo. Nevím, jestli působí už Alzheimer, ale neustále 
jsem zapomínal mu zavolat. Auto prostě nepotřebuji denně, spojil jsem se s ním až předtím, než jsem 
jel měnit zimní kola za letní (kola skladuji v domě ženiných rodičů v jiném městě). Bohužel Tomáš 
neměl čas a tak jsem pro hever a klíč lezl opět přes sedačky.  

Konečně na začátku května jsme se domluvili, předal jsem mu klíče od auta a techničák. Za chvíli 
telefon: „vykoukni z balkonu“.  Podívám se z balkonu a vidím Toma, jak zvedá (otvírá a zavírá) kufr. 
Běžím dolů, ukáže mi malý grif (tady trochu zatlač), a že jsem tam měl skřípnutej takovej malej pásek. 
Inu fachman. Po sedmi týdnech můžeme konečně používat kufr.  

Pro nás je to záhada a mladý automechanik kouzelníkem. Asi to auto na nás bylo naštvané a trochu si 
s námi pohrálo. Ale jen trochu, jezdilo spolehlivě, jenom nějak (pro nás) zaklelo ten kufr.   

Země žlutá, domov můj! 

Začínají žloutnout pole a Česko se, jak je už nějakou dobu zvykem, promění v žlutý ráj to na pohled. 
Řepka olejka, nejoblíbenější rostlina českých zemědělců, zisk zaručen. Jistě ji má v oblibě i český 
ministr financí, který ji pomohl prodloužit život. 

Je to hezké z pohledu z letadla, nicméně chtělo by to i jiné barvy, taková zelená by se hodila. Však ta 
byla před rozkvětem, co chcete? Diverzitu, česky pestrost, tj. také něco jiného: obilí, vojtěšku, 
cukrovku, brambory, pastviny. 

Jako vše, tak i řepka má své negativní i pozitivní stránky. Hlavní přímé nevýhody jsou, že zvěř se 
řepkou přiotráví a hrozí eroze půdy především na svazích. Nepříjemné jsou i problémy u některých 
dieselových motorů. 

Naopak má to i pozitivní přínos: zemědělci a zaměstnanci továren zpracovávajících řepku jsou 
spokojeni. Hlavně Agrofert se může tetelit blahem. 

Osobně oceňuji jiný, málo viditelný přínos, výnosná řepka pomáhá zpomalovat úbytek zemědělské 
půdy. Jinak by ten proces plíživé betonizace asi nabral víc na obrátkách.  

V okolí dálnic v blízkosti Prahy pamatuji krásná pole, kdeže staré časy jsou, dnes tam jsou místo polí 
sklady (tedy logistická centra), satelitní výstavba, obchodní centra, silnice a parkoviště. Samej beton a 
asfalt. Kam se má ta voda vsakovat? Zlatá řepka, tedy žlutá.  
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Kdyby se přizpůsoboval text hymny současnosti, tak radši budu zpívat země žlutá, než země skladů či 
země skládek. Ovšem země blbů, domov můj, má také svůj (smutný) půvab. 

Prezidentské lavičky, ulice, nádraží, letiště….   

Tak už ji mají i v Karlových Varech. Havlovu lavičku. Opravdu si nejsem jistý, zda bývalého prezidenta 
uctím svou zadnicí. Takový holub s tím nemá žádný problém, ať jde o lavičku či sochu jakkoliv 
významného člověka, prostě se na to vykálí.   

Napadlo mne, jestli taková významná (exkluzivní a jistě drahá) lavička není jen na koukání, na odiv                
a (snobské) pochlubení se v kavárně, ve smyslu: „ tak si představ, že jsem se byl podívat na tu 
Havlovu lavičku ve Varech“. To už je hodné kavárenského obdivu a navíc dotyčný ční na 
společenském žebříčku o stupínek výše, než ti, co tam ještě nebyli a to už nemluvím o těch 
ignorantech, které ani nenapadne zajet se tam podívat. 

Po prezidentech se houfně pojmenovávali ulice. Za socialismu tak časté ulice Gottwaldovy se po roce 
89 změnily na Masarykovy a Benešovy. Dokonce i na Havla došlo. Na Zemana s Klausem si budeme 
muset ještě nějaký čas počkat (dosud žijí). 

Docela příznačné je, že Masaryk má nádraží a Havel letiště. V období první republiky byla železnice 
strategicky významná a prezident Masaryk rád cestoval po vlasti vlakem. Dnes spojení s vnějším                 
a dalekým světem představuje letecká doprava. Tak jsme v Praze světoví, své letiště má např.: 
Charles de Gaulle a J. F. Kennedy. Jak známo VH měl rád USA a naopak, takže letiště Václava Havla 
opravdu sedí. 

Že bych si doma také pojmenoval lavičky či nábytek? Bylo by to však bez cedulek a v soukromí. A tak 
bych mohl jména občas střídat. Stará lavička na zahrádce opatřená relativně novým nátěrem by 
mohla být zrovna ta Havlova. Obvykle na ni spočinu znaven po sekání trávy či rytí záhonků.  Dále bych 
mohl mít třeba Masarykovo houpací křeslo, gauč Edvarda Beneše a záchodovou mísu Klementa 
Gottwalda. 

Čtvrtníčkova televize, aneb kousek České sody se vrátil 

Už je to „pravěk“, co jsem objevil Petra Čtvrtníčka jako zvláštního zprávaře v satirickém pořadu 
„Česká soda“. A nyní po letech na aktuálně.cz na mne vykoukl opět. A tak jsem se podíval.  

Petr Čtvrtníček zde obnovil v malém Českou sodu, představuje se v roli moderátora své vlastní 
televize: ČTTV. Jde o nekorektní sestřih, kde se Čtvrtníček ptá a jako odpovědi použije části 
skutečných odpovědí aktérů diskuse na DVTV. Musím říct, že některé „zmanipulované“ dialogy mi 
připadaly povedené a zasmál jsem se jim. Např. Martin Konvička zde byl představen jako ctitel 
islámské kuchyně a horlivý zastánce islámu. Myslím si, že má smysl i pro takto „neuctivý“ humor a 
věřím, že by se tomu sám zasmál. Úsměvné byly i díly s Ringo Čechem, prof. Knížákem a MUDr. 
Rathem. Čtvrtníček do „dialogu“ zakomponuje vzpomínku na Václava Havla a vždy se tam objeví 
titulek: „poplatek za užití jména Václav Havel byl uhrazen“. Je fajn, že se objevil satirický pořad, kde si 
někdo dělá srandu z lidské hlouposti.  

U Čtvrtníčkovy televize můžeme namítnout, že opakovaný vtip už není vtipem, ale vtipy se recyklují, 
často sedí i se změněnými aktéry či kulisami. A baví stále, jako dřív. Zajímavé je, že v českých zemích 
se humoru nejvíce daří, když je hůř. Za normalizace bylo tolik politických fórů a po revoluci jako, když 
utne.    

A v souvislosti s uprchlickou krizí se začínají objevovat nové vtipy, jako např. tento: „reportér ČT se 
ptá kolemjdoucího, zda uprchlíky přijímá a on odpoví, že samozřejmě ano a že si jednoho z Afriky už 
vybral, Radovana Krejčíře“.  

Petr Čtvrtníček na ten humor rozhodně není sám. Miloši Zemanovi už se tolik nedaří nás rozesmát 
jako dřív. Ale objevují se noví komici. A u komika je důležité, když říká něco opravdu směšného, aby 
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se u toho tvářil naprosto vážně. Nejlepší je v tomto směru nové umělecké trio „Tři Eš“ (Šabatová, 
Štětina, Šapiro).           

Když už nemůžeme nic moc změnit, tak se aspoň zasmějme. Tedy, můžeme něco změnit, resp. 
někoho: toho, co se na nás šklebí či mračí ze zrcadla. Tak se na něj usmějte, odpusťte mu tu jeho 
nedokonalost a hned (Vám) bude líp. A zkuste se usmívat na ostatní, třeba se přestanou mračit. 
Úsměv a smích je zkrátka nejlepší lék a předávkování rozhodně nehrozí. Případné vedlejší účinky jsou 
veskrze pozitivní.  

Fiktivní setkání po letech ….. 

Lidé se setkávají, scházejí, rozcházejí, nevidí se celou věčnost…a pak se zčistajasna potkají. A teď 
nastane okamžik pravdy: máme si dneska ještě co říct?  

Každý (i premiér a prezident) má své dávné spolužáky, kamarády. Může je potkat třeba na 
abiturientských srazech. Troufnou si např.: poslanci na takový sraz zajít? Asi jak kdo. 

Nedávno jsem se (tady) přiznal, že znám Šimona Pánka, tedy toho tehdejšího bezstarostného 
šestnáctiletého středoškolského studenta z počátku 80. let… Tak si přemítám (i díky publikovanému 
rozhovoru s ním a reakcí některých blogerů), jak by asi dopadlo naše setkání po letech na sklonku 
roku 2015. Představuji si dva možné, ale úplně odlišné scénáře. 

Rozrazím dveře jeho kanceláře, on zalapá po dechu „člověče, co si to dovolujete? Moment, někoho 
mi připomínáte… a už to mám! Nazdar, kde se tady bereš? Pojď, posaď se, co si dáš? Kávu, čaj“                     
a spiklenecky: „nebo něco ostřejšího? Whisky, koňak, šampus?“ 

„Když se neurazíš tak whisky“, odvětím a posadím se.  

Šimon nalívá whisky: „vzpomínáš na to, jak si nás přišel umravnit v Ostravě na kolejích na Ekofilmu                 
a pak ses ožral tak, až Ti bylo špatně, vole“? 

„To víš, to se nedá zapomenout. Taky jste mě ještě zelenýho vytáhli večer do kina.“ 

„Do kina? To už si nevzpomínám“. 

„ Na Tisícročnú včelu, to bylo ještě nesestříhaný a hrozně dlouhý.“ 

„Jo, a Romové chodili jen na tu první půlku. Když Dočolomanský skončil se šoustáním, tak šli domů“ 
(smích). 

„Cha, cha. To jo, ale tenkrát to byli cikáni“. „To víš profesionální deformace. Ale co jinak, jak se máš, 
co děláš, kde žiješ? Povídej co rodina, děti…“  

Tohle je můj pozitivní scénář. Existuje, ale i ten zcela opačný.  

Ve druhé variantě vcházím do dveří, on zalapá po dechu a pak spustí: „Okamžitě vypadněte, tady 
nemáte, co dělat. Zavolám na Vás ochranku“. 

„My se ale známe, pane řediteli“, pokouším se o smír. „Odkud?“ „Ze Zvířetic, to jste ještě chodil na 
gymnázium“. „Vážně? To už je dávno. To si nepamatuji. Počkat Vaše tvář je mi povědomá… A už jsem 
si vzpomněl, že Vy jste jeden z těch xenofobních pisálků na blogu idnes?“ 

„To taky“, přiznávám po pravdě. Bere telefon a než mne stačí vyvést tak ho slyším: „Ahoj Jaromíre, 
prosím Tě máme na seznamu toho Tichýho? Tak si představ, on je to prý můj známý. Dej ho do té 
lehčí skupiny“… „Nechci pro něj protekci, i Radek Polický mi potvrdil, že tenhle patří k těm 
umírněným. Není jako Konvička s Vojtekovou“. 

Fabulovat a vymýšlet si je tak krásné. Mě to zkrátka baví, úžasné je hlavně to, co si člověk může 
dovolit v přímé řeči.  Jak se říká, cesty Páně jsou nevyzpytatelné a o náhody zde není nouze. Takže se 
klidně můžeme někdy někde potkat a pokecat. Věřím, že by to bylo blíže té první verzi scénáře a o 
něco laskavější (slušnější). Pokud bych se Šimonem potřeboval mluvit, tak bych se snažil úplně 
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normálně se s ním spojit, poslat email nebo dopis, případně zatelefonovat. Věřím, že bychom i přes 
rozdílnost názorů dokázali diskutovat bez předsudků a ideologických manter. A srdečně se u toho 
zasmáli. Vždyť smích pomáhá překonávat bariéry. Já se smát nezapomněl. Pokud on ano, tak je to 
jeho problém. A já s ním nemusím ztrácet čas, protože mám těch smějících se kamarádů ještě dost. 

Kdo straší ve věži? 

Odpověď na tuto otázku závisí na tom, o kterou věž jde. Věže se tyčí k nebesům a je z nich krásný 
rozhled a je na ně krásný pohled.  

Do věží se zavírali nepohodlní, v pohádkách neposlušné princezny, věže sloužily k obraně a ochraně. 
Věže v historických městech jsou nádherné, ať již jde o zachovalé vstupní brány do města, věže 
dominantních kostelů, věže hradní či zámecké. Dnes jsou důležité věže většinou opravené a mnohé 
z nich i veřejně přístupné. Vystoupal jsem na mnoho věží u nás, třeba v Budějovicích, Krumlově, 
Karlštejně, Jičíně, Kolíně, Hazmburku, …. 

Mnoho věží má své starodávné příběhy, třeba Daliborka vypráví o tom, jak nouze naučila Dalibora 
housti. Fenoménem je určitě Praha. Stověžatá! Spousty překrásných architektonicky hodnotných, 
památných věží. Jistě se některých věží týkají i strašidelné příběhy. Dočetli bychom se o tom 
v mnohých knihách a řekli by nám o tom např. v Muzeu pražských strašidel. Strašidla jsou neviditelná, 
skrytá. 

Ovšem v jedné pražské věži se straší pravidelně. Každou neděli v poledne. Strašidla se neskrývají, mají 
svá jména a straší ve slušivých oblecích. Správně, je to televizní věž na pražském Žižkově. 

Kdo že bude ve věži strašit příště? A komu z toho bude týden strašit ve věži?  

Milion dolarů a toaletní papír 

Znáte to, někdy se Vám v hlavě usadí neodbytná myšlenka, kterou nelze zapudit. Nebo je to píseň, její 
úryvek, popěvek, zkrátka něco, co se k Vám neustále vrací. 

Tak jsem si včera potichu (v mysli) pobroukával úryvek z písničky „Milion dolarů“ od mých oblíbených 
Chinaski. Něčím mne zkrátka tento „nekorektní“ text zaujal. Doufám, že doslovnou citací se 
nedopustím přestupku kodexu blogera. 

„Dneska ráno utřel jsem si prdel milionem dolarů, pak vyšel ven a světe div se, všechno bylo postaru“ 
zní onen úryvek. Co tím chtěl autor říci a proč se mi to honí v hlavě? 

Když budu dolarový bilionář, tak milion dolarů by neměl být problém obětovat, můžu se ukázat jako 
frajer, jako když si český zbohatlík zapálí cigáro tisícikorunou. Ale jak dlouho by si člověk musel vytírat 
zadek nejvyššími dolarovými bankovkami, než by dosáhl milionu? Debilní úvaha, že. Nebo by se 
jednalo o něco vzácného (historický dokument, obrázek, apod.), co by mělo cenu milion dolarů? 
Nebo je to vize (i na tomto blogu prezentovaná), že brzy přijde čas, kdy milion dolarů bude mít cenu 
role toaletního papíru? Zatím se to neustále odkládá, ale nedá se vyloučit, že dolar přestane být 
světovou měnou (mezinárodní asijská banka, zájmy BRICS, především pak Číny a Ruska).  

Samozřejmě text je básnická licence a jeho význam chápu takto: ani milion dolarů ti nepřinese štěstí, 
nezaručí zdraví. Může ti přinést to pomíjivé pozlátko, pocit bohatství, moci a vlivu. Těmito penězi 
můžeš prospět, nebo uškodit nejen sobě a svým blízkým. Když Ti někdo takové peníze nabídne, není 
to jen tak, něco za to bude chtít, třeba nějakou službičku. Jako ďábel tvou duši. Nejsem v pozici, 
kdyby mi něco takového hrozilo, kdybych musel přemýšlet o tom, jak naložím s balíkem peněz, co si 
nechám, komu či čemu prospěju. A větší průšvih pro mne bude, když usednu tam, kam chodí                          
i císařpán pěšky a nebude tam toaletní papír. V tu chvíli je i milion dolarů na nic.  

A teď k té druhé části textu. Ta je o životě, o tom vyjít ven a dívat se. V písni se vyskytují i části jako: 
„život je komedie plná omylů“ a „všechno je tady a teď a jenom na chvíli, tak čekám na odpověď, 
jestli já anebo všichni se tu zbláznili“.   
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Jojo, jsem prostě normální blázen a mám rád ten bláznivý svět kolem. Vždy je čemu se zasmát (třeba 
hořce, smutně, cynicky, ale i od srdce) a vždy se najde něco, co člověka potěší. Třeba poslech „kluků“ 
z Chinaski.  

Šťastná třináctka?  

Tak můžeme si zvolit prezidenta na internetu (idnes.cz), na nečisto. Z třinácti hlav? Proč zrovna 13? A 
proč zrovna těchto 13? 

Asi jsou to ti, co tzv. účast nevyloučili, či zvažují. Můžeme si hrát. Cožpak o to, hraju si rád, jen mi ta 
hra nějak musí dávat smysl. A chtělo by to trochu vyrovnat a zpestřit. Tucet mužů na jednu ženu. Co 
na to bojovnice za rovnoprávnost a kvóty žen? Já chci prezidentku, ale tuhle zrovna ne. Ještě bych to 
dále vyvážil, na jedné straně mi tam chybí třeba Šimon Pánek, Michael Kocáb a Anna Šabatová, na 
druhé Martin Konvička, Petr Hampl, Tomio Okamura a Klára Samková. A není tam žádný Rom, 
Vietnamec, Ukrajinec, Slovák, Polák z Těšínska, Syřan (a máme tu činné politiky původem z této 
země), o muslimech a černoších ani nemluvě. V magazínu MF Dnes kdysi působila půvabná 
vietnamská fotografka: Ngueyn Phuong Thao (snad jsem to jméno příliš nezkomolil), možná je ale na 
kandidaturu ještě příliš mladá. A také regionálně nám to hapruje, co takhle Ruda z Ostravy? Ještě 
jsem si vzpomněl na Arménce (ale ne na jméno), co nás reprezentuje v šachu, ale ten je také příliš 
mladý.  

Minule ta volba měla grády, jistě si vzpomenete: „sejde se Čech, Žid, Rakušan, Japonec a Avatar. To je 
nějakej vtip? Ne, volba prezidenta ČR.“  

Ale nakonec proč ne třináct. Vždyť máme pátek třináctého. Tak se to i hodí. Až bude jasno, tak se té 
hry účastním a doufám, že se objeví pohledná, inteligentní Vietnamka či Romka, aby mne k té hře 
nalákala. A může to být i Češka, taková Markéta Šichtařová…. I když tu bych radši za premiérku. Ale 
kdo by ji jmenoval? Napadá mne jediné jméno Vladimír Pikora. Jaké by to bylo krásné první dáma                  
a premiérka v jednom, wash and go! 

Na dnešní třináctku použiji Cimrmanovu akustickou konstantu: nehru-nehru.  A radši si zazpívám: 
dýja-dýja-dá. 

 

Společenské nešvary aneb jak to vnímám já  

Co ti Češi nevymyslí?  

Tak jsme na to zase vyzráli. Ještě ani neoschl podpis prezidenta na novém zákoně a už tu máme 
vymyšleno, jak ho krásně obejít. Sběračům kovů je údajně vystavena směnka, načež je jim opodál 
vyplacena. K pláči nebo spíše k smíchu?  

Jsme zase nemorální, nedisciplinovaní, obcházíme zákony, abychom se zase obohatili, nebo aspoň 
nepřišli o zdroj obživy. Schopnost improvizace a neúcta ke ctihodným právníkům a legislativcům opět 
triumfuje. Není na čase se zamyslet a raději žádné nové zákony nepřijímat?  

Ministerstvo financí chystá bič na neplatiče daní, elektronickou evidenci tržeb. V kontextu se sběrači 
kovů a výkupen, není to zbytečná práce? Kdo věří tomu, že se vybere víc a bude to stát míň, nechť se 
přihlásí. Stát mění podmínky tak rychle, že to ani nestačíme postřehnout. Stát se stává 
nedůvěryhodným. Kde je nějaká vize, nějaký výhled, který bude platit léta a nespadne pod stůl 
výměnou vlády? Proč máme místo rychlého vlakového spojení na letiště v Ruzyni a celoplošného 
systému odbavení dotované veřejné dopravy jen předraženou Opencard (příp. nekompatibilní 
regionální integrované systémy)? Místo skoro dokončené páteřní silniční sítě a vysokorychlostních 
tratí jen padající (nové) dálniční mosty v Ostravě a proslulý (dosud nefunkční) tunel jménem Blanka? 
Švarcsystém také nevznikl sám od sebe, byla to jen reakce. Na každý nesmysl se něco vymyslí.   
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Takže státe až budeš důvěryhodný, tak tě přestaneme „očůrávat“. Protože jak se chováš ty k nám, tak 
i my k tobě. Není to otázka legislativy, to je otázka morálky a odvahy. Až bude většina z nás naplňovat 
Masarykovo heslo „nebát se a nekrást“, pak může být líp. Noví Baťové už tu jsou, jen těch žab na 
prameni je příliš mnoho.     

Kam se ztratil humor? 

Někam nám zabloudil humor. A není sám, kdo se ztratil. Chybí mi i zdravý rozum, vkus, mravnost, 
moudrost. Kdo hledá, najde. Např. laskavý humor nacházím dnes v talk show Karla Šípa, dále je to 
spíše o vzpomínání (Felix Holzman, Cimrmani, Semafor a spousta dalších). Také vtipů ubylo. Jistě 
komedie se točí a hrají na divadle, něčemu se i zasměju, ale něco je spíš k pláči. Za to si ale svým 
vkusem mohu sám. Ještěže se zasměju doma. Přinesl jsem si to od rodičů a přenesl jsem to i do své 
rodiny. Říká se tomu situační humor. Nahrávka na smeč (dříve jsem více smečoval, dnes více 
nahrávám). Někdy je to úžasné a člověk si repliku (smeč) zapamatuje na celý život. Příkladem může 
být tato, z doby kdy jsem učil. Něco jsem suploval a tak pro studenty to byla odpočinková hodina, 
v zásadě šlo o to, udržet relativní klid. Po pozdravu si jedna (tehdy 16-ti letá) hezká studentka 
v minisukni sedla a položila své krásné dlouhé nohy na lavici. Chvilku jsem se kochal pohledem 
„vilného starce“, ale pak se jako učitel, rozhodl zasáhnout. „Chodíš sem jak do solárka, děvče“ 
naznačil jsem a ona dívka s úsměvem schovala nohy pod lavici a tento pohyb doplnila replikou: „do 
solárka chodím nahá, pane učiteli“. A následoval výbuch uvolněného smíchu. Nezapomenutelné.  

Nebereme věci moc vážně? Třeba, když pan prezident něco „vtipného“ řekne, ihned se rozpoutají 
vášnivé diskuse, jedni jsou pobouřeni, co si to dovolil, druzí tím, co si ti první dovolili kritizovat jejich 
idol. A přitom si možná pan prezident z nás udělal jenom srandu. A nejlepší reakcí je zase humor, 
nejlepší obrana a nejlepší lék. Tak třeba Xindl X se s vulgarismy vypořádal songem „Vypípněte toho 
staříka“ a byla to jednoznačně nejlepší reakce, jakou jsem slyšel.  

Umění obrátit věci v žert, ironii, sarkasmus, to nám (Čechům) přeci bylo (je) vlastní. A tak neberme 
naše politiky tak vážně. Občas je s nimi i legrace. A občas si řekněme: „ to si z nás asi dělaj pr.el, 
protože tohle snad nemohou myslet vážně“.  

To, že to vážně myslí, už ale taková sranda není. Ale na druhou stranu je docela legrační, jak je 
vyměníme (když můžeme): kdo si vzpomene na ty včerejší? A kde budou zítra ti dnešní? Tenhle 
kolotoč mne na tom docela baví.  

Kam jsme to dopracovali? 

Říkají nám, že žijeme v právním státě, že vše vyřešíme úpravou legislativy. Zákony, nařízení a vyhlášky 
máme snad úplně na všechno. Neznalost zákonů prý neomlouvá. Chtěl bych vidět toho občana - 
masochistu, který přečetl (a porozuměl) právnímu řádu. To je práce na celý život a pravděpodobně 
toho nikdo není schopen. Výsledkem je to, že na jedné straně se díky tomu živí spousty netvůrčích lidí 
(právníků, státních úředníků, poslanců…). Tito lidé jsou dobře placení, cítí se býti důležitými a co je 
nejhorší: začnou tvořit a „páchat dobro“. Na druhé straně je výsledkem stav, kdy 99 % občanů 
porušuje dnes a denně nějaký právní předpis, aniž by si to vůbec uvědomili vč. těch, kdo ty předpisy 
navrhují a schvalují.   

Získali jsme tak společenské prostředí, v kterém se nedá žít, protože ikdyž se člověk chová slušně, 
snaží se řídit zdravým rozumem a citem, kdykoliv ho můžou za cokoliv „zlikvidovat“. Člověk nemůže 
projevit nejen autoritativní výchovný prostředek např.: pohlavek (s tím bych i souhlasil), ale co je 
horší ani lásku k dítěti (vždyť dotyk – mazlení je tím nejintimnějším projevem rodičovské lásky). 
Nejhorší je, že rodič tímto svým přirozeným „pudem“ dává podnět k páchání dobra „zdivočelým“ 
institucím (právnického) státu. Chápu, že instituce, které dennodenně řeší zlo páchané na dětech, 
mají již zkreslené vnímání a postupují tak, jak jim právní předpisy nařizují či dovolují. Ti lidé se snaží 
jen odvést dobrou práci. Bohužel (snad jen někdy). Bohudík (snad v mnohem více případech).  
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Jsou lidé, kteří něco umí (jsou tvůrčí a hledají řešení), pak jsou lidé, kteří hledají důvody, proč něco 
nelze udělat. Jsou lidé, kteří neumí pracovat jinak, než podle příručky (předpisu), kterou často 
vymysleli jiní lidé, kteří nemají s danou problematikou žádné praktické zkušenosti. Takže nejvíce by 
společnosti prospělo, kdyby spoustu právnického balastu zrušila a kdyby ti, co svou prací spíše škodí, 
raději nic nedělali.  

Jsem přesvědčen, že společnost funguje úřadům a státním institucím navzdory, protože se stále 
najdou lidé tvůrčí, kteří své práci rozumí a dělají to s citem pro věc a tak (nevědomě?) porušují 
předpisy. Nemyslím tím podvodníky, kteří se chtějí na úkor druhých obohatit, ale lidi, kteří prostě 
chtějí, aby věci fungovaly (i přes debilní předpisy). České švejkování, lhostejnost, neúctu k předpisům 
a schopnost improvizace shledávám v tomto případě jako veskrze pozitivní vlastnosti.  

Fakt chci věřit tomu, že mne tady nikdo nebude trestně stíhat za úsměv k neznámé ženě, za pohled 
na štíhlé krásné mladé nohy v minisukni, za veřejný polibek s vlastní ženou, za smích či pláč projevený 
ve veřejném prostoru. V Česku zatím dobrý, nicméně kráčíme mílovými kroky vpřed.   

Asi bude čím dál lehčí, stát se kriminálníkem 

Něco se mi stalo. Zbláznil jsem se? Jsem ještě normální? Nemohu si pomoci, ale poslední dobou to, 
co jsem dříve považoval za správné, se mi dnes protiví. Lidi, které jsem měl za svůj vzor (v politice                  
a občanské společnosti) dnes naprosto nemusím a ty, co jsem dříve zatracoval, mi dnes už nevadí.  

Miluji přírodu, mám rád lidi, ctím svobodu a demokracii. Žiju na malém městě (7 tisíc obyvatel)                    
a komunální volby neflákám, chodím poctivě a volím lidi, které znám. A správa věcí veřejných 
v našem městečku je v dobrých rukou Krále Jaroslava (náš starosta), který slouží svým občanům od 
roku 1990 (asi český rekord). O tom ale někdy jindy.   

Do Parlamentu jsem poslední dobou nevolil velkou (dominantní) stranu. Je (byl) to možná takový 
dobrý zvyk v Česku, vyrovnávat. Volil jsem „obojetné“ lidovce a to právě pro tu jejich obojetnost: 
mohou se stát svorníkem, ale také záchrannou brzdou, koulí na noze a tím aspoň ztížit nějakou 
„úchylnou“ vládní politiku. Také jsem fandil Zeleným, ale hlas jsem jim nedal (upřednostnil jsem ty 
lidovce). 

Nyní bych Zeleným už hlas nedal vůbec. Jsou příliš fanatičtí, v oblasti životního prostředí a přírody jim 
to za zlé ani nemám, ale jejich radikální pseudohumanismus už nemohu ani cítit. A teď dál: kdysi jsem 
obdivoval Václava Havla, to mě také přešlo zejména díky přehnanému uctívání jeho osoby a vytvoření 
z něho jakési modly ke klanění. Děkuji, nechci. Miloše Zemana jsem nevolil, ale kupodivu jsem za něj 
radši než za knížete, kterého jsem volil jako menší zlo. Zemana fakt nemusím, ale ještě víc ty trapné 
antizemanovce, kteří sledují každý jeho výrok, aby si to s ním pak mediálně vyřídili. Fandil jsem EU              
a chtěl co nejdřív euro. Teď nevím, jak bych v referendu hlasoval, chci EU, ale jinou než je dnes! Měl 
jsem radost ze vstupu do NATO a teď nevím, zda to bylo dobře. Z logiky věci vyplývá, že jsem se 
zbláznil buď já, anebo onen vnější svět.  

Normálním být přestávám, protože normálnost se posouvá a dnes je jinde, než před lety. Např. 
normální je rozvod, normální je brát na všechno prášky, normální je konzumovat, normální je být in a 
online, normální je poslouchat autority (politiky, lékaře, kněze, učitele), normální je věřit tomu, co 
řeknou ve zprávách. Ani jedno z výše uvedených kritérií normality nesplňuji. Normální je, že stát nám 
čím dál víc bere svobodu, šmíruje nás na každém rohu, na každého vede evidenci, zasypává nás 
naprosto neuvěřitelnou legislativou (např. alergeny) a uvaluje na nás tolik povinností. A my ze 
strachu podléháme.   

Pokud nechceme dát dítě očkovat, stáváme se kriminálníky. Pokud nedáme papír o očkování svého 
dítěte vedoucímu skautského tábora, ohrožujeme ho kriminálem. Za chvíli pokud si nevezmeme                  
(a neuschováme) účtenku od holiče, stáváme se (spolu s ním) kriminálníky. Kriminál nám může hrozit 
za to, když dáme pohlavek na ulici svému dítěti, když napomeneme cizí romské dítě, přičtou nám 
k tomu i rasismus. Rád obdivuji ženskou krásu, kdy i u nás mi za to bude hrozit kriminál? Vést za ruku 
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a líbat na veřejnosti svou zákonitou manželku bude pokutováno, ale pokud se z recese budu držet za 
ruku s kamarádem, tak mi nic nehrozí a mohu být ještě veleben, když se do kamery ČT pochlubím, že 
můj partner je Rom a věřící muslim k tomu. Sousedka mi dá domácí vajíčka od svých slepic a já jí za to 
dám jahody ze své zahrádky. Jsme to ale vykukové, kteří neodvedli státu daň (dnes to ještě trestné 
není).  

Za doby zdravého rozumu (bohužel doby už minulé) platilo, že pokud jsem nic neukradl, nikoho 
nezabil ani neznásilnil, tak jsem měl poměrně velkou jistotu se kriminálu vyhnout. Ne, nezapomínám 
na politické vězně a možnost jít do vězení za politický vtip, za jinakost (rebelii, underground, atd.) 
v době reálného socialismu. Doba, kdy jsme museli držet hubu a krok, nevyčnívat, je pryč. Proč si ale 
myslím, že toho zdravého rozumu bylo předtím víc? Možná, že to není pravda, jen je před námi 
schválně ukrýván, zamlčován. Někomu se totiž náramně hodí zdravý rozum držet na uzdě a nahradit 
ho jediným správným názorem. To už tady přeci tolikrát bylo. Např.: Ray Bradbury to krásně popsal 
ve 451 stupních Fahrenheita. Vždy se ale najdou lidé, kteří si zdravý rozum uchovají. Je jich dost i na 
tomto blogu, za to vám dík, rád vás čtu.  

PS: jsem ale rád, že žiju v Česku, protože tady se vše relativizuje, věci se neberou až tak vážně. Platí tu 
pravidlo „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“ a lidi se zdravým rozumem se najdou nejen mezi 
blogery, ale také v policii a justici. Smůla je, když člověk narazí na iniciativního blba.     

Nechat bouchnout saze a přijmout následky, nebo se přizpůsobovat, přetvařovat?  

Jsem povahou kliďas, vždy jsem jím byl. Nedávno jsem se dostal na přednášku etikety. Bylo to 
zajímavé, poučné. Umění ovládat se, být zdvořilý, laskavý, snažit se být nad věcí, asertivní, laskavě, 
ale důrazně odmítnout. Krásná hra. Nicméně člověk se často setká s chováním, které ho doslova 
nadzvedne ze židle a nezareaguje zrovna podle etikety. Buď jaksi ho žádná reakce nenapadne (mlčí, 
blbě se usmívá), nebo reaguje nepřiměřeně a emociálně: hrubě, vztekle, sprostě.  Je to reakce na 
stress, na šok – klasická zvířecí reakce: útěk nebo útok!   

Výborná zbraň je humor, který přispěje k odlehčení atmosféry. Ovšem někdy člověka nic vtipného 
nenapadne, někdy vtip narazí na úhor, není pro něj vhodná půda (reagujte vtipně na člověka, který 
nemá smysl pro humor a bere se moc vážně). Zvažte ve zlomku vteřiny, zda reagovat a jak, pokud vás 
někdo uráží, příp. s ním bytostně nesouhlasíte. V duchu počítat, vychladnout, obrnit se trpělivostí, 
mlčet či říci něco neutrálního? Ne vždy je na to čas (a nálada). V přímém komunikačním styku někdy 
bouchnou saze. Zpět to vzít nelze. Ale je to vypuštění ventilu, emočního vypětí, přichází úleva a druhá 
strana (najmě pokud je to výše postavený) je v šoku, co si to ten klidný, nenápadný človíček dovolil. 
Pravděpodobně mu jen klesne čelist a nějaký (pro něj relativně nekonečný) čas potrvá, než vymyslí 
reakci. Vy můžete tu šanci využít a s laskavou omluvou ve stylu: „omlouvám se, ale už nechci s Vámi 
ztrácet svůj drahocenný čas“ v klidu, vyrovnaně a sebevědomě odejít.    

Začínám se učit (jednou se mi to už doma povedlo). Úplně klidně a s přehledem jsem řekl: „víš co, 
jestli se Ti to nelíbí, tak mi polib pr.el!“ A kupodivu byl klid. Příležitosti nevyhledávám, ale už se 
nebojím to říct komukoliv, přičemž následky svého jednání beze strachu přijmu. Na přetvářku, 
podlézání, podrazy a pokrytectví jsem už fakt starej a taky hodně slušnej. Zkrátka etiketa a zdvořilost: 
„ vocaď, pocaď “. A myslím to upřímně! Komu se to nelíbí, ať si…..       

Sen o fungujícím státu 

Mám sen. Sen o fungujícím státu. Zdá se mi, že stát má být domovem pro jeho obyvatele, má zajistit, 
aby se obyvatelé cítili bezpečně a opravdu doma, aby fungovali hasiči a záchranáři, aby policisté 
opravdu pomáhali a chránili, aby z výkonu justice měl člověk pocit spravedlnosti, aby byla dostupná 
veřejná doprava, aby byly dostupné školy a zdravotnická zařízení.  

Aby měl málo a k tomu jednoduchých srozumitelných pravidel, které budou všichni ctít a aby ho vedli 
lidé, kteří budou moudrými správci a poctivými služebníky.   
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Aby ctil svobodu, neházel klacky pod nohy svým tvůrčím a podnikavým občanům, aby dbal o životní 
podmínky svých obyvatel, především v péči o životní prostředí a o zemědělskou půdu. Jen vytvořil ten 
základní rámec a nechal na svých lidech, jak si s tím svobodně (a odpovědně) poradí. Stačí jim dát 
důvěru (nebo je aspoň neobtěžovat nesmysly), opřít se o rodinu (která bývala základem státu) a pak 
se karta může začít obracet. Lidé si budou státu (tj. lidí ve službách státu) vážit, jako si např. aspoň 
někde váží svých zodpovědných a poctivých starostů, nebudou mít problém platit daně, budou 
zkrátka hrdí na stát, jehož jsou příslušníky.  

A pak se člověk probudí a vidí, jak se prakticky tomuto snu vzdalujeme. Vždyť se tu buduje akorát tak 
všeobjímající, všechny kontrolující Matrix s jedinou správnou formou korektní, multi-kulturní, 
genderové, antidiskriminační, nepřirozené (tudíž ne-božské) „pravdy a lásky“ (chudák ta opravdová 
Pravda a Láska, ale ona je zvyklá dostávat na frak a ještě k tomu trpělivě a velkoryse odpouští). Má to 
však jedinou výhodu a jak se říká „všechno zlé, je k něčemu dobré“, protože takto fungující stát se 
jednoho dne vyčerpá, tj. dosáhne svého ideálu: na jedné straně budou ti, co ovládají, dohlíží, 
kontrolují, vybírají daně a na druhé ti, co s rukou nataženou čekají na dávky. A kde budou ti, co 
poctivě pracují a něco tvoří? Buď mimo tento stát (příp. svět), nebo mimo jeho „fungující“ politicko-
ekonomický systém a v tom případě zjistí, že nepotřebují žádné vládnoucí elity, právníky, úředníky…., 
ale stačí jim jen ti hasiči, záchranáři, možná ještě někdo další.  

Konec stesků, je astronomické jaro. Příroda se probouzí, obnovuje. A snad i lidé se probouzí a začínají 
směřovat (vracet se) k přirozenosti, rovnováze, míru, vzájemnosti. Kyvadlo se příliš vychýlilo 
k nerovnováze a nepřirozenosti. Vím, nezdá se to, ale můžeme o tom snít. Tak krásné jaro všem. 

Pomáhá velký bratr proti strachu nebo naopak?  

Strach je dobrý sluha, ale špatný pán. Slouhou je v případě přirozeného pudu sebezáchovy, přirozeně 
se člověk nechce zabít a v nebezpečí se snaží zachránit si život.  

Ovšem pak je strach, který má velké oči a souvisí s tím, že někdo má docela dobrý byznys, když se lidi 
bojí. Lidi chtějí bezpečí a mají ho mít: víc kamer, víc policistů. Vymyslí se přísnější regulace a opatření 
typu přilba na kolo, přilba na lyže, sedačka do auta, reflexní prvky pro chodce, svítící přechody, 
oplocená hřiště, nezvratitelné branky a další na první pohled rozumná opatření. Přesto strach nemizí 
a přibývají nám úzkostné matky, které děti nepustí samotné, nenechají dítě vylézt na strom, všude ho 
doprovází, vozí na kroužky, každou chvíli volají, či dokonce sledují pohyb dítěte podle mobilu. 
Nejraději by mu dali čip. Brr!  

A co virtuální manipulace a šíření strachu? Jen v televizi můžeme vidět každý den mnoho mrtvol           
a potoky krve (filmy, zprávy). Kdo potřebuje držet lidi ve strachu? A kdo se nejlíp ovládá? Ten, kdo se 
bojí, kdo je hloupý a také ten, kdo se žene za úspěchem a mamonem a je ochoten pro to udělat 
cokoliv. Kdo se dá snadno zastrašit a snadno vydírat (dostal prachy, je zadlužený nebo se na něj něco 
ví).  

Zajistí nám Velký bratr pocit bezpečí? Jen ten falešný a jen na chvíli, protože zase se brzy dozvíme o 
dalším průšvihu. Kvůli strachu si necháváme omezit osobní svobodu a ještě tomu tleskáme. Spolu se 
svobodou přicházíme o odpovědnost, děti ztrácí přirozenost, cit a zejména zkušenost „nabít si hubu“. 
Pak přijde v pubertě revolta a mohou z toho být další průšvihy, příp. děti ztratí schopnost vylétnout 
z hnízda, osamostatnit se a žít svůj vlastní život. Svobodu (dle mého) může omezit pouze paní 
Svobodová, když ji naštve, neuvaří mu večeři. 

Proč podléháme strachu a věříme virtuální mediální realitě a všem těm, co nás denně přesvědčují, že 
bez nich by to opravdu nešlo, že náš svět řídí, přitom ho spíše jen ovládají a parazitují na těch, co 
něco umí a tvoří. Kolega Karel Kříž je zde nedávno nazval „dobrosery vtíravými“. Vždyť kdyby přišel 
např.: totální trvalý blackout, pak by oni „dobroseři“ bez peněz, majetku a mocenského vlivu 
neznamenali nic.  
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Bojíme se změnit, zastavit, popřemýšlet a dát prostor citu, emocím, svému srdci a intuici. Lze žít jinak, 
stačí se rozhlídnout kolem sebe a žít skutečný život sám za sebe, ne podle přání a rad druhých.  

Tak jen odvahu nebýt in a vystoupit z řady. Mám totiž obavu (nebo škodolibé potěšení?), že ta řada 
do řiti se řítí.      

O zběsilé jízdě a dalších pohádkách  

A tuhle znáte? Pohádky o nekonečném růstu, o moudrých bankéřích a finančních trzích, o světovém 
četníkovi, jakoby neměly konec. Ještě před nedávnem byly dějově nudné tak, že jsme nevěděli, zda 
jsme nepropásli happy end. A najednou došlo k dějovým zvratům a happy end až někde za obzorem. 
Autoři našli způsob jak dramatické vlnky zkrotit, uklidnit a zase nás pohádkově ukolébat.  

Jenže teď už se o happy end ani nehraje, teď se hraje jen o to zdání, že pohádka se zdárně vyvíjí                  
a autoři to mají pod kontrolou. Do konce se najdou tací škarohlídi, kteří utrousí, že král je nahý. Že 
guma se donekonečna natahovat nedá, že každá bublina jednou praskne, že hrajeme jen 
pyramidovou hru a že při stavbě domečku z karet se čeká na tu poslední, která domeček pošle k zemi. 
Ti drsnější opakují něco o džbánu, s nímž chodí pro vodu či hledají hřebíček do rakve.   

A tak jsme se rozdělili na ty, co si tu nekonečnou jízdu zrychlujícího se vlaku užívají, na ty, co se snaží 
přibrzdit a házet písek na koleje a na ty, co se snaží vystoupit, či byli z vlaku dávno vyhozeni. Jedni 
strojvůdci stále bezmezně věří, další pochybují o jeho schopnostech vlak řídit, jiní se snaží přehodit 
výhybku a trnou, zda to vlak ustojí, nebo vykolejí. Ti, co vystoupili, nebo byli vyhozeni (a přežili to), 
čekají na nádraží na klidnou lokálku do jiného světa a osud zběsilého rychlíku už je nezajímá. Nicméně 
čekají, jak ta jízda skončí. Zatímco cestující v rychlíku už ani nevnímají krajinu za okny, jen ten 
adrenalin z rychlosti a nekončícího flámu. A pak to přijde. Najednou tma, temný nekonečný tunel, 
všichni ztichnou. A pak? Tady milé děti pohádka končí. Ale mohu začít vyprávět jinou. Chcete tu 
hororovou o nárazu a ohni, nebo tu nadějnou o světle na konci tunelu?    

Kde udělali soudruzi (vládnoucí Česku) chybu?  

Parafrází na Hřebejkovy Pelíšky začnu zamyšlení na téma, proč stále opakujeme chyby jiných                  
a kopírujeme vzory, které se buď neosvědčily, příp. jsou právě opouštěny a nahrazovány něčím jiným. 

Stát se chová asi tak, jako když pejsek s kočičkou vařili dort. A tak aplikuje do školství britský rámcový 
vzdělávací program, který údajně Britové opouštějí, neboť se neosvědčil. Ještě jsme kdysi přijali další 
„západní“ zvyklost a tak máme zdravotní sestřičky a učitelky MŠ s titulem Bc. Naprosto nechápu, proč 
to bylo nutné. Dohnali jsme (a možná předehnali) západní státy v počtu vysokoškoláků v populaci         
a tím snížili obecně jejich kvalitu.   

Asi nejlepší vzdělávací institucí pro život je fungující láskyplná rodina, kde rodiče dětem čtou a hrají si 
s nimi. Pak tu jsou např.: lesní školky a skautské oddíly. Naše gender ministryně práce a sociálních 
věcí je okouzlena norskou sociálkou, z níž začínají být rozčarováni sami Norové. Náš ministr financí 
zavádí chorvatský systém elektronické evidence tržeb, jehož výsledky v Chorvatsku prý nejsou příliš 
přesvědčivé.  

Nějak nám ale tady ty cizí vzory nefungují, nebo fungují jinak (po našem). A nikdo se nezabývá tím, 
proč to tak je. Možná je to tím, že naše společnost je různorodá, kromě (velko)městského vlivu tady 
stále funguje i ten venkovský, prožili jsme reálný socialismus a to nás dodnes ovlivňuje a nejen v tom 
špatném (brbláme, nevážíme si svobody a upřednostňujeme žvanec), ale i v tom dobrém. Lidé, kteří 
prožili Husákovu normalizaci, sovětskou (hloupou) propagandu a řiťolezectví stranických a vládních 
představitelů, až tak ochotně neskáčou na špek mediální masáži zaměřené přesně naopak. 
Minimálně mají své pochyby, neb některé zpravodajství jim připomíná to z před 30 lety.   

Ještě vzpomenu doporučení (či příkazy) Bruselu, příp. dobré rady americké či ruské ambasády. 
Celkem to zatím funguje, ale to neustálé přidávání dalších zákonů (legislativní smrště), utahování 
šroubů a zvyšování dohledu, vede k tomu, že mnohým lidem se z toho obrací žaludek.  
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Výjimkou jsou ti, co spolu se silným žaludkem mají ještě hroší kůži a ti úplně nejhloupější, co sežerou 
vše i s navijákem.  

Přitom by možná stačilo ohlédnout se zpět a aplikovat myšlenky našich českých velikánů, např.: Jana 
Amose Komenského (vzdělávání) a Tomáše Bati (svobodné a etické podnikání).  

Otázkou je, zda tyto vzory nejsou zakázány (ať už kýmkoliv) anebo na ně naši „soudruzi“ buď 
zapomněli, nebo se bojí, že by pak (po aplikaci jejich myšlenek) byli zbyteční.  

Ještěže aspoň my dole kopírujeme jiné české vzory, např.: Járu Cimrmana a Josefa Švejka. Zůstává 
nám tak humor, potřebný k tomu, abychom se z těch našich vládnoucích „soudruhů“ nezbláznili. 
Možná právě jen Češi se svým smyslem pro humor a improvizaci a ve smyslu hesla chytré horákyně: 
vlk se nažere a koza zůstane celá, dokážou vymyslet neuvěřitelné. Např.: chlastáme rum náš vezdejší, 
ale oficiálně ho nazýváme tuzemákem, pomazánkové máslo si mažeme na chleba dál, byť oficiálně 
máme jen tradiční pomazánkové (bez másla). Klasické žárovky oficiálně nepoužíváme jako zdroj 
světla, ale tepla. Jak zlevnit práci vymyslel Miroslav Švarc (švarcsystém). A štamgasti kuřáci budou 
kouřit ve stejné hospodě dál, jen už to nebude hospoda, ale zájmový klub. Že to ty legislativce pořád 
baví?    

Jak vám dupou právníci? 

Ta písnička je samozřejmě o králících a ne o právnících. O králících však psát nechci. Dříve bývalo 
určitě víc králíků a míň právníků. Dnes je to spíše naopak. Tedy minimálně v Praze budou hrát 
právníci výraznou přesilovku. 

Právník je člověk vyzbrojený právním vzděláním, titulem a velkým vlivem, ne-li mocí. Má tu moc nás 
zadupat do země (např. poslat bručet do basy), ale i nás před tímto zachránit. Když chce, může být i 
spravedlivý. V každém případě se v té právnické džungli (kterou právníci pomohli stvořit) dobře 
orientuje a je schopen (když chce), z ní najít cestu ven. Ale když nechce, tak nás nechá dlouho bloudit 
a nakonec nás doslova umlátí zakřivenými paragrafy.  

Takový advokát to má dobře ošetřeno. Ať vyhraje či prohraje spor, dostane zaplaceno. Ani soudce to 
nemá marné, vždy si dokáže vymoci lepší plat, protože ta nezávislost soudu něco stojí, že. A státní 
zástupce – žalobce také má poměrně velkou moc. Při podání žaloby může být aktivní či pasivní, může 
žalovat (i nežalovat) potenciálně vinné či nevinné. A protože je právníků moc, tak se uplatní i všude 
jinde: ve službách firem, ve službách státu, v právním poradenství. A každá rada je drahá a navíc 
nejistá. Znáte to: sejdou se dva právníci a na jednu věc mají tři různé právní výklady. Jeden právník 
připraví smlouvu, druhý ji rozporuje, třetí žaluje, čtvrtý soudí… 

Kde se vlastně bere ta moc právníků? Proč jim ji dobrovolně odevzdáváme? Jistě, zákony, vyhlášky, 
všechno to právnické haraburdí omezující svobodu a vyžadující poslušnost je nám nadiktováno shora 
a hlídáno a těžko před tím utečeme.  

Ale na druhou stranu my máme tu moc k nim nechodit, vyhnout se jim. Často stačí jen to obyčejné 
lidské umět se domluvit a moci si důvěřovat. Čím méně z nás bude vyžadovat jejich služby, tím více 
jim pustíme žilou. Postupně přestanou být tak mocní a bohatí a my zjistíme, že je vlastně k životu 
nepotřebujeme. Snažím se žádného právníka nepotřebovat, neboť vím, že by mi pustil žilou a sebral 
spoustu drahocenného času, který se dá prožít jinak. Bez něj určitě lépe.    

