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Blogy ve znamení korony 

 

Apríl s koronavirem 

Koronavir ovlivnil i Apríl. 1. duben, neoficiální den humoru a kanadských žertíků, byl pro letošek 
zrušen, respektive uzavřen do karantény. Přesto doufám, že se aprílové vtípky objeví. Jeden nabízím 
níže. 

Vážená paní ministryně, 

obracím se na Vás, jako předseda PSPKAK (Profesního svazu pražských kapsářů a kapsářek) s žádostí 
o finanční podporu. Díky vládním opatřením nemohou kapsáři a kapsářky poctivě pracovat. Tramvaje 
jezdí poloprázdné, navíc mnohem řídčeji a mnohdy se stane, že zaměstnanci našeho cechu 
kapsářského mají nad cestujícími převahu.  

Kapsářské povolání a podnikání je založeno hlavně na turistickém ruchu, který je nyní utlumen, takže 
o valutového (bohatého) cizince v tramvaji nezavadíš. A okrádat české socky se zkrátka nevyplatí. 
Navíc, když jich jezdí tak málo a tak daleko od sebe, se to ani nedá technicky zvládnout.  

Kapsářské techniky nejlépe fungují v davu a kde dav není, ani kapsář nebere. A následně živoří a trpí 
hlady. Když se rozkřiklo, že některým podnikatelům pomůže stát, rozhodl se náš profesní svaz požádat 
ministerstvo o pomoc. Vždyť kapsářství je poctivé řemeslo s dlouhodobou tradicí, podniká v něm řada 
rodinných firem, kde se tomuto řemeslu věnuje už několik generací. 

Věřím, že generace poctivých kapsářů a kapsářek si podporu nepochybně zaslouží. Jejich posláním je 
zbavovat lidi naditých peněženek, čímž přispívají k rovnoměrnějšímu a spravedlivějšímu přerozdělení 
bohatství v tomto světě.  

Věřím, že Vy osobně, paní ministryně, si uvědomujete důležitost této prospěšné profese a že jste 
připravena nám pomoci. Nakonec nerozdáváte ze svého, že.  

Dovoluji si též upozornit, že i my, kapsáři a kapsářky, jsme také voliči.    

Jménem všech kapsářů a kapsářek,  

v úctě, Eman Zlodějíček, zvaný Hbitá ručka, předseda PSPKAK 

 

 



2 
 

Koronavirus mění priority .... 

.... a významně zasahuje do života nám všem. Dá se napsat, že je to odvrácená strana globalizace. Že 
jsme jako lidstvo propojeni v dobrém i zlém.  

Také se zdá, že v době zlé se více projevuje to dobré. Nyní myslím na tu spoustu dobrovolníků, kteří 
nabízí pomoc. Na to, že nás obecně nezachvátila panika, že většina lidí se chová zodpovědně a že lidé 
v čele státu přes počáteční rozpaky, chyby a trochu chaos, diskutují a přijímají rozhodná opatření.  

Jistě, opatření jsou nepříjemná, ale nezbytná. Připadá mi, že u nás veřejnost zklidňuje, že v čele 
krizového štábu je epidemiolog a je v zásadě „vojensky rozhodný“, umí zavelet. Ve městech a obcích 
velí starostové a další lidé.  

Nyní je důležité zdraví a to, aby díky vládním opatřením došlo během několika týdnů (až měsíců) 
k oploštění křivky, tj. ke zpomalení exponenciálního nárůstu nemocných.     

Dá se napsat, že koronavirus nám do toho „hodil vidle“. Odzvonilo pátečním demonstracím školáků 
za klima, jednak je zakázáno se shromažďovat a jednak jsou školáci doma. Pobíhá výuka přes 
internet, a dokonce přes televizi. Dochází (mimoděk) k jakémusi sebe-vzdělávání, samostudiu, což je 
možná lepší cesta, než biflování ve škole. Ukáží se tvůrčí schopnosti učitelů, jak obstát ve „virtuální“ 
komunikaci s žáky, a naopak zájem žáků o získávání znalostí. 

Zákaz shromažďování ublížil i Milionu chvilek pro demokracii. Možná, že teď ani nikomu nechybí, 
budou si muset nějak poradit. To i my všichni. Lze předpokládat, že naše priority a hodnoty se změní, 
nejspíš se i změní struktura ekonomiky, možná i ta orientace na růst a konzum. 

Obecně ale platí, že zodpovědnost je na každém z nás, vláda je tu od toho, aby v dané situaci 
(nouzovém stavu) nastavila (příp. měnila) pravidla dle aktuální potřeby, protože jen tak budou 
zavedená opatření účinná. Také se ukazuje, že pod tlakem a v krizi vykřeše většina Čechů, to lepší 
z nás.  

Dá se najít ještě něco pozitivního kromě zpomalení, znovuobjevené sounáležitosti a zodpovědnosti za 
sebe a okolí? Dá. Je to příroda a pobyt v ní. Sami, či jen v pár lidech. V přírodě, ve volném prostoru se 
pořádně nadechnout, zastavit a rozhlížet se.   

