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Ptákoviny 
EU zavede povinný zimní spánek 

V rámci boje za klima a v duchu zeleného údělu navrhuje EU zavést pro Evropany zimní spánek. Sníží 
se tak emise skleníkových plynů o 25 až 30 %.  

Pokud bude více jak polovina obyvatel Evropy v hibernaci přes zimní období, sníží se spotřeba, nebude 
potřeba tolik energie a sníží se i výroba potravin. Uhelné a jaderné elektrárny se budou moct zavřít 
dříve, než je původně plánováno.  

Zároveň se tím EU vyhne případným zimním black-outům. Nové nařízení o zimním spánku současně 
řeší i přechod letního a zimního času. Nadále bude platit jen letní čas, protože přes zimu bude většina 
obyvatel spát.  

Také se počítá s tím, že část obyvatel odletí do teplých krajin. Budou to převážně ti, kteří z těchto krajin 
do Evropy přicestovali s pomocí speciálních cestovek. Aby tyto cestovky měly zajištěny i další příjmy, 
tak na jaře je přivezou zase ze zimovišť zpět do Evropy.  

Také se nebudou muset rušit Vánoce, protože většina obyvatel, kteří je vyžadují, bude tou dobou spát. 
A naopak ti, kteří proti tomu protestují, budou ve svých zimovištích, čili v teplých krajinách. 

Jak to jen zařídit, aby lidé na podzim ulehli a spali až do jara? Už jsou vyčleněny zdroje na reklamní 
Megakampaň s názvem: „Zimní spánek – Tvůj nejlepší přítel“ a navíc EU nenechává nic náhodě. Ve 
spolupráci s proslulými vědci z nejmenované, ale osvědčené, farmaceutické firmy a za pomoci peněz 
známých (a osvědčených) mecenášů vyvíjí novou hibernační pilulku. Ta bude uvedena na trh, jakmile 
vyjde nařízení EU v platnost. Léková agentura EMA je připravena hibernační pilulku podmínečně 
schválit.  

EU počítá i s odporem a protesty některých Evropanů, proto již zřídila na úrovni EU nový Úřad pro 
kontrolu a řízení hibernace a na úrovni členských států se chystá zřízení poboček. 

Evropská komise jako předvoj pokroku a všeobecného blaha, tentokrát předpokládá, že se nové 
nařízení o zimním spánku bude většině lidí líbit a každoročně se budou tvořit fronty lidí na hibernační 
pilulku, s níž lidé snáze překlenou nepříznivé zimní období. 

Pro úředníky, kteří budou bohužel tvrdě pracovat přes celou zimu, neboť dodržování nařízení je třeba 
bedlivě kontrolovat, budou připraveny na základě výjimky a povinné certifikace subjektů v provozu 
certifikované služby jako restaurace, penziony, kadeřníci a lyžařské areály. 

Milujeme EU: vše pro naše dobro a kvalitní zimní spánek. Již brzy! 

Je třeba vyhodit z médií Dagmar Honsovou 

A proč vlastně? Milá dáma, hezká, s příjemným obličejem. Ale už je jí moc, a navíc to škaredé počasí, 
které nám pořád předpovídá. 

Když už to vypadá, že bude hezky, paní Dagmar nás zpraží. Dobrá, televize mají různé rosničky (vč. 
mužů samozřejmě), ale internetu vládne Dagmar Honsová. 



Tedy já, když na mne juknou titulky typu „Léto nečekejte“, „Zítra přijde ranní mrazík“, „Na víkend 
počítejte s deštěm“ a tyto rozkliknu, abych si je přečetl, tak téměř vždy to danému serveru (možná, že 
sleduju špatný server) prozradila Dagmar Honsová. A článek je doprovázen fotkou její hezké tváře. To, 
aby čtenáři těch pochmurných a zamračených zpráv získali na oplátku trochu toho jasu z obličeje, když 
už ho nenajdou na obloze. 

Dagmar Honsová se stala takovým Václavem Moravcem ve zprávách a komentářích o počasí. Ovšem 
zatímco Václav Moravec je spolutvůrcem politiky a ta, jak známo, většinu lidí nezajímá a 
pravděpodobně daleko větší většinu nezajímá ani Václav Moravec sám, počasí zajímá všechny. Navíc 
pana Moravce lze v televizi vypnout, nebo lépe vůbec nezapínat a nechat ho jen těm, kteří se o něj a 
politiku zajímají. 

Tak v analogii na Václava Moravce jako tváře politiky, se Dagmar Honsová stala tváří počasí a zároveň 
jeho spolutvůrcem. Její tváři lidé důvěřují a připravují se na to, co řekne. Sice platí, že špatné zboží se 
lépe prodává s hezkou tváří, ale v tomto případě by lidem nevadila ani škaredá tvář, kdyby 
předpovídala hezké počasí. 

Lidé by pak byli naladěni na hezké počasí a že to zrovna nevyšlo by si možná ani nevšimli, a ještě by se 
díky chladu a dešti zocelili. Takhle jsou naladěni na chlad a déšť, a když je místo toho zrovna slunečno 
a teplo, chvíli trvá, než si toho všimnou. 

Nevím, zda po tomto mém blogu zmizí paní Honsová z internetu, ale možná to budu muset udělat jako 
kdysi právě s Václavem Moravcem, kterého jsem přestal sledovat a vůbec mi nechybí. Budu muset 
přestat sledovat Dagmar Honsovou a její počasí.  

A pak se počasí přizpůsobit. Změnit plán. Je sluníčko, jde se ven, dokud svítí a hřeje, to ostatní počká a 
udělá se třeba v době, kdy hezky nebude. Jen nevím, jak to udělat v pracovní době.  

Kolik máme měsíců?  

Řídíme se dvanácti kalendářními měsíci. Jmenovat netřeba. Za svého mládí se pamatuji, že se k nim 
přidávala různá adjektiva. 

Např. Vítězný únor, březen: měsíc knihy, duben: měsíc bezpečnosti. Tradičně (i v socialismu) zůstal máj: 
měsíc lásky. A pak tu byl měsíc, který nekopíroval kalendářní měsíc a jmenoval se Měsíc 
československo-sovětského přátelství. Začínal 7.11. na VŘSR. To je na tu bolševickou říjnovou revoluci, 
která proběhla v listopadu a kdy nějaký Voloďa si vystřelil z Aurory. Měsíc ČSSP končil 12.12., to snad 
byla podepsána smlouva o přátelství na věčné časy a nikdy jinak. 

A dnes máme místo Vítězného února únor suchý, a i z toho sychravého podzimu zmizel ten minulým 
režimem propagovaný 13. měsíc.   

Také se nám nějak proměnil měsíc okupace. Ta starší (nacistická) se připomínala v měsíci březnu, dnes 
se více v březnu slaví vstup do NATO. Druhá okupace (sovětská) v měsíci srpnu se v minulém režimu 
nepřipomínala a byla označena jako bratrská pomoc. V současnosti jsou léta mlčení zapomenuta a 
mohutně se připomíná. Na rozdíl od té první, která byla šíleně propagována minulým režimem, 
v současnosti jako by byla promlčena.  

Za srpnem následuje září, to byl měsíc, kdy se nám připomínala Mnichovská zrada. Není už také tak 
nějak promlčena? V září si připomínáme svatého Václava, patrona české země. Je to pozitivnější než 
Mnichov. 

V říjnu jsme si moc nesměli připomínat TGM a první republiku, po roce 1989 jsme naopak svátek vzniku 
ČSR začali mohutně slavit. Jak bývá u nás zvykem, v rámci „odezdikezdismu“ objeví se nové události, 
které ty původní překryjí.    



Tak se stalo, že podzimní měsíce říjen a listopad a zimní prosinec jsou v současné době měsíci Václava 
Havla: narození, hlavní postava sametové revoluce a úmrtí. Obzvlášť v rocích kulatých výročí vládne 
těmto měsícům (minimálně v ČT) Václav Havel. 

Než se začne letos mohutně připomínat (před 85 lety se narodil, před 10 lety zemřel) věnuji mu tady 
tichou vzpomínku v měsíci, v němž se ani nenarodil, ani nezemřel. Byl významným mužem své doby. A 
dál už jako ne-havlista využiji příležitost mlčet (brzy se rozpovídají jiní). 

Příroda nám nyní v září seslala babí léto, aby vše, co ještě nedozrálo, stačilo dozrát a abychom si 
prodloužili (spíš zavzpomínali) na téměř bez-covidového léto, než se probudíme v kolektivní realitě 
nové covidové podzimní vlny. Nebo už si vytvoříme novou „bez-covidovou“ kolektivní realitu?  

Měsíce plynou a postupně se střídají. Co se stane za měsíc, dva, tři, ... nevíme. Jen víme, jak se bude 
daný měsíc jmenovat a co od něj můžeme očekávat z hlediska počasí podle toho, jak se projevoval 
v minulosti. 

Je ještě jiný Měsíc, který obíhá Zemi. Pravidelně se na nás „usmívá“ z oblohy. Mění se, ubývá až zmizí 
do novu, pak opět začne přibývat až se rozzáří v úplňku. A tak jde s námi po celý čas od úplňku k úplňku. 

Tak si všechny ty měsíce hezky užívejme a zaměřme se na jejich „přirozenost“, ne na jejich (pošetilými 
lidmi) přidané přívlastky. 

To, že máme dvanáct měsíců, víme my starší dávno z dětství díky klasické pohádce.    

K diskusi o národním ptáku 

Docela mě to zaujalo. Jsem rád, že politická reprezentace přichází s takovou ptákovinou, mám za to, že 
potřebujeme odlehčit a doufám, že z toho nebude žádná válka o ptáky. Protože na ptáky jsme krátký. 

Jako amatérský ornitolog jsem si dovolil vytvořit svou vlastní ptačí nabídku. Na ptákovinu odpovídám 
ptákovinou. Však víte, jsem tak trochu na budku a hnízdím tu (na blogu) už několik let. 

Pro svůj výběr, abych žádného ptáka neupřednostňoval, jsem je nakonec seřadil dle abecedy. 

Brhlík: šplhavec, který leze po stromě hlavou dolů (proti proudu) 

Čáp: nosí děti a pomáháme jim při stavbě hnízd, což inspirovalo bývalého českého premiéra 

Datel: léčí stromy za pakatel, furt tluče do dřeva, oblíbený by mohl být u kutilů 

Dudek: jsou lidé, kteří spí jako dudci 

Havran: při smutných událostech se čeká na černé havrany 

Holub (holubice): chlubíme se českou holubičí povahou, bílá holubice je symbolem míru, zpíváme 
Holubí dům a jako holubi na všechno sereme 

Jestřáb: máme tu i ostré hochy, jestřáby 

Káně: loví myši a vídáme ho u silnic mezi poli 

Kos: krásně zpívá a zpíval oněm i božský Kája  

Kohout: často máme více kohoutů na tom našem smetišti 

Labuť: nepěje už český národ labutí píseň? Labutě jsou věrné a labuťák svou labuť chrání 

Ledňáček: čipera a otužilec 

Lelek: chytat lelky umíme taky 

Orel: orel much nelapá, je to velký dravec, který na nás shlíží z nadhledu 

Pštros: před problémy strkáme hlavy do písku, sic není u nás původem, ale chováme ho na farmách 

Skřivan: brzy vstává a dohlíží na polích 



Slavík: náš český slavík, to byl bůh a slavík růži píseň pěl 

Sojka: sojka bonzačka, v tom se také mnoho Čechů najde 

Sokol: rychlý, bystrý dravý pták, který už je zabrán Sokoly 

Sova: pro ty, kteří přes den spí 

Straka: o Češích se říká, že kradou jak straky 

Sýkorka: oblíbenec na krmítku, co hmyzu spořádá  

Špaček: když přiletí špačci, jaro už je za dveřmi, proslulí změnou jídelníčku z hmyzu přejdou na třešně 
a než odletí posilní se vínem, k tomu se zhoufují do obrovských hejn 

Vlaštovka: jedna vlaštovka jaro nedělá a švitořila ve stájích 

Vlha: svou barevností (podobně jako papoušek) se hodí do duhového průvodu, na rozdíl od papouška 
je naše a je vzácná 

Volavka: oblíbená především u kriminalistů 

Vrabec: lepší vrabec v hrsti, spokojíme se s nižšími cíli, býváme také tak rozčepýření a bordeláři 

Vrána: vrána k vráně sedá, to abychom si měli ke komu přisednout  

Žluna a žluva: neplést: rozdíl jednoho písmenka se zdá malý, ale žluna zelená je šplhavec, žluva hajní 
pěvec. 