Přeškrtnuté Česko na vídeňském nádraží  

Ve čtvrteční tištěné MF Dnes (29. 10.) jsem si přečetl článek o tom, jak Rakušané pomáhají 
uprchlíkům na novém vídeňském hlavním nádraží. Článek byl doplněn obrázkem mapy střední 
Evropy, kde byla zakroužkována Vídeň, naznačen směr do Německa a Česká republika přeškrtána. 

To mne zaujalo a myslel jsem si, že v článku najdu i vysvětlení, proč je Česko přeškrtané. Nenašel 
jsem. Ale docela by mě to zajímalo. Samozřejmě pravdu neznám a tak si mohu jen tak nezávazně hrát 
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a přemýšlet (spekulovat). Myslím si, že to nemá na svědomí nikdo z Česka. Že by na nádraží ve Vídni 
„řádili“ naše tajné služby, či by Česko na mapě přeškrtal někdo z našeho velvyslanectví, je naprosto 
nevěrohodné. Nicméně asi jistou roli v tomto hraje naše pověst vč. pověsti našeho prezidenta 
v mainstreamových západních médiích. 

Takže to asi mají na svědomí sami Rakušané. Mohlo by jít o to ukázat těm „hnusným xenofobním“ 
Čechům, že Rakušané jsou jiní, lepší, nejsou zatížení komunismem, a proto jsou humánnější. Nebo 
jde o konkurenční boj „podnikatelů“ s dobročinností a o to, že Češi si nezaslouží žádné peníze, když 
jsou tak „zlí“. A ty peníze nedostanou, pokud se jim uprchlíci vyhnou. Nebo jednoduše mapu přinesl 
někdo, kdo byl na výletě v Česku okraden a z naštvanosti Česko přeškrtal? Při spekulaci můžeme jít 
ještě dál až k působení nadpřirozených sil, kdy na každé nově přinesené čisté mapě, se objevily 
škrtance samy od sebe a tak už nestálo za to mapy stále měnit. A samozřejmě to mohl být někdo 
z uprchlíků, aby pomohl v orientaci svým bližním.  

Je chvályhodné, že Rakušané pomáhají uprchlíkům (a těm potřebným a strádajícím je jedno, zda 
zištně či nezištně). Ale na druhé straně všem pomoct nelze a tak už i Rakušané staví svůj plot na 
hranicích se Slovinskem. Možná, že přeškrtat Česko byl geniální nápad z oficiálních rakouských míst, 
aby se vyhnuly stavbě plotu na hranicích s Českem.       

Nezáleží na tom, co je příčinou a kdo je za přeškrtání naší země na mapě odpovědný. Je jen zajímavé, 
že se něco takového stalo. Přeškrtnutá země na mapě je výmluvným signálem: „tudy ne přátelé, zde 
je nebezpečno“. Vím, mnohé to nepotěší (či dokonce urazí), ale jsem přesvědčen, že většině obyvatel 
naší země to nevadí. Spíše naopak, většina to uvítá.  

Pokud někdo náhodou víte, jak to je doopravdy, tak mi prosím dejte vědět, ať mohu ukojit svoji 
zvědavost a příp. uvést věci na pravou míru. 

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej? 

Tohle „moudro“ mi moc nevoní. Je takové alibistické a hlavně jeho aplikace z nás dělá často závisláče 
a pokrytce. A také takové ty ustrašené ovce.  

Naše výstražná kontrolka nás varuje: tohle neříkej, takhle to neříkej, radši mlč, támhleten poslouchá    
a určitě tě práskne. Udělej to tak, jak to chce šéf. Nevybočuj z řady, radši se bav, podívej se, jaké máš 
možnosti zábavy, co jsme ti připravili. Že už tě to nebaví, nudí? Pak přitvrdíme. Libo více krve? Větší 
vodvaz? Chceš seriál, horror, reality show? Hlavně nad ničím nedumej, to ti nepřísluší, od toho máš 
nás, protože náš chleba jíš a proto naši píseň zpívej. Jó, ty už nechceš? Tak víš co? Drž hubu a krok, 
jinak přijdeš o ten chleba.   

Žijeme jako v kleci. Přitom ta klec je otevřená. Jenže „ovládací systém“ potřebuje, aby se lidi báli, 
nepřemýšleli a zůstali v kleci. Klec je přeci jistota, tady se „ovečce“ nemůže nic stát. Snad jen 
v případě, když se do (otevřené) klece dostanou vlci v rouše beránčím (to je ale jiný příběh, tisíckrát 
zde omílaný). V té kleci vládne taková spíše dusná atmosféra, všichni jsou vážní, bojácní, nikdo se 
nesměje, někteří se jen tak neupřímně pošklebují. Dívají se z klece ven. 

A venku je jiný, neznámý svět. Jsi zvědavý, ale máš strach. Jednou si dodáš odvahy a pár kroků z klece 
vystoupíš. Fouká, zdá se to nebezpečné, ale je to nesmírně lákavé. A tak si jednoho dne řekneš: „proč 
se mám přetvařovat a nebýt tím, čím doopravdy jsem?“  

Vyjdeš ven, volně dýcháš, rozhlížíš se kolem sebe a je ti krásně. Najednou nemáš strach. Pochopils, 
existuješ právě v tomto čase a právě tady. Víš, že to bude asi bolet, že dostaneš od života pár facek, 
že bude těžší zajistit si chleba, ale budeš svobodný. Méně závislý. Ale také odpovědný. Občas 
spadneš, ale pak vstaneš. Narovnáš svá shrbená záda, naučíš se věci přijímat tak, jak jsou. Prostě 
budeš žít. Svůj život, sám za sebe. Bude to i větší sranda. Občas si popláčeš, ale častěji se budeš smát. 
A pak si (s odstupem času) odpověz na otázku: jsi šťasten?  
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Ne, nepopírám loajalitu. Pokud je loajalita upřímná, nejde proti pocitu být šťasten a je s ním 
v harmonii. Ano cítím loajalitu ke svým blízkým, svým kamarádům, k sokolskému a skautskému hnutí, 
k přírodě, češtině, svému domovskému městu a svému národu. Mým největším problémem je být 
loajální k současnému ovládacímu systému, tj. především státnímu a politickému aparátu a jeho 
„ideologii“ (neustálý růst a politická korektnost), která je naprosto disharmonická a jde proti 
obyčejnému lidskému životu a lidskému štěstí.  

Tři podzimní svátky, tři významné osobnosti 

Na podzim slavíme u nás tři svátky, v každém měsíci jeden. V září jsme si připomněli mučednickou 
smrt svatého Václava, patrona naší země. Je to více jak tisíc let, takže osobnost knížete už je spíš 
legendou, skoro mýtem.  

O knížeti Václavovi psali povolanější a o jeho duchovním odkazu promluvil ve Staré Boleslavi i pražský 
arcibiskup Dominik Duka. Václavova jezdecká socha od J. V. Myslbeka na Václavském náměstí v Praze 
bývá svědkem mnoha přelomových okamžiků v dějinách národa českého. Je to místo, kudy kráčejí 
naše dějiny. 

Říjnový svátek připadá na stejný den (28.) jako ten zářijový, svatováclavský. Připomíná nám vyhlášení 
samostatného Československa, státu, který už více jak dvě desetiletí neexistuje a jehož následovníky 
jsou dva menší národní státy. Tou zásadní osobností té doby byl T. G. Masaryk, prezident osvoboditel, 
národem milovaný, komunisty zatracovaný a upozaďovaný. Moudrý prezident s vysokým morálním 
kreditem. Dnes již také legenda, stejně jako „jeho“ první republika. Vzor demokracie, lidskosti                    
a ekonomické vyspělosti. Možná též z větší části mýtus, ale proti tomu, co následovalo „zlatá éra“. 

A konečně třetí podzimní svátek připadá na 17. listopad. Před rokem 89 se v tomto měsíci připomínal 
výstřel z Aurory a bolševická revoluce v Rusku. Dnes si připomínáme smrt Jana Opletala (1939)                      
a následně policejní zásah na Národní třídě proti studentům (1989). A zde výraznou osobností, 
symbolem je bezesporu Václav Havel, oponent režimu, disident, posléze prezident. Osobnost zapsaná 
do historie, ale na legendu je příliš brzy, to chce větší odstup a menší zaujatost. 

Tady se rozepíšu více, protože toto období jsem prožil. O Václavu Havlovi již napsali mnozí mnoho. 
Nejlíp ho asi vystihnou ti, co ho osobně znali (např.: M. Žantovský). Psát o někom, koho osobně 
neznám, je vždy zavádějící a v zásadě mohu popsat jen svůj úhel pohledu, jak jsem ho vnímal já. Roli 
disidenta, symbolu revoluce a první prezidentské období (do rozpadu státu) stejně jako asi většina lidí 
jsem vnímal velmi pozitivně. Líbil se mi důraz na morálku, poukázání na to, co nás přesahuje. Hesla: 
„pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“ a „nejsme jako oni“ působila v té době živě a dávala 
naději budoucnosti. Mluvíme-li o Havlově duchovním odkazu, tak já ho vidím hlavně v duchovním 
učení a východní filosofii reprezentované budhismem, tedy především jeho přítelem dalajlámou. 

Heslem té doby bylo také „zpátky do Evropy“ (tedy na západ), co nejdál od Ruska a pod ochranná 
křídla USA. Fajn. A pak se to někde zvrtlo. Byly to „drobnosti“ jako široká amnestie, omluva 
Sudetským Němcům (sic oprávněná, ale nepříliš šťastně uchopená), vstup do NATO. Havlovo lidsky 
pochopitelné, ale ekonomicky naivní „odzbrojení“ poškodilo slovenský zbrojní průmysl. Tady, 
samozřejmě, VH začal některé příznivce ztrácet (a nebyli to jen komunisté). Nezapomeňme, že na 
Slovensku VH nebyl tak oblíben jako v Čechách, byl dokonce prvním zdejším politikem, na nějž letělo 
vajíčko (v Bratislavě). 

Na rozdíl od pokojného rozpadu malého Československa a řekněme celkem klidné demontáže 
sovětského impéria, pak propukla bratrovražedná občanská válka při rozpadu Jugoslávie, jejímž 
výsledkem byl vznik několika malých států. Václavu Havlovi je z té doby přisuzován pojem 
„humanitární bombardování“ a díky tomu také ztrácel body. Avšak náchylnost k ženám a pivu 
(obecně alkoholu) se v Čechách „neřeší“, naopak spíš politiky „zlidšťuje“. Tady asi také nějaké body 
ztratil, ale i získal. Ani to kouření nijak dříve nevadilo, navíc s ním po operaci přestal. 
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A jak je to s dnešním odkazem VH? Co se týče toho duchovního, tak já raději „kováře“ než 
„kovaříčka“, a tak si vystačím s dalajlámou. A co by mělo být další částí odkazu? Snad až „nenávist“ 
k Rusku (ke všemu ruskému) a servilnost k USA (láska ke všemu americkému), k Německu a potažmo 
k EU. Mně se zdá, že právě toto si dnes berou z odkazu svého „guru“ současní tzv. „havlisté“.  

A zde se rozcházíme, protože já vnímám tu dnešní realitu trochu jinak. Svět se mění, vyvíjí, ti co včera 
byli nahoře, dnes jsou zapomenuti. Současná EU, současné USA, ale i Rusko a Čína jsou někde úplně 
jinde, než byly před deseti, dvaceti lety. Dříve platilo: mráz přichází z Moskvy, někteří to tak mají 
dosud (a je to celkem pochopitelné díky srpnu 1968). Ovšem dnes někteří na tom Východě vidí světlo 
a naopak na Západě temný stín.  

V každém případě, ne vše, co přichází ze Západu je dobré a z Východu špatné. Politická korektnost 
vede k tomu, že se věci (v něčím zájmu) nenazývají pravými jmény, multikulturalistický socialismus je 
typickou ukázkou toho, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. O tom, že Rusko chce válku (se 
Západem) a zpět své ztracené impérium, pochybuji. Nikoliv, ale o tom, že Rusko chce hrát roli 
velmoci (a je jedno, zda se nám to líbí či ne). 

Pravý fanda si svůj idol idealizuje a tak je VH svými fanoušky glorifikován. V trochu jiném hávu se pak 
objeví staronové heslo: „kdo nejde s námi, jde proti nám“ a tímto pohledem se pak hodnotí nejen 
odpůrci, ale i ti vlažní, váhaví či lhostejní, kteří si na fandovství nepotrpí. Ti sledují hlavně to, co kdo 
říká, přemýšlí nad tím a pak si na to udělají nějaký vlastní názor (třeba hloupý, ale ze své svobodné 
vůle). Pravověrní fandové mají jasno hned, záleží na tom, kdo to říká. Takže na jedné straně jsou ti, co 
mají pravdu vždy, i kdyby lhali, jako když tiskne a na druhé ti, co vždy lžou, i kdyby pro jednou měli 
pravdu.  

První svátek máme za sebou, druhé dva před sebou. Zajisté to budou dny volna, budou i něčím víc? 

Včera večer jsem si poslechl Šimona Pánka 

Normálně se na Události komentáře nedívám, ale včera jsem si zapnul ČT 24 poté, co jsem vylezl 
z vany. Na těch pár vlasů, co mi na hlavě zbylo, nemá smysl zapínat fén a tak je nechávám přirozeně 
uschnout a jako kulisu si k tomu pustím televizi.  

Jo a Šimona znám osobně, tedy z dob, kdy to byl dlouhovlasý 16 letý student pražského gymplu. 
V roce 1983 jsme se sešli na táboře Hnutí Brontosaurus na Zvířeticích. Pár let potom jsme se ještě 
potkávali. Pak už jsem ho sledoval jen virtuálně, jako studentského revolucionáře a následně jako 
šéfa charitativní a humanitární organizace Člověk v tísni. Osobně jsem přesvědčen, že svoji práci dělá 
dobře a že pomoc je nutná. Šimon mluvil velice hezky. Je těžké se vžít do situace, kdy jste normální 
příslušník vyšší střední třídy a pak k Vám vejde válka a zachraňujete si holý život, pak trávíte tři roky 
v utečeneckém táboře a víte, že dalších pět, možná deset let se nebudete moct vrátit do 
rozbombardovaného domova. A to už je silná motivace k tomu vydat se na cestu.   

Navíc Vás lákají pašeráci lidí, kteří slibují, že zařídí cestu do ráje. Ozývají se příbuzní, co již „ráje“ 
dosáhli a najednou jsou na cestě statisíce a miliony lidí. A teď se mezi ně vmísí bojovníci, další 
napálení chudáci a vznikne průšvih, protože je nejde pojmout. Dovedu si i představit, že když se setká 
uprchlík s realitou např.: s detenčními tábory a žiletkovým plotem, tak se asi naštve. Je to také 
obrovský kšeft a dnes stále peníze vládnou světu. Po svém jsem převyprávěl to, co jsem od Šimona 
slyšel. Chápu jeho úhel pohledu a v tomto s ním souhlasím. Jedinou nelibost u mne vzbudila 
poznámka o té morálně vyspělejší Evropě, zejména Německu. 

Co mě však štve, jsou ty mediální tanečky, nerozhodnost a hlavně naprostá nepřipravenost 
evropských politiků, nedodržování vlastních dohodnutých pravidel. Na pozadí uprchlické krize se 
rozhoduje, zda se vybuduje EU jako evropský superstát s národními provinciemi, které nebudou mít 
žádné pravomoci, jen budou mít právo udržet si svůj folklór a lokální jazyk. Nebo se z nefunkčního 
molocha, řízeného z byrokratického centra a třemi mocnými hlavami stane rovnocenné společenství 
suverénních národních států (ale asi až po rozpadu současné EU).  
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My na Východě to vnímáme citlivěji, protože jsme v područí prožili 40 let, protože nám lhali a pravdu 
jsme museli hledat. Minimálně jsou tu starší generace, které vše nezbaští a ptají se: co když je 
všechno jinak?  

Zásadní problém je samozřejmě v množství lidí, formách radikálního islámu a navrhování 
eurounijních řešení – neřešení. A proto vítám a podporuji snahy uskupení V4, které dle mého 
rozumně reaguje na situaci, bez hysterie ji řeší na svých územích a snaží se koordinovat společný 
postup. Zatímco Evropská komise (jako vláda EU) se drží kvót, které mají vyústit v přerozdělovací 
automat a hledá cestu jak umravnit neposlušné. Nevadí mi ani 15 tisíc uprchlíků, vadí mi automatické 
procento. Pokud bychom měli mít zdánlivě bezvýznamné 1 %, pak je přeci rozdíl zda to bude ze sto 
tisíc, z milionu nebo 10 milionů. Ale možná, že tak zvané „sluníčkáře“ uspokojí ta jednička, protože 
oni matematikou pohrdají, neumí ji, zabývají se přeci těmi vznešenými filosofickými úvahami, jsou 
„lepšími“ lidmi než ti, kteří postaví pec, když spadne, kteří ještě znají kupecké počty a používají zdravý 
(tak přízemní) selský rozum. 

Rok výzev, petic a mediálně provařených osobností 

Když se ohlédnu za právě pomalu končícím rokem, tak si říkám u mě dobrý. Rodina, práce, volný čas – 
všechno OK. Pár nových zážitků, pár přečtených zajímavých knížek, první rok na blogu jako psavec. 
Poklidný a spokojený život. 

Jak člověk nahlíží do veřejného internetového prostoru, říká si, že je asi nějakej divnej mimoň.  
Virtuální rok 2015 na blogu idnes.cz by se dal nazvat rokem výzev a petic.  Normálně bych se o nich 
asi nic nedozvěděl, neboť jsem nepotkal nikoho, kdo by mi nějakou výzvu či petici předložil k podpisu. 
A tak jsem tu sledoval zápas příznivců a odpůrců kdejakých výzev a petic. Patřím k těm, co nic 
nepodepsali.  

U těch internetových výzev jsou často připojena jména podporovatelů. Na jedné straně nás vyzývali 
již veřejně známé (tzv. provařené) osobnosti, na druhé straně se vyšvihli osobnosti nové, z dosud 
neznámých lidí. Asi by se to nestalo, kdyby doba byla klidná. Jenže není. Problémy naopak akcelerují 
a není snadné je řešit a lidé se k nim nějak staví. Podle svých zkušeností, charakterů, dispozic, 
rodinných tradic a v neposlední řadě i vzorů a touhy někam patřit. 

Podepisovat něco jen kvůli tomu, že to podepsala známá osobnost, nebo kamarád, či soused, mi 
nějak nesedí. Podepisuji, či nepodepisuji jen za sebe, ne proto, abych se před někým ukázal: „podívej 
i já jsem to podepsal“ nebo dokonce: „to víš, bál jsem se to nepodepsat“. A vůbec neřeším, zda 
zrovna tuhle petici či výzvu podepsal někdo, kdo mi moc nevoní. Pokud mne to osloví, je mi vcelku 
jedno, s kým jsem spolupodepsán. Snažím se ve věcech orientovat, přečíst jednu i druhou stranu, 
podívat se na to jedním i druhým úhlem pohledu a na danou věc si udělat názor, který se vývojem 
situace může změnit.           

Názory „osobností“ (bulvárně celebrit) mě až tak neberou, nedávám jim větší význam, než mají: je to 
jen jejich názor, úhel pohledu. Mohu s tím souhlasit či nesouhlasit, nemusím to papouškovat. Někoho 
můžu, někoho nemusím. Někoho jsem mohl dříve, dnes už ne a naopak. Člověk se vyvíjí.  

Jako příklad osobnosti, které si vážím, jsem si vybral Zdeňka Svěráka, člověka tvůrčího, laskavého. 
Mám rád jeho humor, jeho povídky, filmy, herectví, písničkové texty. Na Cimrmanovi jsem vyrůstal                  
a jsem moc rád, že dnes jsou hry tohoto divadla dokumentovány na DVD a staly se nesmrtelnými. 
Hlášky z Cimrmana i Svěrákových filmů jsou hojně používány. Pana Svěráka si považuji i za jeho 
dobročinnost a angažmá v Kontu paraple. Zdeňka Svěráka budu mít rád, i kdybych s ním stokrát 
nesouhlasil. 

Ještě se zastavím u osobnosti, kterou jsem slovy pana Svěráka „neměl rád“. Je jím prezident Miloš 
Zeman. Jak sám říkal, je v otázce migrace razantní a dle mého může „hněv lidu“ trochu eliminovat, 
usměrnit. Lidé vidí, že jejich obavy jeden z čelných představitelů země s nimi sdílí. Zde se hodí slova 
Varla Frištejnského z Cimrmanova Dobytí severního pólu: „děkuji ti náčelníku, že ses mě zastal“. 
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Prezidenta zkrátka neřeším, beru to tak, jak to je a nemám s tím problém. U mnohých jeho zarytých 
odpůrců mi chybí velkorysost a to je činí směšnými v mých očích (bez ohledu na to, zda mají či nemají 
pravdu). 

Virtuální prostor vytváří i nové celebrity a na ty staré dává nahlédnout z různých úhlů pohledu. Je 
velmi zajímavé pozorovat, jak se pod různými úhly a v různých situacích lidé mění. Úsměvné je to, že 
už zase „si nastavujeme zrcadlo“ jako ve „Vesničce“. Třeba Ortelem ve Slavíku, Pavláskem ve 
StarDance, někdo z toho má trauma (vkus pláče), jiný bžundu. A co to dokazuje? Nic, jen že každý 
jsme tak trochu jiný. A co má být? Snad není našim ideálem žít v zemi stejně naprogramovaných 
„robotů“? Nechci být kverulant, ale není právě to záměr vůdčích představitelů EU? Mně je takový 
„ideál“ naprosto cizí.  

Tak se na sklonku roku „pokochejme“ jako pan doktor v podání Rudolfa Hrušínského a nalijme si „ze 
sedmého schodu“.    

Výzva vědců a „umění“ pana Kohouta 

Jak se dívám na výzvu vědců? Tak předně jsem si ji přečetl a z mého pohledu se jí dá málo co 
vytknout. Pak jsem viděl v Událostech, komentářích diskusi s Janem Sokolem. Souhlas s tím, že 
problém není jednoduchý, že se řešení hledá v běhu této bezprecedentní události. 

Také souhlas s tím, že by se diskuse mohla vrátit do věcné roviny, je příliš polarizovaná a zdá se 
fanatická, něco jako „diskuse“ mezi fanoušky Sparty a Baníku. Připadá mi, že apel platí na obě strany 
a preferuje slušnost. Je obecně známým faktem, že stačí pár blbů na to, aby ostatním otrávili život,             
a proto si myslím, že mnoho slušných lidí se takových diskusí ani neúčastní. 

Výzvu podepsali lidé, kterých si osobně vážím, jako např. Helena Illnerová, Jan Sokol, Jan Petr. Ale 
také jsou tam přítomny „známé firmy“ – strážci morálky, kteří bijí na poplach při každé příležitosti: 
jako Martin C. Putna, Tomáš Halík, Monika Pajerová a další. Přečetl jsem si celý seznam jmen a zjistil 
zajímavou věc – potřebu vyjádřit se ponejvíc cítili zástupci humanitních oborů, přírodovědců                         
a techniků bylo (včera večer) na seznamu minimum. Své kamarády, známé a spolužáky z akademické 
obce a VŠ jsem tam nenašel. Znám hlavně chemiky a techniky, tak to bude asi tím.  

A teď k tomu, v čem mi petice nesedí. Jednak se vědci vyčleňují jako mluvčí národa a nepřipouštějí 
(zatím) možnost podpisu lidí z jiných společenských a sociálních vrstev, a jednak islám (především 
v arabském světě) je náboženství minimálně problematické. Zejména v tom, že část muslimů je 
odhodlána ho šířit za každou cenu, vč. obětování svého života a náš evropský humanismus považuje 
za slabost. O tom mj. mluvil teolog Prof. Piťha, video s jeho projevem mi několikrát přistálo v emailu       
a také na zdejších blozích jsem našel dva až tři odkazy.  

Věda je globální a multikulturní svět, komunikují spolu lidé různých národů (i vyznání), předávají si 
vědecké poznatky, řeší spolu dílčí problémy. Nadaný ochotný arabský student do tohoto prostředí 
hezky zapadne. Jenže po čase se může stát (to už ze studenta bude renomovaný kolega), že přijde 
den, kdy u něj jeho víra bude stát vysoko nad vědou a to může mít své důsledky.  

Naproti tomu život většiny občanů státu je lokální, odehrává se tam, kde ti lidé žijí a pracují, získávají 
osobní (přízemní) zkušenosti. Takže tu máme také zkušenosti kuchařek či dozorců z tábora v Bělé pod 
Bezdězem – Jezové a ty asi budou diametrálně odlišné, než zkušenosti vědců. Tito lidé pak právem 
považují rady a výzvy vědců za „knížecí rady“. Cítí se podobně „zrazeni“ (politickými a společenskými 
elitami) jako sousedé romských ghett.   

Doufejme, že se situace začne uklidňovat, že se především „lžiuprchlíci“ budou vracet zpět                             
a pomoženo bude zejména těm, kteří to opravdu potřebují. 

Co by tomu asi řekl Václav Havel? Myslím si, že by se s peticí ztotožnil, nebo by překvapil jiným 
postojem? Také mne napadlo, co by asi řekl na „umění“ performera Kohouta v katolickém kostele? 
Byl by touto „čuňárnou“ nadšen, nebo zhnusen (tento expresivní výraz použil přímo VH, tuším ve 
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slavném Rudolfínském projevu). Snad by byl zhnusen, podobně jako já a pan europoslanec 
Zdechovský (a jistě většina lidí zdejších). Bude mít pro pana Kohouta jeho čin nějaké následky? Bude 
se tím nějaká státní instituce u nás, potažmo v Polsku, zabývat? Co na to jeho zaměstnavatel? Přijme 
příp. pan Kohout zodpovědnost za své činy? Čas ukáže. Očekávám spíše, že se nic nestane a časem se 
zapomene. Ale co kdyby?   

Je to k smíchu, nebo k pláči? 

Po bouři ve sklenici vody jsem čekal aspoň zamyšlení nad rozlitým mlékem, či čin hodný 
chlapa.  Avšak nic, ticho po pěšině. Čas vše odvál.   

Na jedné straně ticho k Peroutkovi. Nějak mi uniklo, že by se inkriminovaný článek našel, nebo, že by 
se někdo omluvil, jak slíbil. Pak je tu ještě nějaký pan Mynář, také se furt řeší, odvolává a soudy 
makají, nebo nemakají? Ono je to ale jedno, nějaká prověrka, v téhle zemi se stejně všechno rozkecá. 
A tak je asi lepší pro ty „nahoře“ všechno utajit. A pro ty „dole“ radši nic nevědět. 

Na straně druhé hysterie z „kalašnikova“. Jistě, strašit zbraní není žádná sranda, tohle (jak bylo vidět 
na oficiálním videozáznamu z Tišnova) sranda byla. Polemizovat lze nad tím, zda vkusná či nevkusná, 
zda už za hranou a zda z úst prezidenta by zaznít měla či ne. 

Ovšem reakce byla nepřiměřená, místo mlčení ve stylu „nestojí mi to za komentář“, hysterické 
výkřiky. Neskutečné, jak se vedoucí politici berou vážně a musí reagovat na každou blbost. Věřím, že 
prezident provokatér se smál, jak si všichni s premiérem včele naběhli „na vidle“. 

Čekal jsem, že premiér chlapsky vyleze a řekne něco ve stylu: „dostal jsem od poradce zkreslenou 
informaci, proto má reakce byla nepřiměřená. Když jsem zhlédl záznam, tak jsem se tomu blbému 
vtipu i zasmál, poradce jsem potrestal a občanům se omlouvám“. Taková reakce by měla „koule“                
a vrátila premiéra „do hry“. Opravdu to nemá lehké, musí činit těžká rozhodnutí a nelze se zavděčit 
všem. V očích mnoha lidí je slaboch. To mi ani tak nevadí, může v tom být rozvaha, vůle ke 
kompromisu. Více mi vadí, že jej mohu považovat za „osla“, a přitom bylo tak jednoduché, tím oslem 
nebýt. Stačilo jen říct, že jeho reakce byla sice adekvátní, ale odpovídala něčemu, co prezident neřekl 
skutečně, ale jen údajně. 

No nic, nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem, je lepší se zasmát. Smutné je smát se těm, co se smát 
neumí. Je to spíš drsné, cynické, ale i ten černý a sprostý humor si své místo na slunci zaslouží. 
Politicky korektní vtip by mne asi nerozesmál, vtip o politické korektnosti asi jo. 

Není škoda zakázat ve škole chemicky experimentovat? 

Měl jsem připravený článek na téma „studenti a chemické pokusy“, který vycházel pouze z debaty 
s manželkou, která mi tuhle povídala, že slyšela v televizi, že studenti nebudou moct dělat ve škole 
pokusy.  

Kolegyně Eva Valérie Maxová mi téma „vyfoukla“ a pojala ho odborně a se znalostí věci. Ještě než 
jsem se rozhodl článek publikovat, našel jsem si na internetu zprávy k tématu a zjistil, že je to jinak, 
než jsem si myslel. Paradoxně se zákaz netýká ZŠ a gymnázií, ale právě odborných chemických škol. 
Ten neuvěřitelný byrokratický šlendrián již skvěle popsala kolegyně. Až na jednu malou drobnost: 
vyhlášku ministerstva neschvaluje parlament. Tam by byla naděje, že chemik Miroslav Kalousek by si 
toho možná všiml. 

Mé zamyšlení (bez znalosti věci), přináším níže. Abych to nepsal nadarmo. 

Tak zakážeme žákům a studentům chemické pokusy. Resp. je nezakážeme, jen žáci nesmí přijít do 
styku s nebezpečnými látkami. Na první pohled je to v pořádku, ale zároveň je to velká škoda. Škoda 
peněz (často dotací EU), kdy nové školy nebo školy po rekonstrukci či přístavbě získaly chemickou 
laboratoř. Škoda té práce pedagogů a jiných odborníků, kteří se zabývají tím, jak učit zajímavě.                     
A v případě chemie jsou jistě zajímavé experimenty. A škoda toho, že si to děti nebudou moct osahat. 
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Učitel, pokud chce, aby děti nadále experimentovaly, si bude muset prostudovat příslušnou 
legislativu a vybrat jen takové pokusy, které budou vyhovovat. Může zjistit, že mu těch experimentů 
moc nezbude. Někteří úzkostní rodiče mohou mít strach i z toho, že se v laboratoři pracuje 
s plynovým kahanem, že se může rozbít sklo, apod. Pak je asi lepší to zabalit a neexperimentovat. 
Bude škoda nevyužité laborky. Ale to se dá obejít. Vznikne kroužek mladých chemiků, zájemci z řad 
dětí (podporovaných rodiči) to zaplatí a učitel si ještě přivydělá. A díky zájmové činnosti se na to 
nebude (možná?) vztahovat ani ta legislativa.  

Nebo bude učitel takový frajer, že bude v pokusech pokračovat tak, jak byl zvyklý a žáci si vyzkouší ty 
nádherné barevné, někdy i bouřlivé a efektní proměny, jaké dokáží chemické látky při svých reakcích. 
Slyšet „štěkat“ vodík, vidět, co dokáže kyselina sírová s hadrem, jak se vyčistí desetikoruna v kyselině 
dusičné a jak přitom zároveň se kapalina v kádince obarví do zelena a nad kádinkou stoupá nahnědlý 
dým oxidů dusíku a mnoho dalšího, např. krásné krystaly modré skalice, je určitě zážitek. Zároveň se 
tím naplní Komenského heslo „škola hrou“, kdy z praktického zážitku lze vytěžit lépe 
zapamatovatelné znalosti. 

Vše se dá dělat bezpečně, s použitím vhodných ochranných prostředků, v digestoři. Také se zaujetím, 
zábavně a zároveň poučně. 

Pokud učitelé na základě legislativy přestanou s dětmi experimentovat, výuka (chemie) ztratí svoji 
názornost a přitažlivost. Navíc ti, které to zajímá, se k tomu dostanou. A budou to dělat pokoutně, 
bez odborného dozoru, nebezpeční sami sobě a okolí.  

Tak mi přijde, že vychováváme bojácné hlupáky. Možná je to tím, že podobní bojácní hlupáci ty 
zákony vymýšlí. Copak legislativci nevědí, že zakázané ovoce nejvíc chutná? A že (zejména u nás) se 
vymyslí, jak to udělat tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? 

 

Zlehýnka se dotknout politiky 

Proč nechce Karel Schwarzenberg do důchodu? 

Odpověď neznám. Knížete nechápu. Jsem toho názoru, že většina soudných lidí by to již vzdala a na 
jeho místě by si užívala odpočinek na Orlíku. Poslancuje kvůli penězům? Hromadit peníze v jeho věku 
již nedává smysl, ledaže by musel splácet dluhy či platil někomu výpalné. Může v tom být i nákladný 
život a vyhovění lidem, kteří ho obklopují a využívají. Bez jeho „knížecí značky“ by nebyli to, co jsou. 
Co já vím?  

Kníže tak jde naprosto proti logice obyčejných lidí. V poslední době kráčel v politice od porážky 
k porážce, přesto bojuje dál. Pravda, moc ho nyní neslyšíme, ale když už, tak mluví především o ruské 
agresi, o nutnosti dodat zbraně na těžce zkoušenou Ukrajinu. Naděje není v boji a šíření nenávisti. 
Režimy, ideologie a privátní byznys zájmy (zbrojařů a finančníků) jsou něco jiného než národy a lidé. 
Obyčejní lidé chtějí žít v míru, pokud nemohou, utíkají nebo se snaží přežít, jak se dá. Naopak 
„udržet“ (příp. rozšířit) válečný stav chtějí ti, co na válce vydělávají a neštítí se podporovat fanatiky na 
obou stranách. Je spíše čas na Lennonovo motto „lásku ne válku“.  

Tak proč proboha tzv. „pravdoláskař“ (navíc senior) chce dodávat zbraně na zabíjení Ukrajině? Kdo se 
jich asi zmocní a k čemu je využije? Doutnající a možná již skomírající konflikt by se znovu v plné síle 
rozhořel. A komu tím prospějete, pane Schwarzenbergu? (že by nějakému tajnému chlebodárci?) 

Když už chce kníže tak mermomocí bojovat, co kdyby mu jeho sněmovní kolega Tomio Okamura, 
úspěšný podnikatel v cestovním ruchu, nabídl zážitkový zájezd do nějaké válečné zóny? Je tu 
poměrně bohatý výběr.     
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Zpověď blogera aneb proč se skoro nevyjadřuji k politice 

Píšu rád, poměrně často, je to takový „citový“ ventil, vypuštění myšlenek na papír. Podnětů je dost. 
Tak jsem si postupně zaplňoval šuplík a s něčím chtěl vyjít ven. A mé ego si vzpomnělo na blog. Tam 
se ukážu, ale zároveň tu byl strach, abych si neuškodil. Také jsem dostal životní lekci – stal jsem se na 
chvíli nezaměstnaným a tak jsem měl jiné starosti a blog odložil. Začal jsem učit – nejprve poloviční, 
později ¾ úvazek, o prázdninách pomáhal v lese. Z dominantního živitele jsem se stal přispěvatelem, 
posléze aspoň vyrovnaným spoluživitelem. A v té chvíli jsem potkal představení Čtyři dohody 
Jaroslava Duška, knihy MUDr. Hnízdila, ekonomů M. Šichtařové a V. Pikory a další. Můj pohled na svět 
se změnil. Snažím se nevytvářet si domněnky a nesoudit, být neutrální, naslouchat. Výsledkem je na 
jedné straně pochybování, na druhé straně osvobození, hledání sebe sama. Názor nikomu neberu                
a nehodlám přesvědčovat přesvědčené, ale přijímám, že se můžu mýlit, a že svůj názor mohu i 
změnit. Už na gymplu nám říkal starý moudrý pan (nesměli jsme mu říkat soudruh) profesor: „myslet 
znamená hovno vědět“ a také říkal: „to je možné jen u nás a v republice Mali“, tak se tomu českému 
Absurdistánu ani moc nedivím.  

Proč se nevyjadřuji k politice? Už se na ni nedokážu dívat jako na zápas stran a idejí, už nejsem fanda. 
Zkouším to z nadhledu a nejraději bych do Parlamentu volil toho, kdo by prohlásil něco ve smyslu: 
„Nic vám neslibuji, snad kromě toho, že vás nechám na pokoji (tj. buďte svobodní a za svůj život 
odpovědní) a pokusím se zrušit co nejvíc nesmyslných předpisů a zbytečných úřadů“. Přitom ještě 
před pár lety jsem byl tzv. ideově zakotven na pravici a dokonce jsem se v roce 2010 stal nezávislým 
zastupitelem za TOP09. Topku mi neznechutil M. Kalousek, ale J. Drábek díky s-kartě a „citlivému“ 
přístupu k invalidům (mám totiž invalidní těžce nemocnou matku). Dnes jsem nevyhraněný, preferuji 
lidskost, svobodu, respekt a smysl pro humor.  

Politika je uměním možného, je to způsob jak veřejně spravovat a řídit obec, region, stát. Vždy jde o 
různé zájmy, problémy a pohledy na jejich řešení. Dá se k tomu i různě přistupovat. Jedním 
z možných přístupů je nesmiřitelný boj, snaha dosáhnout přesvědčivého vítězství a pak prosadit silou 
svůj pohled na věc. Jiný přístup je snaha o dohodu, komunikace typu win-win. Každý něco prosadí               
a může dohodu prezentovat jako dílčí vítězství, jako dosažení možného (ale také může jít o kšeft, čili 
něco za něco).  

V Česku se politika netěší přílišné důvěře, každý politik stává se minimálně sprostým podezřelým. 
Vyšší politika (poslanci) láká penězi a vlivem. Hlásí se různí lidé, od lotrů s tvrdými lokty, přes 
podržtašky až po spasitelské mesiáše. Je tam i řada slušných poctivě pracujících lidí, které až tak 
nebývá vidět. Vidět je hlavně křiklouny. Tragédií je, že o životě 10,5 milionů lidí rozhodují 
reprezentanti málopočetných politických stran, které často slouží jako výtahy k moci. 

Je to ale zastupitelská demokracie. V zásadě máme to, co si vybereme z předložené nabídky a to, co 
uspěje v platném volebním systému. Už jsme se s ním trochu naučili zacházet. Když nic jiného, umíme 
poměrně velkou část politiků vyměnit. Nabídka je široká, na povrchu vypadá krásně, ale zda je uvnitř 
prohnilá, už vidět není. Teprve podle činů poznáme je.  

Shrnu to: vládní směs je taková dobrá česká bramboračka, ale drží to pohromadě, příliš to nezapáchá, 
je to docela stravitelný. Tu a tam to okoření náš „specifický“ prezident. V českém politickém rybníčku 
celkem klid, občas vlny. To není tak špatné. Je fakt, že zatím se daří spíše jen utrácet, uplácet cílené 
skupiny voličů a přijímat zákony „páchání dobra“. Moc mi to sice nevoní, ale radši takovouto 
nesourodou koalici, která se vzájemně drží v hrsti a tak je naděje, že nějakých velkých zhovadilostí se 
nedopustí a ty menší přežijeme. Nezapomínejme, že jsme tu mohli mít vládu ČSSD a SPOZ, jištěnou 
KSČM. Naštěstí pravidlo „prezidentského polibku smrti“ opět zafungovalo. 

U nás tedy relativní klid, ovšem bouře je za humny. Nelze nic vyloučit a také nelze nic bagatelizovat             
a podceňovat. Snažit se jednat a nalézat řešení. Vzpomněl jsem si na pár přísloví, ta jsou naprosto 
univerzální, tj. platí pro každého (každou stranu). „Žádný strom neroste do nebe“, „Strach má velké 
oči“, „Pýcha předchází pád“. Příklady si jistě najde každý sám, dle svého gusta. 
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Očekávání a zklamání  

V Cimrmanově operetě „Proso“ se od určitého obrazu střídají pouze dva prvky: prvek očekávání           
a prvek zklamání. Oba prvky až s podivem pasují na vrcholnou politiku a společenský život v Česku, 
prezentovaný mainstreamovými médii.  

Nejednou se mi stalo, že jsem od změny na předsednickém postu v dominantní politické straně 
očekával pozitivní změnu, protože po tom „šílenci“, co tam byl, už nemůže přijít nikdo horší. Zajímavé 
je, že média vytvoří očekávání téměř spasitele, nový člověk nastoupí, je ctěn, veleben a po čase se 
ukáže, že je to ještě větší „šílenec“, než jsme doufali. A zase očekáváme jaký další „šílenec“ vyleze 
z útrob strany. Nakonec nás ta strana přestane bavit a zkusíme novou neokoukanou nabídku. A tak se 
zjevují nové strany, dají nám naději a očekávání, chvíli září a pak zhasnou. Jejich jaksi jediným 
programem je protest, ti před námi to dělali blbě. S čímž lze souhlasit, neboť každý, kdo něco dělá, 
dělá i chyby a nemůže se zavděčit všem. Do roku 2013 byly takové strany spíš slabší, neměly takovou 
sílu bořit zaběhnuté pořádky, zvláště když byly součástí vlády.  

To se změnilo nástupem ANO a Andreje Babiše, daleko větší síla (podíl na hlasech), razantně 
prosazované vize: nejsme politici, makáme a stát lze řídit jako firmu, jsou účinným beranidlem 
k bouraní zaběhnutých zvyklostí ve vrcholné politice. Zkušenost byznysmena jednat tvrdě, 
strategicky, takticky a efektivně naráží na zaběhnutou politickou praxi nekonečných demokratických 
diskusí, vášnivých monologů a plků. Podle mého je to docela zajímavý střet různých světů, které se 
mohou vzájemně pozitivně ovlivnit. Jistě, Babišovo ANO lze přirovnat k chování slona v porcelánu, 
nebo přinejmenším štiky v rybníce. Štika je užitečná, kapři se více hýbou. Slon v porcelánu může 
škodit, na druhou stranu zničení starého neužitečného porcelánu a jeho nahrazení novým nemusí být 
na škodu. Avšak bacha, změna může být i k horšímu (líp už bylo).  

Takže první fáze – bourání: docela dobrý, v rámci možností očekávání splněno. No a teď ta těžší fáze: 
tvoření a budování. Zatím rozpaky, ale naděje stále žije. Co se z toho vyvine, nevím. Jako vždy je dost 
odlišných možností.  

Andrej Babiš podniká zejména v zemědělství a potravinářství, správný zemědělec musí ctít pravidla 
selského rozumu, zemědělství je závislé na obnově, ochraně půdy, vodních zdrojů, tvorbě krajiny, 
potravinářství je závislé na kvalitě zemědělství. Je dobré, že si zemědělské produkty vyrábíme doma, 
že vlastníkem je domácí pán a že lidé na venkově mají práci, podniky nejsou rozkradeny. Babiš působí 
skromně, asketicky, uvěřitelně. Pochopitelně si chce vše řídit sám a spolupracovat s lidmi, na které se 
může spolehnout a kterým důvěřuje.  

Na druhé straně je risk svěřit moc do jedněch rukou, co kdyby se z něj vyklubal autoritářský 
nenažraný oligarcha (miliardářem nepochybně je), hájící jen své zájmy? Pokud jím už dávno je (tím 
nenažraným), tak se neuvěřitelně dobře přetvařuje a potrvá nám chvilku dýl, než to všichni 
pochopíme. Firmy AB určitě nestrádají, otázka je, jestli jsou tak šikovné ve výběrových řízeních 
(prostě jejich nabídka je nejlepší), či je tak šikovné výběrové řízení (šité na míru Agrofertu). Jistěže i 
změna nastavení podmínek státem hraje významnou roli. Zatím je mlhavo, ale časem se rozjasní                 
a mnozí prozřou. ANO nejsou Veverky, Babiš není takový žabař jako Vít Bárta. Už se ale ukázalo, že 
Baťovi nesahá ani po kotníky, nebo si snad někdo myslí, že by Baťa (kdyby mu to technologie 
umožňovala) vymyslel na kolegy živnostníky a podnikatele „velkého bratra“, tj. elektronickou 
evidenci tržeb?   

Myslím si, že v Česku příliš nehrozí, aby nějaká strana získala v parlamentních volbách přes 50 %. 
Strany, které přesáhly 30 %, utrpěly velké vítězství. Také KSČM nepůjde z Poslanecké sněmovny 
vystrnadit (bohužel). Z tohoto důvodu se v Česku nevyhneme koaličnímu vládnutí, kde je přirozeným 
procesem brzdný mechanismus, tj. vzájemně se držet v hrsti. Někdy je lepší neudělat nic a nechat to 
plynout.  
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A nic neočekávat, protože, kdo nic neočekává, nebude zklamán. A kdyby se ten náš mainstreamem 
vzývaný a tištěnými penězi (krytými dluhy) sponzorovaný, korektní byrokratický eurounijní politicko-
ekonomický systém zhroutil, tak člověku zůstává jediná pomocná ruka - na konci jeho paže.  

Ochranu a pomoc bude každý člověk hledat u svých nejbližších. Tak je důležité nemít Filipa, ale kolem 
sebe milující lidi, na které se můžeš spolehnout (a oni na Tebe). 

O čem budou příští nevyzpytatelné parlamentní volby v Česku? 

Subjektivní politologicko-sociologická spekulace, kterou píši jako neodborník, takže si tím nic 
nevydělám, maximálně si koleduji o výživnou diskusi. Jako volič a občan si však mohu dovolit své 
myšlenky hodit do PC a zveřejnit.    

Vstoupili jsme do volebního roku. Letos nás čekají volby rozehřívací, krajské. Ty parlamentní 
napřesrok, pokud půjde vše podle plánu a z nějakého důvodu neproběhnou dříve volby předčasné. 
Hlavní témata budou daná aktuální situací, svou roli jistě bude hrát přístup k islámu, ke svobodě, náš 
současný vztah k EU, NATO, USA a Rusku. Volby se jistě neobejdou bez tradičních slibů levice, tj. stát 
se o všechny postará, dáme vám jistoty. Ještě na to naletíme, když víme, že jedinými jistotami jsou 
daně a smrt? Tak trochu půjde o střet životních preferencí kosmopolitního „patricijského“ 
velkoměsta a tradičního „plebejského“ venkova. 

A jak to asi dopadne? „Spasitel“ Babiš asi uspěje, ale už tolik nepotáhne, nebude onou 
neposkvrněnou nadějí jako minule. Už se prostě umazal a ukázal. V sociální demokracii se povede 
„bratrovražedný“ boj mezi moderními multi-kulti socialisty a těmi tradičními socialisty (takže se tam 
asi vesele bude kroužkovat). ODS a lidovci pravděpodobně dosáhnou něco mezi hranicí zvolení (5 %) 
až něco kolem 10 %. TOP 09 bez podpory Starostů a s knížetem Karlem tak napůl asi moc nezaboduje, 
komunisty by z Parlamentu vyhnala snad jen 90% účast (tolik příznivců určitě nemají). O uvolněné 
místo „naděje a změny“ pravděpodobně svede boj mnoho generálů bez vojska a maximálním 
úspěchem bude atak hranice volitelnosti, kdy ji možná někdo přeleze.  

Anebo se potůčky slejí v mohutnou řeku a zvítězí ziskem okolo 30 %. Pak je naděje, že nebude 
svoboda oklešťována, že se nebude ustupovat radikálnímu islámu (což znamená jen důsledné 
uplatňování sekulárního státu a vymahatelnost práva, které platí pro všechny). Ceněna by byla i 
snaha zbavit nás přemíry „parazitů“ a přebytečné byrokratické zátěže. Pokud tito noví vedoucí politici 
nasměrují naši společnost ke zdravé společnosti, která je postavena na svobodných, odpovědných, 
znalých a tvůrčích lidech, tj. lidech respektovaných a zároveň s respektem k ostatním, pak svoji 
historickou úlohu splní. Základ pro to by tu byl, jen je tu jedno ale: dokáží rodící se vůdci upozadit své 
ego, zapomenout na minulé spory a táhnout za jeden provaz? Anebo to dopadne jako obvykle? 
Budeme mít na výběr volit z hafo štěkajících mopslíků nebo se objeví nějaká majestátní doga?  

Může to být parta lidí odvážných, znalých a čestných. Ten morální rozměr je důležitý. Také to může 
být účelový slepenec a do popředí se mohou dostat zase mocichtiví pokrytci a díky velké většině to 
může být horší, než to bylo a doposud je. Společnost lze uzdravit odspoda, tj. každý sám sebe. 
Otázkou je, zdali jsme (budeme) na takové (morální) úrovni, že z našeho středu vystoupí ti praví, 
správní lidé? Lidé, kteří budou zemi spravovat moudře a spravedlivě ku prospěchu většiny lidí, zde 
žijících. Nevím, dám se překvapit.  

Teoreticky máme dva roky čas, prakticky je otázkou jak bude akcelerovat vývoj. Zda se situace začne 
zklidňovat či nabírat na obrátkách (zatím to vypadá na tu druhou možnost). Zda vydrží EU to pnutí, či 
ne. Vše může být v Evropě jinak. Rok 2017 slibuje „politické zemětřesení“ v EU: bude referendum 
v Británii, prezidentské volby ve Francii, spolkové volby v Německu, které se může začít i rozpadat 
(především Sasko a Bavorsko se mohou chtít osamostatnit). A máme tu další „zlobivé“ regiony jako 
Katalánsko ve Španělsku, Flandry v Belgii, v Itálii Benátsko. Samozřejmě i „neposlušné“ 
postkomunistické středoevropské státy. A jak to bude jinde ve světě?  S Blízkým východem, Afrikou, 
eurem, dolarem, ropou? V tuto chvíli nevíme. V každém případě se daná situace nějak projeví i ve 
volbách u nás.  
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Uvidíme. Neznámých je mnoho, něco se možná víc ujasní. Jistě budou ti, kteří opět zvolí naději                    
a změnu (bude to opět bianco šek, či již lidsky a morálně vyprofilované silné hnutí?) Pak jistě budou 
volit skalní fanoušci a mnoho lidí využije i „dobrovolnou“ nevolbu. Nakonec určitá část voličů se 
skřípěním zubů zvolí tzv. „menší zlo“. A pak z toho vznikne cosi podobného, jako když pejsek 
s kočičkou vařili dort. Hodně bude záležet na tom, které příchutě tu směsku nejvíce ovlivní. 