Chodím do práce, tak si té přírody zatím moc neužiju. Ale určitě se dočkám. Navíc začíná jaro. 

 

Černá labuť a její labutí píseň 

Koronavirus je černou labutí a někomu zazpívá svoji labutí píseň. Přišlo zastavení. Přehodnocení 
priorit. Najednou se některé povinnosti odkládají a nejsou důležité. 

Celý ten "matrix" není důležitý, ti, co bývali důležití, věčně na očích, propagováni, už nejsou tak vidět, 
někteří i zmizeli nebo aspoň byli upozaděni, nevěnuje se jim pozornost.  

Najednou se objevuje obrovský tvůrčí potenciál, spolupráce, solidarita, vše vytvořené ne ze strachu a 
díky kontrole, ale právě naopak. Díky soucitu, zodpovědnosti. A mění to i zpravodajství a média. 
Přibylo pozitivních zpráv o lidství, spolupráci, sounáležitosti navzdory karanténě, nebo spíše díky ní. 
Výroba roušek, možnosti 3D tisku, nanovláken jako filtru do roušky, kultura a vzdělávání přes 
internet.   

Také se ukazuje, že „vrchnost“, tzv. parazitické struktury nejsou tak veledůležité a moc nepomáhají. 
Soukolí je příliš složité, vyžaduje přílišné náklady, aby se udrželo v chodu. Proč nemohlo ministerstvo 
objednat roušky, protože muselo zadat výběrové řízení? Nebo jak to bylo?  

Příliš byrokratický a zkorumpovaný systém založený na složitosti, kontrole, ovládání (manipulaci), 
chamtivosti a pokrytectví je v zásadě protilidský, proti přirozenosti, proti přírodě ... Typicky 
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přebyrokratizovaným kolosem je EU. Zdá se, že ji potřebují hlavně ti, kteří si díky její existenci v této 
podobě dobře žijí.  

Teprve nouzový stav umožnil vše řešit pružně, možná trochu chaoticky, ale rychle, účelně. Zkrátka na 
místě byla rozhodnost. Nouzovým stavem zmizela poklička (či žába na prameni) a začaly se dít věci. 
Např. se objevil prof. Prymula jako vrchní velitel, Hamáček odhodil masku a probudil se k činu a 
zdravému rozumu, zdá se mi, že i Babiš se chová lépe, jeho pracovitost a odolnost se teď hodí. A jeho 
projev (ať už ho psal kdokoli) byl vskutku státnický. Už to, že si ho dovolil přečíst, že tam bylo mnoho 
díků a proseb, ho zlidštilo.  

Imunitu posílíš, nebudeš-li se bát, budeš-li v rovnováze. Rouška není projevem nesvobody a strachu, 
ale ohleduplnosti vůči druhým. 

Vypadá to, že se tvoří (nebo aspoň už pomalu vykukuje) nová společnost, kde svou roli hraje lidství a 
zodpovědnost. Transformace společnosti je v plném běhu, nastává čas totální proměny snad ve všech 
oblastech. Návrat k lidství, přirozenosti, rovnováze. Návrat k sobě. 

Takže do budoucna se lze dívat s nadějí, vírou a láskou. Ovšem musíme projít tou temnou chvilkou, 
abychom se zastavili, přemýšleli, napravili se, získali tuto zkušenost, dostali se do rovnováhy. A bude 
to bolet, někoho víc, někoho míň.  

Nenechme si to vzít, nenechme se opít rohlíkem, opusťme staré paradigma zadřeného stroje, který 
na udržení se v chodu spotřebovává více energie, než dodává. Tento „matrix“ dosluhuje. 

Zatím ta labutí píseň (a současně tíseň) nejvíce dopadá na cestovní ruch, letectví, pohostinství a 
spoustu drobných služeb (osvč). Pro vlastníky, zaměstnavatele a zaměstnance je to negativní, hrozí 
ztráta práce, výdělku, ale pozitivní je to pro přírodu, planetu. Dostala možnost regenerace, ve 
vzduchu je méně zplodin, v oceánech méně odpadu, může se „očistit“.  

Tohle odvětví asi čeká řada bankrotů, pročistí se. Pokusme se lokálně zachránit, co se dá, restaurace 
živnostníků v místě. Pokud odejdou globální hotelové řetězce ze země, nechť (zbankrotované) hotely 
koupí města a obce (nebo stát, který je pak na ně převede) a mohli by je předělat na byty. 

Snad se zbavíme těch nadbytečných parazitů, kteří vytváří tu zbytečnou pokličku. Ukazuje se, že 
ničemu moc nepomáhají, dokonce ani ti, kteří to mají v popisu své práce, nechávají se (od nás) 
dotovat a ještě (nás) peskují, že nejsme dostatečně solidární. Přitom to umíme, když je potřeba, 
doma si pomáháme navzájem. 

Přejme i jim „procitnutí“, a když se ocitnou v tísni, pomozme jim. Třeba jim nabídněme práci na 
čerstvém vzduchu, v zemědělství, ve stavebnictví. Tam, kde teď (kvůli zavřeným hranicím) chybí 
zahraniční pracovníci.  