Asi by se k nám nejvíc hodil holub, ten se mi nejlíp psal, totiž hned mne ten charakteristický textík 
napadl. 

Omlouvám se všem známým ptákům, na které se v mém výběru nedostalo. Tak si aspoň další 
připomeňme: bažant, červenka, dlask, drozd, hýl, jiřička, kavka, kachna, koroptev, krahujec, poštolka, 
rorýs, strakapoud, strnad, střízlík, zvonek a jistě mnozí další, na které jsem si nevzpomněl.  

Ale znám jich poměrně dost, ne? 

Výmaz Trumpa z češtiny 

Jak a proč vymazat Trumpa z českého jazyka? To jsme zjišťovali v Ústavu pro jazyk český a na 
Ministerstvu vnitra (MV). 

Proč? Těm, kdo sledují dění v USA po inauguraci nového prezidenta, možná už svítá. Evropská komise 
(EK) připravuje směrnici zakazující výskyt slov se slovním základem „trump“ a jemu podobných ve všech 
evropských jazycích. Zároveň chce granty podpořit s tím související jazykový výzkum a dotovat pracovní 
místa s tím spojená, t. nové úředníky, kteří budou směrnici uvádět do praxe a následně kontrolovat její 
dodržování. 

Jak to celé dopadá na jazyk český, nám popsal anonymní zdroj z Ústavu pro jazyk český: „Máme např. 
problém se slovem tramp. V psaném projevu to až tak nevadí, ale foneticky to je problém, ikdyž někteří 
používají výraz tremp, nicméně všechno je podobné a bude předmětem zákazu. Naštěstí je dnes 
trampů málo, dokonce jsme si dělali anonymní anketu na univerzitě, z níž vyplynulo, že studenti a mladí 
pedagogové tento výraz neznají. Což potvrzuje mj. to, že nám vyčítali neznalost anglické gramatiky a 
špatnou politickou orientaci.  

Pedagogové nad 50 let ve většině trampy znali, ikdyž nevíme, zda se k tomu přiznali všichni. Jeden 
profesor, který již je v důchodu, navíc má na univerzitě jen pětinový úvazek, protože ho živí tajné 
bytové semináře v obci asi hodinu od Prahy, nám napsal dopis. V něm stálo, že ti hloupí rozmazlení a 
líní frackové, na rozdíl od jeho privátních studentů, ani nic vědět nemohou. 



Že s trampy problém nebude, nám potvrdil i zdroj z MV. Nejsou moc organizovaní a výraz se dá 
nahradit slovy čundrák, či vandrák. Jazykovědec doplnil, že existují i slušnější varianty jako např. 
cestovatel či výletník. Např. lze napsat, že na nádraží byli spatřeni výletníci v maskáčích. 

Největší problém vidí ve slově „trumpeta“ a „trumpetista“, protože ani jejich náhrada za „trubku a 
trubače“ není úplně nejvhodnější, tak doufá, že zde vláda vyjedná výjimku. Bylo by smutné, kdyby se 
to muselo opisovat: „hudebník hrající na dechový hudební nástroj“. 

Jazykovědec ještě doplnil, že na indexu mohou být i slova jako „trup“ a „trus“, ty však mají známé a 
zažité náhrady. Problém by mohl být i s větou rozzlobeného rodiče: „A máš s tím počítačem UTRUM!“ 

Otázkou je, jak zareagují včelaři, bude-li zakázán termín „trubec“. Pravděpodobně by se soudili a žádali 
o výjimku, neboť náhradní výraz „včelák“ je naprosto nepřijatelný.  

Zdroj z MV doplňuje, že všechny trumfne slůvko „trumf“. Očekává se, že proti změně se tvrdě postaví 
Asociace hráčů mariáše“, zvláště proto, že jsou zavřené i hospody a oni nemají, kde hrát. Zdroj doufá, 
že vláda vyjedná mariášníkům výjimku. V to doufá i jazykovědec, neboť v Ústavu si marně lámou hlavy 
s nějakou vhodnou náhradou. 

Nová směrnice přináší pozitiva nejen v podpoře jazykovědy, ale částečně řeší i zaměstnanost 
propuštěných zaměstnanců cestovních kanceláří a hotelových služeb, především recepčních. Ti budou 
mít přednost na místa nových úředníků.  

Naštěstí nejsou náznaky, že by EK chtěla zrušit i jméno „Donald“. Jak však uvedl náš zdroj z MV, čeští 
úředníci by tento zákaz ve své horlivosti a díky tradičnímu řiťolezectví zavést mohli. Pak by se musela 
přemluvit hláška „slezte z toho lustru, Donalde“ ve filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje“ a disneyovky 
s kačerem Donaldem by nejspíš putovaly do trezoru. 

 

Filosofické úvahy 

A stále je používán princip „podle sebe soudím tebe“ 

To je asi v člověku nějakým způsobem zakódováno. Takový těžký zlozvyk. Zbavit se ho opravdu moc 
nejde. Ale lze s ním počítat a naučit se respektu k jinému názoru, jinému úhlu pohledu.  

Neposuzovat druhé (podle sebe) je základem lidskosti. Jenže lidský mozek rád škatulkuje, třídí a 
zařazuje. Jsme tak naučení a virtuální realita tomu pomáhá a sociální sítě to navíc prohlubují. Kde jinde 
najdete souznějící skupinu lidí nejen z domova, ale i z celého světa?  

Je dobré být součástí celku, nějaké skupiny „spřízněných duší“. Dříve (ba někde i dnes) to fungovalo 
nevirtuálně: sportovci, rybáři, včelaři, myslivci, zahrádkáři, trempové, motorkáři apod. Tady fungoval 
společný zájem, hobby.  

Dnes díky technologiím můžete šířit a dostávat jakékoliv informace. Výhodu to má v tom, že nejste 
závislí na tom, co vám řeknou v televizi či napíší v novinách, nevýhodu v tom, že těch informací je příliš 
a samozřejmě jsou mezi nimi informace zavádějící, lživé, manipulující a propagační.  

Je těžké to od sebe odlišit a poměrně snadno se dostanete do skupiny, která vám „ladí“, protože tam 
se vyskytují ti, kteří vám rozumějí a komunikace převážně s nimi vás uzavře do sociální bubliny a 
přesvědčení, že většina lidí žije podobně jako vy a má i podobné názory.  

Pak vám může setkání s jiným názorem přivodit „trauma“ a začnete poukazovat na to, že skupiny 
s jiným názorem nemají pravdu, jsou nebezpečné a jsou to naši nepřátelé. A s těmi je potřeba bojovat, 
nebo jimi aspoň pohrdat. 

Ovšem úplně nejlepší je si uvědomit, že všichni jsme součástí celku. Že ti druzí se nám nemusí líbit, 
nemusíme je chápat, ale také je nemusíme ničit a už vůbec ne zabíjet.  



Příroda funguje jako celek a všechny její součásti jsou pro celek nějakým způsobem důležité. Ustaluje 
se do rovnováhy a člověk je její součástí. Platí, že příroda se bez člověka obejde, naopak člověk bez ní 
ne. 

Tohle uvědomění by nás mělo vést k pokoře a respektu. Pro mě je úsměvné, když se někteří lidé 
doslova diví tomu, že mne nezajímá facebook, že nechci moc aplikace na chytrý telefon, že ho vůbec 
nemusím mít, že bych nemusel mít ani televizi, že mi stačí malé auto a je pro mne důležité nořit ruce 
do hlíny a chodit do přírody. A jsem divný i tím, že se nehrnu do očkování, že nesleduju zprávy, že 
neberu léky, ..... 

Ono je to podobné, když se divíme: „jak může poslouchat dechovku, nebo popík, nebo metal? Jak se 
může dívat na takové filmy, seriály, co ho zajímá na tom sportu?“... „Jak se může nechat očkovat?“ „Jak 
může očkování odmítat?“ 

Zkrátka každý jsme jiný a baví nás něco jiného, něco jiného umíme a k něčemu jinému tíhneme. Tak to 
je, je to přirozené a je to krásné, zábavné a dobrodružné. Zajímavé jsou především ty interakce a reakce 
na sebe navzájem. Říkáme jim vztahy. Ty mohou být i harmonické, klidné, ale i zde to občas zajiskří, 
emočně (citově) vybouchne.  

Kdybychom byli všichni stejní, měli stejné zájmy, kdyby tu rostl jen jeden druh rostliny, stromu, žil jeden 
druh ptáků, savců, to by pak na tom světě byla strašná nuda. Tak se tu nenudíme, stále se něco děje, 
protože se vzájemně ovlivňujeme a na sebe reagujeme. 

Zbývá si jen uvědomit, že soudit podle sebe druhé nikam nevede, jen k našemu údivu. Divit se mohu, 
ale soudit už bych neměl, zvláště, když o druhém nic nevím. 

Divím se, že někdo má respirátor i v autě, že ho neodloží ani venku, nicméně takového člověka nebudu 
nijak odsuzovat. Má k tomu své důvody a já mám své k opačnému chování. Můžeme si své důvody 
vzájemně vysvětlit a nemusíme se pochopit, přitom můžeme být v klidu a pohodě. 

Myslím si, že lidé, které spojuje lidskost, se dokáží vzájemně respektovat a tolerovat. Neumí to 
zpravidla fanatici. A ti to zkreslují, hodně křičí, jsou slyšet a vidět, média jim dopřávají pozornosti. 

Aspoň v mnou tvořené realitě ta lidskost a zdravý rozum převažuje. Možná je to jen tím, že nepracuji 
na ministerstvu či ve velké globální korporaci. A potkávám převážně sousedy a lidi fyzické a technické 
práce a žiju v maloměstském až venkovském prostředí. 

Také nemusím nikomu, natož sobě, už nic dokazovat, nikam se nehrnu a chci si hlavně užívat radosti 
ze života (podle sebe) a jestli mne někdo soudí? Pak je to jeho problém. 

Svoboda či jistota a bezpečí? 

Svoboda má více významů a jistota neexistuje. Jen více stabilnější a méně stabilnější období. Ona 
stabilita přináší tu zdánlivou jistotu a bezpečí. 

Žijeme-li dlouho v „jistém“ světě, zvykneme si a nechceme se svých zdánlivých jistot vzdát. Chybí 
ochota. Chybí i odvaha. Máme strach ze změny. Jsme zpovykaní civilizací. Obvykle s námi musí něco 
otřást. Nyní námi otřásá Covid a další krize již přežilého systému, který většina z nás považovala za jistý, 
neměnný a bezpečný.  

A najednou je nejistý, nebezpečný a měnící se. V chaosu. V přímém přenosu se nám rozpadá před 
očima. Co platilo ještě včera, dnes neplatí. Je to vidět zejména na tom Covidu. Tam se doslova 
„zhmotňují“ naše myšlenky, strachy a činy. 

Slibovali nám tečku, ale virus na ni kašle. Je vždy napřed a my pozadu. Ukazuje se, že dokola používat 
tu samou strategii a taktiku příliš nefunguje. Také dlouhodobě nefunguje zatajování a ohýbání pravdy. 
Co ale funguje na sto procent je naše individuální vnímavost a zákony přírody.  



To, čemu věnujeme pozornost a dáváme tomu energii, roste. To posilujeme. Pokud dáváme pozornost 
a energii radosti, tvořivosti a práce, kterou vykonáváme, nám dává smysl a cítíme užitečnost, 
posilujeme tím i svou imunitu a odolnost.  