Nejsem fanoušek, takže mohu nevolit, příp. si někoho vyberu způsobem: vím, koho nechci, vím, kdo 
mi až tak nevadí a nemohu vyloučit, že mě někdo opravdu osloví a uvidím v tom výběru nějaký smysl.  
Anebo jen tak z recese si zvolím „Korunu českou“, protože mít krále či královnu by bylo hezké                         
a nemuseli bychom volit prezidenta. Už jen ta představa, že by takových voličů bylo přes 50 %, hřeje 
recesistu u srdce. Takovej voličskej fór by asi mnozí „zasloužilí“ politici nevydejchali. Nemyslím si, že 
by to mělo být výrazně horší. Ve Sněmovně jsme přinejmenším 2x vyměnili cca polovinu poslanců 
(kroužkovací revoluce, úspěch ANO) a nějaké kultivace politiky jsme se stejně nedočkali.   

 

EU na scestí aneb migrace není legrace  

Jak se euroštěstí stává europrůšvihem  

Potíž je jen v tom, že každá strana má dvě mince, svůj rub a líc. Žijeme v dualitě a tak bez tmy není 
světlo, bez zla dobro. Měli bychom dbát na rovnováhu, přirozenost a přiměřenost (všeho s mírou). 
Používat zdravý rozum, cit a nadhled. 

Zdrojem „euroštěstí“ se zdálo být několik zásadních ušlechtilých myšlenek a jejich realizace                             
v politických projektech: 

1) Plaťme v Evropě jednou měnou: projekt zavedení eura 
2) Cestujme Evropou bez hranic: projekt Schengenského prostoru  
3) Buďme sociální a solidární s těmi slabšími: projekt evropského sociálního státu 
4) Buďme v globalizaci konkurence schopní, vytvořme silnou Evropu (EU): projekt politické 

unifikace a rozšiřování EU 
5) Chtějme ekonomicky vyrovnané a bohaté regiony a členské státy: projekt dotování slabších 

silnějšími 

Zdá se, že období vlídné tváře již skončilo, nebo právě končí. Nyní prožíváme tu odvrácenou tvář. 

Euro: 

je výhodné nepřepočítávat kursy při obchodování a neměnit při cestování peníze, ale: řecká krize 
přinesla napětí mezi odpovědným a disciplinovaným „studeným severem“ a vysmátým 
neodpovědným „horkým jihem“.  Nad selským rozumem a ekonomikou, čili nechat projít Řeky 
bankrotem, vystoupit z eurozóny, devalvovat, část nesplatitelných dluhů odepsat a zajistit „měkčí“ 
přistání humanitární solidární pomocí, ovšem zvítězila geopolitika. 

Schengen:  

přejet hranice bez kontrol je bezva, ale stejně se ovšem mohou pohybovat i osoby nežádoucí např.: 
zločinci, ekonomičtí imigranti. A pak je „volný pohyb“ problém (těžko je uhlídat). 

Sociální stát:  

chvályhodná záchranná sociální síť, která původně sloužila k záchraně a dočasné ochraně těch, kteří 
se snažili sami zvednout a z ní odejít, se stala sama o sobě cílem bezpracného celkem pohodlného 
(lenivého) života na úkor druhých. Z lidí tvoří „závisláky“ na péči státu a oběti vyčůránků, kteří se na 
jejich bídě úspěšně živí (lichváři, exekutoři, majitelé ubytoven, někteří úředníci či neziskovky). Mimo 
jiné láká i ekonomické imigranty. 
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EU jako nadnárodní stát: 

výhodou mělo být zajištění trvalého míru, snaha dospět k dohodě a ke kompromisu. V 28 (rozdílných) 
členech už to je sakra složité. Navíc je to samozřejmě nevyvážené, zájmy jsou často protichůdné                    
a přijatelný kompromis pro všechny je „bezzubý“ a každý si ho vykládá po svém. Z EU se stal 
neuvěřitelný byrokratický moloch řešící marginálie. Odložení (či druhořadí) politici, jež ji vedou, 
zkrátka „nemaj koule“, jsou politicky korektní, bojácní a bezradní. Jsou ve vleku lobbistů                                     
a nadnárodních korporací, orgány EU trpí demokratickým deficitem a možná také „úřednickou 
nadutostí“.  

Dotace: 

je výhodné mít peníze ihned a realizovat projekty, zkrášlovat obce, budovat lokální a regionální 
infrastrukturu, přispívat na výzkum a vývoj, ale přináší to s sebou závislost, byrokratickou náročnost, 
často nesmyslnost projektů (jen aby se vyčerpalo), v neposlední řadě nerovnosti v podnikání                           
a zlodějnu.  

Zdá se, že tento elitní klub zemí je již dávno za svým zenitem, a jestli zásadně nezmění své chování, 
spěje ke svému zániku. Protože nic netrvá věčně.  

Nicméně pouto europolitiků k evropským institucím, jež stvořili a dali jim náplň, je příliš silné. Snaha 
přiznat chybu a začít jinak je zase příliš slabá.  

A tak se chyby opravují zase stejnými chybami (více Evropy - Bruselu, hlubší integrace, větší regulace, 
více moci sociálním inženýrům a právníkům).  

Stále méně zdravého rozumu, citu, odvahy ke změně a návratu k přirozenosti, tj. např. ekonomicky 
prospěšné vzájemně výhodné obchodní spolupráci mezi národními státy Evropy (EHS).  

Co s tím? Reformovat? Reforma je něco jako rekonstrukce stavby, někdy se stane, že je lepší starou 
stavbu zbourat a postavit novou. Tak se ptám: nedospěla už současná EU do tohoto okamžiku?  

Tož tak. Kapři si rybník sami nevypustí, asi nezbývá než čekat na to, až někde povolí hráz, či (možná 
dřív) se někde přemnoží štiky a ty už si s línými kapříky poradí.  

To je pohled bývalého „eurohujera“, který se dnes posunul k tzv. „eurorealismu“. Kdysi jsme kráčeli 
ke světlým zítřkům a víme, kam jsme došli. Obávám se, že oklikou směřujeme opět tam. 

Pár tisíc je směšné číslo, ale nejde o exodus až desítek milionů lidí?  

Původně jsme měli přijmout 525 uprchlíků (číslo však neustále roste). Je z toho velké téma. Též 
mnoho blogerů se k tématu vyjadřuje. S potěšením jsem si přečetl vyjádření pana europoslance 
Zdechovského, který je přímo u zdroje a je pro mne důvěryhodný. Za všechny další blogery vzpomenu 
články k tématu od pana Tomáše Houšky. Naprostý souhlas a dalo by se říci „souznění“.  

Nakonec mi to nedalo a přicházím i já se svou troškou do mlýna. Lidé k nám prchají i z Ukrajiny a je 
dobré, že je přijímáme, ti se s námi bez problémů sžijí a už jsme si na sebe vzájemně zvykli. Doufejme, 
že se tamní konflikt bude spíše uklidňovat a zbraně se skutečně budou stahovat. Vidíme, co způsobily 
zbraně v Libyi, která byla za Kaddáfího jedním z nejbohatších států na severu Afriky. Rozvrat, 
občanské války a miliony zoufalců, kteří se snaží utéct z válečného běsnění. A Evropa je nejblíž a chtě 
nechtě to musí evropské národy nějak řešit. A žádné řešení není ideální.  

Pomáhat v místě a rozlišovat mezi imigranty je asi jediná rozumná cesta. Pokusit se ukončit boje, aby 
se lidé mohli vrátit a začít obnovovat své země. Národní vlády EU by měly rozhodovat svéprávně, 
suverénně a s respektem k lidu země, který reprezentují. Ale zároveň se snažit o dohodu jak pomoci 
jižním zemím EU, které nemohou takový nával samy zvládnout. Požadavky jsou protichůdné                           
a připomíná to Odysseovo proplouvání mezi Skyllou a Charybdou.  
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Rozčilovat se nad pár tisíci uprchlíky nedává smysl, na druhou stranu paní Hybášková uváděla tři 
miliony lidí na poušti, mnoho uprchlíků ze Sýrie je v Jordánsku a Turecku. Tam by měla EU napřít svoji 
pomoc. Záchrana životů jistě, ale pak hlavně snaha zabránit lukrativnímu kšeftu pašeráků lidí                           
a důkladné azylové řízení. Zejména přestat lákat miliony potenciálních uprchlíků do Evropy na bohatý 
sociální stát, kdy místo dobrých lidských duší „pomáhají“ státní byrokratické instituce či dotacemi 
ovládané neziskovky. Ve jménu páchání dobra a humanismu učíme migranty natahovat ruku pro 
dávky a „mít nárok“. Tím jim opravdu nepomůžeme postavit se na vlastní nohy a sžít se s domácím 
obyvatelstvem a sami tím pácháme dobrovolnou sebevraždu. Komu není rady, tomu není pomoci. 
Pokud něco není reformovatelné, je lepší, když se to zhroutí. Sovětský blok a praktikovaný reálný 
socialismus se zhroutil poměrně rychle, může se to snadno přihodit i EU, příp. celému 
korporativistickému a finančnímu globálnímu systému založenému na dluzích (a byznysu s nimi). 
Zlatý normální svobodný kapitalismus, tj. podnikatelé typu Baťa, silná lokální ekonomika, silná střední 
třída, potravinová soběstačnost, vyrábí se to, co je třeba a co se prodá, obchod je oboustranně 
výhodný, žádná zbytečná byrokracie, tvůrčí potenciál lidí na výši, nepředstíraná svoboda a z ní 
plynoucí odpovědnost. Kéž by náš světlý zítřek. Zatím to bohužel vypadá jinak. 

Co Česko a imigranti, cizinci? Za těch 25 svobodných let u nás přibylo mnoho občanů ČR původem 
cizinců: Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, Číňané, Rusové a mnozí další vč. těch z USA a Západní Evropy. 
Jim vděčíme za to, že je nás tu víc jak 10,5 milionu. Sice je u nás poměrně velká hustota zalidnění, 
ovšem nějaký ten milion navíc by se jistě vešel.  

Při velkém exodu z islámských zemí to však naprosto změní charakter této země. Miloš Zeman kdysi 
mluvil o „spálené zemi“ – tenkrát šlo hlavně o zemi vytunelovanou a rozkradenou (z jeho úhlu 
pohledu), teď bychom se mohli dočkat reálné spálené země. Máme ještě sílu tomu zabránit? 

Etické dilema 

Smutný příběh utopeného mladého chlapce vládne médii a i mnoho blogerů se k němu vyjádřilo. 
Nikdo, najmě rodič, nemůže být netečný. Projevme soucit a soustrast, ale neobviňujme se. 

Já za to přeci nemohu, jako nemohu za týrání chlapců z Kuřimi, za agresivního blbečka, který porazí 
svým autem dívku na přechodu, za činy všech „pomatenců“, jejichž oběťmi jsou děti.  

O tom příběhu bylo již mnoho napsáno a mně to jen připomnělo takový zajímavý úkol na 
téma etického dilematu. Představte si, že jste jediný člověk, který může zabránit děsivé srážce dvou 
vlaků tím, že přehodí výhybku. Ovšem tím způsobí (pravděpodobně) jistou smrt pěti drážních dělníků. 
Co uděláte? Pokud obětujete dělníky, (což je racionální rozhodnutí, protože tím zabráníte mnohem 
větší tragédii), budete si vyčítat, že jste je poslal na smrt. A nejspíš Vám to právní systém spočítá, 
protože Vy jste ten „vrah“. Pokud dělníky neobětujete a dojde ke srážce s desítkami obětí, bude to 
pro Vás ještě horší, budete si vyčítat, že jste selhal a můžete to řešit sebevraždou. Podobné dilema 
můžete zažít, když nemůžete zachránit dva tonoucí, ale jen jednoho.  

Při katastrofě si počínají racionálně záchranáři. Mrtví je nepotřebují a lehce zranění počkají. Je třeba 
se věnovat těžce zraněným a zachraňovat životy.  

A nyní tu máme etické dilema s uprchlíky. A víme dobře, že nemůžeme pomoct všem, také víme, že 
se sem všichni nevejdou a v neposlední řadě víme, že pocházejí z naprosto odlišných kultur a je to 
potenciálně nebezpečné. Otázka je, proč se k tomu nepostaví evropští politici „chlapsky“ rozhodně a 
nepokoušejí se bezprecedentní uprchlickou vlnu aspoň přibrzdit, tak jak to doporučují někteří 
středoevropští politici vč. českých. To, co se ovšem dozvídáme z úst evropských lídrů a úředníků je 
naprosto neuvěřitelné. Hlavně je vidět to nabubřelé povýšenectví (kvóty) a „morální“ převaha (jste 
xenofobové), ale skutek utek. Resp. zachraňuje se (to je fajn), ale co to další? Pomoc v zemích jejich 
původu, odrazování těch ekonomických migrantů, co se sem chystají (opravdu tady nelítají pečení 
holubi do huby) a účinný boj proti gangům, kteří z neštěstí druhých těží. Zbývá tedy poslední otázka: 
jsou ti, co dnes Evropu vedou, jen hloupí nebo navedení?  
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Vymírání jako argument pro imigraci 

Hlavním argumentem pro přijímání uprchlíků (krom poskytnutí pomoci válkou strádajícím) je 
vymírání Evropy. Evropa potřebuje doplnit obyvatele. Ok. Proč se ale Evropani a Evropanky sami 
nesnaží? 

Proč jsou líní „dělat“ děti? Jsou bohatí a tak mají lepší zábavu než plodit děti (sex je přece zábavou 
chudých, že). Mají k dispozici civilizační vymoženosti jako např. antikoncepci, děti jako „investici“ pro 
zajištěné stáří nepotřebují, mají rozvinutý sociální systém státu, který se o ně postará (dovol, abych se 
zasmál). A tolik důležitých „smysluplných věcí“ ke koupi. Chtějí si nejdřív užít, vydělat peníze, 
nastartovat kariéru, dítě počká. Muži (tedy ti evropští) přestali být „samci“, pohyblivost spermií se 
snížila. Ženy jsou příliš náročné, a jak říkal Oscar Wilde: „ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud 
to nedostanou“.  

Ti chudší a venkované, kteří jsou více nakloněni odvěké tradici, tj. „postav dům, zasaď strom a zploď 
syna“, si rodinu rozmýšlejí, protože se bojí, zda ji zvládnou uživit. 

Mediálně preferované „elity“ se odcizily obyčejným lidem, rozpory se prohloubily v zásadě ve všech 
sférách života: ekonomické, sociální, psychické a emoční. Je zde rozpor (spor) mezi návratem 
k tradičním hodnotám (žitým našimi předky) a prosazováním tzv. moderních hodnot. Čili mezi 
neokázalou mravností skutečně (a bezděčně) žitou každý den a okázalou „mravností“ dávanou na 
odiv (já jsem ten, kdo má morální převahu a ví všechno nejlíp). 

Tady si neodpustím malou odbočku. Jsou respektované osobnosti (skutečné elity), mediálně spíše 
upozaďované, které si dovolí (nehystericky a korektně) pojmenovat věci pravými jmény a přiznat 
obavy z neřízené migrace a ohradit se proti nálepkování jich samých a většiny národa jako 
„xenofobů“. Tito lidé jsou většinou uznávanými profesionály ve svých oborech, zpravidla jsou ve 
věku, kdy už svojí kariéru pomalu končí, zasloužených úspěchů dosáhli poctivě, tvrdou prací, mají 
bohaté životní zkušenosti, obvykle i děti a vnoučata. Dovolím si za všechny jmenovat lékařské 
kapacity: Jana Pirka, Pavla Pafka a Cyrila Höschla.  

A kde je jádro pudla? Proč je takový rozdíl v otázce migrace mezi „elitou“ a „plebejci“? Ti „plebejci“ 
většinou mají děti, v potu tváře pracují, aby se vůbec uživili. Přirozeně se bojí nejen o práci, ale také        
o budoucnost svých dětí, pro které chtějí to nejlepší a mj. také bezpečí.  

Oproti tomu představitelé intelektuálních „elit“, pro něž se vžil termín „pražská kavárna“, jsou často 
bezdětní. Najdeme mezi nimi mnoho single mužů a žen, vč. feministek, gayů a lesbiček. Procento 
bezdětných je zde určitě vyšší než v běžné populaci a tím i obavy o děti zde budou hrát menší roli. 
Naopak větší význam než u obyčejných „plebejců“ bude mít u „kavárníků“ strach o vlastní důležitost, 
strach z přiznání chyby, ze ztráty moci, vlivu a peněz. Spolu s tím i neochota řešit skutečné problémy 
(ty se zametají pod koberec, či nechávají vyhnít, nebo se o nich jen diskutuje a diskutuje). Za to se 
přičinlivě řeší marginálie či se další problémy vytvářejí. Ostatně co jiného bychom mohli očekávat od 
centralizované byrokracie a penězi a zájmy prolobbované „vrcholné“ politiky. 

To, že se společnost na tématu migrace „láme“, mi připadá přirozené a logické. Že to souvisí 
s určitým rozvrstvením společnosti a žene nás to do známé pasti rozdělení na „my a oni“, není sice 
vůbec hezké, ale je to bohužel fakt. Tmelem společnosti je spokojená střední třída, která je poměrně 
početná, slušně se uživí (tj. nemá existenční problémy) a její jádro tvoří lidé svobodomyslní a tvořiví. 
Velkou roli hraje i relativní pocit bezpečí spojený s tím, že zítra budu fungovat podobně jako dnes.          
A obojího bohužel ubývá.  

Mohu se mýlit, ale určitou logiku to má.   

Plán B: nová Evropa?  

Že EU dnes a v době našeho vstupu (2004) jsou dvě úplně jiné kvality, je asi každému jasné. Evropský 
„superstát“ vznikl hlavně na papíře a umí především produkovat „papíry“. 
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Tváří v tvář reálným problémům působí impotentně, nekompetentně, nerozhodně. Ještě k tomu 
členské státy do toho házejí vidle. Je známým faktem, že přebujelá byrokracie problémy neřeší, ale 
naopak je vytváří.  

Zdá se, že se EU drobí a zároveň se začíná (regionálně) spojovat na bázi prospěšné spolupráce 
národních států. Začaly to státy „V4“. Ty mají zkušenosti (nejen) se Sovětským Svazem a zánikem jeho 
impéria. Svoji roli tu hrají i další souvislosti zasuté v historické, ale i mentální paměti národů. A tohle 
„psychické společné (ne)vědomí“ nelze jednoduše překonat nařízením či převýchovou. Lze jen 
dočasně pár generací zlomit, či ohnout.  

Zhlédl jsem rozhovor na DVTV s Janem Koukalem, bývalým velvyslancem ve Vídni. I Rakousko dnes 
otáčí. Také Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko i Chorvatsko „pokukují“ po V4. Možná, že pod „kůrovcem 
napadenými starými stromy“ (západní Evropa), začíná růst „nový les“ (střední a východní Evropa). Že 
by se začala naplňovat proroctví? To nechám povolanějším. Zajímavé je, že tyto státy a národy mají 
podobné osudy, rozpadlo se Rakousko-Uhersko, rozpadla se Jugoslávie, za války (a některé i po válce) 
prožily určité období pod nadvládou cizí mocnosti, do EU vstupovaly jako „nové“ země (i Rakousko, o 
několik let dříve než my). 

Také jsem si poslechl na DVTV duel Jiřího Pehe s Alexandrem Tomským. Na tom bylo nejzajímavější, 
že i diskuse názorových oponentů se dá vést slušně, věcně a nehystericky. Letěl jsem na pár dní pryč 
a tak jsem si na čtení koupil Týden a MF Dnes. Na titulce Týdne byl Karel Schwarzenberg, tak jsem 
chvíli váhal, ale zvědavost mi nedala. Přečetl jsem si rozhovor s ním. Celkem se mu nedalo nic 
vytknout a ještě před dvěma roky by mě to „bralo“, ale už nejsem „eurohujerem“. 

Co mne opravdu „vzalo“ byl článek historika a spisovatele Vlastimila Vondrušky (MF Dnes, 
23.2.2016): „EU je mrtvá, co dál?“. Pan Vondruška doporučuje opřít se o národní státy a EU nechat 
svému osudu. Jaksi formálně bude asi existovat dál, ale její vliv bude slábnout. Národní státy už si asi 
více pojedou po svém. Chtělo by to tak desetileté moratorium na zákony. V podstatě nic nového 
nerozjíždět, nechat to na lidech, dát jim možnost se nadechnout, žít, podnikat. A nechat i některé lidi 
nabít si ústa a pomoct jen těm, kteří to opravdu potřebují. Pak „moratorium“ vyhodnotit, nechat to, 
co se osvědčilo a vyhodit to, co se přežilo.  

Tak něco v tom smyslu napsal ve svém článku pan Vlastimil Vondruška. Člověk s velkým „Č“, prostě 
opravdová osobnost.  

 

Slunce v duši 

A „sluníčkář“ je kdo? 

„Prosím, mám dotaz, nerozumím jednomu slovu“ „No tak Mlho, které je to slovo?“ „Hrdobec“. Tak 
nějak proběhla komunikace mezi studentem Plhou (Josef Kemr) a prof. Hrbolkem (František Kovářík)     
v kultovní komedii „Marečku, podejte mi pero“. 

I já se hlásím, že jsem narazil na slovo, kterému nerozumím: „sluníčkář“. Podle všeho je to „škatulka“ 
(kategorie) pro určitý typ lidí. Pejorativně označuje lidi, kteří se hlásí k multikulturalismu, pozitivní 
diskriminaci, lidským právům menšin a politické korektnosti. V tomto případě „sluníčkářkem“ být 
nechci. Sice jsou to ušlechtilé myšlenky a dobré úmysly, ale prosazované mocí (silou) jediné 
nezpochybnitelné pravdy se stávají „ideologií“ a jejich „fanatické“ prosazování tak vede k pravému 
opaku:  

Multikulturalismus jako „násilné“ prosazování spojení neslučitelných kultur bez vzájemného respektu 
vede k nepochopení, nepřátelství, strachu z jinakosti.  

Pozitivní diskriminace, jak se ukazuje, diskriminovaným nepomáhá, naopak je utvrzuje v jejich 
ublíženeckém postoji a vede k nespravedlnosti (vůči většinám). 
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Lidská práva menšinám vedou též k nespravedlnosti, např.: „rasismu naruby“, já (menšina) mám 
nárok, postarejte se o mě, a jestli ne, tak jste rasisti, nebo naopak k ústupu tradičních rodinných 
vazeb ve prospěch „gaykultury“.  

Politická korektnost – neustále slyšíme jen naučené fráze (papouškování), nikoho neurazit a pevně 
hájit jedinou „správnou“ linii. Smazávají se tím (přirozené) rozdíly mezi lidmi a jedinečnost každého 
člověka. Nedej „multi-kulti bože“, aby někdo mluvil jinak, sám za sebe, jak to on chápe a cítí.   

Takoví „sluníčkáři“ dle mého ztratili zdravý rozum, nemají smysl pro humor (berou se moc vážně), 
neznají lásku a cit (srdce) a přesvědčeně hájí svoji dogmatickou víru – tzv. pseudohumanismus, který 
se i občas zvrtne v humanitární bombardování. 

Na druhou stranu „jiným sluníčkářem“ jsem rád. Vzpomenete si na bývalého moderátora počasí v ČT 
Jána Zákopčaníka? Ten se loučil pozdravem „slunce v duši“. Tenkrát jsem to nechápal, připadlo mi to 
směšné, ale krásné. A Ján Zakopčaník prokázal odvahu a smysl pro humor, když byl jednou 
v „nekorektní“ České sodě zesměšněn. Neurazil se, nepodal žalobu, ale v živém vysílání ukázal 
obrázky prasat a řekl: „toto jsou pánové Čtvrtníček a Šteindler“. Z vysílání byl následně stažen (a z ČT 
odejit?), přestože „prasata“ Čtvrtníček se Šteindlerem jeho vystoupení ocenili.  

Takže „jiných sluníčkářů“ si vážím. Jsou to lidé, kteří mají „slunce v duši“, tj. mají otevřená srdce, úctu 
k sobě a respekt k jiným (jakýmkoli) lidem, mají obvykle i zdravý rozum, smysl pro humor. Tito lidé 
jsou svobodní (jsou sami sebou), nikoho neposuzují, neuráží a nepřetváří k obrazu svému. Jsou za 
svoji volbu odpovědní, umí přiznat chybu, umí se radovat ze života a jsou „sluníčkem“ pro své okolí.  

Pro konzumní mainstream a manipulátory jsou nebezpeční, jsou to totiž černé ovce v dobře 
zorganizovaném a zotročeném stádu. 

Kdo by si nepřál sluníčkový svět?  

Oklikou se vracím ke svému prvnímu zveřejněnému blogu, kde jsem se zabýval termínem „sluníčkář“. 
Sluníčkový svět je nádherný, je to představa světa míru, lásky, vzájemného respektu, solidarity, 
jednoty v různosti.  

Nic není nemožné, přinejmenším můžeme o tom snít a realizovat to zejména u sebe, můžeme tomu 
říkat úcta k sobě. Kdo totiž má rád sebe takového, jaký je (se všemi vadami a chybami), obvykle má 
rád i své nejbližší (rodinu) a působí tak na své okolí. Tudy vede cesta ke změně. Je to cesta zapeklitá, 
protože je založená na svobodné vůli, odpovědnosti, etice, vzájemném respektu, nadhledu. Můžeme 
to nazvat cestou bezpodmínečné lásky. 

Nicméně cesta vnucování, příkazů a zákazů, kterou používají unijní (a naši) neomarxisté ani cesta 
jakési vyšší kosmopolitické morálky elit, tj. cesta tzv. „pravdoláskařů“ k cíli nevede. Naopak platí 
zákon akce a reakce. Co je přikázáno a prosazováno jako jediná „naše pravda“, lidem nevoní. Pokud 
se pohrdá obyčejnými lidmi a jejich zkušeností, protěžují se „problematické skupiny“ obyvatel, 
vychvaluje se nevkus, propaguje násilí a svým způsobem dehonestuje vlastenectví, příslušnost 
k národu, jeho jazyku, kultuře a historii, pak se nikdo nemůže divit, že se objevují lidé, kteří jsou proti 
tomu. Např.: iniciativa „Islám v ČR nechceme“ je jen důsledkem prováděné korektní „multi-kulti“ 
politiky a mediální manipulace. Tlak přináší protitlak.  

Není lepší to nechat přirozenému vývoji? Páchat dobro násilím přináší obvykle známý orwellovský 
výsledek: budováním ráje dosáhli jsme pekla.  

Evoluční transformační proces již probíhá. Pro logiky: prof. Milan Zelený říká, že ekonomická 
globalizace končí, začíná re-lokalizace. Pro milovníky duchovna: astrologický věk Ryb, střídá věk 
Vodnáře. Pro nás přízemní lidičky, milující přirozenost, mé oblíbené Chinaski: „nic není jako dřív, nic 
není, jak bejvávalo …..“. 
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Pokud máte slunce v duši, nemusíte mít seno v hlavě 

Co vlastně znamená „slunce v duši“? Osobně si to vysvětluju tak, že jde o směsku moudrosti, 
vyrovnanosti, nadhledu, pohody, pokory a smíru. Hnacím motorem je láska. Výsledkem je, že si 
vytváříte lepší svět a smíříte se především sami se sebou. 

Mne k tomuto poznání dovedly životní zkušenosti, postupující věk a otevřenost „novým“ myšlenkám, 
které ke mně nenápadně přišly. A tak jsem potkal čtyři dohody, které tady pro jistotu zopakuji. 

První dohoda: „miř slovem přesně“ (nehřeš slovem) je o tom uvážlivě používat slova, platí tu „2x měř, 
jednou řež“. 

Druhá dohoda: „neber si nic osobně“ pomáhá k tomu být nad věcí, neurážet se, nepitvat se 
v nesouhlasných názorech, zahodit minulé spory. Zkrátka „mluviti stříbro, mlčeti zlato“. 

Třetí dohoda: „nevytvářej si žádné domněnky“, je interpretačně asi nejsložitější a chápu ji jako 
oproštění se od zbytečných dojmů a pojmů. Místo kategorických závěrů je lepší si klást otázky a 
hledat odpovědi. Tato dohoda je také o tom, že na vše se dá dívat z různých úhlů pohledu. To je ta 
poloprázdná – poloplná sklenice, případně relativismus dobra a zla: „všechno zlé je k něčemu dobré“, 
či „cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly“. 

Čtvrtá dohoda: „dělej vše, jak nejlépe v tuto chvíli dovedeš“. To je o poctivosti, o učení se 
dovednostem, znalostem. A také o hledání a nalézání sebe sama, tj. co mi jde nejlíp, k čemu mám 
vlohy. Důležité je „v tuto chvíli“, neboť všichni víme, jak nám to nejde, když se necítíme dobře, nebo 
když něco děláme poprvé. Trefné přísloví k tomu je „žádný učený nepadá z nebe“.   

Všimli jste si, jak krásně do toho zapadají ta přísloví, a když si přečtete moudra dalajlámy, tak vlastně 
zjistíte, jak je to úžasně propojeno – toltécká moudrost s duchovním učením a východní filozofií. 
Jihoameričtí indiáni a východoasijská bojová umění. Na jedné straně planety šaman, na druhé 
samuraj. A také sem patří i původní Kristovo učení (bez prostředníků). Když to zjednoduším, tak 
naprosto geniální je to nejjednodušší: „žij a nech žít“. A to je o lásce a úctě k životu a respektu 
k druhým.  

A jak s tím souvisí to seno v hlavě? Jednoduše, máme svobodnou vůli se rozhodnout a rozhodnutí 
činíme na základě kritického myšlení, logiky. A jsme vybaveni zdravým selským rozumem a měli 
bychom ho použít a nejlépe doprovodit citem. Mnozí (určitě ne všichni) ti tzv. „sluníčkáři“ mají spíše 
než slunce, v duši zmatek. Ti mladší i pochopitelnou naivitu mládí, ti starší možná i zatvrzelá srdce 
(namísto sebe-úcty, sebe-nenávist). A tito lidé, když hlásají něco, co se rozchází jak se zdravým 
rozumem, tak i citem pro věc, nemají snad „seno“ v hlavě?  

V ohrožení člověk reaguje přirozeně a pudově: prvotní reakce je útěk či útok. Přirozené chování je 
snaha ochránit své bližní a své teritorium (ať již jde o rodinu, obec, vlast). 

Ďábel si často nasazuje tvář anděla a klame tělem. Říkáme tomu přetvářka, pokrytectví a lež. Inu, 
„není všechno zlato, co se třpytí“. A např. historie objevů a vynálezů nás učí, že nakonec měl pravdu 
ten všemi tehdejšími kapacitami vysmívaný „blázen“. Kolikrát už bylo „všechno jinak“?  

Všimli jste si, že v pohádkách tu princeznu nevysvobodí ani ten nejsilnější, ani ten nejchytřejší, ale ten 
vysmívaný moula, který ji opravdu miluje? Který i v beznadějné situaci ve svou lásku věří. Láska je sice 
božsky i lidsky univerzální, ale pořád platí „miluj svého bližního jako sebe sama“. Pokud mám rád 
sebe (přijímám se takový, jaký skutečně jsem), mám rád v prvé řadě své nejbližší (rodinu), a až 
následně další lidi. To ale neznamená, že ve jménu „lásky“ si nechám sebrat svůj domov, odevzdám 
cizímu „návštěvníku“ vše, co mám a popřu sebe sama nuceným přijetím jeho dogmatické ideologie. 
Naopak láska (i vztek) mi dává sílu a energii k životu, k jeho obraně. Chaos, čili zvýšená entropie vede 
ke zhroucení starého, přežilého. Co ho nahradí, nevíme a závisí to do jisté míry na každém z nás, 
jakou cestu si svobodně zvolíme. Můžeme jít cestou „oběti“ (tj. za všechno můžou ti druzí) nebo 
cestou „bojovníka“ tj. přijímám odpovědnost za svůj život, ctím život a jsem připraven ho bránit.   
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Na teplé frontě klid (nejen o počasí) 

Počasí si s námi hraje 

Je méně předvídatelné, drze porušuje pranostiky. „Tento způsob léta zdá se mi poněkud 
nešťastným“, říká ve slavné replice Rudolf Hrušínský ve filmu „Rozmarné léto“, ponořen v řece, na 
kterou dopadají kapky deště a bafaje přitom doutník.   

Klidné středoevropské klima s pozvolnými přechody při změně počasí zdá se být minulostí. Extrémy 
jsou daleko častější. Nedávné extrémní vedro a sucho vystřídalo příjemné ochlazení (jak je dnes 
zvykem tak hned o 20 °C) a tolik potřebný déšť. Jenže když spadne voda někde najednou, mnoho 
užitku nepřinese, napáchá škody a rychle odteče. Naštěstí pršelo „slušně“ a na přírodě je vidět, jak se 
regeneruje. A o tomto víkendu nám počasí ukázalo vlídnější tvář.  

V období extrémních veder jsem se téměř každý den koupal v Jizeře, která byla nejteplejší, co 
pamatuju, a také měla snad nejmenší průtok. Přesto voda v Jizeře příjemně osvěžila, neboť ta 
nejvyšší teplota byla na úrovni cca 23 °C. Jako zahrádkář jsem se těšil na déšť. Před nedávnem jsem 
řešil, co zalít a co ne. Před víkendem jsem přemýšlel kam s vodou z přeplněných sudů. Až tak mokro 
není a tak je v sudech zase rezerva na případný déšť. 

Dlouhá období sucha a přívalové deště problémem jsou. Jsem rád, že se na vládní úrovni mluví o tom, 
jak udržet vodu v krajině.  Bez vody není života, a proto vítám, že vláda podpoří vznik mokřadů, 
rybníků, remízků. Je to návrat k „přirozené“ krajině, která pomůže udržet vodu. Ještě se tím 
smysluplně využijí evropské dotace. Máme krajinu zemědělskou, bohužel nemáme příznivou agrární 
politiku. Na druhé straně snad se již blýská na časy, mluví se více o pěstování vojtěšky (pro dobytek)  
a také o tom, že kukuřice se už nebude smět pěstovat na erozí ohrožených svazích.  

Jak se říká, všechno zlé, je pro něco dobré.  V řepkových lánech a ve slunečních elektrárnách spatřuji 
záchranu zemědělské půdy pro naši možnou budoucí potravinovou soběstačnost. Tato pole totiž 
neskončila pod betonem jako plocha pro logistická centra či nové satelitní vesnice.  

Rád se toulám lesem, krajinou. Nejlepší jsou kouty, kam se člověk dostane jen pěšky a jsou kousek dál 
od silnice. V dnešní době, kdy se mnozí lidé dostanou jen tam, kam je možné dojet autem, k tomu 
stačí dva, tři kilometry. Zatímco poblíž silnice narazíte na výdobytky civilizace ve formě odhozeného 
odpadu, dál v lese už ne. Je to tím, že do hloubi lesa jdou ti, co si ho více váží. Navíc nesmí být líní jít 
těch pár kiláků pěšky.  

Počasí neporučíme, a tak nezbývá, než se přizpůsobit. Máme smůlu (štěstí), že u nás se to „mixuje“. 
Někdy ovlivňuje počasí severozápadní proudění, jindy proudění jihovýchodní. Ta strana od Atlantiku 
dříve převažovala, dnes k nám častěji proudí horký suchý vzduch z jihovýchodu. A charakter počasí se 
mění. Je to globální oteplování, tedy spíše klimatická změna? Nejspíš ano. Můžeme si za to sami? 
Částečně jistě. Jak velký na tom máme podíl my lidé? Nevím. Co můžeme dělat? Zvyknout si, snažit se 
žít více v souladu s přírodou. A těšit se, že způsob jara, léta, podzimu a zimy začne být poněkud 
šťastnější (aspoň občas). 

Je těžké nebýt gayem  

Co to je za nesmysl? Ztrácí se nám v té lidské společnosti nejen zdravý selský rozum, ale také 
přirozenost. Přirozené je (nebo aspoň dříve bylo): vztah muže a ženy, založení rodiny, narození             
a výchova dětí. Mladý muž si vybral mladou ženu (nebo obráceně), zamilovali se a stvořili pár, kde se 
doplňoval mužský princip (kupodivu reprezentovaný mužem) a ženský princip (reprezentovaný 
ženou).  

Na muži se cenila mužnost a na ženě ženskost a krása. Krása byla rozmanitá a v zásadě se do ní vešly 
všechny ženy od drobné (éterické) dívky s malými prsy (typ Keira Knigthley) po smyslnou ženskou 
krev a mlíko (např. Jitka Čvančarová). A muž měl opravdu na výběr. A ženy mohly spíše najít „chlapa“. 
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Dnes je chlapů méně, ale obzor se rozšířil o „mamánky“, „metrosexuály“ a „macha“. A co dnešní 
mladíci? Výběr se nějak posunul k extrémům: na jedné straně kostmi chrastící anorektičky, na druhé 
obézní hrochyně. A k tomu ta plastická chirurgie. Tam je (najmě u prsou) patrný obrácený posun a to 
ke středu: velmi malé a příliš velké nejsou na skladě a nabízena je téměř universální (jedna) velikost. 
A když už si ten hoch náhodou vybere, může narazit na feministku a stačí jen pohled či slovo, aby byl 
obviněn z „harašení“ (zejména v USA). A tak se ptám: není pro něj lepší být gayem? Společnost je 
tolerantnější a navíc získá nadstandardní práva menšiny. A zastánce, kteří už vybojovali první bitvu – 
registrované partnerství, a pouštějí se do další – adopce dětí. A to radostné sdílení v barevném 
jásajícím průvodu městem. Není lákavé se přeorientovat? Platí ještě 4 %?  

Jsem tolerantní, gaye a lesbičky respektuji, registrované partnerství jim přeju, s adopcí nemám 
problém v případě biologického rodičovství jednoho z homosexuálního páru. Ale nějak se nemohu 
zbavit dojmu, že je nám homosexualita podsouvána víc, než je zdrávo. Čeho je moc, toho je příliš a 
výsledek může být opačný: lidé se „přejedí“ a homosexualitu už nemusí tak lehce „strávit“ jako nyní. 

Stačí si vzpomenout na moudrost našich předků ukrytou v příslovích: „všeho moc škodí“, „méně je 
někdy více“ a „cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly“. 

A zase tu máme Prague Pride…… 

… a zase se někteří politici mohou přetrhnout, aby se zviditelnili a zalíbili (komu?). A zase uvidíme 
(pokud si zapneme televizi) reportáže z pestrobarevného průvodu hrdosti a radosti.  

Možná se dočkáme i pochvalného mručení z Bruselu či nás pochválí americký velvyslanec. Možná 
prezident Zeman řekne nějakou provokaci ve smyslu „nepřirozenosti“ a připojí se ještě průvod 
červených karet. Možná nás pan katolický „buzna“ profesor obohatí nějakým novým humorným 
transparentem. 

Nevím, co se stane, ale média nás o tom jistě budou barvitě a nezaujatě informovat. Proč je vůbec 
jakýsi průvod údajně čtyřprocentní menšiny mediálně vnucován (snad ještě) 96% většině? Proč to 
neřeší jen krátká dvouminutová zpráva doplněná obrázkem (či krátkým videem): „v Praze se dnes 
konal další ročník průvodu gayů a lesbiček….“ Bohužel za to nemůže jen „okurková sezona“, ale asi je 
to záměr, na chvíli se odvede pozornost od imigrantů a uprchlíků, ale hlavně od připravovaných 
vládních opatření (známé vrtěti psem). A zase to (aspoň mediálně) natřeme té „odporné tradiční 
české rodině“, kterou je třeba definitivně vyhubit.  

Avšak dopřejme gayům a lesbičkám jejich průvod hrdosti. Je jen s podivem, že ti, co s průvodem 
halasně souhlasí a podporují ho, jsou zároveň těmi, co problém s imigranty bagatelizují a uprchlíky 
„přijímají“. Kde je jejich logický úsudek? Cožpak nebudou homosexuálové mezi prvními oběťmi, 
pokud tu zvítězí islám? Potom takový pochod už nebude pochodem hrdosti, ale odvahy. Také vskutku 
odvážná bude pak jeho podpora.  

Ctím svobodu a demokracii a vnímám i tento pochod jako vyjádření svobody projevu, avšak úplně 
stejně vnímám i pochod jejich odpůrců. Ať si kdokoliv pochoduje a demonstruje „pro něco“ či „proti 
něčemu“, neporušuje-li tím zákon, o čemž rozhodnou ti, jimž to přísluší. 

Jsem ovšem zastáncem přirozenosti (tradiční rodiny) a tak si dovolím tento průvod (a doprovodnou 
mediální masáž) zcela ignorovat a strávit volný čas se svou rodinou. Toť má svobodná vůle. 

Na zdraví či na nemoc 

Carholici – nepopsaná závislost? 

Počet psychických nemocí a závislostí se poslední dobou rozrůstá. Známé alkoholiky, kuřáky                          
a narkomany nám doplnili workoholici, gambleři, shopaholici a já nevím, kdo ještě. Slyšel jsem o 
závislosti na (virtuálním) sexu, počítačích, počítačových hrách, internetu, facebooku,…  



38 
 

Nejsem psychiatr a tak neberte tento článek vážně, ale jako nadsázku, zamyšlení. Nikde jsem 
nenarazil na závislost na autech, pro kterou jsem vymyslel slovo „carholik“. 

V žádném případě nejsem proti automobilům, mám ho taky a jako dopravní prostředek ho využívám. 
Závislost vidím v tom, že v některých případech postrádám smysl jízdy autem. Např. pokud si někdo 
jede do 150 m vzdálené trafiky pro noviny či cigarety, nebo když nutně potřebuje popojet autem 
z jednoho rohu náměstí do druhého, přičemž na to spotřebuje víc času (otevření a vlez, startování, 
výjezd z parkovacího místa, několikasekundová vlastní jízda, pak zaparkování, výlez z auta a jeho 
zamčení), než kdyby to šel pěšky. Já takového člověka respektuji, ale jeho počínání naprosto 
nechápu.  

Taktéž nerozumím každodennímu „masochismu“ některých řidičů, jež každý den tráví život v zácpě, 
přičemž cesta MHD je rychlejší. Další „příznaky“ vidím v tom vyhledat parkovací místo co nejblíže 
objektu (pod oknem svého obýváku, u vchodu do nákupního centra), a pak teprve kroužit o kousek 
dále. A pak je tu auto jako symbol prestiže, jako náhrada sebevědomí i lásky, jako předmět závisti či 
nenávisti, jako hračka, jako zbraň.  

Měli by se carholici léčit? Měla by to být diagnóza? Ne! Naše země je potřebuje. Jak jinak by zajistila 
ekonomický růst? Jsme jednou z automobilových velmocí, automotive si hýčkáme jako největšího 
zaměstnavatele, tahouna průmyslu, exportu. Carholiky potřebujeme. Auto do každé rodiny jsme již 
dosáhli (až na pár podivných bláznů), úspěšně plníme i cíl auto pro každého člena rodiny. A pak 
můžeme mít ještě auto na výlet, na nákup, na dojíždění do práce, do terénu, do města, na dálnice. 
Auto na léto, auto na zimu… Vše co si budeme přát! Výroba se nesmí zastavit, dokud se vejdeme na 
silnice. A pak se nám může stát, že auto ztratí svůj původní význam dopravního prostředku. Nikam se 
s ním nedostaneme včas, a když už dojedeme do cíle, nebudeme mít kde zaparkovat… 

Elektromobil z 3D tiskárny už byl vyroben. Jak to změní náš budoucí svět?   

Proč odevzdáváme své životy a své zdraví do spárů medicínsko-farmaceutického 
komplexu?    

Jsme tak zvyklí, naučení, věříme autoritám. Pan doktor (paní doktorka) je přece studovaný(á), musí 
vědět, co je pro mne nejlepší. Medicína dělá velké pokroky, jistě přijde na to, jak nejlépe mi pomoci. 

A téměř na vše máme „zázračnou“ pilulku. Na zázraky nevěříme, ale v kouzelnou moc prášku ano, 
nebo aspoň chceme věřit. Tak mnozí, co již vyzkoušeli několik „zaručených“ pilulek, znovu si koupí tu 
nejnovější, protože, co kdyby to konečně zabralo a podařilo se zhubnout… (bez úpravy jídelníčku a 
bez pohybu). Žasnu, jak se homo sapiens dokáže vykrmit k smrti či naopak umučit se k smrti hlady.             
A to v končinách, kde lidé nedostatkem netrpí.  

Mám takové své krédo, životní motto: jsem zdráv a vesel, protože ke svému životu nepotřebuji 
doktory medicíny ani doktory práv. Pomohla mi k tomu trochu vlastní zkušenost a také knihy a články 
MUDr. Jana Hnízdila. Jeho definice zdraví mi opravdu lahodí: zvládáš-li život, jsi zdráv. Nemoc je 
signál, něco je v tvém životě špatně člověče, tak se zastav a přemýšlej. Dalajláma tvrdí, že většinu 
nemocí jde zvládnout láskou a soucitem a toho, kdo má mysl klidnou a plnou pozitivních myšlenek, 
nemoc často nenavštěvuje. Tak se snažím byznys medicíně vyhýbat. Sice se cítím zdráv a vesel, ale 
zajisté jsem jen nedostatečně vyšetřen. A určitě by se něco našlo, např.: počínající stáří (to mnozí 
dnes považují za nemoc). 

Psychická pohoda, drobné radosti (např.: pití vína a kafe, psaní blogu), láska a humor, slušné vztahy 
v rodině, pohyb a pobyt v přírodě, k nemoci tu není žádný důvod.  

Ještě je tu jedna věc: medicínsko-farmaceutický komplex má zájem léčit, ne uzdravit. Pacient je sice 
také klient, ale hlavně zdroj zisku. Je třeba mu prodat vyšetření a léky. Odstrašujícím příkladem 
celoživotní lékařské péče je pro mne má vlastní maminka. Nejen, že se dlouhodobým léčením 
(astmatu) neuzdravila, ale se vzrůstajícím věkem se jí významně rozšířila škála nemocí, bolestí a také 
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léků. Za svůj život snad spolykala pár metráků prášků. Děsivá představa. Mně, který zná tak paralen              
a vitamín C, když vidí její skříňku plnou léků, se z toho dělá špatně.  

Aby nedošlo k mýlce, určitě jsou lékaři, kterých si vážím (záchrana života a urgentní medicína)                       
a s klasickou medicínou počítám: zlomenou nohu mi žádný šaman nespraví, očaře a zubaře navštěvuji 
pravidelně. Při havárii mne odvezou do nemocnice, se slepákem taky půjdu na chirurgii.  

Přesto mám radost, že se zvyšuje zájem např.: o tradiční čínskou medicínu, psychosomatiku, léčivé 
byliny a všechny další možné přirozené alternativy. Jen tak mimochodem, neškodí nám přehnaná 
hygiena a přílišná (úzkostná) péče? Kolik alergiků je mezi romskými dětmi? Troufám si říci, že jsou 
v dětské populaci jedny z nejzdravějších a nejotužilejších. 

Se zájmem si zde čtu články mladé maminky Karly Míkové věnující se přirozeným porodům a velice 
fandím úsilí pana Zdeňka Majzlíka, který se láskyplně stará o svou nemocnou dceru a pěstuje pro ni 
léčebné konopí. A svádí donkichotský boj s úřady a vysoce postavenými lidmi, kteří by mohli pomoci, 
kdyby chtěli. Ale oni nechtějí (nebo se spíš bojí). Za to získal zkušenost, že jiní lidé dokáží pomoci 
nezištně a že se obyčejná lidskost a zdravý rozum ještě úplně nevytratily.  Přeji mu, aby nemusel mít 
strach a aby se mezi těmi „připosranými“ vlivnými našel někdo odvážný, kdo se té byrokratické 
mašinérii dokáže postavit. Např.: velmi dobrý pocit mám z europoslance Tomáše Zdechovského, 
který pomohl rozhýbat případ Evy Michalákové a díky tomu jsme se dozvěděli jakáže „hydra“ je 
norský úřad na ochranu dětí.  

Jsi nemocný a v posteli. No a?! 

Jsi ne-mocný, tj. nemůžeš dělat to, co normálně děláš. A taky ten výkon je slabý, jsi slabý jak čaj. Tak 
si dáš čaj, zalezeš do postele. Nejdřív seš otrávenej a řešíš, jak to přežiješ. Jak zabiješ čas, ty činorodý 
člověče, co už nechceš být ředitelem Zeměkoule a jsi spokojen s tím, co máš? 

Ten virus, cos ho ignoroval a chtěl přelstít, tě dostal. Tak co? Tělo si odpočine, dobije baterky a ty 
využiješ té příležitosti, co ti nemoc nabízí. Najednou nemusíš pracovat, řešit emaily a věci, co porodí 
běžný pracovní den. Víš, že to počká, že se to zkrátka nepodělá. Tenhle nadhled přináší zralý věk. 
Taky nostalgii a vzpomínky. Už ti není dvacet, dávno nepaříš, a když syn přijde z plesu ve tři ráno                  
a vstává v pět, aby stihl badmintonový turnaj, jen se usměješ a vzpomeneš si, jak si za svého mlada 
taky dokázal i dvě noci po sobě nespat (táboráky až do rána). 