 

Má Greta radost? 

Médiím vládne koronavir, jednoznačně. Ten také způsobil karanténní opatření po celém světě. Ty se 
projevují nejen v ekonomice, ale i v přírodě, potažmo v životním prostředí. 

V ekonomice vzhledem k současnému status quo, tedy globalizaci a především zaměřením na 
hospodářský růst, který ponejvíce táhne spotřeba, je vliv koronaviru negativní. Ale možná ho 
v budoucnu oceníme jako počátek transformace ekonomiky i politiky, protože ten současný stav, 
resp. návrat k tomu, co bylo před koronavirem, je sice možný, ale je (podle mého) strašně hloupý. 

Vyhovuje především všemožným „parazitům“, nadnárodním korporacím, lobbistům, psychopatům, 
lidem toužícím po zbohatnutí a moci, zkrátka určité „elitě“, která žije z práce a prostředků druhých, 
z drancování Země, z tisku astronomickým dluhem krytých peněz. 
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Takhle to dál nejde, a ať je to, jak je to, můžeme říci, že se Země svým způsobem brání. Lidstvo se 
zastavilo a odhaluje se, kdo je kdo. Kdo se se užírá strachem, kdo je ochoten pomoci a pomáhá, kdo 
je trpělivý, kdo se rozhoduje zodpovědně, kdo chce druhými na základě strachu manipulovat. 

Dostali jsme čas k zastavení, nelétají letadla, nevyrobily se statisíce aut, jsou volnější dálnice, levnější 
ropa, trhy se hroutí, na druhou stranu příroda si oddechla, vzduch se mnohde aspoň na chvíli vyčistil.  

Greta by měla být šťastná a koronaviru děkovat, že v zásadě začal plnit její sny. Tedy pokud ty sny 
myslela vážně a pokud se jí (nebo jejímu otci) nezalíbila představa být středem mediální pozornosti, 
celebritou. 

Možná je to jinak a Greta (nebo její otec) se užírá tím, že ji koronavirus v pozornosti předběhl a 
nechal ji na vedlejší koleji. Nevím, jak to je. Nesleduji její mediální aktivity, jen přijímám fakt, že na 
mne v tuto dobu (narozdíl od koronaviru) nevyskakuje z žádných serverů. 

Co budeme po odeznění pandemie dělat? Vrátíme se k nezřízenému konzumu, stádnosti, odtrženi od 
života a žijící náš oblíbený konzumně sobecký technologický životní program? 

Nebo začneme přemýšlet o nesmyslnosti některých věcí, o lepším souladu a soužití s přírodou o 
vzájemných vztazích mezi lidmi, o (aspoň) částečné soběstačnosti, o pokoře, skromnosti a 
odpovědnosti? 

Pokud se vrátíme do starých zajetých kolejí a budeme dále plenit planetu, nestane se vůči lidstvu 
ještě tvrdší? Vždyť planeta disponuje sopkami, umí tvořit počasí, zemětřesení, tajfuny, povodně, 
sucho, vedro, tsunami, …. 

Zkrátka jsme takhle maličcí a o to víc ji škodíme. Probudí nás ten koronavirus z iluze pána tvorstva, 
z iluze, že my to tady všechno řídíme? Opak je pravdou. Nazí jsme sem přišli a nazí odejdeme.  

To je tak těžké si uvědomit, že do hrobu si nic nevezmeme, že jedinou jistotou na tomto světě je 
smrt, že planetu máme půjčenou od svých potomků, tak bychom se k ní měli chovat tak, aby to 
přežila nejen planeta, ale i ti potomci. 

Snad ti potomci nebudou takoví pitomci jako jsme my, a pokud budou, tak bych se planetě ani 
nedivil, kdyby se zbavila svého největšího škůdce (lidstva). Lidem bych přál, aby to nebylo totálně, 
aby nějací lidé přežili. 

 

Rouškovaná 

Bez roušky ani ránu. To, co bylo před pár měsíci naprosto nepředstavitelné, naprosto výjimečné, se 
dnes stalo denní samozřejmostí. Máme povinnost nosit roušky a naprostá většina z nás si tuto svou 
povinnost plní. 

Slovo rouška je v současnosti jedno z nejpoužívanějších. Situace dává vzniknout i novým slovům: 
např. rouškomat. A teď si představte, že by nějaký novodobý Mičurin vyšlechtil rostlinku a tu nazval 
rouškovníkem. Podobně jako existuje rýmovník. 

Nabízí se i úprava některých rčení, jako např.: 

„řekni mi, jakou roušku nosíš, a já ti řeknu, jaký jsi“, nebo „kolik roušek máš, tolikrát jsi člověkem“. 
Zpěvák Dalibor Janda by mohl aktuálně změnit text své písničky a zpívat: „hráli jsme rouškovanou, 
vždyť to znáš,….“ 

V roušce vypadáme teď všichni jako loupežníci, ale skvělé je to, že jimi převážně nejsme. Ovšem 
možná právě ti lupiči, kteří dnes na kamerách (v roušce) vypadají jako ostatní, nám ostatním umožní 
se těch roušek zbavit. To ale bude ještě chvíli trvat. 