Pokud ale konzumujeme stále děsuplné a negativní zprávy, trávíme na mobilu, počítači a sociálních 
sítích moře času, a jsme z toho vyděšení, vystresování a neustále to řešíme, pak nás to vyčerpá, 
ztrácíme energii, ale hlavně psychickou odolnost a tím i imunitu. A je opravdu jedno jaký zaujímáme 
postoj, pokud je na základě strachu a stresu (vědomého, i podvědomého), jsme kandidáti na 
propuknutí nemoci. 

Člověk svobodomyslný, který se dokáže postavit svému strachu, získá odvahu a najednou se dívá na 
svět jinýma očima. Vidí totiž svoji svobodu zároveň jako odpovědnost ke svému životu a zdraví. Ví, že 
nemůže za nikoho převzít jeho vlastní odpovědnost, ani za své dospělé děti, či rodiče. Jen může tu 
zodpovědnost (jako mnozí) delegovat na jiné autority, tj. svou moc odevzdat, resp. vzdát se své moci. 

Najednou je pro takového člověka jeho svoboda důležitější než pocit jistoty a bezpečí. Opře se o sebe, 
o své přítomné božství a jedná s ním v souladu. Jde cestou svobody, odvahy, lásky, nejistoty. Také 
opovržení, nepochopení, obviňování a dehonestace. A nevadí mu to. Protože odmítl cestu strachu. 
Cestu manipulace, ať již propagandou či citovým vydíráním. Jde si zdánlivě osamoceně, ale není sám.  

Procitl z „hypnózy“ a postupně procitají i další. Jsou to takové potůčky lásky, radosti, tvořivosti, 
sounáležitosti. Podaří se jim zesílit do řek a vytvořit „moře“ lásky a nenásilně proměnit svět?  

Ono to opravdu jde. My, lidské bytosti tu moc máme. Ale musíme začít od sebe. Svět se proměňuje 
zevnitř ven a k tomu je potřeba se „rozsvítit, rozzářit“ a tím si tvořit vlastní, trochu jinou realitu. Předně 
se musíme přestat bát.  

Lidé ve 20. století zažili hrůzy dvou světových válek, režimy nacistický, fašistický a bolševický, ale také 
neuvěřitelná léta určitého uvolnění, lásky, míru a naděje (60-tá a 90-tá léta). Ale nedokázali to udržet, 
nechali se rozdělit, zmanipulovat, někde dostali přes „držku“, někteří sklouzli k drogám, k anarchii.  

Našel jsem text, který mne zaujal a dovolím si ho citovat, protože bych to asi lépe nenapsal. 

Největší silou, jaká je na světě, není moc vládních úřadů, není moc, vydávání nařízení nebo bičování 
prostřednictvím zákonů, nýbrž charakter, dobré srdce, čilý intelekt, odvaha k pravdě a soudržnost nás 
všech. Odtud budeme psát dějiny my a nikoliv utlačovatelé, kteří denně produkují nové rozpory a nikoliv 
ti, kteří se nyní s nimi zlomyslně těší, že otěže se utahují těsněji. Brzy také sami poznají, že v těchto 
otěžích nesvobody dávno jsou. 

Tipnete si, jaký filozof či myslitel toto vyslovil? V kontextu jiné doby by to mohlo sedět i na Václava 
Havla (aspoň ta první část). Autor vás asi překvapí, obzvlášť pokud nejste schopní a ochotní opustit 
„škatulkování“. 

Je to úryvek z překladu projevu předsedy FPÖ Herberta Kickla na demonstraci proti totálnímu 
lockdownu ve Vídni.  

Na „extrémistu, populistu a dezinformátora“ velmi slušný „hoax“, že?  

Nejen o svobodě 

Svoboda není „cochcárna“, ale je to především zodpovědnost. Zodpovědnost za svůj život, zdraví, za 
své myšlenky, slova a činy. 

Když vím, že nikoho nezajímám, jsem svobodný. Protože se nemusím před nikým klanět, nikoho se bát, 
nemusím říkat to, co chce někdo slyšet. To je svoboda. 

Svoboda je i odvaha být svůj. Svoboda je i nebýt „in“ a dovolit si nebýt (pokud to tak cítím) 
„příslušníkem stáda, davu“. Má svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného. Takže svoboda je i o 
toleranci a ohleduplnosti, ale neznamená to, že se sebe nezastanu a že nemám soucit. 



Soucit totiž není podpora sebelítosti a není vymahatelný na povel. To je citové vydírání. Soucítím a jsem 
ochoten pomoci, obvykle konkrétnímu člověku v konkrétní záležitosti. Pomoc je podepření, podání 
ruky, ale není to převzetí odpovědnosti. Proto může být pomoc paradoxně i „odepření pomoci“, aby si 
ten, kterému je pomáháno, uvědomil, že na pomoc nemá automatický nárok a dokázal se postavit na 
vlastní nohy a konečně převzít za sebe odpovědnost. 

Tolerance je o přijmutí jinakosti, jiného názoru bez vnucování svého úhlu pohledu. Pokud nejsem 
zaslepený, přijímám, že „kdo nejde s námi, jde jinudy“. Zaslepení fanatici razí heslo „kdo nejde s námi, 
jde proti nám“.  Svobodomyslným a tolerantním lidem je blízká i pokora a respekt k druhému.  

Pokud si myslím, že jsem nejchytřejší a všichni ostatní jsou pitomci, pak ten největší pitomec se na mě 
dívá, podívám-li se do zrcadla. Také se tomu říká povýšenost. Pro zdejší život jsme byli jako lidé 
obdarováni rozumem i citem. Tak používejme oboje. 

Dáme se cestou přirozenou nebo umělou? Cestou svobodného přirozeného světa „žij a nech žít“ nebo 
světa řízeného umělou inteligencí? Cestou kontrolované společnosti. K ní totiž máme více nakročeno 
a je v zájmu globalistů. Avšak není v zájmu Přírody. 

Petr Robejšek v jedné své eseji napsal o chytrých mobilech, s nimž někteří i spí: "považují ho za svého 
služebníka, rádce a intimního přítele a nechápou, že je to jejich dealer, fízl a pasák."  

Nový mladý člověk dokáže to, co my starší ne. Zemře hlady pod jabloní plnou jablek zahleděn do svého 
nejmodernějšího nejchytřejšího mobilu. 

Hrozí nám bezdotykový a sterilní svět? Hygienická hysterie a diktatura? Jak to bude s dotykovými 
telefony? Nechci se dočkat chvíle, kdy uvidím mladíka, jak se dotýká mobilu ve sterilních rukavicích, to 
už snad nebude ani k smíchu. Stejně jako dnes potkávám na ulici bledé „zombie“ skloněné a 
soustředěné na displej mobilu, nevnímající reálný svět kolem.  

Jsme připraveni na povodně, epidemii, sucho, ... ale co když nás překvapí něco jiného? Co kdyby byly 
vypnuty internet, televize, mobily? Kolik lidí by to nepřežilo? 

Hlavně by to nepřežil ten systém, který je na tom založen. Najednou by nikdo nic nevěděl, nefungovaly 
by úřady, instituce, infrastruktura. Svět na „zásuvku“ bez zdroje ze „zásuvky“. To by byl masakr.   

Svět je pod nadvládou ajťáků, kteří vymýšlí, jak ho řídit a kontrolovat. Pomalu se také přibližuje „vláda“ 
umělé inteligence. Je slučitelná se svobodou, tolerancí, pokorou a soucitem?  

Myslím si, že ne, a proto chci svoji svobodu a aspoň kousek nezávislosti na umělé inteligenci bránit. 
Třeba psaním svých blogů, lidskostí, laskavostí a humorem tváří v tvář při setkávání s lidmi, kteří se 
vzájemně respektují a jsou k sobě vlídní. A naopak snahou se nesetkávat s těmi, s nimiž si vzájemně 
nesedneme. Opravdu se nemusíme mít rádi, ale můžeme se ale aspoň tolerovat. 

Nejen o inspiraci 

Inspirace je lékařsky vdechnutí, v běžné řeči znamená nápad, vnuknutí, tvořivé nadšení. Souvisí s ní 
naše vnímání, také intuice. Člověk se inspiruje k tvorbě, ale i ke změnám v životě, zkrátka inspirace nás 
provází celý život. 

Nejprve k nám přichází vzory a autority. První bozi na světě, které máme, jsou naši rodiče. Jak 
postupujeme životem, přicházejí kamarádi, spolužáci, učitelé. Pak sportovci, umělci, vědci, kazatelé, 
filozofové. 

Autority posloucháme, nebo je poslouchat nechceme, příp. svůj přístup během života přehodnotíme. 

Pozitivní motivace: chceme být jako oni, dokázat to, co oni, negativní stránkou může být vnucování, 
může to vést k závislosti, nebo naopak k odporu, rebelii. 



Celý život se učíme, nejprve jako malé děti nápodobou, hrou. Později přijde na řadu sebevzdělávání a 
člověk se účastní kursů, přečte si nějaké knihy, prozkoumává internet (články, videa). vše je podřízeno 
cíli: vědět, znát a naučit se, umět. 

Člověk se setkává s filozofií a zkoumá výklady světa, poznání, víru. Přemýšlí, získává názory, postoje, 
úhly pohledu. Setkává se i s manipulací. 

Měl by se setkat i s vírou, nadějí a láskou a nějak se s nimi vyrovnat, během života se i častokrát mění 
přístupy. Na základě prožitků, zkušeností.  

Člověk se setká i s moudrostí, obvykle s moudrostí předků ukrytých v moudrých rčeních, nebo 
v citátech moudrých lidí. 

Uveďme si pár příkladů: žádný strom neroste do nebe. Co kdo zaseje, to sklidí. Nad nikoho se nepovyšuj 
a před nikým se neponižuj. 

Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce hledá důvod. Nečiň druhým to, co nechceš, aby činili druzí tobě. 
Žij a nech žít! 

Jan Werich kdysi řekl:  

Na jedno jsem vždy věřil. Že nás pánbůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý. Jeden je 
krásný, anebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne, a všichni se potíme, 
když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. 

Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná že toho má víc v makovici, 
možná že nosí lepší košili, že má šikovnější ruce, možná že má větší bicepsy. 

Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Tím víc pro ty s menšími 
bicepsy a s horší košilí. 

Jenže tomuhle můžou věřit a rozumět jenom ti z lidí, kteří mají rádi lidi. 

Polarita: svět je vlastně takový „magnet“, plus a mínus, pól – protipól. Vše má svůj opak, rub a líc, každá 
mince má dvě strany. Pravda a lež. Dobro a zlo. 

Jenže je to relativní a dá se na to dívat i z různých úhlů pohledu, úrovní poznání a moudrosti. Např. je 
známa relativita dobra a zla: „cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly“ a „všechno zlé je k něčemu 
dobré“. Někdy je lepší říci „milosrdnou lež“ než „krutou pravdu“. Jak na polaritu? S nadhledem, 
humorem a moudrostí. Snažit se o rovnováhu, harmonii, soulad. 

Jak tedy inspirovat? Být sám sebou, na nic si nehrát, nepřetvařovat se. „Vyzařovat“ energii, ale nikomu 
svůj pohled nevnucovat. Kdo bude chtít se nechat inspirovat, ten si to najde.  

Základem je prostě být a tvořit.   

Tvoříme si vlastní realitu? 

Z jisté části ano. Naše realita odráží naše myšlení, vnímání, emoce, pocity, činy. Jinými slovy, jaký si to 
uděláš, takový to máš. 

Myslíme, smějeme se, pláčeme… Máme obavy, bojíme se. Bojujeme.  Máme rozum, ale i emoce, pocity 
(příjemné i nepříjemné). 

Emoce mohou být pozitivní jako je radost, pocit spokojenosti, štěstí, pohody. Obvykle je to spojeno 
s láskou a zdravím. 

Jsou ale i emoce negativní jako je pocit křivdy, viny, studu … nenávist, závist, hněv, smutek, strach, to 
přináší do života problémy, ale i nemoci a bolesti. 