Tak co s volným dnem, kdy nemůžeš ven? Máš tu knihy a tolik cédéček. A tak zatímco tvé tělo se 
zaškube při každém kašli, tvůj nos se plní nepříjemnými nudlemi, které se tlačí ven, tvá duše si užívá. 
Brilantní češtinu ve Svěrákových povídkách, božskou Hapkovu hudbu s geniálními Horáčkovými texty. 
A ty k loňským Vánocům zakoupené nové Chinaski! Kolikrát sis je pustil? A vnímals je vůbec? Tak 
povrchně, jejich skvělou muziku. A teď máš možnost jít i do hloubky jejich textů. Není to nostalgie, je 
to živý, současný. Michale Malátný, dík! Jo, a děkuji i tobě, mé nachlazení. Kdy skončíš?  

„A to je na tom to hezký a tutový, že každej ví kulový“ (z písně Kapela, text M. Malátný, Chinaski 
2014, Rockfield) 

Moc, nemoc, bezmoc 

Jsou chvíle, kdy se člověk necítí dobře. Cloumá jím vztek, je smutný, něco ho bolí, něčím se trápí a tak 
se snaží vyhledat odborníka, třeba lékaře.  

Už první setkání a první otázky zpravidla napoví. Když se např. lékař zeptá: „Co potřebujete? A co na 
to berete?“ je více méně jasné, že jste jen „další houska na krámě“ a odbyde Vás prášky. 

Jiná záležitost je „Jak Vám mohu pomoct?“ To samo o sobě navozuje atmosféru důvěry. Otázka 
„K čemu svou nemoc potřebujete?“ Vás doslova šokuje. Ale je důležitá, protože tajemství nemoci se 
ukrývá u nemocného, často v jeho hlavě, v jeho přístupu, životním stylu.  
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Pokud se rozhodnete podstoupit psychosomatickou léčbu, setkáte se s přístupem, který není 
v ordinacích zahlcených praktických lékařů obvyklý. Budete jako klient hledat „prapříčinu“ Vašich 
potíží s pomocí naslouchajícího lékaře, rozeberete svůj život a postupně odhalujete příčinu své 
nemoci.  A kupodivu změnou svého přístupu k životu můžete spustit tzv. „samoúzdravné procesy“.  

Zrovna čeština je v tomto kouzelná. Moc je síla. Jsem-li ne-mocný, znamená, že jsem dočasně ztratil 
moc nad sebou samým. Z toho logicky vyplývá, že získám-li svou moc (sílu) zpět, začnu se uzdravovat. 
Bez-moc je, že jsem svoji moc odevzdal úplně, ocitám se bez své moci a moc nade mnou převzal 
někdo jiný, ten, koho, nebo to, čeho se bojím. A zároveň se upínám na někoho či něco, co mi pomůže 
znovu získat zdraví: lék, lékař, léčitel. Řeším důsledek, neřeším příčinu. Zůstávám ve špatných 
vztazích, které mi berou moc, ve strachu, který mne připravuje o sílu, ve stresu, který postupně mění 
ne-moc v bez-moc. Neustále se vymlouvám a důležitou změnu oddaluji, protože přece musím žít 
zrovna takhle!  

Tak ty nebudeš poslouchat, řekne si tělo a přitvrdí. A když už si tělo neví rady, tak udeří. Přijde agrese, 
rakovina. Rozsudek! Smrti? Ne vždy, ale je to poslední varování. Máš poslední šanci se změnit. Kdo 
ani tady nepochopí, umírá. 

Přesto existují případy (zázraky), kdy se i z těžké rakoviny dokázali lidé uzdravit. Totálně změnili svůj 
přístup. Nepodali se tomu, bojovali. Pochopili, co musí v životě radikálně a velmi rychle změnit. Když 
něco neumíme vysvětlit a dokázat, znamená to, že to neexistuje? Ne, je to jen naše chorobná touha 
všechno rozumem pochopit a mít to pod kontrolou.  

Někomu je umožněn restart, někdo žije tak, že nemoc nepotřebuje, příp. když ho přepadne, tak 
přemýšlí, co udělal špatně a poslechne své tělo. Bolí tě záda, jestlipak sis nenaložil víc, než uneseš. 
Máš časté průjmy? Není tvůj život tak trochu k pos.ání? A co zuby? Možná už máš něčeho plné zuby.  
I tak by to mohlo být. Nemoc je signál, tělo se snaží něco říct a my ho neposlechneme. Protože 
„lekař“ nás vylekal a předepsal piluli. Tak to má ekonomicky nastaveno a my jsme líní přemýšlet             
a něco se sebou udělat, začít na sobě makat. Protože ten prášek pomůže, pan doktor (autorita) to 
říkal. A my ho poslechneme. Jde o naše zdraví a pan doktor tomu rozumí. To je fakt. Ale pan doktor 
nežije náš život, žije svůj. Za svůj život a své zdraví jsem odpovědný především já sám. Já mám tu moc 
být mocný, ne-mocný či bez-mocný. Jak žiju, tak stonám. Mohu žít tak, abych nestonal. Jen být si 
toho vědom a chtít pro to něco udělat. 

Inspirováno návštěvou psychosomatičky 

 

Nekorektní hrátky s češtinou 

Proč nemáme vyjmenovaná slova po „C“? 

Kamarád mne nazval cynikem. A mně hned blesklo hlavou, proč se píše cynik s tvrdým „y“ po „c“.              
A vzpomněl jsem si na vyjmenovaná slova a obojetné souhlásky. Ihned naskočilo známé „be fe le me 
pes se ve ze“. 

Nejjednodušší vyjmenovaná slova jsou po „z“: brzy, jazyk, nazývati, Ruzyně. Ty jsem si vždy 
pamatoval a díky vtipu „drzý jazyk, brzy Ruzyň“ je nikdy nezapomenu. Skvělá jsou i ta po „f“: fyzika,              
a snad ještě jedno další. Je to fyziologie? To už bych si musel vygooglovat. Kvůli dvěma slůvkům 
máme „f“ jako obojetnou souhlásku.  

Naproti tomu „c“ je souhláska měkká, kde se píše vždy měkké „i“, až tedy na pár výjimek, které 
potvrzují pravidlo.  

Tak milí češtináři, jak vysvětlíte cynickému cyklistovi Cyrilovi, proč jsou vyjmenovaná slova po „f“                  
a nejsou po „c“. Někdo by na toto téma mohl uspořádat cyklus přednášek. Už se v tom příliš cyklím, 
tak než přijde nějaký cyklón, dojdu si, já cynik, pro svůj bicykl a půjdu se projet.  
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Není třeba se vážně zabývat každou „cypovinou“, ale pokud půjde o cystu, to je lépe brát vážně. Díky 
vám, že čtete takové kecy.    

Ondoň, měkoň, boryš a koniliška 

Na Silvestra má být člověk veselý a vtipný. Zkuste vymyslet něco vtipně třeskutého. To prostě nejde 
na povel, to musí přijít shůry, uhodit jako blesk z čistého nebe.  

Příroda umí občas vykouzlit třeskutý mráz, ale ten je zábavný hlavně zevnitř teplého pokoje, když 
pozorujete, jak vám krásně pokreslil okno. 

V jedné scéně z filmů Vlasty Buriana říká policajt sepisující protokol něco ve smyslu „…a on doň 
skočil“ a ihned se rozjede dialog, kde hlavní postavou je „ondoň“: „tam žádnej ondoň nebyl, Vy znáte 
nějakýho ondoně?“… Ani nevím, jak mi to vytanulo na mysl. Iniciace snad přišla na procházce se 
psem, který se nevyhnul louži… A hned se mi asociativně začaly vybavovat další patvary, tak jak to jen 
čeština dokáže a co vše čeští umělci a vtipálci nevymysleli. 

Jedno vskutku originální české zvíře je měkoň, je o tom ta známá písnička, kde se zpívá „už měkoně 
(mně koně) vyvádějí…“. A v další české písni oslavujeme chlápka, co umí lozit po skalách („boryš umí 
po skalinách“). 

Ale novotvary a patvary nejsou jen výsadou češtiny, zajímavý byl i anglický výraz „whale tale“ (velrybí 
ocas), což značilo „úkaz“, který se objevil, když se slečna v tričku a bokovkách, pod kterými měla 
tanga, předklonila. Samozřejmě šlo o pohled zezadu.  

V němčině jsou krásné složeniny, ovšem tu, kterou zde uvedu, dokáže vymyslet zas jen Čech. Tak tedy 
přeložte do němčiny výraz: „teta vraha indiánského náčelníka“ tak, aby tvořil jedno složené slovo:               
„ die HotentotenPotentatenAtentatenTante“. 

A na závěr o jednom „mičurinském“ pokusu Jiřího Suchého, který křížil koniklec a pampelišku s cílem 
vyšlechtit „konilišku“, ale povedl se mu „pampeklec“.  

Tentokrát nic originálního, tj. mou hlavou vymyšleného. Také citace nejsou dokonalé, ale jak Vlasta 
Burian, tak Jiří Suchý jsou dostatečně známí, měkoň a boryš patří mezi zlidovělé vtipy a ty cizojazyčné 
slovesné tvary jsem se dozvěděl už ani nevím od koho. Ale do paměti se mi vryly. Tak snad jste se 
pobavili. Přeji všem nejen veselý Silvestr, ale ať nás humor doprovází i příští rok, tady na blogu zvlášť. 

Výkvět na pět 

Občas luštím křížovky. A docela mne to baví. Zvláště když v nejmenované tiskovině jsou v tajence 
skryty oblíbené citáty, Murphyho zákony či vtipy Vladimíra Renčína.  

A tak v jedné takové křížovce mne autor vyvedl z míry, když správně vyluštěné slovo k zadání 
„výkvět“ mi vyšlo „elita“. Fajn. Elita je tedy výkvět. V češtině dost záleží na kontextu, připadá mi, že 
elita by neměla být tak „hanlivá“ jako výkvět. 

Vědecká elita mi přijde pozitivnější než výkvět vědců. Na druhé straně Pussy Riot a pana Milana 
Kohouta bych spíše řadil do výkvětu než do elity. Tak nějak mám elitu přeci jen v úctě.  

Mluvíme například o elitní vojenské jednotce. Automaticky předpokládáme, že tam jsou ti nejlepší 
z nejlepších a očekáváme od nich precizní práci. Jednotka je chloubou armády. Pod výkvětem armády 
bychom si asi představili něco úplně jiného.  

Byť je výkvět synonymem elity, má trochu jiné zabarvení. To je takový můj pocit, možná, že 
pracovníci Ústavu pro jazyk český to vidí jinak.  

V každém případě je pro mne čeština úžasný jazyk. Mimo jiné je to nástroj zdejšího blogerského 
výkvětu. Pardon, elity. 
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Přiznávám, jsem extrémista 

Jo, bývaly doby, kdy jsem byl trémistou, měl jsem trému, třásl jsem se v obavách, jak uspěju či jak to 
vše dopadne. Dnes jsem extrémista (nebo se má psát ex-trémista?). Zkrátka je mi to jedno. 

Pomohla mi k tomu rutina, to, že jsem si mnohé v životě vyzkoušel, prošel mnohými zkouškami, 
vystupoval před lidmi (jako ochotnický herec, jako lektor, učitel). A také to, že už dnes si nechci na nic 
hrát, že to fakt už nemusím nikam dotáhnout a že těch „papírů“ ve své (kariérní) sbírce mám 
poměrně dost, dnes již spíše prošlých, či zažloutlých. Nebojím se tedy ani úspěchu (to potěší), ani 
zklamání z neúspěchu či rovnou trapasu, neboť se to dá přežít. 

Ta čeština je úžasná, že? Jedno slovo může mít dva tak rozdílné významy. Slovní základ „extrém“ se u 
extrémisty dá krásně obejít základem „tréma“ a použitím předpony „ex“ (podobně např. exmanžel).  

Ani nevím, zda jsem aktivní tvůrce seznamů potěšil či zarmoutil. Pokud čtou jen nadpisy, tak se na 
nějakém jejich seznamu ocitnout mohu, pokud mne tam nedají, tak aspoň kousek textu četli a možná 
si rozšířili obzory. 

Nemám rád extrémy a fanatiky. Nejsem abstinent, možná jsem „umírněný“ alkoholik, který se občas 
(nepravidelně) napije, zkrátka piju s mírou i s Mírou (mým bráchou). Nejsem ani vegetarián, ale rád si 
dám občas brokolici, miluji smažený sýr, ovoce, zeleninu. A maso mám párkrát v týdnu (a nepohrdnu 
ani tím sójovým). 

A přesto jsem našel jeden extrém ve svém životě. Občas se stane, že máte ve své blízkosti příklad 
(vzor), který nechcete následovat. Moje matka se propracovala k polykání 15 až 20 prášků denně. Já 
jsem extrémista opačný. Žádné prášky. To už musí být, abych si vzal celaskon nebo aktivní černé uhlí. 
Jo, občas jsem užil i paralen, či valetol. I nějaké ty kapky do nosu. Ani ne tak, proto, že bych věřil, že 
mi to pomůže, ale nechtěl jsem se hádat se ženou. 

Jsem tedy extrémista i v tom dnes hojně používaném smyslu slova. Nežeru prášky a ohrožuju se na 
životě. Jsem sám sobě nebezpečný. Extrémní odpírač lékařské péče. Zájem byznys medicíny je léčit, 
ne uzdravit. Cítím se zdráv, avšak jsem jen nedostatečně vyšetřen. Mám zemřít o něco dříve ale 
s kvalitně prožitým životem za sebou a relativně zdravý, nebo léčený přežívat o něco déle? V tomto 
světě je konečnou stanicí smrt. A s touto jedinou jistotou nic nenadělám. A tak ji půjdu vstříc aspoň 
vesele a snad i „pocitově“ zdráv. Druhá možnost je nechat se uléčit k smrti. Výsledek je stejný, jen 
cesty k němu jsou různé.    

Jistě, může přijít chvíle, kdy mi bude tak zle, že půjdu a vyhledám lékaře. Půjdu však nejprve 
k psychosomatikovi a dám na jeho radu a doporučení. Nebo může nastat situace, kdy to za mne 
rozhodne někdo jiný. Třeba ten, kdo mi přivolá záchranku či mne dopraví do nemocnice. Kdo ví? Asi 
jen Bůh, příp. nějaký expert.   

PS: ovšem jsou i ex-perti, z nichž vylezou tak akorát ex-krementy. Tak na Ex!  

Obohacovači  a otvírači 

Zase hezká (ne)česká slova, která „obohacují“ náš rodný jazyk. Tak se do toho „obohacování“ pusťme.  

Obohacující obohacuje obohacovávané. Obohacení byli obohaceni, někteří jsou obohacováváni                    
i nadále. Postoje obohacujících a obohacených se liší. A přejí si, aby obohacovači s tím 
obohacováváním skončili. Tak nevím, zda jsem vás tím obohatil. Já moc obohacen nejsem, spíše 
zdrcen. 

Tak o otvíračích jinak. Jistá dáma otevřela svou náruč obohacujícím a tím otevřela i brány do Evropy. 
V rámci solidarity s obohacujícími by např. známé oceněné ruské zpěvačky mohly také otevřít své 
brány. 
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Inspirací byla slova „vyšetřující a vyšetřovaná“, která použil policejní praktikant Hlaváček 
v Cimrmanově hře „Vražda v salónním kupé“ a věta: „Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl 
býval nechodil“ z filmu „Knoflíková válka“. 

Spojovat tuto jazykovou hříčku s událostmi ve světě je nečestné a nesportovní.  

Pokus o politicky korektní vtip 

Jak říct sprostý vtip politicky korektně? Existují jen dva způsoby: sprostá slova „vypípnout“ nebo 
nahradit vhodnějšími korektními výrazy.  

Uvedu jen ty politicky korektní varianty. Sprosťáci si jistě správná slova doplní. 

Varianta „píp“: 

Jde „píp“ s „píp“ tunelem. Najednou „píp“ povídá: tady je tma jak v „píp“. „Píp“ odpoví: taky „píp“ 
vidím.  

Varianta s použitím náhradních slov:  

Jde „exkrement“ se „zadní částí těla“ tunelem. Najednou „exkrement“ povídá: tady je tma jako                
v „ranci“. „Zadní část těla“ odpoví: taky „nic“ nevidím. (Zde jsem si dovolil zvolit náhradu na druhou, 
vyjde česky trochu líp)  

Jako náhradní lze volit i jiná slova: od „produktu vyměšování“ přes „trus“ až po odvážné a nejvíc 
původnímu slovu se blížící „lejno“ pro první „píp“. U druhého „píp“ můžeme jít od „hýždí“, přes 
úderný, ale ještě neutrální „zadek“ až po odvážnou „řiť“.  

Řekněte to takhle „politicky korektně“ v hospodě, v tom lepším případě vás pošlou do „hýždí“, 
v horším vám do nich nakopou. Je mnohem lepší mluvit tak, jak mi zobák narost a používat slůvka, 
která sednou jako „řiť“ na hrnec. 

Politická korektnosti do našich vtipů se nám nemontuj a vrať se do té „brusele“, odkud si k nám 
přišla. 

Nové národní obrození? 

Měli by dnes národní buditelé Jungmann s Dobrovským z nás radost? To nevím. Ale viděl jsem 
potěšení pana doc. Karla Olivy, ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nad novými českými 
slůvky.  

Migrantů je u nás sice málo, ale už přinesli do české kotliny kromě „vášní“ (najmě virtuálních) i nová 
česká slůvka. Ikdyž jsou užívána spíše k hanění protistrany, tak některým nemůžeme upřít invenci, 
vtip a také trochu té libozvučnosti. „Sluníčkář, ručníkář, vítač, obohacovač“ jsou jistě libozvučnější než 
„hejty“ a „fejky“, o „fobech“ a „filech“ nemluvě. U „havlisty“ a „pravdoláskaře“ záleží pozitivní či 
negativní vnímání na úhlu pohledu. „Havloid a dobroser“ jsou jednoznačně slůvka hanlivá. Avšak 
jazykozpytecky určitě zajímavá. 

Z druhé strany na tvůrčí invenci ukazuje např. „kremlin“. V kontextu se mění význam výrazu pro 
známý zákusek (kremrole) a poslat někoho „do brusele“ neznamená, že musí jít zrovna do belgického 
hlavního města. 

Podle doc. Olivy se už na FB „nelajkuje“, ale „osrdíčkovává“. FB nemaje, to nemohu posoudit, ale líbí 
se mi to. 

Lidová tvořivost zkrátka má svůj půvab. Národ (nejen) Švejkův a Cimrmanův snad ještě umí přetavit 
svůj vztek a strach v cynický humor. A to je dobře. 

Že jsme málo „kosmopolitní“? Nevadí. Hlavně, že nejsme „komsomolci“ nebo „kosmomloci“? 
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Trochu si zafilozofovat 

Ach jo, babo raď (bláznův „nekorektní“ dialog) 

„Ach jo!“ Povzdechnu si. „Co s tím? Babo raď!“. „A s čím jako?“, zeptá se baba (nebo mé vnitřní já?) 
„No, třeba s islamisty, Romy, norskou sociálkou, Zemanem, Putinem, Ukrajinou, USA, havlisty, multi-
kulti, atd.“ „A co s tím chceš dělat jako?“ ozve se v hlavě. „Nevím“, bezradně odpovím. „Tak se na to 
vykašli!“ (ono mi to ale odpovídá sprostě). „Prostě, to neřeš!“ radí moudře. „No jo, ale když ono to 
člověka štve ta nespravedlnost, ta hloupost, ty obavy….“. „Tak něco udělej, když jinak nedáš. Kup si 
kalašnikov a di tu pakáž vystřílet!“ (rada jak víno). „Já humanista a lidumil? Poslyš, co mi to 
podsouváš?“ „Myslel jsem, že jsi cynik, nebo už nepoznáš ironii, nadhled, humor?“ „Já už se v tom 
nějak ztrácím“. „Poslyš hele, už mě fakt nebavíš, buď se na to vys.r, nebo se z toho pos.r! Já 
odcházím“. „Počkej ještě, slibuju, že to nebudu řešit, protože stejně nevím jak“. 

„Tak dobře, kámo. Můžeš udělat spoustu věcí, tady a teď. Chodíš denně kolem dámy, co prodává 
Nový prostor. Víš přece, že zakoupením pomůžeš, tak se usměj, pozdrav a zakup si číslo, možná, že se 
tam i něco zajímavého dočteš. A pak mi řekni, jestli si jí udělal radost“.  

Následující den: „tak co udělals jí radost?“ „Jo, usmála se na mě, potěšilo ji to“ „A tebe?“ „Když o tom 
tak přemýšlím, tak mne taky“. 

 „Tak vidíš! Už jsi pochopil?“ „Co? Že mně malá pomoc druhým způsobí radost?“ „Jo. A taky, že když 
budeš naštvanej na někoho a budeš to v sobě dusit, bude ti blbě.“ „Proč?“ „Podívej, když si dojdeš na 
velkou, uleví se ti?“ „Jo, to jo.“ „Vidíš, to jsi od-pustil a víš, co z toho vzniklo, viď“. „Jo, chápu, je lepší 
to v sobě nedusit, vypustit, vyřvat a odpustit, protože držet to v sobě je opravdu na ho.no.“ 

„Fajn, začínáš chápat. Když se ti něco hezkého povede udělat, když se pomiluješ se ženou, když se 
zasměješ vtipu, když strávíš příjemný večer s kamarády, když pozoruješ v parku drozda, zkrátka když 
něco hezkého prožiješ, co cítíš?“ 

„No, je mi fajn, mám radost. Už chápu. Tak dík, máš volno, já jdu žít!!!“  

Nemá smysl užírat se strachem a vztekem. Daleko nejlepší je jít dělat to, co mám rád a pobývat 
s lidmi, které mám rád.  

Což to zkusit jinak? 

Připadá mi, že žijeme (zvláště na netu) zcela vážnou virtuální realitu, bojujeme za svůj názor, jsme 
buď pro něco, nebo proti něčemu. Neustále řešíme: konvoj, ČT, různé foby a fily. Virtuální mediální 
realita nás vcucla a vysává, připravuje nás o životní energii. Má nad námi moc, ovládá nás. A o to jde. 
Přitom stačí tak málo: vypnout a jít ven, nebo s kamarády do hospody, nebo jít dělat to, co mám rád.    

Proč nám v médiích tak málo prezentují pozitivní příklady a informace? Bojí se, abychom si nezačali 
vážit sami sebe a získali tím sebeúctu, sebevědomí a odvahu. Abychom nenahradili závist a nenávist 
k druhým respektem k nim. Co kdybychom získali více nadhledu, humoru, soucitu, sounáležitosti, 
pokory, lásky? Co kdybychom ctili přirozenost a rovnováhu? 

A přineslo by nám to radost ze života. Třeba i tu škodolibou radost, z toho, jak jsou manipulátoři 
naštvaní, bezradní, každá jejich snaha je marná. Platí zákon akce a reakce. Čím víc se tlačí na pilu, tím 
víc hrozí, že se pila zlomí. Všechno zlé je k něčemu dobré. Mysleme, chtějme a přejme si lásku, ne 
válku!     

Chce to žít srdcem, příliš nerozumovat, hodně se smát a vnímat ty drobné radosti života. V sobotu na 
vycházce jsem potkal doupňáka, straku a žlunu, jindy ledňáčka, jindy třeba užovku. A příště mi zase 
někdo zkříží cestu a prožiji s ním krásný okamžik tady a teď. A teď půjdu spát, taky radostná činnost. 
Bude to taková dobrá tečka za tím naším případem.      
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O rovnováze 

V přírodě je důležitá rovnováha. Učili jsme se o tom ve škole, např. o chemické rovnováze, reakce 
probíhá za určitých podmínek. Reakce proběhne do fáze, kdy už produkty z výchozích látek 
nevznikají, a začne probíhat tzv. vratná reakce. Ustaví se rovnováha. Např. při výrobě vápna tepelným 
rozkladem z vápence vzniká oxid uhličitý, který (kdybychom ho neodvedli pryč) by za určitou dobu 
začal reagovat s oxidem vápenatým (pálené vápno) za vzniku uhličitanu vápenatého (vápence, tedy 
výchozí suroviny). 

V přírodě platí potravní řetězec: aby býložravci nespásli veškerou vegetaci, působí zde přirozený 
regulátor – predátoři (šelmy, dravci). Také se všelijak chrání samy rostliny.  Dojde-li k vychýlení 
rovnováhy – např. přemnožení nějakého druhu, příroda si s tím obvykle poradí. Někdy je to ale 
z hlediska našeho vnímání času příliš pomalé – např. přirozená obnova lesa po kůrovcové kalamitě. 

Rovnováha platí i pro lidskou společnost: přirozeně se rodí přibližně stejný počet děvčat a chlapců. 
Jsme vybaveni rozumem, ale i citem, máme mozek i srdce, ego i duši. Z historie víme, že když se 
lidská společnost příliš vychýlí z rovnováhy, začnou se dít věci, které se snaží vyrovnat vliv 
dominujícího prvku. Pokud vezmeme jen dva tisíce let trvající křesťanskou civilizaci, ve středověku se 
vliv příliš vychýlil ve prospěch „duchovní moci“ (byla snaha reformovat církev), ale nakonec se 
prosadil úplně jiný směr: osvícenství. Rozvoj vědy, průmyslová revoluce, technické vynálezy                         
a postupem času jsme se propracovali ke dvěma světovým válkám, současné nadvládě materiálního 
konzumu a globalizaci. Dominance USA (a Západní Evropy) je vyrovnávána jednak ekonomickou 
stagnací a zvyšujícím se zadlužením Západu a jednak rostoucí hospodářskou silou zemí BRICS, 
obnovenou vojenskou silou Ruska. Dominance materiálního konzumu je narušována stále sílícím 
„duchovním rozvojem“. Stačí se zajít podívat do knihkupectví, co je tam duchovní literatury. Roste 
zájem o astrologii, záhady mimo možnosti našeho vnímání jako jsou mimozemské civilizace, 
paranormální jevy, proroctví, kruhy v obilí. Globalizaci pomalu a postupně „nabourává“ re-lokalizace 
(co nejvíce samostatné, nezávislé regiony, důraz např. na energetickou a potravinovou soběstačnost). 

Objevují se zcela netušené vynálezy (3D tiskárny), někteří lidé začínají žít „alternativně“, tj. co nejmíň 
závisle na současném systému. Na druhé straně starý systém se urputně brání: vidíme to na 
„vymývání mozků“ mediální manipulací, snaze udržet „růst“ za každou cenu (astronomických dluhů), 
strachu z neznámého, z nejistoty, z transformační změny.  

Jediné, co tušíme je, že starý systém je neudržitelný (asociální distribuce bohatství, přílišná zátěž 
životního prostředí, časté přírodní katastrofy, drancování přírodního bohatství, příliš zbraní                              
a lokálních konfliktů, chudoba, nezaměstnanost, otrocká práce, bezohlednost). Není problémem                    
i naprostá závislost civilizace na elektřině? Jen si představte např. týdenní „black-out“ v Evropě – co 
by fungovalo? Jde jen o to, zda transformace proběhne jako apokalypsa, evolučním skokem, zásahem 
z vesmíru, nebo postupně pomalu prostřednictvím dvou, tří lidských generací…. Připusťme                                 
i nepředstavitelné. V tomto ohledu se mi líbil vtip: „ Víš, kdy se Bůh nejvíc směje? Nevím, kdy? Když 
člověk plánuje budoucnost“. 

Vidím tu určitou paralelu s kůrovcovou kalamitou: staré napadené a oslabené stromy umírají, ale 
dole v podrostu už bují nový les. Staré (známé) ustupuje novému (neznámému). Změna je Život. 

A co zbývá? Spolu se Sokratem si říct: „Vím, že nic nevím“. Jediná jistota na tomto světě je smrt. A po 
ní? To nechme koňovi, ten má větší hlavu a užívejme si života na Zemi. Ať již jako „čiré vědomí“, 
„pouhá duše“  či jen „prach“ si nedokážu představit, že bych prožíval to, co tady ve svém fyzickém 
těle: intimní dotyky, slastný polibek, náruživý sex, smích, vzrušení, napětí, ale i strach, pláč, smutek                  
i (fyzickou) bolest ….. 

Slova a jejich význam aneb moudrost přísloví 

Slova mohou urážet a srážet, ale také povzbudit a potěšit. Užíváme pojmy, termíny, definice, někdy 
v tom máme zmatek, nechápeme význam slov, zaplétáme se a ztrácíme se.  
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„Svoboda“ je hojně používané slovo, zkusme se na „svobodu“ podívat ve spojení s jinými slovy. 
Nechápejme svobodu jako „cochcárnu“, tj. mám svobodu, tak si můžu dělat, říkat, psát, co chci. 
V zásadě ano, ale musím za své činy přijmout odpovědnost, mám svobodnou vůli se rozhodnout. Aby 
svoboda mohla být funkční ve společnosti, měl bych brát ohled na svobody druhých, tj. mít respekt 
k jejich svobodě, názoru, nemusím s nimi souhlasit, nemusím se s nimi nijak identifikovat, ale mohu. 

Svobodný (svobodomyslný) člověk je sám sebou, nechce být závislý, resp. snaží se být v určité 
(maximální) míře nezávislý, má odvahu nebýt „in“ a nevěřit všemu, co je mu předkládáno. Bývá 
špatným „ovčanem“, těžko se nechává ovládnout, snaží se řídit nejen selským rozumem, ale i citem                
a intuicí, nastoupil cestu k moudrosti. Přeci známe: „moudřejší ustoupí“ (nebojuje s blbostí, neplýtvá 
energií na zbytečné spory). Pak platí i „mlčeti zlato“, tj. mluvit jen, když je to třeba, zbytečně nekecat.    

Obvykle si přejeme „zdraví a štěstí“. Co to je? Zdraví je zvládat život a štěstí je stav duše (spokojenost, 
radost). Co kdybychom si přáli „lásku“, vždyť „láska i hory přenáší“ (dodává energii, sílu) a „smích“ 
(„veselá mysl, půl zdraví“, „smích léčí, příroda uzdravuje“). Naši předci více fyzicky pracovali, byli 
zdatnější, častěji byli venku v přírodě, více ji rozuměli, milovali se a množili. Oproti nim my žijeme 
snadněji, ale proč nemáme tu jejich radost ze života? Protože se více bojíme. Máme větší strach: že 
nesplatíme hypotéku, že přijde exekutor, že se nedovoláme spravedlnosti, že nás někdo okrade, 
zabije, že nás vyhodí z práce, že neuživíme děti, že nám přestane fungovat mobil, že nám nepojede 
auto,…. Máme převrácené hodnoty, zaměřujeme se na konzum, peníze, majetky, závidíme si                         
a nenávidíme – bohaté, socky, amíky, rusáky, islamisty, Havla, Zemana, …. Do hrobu si nic 
nevezmeme, tak proč tak blbneme? „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě“, jinými slovy ať si bohatý či 
chudý, zdravý či nemocný, jednou stejně zemřeš. 

A teď dva přístupy: „Rozděl a panuj“ – přístup ovládání, manipulace. Zájem ovládajícího (dosaď si, 
koho chceš): buď na mne závislý, buď mým otrokem, nech mne vládnout, jen já vím jak. A když se ti 
nedaří, můžeš si za to sám, nebo za to můžou tito tvoji nepřátelé (dosaď si, koho chceš). Každá 
(původně) dobrá myšlenka je zneužitelná („cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly“). 
„Multikulturalismus“ jako shora prosazovaná ideologie nemůže v éře „rozděl a panuj“ fungovat. 
Požadovaná spravedlnost pro menšinu, vytváří nespravedlnost pro většinu (zákon akce a reakce, jak 
se do lesa volá…).  

Druhý přístup „v jednotě je síla“ je v pravém smyslu o lásce k lidem, spolupráci, solidaritě. Bohužel 
často bývá zneužit ve stylu „my a oni“. Což vede k fanatismu a nenávisti. 

Schválně jsem si jako příklad vybral dva „egoisty“: katolického kněze a filozofa Tomáše Halíka                          
a prezidenta Miloše Zemana. Osobně je neznám, můj osobní život neovlivňují a inspiraci hledám                   
u naprosto jiných osobností (např. Václav Cílek, Jan Hnízdil, Jaroslav Dušek, aj.). Znám jen jejich 
mediální obrazy (poskytnuté rozhovory, to co napíšou či řeknou a to co o nich napíšou, řeknou jiní).  

Každý z nich má svůj fanklub, své zaryté příznivce a odpůrce, jedny povznáší, druhé štve (tj. systém 
rozděl a panuj). Ale co mají společného? Každý z nich je člověk (lidská bytost) a každý z nich je „svůj“. 
A to si na obou cením, byť u každého si cením něčeho jiného. U Halíka jeho „poustevny“, tzn. času na 
usebrání se, na to být jen sám se sebou (vypnout okolní svět) a u Zemana oceňuji zejména jeho 
politickou nekorektnost, tj. říká, co si myslí a jak to cítí. Tím se v prostředí politické korektnosti stává 
neřízenou střelou, Zeman je prostě Zemanem a ne papouškující loutkou. S oběma v mnohém 
nesouhlasím, ale respektuji je jako svébytné osobnosti a nehodlám na ně „kydat hnůj“, jsou mi 
v podstatě „šumák“. A tohle se potřebujeme jako lidstvo naučit (vzájemnému respektu a lásce), 
nedržet se jako klíště starého nemocného psa *, k němuž jsme citově připoutáni a vidíme, že umírá. 
(Navíc platí, že „starého psa novým kouskům nenaučíš“). 

Že to nejde? Jde to těžko, ale jde. Nejvíce ovlivňujeme své okolí (rodinu, přátele), jsou mezi námi lidé 
šťastní, vyrovnaní, zdraví. Jsou i lidé méně závislí (či zcela nezávislí) na systému. Příkladem může být 
živnostník, farmář, tedy ten, kdo něco umí, něco vytváří a může to směnit.  
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Nebo moudrý velmi bohatý člověk, který využívá své bohatství ku prospěchu druhých (není 
nenažraný a ví, že si do hrobu nic nevezme, nedá se korumpovat, jednoduše ovládat). Ale i 
bezdomovec, člověk, který nemá už co ztratit a žije ze dne na den.  

Většina z nás je uzavřena v systému „rozděl a panuj“ a chová se podle „koho chleba jíš, toho píseň 
zpívej“.  Inu „chléb a hry“. Stále dokola. Život není lehký a dá se prožít šťastně i nešťastně. Je to náš 
osud? Nebo naše svobodná vůle? Já jsem si svobodně zvolil být šťastným. Zatím se daří.  

A co na to osud? Nevím, co chystá. Mám se tím trápit a přivolávat neštěstí? Ne. Přijímám, že to nevím 
a prostě žiju.  

* za starého psa ať si každý dosadí, co se mu líbí. Pro mě je to současný politicko-ekonomický systém 
s přebujelým právnickým a byrokratickým státem, zaměřený na konzum, hromadění majetku, úspěch 
a boj, systém založený na strachu a ovládání.   

Zajímaví lidé v mediálním prostoru 

Jsou umělci a úspěšní lidé, tzv. celebrity, které nám média nabízejí ke konzumaci. Není nic 
jednoduššího než „vyrobit hvězdičku“, která si užije svých patnáct minut slávy. Pak je tzv. „okoukaná“ 
a pryč z obrazovky.  

Jsou snaživí lidé, kteří chtějí úspěchu, tzn. být vidět, dosáhnout za každou cenu. I negativní reklama je 
reklama, a tak se svlékají, prsí, pronásledují ty již známé celebrity, přihlašují se do různých reality 
show. Chvíli se o nich ví, mluví, píše, jsou v TV, v bulváru. A pak přijde čas, kdy po nich ani pes 
neštěkne. Někteří se s tím i špatně vyrovnávají.  

A pak jsou lidé, kteří úspěchu dosáhnou jaksi mimoděk, objeví v sobě „božský“ talent, poctivě pracují 
a tvoří. Nejprve je zná pár lidí, z okruhu jejich známých v jejich oboru nebo v jejich bydlišti a najednou 
jsou objeveni. Sláva je nezaslepí, zůstávají totiž sami sebou a nohama na zemi. Obvykle upřednostňují 
přímé setkávání (např.: koncerty v klubech) než mediální zvěčnění. A i když sejdou z očí, nemusí sejít 
z mysli a jejich tvůrčí dílo je přežívá a těší nás, hledáme v nich a jejich dílech inspiraci, uklidnění, 
pobavení i poučení.  

Zajímavé je, že mnozí úspěchu dosáhli v jiném oboru, než který vystudovali. Často se stává                               
u spisovatelů, že nebyli dobrými studenty, např.: Bohumil Hrabal. Nymburské gymnázium nese nyní 
jeho jméno, ale docela mne zarazily a urazily protesty některých studentů a rodičů, že Hrabal není 
pro studenty dobrým příkladem vzorného studenta. Jistě, není. Ale v životě něco dokázal, co dělal, 
dělal rád a minimálně část jeho díla je věčná a zvěčnělá skvělými filmy. Jedničky ve škole bohatý                  
a spokojený život a úspěch nezaručí. A někdo si dokonce projde „peklem“, než něčeho dosáhne. 
Velmi zajímavé osudy byly zpracovány ve „Třinácté komnatě“ či cyklu „Gen“. 

Setkání s pravými osobnostmi člověka obohatí, byť zprostředkovaně (mediálně). Tak jsem se setkal 
např. s Helenou Illnerovou, bývalou předsedkyní Akademie věd ČR, psychosomatikem MUDr. Janem 
Hnízdilem, geologem Václavem Cílkem, hercem a toltékem Jaroslavem Duškem, egyptologem 
Miroslavem Bártou a dalšími. Zajímaví lidé chodí do pořadu Hyde Park Civilizace, nebo třeba do 
Všechnopárty Karla Šípa. Takže zas bych ČT tak úplně nezatracoval. 

V reálu životní zkušenosti svět vypadá naštěstí jinak, nemáme jen fanatiky typu fotbalových rowdies, 
překorektní politiky, od života odtržené poslance a úředníky, ustrašené (či uplacené) novináře, 
samolibé manažery bez sociální a emoční inteligence, právníky podporující bezpráví. Naštěstí máme                   
i jejich pravé opaky, tj. ty slušné, morálně nepokřivené a odborně zdatné. Máme i tzv. alternativce               
a lidi, kteří něco opravdu umí, pomáhají či dělají druhým radost. Tito lidé jsou potřeba, jsou to ti, co 
jsou ostatním ku prospěchu. Jejich čas přichází (aspoň doufám, protože to přeji svým potomkům). 
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To mi rozum nebere 

Říká se, že myšlení bolí. Je to tím, že na vše se lze dívat z různých úhlů pohledu. Člověk svým životem 
získává zkušenosti, nejprve slepě věří, důvěřuje, utváří si vlastní názory nebo přejímá druhé (což je 
pohodlnější, ale nesvobodné) a pak (aspoň někdo) začne pochybovat, názory přehodnocovat. 
S rostoucím věkem a narůstající životní a pracovní zkušeností si říkám „a co když je všechno jinak?“           
A zároveň si uvědomuji to moudré Sokratovo „vím, že nic nevím“. Jak to?  

Ze školy jsem už spoustu zapomněl, ale mnohé jsem se naučil. Např.: ekologie se zabývá vztahy 
v přírodě mezi rostlinami, zvířaty, člověkem a jejich prostředím. Příroda funguje v ekosystémech                   
a biotopech, vazby jsou důmyslné, ale základním smyslem je rovnováha. Zvířata mají své instinkty, 
jsou vedeny pudem sebezáchovy, rozmnožovacím pudem a předurčeni k určitým rolím. Jde o boj o 
přežití: setká-li se slabší se silnějším (potenciální potrava s predátorem) volí buď útěk, nebo útok. 
Slabší zvířata (býložravci) se obvykle sdružují do stád a i ve stádu platí určitá pravidla – stádo vede 
dominantní jedinec, který když zeslábne, je nahrazen silnějším jedincem. U některých opic dojde                     
i k zabití mláďat novým mladým samcem, aby samice měly nová mláďata právě s ním. Může se nám 
to zdát kruté, ale je to zákon přírody.  

Další zkušenosti poskytuje chemie, která je o reakcích a přeměně látek a skupenství. Nevidíme na 
úroveň částic, ale vnímáme jen viditelné projevy (někdy efektní jako hoření, výbuch, rychle rostoucí 
krystaly, změny barev) a někdy je pro naše vnímání reakce skryta. Totéž tajemno přináší fyzika, svými 
smysly vnímáme pouze klasickou Newtonovu mechaniku. Ale co kvantová fyzika? Elektron má 
povahu jak hmotné částice, tak i vlnění (vibrace). Na sebe se tak můžeme podívat nejen jako na 
hmotu (maso a kosti), ale také jako shluk atomů, jako vibraci.  

Nepředstavitelné, ale copak nepoužíváme ultrazvuk, rentgenové paprsky, ultrafialové a infračervené 
záření? Mnoho (měřicích) přístrojů je založeno na námi neviditelných“ principech. A pak se 
dostaneme k historii, filozofii a psychologii. 

A tady už nám to rozum nebere – různé filozofické pohledy a výklady (a dojdeme k různým směrům 
náboženství, agnosticismu a ateismu), poučení z historie – rozkvět a pád říší a civilizací. Psychologie 
se snaží pochopit naši duši. A také tu máme esoteriku, auru, biotroniku. To by se z toho jeden 
zbláznil. A právě, aby se nezbláznil, má svobodnou vůli se rozhodnout. A jak se svou svobodou naloží, 
záleží na každém člověku. Někdo se na něco upne a tomu pak bezmezně věří, někdo potřebuje být 
příslušníkem stáda, někdo je radši černou ovcí.  Člověk byl vybaven myslí a rozumem, ale má také 
srdce, cit, intuici, duši. Dobrým návodem pro život je hlídání si šesti stěn kolem sebe (Max Kašparů). 
Zadní stěna: opora – partner a rodina, pravá – mít přátele, levá – mít slušné kolegy v práci, přední – 
spřádat sny do budoucna, dolní – stát pevně nohama na zemi, horní – střecha a nebe nad hlavou – 
starat se o svou duši – kultura, umění, pohyb, pobyt v přírodě. A vychází mi z toho láska a být sám 
sebou.  

Problém je jak vnímat okolní svět? Mám svůj domov, rodinu, práci, přátele, sousedy, dále svou obec, 
národ a stát. Jsou místa, kam dohlídnu a věci, co mohu ovlivnit. Pak už je to spíše „virtuální realita“, 
která mne ale nějakým způsobem zpětně ovlivňuje. Prostě žiju v nějakém systému uspořádání 
společnosti (politika, ekonomika, média, informace, peníze, pravidla, obchod, atd.) Zkrátka spleť 
osobních a skupinových zájmů. Vše se prolíná a vzájemně ovlivňuje. Zkusme se ovlivnit láskou, 
úsměvem, smíchem. Odmítněme strach a staňme se svobodnými, méně závislými. Uzdravme 
společnost odspodu, jak říká známý psychosomatik doktor Hnízdil, nikdo to za nás neudělá. Sněhová 
lavina začíná několika vločkami, malou kuličkou, která se stále nabaluje, až se nakonec masy sněhu 
řítí do údolí a smetou vše, co mají v cestě. Spasí Zemi lavina lidské lásky? Nevím. Ale můžeme se o to 
pokusit, je to naděje, světlo na konci tunelu.  

Žijeme v době, kdy pravda je lží a lež je pravdou. Lež má sice krátké nohy, ale stokrát opakovaná lež 
stává se pravdou (manipulace, dezinformace, propaganda). Výborně to vyjádřil už Vladimír Vysockij 
ve své písni „Pravda a lež“, kterou do češtiny přeložil a u nás zpopularizoval Jaromír Nohavica. 
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Tak na závěr úryvek: „Leckterý hlupák se dodneška za Pravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách 
nedobereš, jistě, že na světě nakonec zvítězí Pravda, ale až dokáže to, co dokáže Lež“             

A vo tom to je, aneb chvála českého kacířství 

Pro úvod jsem si vypůjčil refrén písně „Láska a hvězdy“ od skupiny Chinaski: 

„Láska je to, o čem to tady je, protože láska je bůh, věčná energie. Láska je to, o čem to tady je, 
protože láska je bůh, vesmírná symfonie“. 

Letos si připomínáme 600 let od smrti Mistra Jana Husa, významného českého myslitele a církevního 
reformátora. Člověka odvážného, který se postavil proti proudu, proti autoritám a hodnostářům. A za 
svou pravdou si stál a pro ni obětoval život. 

Pro ostatní svět byl „kacířem“, blouznivcem, který sešel z té jediné správné cesty. Podobnou paralelu 
vnímám i dnes. Ti Češi jsou zase „kacíři“. Mají divného prezidenta, s nekonformními názory, který je 
nereprezentativní, říká si, co chce, je vulgární, je to dokonce přítel Rusů a Číňanů. A ti Češi jsou vlažní 
k eurounijní jednotě, neplní zadané úkoly z Bruselu, nechtějí přijímat uprchlíky, zvolili si Babiše, samé 
problémy a když bychom je vyhodili z EU, mnohé to potěší. Tož není divu, že jsou kacíři. Vždyť je to 
nejateističtější národ světa.  

A není právě v tom „ateismu“ naše největší naděje? Šance pro duchovní růst, pro osvobození vlastní 
duše, pro to být sám sebou, pro přijmutí lásky, uchování humoru a vnímání „božské“ Jednoty. Je to 
naše taková „česká ulička“ k otevírání srdcí, každý může jít jinudy. A (dle mého) je snazší jít cestou od 
ateismu přes pochybování (něco nás přesahuje), filosofické úvahy a třeba „Čtyři dohody“, než cestou 
klasického náboženství, dogmatické víry. Víra jistě pomáhá překonávat těžkosti, má přinášet lásku, 
světlo a naději, ale někdy se zvrtne ve fanatismus, nenávist a doslova v pohrdání nevěřícími. Já jsem 
katolík, kdo je víc? Já jsem muslim, jsem ateista, neoliberál, konzervativec, komunista …. a ty, který 
nejsi jako já, jsi můj nepřítel? Proč? Protože si to „Někdo“ přeje, ale „Bůh“ to není.  

Tak při vzpomínce na Jana Husa si pochvalme naše „kacířství“, naši jedinečnost (např. češtinu, naši 
krajinu, jinakost). Nehledejme dílo „boží“ v Bibli či Koránu, u kněze či imáma, ale v přírodě, 
architektuře, umění…. Pravčická brána, Šumava, Český kras, Český ráj, Máchův kraj,… chrám sv. 
Barbory, historický Český Krumlov, Pražský hrad, Karlštejn, Lednicko-Valtický areál,… Seifertovy verše, 
Baťův Zlín, Dvořákova Novosvětská, Smetanova Má vlast, Muchova Slovanská epopej, …. 

Hledejme „Boha“ v dílech Karla Čapka, J. A. Komenského, v písních (a textech) Karla Kryla, Jaromíra 
Nohavici, Tomáše Kluse, ….u Jana Wericha, Jiřího Suchého, …. ve vědeckých objevech Jaroslava 
Heyrovského, Otto Wichterleho,…. v humoru Felixe Holzmana, Járy Cimrmana….  

A v dílech mnohých dalších známých a neznámých lidí, kteří do své tvorby dávají své srdce, duši. A vo 
tom to je, protože láska je bůh, věčná energie.     

Pozn.: gramaticky nesprávné „vo tom“ je básnická licence, je to tam schválně a vím o tom, že je to 
chyba    

Planeta Země a její lidé (nekorektní filozofování) 

Na Zemi žije více jak sedm miliard lidí. Lidé jsou různí, dělí se na různé rasy, národy, mluví mnoha 
jazyky, používají různé typy písma. Žijí v různých podnebných, přírodních a geologických podmínkách, 
různých kulturně civilizačních společenstvích, s různým vlivem různých náboženství. 

Všichni jsme příslušníci jednoho živočišného druhu, máme lidskou DNA, lidské orgány a tkáně. Každý 
jsme jedinečnou součástí celku – lidstva. Tak jako každá buňka je součástí celku – lidského těla. Na 
rozdíl od nás každá buňka ví, co má dělat. V přírodě každá rostlina, strom a zvíře vědí, co mají dělat. 
Funguje dokonalý přirozený systém, moudrá rovnováha. Rodíme se do života, prožíváme život a pak 
ze života odcházíme. Přirozený proces.  
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Euroatlantická civilizace, vycházející z křesťanství, která zahrnuje Severní Ameriku, většinu Evropy, 
Austrálii a Nový Zéland, představuje jen asi necelou miliardu lidí. Ten zbytek mimo náš civilizační 
okruh představuje většinu lidstva. A měli bychom přijmout, že žijí jinak, že jim jejich způsob života 
třeba vyhovuje, že žádnou liberální demokracii, lidská práva a svobody ani nechtějí. Možná by i chtěli, 
ale neumějí s nimi zacházet. Tak je nechme jejich přirozenému vývoji a braňme si to své, pokud nám 
to za to stojí.  

Ostatní už nás (Západ) poslouchat nechtějí a je to ve světě vidět: např.: islamisté, asijská mezinárodní 
investiční banka, založená Čínou, země BRICS a nakonec prohlášení Sergeje Lavrova „Nikdo se nesmí 
snažit dominovat ve světě a podřizovat jiné své vůli“. Na tom není nic složitého. Někdo jednoduše 
řekl, že „už nebude skákat tak, jak jiný píská“ a „že už si nenechá kálet na hlavu“. To známe ze života, 
také k tomu někdy dospějeme.  

Nám (Západu) se to přirozeně nelíbí, můžeme proti tomu protestovat, můžeme s tím i nesouhlasit, 
ale to je tak vše, co s tím můžeme dělat. Nezbývá než nepodceňovat situaci, počítat s možným 
nebezpečím a snažit se mu předcházet.  