Rouškové zahalování paradoxně odhaluje, maska demaskuje charakter. Zahalení nabízí jen pohled do 
očí. Co se skrývá za rouškou? Úsměv, nebo strach? To si přečteš v očích (ze dvou metrů). 
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Dýchat sám v lese filtrovaný vzduch je nehorázná hloupost. Existují daleko lepší a smysluplnější 
dechová cvičení. Zkuste v roušce několik hodin fyzicky pracovat, třeba kopat výkop, nebo zrýt celou 
zahradu. Za chvíli ji promáčíte potem, a abyste nezkolaboval, radši si ji sundáte. Navíc se Vám 
mezitím podařilo funkčnost roušky v podstatě zrušit. 

V roušce trénujeme trpělivost, výdrž. Po jejím sundání přichází úleva, doslova osvobození. Vždy, když 
přijdu domů, sundávám roušku, řeknu si spolu s Cyranem „svou roušku odhazuji v dál“.  

Zatím jen dočasně, protože, jakmile příště opustím byt, musím si ji zase nasadit. Ale věřím, že jednou 
ji budu moct odhodit v dál definitivně 

 

Svět v karanténě 

Opravdu přichází nový svět, je to svět v karanténě. Kromě koronaviru se šíří panika, strach. Na 
druhou stranu také vtípky. 

Není to neškodná chřipečka a jistě to má příznaky pandemie, dokonce celosvětové (už to vyhlásila i 
WHO) a má to velký vliv na světové dění. Před virem se hroutí nafouknuté bubliny akciových trhů. 
Nejprve se zadřela kolečka světové ekonomiky na nabídkové straně, protože světový výrobce (Čína) 
přestal vyrábět. Zároveň si tou neprodukcí Číňané zlepšili ovzduší. Nyní jsou a budou problémy na 
poptávkové straně, samozřejmě kromě roušek, teploměrů, laboratorních testů a dezinfekčních 
prostředků. Zajisté i vody a potravin.  

Vládní opatření významně zasáhly do turismu, do sportovních, kulturních a shromažďovacích akcí. 
Všichni, kdo se něčím z toho živí, jsou ekonomicky poškozeni.  

Jsme v zásadě na začátku roku a je to pěknej fičák, vítr, déšť, lokální záplavy a teď pandemie. Ještě 
nedávno byly mediálně vděčné požáry v Austrálii následované lijáky a povodněmi. I v této klidné 
české kotlině jsme si všelijaké rozmary počasí a přírody také vyzkoušeli a nyní tu máme „globální“ 
epidemii. 

Asi už takhle dál (jak jsme byli zvyklí) fungovat nemůžeme. Musíme to zkusit jinak. Už asi nebude 
důležité mít a chtít, ale být, žít a přežít. Odnaučit se chamtivosti, lenosti, pokrytectví a povýšenosti, 
přestat se bát. Naučit se pokoře a žít s láskou, nadějí a vírou v to lepší lidské.  

Vzít zodpovědnost nejen za svůj život, ale i život svých bližních. Je to hrozba, ale zároveň příležitost 
pro zastavení se, přemýšlení a popovídání si aspoň v rodině. Tenhle fičák už provětrává peněženky 
majitelům akciových bublin, „prodejcům zbytečností“ a možná už začal děsit i další „neohrožené“ 
skupiny, třeba i ty, co na jiných parazitují. 

Člověk nemůže být připraven na všechno, ovšem lépe se přizpůsobí ti, co se nebojí a něco umějí. A ti, 
co jsou zdraví, tj. vyznačují se slušnou kondicí a psychickou odolností. Ti zpravidla mají i dobrou 
imunitu nebo ji snadno a rychle získají. 

Tak ať se z té karantény zrodí lepší svět.   

 

Jet dnes vlakem?  

Jde to, ale dře to. Bylo období, kdy se dalo jet i zadarmo. Dokonce jsem se toho účastnil. Jeli jsme 
jednu stanici zadarmo. 

Pak jsme to zkusili kousek dál a s přestupem. Obě cesty jsme absolvovali v koronavirové době. Takže 
obě s rouškami. První cesta vlakem trvala 7-8 minut, druhá něco přes dvacet minut. Faktem je, že 
roušku jsme měli nasazenu i cestou přes obec, než jsme ji mohli v lese odložit, resp. dát ji do 
pohotovostní polohy a nasazovat jen při setkání.  
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Druhý výlet jsme absolvovali ve městě, takže roušky pořád. Ikdyž budou roušky venku dobrovolné, 
což pro mne znamená, že ji venku nosit nebudu, tak ve vlaku ta povinnost ještě nějaký čas zůstane. 

Vlakoví dopravci na mně nevydělají, protože delší vzdálenosti, resp. delší čas ve vlaku (např. dvě 
hodiny) s rouškou na ksichtě si neumím představit. Takže radši nikam nepojedu (nebo jen na krátko), 
nebo pojedu autem. 