Realitu kolem sebe si tvoříme svým přístupem k životu. Máme nějakou svoji přirozenost, své talenty. 
Možná i své místo na Zemi. 



Můžeme si svobodně zvolit (aspoň částečně), zda budeme žít s radostí a láskou, nebo se trápit 
strachem.  

Psychosomatika tvrdí, že o zdraví lze mluvit tehdy, pokud jsou v rovnováze všechny jeho složky: 

• Bio (fyzické tělo, buňky) 

• Socio (vztahy, rodina, přátelé)  

• Psycho (psychika) 

• Spirit (spiritualita, víra, naděje) 

• Energie (proudění „životní“ energie) 

Jinými slovy zdraví je vlastně zvládat život. Zvládám-li svůj život, za který jsem odpovědný především 
já sám, pak jsem zdravý. Znamená to být ve slušné fyzické kondici a psychicky odolný. 

Z minulosti si máme vzít poučení, abychom neopakovali stejné chyby. Přítomností si tvoříme 
budoucnost. Nezabývejme se tím, co bylo a co bude, ale tím, co je! 

Život se odehrává tady a teď. V daném čase a daném místě. Nemůžeme být na více místech najednou, 
ale můžeme být „duchem nepřítomní“. Můžeme uvíznout ve „virtuální realitě“. 

Přirozený svět je rozmanitý. Každý jsme jedinečný. Existuje tu široká škála názorů, úhlů pohledu. 
Nádhera a rozmanitost přírody, rostliny, živočichové. Princip přírodní rovnováhy. 

Přirozenost. Muž a žena. Přirozeností člověka je hledání radosti (Jan Werich). Přirozeností člověka je 
také práce. Ta má různé aspekty: práce pro zajištění obživy a práce pro radost. 

Práce pro radost vychází z tvoření a služby. Tvorba často vychází z talentu, základem je radost z tvoření 
a jedná se o dávání (sebe) druhým. Služba vychází z potřeby být nějak užitečný a člověk v ní má najít 
smysl. Pak může sloužit s radostí a láskou.  

Staré (odcházející) paradigma: svět je jako stroj. Potřebuje řídit, udržovat, promazávat, dodat energii 
(palivo), není 100% účinný. Má také dobu životnosti. 

Nové (přicházející) paradigma: planeta je živý organismus. Potřebuje, abychom ji ctili, měli respekt ke 
všemu živému, neničili ji, neplundrovali. Snažili se s ní spolupracovat a té souhře a sounáležitosti 
přizpůsobili i své myšlení a konání.  

Je to v podstatě samořídící proces, který vede k ustálení rovnováhy. Základem má být úcta k životu a 
jeho cyklu: vznik, růst, zrání a zánik (pořád dokola). 

 

Společenské úvahy 

Děkujeme, odcházíme! 

Zahoď občanku a zpátky na strom. Dá se odevzdat občanský průkaz jinak než jako pozůstalý po 
zemřelém na matrice? Dá. Při výměně. Odevzdáš starou občanku a získáš novou, vylepšenou. 

Myslím to ale jinak. Co by se stalo, kdyby člověk přišel na matriku a řekl: „Tady si vezměte zpět moji 
občanku a já od této chvíle přestávám být občanem tohoto státu. Tzn., že přestávám platit daně a 
zároveň nechci, aby za mě cokoliv platil stát, jen by mi měl vrátit peníze naspořené na důchodovém a 
zdravotním účtu. Také by mě měl přestat buzerovat a nechat mě žít.“ 

A za to bych chtěl tomuto státu poděkovat. Protože to byl onen stát, který mne na tuto myšlenku 
přivedl. V realitě by mi asi nasadili svěrací kazajku a odvezli do blázince. A tak aspoň tady tomu státu 
virtuálně poděkuji. Že není za co? Ale je. 



Děkuji státu, resp. představitelům státní moci, že mi ukázali: svou neschopnost i všehoschopnost, 
nesmyslnost nařízení, nenasytnost. A dále pokrytectví, povýšenost, svou lež a nenávist, svůj strach 
z jiných názorů (o čem jiném je cenzura?) a svůj strach, že přijdou o své výsadní (elitní) postavení.  

Chci jiný stát. Ne jinou občanku. Jaký stát tedy chci? Pravdivý, ne lživý, manipulující a citově vydírající. 
Sloužící, ne panovačný. Chytrý, ne vychytralý. Vstřícný a lidský, nejen štědrý k těm, které potřebuje a 
k těm poslušným, na něm závislým. Ne trestajícím neposlušné, svobodomyslné a nezávislé. Chci lidi 
(lidské bytosti) ve službách státu, ne (nelidské) roboty.  

V takovém státě, který jste (jsme?) vybudovali, žít nechci. Asi nám (tj. mně a mně podobným) nezbude 
nic jiného, než takový stát nechat padnout, zhroutit a vybudovat znovu. Už ale na těch pravdivých a 
lidských základech. 

Od spodu nahoru. Zdá se, že pro mě byl skutečným vítězem parlamentních voleb „urza.cz“. Ten jediný 
nabízel cestu, jak od státu co nejlépe „odejít“ či jak na něm přestat být aspoň v některých ohledech 
závislý. 

Igor Chaun, známý svou výzvou „děkujeme, odejděte“ by ji mohl změnit na „děkujeme, odcházíme“. 
Nevoliči jsou dvojího druhu: jedni, co nevolí, protože nemají koho, resp. vědí, že ten, koho by volit 
chtěli, se tam nedostane a nechtějí volit menší zlo, a tak tam nejdou. A pak jsou tací, kteří na to  
vysloveně zvysoka kašlou.  

Někteří z nich i programově. Jejich heslem je „polibte mi šos“. Dlouho jsem patřil k těm, co říkali: je 
třeba „dům“ (myšleno politiku) opravit a vždy se našli ti, kteří takovou opravu slíbili (Věci veřejné, TOP-
09, ANO, Piráti,...). Jenže realita byla jiná, jako by to tam nahoře bylo nějaké zakleté či prokleté. Nové 
politické hvězdičky na okamžik zazářily a pak rychle zhasly. Ovšem vyhasly i ty staré.  

Jen ten urputný Babiš to vydržel dlouho a opravdu se rozjel. A ani v demisi není k zastavení. Byl jiný, 
proto se mu asi zpočátku tak dařilo. Byl sice brzděn, ale nakonec i jeho dohnalo vlastní ego a strach, a 
ukázalo se, že krizový manažer není.  

Nevěřím, že nová garnitura dokáže systém opravit (možná ani nechce), ale hlavně to nejspíš už ani 
nejde. Možná, že si vydobude nehynoucí zásluhu tím, že co nejrychleji přivodí jeho pád, jeho zhroucení.  

Dnes patřím k těm, co si myslí, že nemá smysl udržovat něco nefunkčního, přežilého a v podstatě 
neživotaschopného. Je lepší to zbořit (spíš nechat padnout) a postavit znovu. Proto se snažím 
v „dodýchávajícím“ systému pobývat co nejméně.  

Úplně odejít nelze, bydlím ve společném bydlení, které je závislé na technologii, abych mohl svítit, 
topit, tekla mi voda, a to musím zaplatit. Více nezávislé bydlení mám na chatě.  

Chodím do práce, abych na to vydělal a mohl se uživit, najíst, napít, odít, koupit si zboží, které potřebuji 
(a/nebo chci) a zaplatit si služby lidí, které potřebuji či chci.  

Na to mám bankovní účet, kde mám uloženy peníze a kde se ta čísla (proměnitelná na peníze) mění, 
jednou za čas přibydou a pak postupně ubývají, a tak pořád dokola. 

Vím, že úplně z toho vystoupit nelze, ale lze si i něco vypěstovat na zahrádce, směnit se sousedem, 
nedívat se třeba na zprávy, vypnout mobil, nepobývat zbytečně na internetu. Lze si vyčistit hlavu 
v přírodě, fyzickou prací (pokud pracujete v kanceláři), se zvířecími miláčky, ale třeba i být chvíli sám.  

Protože úplně nejde systém opustit, tak jsem aspoň poodstoupil a přestal jsem ho podepírat svojí 
energií a pozorností. A hned je mi líp. 

Jak končí iluze? 

Iluze končí tak, že se změní v deziluzi. Řekl bych, že jsme svědky konce iluzí. Končí sice jedna za druhou, 
ale málokdo to vidí. Nebo spíš je to tak, že většina chce, aby iluze neskončila.  



Iluze očkovací tečky fakticky skončila, jenže se ji nikomu nechce ukončit. Příliš se do toho investovalo, 
úsilí, důvěry, naděje, peněz, propagace. Jedněm se nechce opouštět zlatý důl, televizní slávu a druzí 
bez této iluze propadají beznaději a upínají se k iluzi další dávky.  

Jiní iluzi sice dávno prokoukli, ale musí hledat cestu, jak by se tím protloukli, pokud budou trvat na 
svém a na žádné tečkování nepřistoupí. Tato cesta je trnitá, nepohodlná, ale ve svém důsledku 
posilující, protože, co tě nezabije, to tě posílí.  

Také skončila iluze strašení Babišem a Zemanem, tedy ta, jak budou společně komplikovat předání 
vlády a hle vše proběhlo naprosto v klidu. Když Babiš pochopil, že nemá partnery k sestavení svého 
kabinetu, oznámil konec, podal demisi a čekal na jmenování nové vlády.  

Ani prezident se nestavěl na zadní, sehrál své divadýlko v akváriu, zejména proto, aby ukázal, kdo jsou 
noví vládní adepti a jak jsou na vládní angažmá připraveni. 

Nyní si budeme vykračovat k další ztrátě iluzí. Další deziluzi. Kolik deziluzí musíme jeden každý prožít, 
abychom si uvědomili, že zkrátka žijeme ve světě iluzí, ve světě svých úhlů pohledů, ve světě svých 
hlav, v zajetí své mysli? 

V zajetí svých programů. Přitom sami jsme tím programem a sami jsme tím životem. Geniální šachista 
nás posadil na šachovnici života a baví se tím, jak ty šachy hrajeme, jak se tu hru učíme. Přitahujeme si 
do života to, s námi ladí, a to co potřebujeme ke svému vývoji. Jak spoluhráče, tak protihráče. Během 
té hry často měníme hráčský tým. S někým už hrát nechceme a nahradí ho někdo jiný.   

Změnit se můžeme jen my sami. My sami zjistíme, že nás už ta hra nebaví, tak si zkusíme jinou hru. Hru 
na strašidla, oběť a utrpení jsem hrát přestal a začal hrát hru na tvoření a na radost, ale pořád mi na 
ten můj píseček chodí ti vystrašení rozbíjet bábovičky.  

Mohli by s tím přestat. To je ovšem iluze. Iluze je jak cibule, stále můžeme sloupávat další vrstvy iluzí, 
nebo můžeme v té iluzi zemřít. Otázkou je, jestli to bude iluze depresivní, nebo radostná. Lepší je ta 
radostná, ovšem zase by to neměla být iluze příliš naivní. 

Máme novou vládu. Dostali jsme ji k Vánocům. Takový dárek. U koho skončí iluze dříve? U lidí, kteří 
novou vládu vítali, nebo u vlády, která se probere z iluze praktickým vládnutím?  

Předtím si ale v klidu, míru, harmonii a lásce užijme tu iluzi o malém Ježíškovi, který nosí dárky. Shodou 
okolností je dnes zrovna den, který přináší jednu jednoduchou pravdu: Slunce došlo nejdál na Jih a 
vrací se k nám na Sever, je den Zimního Slunovratu. 

Tohle není lidská iluze, to je přírodní zákon. Tam, kde končí lidské iluze (složité konstrukty lidské mysli), 
začíná přírodní zákon: pravdivý, jednoduchý, harmonický. 

Jak uzdravit nemocnou společnost? 

Nemocná společnost potřebuje uzdravit. Ne umrtvit, ustrašit, ustresovat, uočkovat, umořit. Zdravý 
člověk je silný, odolný, vyrovnaný, energický, spokojený a duchaplný.  