Na Západě jsme dosáhli (a stále dosahujeme) nebývalých úspěchů ve vědě, v technologii, jsme 
ekonomicky silní, vyspělí, ve srovnání s našimi předky a těmi dalšími na planetě máme pohodlný 
život, jsme bohatí. Na druhou stranu máme tu i mnoho negativ: rakovinu, obezitu a další civilizační 
choroby, nešťastné, deprivované lidi, vraždy a sebevraždy, násilí a agresivitu, závist a nenávist, 
korupci a nemorálnost, obrovské zadlužení, finanční machinace, mediální ovlivňování a špehování, 
závislost na elektřině a na všem možném, nadužívání léků, stárnoucí a vymírající populaci.  

Myslíme si, že jsme (my Západ) pro druhé následováníhodným vzorem. No, nevím. Pohled Inda nebo 
Číňana může být naprosto odlišný a můžeme být pro ně spíš varováním typu: tak tudy ne přátelé, 
toto je slepá ulička. Možná by stálo za to se kousek vrátit, zklidnit, rozhlédnout a trochu (hodně?) 
pootočit kormidlem. Každý to musí provést sám za sebe. Vrátit se k přirozenosti, pokoře a rovnováze.  

Přežijí lidé na planetě Zemi a budou jí prospěšní? Nebo se vzájemně vybijí? Nebo budeme jednoduše 
obětováni? Ani bych se nedivil, kdyby si „Matka příroda“ řekla: „člověče, ty už mě dlouho štveš!“              
A člověka, tento nepovedený článek evoluce, s nímž ztrácela příroda tisíce let trpělivost, protože 
doufala, že se poučí, nechá vyhynout.  

Chmurné vyhlídky? Možná. Ale proč se z toho hned podělat, víme přece, že naděje umírá poslední. 
Optimistický závěr: každý tak máme šanci být aspoň předposlední. 

PS: preferuji Západ a jsem rád na světě, jen si přeji návrat ke zdravému rozumu, přirozenosti, ke 
svobodě svázané s odpovědností a respektem, k etice. Návrat k hodnotám, které jsme někde cestou 
ztratili a kupodivu některé z nich více ctí na Východě, tím myslím hlavně úctu k tradici, rodině                
a vlastenectví.  

Češi, takový zajímavý mix 

O nás, o Češích, ovšem z mého subjektivního úhlu pohledu, Čecha jak poleno. Tak snad mně z toho 
vyjdeme celkem dobře. 

My Češi jsme tak trochu zvláštní národ. Jsme tak nějak namixovaní, prostě nejsme tzv. z jednoho 
těsta. Jsme západní Slované s keltskou krví. Prolínají se u nás západní i východní kulturní vlivy.  

Máme dvě (vlastně tři) historické země: Čechy, uzavřené nevysokými horami, s lidmi, kteří jsou spíše 
liberální, více uzavření, a převážně nekatolíci. Přičemž „nábožensky“ též velmi pestří: od protestantů, 
českých bratří, Jehovistů po budhisty, hinduisty, ateisty, (a asi nejvíc: něco nás přesahuje, Příroda, 
Vesmír, Bytí). Druhou historickou zemí je Morava, ta má krajinu spíše otevřenou (povodí řeky 
Moravy), lidé jsou tam otevřenější a daleko více katolíky. Té třetí země (Slezska) máme je malou část.  

Dá se říci, že téměř v celých Čechách (najmě ve větších městech) převládá liberálnější rodinné 
prostředí, lidé jdou více za kariérou, jsou kreativnější, je zde více městského vlivu, touhy po pokroku, 
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inovacích. Na druhé straně spíše na Moravě převládá konzervativnější rodinné prostředí, větší úcta 
k tradici, je mnohem těžší vyrvat se z rodinných pout, z vlivu „autoritářského“ otce, nikým 
nezpochybňované hlavy rodiny. Je zde větší vliv venkovský. Na jedné straně tak máme „východní“ 
stabilitu, klídek a vzhlížení k autoritám a na straně druhé „západní“ dynamiku (obávám se, že dnes už 
to je jen vzpomínka), shon a snahu odpoutat se od autorit. A to se nám prolíná do takové tvárné 
směsi, kde nás často něco rozděluje, ale na druhé straně ne zas tak, že bychom byli kvůli tomu 
ochotni (tedy až na některé výjimky) se vzájemně pozabíjet. Vystačíme si s hádkami, závistí a občas 
nenávistí. Neznám jiný národ, který by byl tak sebemrskačský: pohrdáme malým provinčním 
„čecháčkovstvím“, ale na druhé straně i kosmopolitní intelektuální „pražskou kavárnou“. 

Jediné, co nás spojuje je čeština a územní prostor (ohraničený v přírodě patníky, na mapě hraniční 
čárou), na kterém žije převážná část národa (máme také krajany na různých místech na světě).  

Zajímavé je, že v našich dějinách se vyskytovali naprosto odlišně formované osobnosti a to (někdy) 
současně. Jedna vždy byla významně „duchovně orientovaná“ a druhá „světsky mocná“. Zdá se, že 
obě byli pro národ důležité. V základech státu máme bratrovraždu: „duchovní“ (později svatý) Václav 
byl zavražděn bratrem Boleslavem (toužícím po moci) a možná díky tomu tu jsme jako Češi. Přesto 
uctíváme mučedníka Václava, patrona české země. Letos jsme oslavili 600 let od smrti Jana Husa, 
jehož současníkem byl jeho „protipól“ Jan Žižka. V naší době podobnou paralelu vidím v 90. letech 
minulého století, kdy to jiskřilo mezi Václavy Havlem a Klausem. 

Náš národ přežil všechny historické peripetie, zažil pády i vzestupy, plenění či rozkvět. Jsme 
přizpůsobiví. Vždy tu byli hrdinové i kolaboranti, ale většina se přizpůsobila, navenek plnila, co bylo 
žádáno, v rodinách se snažila žít po svém a jinak. Čechům byla blízká rebelie (husitství, první a druhá 
pražská defenestrace), ironie, sarkasmus, cynismus, ale i laskavý humor. Umíme si udělat srandu sami 
ze sebe. Jsme lhostejní, ale když přijde katastrofa (např. povodně) ukáže se, že jsme velmi solidární             
a umíme si pomáhat.   

Prostě jsme my Češi, takový zvláštní mix, který kouká na obě strany, chce být se všemi zadobře, umí 
se ohnout, ale nezlomit. Vyčkáváme za bukem a jednou za generaci se vzchopíme, ale jen na krátko, 
protože vždy jsme (zatím) dostali přes držku. Často nám jiní nerozumí, ale jak by mohli, když ani my 
nerozumíme sami sobě a tak jediné, co nám zbývá, je dělat si z toho srandu. A dokud tohle budeme 
umět, tak jako národ přežijeme.   

Ego je zkrátka nezničitelné 

Ač se člověk snaží své ego upozadit, většinou se mu to nepodaří. Znáte to, přivřete mu dveře, vleze 
oknem. Ego je důmyslný našeptávač a svou příležitost dokáže využít. 

A protože ví, že mne neutáhne na kariérní postup, větší prachy a konzum, tak se prosadí jinak. 
Zasáhne do mé radosti – psaní blogů. Vytvoří nutkavou potřebu k něčemu se vyjádřit a tak sepíšu 
nějaký „blábol“ a občas svádím boj – zveřejnit či nezveřejnit. Jedna část mého já říká, vykašli se na to, 
neprovokuj, nemáš to zapotřebí. Ale ego řekne: to tam dej, to si hodně lidí přečte a dá Ti karmu.                 
A tak jo, když už jsem to napsal a na blog letí zbytečný článek o Prague Pride. Má úspěch (?), ale 
v diskusi mě „zpraží“ Marek Valiček a já mu touto cestou za to děkuji. Vrací mne to zpátky na zem, 
když chci něco ignorovat, tak proč o tom píšu, že jo. Mimochodem nejlépe téma zpracoval podle 
mého pan Jiří Turner (13.8.), a já se před ním hluboce skláním.  

Kdyby se daná akce konala v době, kdy jsem byl na dovolené v zahraničí a neviděl televizi, nečetl 
české noviny a nenahlížel do českých zpravodajských serverů, tak fakt jde mimo mě a určitě bych po 
ní nevzdechl. Avšak jakmile jsem v Česku (a protože nejsem poustevníkem někde v jeskyni), 
v podstatě se nedokážu té informaci vyhnout. Někdy je ta propagace tak úporná (když si vzpomenu 
např.: na konvoj či noční vlky), že člověku naskočí ten starý známý vtip: „Otevřu televizi – Lenin. 
Otevřu noviny – Lenin. Já se ti bojím otevřít konzervu“. Samozřejmě existují variace s jinými jmény               
a ledničkou místo konzervy.  
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Akcí, která spustila mou reakci, bylo vyjádření paní primátorky. Přečtení rozhovoru s ní byl ten 
moment, který (i díky tomu našeptávači egu) spustil: „jdi do toho a dej to tam“. A pak už není cesty 
zpět.  

Naučil jsem se ničeho v životě nelitovat: neopětovaných lásek, nenaplněných snů, zmařených 
příležitostí, svých chyb a nezdarů. Co se stalo, stalo se. Život je dar a odehrává se v přítomném 
okamžiku. Protože z minulosti zbydou hezké (či ošklivé) vzpomínky a do budoucnosti vkládáme své 
obavy a naděje. 

Ego k nám patří, pokud není přebujelé a občas se ozve, je to v pořádku. Člověk v tomto světě musí 
zůstat stát nohama na zemi. Ale aby se z toho světa nepomátl na rozumu, potřebuje občas „létat 
s hlavou v oblacích“ a také vypustit ventil, aby ho neprojevené (a v sobě dušené) emoce „nesežraly“. 
Pak může být vyrovnaný a s nadhledem sledovat ten věčný „souboj“ ega a duše v každém z nás. 
Podobně jako ego je i duše nezničitelná, a když trpí, dá nám to pěkně „sežrat“.   

Zapal svíčku, vypni svět 

Díky internetu, moderním technologiím, médiím, mobilům, dopravním prostředkům, zdá se být svět 
jen jedna globální vesnice.  

Jsme neuvěřitelně propojeni, ale zároveň se sobě vzdalujeme. Kdo si povídá v autobuse, ve vlaku, se 
sousedem, doma? Připadá mi, že (skoro) každý hledí do té své „kouzelné krabičky“, hraje si, baví se, 
či si vyhledává a čte informace.  A těmi se to jen hemží: v poslední době vedou čínské akcie                          
a nekončící příběh uprchlíků a islámu. Na jedné straně příběh lidské bolesti, utrpení, strachu a naděje, 
ale také vypočítavosti a plnění úkolu (šíření náboženství míru). Na druhé straně jde i o příběh 
neuvěřitelné hlouposti, neschopnosti, zaslepenosti, nerozhodnosti, hrabivosti a povýšenosti. Je to                 
i příběh o cestě z pekla do ráje, tj. evropského sociálního státu, který skončí, protože ne všechny bude 
schopen uspokojit. A v neposlední řadě příběh o strachu z toho, že ráj v peklo se promění a příběh 
našeho „probouzení se“, abychom ještě stihli udělat něco proto, aby tady to peklo nenastalo (nebo 
aspoň probíhalo v mírnější podobě než jinde). Člověk chtě nechtě podléhá a řeší světové problémy             
a přemýšlí, jak na něj dopadnou. Realita makrosvěta nás nějak ovlivní, něco se sice ukáže jen jako 
„virtuální mediální strašení“, ale něco jiného už je fakt jiný kafe (obzvlášť, když už to nejde zamlčet, 
tak se to aspoň bagatelizuje, upravuje a správně komentuje). A tady to chce rozum do hrsti a srdce na 
pravém místě.  

Říká se, že člověk má řešit jen to, co dokáže sám ovlivnit. Je to především jeho vlastní život (a už to je 
hodně náročné) a život jeho blízkých. Že žijeme na poměrně malém teritoriu, nám připomene každý 
delší výpadek proudu. Svět se nám zúží právě na to nejbližší okolí v právě daném čase (tady a teď). 
Ostatní „virtuální“ svět přestane existovat, protože je „nedostupný“, dočasně vypnutý.  

Člověk pak neřeší problémy makrosvěta, ale soustředí se na ten svůj mikrosvět a dělá jen to, co sám 
může ovlivnit. Třeba najít sirky a zapálit svíčku, pokud je tma.  

A když ho čas „vypnutého světa“ zastihne doma mezi svými blízkými, má příležitost dívat se s nimi do 
plamínku svíčky, povídat si, zavzpomínat či jen s nimi mlčet a cítit blízkost, lásku. A tak počkat až se 
svět (elektrický proud) zase rozjede.  

Kola se točí, člověk je zas v kolotoči všedních dní. A pak se zastaví a vzpomene si. Zapal svíčku, vypni 
svět a bude dobře. 

O předsudcích a vnitřním kompasu 

Albert Einstein prohlásil, že je lehčí rozbít atom, než předsudek. S tím lze jen souhlasit. Ovšem není 
předsudek jako předsudek.  

Řekl bych, že existují dva typy předsudků, předsudek pudový (buranský) a předsudek rozumový 
(vykonstruovaný bystrým intelektem). Jako příklad jsem vybral předsudek k homosexualitě. To je 
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typicky „buranský“ předsudek, který vychází z přirozenosti a jeho základem je jinakost. Kdo je jiný, je 
tudíž divný. Pravděpodobně to vychází ze známého „milujte se a množte se“. A to současně dokáže 
naplnit jen heterosexuální pár, tedy muž a žena. Jinými slovy homosexuál se může buď milovat                     
(s partnerem stejného pohlaví), nebo množit (ovšem s partnerem opačného pohlaví). Odbourávání 
předsudku vede od krajní polohy, tj. strachu a nenávisti k toleranci. A dá se říci, že v tomto případě se 
to české společnosti celkem zdařilo. Má to však i opačný pól: rozumový předsudek. Ten spočívá 
v tom, že homosexuál je především člověk, a proto nesmí být omezován na svých právech a má mu 
být dopřáno i to, co ostatním, čili milovat a množit se současně. Tak je tu návrh na adopci dětí 
homosexuálními páry. A to už je popření přirozenosti. Jinými slovy vítězství rozumové a právní 
konstrukce nad univerzálním zákonem přírody. A je tu předsudek takových rozměrů a působí tu 
takovou dobu, že už ho ani nevnímáme, můžeme ho pojmenovat takto: „člověk – pán tvorstva“. 

Jiný příklad nám poskytne západní medicína, která se člení na mnoho oborů a podoborů, zkoumá         
a léči nemoci na základě biologických příznaků. A tato moderní vědecká disciplína trpí rozumovým 
předsudkem vůči alternativním léčebným metodám celostní medicíny, které tu existují i tisíce let, 
jako např. čínská medicína. A tyto rozumové předsudky lze těžko rozbít, protože jsou zaštítěny 
intelektuální a odbornou převahou. 

To platí i o předsudcích v politice a společenském dění. Rozumem často dojdu tam, kde si řeknu: 
řešení A zní logicky, ale… na řešení B taky něco je, je taktéž logické, ale zase je tu to „ale“. A jsem 
s rozumem v koncích. Přitom rozhodnutí by mělo být jasné ano, či jasné ne.  

Nezbývá než se řídit citem a poslechnout svůj vnitřní hlas. Najít svůj vnitřní kompas, který mi ukáže 
cestu. Následně za své rozhodnutí přijmout odpovědnost. Čas ukáže, zda rozhodnutí bylo v souladu 
s mým vnitřním já, nebo nebylo. 

Předsudek, že rozum intelektuálních elit vyřeší problém lépe a radostněji, než přirozený buranský 
předsudek vycházející ze zkušeností předcházejících generací (čili zdravý selský rozum), je opravdu 
nezničitelný (tedy u těch intelektuálních elit, samozřejmě). Čest výjimkám, jimiž jsou opravdové 
osobnosti, které opravdu něco umí a znají, přitom jsou skromní a pokorní, nejsou v záři reflektorů           
a jejich tvůrčí dílo je přežívá a naše životy skutečně obohacuje. 

A pro nás ostatní naštěstí platí, že když ten vnitřní kompas nemůžeme najít, tak díky aspoň za ty 
přirozené pudy. 

Transformace, de-globalizace a re-lokalizace 

Projektujeme si budoucnost na základě zkušeností z minulosti, z našich obav a nadějí, z našeho 
očekávání, tužeb a přání. Vnímáme, že svět je „naruby“ a že se něco děje, na jedné straně něco zlého, 
na druhé i něco dobrého.  

Jsme v nějaké transformaci, ať chceme nebo ne. Ten vývoj je nesmírně dynamický a za nějaký kratší či 
delší čas tu může být zcela jiné uspořádání světa. Jak říká pan egyptolog Miroslav Bárta: bojme se 
sami sebe, ne islamistů nebo Ruska. O uprchlické vlně říká toto: „zatím jde jen o "trénink na rozjezd". 
Berme to jako nastartování procesu regenerace či transformace, z nichž v minulosti vždy vyrostlo 
něco zajímavého“ (více v rozhovoru na aktuálně.cz).   

Vzpomenu ještě další dva významné Čechy, kteří ale působí v zahraničí. Ekonom Prof. Milan Zelený 
tvrdí, že globalizace se vyčerpala a nastartovala se re-lokalizace. Všímám si toho, že velké kolosy jsou 
neřiditelné, nákladné. Bojí se změn, stagnují, drží se osvědčené linie, která, ale přestává být úspěšná. 
Obvykle to končí tím, že se lidé, kteří to řídí, zabetonují ve svých pozicích a tvůrčí lidé postupně 
odcházejí. Je jedno, zda jde o obchodní či výrobní korporaci, finanční instituci, univerzitu či státní 
úřad nebo Evropskou komisi. Myšlenky prof. Zeleného potvrzuje dle mého i v Německu žijící politolog 
Petr Robejšek, který vítá posun zpět k národnímu státu a vidí selhání západních elit, jejich dekadenci 
a odklon od běžného života. Společnost u nás je rozdělena (a podobně je to určitě i jinde v Evropě), 
ale určitě to není tak vyhraněné, jak předvádějí média. Na jedné straně je vnucovaná politická 
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korektnost, multikulturní obohacení, sociální inženýrství moderní levice a na druhé strach z islámu, 
návrat k tradičním hodnotám, vlastenectví. Je třeba rozlišovat, nebezpeční jsou fanatici na obou 
stranách: morálka, pravda a láska se nedá nařídit shora, stejně nebezpečné je vyvolávat strach 
z odlišného, odporné je také takové to „nic než národ“. Ovšem když se řekne „má vlast“ je to úplně 
jiný kafe. Cítíte ten rozdíl? Avšak nejhorší je bagatelizovat, překrucovat či zamlčovat realitu, lhát, 
zkrátka manipulovat. Což se děje. A pokud se něco takového děje, je to vždy v něčí prospěch a říká se 
tomu propaganda.   

Každý jsme někde zakotven, máme rodinu, kamarády, známé, spolupracovníky, sousedy. Nemáme 
právo nikomu vnucovat svůj názor, svůj životní styl, můžeme působit jako vzor, inspirace. 
Respektujme druhé. To, že jsou v mých očích jiní, divní, není jejich problém, ale můj. Nemám právo 
jim do toho zasahovat. Jen v případě, když mne něčím ohrožují, mám právo se bránit! A tak podobně 
by to mělo fungovat na úrovni mezinárodní, nevměšovat se a nepřetvářet jejich politicko-ekonomický 
systém k obrazu svému (myslím, že teď už to víme).  

Osobně fandím návratu k přirozenosti a respektu k jedinečnosti každého živého tvora vč. člověka. 
Vzájemně se ovlivňujeme, vzájemně se potřebujeme. Možná i proto mě oslovily čtyři dohody a „být 
sám sebou“ a inspirují mne určití lidé. Jsou lidé, kteří pomáhají upřímně z hloubi svého srdce, vědí, že 
mohou pomoci jen někomu, jen pár lidem a jen třeba skromně. Např.: pomohou bezdomovci, který 
prodává Nový prostor, tím, že si jej koupí, jedou ve svém volnu pomáhat lidem vytopeným při 
povodni, posílají peníze, DMS, pomáhají jako dobrovolníci (např.: v hospicech) nebo třeba značí 
turistické stezky. Tito lidé nemají potřebu se zviditelňovat na sociálních sítích a „vyřvávat“ do 
veřejného prostoru „přijímám“. To dělají spíše „profesionální aktivisté“ (možná brigádníci?)                          
a především propagandisté a „citoví vyděrači“.  

Myslím si, že je třeba nechat zemřít to, co se přežilo a zachránit to, co je použitelné dál. Politická 
korektnost a neustálý růst na úkor drancování přírodních zdrojů si zaslouží odejít do propadliště 
dějin. Z mého hlediska naopak je třeba zachránit především svobodu, doplněnou respektem                          
a odpovědností. Měli bychom se vrátit k přirozenosti, tj. mužskému a ženskému principu, snažit se o 
rovnováhu, nemít strach a mít odvahu, slepě nevěřit a být sami sebou, zachovat si nadhled a smysl 
pro humor.  

A co se týče islámu: tak v případné „České islámské republice“ žít určitě nechci (asi bych to ani 
nepřežil), ale v případném „Českém toltéckém království“ by měla být radost žít, ne?  

Když opustíme svět virtuálních iluzí (a mediální propagandy), zbyde nám pak to, co vidíme na vlastní 
oči kolem sebe, vidíme život takový, jaký je. A tak jedna dobrá zpráva na závěr: přírodní a vesmírné 
zákony fungují a fungovat budou, bez ohledu na to, jakou směrnici k tomu vydá EU, bez ohledu na to, 
co řekne v mešitě nejvyšší imám či jaké stanovisko k tomu zaujme papež nebo mocipáni jako Obama, 
Putin a (ne)mocná dáma Merkel(ová). O našich myších, které řvaly ani nemluvě. 

O mlze, chcíplé koze a kůlu v plotě 

Tak se tu dívám na tu virtuální spoušť a říkám si, co vlastně platí? Jsme ohroženi invazí imigrantů                 
a islámem tak, že tu za pár let nezůstane kámen na kameni? A máme jedinou a poslední šanci to ještě 
zvrátit? Nebo máme jedinečnou příležitost prokázat naši evropskou humanitu a solidaritu?  

Jsme tak zpitomělí strachem, že opravdu na tom východním cípu EU „hnědneme“, nebo nám ještě 
nestačili tak multikulturně vymýt mozky, že stále ještě používáme zdravý selský rozum?  

Máme mlhu před očima a takto zaslepeni podléháme ruské propagandě, nebo jen přes mlhu 
(kouřovou clonu) mediální manipulace pronikne sem tam světelný paprsek Pravdy?  

Nevím, asi se mlha opravdu protrhává. Faktem je, že iluze o tom demokratickém, ekonomicky                       
i morálně vyspělém Západu (vč. USA) jdou pomalu do háje. Že by na těch konspiračních teoriích něco 
bylo? Aspoň onen pověstný šproch? 
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Nechce náhodou „Někdo“, aby v Evropě „chcípla koza?“ (tedy sociální stát) a ten „Někdo“ si tak 
zachránil svou kozu (tedy dolar), o které si mnozí mysleli, že chcípne dřív? Ale opusťme spekulace a 
vraťme se na zem.  

Asi nebudu sám (zejména z generace 50+), komu připomíná jednání a chování vrcholných politiků EU 
chování Politbyra ÚV KSČ v roce 1989. Připadá mi, že není daleko doba, kdy se evropské politické elity 
ocitnou v pozici proslulého Jakešova „kůlu v plotě“. Budování socialismu mělo několik fází: úspěch – 
spěch – pech – ech – chchch… Ve které fázi je EU nyní? 

Chtělo by to aspoň nechat umřít politickou korektnost, začít věci nazývat pravými jmény a procitnout 
z humanistického „multi-kulti“ poslání Evropy. A co se týče pravdy a lásky, tak ji hloupě nenařizovat 
z morálních výšin povolaných „kavárníků“, ale šířit ji tak nějak nezištně a opravdově, tj. od člověka 
k člověku. A hlavně začít mít rád sám sebe, snažit se být sám sebou a jak nám říkávali naši moudří 
dědové (a moudré babičky): „nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj“.   

Tak jsem si to spočítal 

Na světě je něco přes 7 miliard lidí. Tak jsem počítal (i s použitím Wikipedie) a dopočítal jsem se: 
Česko: cca 10,5 mil. Celá EU: cca půl miliardy a státy G7: asi  ¾ miliardy.  

Oproti tomu země BRICS: B: Brazílie (204 mil. obyvatel), R: Rusko (142 mil.), I: Indie (1,27 mld.), C: 
Čína (1,37 mld.), S: JAR (52 mil.). Dohromady cca 3 mld. obyvatel planety, tj. cca 43 %.   

A z jiného úhlu pohledu: na světě je cca 1,5 mil. muslimů. Slýcháme hlavně o těch žijících na Blízkém 
východě, v arabských zemích a na severu Afriky. A poslední dobou i těch evropských: balkánských 
(Kosovo, Albánie, Bosna) a samozřejmě o těch usazených již generace v Západní Evropě, především 
ve Francii, Británii, Švédsku a Německu. A o těch do Evropy směřujících chtěných i nechtěných, 
potřebných i nepotřebných.  

Paradoxně největší muslimskou zemí je Indonésie. Představte si, že mého syna na badminton 
trénovala muslimka z Indonésie. Usměvavá mladá fajn holka, hrála (a v létě i chodila) v minisukni, od 
dětí a z okolí se naučila i česky. Jen v zimě jí bylo trochu víc zima. 

Když si uvědomím ta čísla, tak mne kacířsky napadá, že na rozdíl od básníka, který se chce státi 
trpaslíkem, se asi „trpaslík“ (EU) chce státi větším a větším? Ale zase moc přerostlým trpaslíkem být 
nechce, tak se stane, že období vítání se mění na období vyhánění. Je třeba přijmout potřebné                    
a pomoci opravdovým válečným uprchlíkům, ale také je třeba hájit vlastní domácí obyvatelstvo před 
nekontrolovatelným přílivem odlišné kultury. A protože jdou oba (oprávněné) požadavky proti sobě, 
je to problém. Nevím, myslím si, že ten islám a migrační vlna má nějaký úkol i pro nás a má nás naučit 
pokoře, soucitu a podělení se o své bohatství na jedné straně a na druhé straně odhalovat 
pokrytectví, manipulace a lži.  

Velkým problémem je, že islám (jako politická ideologie) žádný vzájemný respekt nectí, a proto bude 
nutné si ten respekt vynutit. V zásadě důsledným uplatňováním sekulárního státu. Víra je věc intimní, 
je to zkrátka srdeční záležitost a je nepatřičné (a nepřípustné) si ji jakkoliv politicky vynucovat 
(obzvlášť tu, která v kraji zdejším nemá tradici). Kupodivu víc zahalených žen jsem viděl v metru                     
a ulicích Prahy než v létě na dovolené v turecké (tedy muslimské) části Kypru. Proto nechci házet 
všechny muslimy do jednoho pytle, naopak jim přeji, aby se vymanili z „otroctví“ islámu.  

Dá se i říci, že islám nám otevírá oči. Učí nás vrátit se ke kořenům, k pravé, tj. tradicí předků ověřené 
morálce a lásce. Probouzí v nás vlastenectví a starost o rodinu. Možná i odvahu a odhodlání bránit 
své teritorium, svůj klídek, smysl pro improvizaci, smysl pro humor. Máme nádhernou zemi (zemský 
ráj to na pohled) a byla by nesmírná škoda si ji nechat zničit. V kavárně Slávie v Praze jsem nikdy 
nebyl, ale v pískovcových skalách, v lesích našich hor, u jihočeských rybníků, v malebných městečkách 
a vsích, na hradech a zámcích ano. Byl jsem i v té zatáčce mezi Prahou a Vídní pod Špilasem, kde jezdí 
šaliny. Mám rád i ten region rázovitý pod Beskydy. Tady všude jsem doma a chci se zde cítit jako 
doma i nadále.  
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Migrantské „tsunami“ jednou skončí, jen nevíme kdy. Svět (najmě Evropa) se nejspíš změní, otázkou 
je jak? A zda tu změnu přežijeme. Nebo nás ta vlna spláchne? Jako Česko jsme (zatím) na okraji 
zájmu, snažíme se vyjít se všemi (takový ten švejkismus a chytrá horákyně) a také křičíme do světa, že 
islám tady nechceme. Evropa musí najít nějaké řešení a současné politické elity už u toho nemusí být 
(pokud budou stále strkat hlavy do písku a jen kvokat o kvótách).  

Když to přeženu, tak nápad přestěhovat africké Křováky za polární kruh k Eskymákům, se může zrodit 
jen v hlavě evropského politicky korektního multikulturního byrokrata. Že budou všichni nešťastní, ho 
až tak nezajímá. U Felixe Holzmana jsem se jeho vyprávění o tom, jak při jednom pokusu vyměnil 
rybičku s kanárkem a ta rybička v té kleci ani neplavala a ten kanárek v tom akváriu ani nepíp, aspoň 
upřímně zasmál.      

Nevíme, co se děje pod povrchem, ale že se něco děje, je jasné z překvapivých schůzek např.: 
bavorského premiéra s maďarským, návštěva izraelského premiéra v Rusku, apod. A nakonec 
Asadova žádost o pomoc a ruská akce v Sýrii.  Ideální by byla globální dohoda velmocí (USA, Ruska              
a Číny), která by mohla zastavit (či alespoň zbrzdit) rozpínání agresivního radikálního islámu. Chce to 
jen upozadit své ego (a své zájmy) a pokusit se o spolupráci typu win-win. Ale jsou toho velmoci 
schopny? Už jsme (jako svět) dospěli k tomuto bodu, nebo zase zvítězí uražená ješitnost a právo 
veta? 

Když se vrátím k těm číslům, tak představitelé celé G7 reprezentují tak desetinu obyvatel planety, 
kdežto reprezentace BRICS je něco mezi třetinou a polovinou lidstva. To je realita. Dá se lehce 
spočítat.  

Rusko (v zádech s Čínou, možná celým BRICS, Izraelem, Íránem a veřejnou či utajenou podporou 
některých evropských politiků) se opírá o „většinovou vůli“ obyvatel planety. Jistě, jsou to především 
autoritářské režimy a nemusí se nám to líbit, ale reprezentují značnou část obyvatel, převážně 
chudých. A teď si představte, kdyby se dali do pohybu miliony Číňanů, Indů a dalších. Je jich 
několikanásobně více než obyvatel Evropy. A Evropa neumí zastavit (či aspoň přibrzdit) ten současný 
exodus. To jsou ty kupecké počty.  

Kdo zvítězí nad leností a chamtivostí? 

Že nad lží a nenávistí zvítězí pravda a láska již víme. Dokonce nám je to občas připomínáno. Často                 
i lidmi, o jejichž důvěryhodnosti by se dalo s úspěchem pochybovat.  

Ale nelezme pravdě a lásce do zelí. Stačí, když nemáme potřebu lhát, převážně říkáme pravdu                        
a máme kolem sebe lidi, které máme rádi.  

Daleko horší je to s leností a chamtivostí. I když i jim lze přičíst něco k dobru. Asi bez lenosti                             
a chamtivosti by nebyl pokrok, technologie vytvářející pohodlí, ale také závislost, pokud se jich 
neužívá s mírou. 

Jenže pokud nepřekonáme lenost, nehneme se z místa, nemůžeme se změnit. Nezhubneme, 
nepotkáme lásku, nenaučíme se jazyk, neudržíme si práci. Prostě s leností se vyplatí bojovat. Už ten 
dobrý pocit, že jsem lenost překonal, něco se naučil, splnil jsem si nějaký cíl. 

A jak s chamtivostí. Pokud nejste rozený Harpagon a lakota není Vaše diagnóza, tak se s tím dá také 
bojovat. Kouzelná slůvka jsou „nemusím“ a „nepotřebuji“. Můžete začít od toho, že to a to 
nepotřebuji teď hned, mohu počkat (odložená spotřeba) až pak zjistím, že to nepotřebuji vůbec. Asi 
tím nepotěším zastánce neustálého růstu, který je na spotřebě a chamtivosti založen. Vždy je to                     
o lidském přístupu: ten kdo má dost, může chtít ještě víc (stále podléhá chamtivosti). Anebo ji naopak 
vůbec nepodléhá a stává se filantropem a mecenášem.  

Tak i já bych chtěl letos aspoň trošku porazit svou lenost. Celkem už se mi daří donutit se k nějakému 
pohybu, ještě by to chtělo zapřemýšlet nad jídlem (jeho množstvím a skladbou). A mám i jiná slabá 
místa, kde by stálo za to být míň líný a víc aktivní.  



57 
 

A s tou chamtivostí až tak nebojuji. Po čem toužíme, to si (v rodině) vydiskutujeme a postupně si 
plníme přání. Vždy si dopřejeme jen to, na co máme. A tak letos máme dilema: pustit se do koupelny, 
koupit si nové auto a synovi předat staré, či si pořídit chatu s pozemkem? Nové auto nepotřebujeme, 
ale když si ho pořídíme, syn si nekoupí motorku (jak vyhrožuje). Víc by se mi líbilo, kdyby synáček 
jezdil spíš v autě než na motorce. Tady by mi chamtivost asi pomohla (jen k mému většímu klidu či 
menšímu strachu o něj). Ale tak nějak víc toužím po chatce uprostřed přírody.  

Buď překonám lenost koupit si nové auto, nebo chamtivost toužit po chalupě. Nebo se nakonec 
pustíme do té koupelny. Na to jediné si nebudeme potřebovat půjčit. To je realita, je třeba nebýt líný 
a určit si priority.  

Myšlení a rozhodování bolí. A dnes jsou lidé nejen líní myslet, ale bojí se i rozhodnout. Tak jo, 
pustíme se do úprav v bytě a to ostatní necháme koňovi. Auto stejně jednou dojede a co se týče 
chaty, může se objevit nabídka, které člověk zkrátka neodolá. 

Nekonečný boj s leností a chamtivostí svádíme každý z nás každým okamžikem. Tak ať se nám aspoň 
někdy podaří zvítězit. 

 

Vážně a nevážně mediálním světem  

Zpravodajství televizní dneska jinak vyzní 

Dále už to ve verších nebude. Z Událostí ČT je pro mne nejdůvěryhodnější předpověď počasí. Pravda, 
ne vždy vyjde přesně.  

Zprávy o počasí jsou vždy objektivní a pro člověka užitečné. Na základě předpovědi se můžeme 
připravit na sníh, mráz, ledovku, déšť, vedro, sucho, vítr… anebo si užít venku okamžiky příjemného 
počasí.  

Netvrdím, že ostatní zprávy jsou neobjektivní nebo nedůvěryhodné. Jen jsem si všiml, že velká 
pozornost je věnována zprávám méně důležitým až zanedbatelným. Tyto zprávy jsou dále pitvány                
a dokola rozebírány tak, že o tom skoro všichni vědí. Naopak některé důležité zprávy jsou podány tak, 
že se člověk nad nimi nestačí ani zamyslet, pokud je vůbec postřehne. A „šťourové“ v tomto začnou 
vidět záměr.  

Přesto se na Události ČT dívám, ovšem dnes mne zajímá víc forma než obsah. Myslím tím, zda zrovna 
dnes večer uvidím Danielu Písařovicovou či Anetu Savarovou a jak jim to bude slušet. Jen lituji, že 
v tomto pořadu je neuvidím v bikinách. 

Zdánlivě větší výběr aneb proč si nedokážu vybrat z širší nabídky 

Máme dnes obrovský výběr televizních kanálů a programů. Po satelitu jsem nikdy netoužil, nicméně 
ke konci analogové éry jsem řešil otázku, jak přejít na digitální vysílání. Tenkrát jsem na poslední 
chvíli podlehl nabídce O2 trio, aneb tři v jednom.  

Měli jsme ještě pevnou linku, chtěli jsme domácí internet a zároveň jsme získali asi 60 TV kanálů. 
Když rodiče manželky a posléze i má matka zrušili pevnou linku kvůli nehorázným poplatkům                       
(v podstatě pokutě za to, že používají jen telefon), jsme ji rušili i my. A po nějakých peripetiích s O2 
jsme zrušili i televizi a u internetu přešli k jinému poskytovateli.  

A tak máme digitální TV vysílání jen ze společné antény. Ze začátku byla asi desítka kanálů, pak asi 
dvacet, dnes jsme někde kolem 50. Výběr tedy široký, přesto večerní debata u televize se odehrává 
převážně v tomto duchu: „Hrají dneska něco v bedně?“ „Jako obvykle nic nedávají“.  Naštěstí ve 
všední dny mám tak třikrát v týdnu program pohybových aktivit a pak s přibývajícím světlem mohu 
být déle venku. To, že si nevybereme TV program má i své výhody, občas si zahrajeme karty, nebo 
jiné hry, vypijeme lahvinku, poslechneme si hudbu, nebo si zahrajeme na kytaru a zazpíváme si. 
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Případně se někdo dívá na televizi, někdo si čte, někdo pracuje nebo se baví s počítačem. Tak občas 
sedám k počítači, např. píšu a čtu blogy. Taky občas vyrazíme za kulturou – divadlo, hospoda, ples, 
koncert. 

Tak hrozné to samozřejmě s těmi programy není, i já bych si dokázal vybrat, chce to ale hodně hledat 
a dívat se na TV v jiném než hlavním vysílacím čase. A to omezuje, do pozdního nočního času málokdy 
vydržím a také máme s manželkou a dětmi jiný vkus, takže nás omezuje i (ne)průnik zájmu.  

Obvyklé řešení mít jednu televizi pro každého člena rodiny jsme odmítli. Peníze neutracené za další 
zbytečnou televizi, využijeme jinak, třeba na dovolenou. 

Svět je široká paleta barev, není jen černá a bílá, tak jsem za širší výběr rád. Bohužel u televizních 
programů místo pestrobarevnosti jde spíše o 50 odstínů šedi.  

V současné době z té šedi vystupuje jeden adrenalinový pořad, který má spád, o překvapivé zápletky 
není nouze, můžeme při něm zažívat neskonalé štěstí, ale i zklamání a smutek. Zkrátka vlnu emocí. 
Ano, je to mistrovství světa v hokeji, kdy i sváteční sportovní divák jako já, ví kdy a na co se má 
koukat. Češi! Do Toho!   

Mediální propagace vzoru, aneb ten hodný a ten zlý 

Dětství a mládí jsem prožil v 70. a 80. létech minulého století. Naším propagovaným vzorem byl 
Sovětský svaz. Vy starší pamatujete hesla jako „Se sovětským svazem na věčné časy“  a „O zemi, kde 
zítra znamená již včera“ (nebo kde včera snědli to, co měli na zítra).  

Hrdina uvědomělý komsomolec (práskač) Pavka Gorčagin, opravdový člověk Meresjev (do křížovky 
„zimní plaz na osm“), Timurova (povedená) parta, Čuk a Gek (atraktivně eroticky přejmenovaní na 
Šuk a Hek), atd.  Toť vzor, z kterého jsme měli srandu, ale báli se to říkat nahlas. A na druhé straně zlí 
americký imperialisti! Museli jsme zapomenout, že „Amíci“ osvobodili Plzeň. Sověti nás osvobodili 
hned dvakrát: v roce 1945 - za to dík! A v roce 1968: to jsme nechtěli (až na Bilaka a spol.) a pak se u 
nás dočasně (22 let) usadili. Nesměli jsme poslouchat Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu.  

A pak se to obrátilo: návrat do Evropy, USA náš přítel, náš vzor. Zpočátku nadšení, vstup do NATO, 
později do EU. Dobytí Česka hamburgery, Coca-Colou, Hollywoodem, kobercový nálet Santa Clause.    
A to už bylo moc! Ježíška jsme ubránili jak před ruským Dědou Mrázem, tak před americkým Santou. 
Usadil se nám tady ale Valentýn a Helloween. Také jsme se rozpomněli na Kofolu (kam se hrabou 
bezduché reklamy s Colou na ty vtipné české s Kofolou). 

Také nepřítel se vyměnil: je jím teď Rusko (aspoň nám to tak prezentují média hlavního proudu). USA 
náš vzor demokracie, svobody a lidských práv. Jak svobodně jsem se cítil na americkém letišti při 
vstupu do země svobody. Zrentgenován bosky s rukama nad hlavou, přestože vlastník biometrického 
pasu a amerického turistického víza jsem znovu otiskl své prsty a vyplňoval papíry! Procedura 
příšerná, ale lidi příjemní a několikadenní pracovní pobyt v Coloradu parádní. 

Mediální propagace jednoho a hlásání nenávisti vůči druhému byly za socialismu směšné, málokdo 
tomu tenkrát věřil. Dnes se mi zdá, že se vracíme tam, kde jsme byli, jenže z druhé strany. Slyším-li 
některé dnešní politické komentátory, říkám si: „kam se hrabe soudruh Jambor“ (známý socialistický 
komentátor). Vím, že lží a manipulací je mnoho na obou stranách a geopolitické velmocenské zájmy 
hrají významnou roli. A taky prachy samozřejmě, byznys se zbraněmi, špioni… Nicméně nezaujatému 
pozorovateli neunikne až křečovitá snaha hodit vše na Rusko a v případě nedůvěřivých Čechů 
vychovaných i 41 lety reálsocialismu to je kontraproduktivní. Jinými slovy Rusko propagaci 
nepotřebuje, popularitu mu u nás zajistí „najatí užiteční idioti“.  Je to úkol pro chytrou horákyni – 
nedráždit hada bosou nohou a zároveň klepnout zlo přes prsty. Jen mi není úplně jasné, kdo je ten 
horší? Za to víme něco o široké ruské duši a o tom, že ruský mužik vydrží vše a ruský národ je 
nesmírně sjednocen a odhodlán bránit svoji zem (poněkud nefér je, že i za hranicemi své říše).  
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Pokud se odstřihnu od virtuální mediální reality, tak z osobní vlastní zkušenosti s lidmi jiných národů 
a kultur žádný problém nemám. Osobně znám pár Američanů, Rusů, ale i Číňanů, Arabů, o národech 
Evropanů ani nemluvě. V pohodě. Jsme přece lidi. Pravda, někdy se těžce domlouváme, ale z pohledů 
do očí a úsměvů nejde strach. Asi si tvořím příjemnou realitu (na rozdíl od té mediální).  

Na závěr jsem si vzpomněl na starý vtip k mediálnímu tématu z doby minulé: 

Zpráva z TASSu (tisková agentura Sovětského svazu): „sovětský traktor pokojně oral u čínské hranice. 
Byl napaden čínským tankem. Traktor střelbu opětoval, tank zneškodnil a poté se vznesl a odlétl zpět 
na základnu“  

Pozn.: někdo vidí v Rusku (potažmo v Putinovi) agresora, jiný ochránce míru ve světě. Každý si do 
toho projektuje svůj vlastní úhel pohledu. Je to mj. projev svobodné vůle. Neměli bychom ale 
zapomínat na historické poučení. Každý kdo vstoupil na ruskou půdu s vojskem, dostal posléze přes 
držku (a o tom je i ten vtip). 

Drtička Daniela trochu jinak 

Kolega Lubomír Kvapil se nedávno pustil ve svém blogu do Daniely Drtinové. Není na mne, abych 
soudil, faktem je, že způsob vedení rozhovoru z pozice manipulativní se mi nelíbí. 

Komunikace se tak odehrává stylem jakýchsi návodných otázek s cílem vynutit si odpovědi a pak je 
okomentovat způsobem „morálního“ vítěze, kdy správný je jen názor moderátora (či jeho 
chlebodárce). 

S oponentem nemusím souhlasit, ale jako profesionální „komunikátor“ bych měl nechat prostor 
pozvanému hostu a vést hovor kultivovaně, pokládat otázky k tématu tak, aby ten rozhovor krásně 
plynul a dal se poslouchat. Pokud se z toho stane konfrontace, tj. útok a obrana (resp. protiútok), 
maximálně to osloví fanoušky jedné či druhé strany. A výsledkem nebude pocit: dozvěděl jsem se 
něco nového, co mne obohatilo a potěšilo, ale jen to, že jsem se utvrdil v tom, kdo je na čí straně.            
A kdo to komu „nandal“. 

Mám s paní Drtinovou i jinou zkušenost, která se týká hostů z oblasti „psychosomatické a spirituální“. 
Tito hosté (např. Jan Hnízdil, Jaroslav Dušek, Milan Calábek, Jarmila Klímová a další) se nenechají 
vyvést z míry, jsou nad věcí, drží se tématu. Reportérka je na ně profesionálně připravená, je vidět, že 
se snažila seznámit s jejich prací a názory, příp. tyto názory s jejími souzní a tak je hovor veden 
v přátelském duchu. Vypadá to i jakoby tito lidé Danielu nějak „očarovali“ kouzlem své osobnosti.  

Takovým balzámem pro mne bylo i povídání s Františkem Musilem, vedoucím českým lékařem 
pracoviště čínské medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. V zásadě se ten rozhovor 
proměnil díky hostovi. Nejprve byl tlačen k reakci na námitky České lékařské komory k registraci 
čínského lékaře a následně čelil dalším návodným (manipulativním) otázkám v rychlém sledu za 
sebou. Host odolával, usmíval se a velmi stručně odpovídal. Dalo by se říci, že svým „neřeším, 
nezabývám se tím, to není (můj) problém“ otázku odpálkoval zpět k moderátorce, která se ještě 
snažila zaštítit autoritou prezidenta lékařské komory, který k čínské medicíně řekl toto…. Načež 
odpověď ve smyslu: „jsem rád, že tu máme svobodu slova a myslím si, že je to jen neznalost“ 
přehrála slovní ping-pong zase k moderátorce. Nejvíc mne dostala odpověď na otázku: „vnímáte to 
jako obstrukce ze strany komory?“ „Ne, víte, já to neřeším, nezajímám se, pracuji, ono to časem 
vyšumí“. Moderátorka po „vystřílení munice“, kdy nezasáhla cíl, nechala již rozhovor příjemně 
plynout, dala hostu více prostoru a já se mohl jako divák dozvědět něco více zajímavého o čínské 
medicíně. Líbilo se mi, jak se pan doktor nenechal vyvést z míry, jak se nenechal vmanipulovat do 
situace, kdyby na druhé „kydal hnůj“ a nenásilně s úsměvem si prosadil svou a nakonec asi řekl to, co 
chtěl říct. Zkrátka dialog je o tom druhému naslouchat, ne ho přesvědčovat o tom, že nemá „správný“ 
názor.  

A tak si říkám, není jeden svět, ale miliony našich světů v jednom světě. Každý si tvoříme svůj svět a ty 
naše světy na sebe naráží. A protože v tomto světě je dominantní polarita (plus, mínus), tak se 
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podobně jako magnety některé naše světy vzájemně přitahují, některé odpuzují. Někteří lidé do 
našeho světa přicházejí, jiní odcházejí. Tak to prostě je.  

Prima jede! 

Přesedlal jsem na Primu. Po počasí na ČT přepínám, když jsem doma. Události ČT s odchodem Anety 
Savarové ztratily přitažlivou formu. 

K pokoukání už je tam jen Daniela Písařovicová. Na kluky nejsem a Marcela Augustová promine. 
Vypadá pořád úžasně, ale přece jen je už okoukaná. Vždyť jsem ji vídal už v Pionýrské vlaštovce. 

Ale to fakt není to hlavní. Už mi z toho zpravodajství naší vaší televize pravdy (amerického 
velvyslanectví) a lásky (k Bruselu) bylo špatně. A Prima TV zabrala jako účinný lék. Navíc její zprávy 
mají skvělý bonus, vždy tam uvidím některou ze tří koček. 

Jinak je to kanál jako každý jiný. Však na splašky jsou kanály nejlepší. Měl bych ovšem Primě fandit. 
V našem městečku natáčí seriály. Omezuje tím sice parkování, ale na druhou stranu přináší pár peněz 
do městské kasy a město se objeví v televizi. Dokonce jsme asi jediné město v republice, které dalo 
jednomu seriálu název (Svatby v Benátkách). Nyní se natáčí další seriál. Člověk se diví, že se 
přejmenovala cukrárna, že máme nový obchod či nový hotel na náměstí. Pak zjistí, že je to jen kulisa. 
Až seriál poběží, asi se na pár dílů podíváme. Má to totiž takovou zvláštní příchuť, poznat v televizi 
známá místa svého města a všimnout si komparsu, kde se na pár okamžiků mihnou sousedé či známí. 

S digitalizací a delší dobou působení televizí se objevily nové kanály, avšak některé z nich recyklují 
„odpad“. V tom vedou především „novácké“ Telka a Smíchov. Kde jinde můžete vidět „Novoty“           
a ochutnat „Dobroty“ z televizního pravěku a můžete si zopakovat okamžik napětí z „Chcete být 
milionářem“ s již zesnulým Vladimírem Čechem. 

Také Prima má svá odkladiště a své výprodeje. Nicméně má i něco, co za to stojí. ZOOM! Prostě 
Prima jede!  

 

To nevymyslíš 

Nedobrovolní účastníci neomezeného volání 

Tentokrát o tom, jak některým z nás mobilní operátoři svým neomezeným voláním omezili naši 
svobodu, či právo. Mám na mysli svobodu vychutnat si jízdu veřejným dopravním prostředkem               
a právo nebýt při tom příliš rušen.  

Ten, kdo cestuje (denně či aspoň občas) autobusem nebo vlakem se s tím jistě setkal. Že mobily zvoní 
v dopravním prostředku, na to jsme si zvykli. Každý občas nutně potřebuje vyřídit nějaký telefonát. 
Pokud to vyřídí rychle a poměrně potichu, nic proti tomu.  

Ovšem někteří lidé mají neustálou potřebu telefonovat. Takoví lidé „obohacují“ spolucestující svými 
problémy a citovými výlevy, aniž by ostatní o to stáli.  Jistě, někteří lidé kvůli své práci často volat 
prostě musí. Přesto mám dojem, že zvláště někteří mladí muži (kromě pracovního úsilí) tím dávají 
okolí najevo svoji důležitost a nepostradatelnost. Naštěstí tito „řešiči“ jezdí ponejvíce auty, takže 
v autobuse či vlaku tak často neprudí.  