Pravdou je, že vlakem moc často necestuji, ale cestoval jsem jím rád. Ovšem s náhubkem ta radost 
mizí. Dočkám se doby, kdy bude zase náhubek ve vlaku povinný jen pro psa? 

Také jsem rád, že nejezdím denně do Prahy. To už 2,5 roku nemusím. Díky koronaviru mi odpadly 
akce, kdy jsem tam měl jet. Mám na vybranou jet autobusem (či autem) a metrem, nebo autobusem 
(či autem) na nádraží vzdálené 10 km a pak vlakem až do centra. Cestu autem až do centra odmítám. 
Jsou tam jednosměrky a kde bych parkoval? A jak bych platil parkovné? A nedostal bych i nějakou 
pokutu? 

Za ten komfort jet autem (možná se spíš plížit) až do centra Prahy mi to nestojí. To radši vlak či 
metro. Jenže nebudou v pražské MHD roušky povinné již napořád?  

A teď bude sranda, když ve vlaku se to obecně zruší a v první pražské stanici si budete muset roušku 
nasadit. Až skončí praktikování „home office“ (ikdyž pravděpodobně se v nějaké formě udrží, např. 2x 
týdně práce z domova) a lidé se vrátí k dojíždění, budou proti sobě stát dva požadavky. 

Snížit dopravní zátěž tím, že dostaneme lidi z aut do hromadné dopravy a chránit zdraví veřejnosti 
tím, že naopak budeme jezdit auty, protože ne všichni, kteří využívali MHD, budou chtít jezdit 
v rouškách. Příp. se budou bát tzv. „socku“ vůbec použít. 

Ne vždy a všude je možné chodit pěšky, nebo jet na kole. Nicméně tímto způsobem se podporuje i 
chrání zdraví, neboť zde jde i o fyzický pohyb venku. A to je na imunitu nejlepší.  

To mi nikdo nevymluví. Nejsem si vědom nějaké alergie, v přírodě pobývám rád a v jakémkoliv 
období, může kvést, co chce. Tuhle jsem si vzal čerstvě vypranou roušku a v zásadě jsem ji nemohl 
mít nasazenou, byla z ní příliš cítit aviváž. 

Nově povlečené peřiny ošetřené Lenorem mám rád, jenže ta reklama je zavádějící: prý vůně lučních 
rostlin. Ano, luční rostliny mi voní, umělý Lenor linoucí se z hadru na ksichtě mě naopak dráždí. Že by 
alergie? A na co? Na tu aviváž, nebo už na roušku?   

Přitom jsem si tu roušku ani tak neužil, jako lidé, kteří ji musí mít (v první linii) při své práci. V zásadě 
jsem ji používal při pěším přesunu do práce a z práce, v kanceláři jen při osobním jednání (přičemž 
občas jsme se domluvili, že si ji sundáme). Pak jsem ji používal (a používám) ve městě, ikdyž nyní již 
převažuje jen to ohleduplné nasazování si jí při bližším potkávání. V přírodě jsem tohle aplikoval již 
dříve.  

Asi jsem se od roušky již vnitřně osvobodil, a proto mi začala vadit. Takže pokud nemusím tam, kde ji 
mít musím, tak se tomu místu raději vyhnu. A k těm místům teď patří i můj oblíbený vlak.  

Jo, a tomu (nejen vlakovému) personálu, ale i všem, kteří tu roušku dlouhodobě nesundají, patří i můj 
obdiv. Zvláště tam, kde ochotně podstupují omezení, aby mohli vykonávat svoji práci, která je nejen 
živí, ale v mnoha případech i baví. 

 

Strašení druhou vlnou 

Ještě jsme se nevzpamatovali z první vlny koronaviru a už jsme připravováni na druhou vlnu. Je to 
v plánu? Je to nějaký „temný“ záměr? 

Dá se na to pohlížet i takto: vystrašit, odvést pozornost od jiných záležitostí (sítě 5G?) a plošně 
čipovat, pardon, očkovat. Někteří vlivní jsou již samozřejmě naočkováni (penězi, podílem na moci).  
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A co pak? Vyvolá se větší chaos, bída a utrpení, a pak přijde ten, kdo udělá pořádek? Nový světový 
řád? Depopulace a absolutní závislost? Kdykoliv kdokoliv očipovaný může být „vypnut“ ze života? 
Nebo přijde očekávaný zlatý věk lidstva?  

Přeji si ten „zlatý věk“, jiný lepší svět a vnímám takový záludný háček. Dá se na něj dívat pozitivně i 
negativně. Jsou lidé, kteří do různých záměrů a plánů hází vidle. Už nechtějí hrát různé hry, změnili 
se. Kdo by nechtěl změnu? Všichni chceme změnu k lepšímu, ale nějak jsme se naučili, že to za nás 
někdo zařídí. Lépe víme, co nechceme a méně to, co chceme.  

Chceme být zdraví, fyzicky zdatní, psychicky odolní a šťastní. Ale očekáváme, že to za nás zařídí někdo 
jiný. Zdraví, že nám zajistí lékař a braní prášků, štěstí třeba nová televize, auto, dům, milenka, ... nebo 
alkohol, drogy?  