Zdravá společnost se skládá ze zdravých jedinců. Nemocná z nezdravých, nemocných. Jsme tvůrci 
vlastního života buď zdravého nebo nemocného. Tvořit zdravý život v nemocné společnosti jde těžko. 
Základním předpokladem je se nad to povznést a nenechat se nezdravou společností udolat.  

Žít to zdravé, radostné. V podstatě navzdory většinové společnosti či hlavnímu mediálnímu proudu. 
Pak sice na většinu ostatních budete působit jako blázen, podivín, (možná i zrádce a arogantní sobec), 
ale ne na všechny. Dokonce někoho naštvete nebo uvrhnete (tedy on se uvrhne) do ještě větší deprese. 
V jiném ale můžete probudit zvědavost. Jak on to dělá, že je takový vysmátý, plný energie, dobře 
naladěný? Jak to, že je zdravý? Co v tom je? Proč je spokojený, proč ten život zvládá tak lehce?  

Hraje to na nás? Není to jen faleš a přetvářka? Ne, zdá se být upřímný, oči nelžou a jeho úsměv není 
falešný. Jak to dělá? Mohu být také takový?  



Něco podobného jsem si říkal, když jsem se potkal se „Čtyřmi dohodami“, které nám představil Jaroslav 
Dušek. Tak jsem se ho snažil následovat, vyzkoušel jsem Čtyři dohody na sobě a po čase se mi život 
změnil. 

Každý může svůj život změnit a nasměrovat ho jiným směrem. Slepou uličku nemoci a neštěstí opustit 
a vydat se jinou cestou. Probudit se, vystoupit z hypnózy a (spolu)vytvářet zdravou společnost. Té 
nezdravé společnosti navzdory.  

Tam je to samá oběť a samý viník, samé neštěstí, zloba a frustrace. A to Ty už nechceš. Tak z toho 
vystup a nech to být. Takovým lidem stejně nepomůžeš, tak pomoz sobě a tím budeš pomáhat druhým. 
Těm, které budeš svou činností inspirovat. Těm, kterým třeba zlepšíš jejich pohled na život.  

Úroveň pomoci je různá, někdo dá rybu, jiný učí ryby chytat, někdo pomůže druhému postavit se na 
vlastní nohy i odepřením (či podmíněním) pomoci. Pomáhat můžeme finančně, rukama, i laskavým 
slovem nebo třeba zprostředkováním pomoci, tj. sehnat někoho, kdo to umí, když já to neumím. 

Soucit není podpora v sebelítosti, je to projevení upřímného zájmu v určité oblasti a určité osobě. Tak 
to aspoň já chápu. Je v tom cítění, ne kalkul a vypočítavost.  

Mohu podpořit jen něco, někoho. Tak to i dělám a vybírám si to, co se mnou tzv. rezonuje a co se mi 
líbí. Přispíváme na tři projekty z různých oblastí malou částkou měsíčně a občas jednorázově (pomoc 
lidem třeba po povodni, tornádu) a občas pošlu DMS.  

Některé projekty, které jsem podpořil jednorázově a příliš to se mnou neladilo, jsem podporovat 
přestal. Zkrátka se mi nelíbí, když se někdo neustále připomíná, telefonuje a posílá reklamní předměty. 
Nepůsobí to na mne dobře. Více mne baví skromnost, pokora a pak, když mohu trošku pomoct svým 
střípkem při řešení nějakého konkrétního průšvihu (např. ono tornádo). 

Pomáhám zkrátka tak, jak umím, jak mi to vyhovuje a tam, kde cítím, že to (pro mne) má smysl a mohu 
být užitečný. Na covidové jednotce bych překážel, nedokázal bych dlouho pobývat v tom oděvu a asi 
by mne museli křísit. Tam bych narozdíl od jiných byl prd platný.  

Tady mohu tak akorát držet palce a snažit se do nemocnice díky svému způsobu života nedostat, abych 
jim nepřidělával práci. Netajím se tím, že mi to celé dění kolem covidu poměrně zapáchá manipulací, 
korupcí a vytvořením jakési náboženské ideologie „covidismu“, založené na hesle „kdo nejde s námi, 
jde proti nám“.  

A celá tahle „ideologizace“ a „politizace“ mi vadí. A o tom už jsem toho napsal dost.  

Morava, svébytná zem ... 

... toho času postižená tornádem. Sice „jen“ v určité části mezi Břeclaví a Hodonínem, ale i tak je to 
z těch záběrů docela děsivé a smutné.  

Připomnělo mi to, když v roce 1997 přišly na Moravu zničující povodně. Byl srpen, přesto jsme seděli 
přikováni k televizi a nevěřícně sledovali, co se to děje. S námi i pětiletá dcera, synovi bylo tenkrát pár 
měsíců. Obec Troubky znala celá země.   

Osobní zkušenost s velkou vodou jsme zažili už v Kouřimi v roce 1992 několik měsíců před narozením 
dcery. Ověřil jsem si dvě věci, jednak jakou rychlostí se dokáže potok normálně hluboký tak 30 cm 
dostat na výšku přes dva metry a jednak, jaká se v člověku objeví síla, která mu umožní odstěhovat 
všechno mobilní ze dvou místností nahoru na půdičku během čtvrthodiny. 

V roce 200 (o tři roky později než na Moravě) jsme měli možnost sledovat stoletou povodeň 
v Benátkách nad Jizerou a koukali se, kudy se valí voda. Pak přišly povodně na Vltavě a v Praze v roce 
2002, ty se v menším na Vltavě (a potažmo Labi) opakovaly v roce 2013. 



U nás na dobročinném koncertě Nezmarů, jsme se osobně seznámili s představiteli nadace ADRA. U 
povodní na Vltavě město organizovalo materiálovou a finanční sbírku pro obec Obříství na Mělnicku, 
pak jsme jeli pomáhat odklízet následky povodně do Veltrus.  

Ale vraťme se k Moravě a tornádu.  Zničující tornádo na jižní Moravě nám ukazuje na jednu stranu 
slabost člověka proti přírodním živlům, na druhé straně obrovskou sílu soucitu, sounáležitosti a 
solidarity, a do jisté míry (možná až po čase) posílení odolnosti a také otevírá cestu k přemýšlení co 
dělat v budoucnu jinak.  

Asi těžko se postaví dům, který bude tornádu odolný, ale třeba už půjde za pár dní vytisknout na 3D 
tiskárně, třeba zjednodušíme předpisy, zamyslíme se, jak stavby zrychlit a zlevnit, jak dát do pořádku 
krajinu, aby udržela vodu, aby se voda při povodních rozlila do záplavových luk, abychom zlepšili soužití 
mezi sebou a s přírodou, aby nám ta spolupráce vydržela.  

A k té Moravě samotné. Pobýval jsem tam jako turista, za studií ji s kamarády prošel od jihu (Lednice) 
na sever do Beskyd a Frýdku-Místku, jezdil na prázdniny s Brontosaurem do Jeseníků, strávil jsem tam 
pár rodinných dovolených, a tak kromě moravských hor navštívil i hrady, zámky, historická města a 
zoologické zahrady. Jezdil jsem tam pracovně na zásobníky plynu, na konference a semináře, navštívil 
jsem pár vinných sklípků. Pracoval jsem roky v pražské pobočce brněnského „velitelství“.  

Takže k Moravě a Moravanům, mám vztah opravdu vřelý. Co jen osobností kultury a umění (herci, 
zpěváci) nám dala Morava (nejen brněnských a ostravských, ale třeba i olomouckých). Jmenovat je 
raději nebudu, nevzpomněl bych všechny. I dějiny má o něco starší díky Velké Moravě a jeden 
z největších Čechů: Jan Amos Komenský byl též Moravan.  

Milá Moravo, přeji Ti, abys byla dál svébytnou zemí, krajem přátelských a zemitých lidí i rázovitým 
krajem a s nepřízní osudu ses vypořádala tak jako dřív a jak to Ty umíš. Věřím Ti a držím palce. Věřím 
lidem v této zemi, zemi české, v Čechách a na Moravě, vč. té malé části Slezska v České republice.   

Přestože brbláme, občas nadáváme a máme rozdílné názory, při takovýchto neštěstích si dokážeme 
podat ruce a pomoct. A to je moc dobře. 

Proč plány nevycházejí? 

Protože se vždy najde dost lidí, kteří jsou velmi dobří ve dvou disciplínách. Umí do toho házet vidle či 
sypat písek do soukolí. 

Ale je tu i druhá strana, výmysly plánovačů. Vše je vymyšleno perfektně, připraveno ke spuštění. Tak 
se to spustí, někdy z nedočkavosti i dříve, než je to pořádně přichystáno. Nebo se přehlédne nějaký 
podstatný detail.  

Zkrátka chybička se vloudí, a tak to nefunguje dle zamýšleného plánu. Když se k tomu přidají ještě 
házeči vidlí a sypači písku, a dokonce jacísi švejkové, pak ten plán minimálně drhne a realita je od plánu 
více či méně odlišná.  

Nebo se něco proflákne, ne vše se včas zcenzuruje, ne všechny je možné podplatit, zastrašit. Lhát, 
podvádět a přetvařovat se, nejde vydržet věčně, je to dost náročné, jednodušší je mluvit pravdu. Také 
s utajením plánů je to špatné, hrozí, že to někdo vyzradí, že se to provalí, či to odhalí a využije druhá 
strana.  

Ono samo „tajné“ vede ke spekulacím, že je v tom něco nekalého, protože proč to musí být utajeno, 
skryto? Proč o tom nesmí nikdo vědět kromě těch do toho tajemství zasvěcených?  

Sama příroda má pro nás stále mnoho tajemství, něco nám bylo dovoleno poznat, něco ne. Samo lidské 
tělo a jeho dokonalé přirozené fungování není úplně odhaleno. Jen víme, že vše do sebe v přírodě 
krásně zapadá, vše se vším souvisí. Tady se naskýtá dobrodružství k poznání. Obvykle jsou nositeli 
nového poznání „vysmívaní blázni“, protože se v nějaké své pýše intelekt uspokojí s tím, co již zná, a to 



prohlásí za „svaté“, „nedotknutelné“ a tak nějak se zapouzdří a uzavře se poznání jinými přístupy, než 
sám vyhlásí za standardní či legální.  

Najednou se vyhlásí dogmata a poznání stagnuje. Jako se to stalo v minulosti církvi a dnes se to samé 
(aspoň z části) stalo současné vědě. Přesto poznání pokračuje, jen se šíří jinými cestami.  

A v tom je naděje, že nekalé plány nemusí vyjít. Příkladem nového poznávání, experimentováním 
s vlastním tělem, návratu k přirozenosti je ledový muž Wim Hof. Jeho metoda dýchání a otužování je i 
vědecky ověřena (proběhly a byly publikovány pokusy s ním), jen vědci zatím nedokáží překročit svůj 
stín, bojí se ztráty svých dogmat. 

Jenže Wim Hofovy metody a názory se mezi lidmi šíří a lidé to zkouší. A uzdravují se, posílili svou 
imunitu, stali se odolnými a silnými. 

Jen si představte, že by se v domovech seniorů učilo jeho dýchání a po čase by se mohli zbavit léků a 
někteří by se dokonce uzdravili. Krásná představa. Jenže chmurná představa pro farmaceutický 
průmysl, práci pečovatelek a zejména jejich vedoucích, plánovače nových domovů vč. systému dotací 
na ně. Představa, že by senioři byli zdravější a na nich méně závislí, je zajisté děsí. 

Takže těch kapříků, co si rybník sami nevypustí, je moc. 

A systém je opravdu zažraný, a dokonce se nějak vytrácejí původní sliby. Protože v tom mně známém 
domově se po proočkování (snad všech klientů a téměř všech zaměstnanců) skoro nic nezměnilo. Na 
návštěvy na pokoje nesmí ani očkovaní, klienti a personál stále nosí respirátory (určitě při návštěvách 
ve vestibulu). Návštěvy jsou stále jen v dohodnutých termínech, snad jen očkovaní návštěvníci narozdíl 
od neočkovaných se nemusí testovat.  