Otravnými, dlouhými telefonáty obtěžují hlavně ženy. Ty mladé řeší své lásky se svými přítelkyněmi či 
matkami, nebo naopak svou matku s přítelem či kamarádkou. Je fakt útrpné poslouchat celou cestu 
nářky typu: „co si o sobě myslí? Představ si, co zase provedl(a), apod.“  Nepomáhá ani čtení, snad jen 
pokec se sousedem, spánek, příp. sluchátka či špunty do uší. Ale když sluchátka zrovna nemáte                     
a usnout se nedaří? Co pak? Ve mně se začne „vařit krev“, např. když jsem slyšel paní vedle přes 
uličku, která vyřizovala nepřijaté hovory a každému sdělovala, že byla na školení v Praze a že má 
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nepřijatý hovor, který může teď z autobusu vyřídit. A těch hovorů bylo minimálně pět, než jsem 
vystoupil v cíli své cesty, která trvala 25 min. Dobrá, naštvalo mě to, ale dokázal jsem to pochopit. 

Co jsem nepochopil, bylo „mobilování“ jedné paní středních let, tentokrát ve vlaku. Jakmile se vlak 
rozjel, jala se ihned telefonovat. Jen tak, asi z nudy, což se dalo odtušit: „tobě se prej něco 
zajímavýho zdálo, povídej mi o tom. Mám do Poděbrad času dost“. To snad ne! Naštěstí jedu jen do 
Lysé, říkám si. Vydržím to, nebo to položí? Nepoložila. Vydržel jsem jen do Horních Počernic a pak si 
šel přesednout do druhého vagónu. Rozhlížel jsem se, abych si nepřisedl do blízkosti nějaké dámy 
s mobilem na uchu. Tak jsem si sedl k pánovi čtoucímu noviny a přes uličku si mladá slečna hrála 
s mobilem v ruce. Jak takovou situaci řešit příště?  

První, co člověka napadne (naštěstí to ihned zavrhne) je vzteklá reakce: „ ty krávo pitomá, okamžitě 
to típni, nebo ti ten krám vyhodím z okna!“ Slušný člověk se nadechne, vydechne a trpělivě čeká, zda 
dotyčná mobil vypne. Někdy se nakonec rozhodne přesednout. Vtipné a možná i efektivní řešení 
člověka napadají až pozdě. Jak by asi reagovala na: „Milá paní, můžete to pustit nahlas, ať slyšíme                 
i druhou stranu?“ Zastyděla by se a típla mobil, nebo by nepochopila ironii a klidně to pustila nahlas?  

Tak jo, sluchátka mám z dob, kdy jsem používal walkmana (toho už jsem snad vyhodil). Budu si asi 
muset pořídit mp3 či nový mobil. Ale mobil radši ne. Ten můj „z pravěku“ stále funguje a ovládá 
jednu pro mne důležitou funkci, kterou ten nový, chytrý, bezdotykový neumí. Totiž umí spadnout na 
zem tak, že se nejen nerozbije (jen trochu potluče a odře), ale obvykle tím neutrpí ani jeho funkčnost. 

Být či nebýt, aneb rozhoduje zlomek vteřiny 

Život je křehký a o bytí či nebytí rozhoduje zlomek vteřiny. Když člověk zažije „osudový okamžik“, kdy 
tady už nemusel být, stává se pokornějším a víc si života začne vážit.  

Nikdy nezapomenu na cestu vláčkem z Kutné Hory do Zbraslavic před dvaceti lety. Jeli jsme si 
s manželkou pro tehdy tříletou dceru k babičce a dědovi na chatu. Druhý den jsme jeli na rodinnou 
dovolenou do Českého Šternberka. V Kutné Hoře do motoráčku nastoupilo hodně lidí, protože se ten 
den konala ve Zbraslavicích večerní hudební akce. Oba vagónky byly plné, někteří lidé stáli a díky 
mládeži bylo poměrně rušno. Až do onoho osudného okamžiku. Najednou se vlak naklonil ze strany 
na stranu, spousta lidí popadala, děsně to skřípalo a nevěděli jsme, zda ještě jedeme po kolejích. Po 
chvíli se jízda vlaku dostala do normálních kolejí (doslova). Po tomto prožitku nastalo naprosté ticho, 
jen jsme zjišťovali, zda nebyl nikdo vážně zraněn, krom drobných pohmožděnin a oděrek se nikomu 
nic nestalo. Posléze prošel průvodčí (bledý jak stěna) a zmohl se jen na prohlášení: „klid, už je vše 
v pořádku“. Ve Zbraslavicích strojvůdce běžel k výpravčímu a spolu se zavřeli do kanceláře. Pak jsme 
to vyprávěli rodičům, nazítří vyslechli rozhovor dvou nádražáků ve Zruči v duchu: „ten Franta se včera 
podruhý narodil, vezl sto lidí,….“ Po týdnu jsme se dozvěděli, že vláček přejel po mostě nad silnicí, 
který předtím poškodil náklaďák. Říkám si, jaký asi hororový obrázek viděl strojvůdce, než najel na 
poškozený most? Naštěstí vláček projel a udržel se na kolejích. Kdyby spadl z náspu, bylo by vše jinak. 
Dcera by byla možná sirotek či polosirotek, nebo měla invalidní oba či jednoho rodiče, syn by se asi 
nenarodil… Jak málo stačí k tomu, aby si člověk uvědomil, že život visí na vlásku a to aniž by s ním 
sám hazardoval. 

Nedávno se mi stal „další zázrak“. Vracel jsem se autem domů a byl jsem unaven. Mnul si oči, chtěl 
někde sjet a odpočinout si. Zastihl mne asi mikrospánek, mozek vypnutý a cítil jsem, jak mne přitahují 
svodidla, ale v tu chvíli mne něco udeřilo prudce do levého oka. Bolest mne probrala a v pohodě jsem 
dojel domů. Zázrak (zásah vyšší moci)? Reakce mozku? Nevím. Poděkoval jsem andělu strážnému a 
svému již 25 let zemřelému tátovi za svou „záchranu“. Díky této příhodě žiju dál tak, jak jsem žil 
dosud. Zdráv a vesel. A mám o trochu větší respekt k životu. 

Neuvěřitelné příběhy s mobilními operátory 

Končí hektické pracovní období, nastává odpočinek. A za chvíli je to tady: pípání esemesek s přáním 
všeho dobrého a někdy také doplněné infantilními verši. 
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Tak se člověk trochu zasní a vzpomene si, co všechno zažil s mobilními operátory. Opět jde o příběh 
z rubriky: „to nevymyslíš“. Zejména s jedním operátorem jsem si užil takové věci, že jsem s ním na 
dobro skončil. Měli jsme kdysi u něj pevnou linku, internet a kabelovou televizi. Zdánlivě výhodné. 
Možná ze začátku, pak jsme nestačili zírat, jaké se děly věci.  

Začalo to tím, že k nám zavítali milí mladí lidé s úžasnou nabídkou, kterou jsme v první fázi neodmítli, 
a to byla zásadní chyba. Dali nám totiž novou simku, kterou aktivujeme až po prvním použití. Protože 
mobily máme u druhého operátora, tak se nám do toho nechtělo, ale žena řekla, že možná její mámě 
by se hodila. Vzali jsme to jako dárek pro babičku. Jenže babička odmítla a tak jsme mladým lidem 
volali, že si pro tu simku můžou přijet. Jenže to oni ne, oni jen nabízejí, zrušit to můžeme jen na 
prodejně. Vystál jsem si frontu na prodejně, abych zrušil něco, co jsem nechtěl. Prodavačka si vše 
zapsala, ujistila se, že vše ostatní chci nechat v platnosti a zrušit jen tu simku. Radost z toho, že jsem 
se toho zbavil, trvala jen dva dny. 

Operátor nás najednou vypnul, nešla televize, internet ani pevná linka. Jedno chybné ukliknutí 
prodavačky započalo neuvěřitelný příběh o tom, jak korporace „umí“ řešit problém, který sama 
způsobila. Nejprve jsme žhavili telefonní linky do operátorových call center a pokaždé vysvětlovali 
svůj problém někomu jinému. Naštvanost rostla, poslali jsme elektronicky vyplněný formulář 
stížnosti. Nakonec jsme se dohadovali jen s jedním konkrétním člověkem a během pár dnů bylo 
řešení na světě. Nejprve obnovili provoz televize, poté nás museli zavést jako nového zákazníka, 
přičemž díky pevné lince jsme byli zákazníky asi už 15 let (od roku 1994). Také nám museli poslat 
nový modem a poradili nám, abychom si ho nepřebrali a obnovili internet. Dalších asi 14 dní trvalo 
obnovení pevné linky. Dali nám nové číslo, to jsme odmítli, protože nás zrušila jejich zaměstnankyně. 
Protože si to naše staré číslo nikdo nezavedl, tak nám ho mohli obnovit. Přijel technik, který to měl 
zapojit, ale ten počítal s novým přístrojem a číslem, a když se dozvěděl, že chceme jen obnovit staré 
číslo na starý přístroj, řekl, že kdyby to věděl rovnou, mohl to zařídit z centrály. A tak si při kávě 
zanadával na ty pitomce nahoře.  

Pak byl chvíli pokoj a my zjistili, že máme drahý internet. Už jsme nepotřebovali pevnou linku, 
rozhodli se ušetřit na kabelovce a nechat si jen ten internet. Tak nám poslali experta. Ten nám nutil 
zase mobil s novou simkou. Při kávě mu říkám „já mám jeden telefon, manželka a děti taky po 
jednom. Nepotřebujeme další. Víte, nemusím ty lidi, co mají dva a více telefonů“. Načež vytáhl své tři 
telefony a vykládal, jak geniálně ušetří, když má na každém jiného operátora. Když zjistil, že neuspěje, 
tak odešel. Ale předtím doporučil vyřídit si vše na prodejně a objevil jednu zásadní věc: k internetu 
jsme podepsali roční závazek. Poradil nám, ať necháme smlouvu doběhnout, jinak nám hrozí smluvní 
pokuta. Na prodejně jsme zrušili pevnou linku, televizi a nechali si jen ten drahý internet. Po uplynutí 
smluvní doby jsme si zjistili konkurenční ceny a oslovili operátora, zda nám učiní nabídku, která se 
neodmítá. Prodejce někam volal, řekl, že níž jít nemůže a tak jsme šli jinam. Asi za dva měsíce se 
ozvali, že by byli ochotní s námi jednat o ceně. Neobyčejná pružnost.  

S druhým operátorem jsme celkem spokojeni, dokonce jsem si vymohl i nezasílání reklamních SMS. 
Musel jsem to vyřídit telefonicky. Ale předcházela tomu velmi vtipná záležitost. Dostal jsem nějakou 
reklamní SMS a z recese na ni odpověděl: „dete do prdele“, načež mi přišla automatická odpověď: 
„vazeny zakazniku, sluzba dete do prdele je neplatna“. S touto odpovědí jsem bavil své známé asi rok.  

Trpělivě čekat nebo odejít (z hospody)? 

Kolik času strávíme v životě čekáním? Asi jak kdo. Já čekání v oblibě příliš nemám a frontám se snažím 
vyhnout. 

Někdy to ale nejde. Sednete si do restaurace a čekáte, až vám přinesou jídlo. Sice záleží na tom kolik 
hostů je v restauraci, ale většinou „hotovku“ dostanete do půl hodiny a minutku asi tak do hodiny. 
Řekněme, že to je v kraji zvykem a tak člověk plánuje celkový pobyt v restauraci (přes poledne) něco 
přes hodinu. Dvakrát se mi stalo, že hospoda byla tak plná, že personál nestíhal. V tom prvním 
případě před několika lety to bylo tak, že číšníci v klidu objednávali jídlo, aniž by dorazil kuchař. Jenže 
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nikomu z hostů to neřekli. Kuchař sice dorazil, ale samozřejmě nestíhal. A tak jsme čekali na jídlo 
hodinu a půl. Byli jsme tam s partou, měli čas a hlad, tak jsme vydrželi. Jídlo (díky naštvanosti                       
a přestálému hladu) nám hořklo v ústech. Tenkrát poprvé v životě jsem nedal ani korunu dýžka. 
Jedno vím jistě, do této (prý vyhlášené) restaurace již nikdy, i kdyby kuchaři byli vůči hostům v přesile. 
Podruhé jde o čerstvý zážitek z nedávného rodinného výletu. Po 70 minutách marného čekání na jídlo 
jsme to vzdali a zaplatili jen pití. Měli jsme před sebou cca 15 km pěší túry a chtěli jsme stihnout námi 
vybraný vlak (další jel až za dvě hodiny). A tak jsme si vynadali do blbců, že jsme si nenamazali větší 
svačinu (k obědu jsme nakonec měli rohlík) či že jsme si nedali tláču nebo utopence v hospodě, kde 
nevařili a doporučili nám onu restauraci. 

Je to o vzájemné komunikaci. Už jsem se setkal i s tím, že nás personál upozornil, že hostů je moc a že 
jídlo bude trvat déle. Vzali jsme to na vědomí, trpělivě počkali a jídlo si vychutnali. Tentokrát nám nic 
neřekli, kvůli psovi jsme si sedli na malou zahrádku, kde nikdo nebyl, a jídlo si šli objednat do 
obsazeného výčepu. Neviděli jsme tak velkou obsazenou jídelnu. To bychom se asi zeptali, jak dlouho 
budeme čekat. Takže i naše chyba. Nakonec jsme na nádraží dorazili s předstihem a dali si pozdně 
odpolední párek v nádražním bufetu.  

Poučení pro příště: než si objednám, radši se zeptám. A možná v případě túry či cyklovýletu bude 
jistější obyčejný bufáč.  Něco jiného je cílená minutková večeře, kdy je dost času a chci si jídlo 
vychutnat. Ovšem i tady nechci čekat déle než je obvyklé. Ono, když vás naštvou tím nekonečným 
čekáním, sebelepší jídlo to už nespraví. 

No, to si snad dělaj…. 

Kolega Roman Enders mne inspiroval k vyprávění příhody ne z natáčení, ale z cestování. V jedné ze 
svých otázek cestovatelům se ptá, zda se člověk rád setkává s krajany v cizině.  

Jde o to, za jaké situace a jak dalece od domova. Na jedno takové setkání nezapomenu. Stalo se v létě 
2014. Letěl jsem služebně do USA, stát Colorado, jednání v Boulderu, přistání mělo být na letišti 
v Denveru. Už podle letového řádu to byla dlouhá cesta, dva přestupy, k tomu ještě časový posun. 
Tam jsem letěl z Prahy do Londýna, z Londýna do Dallasu a odtud nakonec do Denveru. 

Tak do Dallasu to bylo v pohodě, tam jsem měl asi čtyři hodiny času, z čehož jsem tak minimálně 
hodinu a půl strávil nezbytnými procedurami bezpečnostními a přesunem na ten správný „Gate“. 
Orientace na letišti byla dobrá, navíc tam sloužili „kovbojové“ ochotní ku pomoci zbloudilým 
cestovatelům, tak jsem si nechal hned poradit, abych měl jasno. 

Na místě nástupu do letadla ještě čekali cestující na opožděný let do Albuquerque, let neustále 
nabíral zpoždění, až nakonec oznámili, že pro poruchu letadlo neodletí a cestující poslali jinam. Takže 
se uvolnilo místo pro nás, co jsme letěli do Denveru. Sledoval jsem, kdy odtáhnou porouchané 
letadlo. Moc se k tomu neměli a odtáhli ho v době, kdy už byl skoro čas nástupu do toho našeho 
letadla. Asi tak čtvrthodiny před odletem se na ceduli objevilo zpoždění 15 minut. Po cca 20 minutách 
ohlásili zpoždění odletu asi o hodinu a v tu chvíli jsem v dalekém Dallasu uslyšel „no, to si snad dělaj 
prdel…“  Přistoupil jsem ke skupině česky mluvících mladíků a netypicky je pozdravil „mě to taky 
pěkně se…“ A dali jsme se do řeči, zjistili jsme, že cestujeme spolu od začátku. Mladíci, kterých bylo 
asi osm, byli součástí českého reprezentačního týmu v lakrosu a v Denveru se v té době konalo 
mistrovství světa. Cestovali asi ve třech skupinách. Tak jsem se leccos dozvěděl (i o lakrosu) a čekání 
tak lépe uběhlo. Mezitím přistálo letadlo, do kterého jsme po výstupu cestujících a úklidu nastoupili. 
Nakonec jsme vzlítli o více jak dvě hodiny později. To však byl jen začátek.  

Už jsme skoro přistávali v Denveru, když se kapitán vznesl a oznámil, že je mlha a začíná bouře a tak 
se pokusí přistát ještě jednou. Obkroužil letiště, na přistání již nešel a oznámil, že přistaneme asi tak 
za 20 minut na malém letišti v Colorado Springs. A tam se o nás postarají. Tam nám vyložili bagáž, 
zařídili náhradní ubytování a dopravu do hotelu. Strávili jsme tam celkem asi dvě hodiny. Jeden kluk 
z lakrosového týmu ČR ještě musel řešit, že se mu zatoulala bagáž. Volal jsem do objednaného hotelu 
v Boulderu, že se tam dostanu asi až ráno. Po 26 hodinách cestování (a bdělosti) jsem byl úplně 



64 
 

vyřízenej, přesto jsem nemohl usnout. Brzy ráno (po cca 4 hodinách spánku) jsem šel řešit svou 
situaci. Byl jsem cca 100 km od místa jednání, které začínalo za 4 hodiny. Napsal jsem email, že se 
opozdím a poradil se na recepci. Naštěstí za pět minut jel první pravidelný shuttle bus na letiště 
v Denveru a odtud jsem pokračoval do Boulderu, autobus zrovna nejel a tak jsem jel taxíkem. Cestou 
jsem si povídal s Američany a prohlížel si z okna probouzející se Rocky Mountains. Ubytoval jsem se, 
osprchoval a dorazil s asi 50 minutovým zpožděním. Jedna kolegyně z Irska se na jednání objevila až 
druhý den, protože díky bouři přistála ve Wyomingu.  

Ještě k plánování. Dokonalý plán ještě nezaručuje, že se pojede podle něj. A dobrodružný, v danou 
chvíli spíše nepříjemný zážitek, se pak změní v hezkou vzpomínku, co stojí za to vyprávět kámošům. 
To, co zažiješ, nevymyslíš. 

 

Cestou necestou 

Jak jsem služebně letěl do Jihoafrické republiky (chvála tamních černochů) 

Život umí napsat neuvěřitelné příběhy. Nejinak tomu bylo při mé krátké služební cestě do jihoafrické 
Pretorie.  

Jste-li někde služebně a máte předjednán komfortní „konferenční servis“, tj. postarají se o vás, 
neprožijete žádné velké dobrodružství.  

Čas strávený v cizí zemi v zásadě rozdělíte na sezení na vlastní konferenci a návazný společenský 
program, pobyt v hotelu a vše kolem vašeho letu. Zbyde Vám něco málo času na procházky po okolí. 
Na ty si troufnete pouze za světla, neboť domy s vysokými ploty s ostnatým drátem Vás od nočních 
toulek odradí. Svou roli sehrál i tamní zimní čas, kdy v 18 hod. už je tma a zima. Nebyl jsem tam jako 
turista a zaměstnavatel mne platí za aktivní účast na konferenci. 

Tak jo, letěl jsem přes Mnichov. Let tam byl nedobrodružný, bylo dost času na přestup a více jak 
desetihodinový let s jihoafrickými aerolinkami proběhl v naprostém pořádku. Ráno na letišti mě vítal 
s cedulí černý sympatický řidič z hotelu. Vyměnil jsem si peníze a vyrazili jsme. Dialog v autě započal 
obligátní otázkou: odkud jste?  Už jsem zvyklý odpovídat v pořadí Evropa, Střední Evropa, Česká 
republika. Možná znáte Prahu? A pak přibližuji svoji zemi přes lední hokej a Jardu Jágra a Dominika 
Haška. Řidič se chytá. Na Václava Havla se nechytá. Zmíním Nelsona Mandelu. Radost, Mandela 
otevírá dveře do srdcí té většinové, černošské části Jihoafričanů.  

Řeknu jen, že teď máme prezidenta Zemana a řidič překvapeně: Vy znáte našeho prezidenta? Zoma 
se jmenuje přesně. A tak nepřesnost a zároveň podobnost ve výslovnosti ze mne udělaly znalce 
místních poměrů. 

Pobyt byl fajn, personál hotelu a všichni organizátoři z hostitelské instituce, byli nesmírně ochotní 
pomoci, řekl bych, že si nás jako hostů považovali. Veselá příhoda se stala skoro ke konci pobytu. 
Seděli jsme v autě a kanadský kolega se zeptal řidiče, jak daleko jsou lvi. Tak hodinu a půl odsud, 
zněla řidičova odpověď, kterou doplnil ještě o informaci, že lvi jsou opravdu nebezpeční. Odpověď: 
nejsem Američan, zavřu si okno, všechny přítomné rozesmála. Nejvíc našeho řidiče. Když to shrnu: 
výměna peněz byla náročná administrativní procedura, v oblasti bezpečnosti se zdály některé 
požadavky přehnané, na recepci např. každý den procházela zavazadla s laptopy účastníků 
rentgenem, hlídačů (vč. zvedačů závor) bylo všude hafo. Ale všichni byli happy, ochotní a vstřícní. Při 
cestě zpět můj pas kontroloval černoch s širokým úsměvem, broukající si přitom rytmickou písničku. 
Nádhera. Na letišti před nástupem odpovídám na otázky dalšímu černochovi, který zpracovává 
dotazník, a společně to dáme dohromady, zasmějeme se a dostává se mi pochvaly a díků za to, že 
jsem ho neodmítl a neposlal do háje. I zdejší běloši, s kterými jsem měl možnost mluvit, na mě 
působili spokojeně. Jihoafričané byli pohostinní, společenskou večeři sponzorovali, zavezli nás do 
překrásného místa a mladí černoši nám zahráli na bubny skvělou rytmickou muziku. 
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A teď k té cestě zpět. Ta už trochu dobrodružná byla. Zpočátku jen zajímavá. V letadle se mnou letělo 
asi sedm mladých muslimek v burkách. Všechny ale nebyly stejné. Jedna měla oděv trochu 
vypasovaný a na černém oděvu pruhy zlaté niti. Že by nějaká honorace? Vždy, když v letadle vstala a 
někam šla, doprovázela ji další dívka. Dále v letadle všehochuť lidských ras. Jedna typická 
„zápaďačka“ v mém sousedství se chovala k černošskému personálu neurvale, nadřazeně. Prostě 
„bílá kráva“.  

Měl jsem v Mnichově málo času na přestup. To se nedalo stihnout ani teoreticky, tedy šlo by to, ale 
jen v případě, kdyby nás neposílali přes pasovku a přes kontrolu zavazadel. Už na pasové kontrole 
jsem slyšel poslední výzvu a s palubní vstupenkou jsem s důvěrou přistoupil ke kontrolorům 
zavazadel, zda by mě nepustili stihnout letadlo. Striktně mě vrátili do fronty, svléknout sako, vyndat 
počítač, klíče. Prostě klasická buzerace. Přesto jsem se ještě nevzdával a doběhl na místo (bránu 
k nástupu) ještě před časem odletu. Brána už byla zavřená, hledal jsem pomoc. S klidem mi 
přebukovali letenku a řekli, že mi to letí za tři hodiny, ale odjinud. Byl jsem naštvanej. Zas.anej 
německej smysl pro pořádek a disciplínu. Inu tady žádná černošská pohoda, ale striktní a veledůležitý 
postoj bezpečnostní pracovnice (řečeno s Járou Cimrmanem: lepší teplé pivo než studená Němka).  

Ale jak život něco bere, něco jiného přináší. A tak se při čekání na další spoj objevila, malá drobná 
spoře oděná dívka. Potěšení pro oko. Nakonec jsme se sešli v jedné řadě sedadel, ale každý u jiného 
okénka. A stalo se, že sedadla do uličky obsadil manželský pár. Trapné je manžele rozdělovat, řekl 
jsem si, ale nedovolil nabídnout výměnu, aby to nevypadalo, že slintající dědek si chce sednout 
k mladé dívce s odhaleným bříškem a nohama. To samé (vyměnit si s jedním z manželů místo) však 
napadlo dívku a přesedla si ke mně. A hned jsme se dali do nezávazného hovoru. Mladá Američanka 
jela do Prahy studovat na dva měsíce architekturu a zeptala se, co bych ji v Česku doporučil. Cesta 
nám tak příjemně uběhla, já se procvičil v angličtině (byť ta moje English je plná gramatických chyb, 
špatné výslovnosti a omezena slovní zásobou). Přesto jsme se domluvili a chápali se. 

Lidé a národové jsou různí, a když chtějí, mohou si porozumět, ikdyž mluví jinou řečí. Příště se toto 
zasedání koná v Rusku a tak budu moci srovnat pohostinnost Američanů (loni, nechali si za večeři 
zaplatit), Jihoafričanů a Rusů.               

Tak mi z toho vyprávění vyšli nejlépe pohodoví (ne-islámští) černoši, avšak na samé konferenci patřili 
k nejlepším právě Němci, Číňané mě překvapili svými znalostmi o Evropě (vč. Česko-slovenska). 
Naštěstí čest naší bílé rase zachránila malá mladá Američanka, kterou bych nepotkal, kdyby ta Němka 
kvůli mně ošulila svou práci. Asi se o ni chudinka bála, kamery nad vším bdí a befel je prostě befel. 
Ordnung musí být. A tak si vážím toho, že můžu žít v tom malém českém bordelu. 

Slasti a strasti pěšího turisty 

Rád se toulám naší krajinou a snažím se navštívit místa, kde jsem ještě nebyl. Asi jako každému se mi 
líbí skalní města. Český ráj a Kokořínsko mám na „dohled“ a tak jsem tam pravidelným návštěvníkem. 
Horší to je s Česko-saským Švýcarskem, ale i tam jsem párkrát byl.  

A tak jediným skalním městem dosud nenavštíveným pro mě byly Adršpašsko-teplické skály. A tak 
jsme je s manželkou navštívili. Skály, příroda a upravené schody – fantastické. Během celého dne 
jsme tam nachodili tak 14 km a potkávali spoustu lidí i v organizovaných skupinách, najmě Poláky. 
Nejmíň lidí jsme potkali ve Vlčím údolí, což je žlutě značená spojka mezi Adršpašským a Teplickým 
skalním městem. Příjemné počasí, příjemný den. Jen ty davy. Zkrátka turistický průmysl, podřízen 
byznysu. Ale na druhé straně chránící a zachovávající přírodu. Z placeného parkoviště přes různá 
občerstvení a suvenýry se do skal dostanete jen vstupní branou za poplatek. Atrakce. Cesty k tomu 
„uměle“ přizpůsobeny a perfektně značeny. Vzhledem ke vzdálenosti a sobotnímu provozu se nám 
cestovat veřejnou dopravou ani časově ani finančně nevyplatí a tak jsme museli vyrazit autem (přes 
dvě hodiny). Dopředu jsme počítali s podobnou „turistickou infrastrukturou“ jako v Prachovských 
skalách v Českém ráji a tak nás nic nevyvedlo z míry. Jen jsme po sezoně očekávali míň lidí.  
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Vytrácí se z toho ta trempská romantika, kdy se jelo vlakem, tam se hrálo na kytaru a zpívalo a pak se 
zapadlo do lesa. Ta romantika kousku pravé „divoké“ přírody, i když tu je možné zažít dnes častěji. 
Stačí navštívit místa „turistickým průmyslem“ nedotčená a místo „botanické, geologické či zoologické 
zahrady“ jste v „obyčejné“ přírodě. Obvykle se nám to stává, když popojedeme někam vlakem                      
a vystoupíme v polích, či v lese a občas hledáme, kudy ta značka vede. Že by tímto houštím? Také se 
nám stalo, že ta značka najednou skončila. Holt někdo si nepřeje být rušen při grilování či slunění na 
chatě a tak si dá tu práci turistické značení zamalovat či zničit. A značkaři (po setkání s nerudným 
majitelem soukromého pozemku) pak třeba vymyslí a vyznačí alternativní část cesty. Někdy lesní 
dělníci porazí strom, na kterém je zrovna šipka měnící směr cesty. A pak člověk hledá a bloudí.  

Takové cesty, kde skoro nepotkáte živáčka, si užívám víc. Příroda je „přirozenější“ a skrze to 
nepohodlí ji víc vnímáte. Ovšem někdy je mi z toho smutno, říkám si, zda jsme tudy neprošli jen my              
a před námi a po nás jen značkař s barvou.  

Takový pocit jsem měl letos v okolí Rožďalovic. Vláčkem jsme popojeli do zastávky Mlýnec a odsud 
jsme plánovali dojít zpět okolo Bučického rybníka a mlýna. Od zastávky vedla žlutá značka kousek 
kolem kolejí a pak nepřehlédnutelný směrovník vpravo k lesu. Lámali jsme si hlavu kudy jít. Šli jsme 
ještě kousek podél kolejí, zda tam nebude nějaká cesta. Nebyla. Vrátili jsme se a přemýšleli, zda jít po 
okraji pole. Nakonec jsme zvolili cestu přímo, která se dala vytušit (asi paměť krajiny) v té vysoké 
suché trávě a křoviscích. Po asi dvě stě metrech nás na kraji lesa vítala značka jak kráva. Ovšem od 
kolejí díky zarostlé mýtině vidět nebyla. Pak už jsme se propracovali na širokou cestu, obdivovali 
krásný les s buky a duby, posléze rybník a došli jsme k nové dřevostavbě stájí, kde nás zaujala cedule 
s přeškrtnutou vlajkou EU a popisem, že si to majitelé vybudovali bez koruny dotace a státním 
úředníkům děkují především za to, že je ničím neobtěžovali. Hezké. A kousek dál se objevila 
„turistická infrastruktura“ – restaurace, penzion, hřiště, atrakce a také auta a lidi. Prošli jsme tímto 
místem a za chvíli v lese jsme se ocitli zase sami. Vyšli jsme z lesa a na pastvinách nás vítaly bučením 
krávy, zdravé, statné, šedivé. Připadal jsem si jak v Rakousku a přitom jsem byl na pomezí 
nymburského a jičínského okresu. Završením výletu byla alžírská káva s punčákem v rodinné cukrárně 
na náměstí v Rožďalovicích.  

Pro ty zážitky a vjemy pěší turistiku miluju. Nespěchám, vnímám a prožívám. Jen tak, bezcílně. Ta 
cesta je cíl. 

Jak jsme zabloudili díky houbám 

Svým hezkým včerejším blogem o bloudění mně kolega Turner připomněl jedno z mých dávných 
zakopnutí o bludný balvan. Stalo se to v době, kdy mému (dnes dospělému) synovi nebyly snad ani 
dva roky, už chodil, ale na delší cesty jsme ho ještě vybavovali plínou.  

V té době byly lesy v okolí Bělé pod Bezdězem vyhlášeným houbařským rájem a my se rozhodli zkusit 
tam své houbařské štěstí. Protože jsme to tam neznali, vymyslel jsem poměrně jednoduchý plán. 
Dojeli jsme autem k vlakovému nádraží v Bělé pod Bezdězem, které je od centra města vzdálené tak 
čtyři kilometry. A vlakem jsme popojeli na zastávku do Bělé p. B. – město, která se nachází v lese a je 
od centra vzdálena cca 2 km.  

Geniální plán spočíval v tom, že půjdeme podél trati až na bělské nádraží, kde nasedneme do auta               
a pojedeme domů. Cestou budeme hledat houby. Když jsme vystoupili z vlaku, vydrápali jsme se 
podobně jako ostatní na stráň a tam začali hledat. Moc se nedařilo, tak jsme se vydali jedním směrem 
a najednou se ocitli na místě hojnosti. Dcerka měla obrovskou radost z nálezů a byla celkem 
samostatná, já se ženou jsme při tom sbírání hlídali synka, aby se nikam nezatoulal. Když jsme 
usoudili, že už nám houby stačí (plný košík), manželka přebalila syna, vzala ho za ruku a šli jsme. 
Rozhlédli jsme se, zda neuvidíme koleje. Navrhl jsem, že musíme sejít dolů a zase nahoru a za tím 
kopcem ty koleje určitě budou. Nebyly. To už jsem měl kluka na ramenou a přestával si být jistý, že 
jdeme správně. Manželka jistotu, že nevím, kam rodinu vedu, získala asi o čtvrthodinku dřív. 
Najednou jsme přitom bloudění narazili na žlutou značku.  
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Sláva, už se orientuju. Ta značka vede k zastávce Bělá – město. Ale kterým směrem se vydat? Pravda, 
to jsem nevěděl a rozhodl: zkusíme to tudy.  Asi po 1,5 km nás značka dovedla k rozcestníku. 
Nacházeli jsme se před obcí Březinka a na zastávku to bylo cestou zpět asi 2,5 km. Tak jsme vyrazili. Já 
měl radost, že jsem se našel a byl opět pánem situace, tu mi ovšem zkalila okolnost, že před sebou 
máme ještě tak pět kilometrů na bělské náměstí a jak to vysvětlit ostatním. Usínající synek mi těžknul 
na ramenou, dceru začínaly bolet nožičky a z výrazu tváře manželky radost rozhodně nečišela.                      
A kromě toho jsme už všichni měli hlad. Nezbývalo než přiznat realitu a říct, že do hospody dorazíme 
tak za hodinu, spíš hodinu a půl. Ještě jsme se chvíli drželi naděje, že třeba pojede nějaký vlak                       
a doveze nás k autu. Bohužel následující dvě hodiny nic nejelo a tak jsme vyrazili do centra města. 

Nakonec jsme dorazili do hospody, bylo tam útulno a jídlo skvělé. Nechal jsem manželku s dětmi tam 
ještě posedět a pak zaplatit a vydal se rychle pro auto k nádraží.  Chvíli jsem šel, chvíli běžel a zkoušel 
u toho stopovat.  Bohužel mne nikdo nevzal, zpocený a zadýchaný jsem nastartoval auto a vyrazil pro 
rodinu.  Ženu s malým v náručí, která vede dcerku s košíkem hub za ruku, jsem potkal ještě před 
kopečkem do centra. Ušli skoro kilák. Pak už jsme dorazili autem domů, těšili se z úlovku a také 
z toho, že jsme se při hledání hub tak krásně (neplánovaně) prošli.  

Brontosauří putování po hradech a zámcích: díl 1. Zvířetice 

Zřícenina hradu Zvířetice, srpen 1982. Tam to všechno začalo. Letní škola Hnutí Brontosaurus. Hnutí 
působilo pod hlavičkou SSM, ale „ideologicky“ svázané nijak nebylo, spíše naopak. 

Asi tak, ryzí soudruzi moc ty „reakcionáře“ v lásce neměli, co však na plat: ochrana přírody je nejen 
bohulibá aktivita, ale aspoň mohl SSM vykázat nějakou reálnou činnost. Mezi zakladatele Hnutí 
Brontosaurus patřil např. novinář, spisovatel a cestovatel Josef Velek, nebo známý výtvarník                         
a karikaturista Vladimír Jiránek. Aspoň takto nám to bylo prezentováno. Na letním táboře na 
zřícenině hradu Zvířetice, poblíž Bakova nad Jizerou, se sešla dobrá parta, kterou vedli většinou 
„třicátníci“ z tehdejšího Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, za všechny jmenuji 
Václava Petříčka, významného botanika.  

Spali jsme ve stanech s podsadou, měli jsme takový klasický táborový režim s tím, že jsme chodili na 
přednášky a na přírodovědné procházky do okolí. Většinou jsme popojeli vlakem a pak šli pěšky 
navštívit zajímavé přírodovědecké (botanické, zoologické, krajinářské a geologické) lokality v blízkosti 
Českého ráje. A tak jsem viděl vzácnosti jako popelivku sibiřskou (endemit, vyskytující se, kromě 
Sibiře, na jednom místě nedaleko Bělé p. Bezdězem) a také stepní „trávu“ kavyl Ivanův.   

Přednášející za námi jezdili z vědeckých ústavů a říkali nám často neuvěřitelné (a režimem utajované) 
věci. Např. o jedovatosti mléka v igelitu (o nějakých ftalátech jsem v té době fakt nic nevěděl),                     
o škodlivosti vody z kohoutku v některých částech Prahy (dusičnany a dusitany vysoko nad normou), 
a o tom, že nejzdravější voda je v Plzeňském Prazdroji. Přednášeli nám takové kapacity jako geolog 
Vojen Ložek, ale i později veřejně známý, první ministr životního prostředí: Bedřich Moldan.  

Člověk žasne, s kým se v životě potká. Kromě táborníků na hradě, byli přítomni ještě tzv. sladovníci, 
kteří byli ubytováni ve sladovně, pomáhali s její rekonstrukcí, neměli žádný režim a byli to ti mazáci, 
co měli už letní školu za sebou. A přijeli, protože se jim to minule líbilo a chtěli si to tady užít. 
Většinou odpoledne po programu se táborníci a sladovníci promísili, také někteří sladovníci se 
účastnili i některých poznávacích výprav.  

A tak, když jsem byl táborníkem, občas jsem potkal takového nenápadného blonďáka, z něhož se 
časem také vyklubal ministr životního prostředí (Libor Ambrozek). Ministři se tak často střídají, že 
sejdou-li z očí, často sejdou i z mysli. Ale když jsem byl sladovníkem, tak se mezi táborníky objevil 
takový „nápadný“ hezoun, který se také stal známým a známým zůstává dodnes: Šimon Pánek.  

A ještě jedna nezapomenutelná věc. Hitem sezony 1982 byla píseň „Holky z naší školky“ dua Kotvald 
a Hložek. Jak si to můžu po tolika letech pamatovat? Měli jsme služby v kuchyni a „holka“, co tomu 
šéfovala, poslouchala rádio a byla do té písně naprosto „šílená“. Nevěřil bych, kolikrát za den ji 
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dokázalo socialistické rádio zahrát. Pak mi docela dlouho trvalo, než mi ta „dotěrná“ písnička přestala 
vadit.  

Ještě dlužím odpověď: co vlastně začalo? Deset krásných let, kdy jsem se každé léto účastnil 
prázdninového tábora (někdy i dvou) ochránců přírody a poznal jsem zajímavá místa vlasti, seznámil 
se se spoustou báječných lidí. S některými z nich se stýkám dodnes. Byť se vidíme jednou za 
„uherskou pětiletku“, vždy se rádi potkáme.  

A příště se přesuneme ze zříceniny na zámek a podíváme se do Březnice.     

Brontosauří putování po hradech a zámcích, díl 2. Březnice 

V roce 1985 už byly Prázdniny s Brontosaurem zavedená značka, kterou jsme si tak trochu vypůjčili. 
Pořadatelem nebyl SSM, ale ČSOP (Český svaz ochránců přírody). Než se dostanu na Březnici, tak 
musím oklikou přes Krásný Dvůr.  

Tam pořádala své tábory Základní organizace ČSOP při VŠCHT Praha, kam nás okamžitě při nástupu 
na školu lapili a tak jsme v 84. roce strávili dva týdny na táboře v Krásném Dvoře. Zámek, později 
známý z Básníků, měl asi 100 hektarový park, kde jsme makali. Další rok vedení ZO ČSOP muselo na 
vojnu a tak otázka tábora padla na jejich náhradníky. Od jednoho ze Zvířetičáků jsme dostali typ na 
Březnici a tak jsme si tam udělali výlet. Seznámili se s kastelánem a šli svůj požadavek oznámit na 
MNV. Tajemník „znal“ studenty z Prahy velmi dobře, řekl, že nic moc asi neuděláme, za to budeme 
určitě chlastat a rušit spořádané občany. Nicméně se rozhodl, že nám šanci dá a doporučil nám 
ubytovnu na stadionu.  

Zámek byl tenkrát ošuntělý, ale měl před sebou vidinu dlouhodobé rekonstrukce a poslední etapa 
(plánovaná tak za 15 až 20 let) byl zarostlý zámecký park. Tak jsme se dohodli na brigádě a hrách. 
Hlavním vedoucím byl čerstvý inženýr a pár z nás mu pomáhalo. Na tábor se přihlásili lidi, přijeli                    
a vznikla docela slušná parta z lidí, co se většina z nich viděla poprvé. Tak jsme nastoupili odhodlaně 
do práce, pan kastelán nám představil pana zahradníka a jeli jsme „jak kobylky“. Už po prvním dni se 
začínal objevovat anglický park a také malé místní skládky, k nimž jsme si proklestili cestu. Odpoledne 
se na nás na kole přijel podívat tajemník a spadla mu čelist. Od té doby nás jen chválil a dokonce nám 
na konci pobytu předal jako poděkování pamětní list MNV Březnice.  

Samozřejmě náš život nebyla jen práce, ale i zábava, která spočívala v různých hrách, nejen v areálu 
zámku a parku, ale i po městě (v modrých tričkách s Brontosaurem), aby si nás „hravých bláznů“, lidé 
všimli. Prozkoumali jsme i blízké okolí, a i tam jsme hráli své vykutálené hry.  

V Březnici teče říčka Vlčava, Vltavu bychom měli znát všichni, ale existuje ještě další říčka, které dala 
název obec Vlkava. Vidíte, stačí vyměnit jedno písmenko a máte název tří řek. Tak člověk zjistí v jak  
zajímavé zemi žije, a jak dokonalou máme řeč.  

Nejen březnický tajemník MNV, ale také březnický kastelán spolu s manželkou a průvodci byli 
z tábora nadšeni a tak nám na závěr uspořádali báječnou noční prohlídku zámku se strašením, 
zakončenou rautem a reprodukovanou muzikou, o níž se postarala tenkrát nová deska OK Bandu 
s Marcelou Březinovou.   

Ale z Březnice jsme si odnesli doživotní přátelství s karlštejnským kastelánem. Jak je to možné? 
Jednoduše, v roce 1987 se Míra Kubů přesunul na Karlštejn a tam působí dodnes.  

A z Karlštejna bude třetí, závěrečný díl.  

Noci na Karlštejně (Brontosauří putování po hradech a zámcích, díl 3.) 

V roce 1987 jsme na pozvání tehdy novopečeného kastelána přesedlali na Karlštejn. Také jsme 
změnili Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a dali novou náplň organizaci při 
Gymnáziu Český Brod.  
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A protože jsme měli obligátní program každý den jiný měsíc, nazvali jsme tábor (podle pohádky o 12 
měsíčcích) „Prázdniny s Maruškou“. Také jsme přemýšleli nad nějakým symbolem a pro tento účel 
zakoupili malou černou myšku, Marušku. 

Někteří vtipálci nám na plakátu škrtali „r“ a nahrazovali „t“ (Prázdniny s Matuškou). Pak jsme se 
dočkali, kastelán nás uvítal na hradě, ubytoval nás, představil nám obrovského vlčáka Arga a ukázal 
nám neuvěřitelně zarostlý parkán, což byla naše práce. Jako obvykle jsme se vrhli do práce a her. Byli 
jsme pro místní a turisty „fialová parta“, protože tentokrát jsme měli fialová trička.  

Představili jsme účastníkům první večer Marušku, načež hned první noc zdrhla. Hned druhý den nás 
přijely navštívit hygieničky, které nám vyprávěly, jak na jiném táboře na Berounsku mají dvě kočky 
(hrůza). Že my tu máme (v té době uprchlou) myš, jsme samozřejmě zatajili. Naštěstí se Maruška 
objevila až další den a pak s námi vydržela v akváriu až do konce.   

Byly to příjemně strávené dva týdny. Odvedl se kus práce, vyblbli jsme se a mnohé viděli (např. Kapli 
sv. Kříže). Těch nocí na Karlštejně bylo hodně, občas jsme tam jezdili i na víkendovky. Další tábor jsme 
zopakovali v roce 1988, ten už tak báječný nebyl, po prázdninách nás čekal krátký nástup do práce a 
pak rok vojny. V roce 1990 už tu byl nový režim a s ním nové možnosti. Uspořádali jsme tábory dva: 
jeden na Březnici, druhý na Karlštejně.  

Významným mezníkem (pro mě osobně) byl tábor na Karlštejně v roce 1991. V tom roce jsem se 
chystal oženit a plánovala se svatba. Z mé strany nás bylo pár, zato z manželčiny by bylo lidí 
požehnaně a tak se dohodlo, abychom se vzali v rámci tábora na Karlštejně. Zavolal jsem kastelánovi: 
„Míro, co bys řekl tomu, kdybych se na Karlštejně oženil?“ „To je zas nějaká hra, ne?“ odvětil 
kastelán, za ta léta s námi na leccos přivyklý. „Ne myslím to vážně“. „Tak to půjdu hned zařídit, 
nadiktuj mi nacionále“. A za dva dny přišel dopis z Obecního úřadu Karlštejn.  

Pak probíhal tábor, svatba byla tajena, vědělo o tom jen pár vyvolených. Kamarád stačil všechny 
oslovit s tím, aby si na závěr tábora připravili komický převlek, takže svatebčané byli dokonalí.  

Den před svatbou si jela budoucí nevěsta pro šaty, připravila se místnost na hostinu, museli jsme 
přestěhovat i několik restaurovaných obrazů mistra Theodorika a nakonec jsem se loučil se 
svobodou.  

Když jsem si pár hodin před svatbou byl v tričku u Karla (v restauraci nejblíž hradu) půjčit nějaké 
příbory, také si myslel, že je to hra. Žena zase zašla za varhaníkem objednat hudbu, když ji viděl po 
zahrání Mendelsona, udiveně řekl: „ta slečna dopoledne jste byla opravdu Vy?“.   

A pak nás oddali. Nezapomenutelná byla slova oddávajícího: „ať je vaše manželství pevné jako zdi 
hradu Karlštejna“. Tak doufám, že ty zdi ještě nějakou dobu vydrží.  

V roce 1992 se ještě jeden tábor uspořádal. Už jsme tam byli jen pár dní jako hosté. A už jsme tam 
nebyli jen sami dva, už s námi byla (zatím nenarozená) dcera. Jedna kapitola života se uzavřela                
a zároveň se otevřely kapitoly další.  

 

O buranovi  

Buran v kavárně aneb raději hrdým Čecháčkem  

„Dám si instantní, teda preso, ale do velkýho hrnku“ objednávám si v kavárně, kam mě pozval 
kamarád na pokec. Obsluhující a zároveň majitel kávového podniku, na mě nevěřícně (a poněkud 
pohrdavě) pohlédne.  

Naštěstí na pomoc přispěchá kamarád, řekne svoji objednávku a doporučí mi totéž. Souhlasím. 
Trapná chvilka za námi a před námi příjemný pokec v příjemném prostředí. Nutno dodat, že to nebylo 
v Praze, ale v městečku nedalekém, kde však krom škol a obvyklých maloměstských institucí                          
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a obchodů není žádná velká fabrika a tak podíl dojíždějících do Prahy je mnohem větší než v jiném 
městečku, v němž žiju. Tak jo, bylo to v Českém Brodě, městě, kde jsem chodil na gympl a prožil tam 
skvělá středoškolská léta. Kamarád je zároveň spolužák, který tam podniká a bydlí v blízkém okolí. 
Vídáme se poměrně málo a tak je vždy o čem si povídat.    

To už bylo před nějakým časem, zanedlouho potom jsem si přečetl článek o baristech, znalcích kávy. 
Nijak jsem do toho ale nepronikl, jen více chápu pohoršení baristy nad neznalostí zákazníka. Kávu 
nadále si nejčastěji vařím sám a střídám instant s českým turkem. A v podnicích typu cukrárna, 
restaurace či kavárna uhýbám na Vídeň, Alžír nebo laté (víc nepotřebuji), presu se vyhýbám, protože 
nevím, co si pod tím obsluha představuje.  

U nás u Jizery je to stejně velké maloměsto poněkud jiné. Též to nemáme daleko do Prahy, ale 
spousty lidí stáhne Mladá Boleslav, a zůstaly nám také dvě místní tradiční fabriky: jedna vyrábí 
brusné nástroje, druhá bojlery. Dojíždějících je asi polovina. Že by u nás působil nějaký barista si 
vědom nejsem, za to barmanů a hospodských je požehnaně. Takže to prostředí je spíše buranské, 
„čecháčkovské“.  

Pracovně (v Praze) se pohybuji mezi samými vysokoškoláky. V našem malém kolektivu jsme všichni 
technici a většina mimopražských. Ovšem doma jsem jako vysokoškolák v menšině, většina v širší 
rodině i většina sousedů a místních kámošů jsou středoškoláci či vyučení. Má to své výhody, znám 
dost šikovných a spolehlivých řemeslníků, z vysokoškoláků především učitele, techniky a místní lékaře 
(jen některé). A v místním lidském společenství např. v sokole či skautu opravdu nerozlišujeme, kdo 
je kdo. Tady hraje roli jen to, kdo něco umí a kdo je ochoten pomoci. Uvědomuji si, že osobně 
neznám ani moc právníků, o profesorech filozofie ani nemluvě. S těmi jsem se setkal poprvé                           
a naposled na svých vysokoškolských studiích v rámci povinného studia marxistické filozofie.  

Z toho si pamatuji, že dosud filozofové svět jen vykládali, ale od Marxe ho chtějí změnit. Protože se 
nám do řídících struktur dostávají tzv. „neomarxisté“, kteří zase chtějí svět měnit k obrazu svému, 
mám raději hrdé čecháčky, protože ti nechtějí svět ani měnit ani spasit. Změna je totiž život sám                    
a lépe se o ni postará evoluce spolu s přírodními a vesmírnými zákony, než svoji „jedině správnou 
pravdou“ zaslepení (a tudíž k jiným názorům netolerantní) lidé. 