Ano, chceme změnu, ale kdo se chce sám změnit? Jestliže změníme sami sebe, svůj pohled, zaměření 
energie a pozornosti k pozitivním myšlenkám, smíchu, radosti, harmonii, začne se proměňovat i naše 
okolí. Do života vchází noví lidé, někteří, kteří nechápou vaši proměnu, naopak odejdou. 

Dá se žít pod vlivem strachu, nebo lásky. Bezpodmínečná láska znamená, např. v partnerském vztahu 
to, že Tě miluji takového, jaký jsi, právě teď a tady.  

Nehodnotím, nesoudím, nepotřebuji, abys vyhovoval mé představě o Tobě. Nepotřebuji roli oběti, 
nepotřebuji strach, pocit křivdy, viny. Odpustil jsem sám sobě a tím jsem dokázal odpustit i druhým.  

Obecně mám lidi rád, ale jsou tací, které nemusím. Nemusím se s nimi vídat, ale někdy není zbytí. 
Musím se naučit s nimi komunikovat, pokud možno laskavě a vtipně. Ale nepodlézat jim, neříkat jim 
to, co by chtěli slyšet. Nebrat si jejich příp. „slovní jedy“ osobně, nechat je jít si jejich vlastní cestou a 
nenechat se jimi vysávat. Nemá smysl přesvědčovat přesvědčené. Dříve jsem se mohl z těch lidí, co 
mi něco vnucují, vzteknout, nyní je mi jich spíš líto. V tom smyslu, že nenašli odvahu se změnit a vše 
stále svádějí na okolí. Našli viníka svých potíží, a nemíní pochopit, že tím „viníkem“ jsou oni sami, 
jejich soustředění se na strach. 

Má smysl radostně prožívat svůj život a jím inspirovat druhé. Ale člověk ví, že může inspirovat jen 
někoho, kdo to (tak nějak) cítí podobně. 

Když jsem byl malý, měli jsme doma takovou cedulku, na které bylo napsáno toto moudro: „neustále 
se rozšiřuje okruh těch, kteří mi mohou kdykoliv políbit prdel“.  

Dnes to aplikuji tak, že těm, co mě (nás) straší, nevěnuji pozornost a těch ustrašených je mi líto. 
Třeba místo druhé „plánované“ vlny koronaviru přijde neplánovaně něco úplně jiného, 
neočekávaného.  

Něco, co nám ukáže nové paradigma, nebo něco, co námi zatřese tak, že se změní téměř všichni. 
Nebo se nic nestane. Kdo ví? Jisté je, že takhle to dál nejde, zaneřádili jsme planetu odpadky, 
znečistili ovzduší, vodu, zničili prostor k žití nesmyslnými válkami, zadlužili ve jménu konzumu 
potomky na generace a v tom chceme pokračovat? 

Nemohu si pomoct, ale nějak cítím, že tato doba je turbulentní a těhotná proměnou, rodí se něco 
jiného, neznámého. Zkusme se na to těšit jako na porod miminka, vždyť to je nevinné božství, do té 
doby, než ho „naočkujeme“ našimi programy: tohle nesmíš, tohle musíš, tyhle musíš poslouchat a 
tohle dělat... než v něm (jako v nás) zadusíme život, protože se bojíme a je to zkrátka normální. 

 

Návrat do normálu? Zapomeňte! 

Pozoroval jsem přírodu, plaval ve studené vodě, fyzicky jsem pracoval, procházel se a poznával dosud 
nenavštívená místa v okolí chaty.  
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To vše s minimálním ovlivněním zpráv, jen televize (zprostředkovaně od ženy) a jednou za týden 
noviny. Žádný internet. Přesto, nedozvědět se o covidu-19 a masáži, že na podzim bude druhá vlna, 
prostě nejde.  

Zase nás čekají roušky, omezení, karantény, sledování, očkování? To se totiž stane normou, takže 
návrat k bývalému normálu se nekoná, máme tu normál nový. 

Kontrola, strach, manipulace. Stále stejný scénář. Nejprve vyděsit a otestovat nová pravidla. 
Utáhnout šrouby. Je-li „stádo“ poslušné, na chvíli mu ulevit. Vytvořit zdání, že se vše vrátí do starých 
kolejí. Jenže nelze nechat ovce se rozeběhnout z ohrady, je potřeba zase je sešikovat a znovu nasadit 
již vyzkoušená pravidla.  

Zase pomalu utáhnout. Už nejen šrouby, ale i smyčku kolem krku. Většina lidí (ovcí) bude obrazně 
nejen v ohradě, ale ještě tam bude běhat se smyčkou kolem krku. Krásné vyhlídky. To má být ten 
lepší svět? Kdo se nepodřídí, bude mu smyčka utažena, či již očipovaný, bude na dálku „vypnut“ ze 
života mobilem. 

Lze na to nahlížet i jinak, že Příroda a Země se brání. Už nemá kam ustoupit a musí to lidstvo 
nakopnout, aby se probudilo a poučilo. Kolik lidí se poučilo? Říká se, že lidé jsou nepoučitelní, ale 
stoprocentně to samozřejmě neplatí.  