V tomto případě opravdu nechápu, k čemu to očkování bylo. Přestože je vysoká proočkovanost, platí 
v podstatě stejná opatření jako v době, kdy se s očkováním teprve začínalo.  

Bude mít nějaký ředitel (či zřizovatel nebo majitel) podobného domova odvahu si prosadit Wim Hofovu 
metodu? To netuším, v každém případě na sobě vím, že metoda funguje a také vím, že tento pán je 
jedním z těch, co do toho systému svým způsobem hází vidle.  

Je průkopníkem nového poznání, dobrodruhem a bláznem a dělá to pro lidi a díky lidskosti. Patří mu 
za to díky.        

Vertikální a horizontální uspořádání společnosti 

Proč narážíme ve společnosti na vzájemné nepochopení? Nebo spíše proč svými vášněmi podporujeme 
pomalu přežilé vertikální uspořádání, když reálně žijeme převážně v tom horizontálním? 

Co tím vlastně myslím? Vertikální uspořádání odpovídá tomu, co máme zažité. Hierarchický systém: 
někdo je nahoře, ten to řídí, ten velí, většina je dole a poslouchá ty nahoře.  

Přirozeně. Jsme tak navyklí. Máme ve zvyku poslouchat autority nebo je aspoň respektovat. Nicméně 
vždy byli rebelové, kteří se autoritám vzpěčovali. Také byli revoluce, kdy se ti, co byli původně dole, 
vyšplhali nahoru a tam se usadili. Buď v klidu dožili, nebo je další revoluční vlna spláchla.   

„Vertikálně“ jsme většinou žili a žijeme v pracovním procesu a je též takto společnost řízena a 
kontrolována: na vrcholu vláda, parlament, prezident, směrem dolů další instituce (regionální, 
oborové). Takhle je de facto zřízen stát, zkrátka územní útvar, kde pro všechny jeho obyvatele platí 
nějaká pravidla.  

Vertikálně je hlavně uplatňována moc úřední a pracovní autorita založená na tom, že někdo je 
nadřízený, jiný podřízený.  

Vždy se ale zároveň žilo „horizontálně“, což platilo především v rodinách a sousedské (lidské) 
pospolitosti. Ikdyž dříve byl i v rodinách uplatňován hierarchický (vertikální) přístup. On je tak trochu 



vlastní mužskému principu, byl nutný v boji, z pozice síly a moci šlo (jde) leccos zařídit, je to i 
předpoklad soutěživosti, touhy být první. 

Naproti tomu horizontální způsob uplatňovaný zejména tam, kde se lidé více znají, nebo kde mají 
nějaký společný zájem (hobby), je bližší ženám. Ty většinou upřednostňují spolupráci. Ta vychází 
z lidské rozmanitosti, z toho, že každý člověk umí něco jiného. Že může druhému pomoci a výměnou 
získat zase jeho pomoc.  

Tak si lze svépomocí postavit dům, hlídat si vzájemně děti, něco ušít, upéct, vypěstovat, opravit, 
vyrobit, a to podle potřeby vzájemně směnit bez dohlížejícího vertikálního systému, který chce mít vše 
pod kontrolou.  

A nyní jsme v období, kdy ta „vertikála“ se nám nějak utrhla z řetězu, přebujela a strká nos i do věcí, 
které příslušejí té „horizontální“ složce. Podle mého to souvisí s globalizací, která se v té své vertikální 
podobě vyčerpala a měla by být nahrazena re-lokalizací s výhodou využití některých vhodných 
parametrů globalizace. Jinými slovy jde o to, aby vertikální složka s tou horizontální spolupracovala ve 
prospěch většiny lidí, a ne pouze úzké vrstvy těch nejbohatších a jejich poskoků. Jde o to tím 
horizontálním rozměrem vrátit globalizaci rozměr lidskosti. 

Příliš velké říše byly neřiditelné a rozpadly se, dnes je celý svět díky digitalizaci řiditelný a 
kontrolovatelný, nicméně to je složité a vyžaduje jednotnost a poslušnost. V podstatě to zabíjí 
rozmanitost a přirozenost. Řekl bych, že nejlépe vyrovnaně (horizontálně i vertikálně) fungujícím 
systémem bylo kmenové uspořádání, každý tam měl své místo a každý byl nějak prospěšný svému 
kmeni. 

Jde o to, jak to převést do globálu, aby vertikála fungovala jako dohodnutý a naprostou většinou (jaksi 
automaticky) respektovaný společenský řád (čili jakási nová společenská smlouva) a v horizontále se 
odehrával ten rozmanitý svobodný a odpovědný život jedinců a skupin. 

Byť vertikála vládne, horizontála se zkrátka zničit nedá. Protože jde o vzájemně se doplňující princip. 
Však si to my, kteří jsme zažili Husákovu normalizaci pamatujeme, vše pod kontrolou a řízeno stranou, 
přesto (nebo právě proto) jiný život oficiální (pracovní a kariérní) a jiný soukromý (často jiné smýšlení, 
útěk na chalupy, pospolitost).  

Čemu tedy nahrává naše „dolní“ (až fanatické) hádání se v duchu Sparta vs. Slavia? Nahrává věnování 
energie a pozornosti až nenávistnému „rozdělení“ lidí. Čemu věnujeme energii a pozornost, to 
posilujeme. Komu tedy vyhovuje „rozdělená“ společnost? Těm nahoře, protože právě tím naplňujeme 
to fantasticky platné heslo „rozděl a panuj“.  

Čím se nejlíp ovládají lidé? Strachem! To je známá věc. A tady pomůže jediná věc – překonání strachu 
a nahrazení strachu láskou a soucitem. Že to umíme, jsme dokázali při tornádu a ta horizontála zde 
zafungovala mnohem lépe než ta vertikála. Ženský princip je více o spolupráci, soucítění a lásce. 

Dejme tomu přednost před strachem a bojem a tím posílíme tu horizontálu. Potřebujeme to a vyplatí 
se nám to. Budeme prožívat víc radosti, veselí i zdraví a obnovíme důvěru v lidskost. 

 

Osobní citové výlevy 
Dotýkání se 

Žijeme v období, kdy doteky chybí. Kde jsou ty časy, kdy se objevovaly školitelky doteků, objímání, 
líbání. To snad nenávratně pohřbila kampaň „Me Too“. 

Máme být jako lidstvo bez dotyků? Nedotýkat se navzájem, ani láskyplně, zamilovaně? Bát se, že nás 
potrestají za projevení mateřské lásky k dítěti? Že se nebudeme moct mazlit se zvířecím mazlíčkem? 
To se máme stát pouhými nelidskými roboty? A budeme se smět (a dokonce muset) dotýkat jen 
dotykových obrazovek mobilů, tabletů?  



Za sebe to odmítám. Rád se dotýkám lidí, zvířat, rád se s nimi objímám, mazlím. Jsou to mí blízcí, lidé, 
které mám rád a bez nichž by se mi žilo hůř. 

Jsem zemní znamení Zvěrokruhu. Rád se dotýkám země. Mám rád práce na zahradě, rád si mnu hlínu 
(zem) mezi prsty, rád se dotýkám bosýma nohama trávy, písku. Dotýkat se lze i pohledem, třeba na 
květiny, motýly, ptáky, stromy (tam to jde dobře i fyzicky). 

Dotyk tříbí jeden z našich smyslů – hmat. Vidoucí vidí, na co si mohou sáhnout, slepí se orientují po 
sluchu i hmatu. Vnímají krásu na základě dotyku. 

V češtině se můžeme dotknout něčeho a někoho ve smyslu pozitivním i negativním. Dychtivě se 
dotýkáme v touze se pomilovat, ale člověk něco plácne a někoho se to hluboce dotkne. Vtipu (i 
cynickému) se většina lidí se smyslem pro humor zasměje, ale jsou i tací, jichž se může dotknout. Lidi, 
které urazí třeba naprosto nevinný vtip.  

Ten, kdo sebe sama bere moc vážně, neumí se sám sobě zasmát, je zvláštní člověk. Působí smutně, 
naštvaně, arogantně, je takový až zapšklý. Takový člověk má především problém sám se sebou.   

Smích, který se ho dotkl, si vyloží jako posměch a jeho reakce může být až nepřiměřená. Může ho to 
dohnat až k sebevraždě, nebo k vražedné agresi.  

V nejlepším případě ho to může nakopnout ke změně. Uslyší-li tlouštík „jé, podívej se támhle na toho 
vyvrhnutého vorvaně na pláži“, co udělá? Může takovou hlášku přejít, dělat, že neslyšel, nebo třeba 
vtipně zareagovat „vy tam, nečumte na chudáka vorvaně a pomozte mu zpátky do vody!“ Ale také 
může přemýšlet o sebevraždě nebo o tom, jak se pomstí. 

Nebo se nad sebou opravdu zamyslí a udělá první krok k tomu, aby už ho „vorvaněm“ nenazývali. 
Rozhodne se zhubnout, změnit jídelníček, zařadit pohyb. A za rok se třeba s někým potká a ten ho 
pochválí: „hele seš to vůbec ty, ten vyvrženej vorvaň?“ „Jo, něco se ti nezdá?“ „Já jen, že už jako vorvaň 
nevypadáš“. 

Tohle moc neřeším, tedy snažím se od vorvaně dostat co nejdál, ale už si nevzpomínám, kdy se mě 
něco naposledy dotklo. To, co si o mně, kdo myslí, jsem přestal řešit už dávno.  

Takže nyní na jaře jsem se už dotýkal země, ryl, hrabal, vyndával plevel a žena zasela první semínka. A 
k tomu bylo docela hezky, jarně.  

Také se změnil čas, je vidět o („ukradenou“) hodinu déle, a to je příležitost být déle i venku a dotýkat 
se přírody. A večer dotýkat se hvězd, i na zem spadlých z nebe. 

Jsem v pohodě 

Kdysi zpívali Kotvald s Hložkem „v pohodě, v pohodě, po kotníky ve vodě“. Dnes se úsloví „jsem 
v pohodě“, stalo jakýmsi formálně vyžadovaným klišé. 

Ty nejsi v pohodě? Bývaly doby, kdy být v pohodě, prostě bylo „in“, a naopak nebýt v pohodě bylo 
„out“.  Přitom u mnohých šlo jen o přetvářku, ti, co tvrdili, že jsou v pohodě, často byli v obrovské 
nepohodě.  

Jen nechtěli nebo si nemohli dovolit nebýt „in“, co by si o nich kolegové, partneři či přátelé pomysleli? 
Všichni jsou přece v pohodě a já ne? To by nešlo, prostě musím být v pohodě, jinak to nejde. Aspoň to 
musím tvrdit ostatním. 

To si asi pamatujeme. Najednou je všechno jinak, lidé jsou pod obrovským tlakem, stresem, často i 
strachem a přestali být v pohodě.  Dnes někteří lidé doslova padají na hubu, počítají ztráty (příjmu, ale 
úmrtí v rodinách, či kamarádů). Někteří ztratili trpělivost s opatřeními, najmě s těmi, které jim nedávají 
smysl. 

Dost lidí je naštvaných a není divu. Aby začali být opět v pohodě musí vypustit, vyřvat svůj vztek, ne se 
jím dusit. Přiznat si, že jsou naštvaní, ne někoho obviňovat a stěžovat si. Stačí jen vykřičet do světa 



(vypsat se z toho), co mě štve. Jiní, aby byli v pohodě se musí přestat dusit respirátory i rouškami aspoň 
tam, kde k tomu nevidí důvod (to pro svoji pohodu činím např. já).  

Komu však vládne strach, ten nebude v pohodě nikdy. Jen se třeba bude bát tvrdit, že v pohodě není, 
tak v ní formálně jako bude.  

Zajímavé je, že pokud budeme najednou po kotníky ve vodě, tak si toho všimneme. Ale toho, že jsme 
obrazně řečeno „po krk ve sračkách“ si ani nevšimneme. Pokud to reálně nesmrdí a neumaže nás to, 
pak to nemusíme vidět.  