Buran v univerzitním bufetu  

Syn se chystal na den otevřených dveří na svoji vysněnou univerzitu v Brně, kde chce dělat přijímačky. 
A tak jsme se doma rozhodovali, jestli mu svěříme auto či ho pošleme vlakem. 

Auto neprošlo (je zima, možná ledovka, řidičák mu ještě neoschl). K vlaku se stejně musí autem dojet 
na bližší či vzdálenější nádraží. 

Nakonec jsem se rozhodl jet s ním a otázkou bylo jen, zda tam dojedeme autem, či se na větší část 
cesty svěříme vlaku. D1 v lásce zrovna nemám. Vlaky mám rád. Ovšem po prostudování jízdního řádu 
a mapy, vyšla „logisticky“ lépe jízda autem. Zvolili jsme cestu přes Kolín a Havlíčkův Brod a na 
nemilovanou dálnici sjeli až u Jihlavy. Tím jsme uvízli jen v jedné zácpě a díky malé časové rezervě 
jsme dojeli tak akorát. V aule bylo plno, syn zůstal ve dveřích a poslouchal přednášku, já si chtěl dát 
kafe. 

Na automat jsem neměl drobné a tak se rozhodl jít do vestibulu studentského centra, kde byl i bufet. 
Nabízeli tam několik druhů kávy, včetně mé oblíbené „Vídně“. Tak jsem neváhal, ale když jsem viděl, 
jak ji paní připravuje (žádná konvice s vodou, ale „kávový“ přístroj), už jsem si svou volbou tak jistý 
nebyl. Paní se mi ještě omluvila, že musí doplnit vodu (zasyčela z přístroje) a že káva bude tudíž řidší. 
Vzal jsem si kávu ke stolku, nabral šlehačku (možná už ta byla nějaká divná) a pak okusil řídkou, 
studenou, hnusnou kávu.  

Poprvé v životě jsem kafe nedopil, zbytek (asi půlku) nechal u stolu, chtěl ještě něco jízlivého říct 
obsluze, ale mezitím se udělala v bufetu fronta a paní musela kmitat. Mávl jsem nad tím rukou                      
a znechuceně odešel. Ztráta peněz ani tak nevadila, jako ztráta chuti. To se muselo nějak přebít.  
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Už jsem měl drobné a tak jsem si spravil chuť kávou z automatu. Ale nebylo to úplně ono, spravil to 
až chleba s paštikou. Pak jsme se sešli se synem, vyslechli jsme ještě přednášku na druhé fakultě a jeli 
zpět. 

Pozdější oběd jsme si s chutí dali ve známé oblíbené restauraci U Raušů ve Velké Bíteši. Tam jsem 
nebyl dobrých deset let. Byl jsem spokojen jako vždy. Člověk má rád takové ty stálé neměnné opěrné 
body, na které se může 100% spolehnout.    

Na mojí alma mater byl (a snad ještě je) bufet „U miláčka“, kam jsme jako študáci chodili na vlašák               
a občas si dali poctivýho „turka“. 

A ten „buran“ je synonymem pro „venkovana“, který je občas v neznámém prostředí vyveden z míry, 
a proto se chová „divně“. Na rozdíl od těch znalých, kteří se zde pohybují jako ryba ve vodě a tak 
určují i „normu“ (normálnost). 

Buran v nákupní galerii 

Název článku na první pohled nedává smysl. Ještě tak buran v galerii umělecké, ale v konzumním 
chrámu? Vždyť to je místo pro „tupé burany“ jako stvořené.  

No jo, ale buran intelektuál je zde za jedno spíše s mnohými kavárníky. Nákupy obecně nesnáším, 
tedy takové to „shopaholické“ bloumání po obchodech končící tím, že vždy je třeba něco si koupit, 
nebo aspoň zjistit, kde mají co nejlevnějšího.  Nakupuji úsporně, tedy časově úsporně. Do krámu se 
vypravím jen tehdy, vím-li co chci a kde to mám koupit. Jsem-li v krámě sám, obvykle požádám 
prodavačku, aby mě nasměrovala k cíli (pokud to nevím sám). Jiná situace je, jsem-li jako doprovod. 
Vypínám mozek a následuji manželku (je pro mne důležitým orientačním bodem). 

Ale zpět k nákupní galerii. Např. v Ikee jsem pochopil, proč se tomu říká galerie. Vstoupíte-li, už Vás 
lapili a musíte dodržet směr prohlídky. Není možné si dojít někam pro to, co potřebujete a pak se 
vrátit. Musíte absolvovat celou prohlídku. A běda jak chcete něco velkého, co nemají v příručním 
skladu. To musíte (aspoň na Černém Mostě) ještě absolvovat několika kilometrovou (popojížděcí) 
cestu do velkoskladu.   

Jednou jsem zažil „masakr“ v Globusu. Bylo tak narváno, že by dopravu lidí s košíky klidně mohly řídit 
semafory.  

A také už se mi stalo, že jsem do jedné takové „galerie“ jedním vchodem vešel, nenašel cestu zpět            
a musel vyjít úplně někde jinde. Zkrátka v daném prostoru se neorientující buran. Ještěže existují ty 
malé a středně velké prodejny. Tam nakupuji.  

Doufám, že všechny nápady sociálních inženýrů přežijí a já nebudu odsouzen k nákupu pouze 
v nákupních galeriích. Takové mučení si snad buran jako já ani nezaslouží. 

Buran v Mekáči 

Symbol globalizace: McDonald´s, tak trochu jiná restaurace. To, že je to „restaurace“ totálně odlišná, 
než na jaké jsem byl zvyklý do té doby, jsem poznal, jakmile jsem do ní prvně vstoupil.  

Jedno se však musí uznat: čistota a hygienické toalety. To byla sázka na jistotu. Ale do restaurace se 
jdete především najíst a napít. Příp. posedět a popovídat si. Asi mám divné chutě, ale tzv. hamburger 
(aspoň ho pod tím názvem prodávali), zakoupený v bufetu u nádraží mi chutnal daleko víc, než 
originál. Navíc byl i levnější.  

V Mekáči se zkrátka necítím moc dobře. Ani nevím proč. Je tam celkem útulno, to jo, ale něco tomu 
chybí. Že by ten „genius loci“? 

Před léty jsme zastavili u Mekáče za pumpou na D1 na snídani. Dostali jsme nechutné kafe a k tomu 
horkou taštičku. Od té doby, když jsme tam měli cestu, jsme si radši dávali kávu se zákuskem na 
benzince.  
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Nevím, jestli je to i dnes, ale určitou dobu byl čas „Happy Mealu“ a děti strašně toužily po těch 
úžasných plastových hračkách z televizní reklamy. Mně osobně přijde celý ten McDonalds takový 
plastový, umělý. Když jsme vyrazili do kina, či za většími nákupy a ocitli se ve velkém nákupním a 
zábavním centru, děti s manželkou si vystály frontu u Mekáče a já si vedle došel pro kebab, gyros 
nebo čínu. Obvykle bez fronty. Děti odrostly a teď už to je jen na nich, zda budou jezdit do Mekáče. 
Čas od času asi ano, ale rozhodně nejsou na Mekáči závislé.  

Já tam už nemusím, což neznamená, že se tam už nikdy nevyskytnu, ale nějak nevím, co by mne tam 
zlákalo. Řízek nebo smažák mi tam asi nedají a ani nevím, zda by mi nalili pivo či víno. Možná ani 
kofolu ne. A kávu si dám (raději) jinde. Byť jsem zaslechl, že to McCafé je jiná káva. Možná opravdu 
je. A třeba to i vyzkouším, když mne tam život zanese.  

Žádná ideologie v tom není, ani antiglobalizační, ani protiamerická, ani zdravý životní styl či 
vegetariánství. Jen ty mé „buranské“ chutě a nechutě.  

 

Něco z místních luhů a hájů      

Sůl země 

Kdo by neznal pohádku „Sůl nad zlato“ od Boženy Němcové. Skvěle zpracována byla s humornou 
nadsázkou ve filmu „Byl jednou jeden král“ s Janem Werichem v hlavní roli.   

A kdo je solí země České? Dříve platilo, že solí země byli především svobodní sedláci, farmáři. Myslím 
si, že to platí i dnes. Rozhlédněte se, hledejte a věřím, že lidi (sůl této země) najdete ve svém okolí. 
Nehledejte je v bulváru, nenajdete je v televizi v hlavních vysílacích časech. Ale v televizi se vyskytují         
a řekl bych, že nejvíce v té tolik kritizované ČT.  Ovšem v pořadech menšinových jako např.: Gejzír, 
Toulavá kamera, patří sem i „Po Česku“ s Václavem Žmolíkem, vzpomínám na pořad o rozhlednách 
(„Rozhlédni se, člověče“ s průvodcem Luďkem Munzarem), byl pořad o stromech, o české krajině 
s Václavem Cílkem a Květou Fialovou…. V těchto pořadech se objevují všeobecně neznámí lidé, kteří 
ale ve svém nejbližším okolí jsou známí, oblíbení, většinou si splnili své sny a to co dělají, dělají                    
s láskou. Někteří svým věhlasem přesáhli svůj region (i zemi), namátkou např.: čeští podnikatelé, co 
zachránili, či vzkřísili tradiční české fabriky (jako Kohinoor, Juta Dvůr Králové, výroba dřevěných 
hraček v Jiřetíně pod Bukovou). Dále jsou to lidé, kteří z ničeho vybudovali úspěšnou firmu (Rodinný 
pivovar v Humpolci, Jablotron, atd.). Jsou to noví Baťové, bezpochyby jsou solí této země.  

Náš život se odehrává především tam, kde žijeme, pracujeme. V mém případě jsou to Benátky nad 
Jizerou. Zde nacházím poměrně dost inspirativních osobností, představím vám jich pár, které znám 
osobně a jichž si vážím. Omlouvám se všem těm, které jsem zde nevzpomněl.  

Pan Jaroslav Král, dlouholetý starosta města (do roku 1990), místní patriot a člověk s vizí (Benátky 
nad Jizerou – živé město), který pozvedl „díru na konci okresu“ k dnešnímu modernímu živému                   
a dynamicky se rozvíjejícímu městečku. Díky jeho autoritě, vizím a buldočímu úsilí jsou Benátky tam, 
kde jsou. Město svoji šanci využilo, Zastupitelstva pracovala ve vstřícné atmosféře spolupráce a ta 
tvůrčí energie je na městě vidět. 

Pan Jiří Fiala je sběratelem hraček a již dlouhá léta provozuje v areálu zámku své soukromé Muzeum 
hraček, které jistě stojí za návštěvu. 

Pan Milan Frumar je frontmanem, skladatelem a textařem místní rockové kapely EX05, která baví své 
příznivce přes 30 let, je zároveň majitelem místní tiskárny.  

Posledním, o kterém se zmíním, je pan Aleš Mlejnek, místní nábytkář, který je pokračovatelem 
rodinné tradice a náš byt obsahuje mnoho jeho výtvorů, které jsou zhotoveny na míru a slouží svému 
účelu.   



73 
 

Znám spousty dalších živnostníků a tvůrčích lidí, kteří jsou opravdovou solí této země, a jsem rád, že 
mnozí z nich jsou mými přáteli. Jsem přesvědčen, že v každém koutě české země mají svoji „sůl“, tj. 
lidi tvůrčí, co něco umí a přináší druhým radost. 

O to víc mne mrzí a trápí, jak ti, co jen parazitují a škodí, touto solí české země pohrdají a dělají vše 
proto, aby ji zadupali do země a nahradili ji blyštivým, povrchním pozlátkem.   

Velkoměsto vs. venkov 

Pouštím se na tenký led, nicméně jsem vidlák pracující v Praze a snad vnímavý pozorovatel. 
Neurážejte se a následující berte s nadhledem. 

Praha je jediné české velkoměsto, Brno, Ostrava, Plzeň a další velká krajská města jsou výrazně 
menší. Obyvatelstvo naší zemičky žije rozprostřeno celkem ve více než šesti tisících obcích. Jednou 
z nich je Praha, na níž připadá více jak desetina z celkového počtu obyvatel. 

Vliv velké Prahy tu není vyrovnáván dalším srovnatelně velkým městem v rámci státu, jakousi 
přirozenou konkurencí jsou až další evropské metropole jako např.: Vídeň, Budapešť (ještě před sto 
lety byla všechna tato města součástí jednoho státního útvaru).  

Dá se říci, že „zbytek“ republiky je vůči Praze v opozici a dá se to považovat za přirozený stav. Hlavní 
příčinou je, že ve velkoměstě se žije naprosto jinak než na (klasickém) venkově vč. malého města. 
Praha je výrazně nad průměrem hospodářské síly EU, ostatní regiony jsou pod tímto průměrem. 
Praha je sídlem státních institucí, nejen úřadů, ale i vědeckých ústavů, vysokých škol, apod. Dále je tu 
velká koncentrace bank, nákupních center, sídel korporátních firem, sídel médií, divadel a galerií, 
advokátních, konzultačních a poradenských firem, developerů atd.  

Z přehledu vyplývá, že je tu obrovský zástup pracujících především intelektuálně, tzv. bílých límečků. 
Lidí pracujících v čistých oblecích, čistých kancelářích, vlastnících všechny možné tituly, diplomy                  
a certifikáty. Další lidé se uplatní v návazných službách, v kultuře. Pro dělníky, farmáře, řemeslníky 
v Praze již moc pracovních míst není. Tzv. „dělnické“ profese najdeme jako prodavačky v nákupních 
centrech, řidiče autobusů a tramvají, hlídače parkovišť, na nižších úrovních restauračních                              
a hotelových, či bezpečnostních služeb.   

Samotné toto profesní složení obyvatelstva velkoměstské Prahy, dále čilý turistický ruch, větší 
přítomnost cizinců (turisté a návštěvníci, zástupci zahraničních firem, ambasády, lidé vykonávající 
nekvalifikovanou a málo placenou práci, atd.) vytvářejí prostředí natolik odlišné od zbytku republiky. 
Proto „pražská kavárna“, proto větší pochopení např.: pro multi-kulti, pro Západ a naopak 
nepochopení venkova či třeba až pohrdání plebejským „buranovem“.    

Praha je příliš anonymní, individuální, neosobní a proto tolik příležitostí k podvodům a lumpárnám, 
vysoká kriminalita, přitom žádné vyloučené lokality, žádná ghetta. Volby na jedno brdo, není rozdíl, 
zda volím do Parlamentu, nebo na radnici – většinu kandidátů většina voličů osobně nezná.  

To na vsi (městečku) se známe, máme k sobě blíž. V komunálních volbách často uspějí ti, kteří již                
v obci něco dokázali, nebo ti, co se již nějak angažují (např. v místních spolcích). Zde se více volí lidé, 
osobnosti. Ne všude se to povede, někde proti sobě neustále bojují znesvářené tábory, ale někde je 
zase situace klidná a hledí se na prospěch obce, přitom se ví, že nelze vyhovět všem.  

Nakonec můžeme být rádi, že Česko není Praha. Venkov vyrovnává a přináší ten tradiční přízemní 
pohled venkovského člověka, který si zachoval svoji přirozenost, selský rozum, vztah k místu, k rodině 
a svým předkům (stále věřím, že tomu tak je aspoň v půlce venkova).  

Zdánlivě lepší místo pro život je Praha, ovšem má to svá rizika, stačí, když nepůjde proud a život 
v Praze se zastaví. Dokázal nám to loňský prosinec. Kolik lidí se neumělo dostat do práce jinou trasou, 
kolik lidí čekalo hodinu na náhradní dopravu, než by šlo čtvrthodiny pěšky? Nástrahám života                        
a neočekávaným situacím bude lépe čelit člověk žijící v přirozeném prostředí, v prostředí lidské lásky 
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a solidarity, skautské a sokolské výchovy (bratrství, morálka, pohyb a pobyt v přírodě). Prostě se 
nebát, přijmout a řešit to, co přijde.  

To už není o Pražácích a vidlácích, ale o přístupu k životu. Místo, kde člověk žije, má významný vliv na 
jeho úhel pohledu. Arogantní člověk svůj pohled doprovodí dohledem, kdežto vnímavý a empatický 
uplatní nadhled (moudrost) a vhled (soucit).                                 

I přes bariéru nepochopení by venkované neměli Pražáky odsuzovat a Pražáci naopak venkovany 
pohrdat. Naopak domluva, vzájemný respekt a spolupráce jsou klíčem k úspěchu. Kurňa, když to jde 
(byť to občas dře) v Benátkách nad Jizerou, proč to nejde v celém Česku? Že by v našem městečku to 
šlo proto, že u nás nemáme Pražskou kavárnu? 

Nemít zóny – nevadí, diskriminace - vadí! 

V našem malém městě nemáme parkovací automaty, rezidenční zóny ani Městskou policii. Budeme 
mít MP ze sousedního města, občas, už se to dohodlo. Snad nám to pomůže s vraky, parkováním na 
zakázaných místech, možná s vandaly, nezodpovědnými (línými) pejskaři… Zkrátka někdo bude více 
dohlížet na udržování veřejného pořádku, protože zbyrokratizovaná státní policie na to nemá lidi            
a hlavně čas. 

Je dobře, že nemáme parkovací zóny a automaty. Je to nejspravedlivější. Všichni jsou si rovni. Platí 
jednoduché pravidlo: kdo dřív přijde, ten dřív mele. Kdo nenajde místo, popojede o kus dál a jde pak 
větší kus cesty pěšky. Žádný problém. Samozřejmě chráněná parkovací místa pro invalidy máme. 

Nikdo není diskriminován, např.: návštěvník a turista je příjemně překvapen, že neplatí a že ani 
nemůže zaparkovat v pro něj zakázané rezidenční zóně. Upřímně řečeno mě všechny ty modré, 
oranžové a bůhvíjak barevné zóny štvou. Jsou totiž diskriminační. Rezident za ně musí „dobrovolně“ 
platit, aniž má jistotu místa. Je jen jisté (pokud všichni dodržují pravidla), že místo mu zabere další 
rezident. Návštěvník riskuje pokutu či odtah, když zaparkuje na volném, ale označeném místě. 
K čemu ty zóny vlastně slouží? Dobrému byznysu, supi auta odtahují, měšťáci vyberou na pokutách              
a něco vydělá/ušetří radnice.  

Nebylo by lepší tomu nechat volný průběh? Neměli by se řidiči (nerezidenti) obrátit na paní 
Šabatovou? Vždyť je to do nebe volající diskriminace! Není lepší rovný přístup? To, že někdy místo 
najdeš, jindy musíš jet dál. Ve velkých, auty přecpaných městech, se stejně nemůže podařit problém 
s parkováním vyřešit. To snad až lidi budou auta sdílet, budou více využívat přirozené alternativy 
(kolo, pěšky), pomoci může i levnější veřejná doprava.  

Mně je to celkem fuk, po svém městě chodím většinou pěšky, autem jen občas, do Prahy autobusem 
(nebo autem) na kraj na metro a po Praze MHD. Pokud nezaparkuji, kde jsem chtěl, tak to zkouším 
v blízkém a pak vzdálenějším okolí. V jiných městech, když není zbytí, tak zaplatím. Ale cítím se jako 
návštěvník diskriminován. Uděláte s tím něco, paní Šabatová? 

Pravda o vodě v Benátkách nad Jizerou 

Sleduji a fandím úsilí pana Radka Novotného, který se věnuje šíření pravdy o „strategických 
zahraničních investorech“ v českých vodárnách.  

Benátky nad Jizerou obhospodařují Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen VaK MB). 
Tato akciová společnost patří k těm šťastným asi 30 % okresních vodáren, které nebyly „zlodějsky“ 
privatizovány.   

Nemalou zásluhu na tom má i dlouholetý benátecký starosta pan Jaroslav Král, který spolu s dalšími 
starosty přesvědčil ostatní, že je lepší vodárenskou akciovku ponechat ve vlastnictví měst a obcí. VaK 
MB tak bez problémů dosáhl na evropské peníze a mohl realizovat velké akce na čistírnách odpadních 
vod, významně rozšířil kanalizační síť a má dost vlastních prostředků na postupnou obnovu 
vodovodní sítě. Jistě, ceny vodného a stočného se nám nemusí líbit, ale pohybujeme se v té nižší 
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polovině cenové hladiny v ČR a hlavně zisky (naše platby) neodplouvají do zahraničí a společnost 
(díky rozvážnému rozhodování zástupců obcí – akcionářů) je investuje do rozvoje a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury.   

Od vody pitné, splaškové a odpadní přejděme plynule k vodě povrchové. Protéká nám zde řeka 
Jizera, řeka čistá a studená, která v horkých dnech poskytne osvěžení mnoha plavcům. Řeka se 
poměrně pravidelně vylévá ze svých břehů a díky rozlivovým loukám zpravidla nepáchá velké škody. 
Výjimkou jsou samozřejmě velké povodně (tzv. stoleté vody), které ale přicházejí v kratších 
intervalech. Největší povodeň proběhla 10. března v roce 2000. Po téměř 14 letech se podařilo 
dokončit protipovodňová opatření, která pomohou ochránit většinu města před velkou vodou.             
K tomu lze připočítat v současnosti dokončovanou revitalizaci nivy Jizery, která „záchytnými“ jezírky a 
koridorem odpovídajícím přirozené cestě velké vody, pomůže při povodni též. Dalším pozitivem je, že 
zlepší přírodní podmínky pro vodomilné živočichy, zvýší udržení vody v krajině a také příměstský 
rekreační potenciál. 

V souvislosti s tím se musím zmínit i o jednom možném nebezpečí. Shodou okolností jsem viděl 
v ekologicky zaměřeném pořadu ČT „Nedej se!“ kausu naftalen. Vystupovali tam zástupci sdružení 
Benátky sobě a Dr. Jindřich Petrlík z Arniky. Musím říci, tentokrát, že to, co zde bylo řečeno, sedělo.           
O ovzduší a nebezpečném zápachu se nemluvilo, zmiňováno bylo nebezpečí pro povrchovou vodu              
a připomínána povodeň, kdy Carborundum bylo zaplaveno z obou stran do výšky cca 1,5 metru. To by 
jistě byl problém, a pokud by naftalen unikl do vody, řeku by v určité části otrávil. S touto námitkou 
souhlasím. Ovšem kromě protipovodňových opatření existují ještě opatření technická                                      
a technologická, havarijní plány. Vzhledem k tomu, že o blížící se povodňové vlně se ví několik hodin 
dopředu a obvykle jsou i více dopředu hlásána varování meteorologů, domnívám se, že by se 
skladovaný naftalen stihl vyvést pryč, že by výroba byla přerušena a také zbytkový naftalen 
z technologie by se stačil zpracovat. Nicméně nelze vyloučit technologickou nekázeň, nepříznivou 
shodu okolností (např. noční vlna a horší organizace odvozu, apod.). 

Ve zmíněném pořadu bohužel nebyl dán prostor druhé straně, resp. Carborundum se k tomu vyjádřit 
nechtělo, byl čten jen emailový dopis z továrny. Spíše mne mrzí, že nebylo žádné vyjádření ze strany 
stavebního úřadu v Benátkách n. J. a zejména Krajského úřadu Středočeského kraje, který celou 
záležitost bude rozhodovat.  

Nejsem rybář a v Jizeře se koupu nad Carborundem, takže mne kausa naftalen osobně netrápí. 
Nejsem zaměstnancem továrny, ale nějakou dobu jsem jím byl a mám k ní kladný vztah a přál bych jí, 
aby vydržela a vyráběla dál. Půjde-li to bez použití technologie s naftalenem, jen dobře. Pokud se ale 
ukáže, že bez této technologie fabrika nemá budoucnost, pak naftalen přijmu raději než krach 
továrny a nový brownfield. Bylo by to škoda, protože nyní začíná ta továrna vypadat k světu.     

Sokolové a skauti v současném Česku 

Bývaly doby, kdy sokolové a skauti v první Československé republice byly významnými organizacemi 
s vysokým počtem členstva. Být sokolem či skautem znamenalo určitou prestiž a automaticky se 
předpokládaly vlastnosti jako čestnost, poctivost, spolehlivost, zdatnost, kamarádství a vlastenectví.  

V roce 2012 jsme oslavili 150 let od založení Sokola a 100 let od založení Skauta (Junáka). Obě 
organizace přežily až do dnešních dní. Obě byly násilně rušeny a likvidovány fašistickým                                  
a komunistickým režimem. Totalitním režimům prostě nevyhovovaly početné skupiny 
svobodomyslných, statečných, vlasti a národu oddaných lidí s vysokým morálním kreditem. Němci se 
s tím nepárali a silou zlikvidovali vedení (zatýkání a popravy), komunisté pronikli dovnitř a organizace 
postupně rozložili. 

Přesto se podařilo obě organizace na začátku 90. let minulého století obnovit a nastartovat jejich 
činnost v nové svobodné společnosti. Sokol a skaut tvoří jen lidé, současná doba a stav společnosti je 
samozřejmě ovlivňuje. Svůj vliv prosazuje i stát, zejména kvůli novému občanskému zákoníku se 
měnily stanovy, organizace se registrovaly jako spolky. Je v tom trochu chaos, který může (ale také 
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nemusí) nějaká vychytralá skupina využít pro svůj prospěch. I takové věci se staly, vzpomeňme na 
Hušákovu Sazku: hojnost peněz pro sport a tělovýchovu a vysoké držhubné pro členy představenstva 
a dozorčí rady. Teď peníze nejsou a pomalu se tříbí charaktery. Čas ukáže, kdo je kdo.   

Skauti asi více řeší i zpřísňující se hygienické předpisy, strachy úzkostných rodičů, přesto přese 
všechno znovu a znovu staví své stanové tábory a nabízí zážitky svým dětským členům. 

Jsem členem Sokola, dokonce starostou místní jednoty, naše dospělé děti jsou aktivní ve skautu. 
Proto se většina článku více týká Sokola. Žijeme (nejen v Sokole a Skautu) samozřejmě přítomností, 
avšak z minulosti a moudrosti našich předků se můžeme poučit. 

Pohyb, pobyt v přírodě, ale hlavně lidské společenství a kamarádství, to je základ sokolského                        
a skautského hnutí. Patří sem i láska k vlasti, k českému jazyku, který nás spojuje, k tradici a národním 
dějinám. 

Jako sokolové se oháníme sokolskou myšlenkou, kterou možná ani neumíme definovat. Ale ona je 
ukryta v několika heslech. 

„Ve zdravém těle, zdravý duch“, známé heslo, které platí i obráceně. Když cvičíme, hrajeme divadlo, 
tančíme, sportujeme, jedeme na kole, děláme to pro naše tělo (zdraví), ale i pro naši duši, protože to 
děláme pro radost a tu radost sdílíme s dalšími lidmi. Dáváme do naší činnosti srdce, lásku. A to nás 
má spojovat. 

„Tužme se“ – trochu archaické slovo, jeho význam (myslím si) dnes spočívá v tomto: buďme odolní, 
odvážní, silní, sebevědomí, nebojme se. 

„Ni zisk ni slávu“: to je přeci o naší nezištné dobrovolné práci, o tom přinášet radost nejen sobě, ale i 
ostatním. Snažíme se vše dělat s amatérským zaujetím, nejlépe jak umíme, i s chybami. Ale je na tom 
vidět naše duše, naše srdce, není to profesionální chlad.  

Uvědomme si, že sokol žije dole (ve městech a vesnicích), v jednotách a na lidech z jednot záleží, jaká 
ta jednota bude. Bude-li mít upřímnou sokolskou náplň (sokolovnu s duší, s geniem loci), nebo bude 
jen fasádou pro sport a cvičení a IČem pro nataženou ruku na peníze. A doba, kdy se peněz 
nedostává, pročišťuje vzduch. 

Přistupujme k „sokolskému“ a „skautskému“ životu s láskou, radostí, důvěrou a pokorou. Naplňujme 
odkaz našich předků. Těch víc jak 150 let tradice Sokola a 100 let Junáka zavazuje. Záleží to hlavně na 
nás, ale trochu i na vás. 

Sokolovna v Benátkách nad Jizerou, aneb na první pohled nedejte 

Přicházíte-li k sokolovně v Benátkách nad Jizerou, ničím Vás neohromí, ošuntělá fasáda, oprýskané 
historické dveře, zašedlá okna. Celkem na první pohled dobrá střecha, z níž na Vás dolů shlíží sokol 
(tedy jeho socha). Nějak Vás to nebere. Nicméně vstoupíte-li dovnitř, uvidíte fotky, nástěnky, začnete 
vnímat, že to tady žije. 

Kdo tu chodí pravidelně cvičit, nebo tu aspoň jednou byl, určitě nepřehlédne naleštěné parkety na 
hlavním sále, úplně novou parketovou podlahu v přísálí a konečně nová okna v hlavním sále. Vše se 
realizovalo během prázdnin a zaplatili jsme to z ušetřených prostředků. Postupně, po etapách 
realizujeme projekt, který nám zpracoval pan Ing. Arch. Jan Foit, architekt města.  

Finanční prostředky, kterými disponujeme, jsou především granty a příspěvky města, České obce 
sokolské, sponzorské dary, členské příspěvky a pronájem hodin v tělocvičně mimo naše pravidelná 
cvičení. Tyto prostředky stačí pokrýt provoz (sokolovna je v našem vlastnictví), náklady sportovních 
oddílů, drobné opravy. 

Na investice většího rozsahu si musíme našetřit, nebo uspět v nějakých dotačních titulech. Náš 
projekt je poměrně ambiciózní, obsahuje i rekonstrukci střechy a části půdních prostor, celkově se 
jedná o cca 4 miliony Kč. Ovšem udělat vše najednou a rychle bez dotace nejde.  
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Snažíme se krůček po krůčku náš majetek vylepšovat a přikládáme i své ruce k dílu. Sokolovna byla 
postavena v roce 1907, za dva roky to tedy bude 110 let od jejího otevření a to bychom chtěli mít 
novou čelní fasádu s novými okny. Aby naše sokolovna nebyla v památkové zóně Benátek nad Jizerou 
za popelku, dělala nám čest a vyzařovala svůj genius loci do svého okolí. K tomu nám můžete 
dopomoci i Vy. 

Jak slavíte první máj?  

Čekají nás tři dny volna a začínají prvním květnem, kterým se otevírá máj, měsíc lásky. Zároveň je to 
svátek práce, který se za minulého režimu „dobrovolně povinně“ slavil účastí v průvodu.  

Při vzpomínce na prvomájové průvody mého dětství, musím konstatovat, že nadšené soudružky 
učitelky dohlížely na účast, a protože jsme byli všichni pionýři, tak jsme se účasti v průvodu nemohli 
vyhnout. Byl jsem v plaveckém oddíle a díky tomu se aspoň vyhnul účasti v pionýrském kroji se 
školou a mohl jít v teplákách se sportovci. Střední školu jsem studoval v jiném městě a vždy se 
vymluvil, že jdu doma (párkrát jsem musel přinést i potvrzení z plaveckého oddílu). Na vejšce už to 
nikdo nehrotil, takže na Letné Husákovi jsem nikdy nemával. 

Po revoluci (kdy jsem nastoupil do práce) už to byl volný den bez povinnosti mávat. Když jsem se 
přestěhoval do Benátek nad Jizerou, právě se tu zakládala tradice prvomájových jarmarků a tak to je 
dodnes. Náměstí ožívá atrakcemi a stánky, je možno se najíst a napít, často je nějaký program a při 
této příležitosti se na zámku otvírá muzeum vernisáží nové výstavy či expozice. Člověk potkává 
známé, popovídá si, podívá se, něco si příp. i koupí pro radost.  

A pak podle počasí využijeme volné odpoledne. A nesmíme zapomenout na ten polibek pod 
rozkvetlým stromem. Hodně polibků a lásky všem, je nám dnes zapotřebí víc, než kdy jindy.   

Dobrovolník roku, aneb když je za co poděkovat 

Po zavedeném Sportovci roku vzniká v našem městě další anketa: dobrovolník roku. Vyšly k tomu 
pravidla pro nominace. V rámci sportovců se mohou nominovat i kolektivy, týmy. V této anketě 
bohužel ne. 

A právě proto jsem se rozhodl napsat o týmech, které bych nominoval, kdybych mohl. Jsou to místní 
skauti, místní sokolové a ochránci a milovníci přírody z Benáteckého čtyřlístku. Níže se dozvíte mé 
důvody.  

Skauti 

Skauti jsou příkladem pro život v přírodě, pro hodnotné a trvalé kamarádství, zažívají dobrodružství 
na svých výpravách, učí se umění přežít v nehostinných podmínkách, samostatnosti, odpovědnosti              
a v neposlední řadě i pomoci bližním. Skauti mají více jak stoletou historii, významné a odvážné 
předchůdce, žádná totalita jim nepřála.  

Sokolové  

Jedním ze sokolských hesel je „ve zdravém těle zdravý duch“. Sokolové jsou také vzorem kamarádství 
a to i mezi generacemi, realizují skloubení potřeb těla a ducha, zdatnosti a bystrosti, jsou hrdými 
patrioty a vlastenci (v mysli vlast, v paži sílu). Co platí pro skauty, platí i pro sokoly. Více jak 150 letá 
historie, velký význam při budování a obraně republiky, pohnuté osudy odvážných předků v dobách 
vlády totalitních ideologií.     

Ochránci přírody  

Snaží se také pobývat v přírodě, chránit ji, poznat ji, uklízet ten binec po neukázněných návštěvnících, 
pomoct obyvatelům lesa.   

Lidé, z těchto spolků, především ti „tahouni“ dělají svoji práci dobrovolně, zadarmo a s nadšením. 
Jejich jedinou odměnou je spokojenost a radost těch, pro něž se „rozdávají“.  
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Přiznávám, jsem ve „střetu zájmů“: starosta Sokola, otec skautů a kamarád místního hajného. Ale to 
snad všichni vědí. A jde jen o to těm lidem poděkovat za to, jací jsou a co dělají pro druhé. Navíc mají 
velmi dobré základy, mohou být ostatním užiteční i nadále.  

V době současného „chaotického“ světa to chce hlavně lidi, co něco umí, mají úctu k životu a vůli 
k přežití. Mají rádi své bližní, jsou ochotní pro ně, své město, svou vlast něco udělat. Buďme rádi, že 
tu máme malé obyčejné „hrdiny všedního dne“, kteří denně konají mravenčí, dobrovolnou                             
a nezištnou práci.  

Děkuji svým kolegům a kolegyním v Sokole za pravidelnou cvičitelskou a trenérskou práci, za pomoc 
při organizování akcí pro veřejnost, za pomoc (brigádnickou i finanční) při udržování a zvelebování 
naší sokolovny.  

Děkuji skautům ze střediska Povodeň za to, jak vedou děti a mládež ke kamarádství a samostatnosti, 
děkuji Benáteckému čtyřlístku, že sdružuje přírodě pomáhající lidi. 

A v neposlední řadě se sluší poděkovat vedení města, že aktivity těchto spolků podporuje v rámci 
prosazované vize „Benátky – živé město“.     

 

Osobní zpovědi a jiné citové výlevy 

V pasti štěstí 

Jsem šťastný člověk, nestěžuji si, mám skvělou rodinu, přátele, koníčky, snažím se vyšetřit volný čas, 
pobývat v přírodě, hýbat se a číst. Dopřávat si drobné radosti života, život nastavený na „být“, ne 
„mít“.  

Jo, a taky mám práci, dá se říci, že dělám to, čemu rozumím, s penězi jsem spokojen, dojíždění časově 
(a koneckonců) i finančně ujde. Práce je poměrně jistá, jsem již rok a půl státním úředníkem. Dalo by 
se říci: jistota a perspektiva. Přesto červíček hlodá. Jsem příliš svobodomyslný, upřímný, zastánce 
zdravého rozumu a také citu (pro věc). A to jsou vlastnosti, které mi ve výkonu práce překážejí, 
protože občas pochybuji o jejím smyslu. Neumím se ztotožnit s tím, že jsem byť drobnou součástkou 
soukolí, které snad v dobré víře (nebo zlém úmyslu?), hází klacky pod nohy podnikavým, tvůrčím, 
svobodným a méně závislým lidem. Bohužel nám vládne přebujelá, právně nejednoznačná                             
a komplikovaná byrokracie. Na druhou stranu každý si přejeme mít profesionální, efektivní                            
a vstřícnou státní správu. Pomoci k tomu má služební zákon. No, nejsem si jistý, ale uvidíme. 
Personální stabilita je určitě významný prvek, který může vést ke zlepšení.  

Osobně si nemám nač stěžovat. Díky svému věku jsem se dostal na trhu práce k ohrožené skupině 
50+, kde odejít kvůli vtíravému pocitu (ne)smysluplnosti z dobře placené práce je považováno za 
zbytečné riziko, hloupost a nezodpovědnost vůči rodině, ne-li za sobectví. Děti studují a ještě nějaký 
čas studovat budou. Prý musíš to vydržet. Až se děti osamostatní, pak si dělej, co chceš.  

Tak především: musím jen umřít. To ostatní je na tom, zda chci či nechci. Chci podpořit své děti na 
studiích a nechci ublížit své rodině nejistotou příjmu a tím ji existenčně ohrozit. To jsou rozumné 
konstrukce kritického analytického myšlení. Ale co opravdu chci? Na to se, člověče, zeptej svého 
srdce. Asi bych potřeboval aspoň na týden sám do tmy a pak bych (asi) věděl. Existuje ale i jiná 
metoda: co bys chtěl dělat, kdybys to nemusel dělat pro peníze? Učit (vzdělávat), psát a farmařit, 
zahradničit – být co nejvíce venku a spousty poživatin (ovoce, zeleninu, med, vajíčka) si „vyrobit“ 
sám.  

Osvědčilo se mi „netlačit na pilu“, nechat to volně plynout a přijmout to, co přijde. Mám ještě rok, 
pak mi končí pracovní smlouva na dobu určitou (jen tu zaskakuji). Do té doby se toho může hodně 
přihodit, může přijít zajímavá nabídka, můžu najít hlubší smysl své současné práce, atd.  
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Slýchám, že mám štěstí na práci, slušný plat, slušný kolektiv, občas i tvůrčí práce (přednášky, 
posudky), ale odpovídá má práce hlasu mého srdce? Proč se cítím být jakoby v pasti svého štěstí? 

Děkuji… 

Nevím jak vám, ale mně se při napsání názvu vybavila úžasná scénka Luďka Soboty, který děkuje za 
cenu a bere to od rodičů přes praotce Čecha až v neposlední řadě k divákům v poslední řadě. 

Zkrátil jsem to, ale nedalo mi to. Já děkuji blogerům: lašskému cypovi Ladislavu Větvičkovi za jeho 
úžasný místní jazyk, v němž i ta největší cypovina vyzní krásně, humorně a laskavě. Dále děkuji věčně 
nespokojenému důchodci Josefu Havránkovi za jeho krátké, výstižné, sarkastické a ironické glosy, 
které mne vždy potěší a to i v případě, když s názorem autora nesouhlasím. Děkuji i motýlkáři 
Martinu Konvičkovi za jeho nekorektnost a především za možnost přečíst si názory sociologa Petra 
Hampla. Rád (i virtuálně) potkávám lidi, kteří jsou sví, tj. sami sebou. A proto jsem vám všem třem dal 
svůj hlas na Blogera roku.  

Děkuji všem blogerům a blogerkám, které rád čtu. Nacházím zde (u některých) inspiraci i poučení. 
Někde i zarputilost a „čůrání“ proti proudu. Nemusím tomu věřit, ale číst něco jiného, než hlásá 
hlásná trouba mainstreamu, je osvěžující. Když má někdo jiný názor než já, ale nesoudí, i toho si 
vážím a občas přečtu, není na škodu znát jiný úhel pohledu. Zaslepené a vášnivě nenávistné blogy 
občas (omylem) otevřu, ale záhy je opouštím. Jen chudí duchem mají jasno. Moudří vědí, že nic 
nevědí (Sokrates) a Modří už vědí (z dětské televizní soutěže). Správně mělo být mrtví, ale těch se 
nemůžeme zeptat. Snad jen navrátivších se svědků jako např.: kniha Anity Moorjani „Musela jsem 
zemřít“.  

Začít s blogem bylo mé jediné novoroční předsevzetí a tak mám splněno. Bohužel jsem začal v době 
„přechodu“ a tak jsem chvíli tápal. Svoji roli v tom sehrála i moje IT (ne)gramotnost. 

Něco k diskusím aneb proč nejsem online 

Předně omluva: proč se neotevřela diskuse k mé „kravince“ o bizarní reality show fakt nevím. 
Automaticky diskusi povoluji (i díky přednastavenému Ano). Nějak mi to nešlo poslat hned, tak jsem 
publikaci časově posunul. Dnes už ale „na to sere Bílej Tesák“. 

Blog beru jako svůj „e-deníček“ přístupný komukoli, kdo projeví zájem. Jsem za projevený zájem rád, 
vždy potěší poděkování a chvála, ale i zajímavý pohled na věc, připomínka, doplněk. Ihned v diskusi 
reaguji jen občas, záleží to na tom, zda jsem u PC a přihlášen. Vzhledem k tomu, že pracuji v kanclu 
s počítačem, tak ve svém volném čase o počítač ztrácím zájem a jsem tam jen občas, převážně 
v době, když je venku nevlídno či tma. Diskusi se snažím prohlédnout většinou druhý až třetí den po 
publikování blogu a pokud narazím na něco zajímavého, odpovím, nebo poděkuji. Když je příspěvků 
tak do dvaceti, všechny prolítnu, ale nejsem takový masochista, abych se prodíral příspěvky, kterých 
je kolem stovky. Na to není ani čas, ani nálada. Přičemž, jak jsem seznal, někdy si diskutéři vystačí 
opravdu sami. Posléze nereagují ani na téma článku, ani na autora, jen si spolu „vyřizují účty“.  

Jsem rád, pokud čtenáře článek potěší, děkuji za kladné odezvy a všechny upřímné, slušné, vtipné byť 
nesouhlasné reakce. A k těm příp. nenávistným: diplomaticky: „no comment“ nebo po lopatě: „víte, 
co mi můžete?“       

Malé ohlédnutí aneb co mi blog dal a vzal 

Čtyři měsíce na blogu, čtyřicet článků. Mám za sebou minimálně „zkušební dobu“ a mohu se trochu 
ohlédnout zpět. Články jsou různé a také je různá čtenost, karma a reakce. Napsal jsem i několik 
článků, které jsem ani nepublikoval, zejména proto, že dané téma obvykle zpracoval někdo jiný a dle 
mého mnohem lépe než já. 

Také jsem třeba váhal se zveřejněním: to byl např.: článek o tom, proč nechce kníže do důchodu. 
Politické téma je samo o sobě kontroverzní a vyvolává vášně. Navíc knížete jsem volil jako menší zlo           
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a možná by byl prezidentem moudrým a laskavým (ale to je „kdyby“….). Po delším váhání jsem to 
pustil do virtuálního světa a tam už si to žije svým vlastním životem. 

Shodou okolností jsem se následující tři dny k administraci svého blogu nedostal. Pracovně jsem 
prožíval akci kulový blesk (stěhování), následně jsem ani nebyl doma (a tudíž online) a posléze jsem 
nestačil zírat. Docela šok mi způsobila čtenost, karma a diskuse k tomuto článku.  

Inspirací k napsání článku mi byl pohled na pana knížete v televizi. Vypadal unaveně, téměř sešle            
a přišlo mi ho líto. Řekl jsem si, že v zájmu svého zdraví, by se na politiku mohl už vykašlat. A pak tu 
byl obsah té řeči, varování před Putinovým Ruskem beru, ale zároveň určitou bagatelizaci Islámského 
státu nechápu. Připadá mi to, jako bychom na žháře, který si zatím jen pohrává se sirkami                              
a kanystrem benzínu (Putin), chtěli poslat co nejvíc jednotek hasičů, ale na druhé straně                                  
k vzdálenějšímu lesnímu požáru (války v islámském světě) poslali jen požárního preventistu. A já si 
myslím, že správně by to mělo být obráceně. 

Upřednostňuji diskusi tváří v tvář, kdy promlouvá i neformální řeč těla, pohled do očí. To, že se 
s někým shodnu a s někým ne, je přirozené. Upřímně: internetové diskutování mě příliš nebaví, než 
se zaobírat diskusí pod mým článkem, to si na blogu raději přečtu příspěvky kolegů, které jsou pro 
mne inspirativní. Když mne něco velmi osloví, občas krom karmy přidám i pochvalu do diskuse. 

A co mi ten blog vlastně dává? Radost ze čtení a psaní, inspiraci, někdy poučení a zajímavou zpětnou 
vazbu. A co mi bere? Trochu toho času a takové to nutkání ega „podívej se na skóre“ jak jsi 
uspěl/neuspěl. Pozitiva převažují a hlavní je svoboda psát, co chci a kdy chci.  

Zjistil jsem, že dokážu ukojit své ego toužící po vysoké karmě a čtenosti, nicméně nějakou velkou 
radost mi to nepřineslo. Větší radost mám, když se mi povede napsat něco, co moc lidí ani neosloví                
a v diskusi jeden člověk poděkuje, že ho článek potěšil.   

Takže se smířím s nižší čteností i karmou a asi se pokorně vrátím ke společenským nešvarům, 
(ne)fungujícímu státu, filozoficko-duchovním úvahám a snad vtipným glosám, kde je inspirací                       
a scénáristou sám život. Byť další „politickou provokaci“ nevylučuji, stále se najdou věci, které mne 
vytočí a článek z mé mysli vylítne ráz dva. Holt do dalajlámy mám zatraceně daleko. 

Ztraceni nejen na blogu 

Čtenářem blogů (nejprve na aktualne.cz a pak na idnes.cz) jsem tak tři roky. Za tu dobu jsem si 
některé blogery oblíbil a doslova hltal každý jejich článek. Většinou mne nezklamali a každý článek 
mne svým způsobem potěšil.  

Vždy, když jsem nějakou dobu na zdejším blogu chyběl, prostě jsem byl mimo počítač a internet, jsem 
na první (max.) druhé straně blogů nacházel nějakou „pichlavou“ sarkastickou a ironickou glosu 
Josefa Havránka. Ne vždy jsem s ním souhlasil, ale vždy jsem ocenil jeho charakteristický styl.   

A najednou ticho. Pan Josef už přes měsíc nic nenapsal. To, co u jiných je běžné, že si dají delší pauzu 
a čekají na inspiraci, aby nás čtenáře potěšili svým dalším článkem, je u pana Havránka neobvyklé. Byl 
tu přeci skoro každý den, někdy i dvakrát. Pan Josef je mým prvním „ztraceným“. Doufám, že pokud 
je ještě mezi námi, že se za čas objeví. Pokud už se objevit nemůže, tak mu chci touto cestou 
poděkovat.  

Dalším ztracencem je pan Jaroslav Herda, toho jsem také rád četl. Kéž by se vrátil. Pokud se již vracet 
nechce, tak mu také děkuji. Někde v bulharském lese nám zmizel roztomilý podivín z říše „Fantasy“ 
Milan Nový. Přečíst si něco tak neuvěřitelného bylo pro mne přinejmenším zajímavé, byť jsem to 
často nechápal. A pak tu máme další ztracence: František Pillmann, pilný (antisluníčkový) bloger, 
který se nejméně na půl roku odmlčel. Došla inspirace, došla podpora či došla trpělivost adminům? 
Ztratil se (či byl odejit) i přítel Ruska Jiří Vyvadil (komu asi vadil?). Ti posledně jmenovaní mi zrovna 
moc nechybí a nejde při tom o jejich názory (každý nějaký máme), ale spíš o to, že se to fakt nedalo 
moc číst. Jistě by se našlo víc ztracených blogerů, někdo odešel dobrovolně, z vlastní vůle, někdo byl 
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vyhozen z kola ven. Samozřejmě na jejich místa přicházejí jiní (vč. např.: mne). Blog je jen blog. Ať tak 
či tak, jde především o virtuální svět.  

Ovšem jeho součástí jsou i lidé, kteří náš život ovlivňují, protože zastávají vlivné posty. Mně se 
například ztratil z dohledu pan Stanislav Křeček, zástupce ombudsmanky. Pan Křeček publikuje mj. 
své postřehy na blogu aktualne.cz. Jeho názory asi příliš nesouzní s názory veřejné ochránkyně práv              
a tak se paní ombudsmanka snažila svého zástupce mediálně upozadit.  

Dovolím si citovat, co o tom píše sám Stanislav Křeček na svém blogu v článku „Mám právo?“: 

„Od novinářů se dozvídám, že veřejná ochránkyně práv nechala tiskovou mluvčí rozeslat do redakcí 
sdělovacích prostředků výzvu, abych nebyl od novinářů dotazován na žádné jiné názory než na ty, 
které se týkají toho, co mi bylo na úřadě veřejné ochránkyně práv svěřeno. 

Považuji s politováním tento požadavek za nepřijatelný nejen s ohledem na snad obecně sdílené právo 
na vyjadřování vlastních názorů, ale hlavně ze tří zásadních důvodů: 

1. Snad nebude považováno za neskromné, když si dovolím přirovnat tuto situaci k tomu, jako kdyby 
Lékařská komora vyzvala sdělovací prostředky, aby se Cyril Höschl vyjadřoval jen k problematice 
Psychiatrického centra, kde pracuje, nebo kdyby Akademie věd požádala redakce, aby nepublikovaly 
jiné názory Václava Cílka než ty, které se týkají jeho práce v Geologickém ústavu ČSAV. Jistě absurdní 
představa. 

2. Dvacet pět let se zabývám bytovým právem. Napsal jsem a publikoval 6 knih k této právní 
problematice, množství odborných i populárních článků a blogů, účastnil jsem se, pokud jde o tuto 
problematiku, práce na novém občanském zákoníku. Tato problematika mi však nebyla na VOP 
svěřena. Mám proto přestat přednášet, psát a publikovat? Mám vypovědět smlouvy                                          
s nakladatelstvími, pro která píši komentář k jednotlivým ustanovením zákona? Myslím, že nikoliv. 