Jsou lidé, kteří se poučí, pochopí. Možná až pod velkým tlakem a změní svůj přístup, přehodnotí 
priority. Pustí se kontroly a panického strachu. A Příroda možná bude nucena vyvinout vyšší tlak, aby 
se poučilo víc lidí.  

Ti, kteří se nepoučí, budou možná také „vypnuti“. Řečeno cynicky, pokud to budou převážně ti, kteří 
chtějí ty neposlušné „vypnout“, pak se přírodě, Zemi, ale i lidem uleví.  

Nebo ještě jinak. Nelze růst do nekonečna, nelze do nekonečna drancovat přírodu a zneužívat lidi, do 
nekonečna na nich parazitovat. Přemnožení parazité už nemusí najít hostitele. Nelze mít jenom práva 
a nechtít převzít zodpovědnost. Pýcha předchází pád. 

Pyšná civilizace se hroutí, zdá se, že kolaps je nevyhnutelný. Ale je to obrovská příležitost ke změně 
myšlení, přístupu k životu, opuštění starého paradigmatu a žití jinak, nově. Snad více přirozeně, 
lehčeji a radostněji a zároveň zodpovědněji. Jen to vzít za správný konec.  

Jestli ona ta „lehkost bytí“ nevzniká až z nesnesitelné těžkosti bytí, kdy se člověk „probere“ a 
uvědomí si, že tak těžký život prožívat nemusí, a že to byl hlavně jeho strach z nejistoty, ze změny, 
z neznáma, z prázdnoty, co ho k takovému náhledu na život nutil. 

Pokud půjde o návrat k sobě, k přírodě a lidem, laskavosti, ohleduplnosti, humoru, k božství, pak 
máme našlápnuto k lepšímu světu. Osvobodit se z pout a smyček nastaveného zaběhlého systému je 
zatraceně těžká práce. Ale stojí za to. Už jen to, že vás přestane zajímat, co si o vás myslí druzí, když si 
uvědomíte, že nikoho nezajímáte. Předtím jste tím vším byl svázaný, nyní jste se rozvázal, osvobodil.  

A začnete vidět svět trochu jinak. Jako proměnlivý, cyklický, kde platí univerzální zákony přírody a 
vesmíru. Svět lidského pachtění je sice jeho součástí, ale už ho vnímáte spíše jako hru, přestože 
v něm žijete, není pro vás tak důležitý jako dřív. Dokážete se „odpojit“ a prožívat „trochu jiný svět“. 
Takový svět existuje, jen ho musíte objevit a dovolit si ho prožít. Teď o prázdninách a dovolených je 
k tomu příležitost.       

A co bude po prázdninách? S jistotou lze tvrdit, že v každém případě kratší dny a prodlužující se noci. 
To nastává již nyní, jen to není ještě tak vidět.  

Jo, a kdo žijete podle médií a sociálních sítí, nebojte se, vše, co se po vás bude chtít, vám včas oznámí. 
Pokud tedy nenastane totální black-out. 
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Tak nám ta druhá vlna začíná 

Oficiálně 1. září. Ti, kteří rozhodují, si ty roušky nějak oblíbili. Už na nás mluví zase s hadrem přes 
pysk. I těch fotografií „odpovědných činitelů“ s rouškou v médiích je víc, těžko říct, zda jsou to 
aktuální či archívní záběry.  

Má to být ve všech vnitřních prostorách. Tedy veřejných, jako jsou obchody, úřady, pošty, veřejná 
doprava. Měl jsem z kraje září naplánované jednání v Praze, dokonce mělo být povinné. Počítal jsem, 
že to v metru nějak přežiju, ale mít roušku na hubě asi osm hodin v kuse, to se mi nechce. Asi se 
omluvím, třeba to nakonec sami zruší.  

Do nákupních center nejezdím, na úřady, pokud nemusím, nechodím. Cestování veřejnou dopravou 
omezím (škoda, vlakem jsem cestoval rád, ale bez roušky). Takže se mi nic tak hrozného neděje. 
V práci mám prostornou kancelář jen pro sebe. Pro jednání s klienty si připravím roušku. Na rovinu 
řeknu, že ji nosím nerad a že je tady prostoru dost, tak jestli by mu nevadilo, když si ji sundám a že 
v jeho případě mi to také nevadí. Dávám přednost dobrovolnosti před vynucovanou povinností. 

Jsem na roušku už trochu alergický a na tu dlouhotrvající promo akci Covid-19 také. Vím, že to není 
legrace, ale nemohli bychom k tomu přistupovat víc se zdravým rozumem? Pokusy už tu byly (viz 
např. nedávný blog pana Cilicha s odkazem na prof. Beneše z Bulovky) a možná i něco z toho 
rozumného zůstane: nebude se snad po nás chtít nosit roušku venku v přírodě a v liduprázdném 
městě.   