Stačí si jen vzpomenout, jak jsme žili před několika lety a co zažíváme nyní. A proč. Jak se všechno 
změnilo, a jak jsme mačkáni až na dřeň. Jak nám ubyly práva, svobody a lidská důstojnost. Jak se toto 
období podepisuje na naší psychice a zejména psychice našich dětí.  

Co s tím máme dělat, aby se nám pohoda vrátila? Každý si zkrátka musí najít svou cestu, jak se s tím 
vypořádá a jak dosáhne (nebo také ne) toho být v pohodě. Jsem kliďas a pohodář a musím napsat, že 
neprožívám nějaké špatné období. To nejhorší se mi jako zázrakem vyhnulo, ale to neznamená, že to, 
co se děje mne vůbec neštve. 

Ale být nepřetržitě naštvaný, nebo mít strach, tím ublížím jen sám sobě. Takže se házím do pohody a 
věřím, že ten „blázinec“ jednou skončí.  

A to bez ohledu na to, jak s tím současné vlády světa zachází. Nevíme, kdy to skončí. Nevíme, kolik nás 
to bude stát ještě životů. Nevíme, co bude potom. Nevíme, zda nás nečekají ještě větší katastrofy. 
Zkrátka žádné jistoty a bezpečí, proto se musíme naučit žít v nejistotě a přijmout smrt jako součást 
života.  

Přesto, nebo právě pro to (?) jsem v pohodě.  

Také mi pomáhá žití více v přítomnosti, v tom čase tady a teď. Více a častěji si ten čas užívám a 
uvědomuji. To je čas pohody. Nebo jste slyšeli trilkujícího kosa, který by byl v nepohodě? To by nejspíš 
nezpíval. 

O jedněch zbytečných závorách 

Jako tramp jsem jezdil hodně vlakem a mám rád lokálky. Lokálky nespěchají, ani nemohou. Koleje se 
kroutí krajinou a člověk má dost času si tu krajinu prohlédnout. 

Většinu cest autem člověk jezdí opakovaně, dojíždění do práce, do většího města, na chatu. Na 
některých cestách člověk potká železniční přejezdy.  

Autem, v autobusu i na kole jsem pozoroval změny na železničních přejezdech v okolí. Často výstražná 
signalizace byla změněna na závory. Tak se stalo i na lokálce Čelákovice - Brandýs n. L., kde vlak jezdí 
1x za hodinu tam a zpět. Bylo to na silnici, která slouží jako přivaděč z dálnice D10 a je opravdu 
frekventovaná. Tam to byla investice vhodná, navíc zde vybudovali i železniční zastávku Brandýs n. L. 
– Zápská. 

Pak jsem si všiml nových závor na okresce ze Zdětína do Hřivna u železniční zastávky Zdětín u 
Chotětova. Což je naše nejbližší nádražíčko v polích 5 km od Benátek, dříve tam vedla vlečka z továrny, 
dnes je z ní cyklostezka. Když ještě byla na nádražíčku obsluha, ručně stahovala závory přes silnici. Aby 
mohli obsluhu zrušit, nahradily ruční závory ty automatické. Tohle je na trati z Prahy přes Všetaty a 
Mladou Boleslav do Turnova. 

Na trati mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví bývala další zastávka v polích (dnes již zrušená zastávka 
Straky) uprostřed mezi obcemi Straky a Krchleby. Při rekonstrukci trati tam udělali výhybnu a výstražná 
světla nahradily závory. 



Výše uvedené příklady mají jedno společné: sice nejde o přejezdy na hlavní silnici I. třídy, ale frekvence 
vlakového provozu je poměrně slušná, minimálně dva osobní vlaky za hodinu, na těch dalších tratích 
jezdí i rychlíky a nákladní vlaky. 

Teď se dostáváme k hlavní silnici I. třídy mezi Mladou Boleslaví a Jičínem, tu křižují dvě lokálky. Hned 
za Mladou Boleslaví jsou závory na trati z Mladé Boleslavi do Lomnice n. P. přes Dolní Bousov, Sobotku 
a Libuň. Tam těch vlaků jezdí také dost.  

Pak u obce Obrubce je ještě jedno křížení silnice s tratí. Je to lokálka z Bakova n. J. přes Dolní Bousov 
do Kopidlna. Na části z Bousova do Kopidlna byl provoz zrušen již před drahnými lety. Na části z Bakova 
do Bousova kraj zachovával malý provoz: několik let pouze všední dny 3 páry vlaků a poslední (snad 
dva roky) přesunul provoz na turistický, jen od jara do podzimu v sobotu a v neděli, také 3 páry vlaků. 
Provoz minimální, a dokonce od poloviny prosince letošního roku bude provoz zrušen úplně.  

Přejezd byl dosud chráněn výstražnými světly. Na silnicích I. třídy by měly být (snad podle nějakého 
nařízení) závory. A tak jsme při poslední cestě na chatu tam nové závory objevili. To tu máme pěkný 
Kocourkov. Jeden úřad rozhodne o zrušení provozu na trati a druhý na té samé trati vybuduje závory.  

I kdyby byl turistický provoz zachován, budou závory pracovat od jara do podzimu jen o sobotách a 
nedělích. 

Po zrušení provozu bude situace ještě absurdnější. Budeme mít nové závory, které spadnou dolů 
možná jednou, dvakrát za rok. To, když tam projede drezína kvůli nějaké údržbě, protože tratě, kde 
sice byl zrušen provoz, ale trať samotná ne, je třeba udržovat v provozuschopnosti. A pak možná, pokud 
tam železniční nadšenci vypraví nějaký historický vláček k nějaké příležitosti.  

Tak nám to tady funguje. Divíte se tomu? Já už se nedivím ničemu. Byrokracie je prostě nevyzpytatelná, 
funguje hlavně sama pro sebe a nám občanům spíše škodí, než pomáhá. 

Smějí se dnes jen blázni?  

Pak bláznem jsem, chci se smát a nebrat se vážně. Nebrat vážně věci, které se tváří vážně, aby později 
vám byly k smíchu, právě pro tu jejich vážnost. 

Situace je ale přece vážná, a tak bychom k ní měli vážně přistupovat. A rozhodně ji nezlehčovat. Vážně 
si nemůžu dojít na pivo bez prokázání se testem? Nebo jiným papírem o očkování či prodělání nemoci?  

Jak dokážu, že jsem zdráv? Jsem jako zdravý sprostý podezřelý? Dřív byl zdravý ten, kdo nebyl 
nemocný, kdo se cítil fajn na těle a na duši. Ten, kdo se smál, radoval ze života. 

To, že jsi zdravý, neznamená, že nejsi infekční, nakažlivý. Co s tím? Pomůže prý očkování. A ejhle, to, 
že jsi očkovaný, nejen, že neznamená, že to nemůžeš chytit znovu, ale že i jako očkovaný můžeš být 
infekční, a ještě nemusíš získat tolik protilátek, jako kdybys nemoc prodělal. Nepřipadá vám to taky 
k smíchu? 

Takže zdravý člověk je vinen tím, že je zdravý. To je vážně k smíchu. Vyvinit se může očkováním, nebo 
testováním. Aby si mohl zajít na pivo. Nebo i na koupaliště? U nás otevřeli nové, moderní, takový malý 
aquapark. Ještě jsem tam nebyl a ani mne to neláká.  

Neumím se prokázat jako „vyvolený“ a zajišťovat si test (mimo práci) je u nás docela složité. Musíte se 
objednat předem a vzít si volno v práci nebo zajet otestovat se do okresního města. Navíc dávám 
přednost přírodním koupalištím (ty blízké jsem i vyzkoušel).  Také už chodím do chladné řeky Jizery. 
Řece je to jedno, jí se prokazovat ničím nemusíte. Máte radost, když tam vlezete a kousek si zaplavete. 
Pak se i smějete, nebo to jen drkotají zuby? 

Naučil jsem se zacházet se smíchem a mám rád situační humor. Ten buď přijde, nebo nepřijde. A když 
přijde, situaci rozjasní, pokud se účastníci dokáží smát a neberou se vážně. Příp. situaci ukončí, neb ten 
bez smyslu pro humor uraženě odchází. 



Proč ještě nejsem očkovaný? Proč se nechci dát očkovat? To jsou vážně míněné otázky, které občas 
dostávám. Co na to říct? Obvykle říkám „protože necítím potřebu se nechat očkovat“. A pak jsem 
jednou použil tuto odpověď „Protože někdo musí přežít, aby potvrdil konspirační teorii, že všichni 
očkovaní umřou“, kterou jsem doprovodil smíchem. „Blbče!“, bylo mi odpovězeno a téma bylo 
opuštěno. 

Dalším tématem hovoru bývá otázka: „ty si to nečetl na facebooku?“ Načež odpovídám: „já tam 
nechodím, občas referuje manželka a občas si i něčeho všimnu, ale vzhledem k tomu, že tam trávím 
tak několik minut ročně, toho moc není“.  

Nemám touhu se zviditelňovat na facebooku. Ani ho neumím moc ovládat. Ale začal jsem mu říkat 
„fakebook“ (ono stejně se většinově v angličtině čte „c“ jako „k“ akorát, pokud následuje „e“ či „i“ pak 
jako „s“).  

Fakebook (česky „fejkbúk“) mi připadá takový příhodnější a korektnější, kde jinde se tak vehementně 
bojuje proti fejkům než na fejsu? Proč to nepřiznat i změnou názvu, nebo třeba si zaregistrovat novou 
sociální síť „fakebook“, pokud by se z původní platformy lidé hromadně odhlašovali, nebo ho ničily 
uvalené daně.  

Zaplatí mi za tento nápad pan Zuckerberg? Spíš se mi vysměje, nehledě na to, že mne asi ani nevypátrá, 
jsem totiž hluboko pod jeho rozlišovací schopností. Navíc na tom fejsu (když už tam náhodou 
zabloudím) jsem opravdu pasivní, a tak jsem tím, kdo „banuje“, já. 

Odpovídat na otázku „co se vám tak honí hlavou?“ „To si snad ani nepřejte vědět, milý pane“ mi 
nepřijde už ani vtipné a už vůbec ne účelné.  

A tak to, co se mi opravdu honí hlavou, napíšu sem. Asi to k popukání moc nebylo. To nevadí, každý 
den není úterý. Ale dneska (8.6.2021) vlastně je a taky je Medard. Ale vypadá to, že se vykapal už dřív, 
ale třeba se nám jen směje. 

To nakonec můžeme i my. Smát se. A to je dobře, protože s úsměvem jde všechno líp.  

Škůdce národní ekonomiky 

Tak jsem zjistil, že škodím národní ekonomice. Už je to tak. Zkrátka nejsem ten pravý konzument, co 
by svou spotřebou posouval ekonomický růst nahoru. 

Převážně chodím pěšky nebo jezdím na kole, proto jsem za volantem více ohleduplný k chodcům a 
cyklistům. Abych použil auto k cestě do jednoho kilometru (tam zkrátka dojdete do 15 minut a 
nemusíte přemýšlet, kde zaparkujete), to už musí být.  

Jedná se o případy, kdy zapomenu na nějakou plánovanou schůzku a pěšky už bych to nestihl, nebo 
musím někam převést něco těžkého. Jistěže autem najedu víc kilometrů, než ujedu na kole či ujdu 
pěšky. Od toho ho přeci mám (tedy s manželkou máme dohromady), aby mne dopravilo na delší 
vzdálenosti, většinou 80 km na chatu, 50 km k rodičům manželky, nebo od 10 do 30 km do většího 
města. A pak na výlety a dovolené (v tuzemsku). 

Za auto samozřejmě utrácím povinné platby jako povinné ručení, opravy a kontroly a samozřejmě 
palivo do nádrže. Mám však malé auto (malý výkon), nízkou spotřebu a ročně nedám ani deset tisíc 
kilometrů.  

Nedávám peníze hypermarketům, Mc Donaldům, lunaparkům ani aquaparkům. Nekouřím a piju mírně, 
zejména víno, pivo a kávu. Neutrácím za léky, cítím se zdráv a snažím se o své zdraví a psychickou 
odolnost pečovat. Nebyl jsem už léta ani nemocný, ani k doktorům nechodím, a v nemocnici jsem byl 
sám se sebou naposledy asi před 35 lety. 