3. Byl jsem do funkce zástupce veřejného ochránce práv navrhován a zvolen podle zákona stejně, jako 
ochránkyně. Cítím stejnou odpovědnost za pověst a postavení veřejného ochránce práv již proto, že 
jsem se jako poslanec o zřízení této instituce u nás zasloužil. Nepublikuji žádné názory, které by 
snižovaly vážnost a důstojnost úřadu, spíše naopak.  

Respektuji, a vždy jsem respektoval, že za veřejnou ochránkyni práv může vystupovat jen veřejná 
ochránkyně práv a nemyslím, že ve vnímání názorů by ve veřejnosti docházelo v tomto smyslu                          
k nějakému nedorozumění. S mými názory nemusí mnozí souhlasit, a také jistě nesouhlasí, ale trvám 
na svém právu je sdělovat.“  

Paní ochránkyni se mediální upozadění svého zástupce docela povedlo, ovšem, kdo chce, pana 
Křečka si najde. Jak z jeho textu plyne, dokud bude sloužit jako státní úředník, bude loajální i za cenu 
svého dočasného mediálního „ztracení“. A tak se těším, že pan Křeček odejde do důchodu a napíše 
paměti „Jak jsem sloužil pod Aničkou Šabatovou“. A to by mohl být trhák. Možná ještě nemá 
nasbíráno dost materiálu na svůj bestseller, a proto zůstává v úřadě a čeká, čím ještě jeho šéfová 
překvapí (vyděsí) národ. 

Sliby, chyby? 

Slibuji. Slůvko, které zavazuje. Ovšem jak koho. Sliby jsou různé a platí též „slibem neurazíš“, hojně 
využívané politiky ve volbách. Nesplnění (volebního) slibu jde vždy nějak vyargumentovat. Prostě se 
změnily podmínky, nemáme tu sílu to prosadit, brání tomu koaliční partner, atd.  

Někteří slibují věrnost České republice, jejím zákonům, právnímu řádu. Paradoxní je to zejména                    
u těch, kteří ten právní řád tvoří a schvalují nové zákony.  

Slibují poslanci, senátoři, soudci, slibují státní zaměstnanci, vojáci, policisté, hasiči, slibují absolventi 
škol. Všichni ale slibují na svou čest a svědomí, a ne, že budou čestní, svědomití, poctiví a spravedliví. 
Že nebudou pokrytci, lháři a podvodníci. A není právě v tom ta chyba? Na co slibují ti, co čest                            
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a svědomí nemají? Ti hned mají po ruce „právní“ argument k ospravedlnění. Já to sice slíbil, ale to 
nemůže platit, vždyť přece víte, že žádnou čest ani svědomí nemám. 

A pak jsou tu ti druzí, jejichž čest a svědomí jim nedovolí slib splnit, protože je v naprostém rozporu 
s jejich ctí a svědomím.  

Ach jo. Jak z toho ven? Kdepak, člověče, umělecká skupina kominíků s červenými trenkami ti 
neporadí. Zkrátka si slib, že budeš čestný a poctivý hlavně k sobě. Že když nebudeš moct slib splnit, 
tak to řekneš na rovinu a přijmeš důsledky.  

Tak slibuji, vyšlo nedávno z mých úst a stal jsem se „služebníkem“ státu. Toho státu, který tak miluji, 
protože je mým domovem (zde jde o stát ve smyslu země, území a lidi zde žijící). A také toho státu 
(ve smyslu byrokratického aparátu), který zrovna v lásce nemám. A kterému by prospělo: „méně je 
někdy více“.    

Sobota: den radosti 

Soboty jsou u nás doma dny odpočinku. Dny, kdy si děláme radost. Jedeme na výlet, jdeme na 
procházku, jedeme navštívit příbuzné, pořádáme či se účastníme různých akcí, radostně makáme na 
zahradě či jednou za „uherák“ zvelebujeme byt (v tomto případě přichází ta radost později). 

Občas se snažím provětrat kolo. Jezdíme s partou – párkrát ročně (tak 50-60 km za celý den a aspoň 
3x hospoda), s bráchou – párkrát do měsíce (spontánně tak 20-30 km podvečerní okruh se zastávkou 
na pivě). Někdy jedu sám.  

Tak jsem minulou sobotu využil báječného počasí a vyrazil na odpolední projížďku. Namířil jsem si to 
z Benátek n. J. do Čelákovic, přes Starou Lysou a Dvorce. Cesta lesem, pár kopečků na začátku trasy                
a pak mírné klesání směrem k Labi.  V Dvorcích zahlédnu z lesa velké srocení lidí, probíhá nějaká akce 
pro děti a jejich rodiče. Pak potkávám cyklisty, podél trati i rodiny s dětmi na kolech, skupinky pěších 
turistů, sem tam i zklamané houbaře. Mnozí lidé díky hezkému počasí využívají volno v přírodě. 
V Čelákovicích se projedu po nové lávce na druhou stranu Labe, pak podél Labe a jezera Malvíny 
dojedu k toušeňské lávce a zase na druhý břeh a přes Káraný a Otradovice domů. Krásná cesta 
převážně lesem. V Předměřicích n. J. potkávám hasiče, kteří balí své hadice. I tady se konala akce pro 
lidi, na níž se sešli místní. Akce pro děti ten den probíhala i v Benátkách, příští sobotu proběhnou 
další akce. My pořádáme tradiční sokolení a pak vyrazíme na Posezení s burčákem nahoru na zámek.  

Ale vraťme se k minulé sobotě. Po sprše a gáblíku k večeři zapínám televizi. Hlavním 
(propagandistickým) tématům Událostí nevěnuji pozornost (už jsem z nich unaven), ale pak (kromě 
Dnů NATO) mě zaujmou reportáže z velkých měst, kde se lidé baví na ulici, potkávají se, smějí se, 
hrají si.  V Praze, Brně, Ostravě. To je ten opravdový život.  

A v neděli se kouknu na blog: šok ze čtenosti mého posledního blogu, ale také radost z návratu pana 
glosátora Havránka. Také trochu nadějný pocit z Nedělní partie na Primě. Určitě chceme ten pestrý 
současný život v našich vsích a městech zachovat i našim potomkům. Ať kromě strastí také slastí si 
užijí. Tak si to nenechme vzít. 

Já tam to razítko „prdnu“, ať už jde o razítkování jednoduché nebo s mezidechem 

Výše uvedený cimrmanovský citát asi není dokonalý, nicméně jeho užití v názvu napovídá, že článek 
bude o úřednících.  

Má dcera se na začátku své pracovní kariéry setkává s neuvěřitelným byrokratickým šimlem. V červnu 
ukončila studium, v srpnu měla částečně krátkodobou brigádu na dohodu o provedení práce, a aby 
nemusela platit sociální a zdravotní pojištění, přihlásila se na místně příslušný Úřad práce. Žijeme 
v městečku mezi Prahou a Mladou Boleslaví. Dcera sehnala práci v Praze, od září tam pracuje. Musí 
se osobně odhlásit na ÚP v Mladé Boleslavi, donést tam potvrzení, že si brigádně nevydělala víc, než 
je úředně stanoveno a ještě musí doručit zdravotní pojišťovně pracovní smlouvu. Její pracovní doba               
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a čas potřebný na cestu ji neumožňují dostat se na úřady v jejich úředních hodinách. Nakonec 
pracovní smlouvu do kanceláře zdravotní pojišťovny donesl její bratr, který jel do Mladé Boleslavi 
k doktorovi. Musela si vše zařídit sama a nakonec se šiml ustrnul a už stačí naskenovat „papíry“ 
(potvrzení o výdělku) a poslat emailem.  

A stejně si říkám, že si z nás zase dělají legraci. Nebylo snad stokrát řečeno, že úřady si budou posílat 
data samy, na co máme registry, elektronické podpisy? Proč ještě taková buzerace ve formě osobní 
donášky „papíru“?  

A to se ještě dočtu, že vláda chystá další úřady a úředníky. Proboha proč? Jeden důvod bych věděl: je 
potřeba umístit všechny (?) ty mladé absolventy humanitních oborů, práv a ekonomie z prestižních či 
pochybných univerzit, které soukromý sektor nedokáže vstřebat a ani je nechce. 

Abych jen nekritizoval, tak chválím Czech Point a vstřícnost úředníků na malém městě. Zde jsem byl 
vždy profesionálně a s úsměvem obsloužen. Možná je to i tím, že se většinou osobně známe. 

Vánoce bez stresu aneb těšme se na Ježíška! 

Jsme v období adventu. Asi to nedovedu tak krásně popsat jako někteří zdejší kolegové a kolegyně, 
jejichž dílka jsem si s chutí přečetl, pokud jsem takové texty v záplavě jiných našel. Už dlouho jsem na 
žádný nenarazil, tak jsem ho napsal. 

Nejsem konzumní typ (resp. „frontový bojovník“), navíc mám již dospělé děti a tak fronty na 
parkovištích, na košíky a u pokladen nákupních center mne nechávají chladným. Toto „šílenství“ si 
záměrně odpouštím. Také nejsem tím, kdo by nakoupil dárky na Vánoce už v létě a bohužel ani tím, 
kdo by nějaký dárek vlastnoručně vyráběl.  

A tak obvykle týden až dva týdny před Štědrým dnem projdu v městečku obchody, které jsou o 
víkendu otevřené. V zásadě to jde realizovat hlavně v sobotu dopoledne. O adventních nedělích 
člověk spíše narazí na zavřené dveře. Mít otevřeno kvůli pár lidem se nevyplatí. Ale když zastihnu 
otevřený obchůdek, tak je tam minimum lidí, což mi vyhovuje. Nabídka není tak široká, ale vybrat se 
dá a hlavně je to bez stresu, takové příjemné, lidské, poměrně rychlé a tak trochu nostalgické. 

Svým způsobem je to dobročinnost, poděkuji tak těm, kteří měli odvahu pustit se do drobného 
podnikání a navzdory ne příliš přejícím podmínkám vydrželi, nevzdali se. Aspoň maličko jim přispěju 
na živobytí a budu doufat, že příští rok je znovu najdu a navštívím. Malý obchodník je pro mne dnes 
symbolem svobody a odvahy, a proto ho neváhám podpořit. Zde slovy a reálně činem, nákupem.  

Osobně prožívám přípravu na Vánoce bez stresu. Své „vystresované“ manželce se snažím dle situace 
pomoct, nebo se jí aspoň vyhnout. Ne vždy to vyjde a tak občas posloužím jako hromosvod (jí se 
uleví), příp. „komunikaci“ zvládnu nasazením situačního humoru. V každém případě, to i letos 
přežijeme.  

Čas Vánoc je dobou zastavení, je to období zklidnění mysli, období pokoje a lásky. Je to naše důležitá 
společenská a kulturní tradice. A ten malý Ježíšek je náš, nenechali jsme si vnutit ani Dědu Mráze, ani 
Santa Clause. Opět vzdávám hold češtině a její možnosti tvořit zdrobněliny, které zjemňují, zkrášlují. 
Nás obdarovává „čisté“ vánoční dítě, z kterého máme radost. Narozené dítě přináší radost jen tím, že 
prostě „je“. Ježíšek (de facto malý Ježíš) je zároveň symbol zrození, nového začátku.  

Vánoce souvisí i se zimním slunovratem, kdy se k nám vrací Slunce a začíná ubývat tmy. Využijme 
příležitosti, buďme vlídní a buďme spolu se svými nejbližšími. Obdarujme a potěšme je také slovy. 
Říct děkuji a miluji, nic nestojí a přece je nad všechny dary.  
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Až člověka mrazí… 

Nebude to o přirozeném mrazivém počasí, ale o takovém tom pocitu příjemného a nepříjemného 
mrazení zároveň. Když se letmo ohlédnu pár dnů a týdnů zpět, vzpomenu si, čím jsem poslední 
dobou „krmil svou duši“.  

Tentokrát mám na mysli kulturní (umělecké) zážitky, z kterých až mrazilo. V tom pozitivním smyslu 
slova z  tvůrčího zpracování a uměleckých výkonů. Ale jak uvidíte níže, bylo tam i to nepříjemné 
mrazení. 

Začnu knihou historika a spisovatele Vlastimila Vondrušky „Husitská epopej I: Za krále Václava IV (léta 
1400 až 1415)“. Tak si čtu už pár dní příběhy lidí zasazených do té doby, trochu se při tom 
rozpomínám, vzdělávám a uvažuji i o dnešku. 

Také jsme vyjeli do hlavního města za kulturou. Na muzikál Marie Antoinetta, královna Francie. 
Období francouzské revoluce, konce království, poprava krále Ludvíka XVI. a následně i jeho ženy.  

Skvělé herecké a pěvecké výkony a z nich to příjemné mrazení. Avšak dostavilo se i to méně 
příjemné. Člověk si uvědomil, jak původní dobrá idea „volnost, rovnost, bratrství“ se záhy mění 
v nenávist, barbarství, lačnění po krvi. Následník trůnu je dán na převýchovu, někteří dříve chudí, 
bezmocní a bezvýznamní, se stali rázem mocnými, důležitými a časem i bohatšími. 

Nejen francouzská revoluce, ale i doba husitská, původně nesoucí víru a naději v lepší příští, touhu po 
spravedlnosti a rovnosti, ukazuje, že z původní idey posléze zůstala jen ideologie a boj o moc. To, co 
smetlo zpupnost starých vládců, se po chvíli proměnilo ve zpupnost vládců nových. Revoluce požírá 
své děti. A bída z lidí lotry činí. 

A naposledy mrazení televizní: v inscenacích „Případ pro lyžaře“ a „Zločin v Polné“. V té první 
inscenaci David Prachař sehrál výborně roli manipulátora a skvělý, nepřehlédnutelný výkon podal i 
dětský herec, v roli jeho ustrašeného manipulovaného syna. Strach z otce mladého hrdinu dovedl až 
ke skoku z okna (do sněhové peřiny) a jeho (tak trochu) strýčka k zastřelení tyranského otce. Trochu 
mi to připomnělo pana Františka Smolíka, když ve filmu „Vyšší princip“ říká: „z hlediska vyššího 
principu mravního vražda na tyranovi, není zločinem“. A nakonec zpracování „hilsneriády“. Na jedné 
straně poctivá snaha hledat pravdu a spravedlnost, na druhé zalíbení se davu a touha „po krvi“. 

Bezpochyby prožíváme „zajímavé“ období, pravděpodobně transformační. Historických paralel 
najdeme mnoho: od třicátých let minulého století, přes (rychlý a nečekaný) pád sovětského impéria, 
často se mluví i o zániku Římské říše, nakonec i srovnání s dobou husitskou není od věci. Víme, jak vše 
dopadlo.  

Máme šanci tentokrát vyklouznout z historických podobností? Dokážeme si vybrat „nekrvavou“ 
variantu „transformační změny“? A teď nemyslím tu, že se trpně a dobrovolně odevzdáme 
odhodlaným věrozvěstům náboženství míru. Podaří se nám naopak svým odhodláním uchovat 
svobodu, povzbudit tvůrčí činnosti, podnikavost, zachovat lidskou důstojnost a zároveň nás zbavit 
jakýchkoliv nebezpečných ovládacích (dogmatických a demagogických) ideologií a nadbytečných 
parazitů? A půjde to bez boje?   

Naděje tu je vždy. A bojovat bude třeba. Každý především sám se sebou, aby zvítězil nad svou leností, 
hloupostí, chamtivostí, aby se přestat litovat, svádět všechno na druhé, naučil se odpouštět, milovat, 
smát se a žít. Zkrátka aby vystoupil z role oběti, nenechal se ovládat strachem, přijal odpovědnost za 
svůj život, přijal sebe sama.  

Vzory k inspirování tu máme, a je jich na takhle malou zemi poměrně dost. A nejde jen o dávno 
zesnulé, ale i současníky. Je však nutné o nich přemýšlet a hledat je. „Kavárenská“ média hlavního 
proudu nám je moc často nenabízejí, ale občas proniknou i tam. Já je nacházím především na DVTV, 
na you tube, v knihách, v muzice, humoru a třeba i na blogu. A ty „živé“ ve svém okolí.  
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Tak jsem se dočkal stovky… 

Tedy sta článků na svém blogu. Díky počítadlu pod svým profilem, to vím a tak při číslici 99 jsem 
zbystřil a přemýšlel, co s „jubilejním“ článkem. Jubileum je důvod k oslavě, také k ohlédnutí, 
rekapitulaci a poděkování.  

Blog mám skoro rok (v polovině února) a baví mne. Znamená pro mě radost ze psaní, z tvoření                       
a čtení. Občas mám potřebu vylézt s nějakou kravinkou, ptákovinou, které se snad zasmějí i někteří 
čtenáři. Občas si potřebuji „tvořivě“ pohrát s jazykem a také přečíst něco normálního, obyčejného, 
protože jak tušíte, tak jazyk právních předpisů, norem, odborných článků a úředních odpovědí, který 
je mým pracovním nástrojem, je někdy příšerný (tedy aspoň pro mne). Tak si to kompenzuji čtením                
a psaním blogů. Také někdy potřebuji vypustit ventil, zvládnout emoce a s tím mi často pomůže 
„citový výlev“ na blogu. Někdy si zafilosofuji a jindy dám k lepšímu příběh, který přinesl sám život.  

Nechci se moc opakovat a mám i pocit, že už jsem skoro vše napsal. Tak předpokládám, že intenzita 
psaní začne klesat a s přibývajícím světlem budu také častěji off-line. 

Další stránkou blogu je čtení článků ostatních autorů. Není v mých časových možnostech a silách číst 
všechno. Za tu dobu jsem si oblíbil některé autory a snažím se od nich většinu článků přečíst. 
Nacházím zde poučení, inspiraci, humor, tu a tam se poohlédnu po fotkách i básničkách, občas najdu 
i souznění názorů a neotřelý pohled na nějakou aktuální situaci. Na druhou stranu (přirozeně) mám             
i autory (a témata), které nečtu. Ale jsem rád, že tu všichni jsou, protože doplňují tu pestrost                         
a potvrzují, že Gaussova křivka stále platí. Zaznamenal jsem však, že někteří tak nějak sešli z očí, tak 
doufám, že spíše o vlastní vůli, než díky zásahům adminů.  

Diskuse až tak neřeším, snažím se odpovídat u svých článků, většinou reaguji na komentáře, které 
mne zaujmou, někdy obecně poděkuji všem, dám plus komentáři, co se mi líbí a zpravidla mne 
rozesmál.  Mínusy nedávám. U jiných blogerů většinou reaguji kladně (stručným komentářem)                      
a poděkuji, někdy dám jen karmu. Byť si občas (když si čtu v diskusi) říkám, co je to za „blba“, tak 
většinou to vydýchám a raději mlčím. S lidmi, co ostatní chtějí přetvářet k obrazu svému a vnucovat 
jim svůj jediný správný názor, nemá smysl diskutovat. Takže těch vyhraněných diskusí PRO a PROTI, 
se většinou neúčastním.  

Myslím si, že blog idnes.cz zůstává i nadále médiem, kde je užívána svoboda slova i po zpřísnění 
kodexu.  Zpřísněná pravidla jsou v pořádku, pokud povedou k sebekázni a ke zvýšení kvality. Někdy 
však jsou výklady pravidel tak pružné (gumové), že umožňují cenzurní zásahy. Nemyslím si, že by se 
tu děly a pokud už se dějí, tak v nějaké menší míře (příp. tak chytře a skrytě, že to člověk 
nepostřehne, pokud se neozve „potrefená husa“ a pokud není na blogu furt). Spíše si myslím, že za 
občasné problémy a poruchy může „technika a technologie“ (v to počítaje i možné kybernetické 
útoky). Ale znáte to, došlo ke střídání adminů a červíček v hlavě vrtá… 

Pravidelně si kupuji tištěnou čtvrteční MF Dnes, a pokud tam je komentář šéfredaktora Jaroslava 
Plesla, tak musím říct, že s jeho objektivitou jsem neměl nikdy problém. Snaží se psát z nadhledu, 
neaktivisticky. Také se mi líbilo, jak minulý rok zhodnotil ve svém komentáři redaktor Milan Vodička: 
svět přirovnal k letadlu, které nikdo neřídí a všichni chtějí do kokpitu a používají při tom tvrdé lokty.              
A co se mi líbilo nejvíc? Že napsal: „politická korektnost je jen mladší sestrou socialistické 
uvědomělosti“. Tak snad politicky korektním soudruhům začíná zvonit hrana a „mladší sestra“ bude 
následovat osud své „starší sestřičky“.   

 

Zvířátka 

Máme rádi zvířata…  

…protože jsou chlupatá a mají hezkou srst. Vzpomněl jsem si na starou písničku. Zvířecích miláčků je 
přehršel, najmě psů a vyrostl z toho pěkně velký byznys.  



86 
 

Máme doma také psa, fenku šiba inu, Japonku, vypadá jak liška. Během osmi let jsem její přítomnosti 
přivykl. Když přišla manželka a syn (dceři to bylo jedno), že si pořídíme pejska, dlouho jsem pořízení 
psa odmítal. Psa do paneláku, dovedeš si představit, jaký to bude chudák! A ty panelákové 
(postelové) chlupaté „krysy“ já za psa nepovažuji. Dva roky jsem odolával a navrhoval alternativu – 
ještě si můžeme pořídit třetí dítě. Vždyť těch zvířat doma máme dost (papouška, anolise, akvarijní 
rybičky). Nestalo se, nakonec jsem svolil. Pejskařem jsem se nestal, navíc naše fena je v tomto směru 
geniální – má ráda lidi (až na pár výjimek), ale nesnáší psy (až na pár výjimek). Což mi poskytuje 
výbornou možnost se s pejskaři nebavit, obvykle si vystačím s úsměvem a pozdravem. Nerad ji 
venčím, zejména když jsem v časovém presu, to ji občas i nadávám, a pokud mě nějaký pejskař slyší, 
asi mne proklíná. Na druhou stranu rád s ní chodím na dlouhé jedno až dvouhodinové procházky do 
přírody, ujdeme tak minimálně čtyři, nebo až osm kilometrů. Pokud bych vyrazil do přírody sám, bude 
si žena ťukat na čelo, takhle je to pro mne pohodlné, jdu de iure kvůli psovi, de facto kvůli sobě. 
Raději bych šel s mladou dvounohou kočičkou, ale vzhledem k tomu, že patřím do kategorie „vrať se 
do hrobu“, stačí mi postarší fena.  

Stejně je pro mne nejkrásnějším psem ten divoký, svobodný, volný – totiž vlk. Zpráva potvrzující 
výskyt vlčí smečky s vlčaty v CHKO Kokořínsko resp. v oblasti Máchova kraje (Doksy-Bezděz-Bělá p. 
Bezdězem) se pro mne stala jednou z nejlepších událostí loňského roku.  

Přestože, hlavně díky synovi, se náš chov domácích zvířátek rozšířil o další druhy (želvy, korálovka, 
raci, sklípkan, aj.), tak nejraději prožívám krátké okamžiky, kdy vidím živočichy ve volné přírodě. Na 
svých toulkách vždy někoho potkám a nejhezčí na tom je, že dopředu nevím koho. Ještě je máme, tak 
si jich važme a neničme jejich přirozené prostředí.   

Zubři, aneb když cíl je blízko 

Tímto ekologicko-cestovatelským článkem se vracím do vánočního období.  Jarní počasí na Štěpána 
2015 a také nevyhnutelný větší vánoční příjem energie nás přiměl k jejímu výdeji formou delší 
procházky.  

Cílem cesty byli zubři, kteří se nedaleko našeho domova zabydlují na bývalém (více jak 20 let 
opuštěném) vojenském cvičišti. Pobyt vojsk (od roku 1904) a především tankové cvičiště dislokované 
okupační armády spolu s nepřítomností intenzivního zemědělství vytvořil stepi, které byly domovem 
nejen vzácných rostlin, ale především vzácných bezobratlých (motýlů a brouků) a menších 
obratlovců.  

Území, přes snahu zřídit tam přírodní rezervaci s ekologickým managementem udržování stepi, což 
by zaručilo kosení, spásání, příp. občasné projetí vojenské techniky, zůstalo napospas přírodě. Tak 
začalo přirozeně zarůstat nálety a dnes je tam nepřehlédnutelné množství keřů, především hlohů. 
Tím se ale (oproti stepi) ochudila druhová skladba rostlin a živočichů. 

Nakonec po různých peripetiích se prosadilo a začalo realizovat řešení: pořídili se velcí kopytníci: 
divocí koně, pratuři a zubři, od nichž se očekává, že budou spásat trávu a keře a postupně se navrátí 
step a s ní i bezobratlí. Tento cíl je však daleko.     

V současné době jsou dvě oplocené plochy, jedna přiléhá k Milovicím, kde jsou koně a pratuři, druhá 
se nachází nedaleko Benátek nad Jizerou, kterou osídlili zubři a koně. 

Cíl naší vánoční vycházky byl: projít se a při té příležitosti možná najít zubry. Vyrazili jsme pěšky do 
místní části Kbel a odtud kousek lesem a poměrně brzy jsme narazili na plot i na lidi. Po krátké cestě 
podél plotu jsme viděli i všech sedm krav zubra, jak se v klidu pasou blízko plotu a tak trochu jsme je 
podezírali, že pózování lidem k natáčení a focení jim dělá dobře. Tak jsme se pokochali jako v ZOO, 
prohodili pár slov se známými, které jsme potkali a zvažovali kam dál. Zda se vrátit nebo jít dál podél 
obory. Šli jsme dál, ale cesta byla blátivá. Viděli jsme, že areál je docela rozlehlý. Prosadil jsem si, že 
ho zkusíme obejít, ale to nakonec bylo zamítnuto, neboť cesta bahnem nebyla pohodlná. A tak jsme 
se vrátili ke golfu, prošli okrajem hřiště, vylezli na silnici naproti skládce a průmyslové zóně a po silnici 
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došli domů. Přesto procházka i něco energeticky vydala, strávili jsme na ni skoro tři hodiny a ušli tak 
osm, možná devět kilometrů.   

Pro ty, co to zde neznají. Na území bývalého vojenského prostoru na benáteckém katastru vyrostla 
skládka a průmyslová zóna (z vojenského tábora) a přírodě blízké golfové hřiště. Vše se nachází 2-3 
km od města. Za městskou částí Kbel byla v bývalém vojenském prostoru vybudována motokrosová a 
později i bikrosová dráha. Většinu území však tvoří lesy, protkané lesními cestami, vedou zde 
cyklotrasy a také značená turistická stezka. Ideální pro krátkodobou příměstskou rekreaci a relaxaci. 
Skvělé na tom je, že autem se dostanete maximálně k závoře. Další skvělou zprávou je, že už letos 
propojí Benátky a Milovice cyklostezka, která povede kolem obory ke golfu a po průjezdu 
průmyslovou zónou se dostanete na kole lesem bez provozu aut až do Milovic.  

A když jsme u těch zubrů a aut, tak výborné je, že se k nim dá dojít z několika stran, ale pouze pěšky či 
na kole. Autem byste se tam neměli dostat. Teď byste asi zapadli a pak tam bude zákaz díky 
cyklostezce. Smutná zpráva pro carholiky. 

 

Povídky a poezie 

Jednoho dne cestou z práce (letní povídka) 

Vedro. Přes třicet stupňů. Naštěstí do mého kanclu nejde přímé slunce. Zírám do počítače, otevřen 
powerpointový soubor s prezentací, na které pracuji. Seminář je až za tři týdny, ale příspěvek do 
sborníku musí být odevzdán pozítří. No tak se pochlap, člověče, říkám si, vždyť už to skoro máš. To je 
sice pravda, to základní tam je, ale něco tomu stále chybí, chtělo by to něčím „opepřit“…. Crrr… 
z myšlenek mě vytrhne telefon.  

Šéf. Příkře: „už si čet můj email?“ „Ne, furt makám na té prezentaci…“ „To počká, teď musíme 
přednostně řešit jiný problém. Ujasni si priority“.  Já, na rozdíl od Tebe, už mám celkem jasno, 
pomyslím si… ale nahlas řeknu: „podívám se na to a dám Ti vědět“. „Hned?“ šéfův hlas v telefonu sice 
vyjadřuje otázku, ale já vím, že na konci je místo otazníku vykřičník. „Jistě“, odpovím jízlivě a otvírám 
email. No jo, zase ta stejná „sračka“, co jsme už řešili minulej tejden. Furt dokola. Manažerskej 
záchvat. Proboha, proč ti nejvyšší nechápou, že už ty lidi tak lehce neoblbneme, obracejí se na 
Sdružení spotřebitelů, jsou schopní volat Novu, diskutujou na facebooku… a kromě toho těch hlupců 
není nekonečný množství.  

Tak, jo. Tentokrát mu to řeknu. Ať si mě třeba vyhodí! Odhodlán klepu na dveře. Nikdo se neozývá, 
opatrně otevírám dveře, nakouknu, šéf nikde. Zeptám se jeho sekretářky Janičky. Napadne mne: 
jestlipak taky dře jako kůň jako jiná paní Jana… „Šéf tu není, pane inženýre, odjel s nejvyšším na oběd, 
překvapivě přijeli z centrály. Taková nečekaná přepadovka“, sděluje sladce Janička, která své oči na 
okamžik zvedne od nejnovějšího smartphonu. 

Ti z centrály sem jezdí nějak často. Pohrozit, podojit. Jenže dojné krávě cecíky pomalu vysychají. 
Takto zamyšlen, vejdu do své kanceláře. Vedro k zalknutí, pustím větrák a zadívám se na prezentaci              
a přidávám nový snímek s hesly: 

- Lidi opravdu tomu věříte? 
- Na základě těch blábolů si opravdu chcete koupit ten nekvalitní šunt? 
- K čemu to potřebujete? 
- Vykašlete se na to, jděte domů k manželce, dětem 
- Jděte do lesa, sportovat  
- A nepodporujte ty tupé a nenažrané manažery… 

Jak koukám, tak prezentaci jsem skutečně opepřil. Tak ještě uložit. Šéfovi jsem na email 
neodpověděl… Počkat, on se jen tak nevrátí. Balím, vypínám počítač, větrák. V tesilkách, polobotkách 
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a propocené košili opouštím kancelář, nenápadně procházím chodbou ke schodům a za chvíli na 
vrátnici opouštím i budovu.  

To budou doma koukat, že nepřijdu až večer, ale budu doma, než se vrátí děti ze školy a manželka 
z práce. Sedám do vlaku a vydávám se na pravidelnou cestu domů. Ještěže ty Cityelefanty mají 
klimatizaci. Pařit se v tomhle vedru v motoráčku, tak nevím. Vlak vyjíždí na čas, avšak kousek za 
velkoměstem zastavuje v polích. Za chvíli si začnou lidi ulevovat a stěžovat. „Kde je ten průvodčí? 
Proč tady trčíme? Co se stalo? Stihnu přestoupit?“ Cestující se chápou svých mobilů a domlouvají se, 
co dál.  

Teprve teď si všimnu dívky naproti. Asi studentka, a hezká. Minisukně,  štíhlé nohy, upnuté tričko bez 
podprsenky. Černé havraní vlasy, tak akorát dlouhé, rozpuštěné. Symetrická tvář, rozpustilé, ale 
upřímné tmavé oči, bezstarostný úsměv. Osmělím se: „slečno Vám to nevadí, že tady stojíme?“ „Ne, 
já nikam nespěchám. Začínají mi prázdniny a tak jsem sedla do prvního vlaku, … vše co potřebuju, 
mám v batohu“. Zírám nejen na tu příjemnou krásu, ale hlavně na tu bezstarostnou duši. „Tak to Vám 
můžu jen závidět, já se dnes utrhl z práce dřív, abych byl dřív doma, a vypadá to, že tam budu jako 
obvykle“.  

Přichází průvodčí: „spadla trolej, budeme tu čekat na motorovou lokomotivu, která nás odtáhne na 
nejbližší nádraží. Tam by měla být zajištěna náhradní autobusová doprava“. Většina cestujících sice 
brblá, ale pomalu se smiřuje s čekáním.  

Ovšem má okouzlující spolucestující se zeptá průvodčího, jestli by jí neotevřel dveře. Průvodčí se jde 
domluvit se strojvůdcem, po chvíli se dveře otvírají a z vlaku nás několik vystoupí. Dívka se na mne 
usměje a zeptá se: „neznáte to tady?“  

Rozhlížím se a rychle se orientuji. Tak do civilizace to není daleko, po kolejích tak čtyři kilometry, ale 
to se jde blbě. A pak mne napadne jiná rada. „Vidíte támhle ten lesík? Musíte jít asi tak 300 metrů 
přes pole a pak narazíte na turistickou pěšinu. Kousek za lesem je Horní Lhota a tam mají i hospodu. 
Polreich by Vám ji asi nedoporučil, ale nějakou tu tláču, pivko a možná i guláš tam mít budou“ ujmu 
se role průvodce. „Tak fajn. Jdete taky tam? Promiňte, Katka“, podává ruku, „Honza“, stisknu ruku             
a galantně ji políbím. Nakukovat do výstřihu se nemá, ale ubraňte se tomu. Tak tedy společně 
vyrážíme, … ach ty polobotky … Katka navrhuje: „Tak si je sundej“, nenuceně přejde na tykání. „Tak 
jo, ale kam je dám?“ „Ukaž“, bere do rukou mé starší, ale dosud plně funkční polobotky a hází jednu 
po druhé do vzrostlé pšenice. „Neblbni, jak půjdu dál?“ „Přeci bos, jako já, ne?“ „Tys neměla na sobě 
boty?“ „Toho sis nevšim, viď. Jó, vy starší páni, na dlouhé nožky a bradavky zíráte, ale bot si ani 
nevšimnete. Mám je pro jistotu v batohu“ suše konstatuje Katka, zatímco já si.. au, au, au, …do 
prdele kamínek… zvykám na chůzi bosky. Za pár minut mi to ani nepřijde. Ještě před lesíkem je malý 
rybník. „Jé, vykoupeme se“, vykřikne nadšeně Katka, odhodí batoh, svlékne tričko, minisukni a jen 
v kalhotkách mizí v rákosí. Mám tam taky vlézt, uvažuji, já obtloustlý starší pán. Sakra, chlape, uvolni 
se. Pracovní aktovku pokládám vedle Katčina batohu. Chvíli zápasím se svlečením tesilových kalhot, 
košile jde hned a ve slipech vyrážím do vody. Voda je osvěžující, je zde sice bahno, ale poměrně hned 
hloubka a dá se plavat. Za chvíli Katku doženu, koukám, jak rozráží vlnky kolem sebe a přejde na mne 
i její radost. Po osvěžení vylézáme z rybníka, můj pohled spočine na jejích malých pevných prsou                    
a pak vedle sebe ležíme skoro nazí v trávě, čekáme, až uschneme a já poslouchám Katčino žvatlání                
a občas se pokochám jejím nádherným tělíčkem.  

Po uschnutí se oblečeme a vyrazíme přes les do hospody. Už máme hlad. Dáme si pivko a něco 
k snědku. Už je skoro večer. Přemítám, mám zavolat ženě, že se zdržím, že mě šéf poslal na služebku 
na druhý konec republiky…kde si teď koupím nové boty… mám zkusit si něco začít s Katkou…jednu 
kouzelnou noc? Ze snění mne vytrhne Katčin mobil. Z tváře jí zmizí úsměv, zvedne mobil, chvilku 
poslouchá a pak mluví: „Michale, nežárli, jsem v hospodě s Honzou… cože, … neslyším… jó, kdo je 
Honza?“, spiklenecky na mne pohlédne a do telefonu: „takovej správnej starej neškodnej chlápek 
z vlaku,… co?, … jo v jaký hospodě… nevím, tady maj jen jednu… jak se to tady jmenuje?“ „Horní 
Lhota“ vypomohu. Katka název zopakuje a pak zavěsí. 
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Tak starej neškodnej, …pomyslím si: možná by ses divila, děvenko… Ale co, starej kocour už se 
namlsal dost. I jen pohled stačí. Kouknu na Katku, zdá se mi, že trochu posmutněla, zvážněla. V tu 
chvíli se naše pohledy střetnou a ona vybuchne smíchy. To je nakažlivý. Rozesměju se taky. 
Vypadáme jak blázni, smějící se blázni, starší pán a krásná slečna. „Tak, co Katko, jak zakončíme 
tenhle nádherný, bláznivý den? Já už jsem se dlouho necítil tak skvěle. Co si dáš? Já mám chuť na 
drsoně“. „Na drsoně? Co to je?“ „Fernet, bez příchuti, ten citronový je jasoň“. „Pane vrchní, tak 
jednoho drsoně a jednoho jasoně“, směje se Katka.  

Čas se krátí a při druhé rundě přijede Michal. Už od dveří řve na celou hospodu: „Kateřino, jedeme 
domů, přestaň kecat s tímhle dědkem….“, zarazí se, já rovněž. „Teda Honzo, Tebe bych tu nečekal“. 
„Já Tebe taky ne, šéfe“. Katka překvapeně: „vy dva se znáte? No, to je teda gól“. A znovu se smějeme. 
Jen my s Katkou.  

Do toho Michal vážně: „doufám, že zítra to v práci probereme a žes na něco přišel“. „Jó, hodíš mne 
teď domů, mé ženě řekneš, že jsme se v práci zdrželi. A do práce nepřijdu.“  

„Tak si vem den volno, vrhnem se na to pozítří“. „Ani pozítří, ani popozítří. Už nikdy, odcházím, už 
nechci dělat takovouhle práci. A jestli Ti můžu radit, tak ty se vrhni tady na Katku. Ani nevíš, jakej 
poklad máš doma. A já vlastně taky. Nebuď tak upnutej a uvolni se trošku… Výhodou šéfů je, že mají 
vyšší plat, tak si svého nadřízeného postavení vůči mně ještě naposled užij.  Až zaplatíš, můžeme 
vyrazit“.            

Anděla, děti nemaje… 

Poprvé se pouštím do básnění, leč lyrické to není. Jen taková rýmovačka, umělecky pěkná průjem.  

Vypořádal jsem se s perexem a omluvil poetickým duším. A teď shrnutí ve verších (a prostých rýmech) 
jednoho věčného a vděčného blogerského tématu. 

Anděla, vlastní děti nemaje, 

pozvala děti pouště do ráje. 

Nejprve ji dojaly,  

že pozvání přijaly. 

Přicházejí z velké dálky, 

chtějí prchnout z hrozné války, 

také z chudoby a bídy,  

kdopak jejich kroky řídí? 

Přijelo jich ale moc,  

vezou s sebou i nemoc. 

Už nám zaplnily prázdný dům, 

zbytek pošlem k sousedům. 

Mělo to jít lehce, 

jenže soused nechce. 

Sousede, konec legrace,  

nedostaneš dotace! 

Na ty já vám prdím,  

rád si v klídku smrdím. 
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Nežli vaši koblihu,  

naložím se do lihu! 

Tímto (asi) končím a s tématem se loučím. Ono stejně ustupuje, psavce asi unavuje. Nebo články 
neprochází, neb do koše je někdo hází?  

Naštěstí stále platí: „kdo s čím zachází, tím také schází“.  

Jak autor věda-nevěda přechodník špatně použil 

V neumělém básnění zde nedávno zveřejněném jsem do rýmu využil přechodník a ani jsem 
nepřemýšlel, zda správně či nesprávně. Prostě tak se mi to hodilo do rýmu a honilo v hlavě. 

V básnické zkratce jsem se vypořádal s tématem „migrační krize“.  A hle v diskusi jsem dostal „čočku“ 
za přechodník. Správně mělo být „Anděla nemajíc“ či „Anděl nemaje“ a já (v dobré víře „básnické 
licence“) použil chybné „Anděla nemaje“. 

Už neobhájím, zda jsem chybu udělal vědomě či nevědomky. Zajímavé je něco úplně jiného. Totiž to, 
jak si utváříme názor na něčí text a hned víme (spíše se domníváme). Tak schválně, kdo si myslí, že 
autor: 

a) je hloupý a udělal neodpustitelnou gramatickou chybu 

b) udělal chybu schválně, jinak by se mu to nerýmovalo  

c) je geniální, protože takto vyjádřil, že dotyčná je vlastně chlap a já jsem chytrý, že jsem to odhalil    

d) to takhle napsal a basta, je jedno, zda schválně, či chyboval 

Na tomto příkladu vidíme, že výklady a úhly pohledu na stejný problém, jsou různé. Je to tak dobře. 
Ať si každý vybere, čemu chce věřit. Upozornit autora na chybu je vhodné a svědčí o pozorném čtení. 
Pokud to člověk napíše slušně a vtipně, autor to zpravidla ocení. Mne tedy překvapila znalost 
přechodníků, to jsem opravdu netušil.  

Kdysi (za studií) jsem byl „členem“ recesistického spolku SPPAPAPPS (Spolek pro praktickou aplikaci 
přechodníků a podobných problémů slovesných). Pravděpodobně jeho osvětová činnost se v dalších 
letech významně rozšířila a pokračovatelé otců zakladatelů nezaháleli. 

Tereza, nešťastná matka 

Tereze je třiapadesát. Porodila tři děti. Žije na předměstí Bagdádu. Už 21 let. To sem přišla 
s Ahmedem. Jo, Ahmed to byla láska. Je stejně starý jako Tereza a teď už má třetí ženu. Je jí 21. 

Když bylo Tereze 21, studovala žurnalistiku v Praze. Holka ze střediskové obce na Vysočině. To 
muselo být ještě za komunistů. Na fakultě se jí moc líbil jeden asák. Byl jen o pár let starší než ona. 
Holky mu nadbíhaly, také Tereza se snažila ho zaujmout, byla hezká holka, taková akorát. Tenkrát 
před 15 kily. Jenže pan pedagog se vyhýbal pohledu do jejího výstřihu a odmítal všechny návrhy                  
a pozvání. Až jednou ho viděla, když byla s holkama v restauraci. Seděl u stolu v rohu s mladíkem                    
a mohl na něm oči nechat. Pochopila. Škoda, ráda by s někým chodila. Panna už nebyla. Stalo se to 
v posledním ročníku na gymplu. Chodila tenkrát s Karlem, traktoristou z jejich vesnice. Takovej 
primitiv, ale s prezervativem to uměl. Uvědomila si Tereza. Díky tomu nepřišla do jiného stavu jako 
některé její spolužačky. Ještě, že se dostala do Prahy, tady je ten pravý život. 

A tady taky potkala Ahmeda. Ale to bylo až po revoluci. Skončila školu, pokoušela se o pár vztahů, 
které skončily neslavně a dneska si na ty kluky ani nevzpomene. Po škole nastoupila do krajského 
deníku. Praha to sice nebyla, ale krajské město na Severu bylo stokrát lepší než díra na Vysočině.  

Šéf deníku byl samozřejmě kovaný komunista, redakci vedl autoritativně. Tereza se mu líbila, 
dostávala lepší práci i odměny a tak se stalo, že ženatému čtyřicátníkovi podlehla. Táhla to s ním dva 
roky. Bydlel na vsi, ale ve městě měl garsonku, protože často pracoval do noci a bylo nebezpečné jet 
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unavený domů. Jeho manželka si o tom myslela své. Do garsonky nastěhoval Terezu. Sliboval ji, že se 
rozvede, ale skutek utek. Tereza uvažovala, že vysadí antikoncepci, ale nakonec se rozhodla, že si ho 
nejdřív vyzkouší. A tak mu oznámila, že s ním čeká dítě. Rozzuřil se, řval, ať jde okamžitě na potrat. 
Terezu to vyděsilo, vmetla mu do tváře, že si to vymyslela. Hádali se, nakonec ji vyhodil z garsonky. 
Protože neměla kam jít, nechal ji tam a odjel uprostřed noci domů. Bylo jasné, že spolu nemohou ani 
pracovat. Zachoval se velkoryse, přes vlivné známé ji pomohl k místu v prestižním celostátním deníku 
a odškodnil ji tak, že si tenkrát v Praze mohla koupit malou garsonku. 

V Praze potkala Ahmeda. Věnovala se kariéře, v práci si s nikým nezačínala. Obletoval ji tenkrát 
hubený brýlatý uhrovitý mladík, ajťák. Byl o něco mladší. Vždy si našel nějakou záminku, jak se jí vlísat 
do kanclu. Byl hrozně nesmělý. Jak se jen jmenoval, Pavel? 

Vlastně díky němu se seznámila s Ahmedem. Na večírku si dodával odvahy, že ji vyzve k tanci. A tak si 
v baru dával jednu vodku za druhou. Tereza se začala nudit a zašla k baru. Pavel už ležel tuhej na 
baru. Všimla si barmana, vysoký, štíhlý, trochu snědý. Že by cizinec? Představil se roztomilou češtinou 
a ukázal na Pavla. Společně ho odklidili. Po pár sklenkách se Tereza rozhodla jít domů. Ahmed si to 
zařídil tak, že ji mohl doprovodit. Ostatně neměl kde spát, v jeho kumbálu chrápal vodkou zmožený 
Pavel.  

A tak se spolu s Ahmedem procházeli Prahou, skončili v její garsonce a její posteli. Ahmed byl pozorný 
milenec, prostě orientální romantika. Zamilovala se jak nikdy předtím. V Praze bylo blaze, až se 
rozhodl navštívit svou rodinu a že ji vezme s sebou. Těšila se na výlet. Letěli do Bagdádu. Zpočátku 
nádhera. Byla středem pozornosti, opečovávaná. Byla přece na dovolené. Ovšem dovolená se 
protáhla, přišla svatba a po svatbě první dítě. Bylo jí už skoro 33. Syn. Pojmenovala ho po otci, 
Ahmed. Po třech letech přišel druhý syn. To už taková idylka nebyla. Byla však smířená, přijala islám a 
měla klid. Nechtěla dát synovi jméno Mohamed. Nakonec si prosadila jméno Alí. Říkala mu Aleš, po 
svém dědečkovi, ale tajně. Pak ještě přišla na řadu dcera. To už jí bylo 39. Byla stará a tak si Ahmed 
přivedl mladší manželku. Tak jako jeho otec, jak to prostě tady bylo zvykem.    

Když bylo mladému Ahmedovi 15, poslali ho do výcvikového tábora. Obrečela to, ještě více se upnula 
na své děti. O své rodině v Čechách nevěděla nic, žijí ještě rodiče? Věděla, že otce ranila mrtvice, od 
té doby byl na vozíku a maminka se o něj starala.  Už nevěděla, že tátův stav se postupně zlepšil a že 
loni zemřela maminka a že otce si vzal k sobě jeho syn, její bratr. Poslední dopis, který dostala, 
oznamoval, že jejímu bratrovi se narodil syn. To bylo tak asi rok před narozením jejího Alího. 

Mladší Ahmed se v 17 odpálil v autobuse v Tel Avivu. S sebou vzal dva lidi, jednoho Žida a jednoho 
tam žijícího Araba. Prořvala celou noc. Její muž spolu s jejími tchýněmi a spolumanželkami oslavovali 
Ahmedovo hrdinství, jen litovali, že jich zabil málo. Přiblížily se Alešovy patnáctiny. Tereza se 
dozvěděla, že má následovat svého bratra. Byl to citlivý hoch. Pomohla mu utéct a na cestu mu dala 
zlatý přívěšek po své babičce. Alímu se podařilo ji vzkázat, že je v Evropě a že už našetřil na cestu do 
Ameriky, kde se líp ukryje. A tak její druhý syn se ukrývá někde v Americe. Snad žije a má se dobře. 
Nic o něm neví.  

Zbyla jí jen dcera. Tereze dovolili pojmenovat ji Anna, je to přeci jen žena. Aničce bude za pár měsíců 
čtrnáct, včera se vdávala a dnes se stěhuje do rodiny svého manžela. Ten je jen o tři roky mladší než 
Tereza.  

Tereza bere do ruky pás a připevňuje si ho na tělo a pak navléká burku. Jak by se asi vyvíjel její život, 
kdyby zůstala s Karlem? Ten traktorista si vzal určitě nějakou Máňu od krav, dnes je z ní tlustá 
machna a mají spolu dvě nebo tři děti. Ve skutečnosti je Karel, vyučený opravář zemědělských strojů, 
dvaadvacet let ženatý s vedoucí místní pošty. Je šikovný, pracovitý, má rodinnou firmu a postavil 
dům. Jeho Eva je stále pohledná, ona to byla takovej diblík, sotva 50 kilo. Něco málo přibrala, ale furt 
jí to sluší. Syn je šikovný po něm a samozřejmě rozumí i těm internetům a dokonce mu založil 
webové stránky. Dcera studuje. Na Terezu dávno zapomněl. Je šťastný. 
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Tereza ještě vzpomněla na Pavla. Co asi dělá? Pavel Terezu opravdu miloval, nešťastně. Po jejím 
odjezdu do Iráku neunesl tíhu života a skočil z Nuselského mostu. 

Tereza si upravila burku a vyráží na bagdádské tržiště. Petr, její synovec, je voják. Slouží v Iráku. Právě 
má volno a chystá se navštívit tržiště v Bagdádu. V tuto chvíli ještě netuší, že se tam osudově setká se 
svou tetou.        

 

Doslov 

Co říci závěrem? Pokud jste dočetli až sem a aspoň něco se vám líbilo, trochu jste se pobavili, možná               
i trochu poučili a trochu zamysleli, má tato práce smysl. 

Pro mě osobně má smysl hlavně v tom, že psát mě baví. A nejlepší radost je z toho, že člověk svou 
radostí může přinést radost i někomu druhému. 

Tak doufejme, že radost, humor, smích i láska jsou „nakažlivé“ a přes tato psaná slůvka lidi propojí                
a zpříjemní jim život.  

Samozřejmě aktuální novinky a to, co se sem nevešlo, naleznete na mém blogu: 

http://jtichy.blog.idnes.cz/  

A také ve Zpravodaji Benátecka (možno i elektronicky na www.benatky.cz)      

 

http://jtichy.blog.idnes.cz/
http://www.benatky.cz/