Plavu a koupu se nejraději v řekách a jezerech. Ani těm mobilům, počítačům a jiným moderním 
technologiím moc nedávám. Nemám tu potřebu zvyšující se spotřeby a touhu tohle (z reklamy) mít.  



Samozřejmě potraviny, oblečení, obuv kupuji, sem tam i něco sportovního, utrácím za kulturu, sem 
tam zajdu i na jedno, dvě. Díky zahradě a chatě utrácím za to potřebné nářadí a náčiní, sazenice, 
semínka apod.  

Přijímám, že ekonomice více škodím, než pomáhám. Ale nemohu si pomoct, jsem spokojen s tím, co 
mám, a to mi k životu stačí. Celkem dost utrácíme za chatu, kde zvyšujeme komfort, abychom tam 
v důchodu mohli trávit víc času.  

Co se mnou? Potažmo s námi, cyklisty, chodci, zdravými a odolnými jedinci, a ještě k tomu 
nekonzumními lidmi? Navíc nejspíš i drze nezávislými a svobodomyslnými. 

Už se na to asi přišlo díky pandemii. Asi není náhoda, že právě mezi těmito lidmi bude i nejvíc těch 
nebojácných a odvážných (z druhé strany hloupých), kteří odmítají především nesmyslná 
protiepidemická opatření vlády, spíše se ani nenechávají očkovat a roušky (příp. respirátory) si nasadí 
jen tam, kde musí, či jim samotným to dává smysl. 

Proti takovým „sobcům“ a „pitomcům“ je třeba zakročit rázně. Nikam nepouštět! Jenže problém: oni 
se ani nikam moc nehrnou. Nebo nějak motivovat aspoň k očkování. Něco za to dostaneš, peníze, 
nějakou výhodu. Nebo nebudeš moct pokračovat v této práci.  

Jenže ouha, oni na to v mnoha případech nereagují. Jejich reakce je pro většinu lidí neočekávaná. 
Připadá jim nenormální, nerozumná. Nechtějí peníze, nebo klidně dají v práci výpověď. Upřednostní 
svou volbu, svou svobodu i za cenu nevýhodného postavení ve společnosti z toho plynoucí.  

Jsme sice škůdci této staré ekonomiky, tohoto přežilého způsobu života, tohoto nekonečného růstu, 
nekonečného dluhu, nekonečného zatěžování planety odpady, znečištěním a jedy, ale zároveň 
můžeme být tvůrci něčeho nového, co nám dá více smyslu, méně stresu, méně závislostí a více radosti. 
A také to bude více v souladu s přírodou. 

To mne oslovuje daleko více než touha po větší televizi, rychlejším autě, výkonnějším a modernějším 
mobilu, počítači. A v tomto už jsem dost starý na to, abych se měnil.  

Beru ale to, že změna je život, že je to pohyb, že je potřeba poznat a naučit se něco nového, najít nový 
způsob a směr tam, kde už to postaru nefunguje. 

Ten, kdo .... aneb hádej, kdo to je?  

Ten, kdo si jde svou cestou, jaksi mimo hlavní trasu. Mimo dav. Ten, který sice má mobil, ale nejradši 
je, když nezvoní, ani nepípá.  

Má ho položený doma na kredenci, nebo v práci na stole, nosí ho v pracovní tašce nebo batohu. Občas 
si ho i zapomene vzít, někdy si ho zapomene i schválně, aby ho náhodou nerušil. Taky do něj moc často 
nečučí. 

Ten, kdo rád chodí pěšky a pokud jede autem, upřednostňuje vedlejší silnice. Ten, kdo se nikam nežene 
a nemusí být u všeho. Ten, koho netrápí, že něco neví, nebo, že někoho nezná. Koho netrápí ani to, že 
ho někdo pomlouvá. 

Ten, kdo ví, že určitě porušuje nějaký právní předpis, o jehož existenci v životě neslyšel. Ten, kdo si 
nemyslí, že nám více předpisů a právníků zajistí více pořádku a spravedlnosti. Naopak je přesvědčen, 
že to přináší víc zmatků a v konečném důsledku bezpráví.  

Ten, kdo ví, že nelze mít vše pod kontrolou, že se nevyplácí tlačit na pilu, že akce plodí reakci a že 
jedinou šancí, jak vystoupit z bludného kruhu, je nechat to být, nechat to volně plynout, ono to nějak 
dopadne, řešení se obvykle najde. Někdy se to vyřeší samo. Někdy je třeba vyzkoušet různé cesty 
(Cimrmanovy slepé uličky), než se ukáže to pravé ořechové. 

Ten, který nikdy netoužil po tom bydlet v Praze. Ten, kdo tam studoval a nějakou dobu pracoval, ale už 
ani netouží tam občas nějaký čas pobýt. 



Ten, který miluje přírodu a přirozenost. Ten, kdo preferuje přírodní vědy, ale současně ten, kdo miluje 
češtinu, protože tento ohebný a tvořivý (navíc mateřský) jazyk umí ovládat.  

Ten, kdo má rád kofolu, ale ne Colu. Ten, kdo nenavštěvuje Mekáč a radši si dá čínu. Ten, kdo má rád 
víno, pivo, kávu. Radši kyselý než sladký. 

Ten, který nepolyká prášky a uznává celostní (neboli funkční) medicínu a psychosomatiku, zkrátka ten 
medicínský pohled, který se dívá na zdraví a nemoc v souvislostech života. 

Ten, kdo radši tráví dovolenou v naší zemi než v cizině. Ten, který se rád hrabe v hlíně, rád chodí bos 
po trávě, rád se koupe v přírodě. Ten, který má možnost si i něco zeleniny a ovoce vypěstovat, chutná 
mu to čerstvé a na přebytky má dva mrazáky. 

Ten, kterého nebaví sociální sítě ani televizní zpravodajství. Který by, kdyby žil sám, doma neměl ani 
televizi a kdyby nechodil do práce, tak by snad ani nemusel mít mobil.  

Ten, který sám ale nežije, a tak bere ohled na milovanou a milující osůbku, s níž sdílí domov a život. 

Ten, který nechodí do kostela, ale často navštěvuje samotné boží dílo na Zemi: chrám přírody. Ten, kdo 
ví, že Láska je Bůh, jak zpívají Chinaski a věří v Moudrost Matky Přírody a v Řád Vesmíru. 

Ten, kdo se rád směje a má rád i nekorektní humor, takový, který býval v České sodě a v Měsíčku Sorry, 
PrDeL. Ten, který humor nejen konzumuje, ale občas i vytváří, říká se tomu situační humor. Ten, který 
se nebere vážně a umí se zasmát i sám sobě.  

Ten, který by se nejraději stal už „zahnívajícím rentiérem“ pouze s malou rentou (důchodem) a dělal 
jen to, co ho baví a naplňuje. Ten stav se pomalu ale jistě přibližuje. 

Ten, který nehodlá přesluhovat, spíš by odešel dřív, nebo si to aspoň zařídil tak, aby nemusel pracovat 
pět dní v týdnu, ale třeba jen dva dny (je myšleno pracovat v práci).  

Ten, který je příslušníkem mnohých podivných menšin, které mají jedno společné: rozhodně nejsou 
žádnými aktivisty a médii preferovány.  

Odpověď na hádanku. Je to ten „divnej mimoň“, který jde jinudy. 

Modří už vědí! 

Vypoť něco pozitivního! 

Té negativity, vzteku, smutku už je příliš. Nenaskakuj na vlnu a napiš něco hezkého, příjemného, co 
zahřeje na duši a přinese radost. 

To se snadno řekne. V období, kdy je venku zima a v práci „horko“, protože řešíš zdražování energií, 
nové smlouvy a v návaznosti na to zvýšení plateb pro lidi, což není nic populárního a k popukání, 
protože nejsi někdo nahoře mimo realitu, ale jejich soused, který tady s nimi žije a bude platit taky víc. 

Do toho jsi obdržel urnu zemřelé maminky a chystáš s bratrem rodinné rozloučení ve smuteční 
místnosti.  

A přece na tom najdeš i mnoho pozitiv. Pracovně jsi to celkem zvládl. Ti, s nimiž jednáš, to chápou. Už 
máš smlouvy uzavřené, takže určitou jistotu. Už ses vyhrabal z té nepříjemné situace, kterou jsi 
nezavinil. Sice je to za vyšší cenu, ale už máš to nejhorší za sebou. Jistě, plno práce je ještě před tebou. 

S odchodem mámy ses už smířil, většinu z toho už máš vyřízeno. S bráchou jste to ustáli, na všem jste 
se dohodli, vše si vydiskutovali a zařídili vše potřebné. Zbývá už jen to setkání v rámci širší rodiny a pak 
též bude po všem. 

Při tom všem si skoro zapomněl na Vánoce, o něž se svým způsobem zase postaral Covid, který 
prostřednictvím vlády zrušil, co mohl. Můžeš mít radost z toho, že nějaké dárky už máš. Ty, který 
obvykle nakupuješ týden před Štědrým dnem. 



Asi nejvíc sis připomněl Vánoce na chatě, kde sis vyzvedl v místní cukrárně nějaké cukroví a v lese sis 
nastříhal pár větví ze smrků, z nichž pak tvá víla (manželka) uvila věnce (adventní).   

A k tomu to nové štěně. To je tedy radost. Roste jako z vody, fenečka je rychlá jako „tryskomyš“, z lízání 
přechází do kousání a štěká nejradši brzy ráno, když ještě chceš spát. Tahá tě z postele, abys s ní šel 
ven. V bytě je většinou zalezlá a soustředěně něco okusuje (nejradši nábytek). Baví jí to víc než její psí 
hračky. 

Po každém spaní vytíráš loužičky a taky (většinou) i ty zapáchající šrapnely. Venku je ale neposeda, 
pořád něco zkoumá, lítá jak splašená, plete se mezi nohama, ale způsobně se vyměšuje. Už se s ní dá 
chodit na procházky. Samozřejmě s vodítkem. Musíš si dávat bacha, aby se ti nezamotala pod nohy, 
nebo ti je nesvázala k sobě. Ještě bude trvat, než se naučí jít způsobně u nohy, aby si tu procházku užil 
i páníček.  

Seš rád, že ji máš. Z roztomilého neohrabaného medvídka už je malá lištička. A bude nejspíš čím dál 
drzejší, protože tě za nějaký (asi nepříliš dlouhý) čas čeká její puberta. Je to jiné než s její předchůdkyní. 

S tou, když byla malá, nejvíc času trávily tvoje děti, hlavně tehdy desetiletý syn. Po 15 letech života 
původní shiby jste všichni zestárli a nové psí „batole“ stejné rasy je samo o sobě jiné a vy už jste také 
jiní. Co naděláš. Ale radost to je.  

Také se těšíš na to, jak bude reagovat na sníh, jestli se s tebou bude koupat v létě v rybníčku, jak se 
bude chovat ve vlaku, kdy, kde a jak ji budeš moct pustit na volno.  

Seš teď sice trochu víc unavenej, ale celkem spokojenej (a zdravej), máš psa, rodinu, abys dobil baterky, 
chodíš ven i v počasí pod psa (ono s tím psem opravdu musíš ven) a čekáš na bod obratu. Ten určitě 
přijde (tedy nevím jak s Covidem), ale přírodní cyklus, tedy den slunovratu, žádná vláda ani 
mezinárodní organizace nezruší.  

Tak čekáš na to „až se k nám slunce vrátí“. Za tři týdny je to tady. To je velmi pozitivní zpráva. Pak ještě 
přijde Ježíšek, který jako malé nevinné dítě může být na rozdíl od seniora Santa Clause bez respirátoru. 
Navíc ho stejně nikdo neuvidí, neboť jak známo přichází skrytě, a hlavně k těm hodným dětem.  

Tak buďme k sobě hodní a třeba se dočkáme i nějakých pozitivních dárků shůry.      

 