Ono je to takové úsměvné a zajímavě protichůdné. Nedávno zrovna na idnesu jeden imunobiolog 
(Dominik Filipp) říká, že špína může být klíč k léčbě autoimunitních chorob. V zásadě jde o to, že část 
imunity jsme ztratili, či nezískali, protože se příliš zabýváme hygienou. Starší generace, zvyklá být 
v dětství venku, ochutnávající písek, zkrátka generace, která nebyla tak opečovávaná, nežila ve 
sterilním prostředí, si tu imunitu vypěstovala a mnozí to naučili i své děti. Článek doporučuji 
k přečtení.  

A nyní přichází druhá vlna korony a zase desinfekce, roušky, ale záchrana v podobě očkování se blíží. 
Dokonce nebude prý tak drahá. Asi nejlepší obranou je přirozená imunita, kterou současné lidstvo 
svým způsobem života ztratilo (civilizační choroby) a jeho mladé potomstvo (především v rozvinutých 
civilizovaných zemích), nestačilo ani získat. Tak se to nahradí uměle: očkováním, léky. Budou se 
dětem očkovat bakterie na podporu imunity místo, aby se děti vzali na písek a strkaly si ho do pusy?    

Jaký závěr si z toho všeho zmatku vzít? Užít si zbytku léta bez roušky a pak, pokud nebudu muset, 
nebudu moc chodit tam, kde je povinná. Mít roušku v práci, v tašce a v případě potřeby ji použít. 
Pokud bych v chřipkovém období onemocněl a kýchal, smrkal, tak zůstanu raději doma a ven (mezi 
lidi) si roušku vezmu a to dobrovolně. V případě, když budu sám prskat, ochráním druhé před sebou 
samým nasazením roušky. Aspoň trochu. 

Hlavně se z toho nepodělat. 

 

Filosofické tlachání 

 

Dá se žít podle Paretova pravidla 80/20? 

Paretův princip je možné najít v různých odvětvích lidské činnosti a formulovat tak, že 80 % důsledků 
pramení z 20 % příčin. V praxi potom bývá snahou odhalit ono malé spektrum příčin, které tak 
významně ovlivňuje celkový výsledek.  

Řekl bych, že podle tohoto pravidla žijeme, aniž si ho uvědomujeme. Pokud budeme třeba hledat 
shodu v názorech, životním stylu, je známé, že se neshodneme ve všem.  
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Možná i platí, že lidí, s kterými se shodneme v 80 % věcí, je jen 20 % a že s 80 % lidí se shodneme na 
20 % věcí. 

Pracoval jsem v Praze v oblasti intelektuálské, částečně vědecké, částečně úřednické. Tato komunita 
je právě nejvíce zastoupena v Praze (a okolí) a ve velkých městech. Nevím, jestli i v tomto ohledu platí 
pravidlo, že 80 % intelektuálů lze najít právě v Praze, kdežto ve zbytku republiky pouze 20 %. 

Přičemž poměr intelektuálů k ostatním v celé republice může být 20 % ku 80 %. Samozřejmě to tak 
být nemusí a nejspíš nebude. Jen si tak spekuluji s touto představou a univerzalitou tohoto pravidla. 
Oficiální statistická čísla budou pravděpodobně jiná.  

Dříve platilo i to, že pokud se člověk dostal na střední školu a dál na vysokou, potkával se více 
s intelektuály a minimálně středoškoláky, kdežto s vyučenými, či dokonce nevyučenými se neměl moc 
příležitostí setkat. Nám starším tuto příležitost nabídla vojna a najednou se člověk ocitl úplně v jiném 
prostředí. Rozšířil si tak obzory.  

To pak nabízely (zejména technicky vzdělaným vysokoškolákům) továrny. Tam byl takový mix, 
přičemž dělnických profesí bylo více. To dnes se mohou sociálně a vzdělanostně odlišné skupiny i 
nepotkávat, resp. setkání jsou výjimečná.  

Pro vzdělané absolventy se nabízí místa, kde se to jen hemží vzdělanci, intelektuály. Příkladem jsou 
státní úřady, ministerstva, magistráty, radnice, vědecké ústavy, výzkumné instituce, univerzity, 
nemocnice, justice, advokátní kanceláře, nadnárodní především obchodní a IT firmy, neziskový 
sektor, média. Samozřejmě potkáte tam i uklízečku či údržbáře. Ale z 80 % (?) sobě rovné 
intelektuály.  

Pak ta (20%) setkání s jiným světem zažíváte při nákupu, při cestování MHD, při čerpání PHM do 
svého auta, anebo když potřebujete řemeslníka, opraváře. 

Nyní pracuji v domovském maloměstě a daleko více se setkávám s ne-intelektuály, spolupracuji 
s řemeslníky. Žiji v jiném světě. Můj život a svět se proměnil a je z 80 % jiný, tedy zejména ten 
pracovní. 

A snažím se i zde používat Paretovo pravidlo. Soustředím se na 20 % záležitostí, abych dosáhl 80 % 
výsledků. Je to o hledání priorit a také o trpělivosti. 

Snažím se pracovní život zjednodušit, a někdy je potřeba vyvinout 80% úsilí na 20% záležitosti s tou 
vidinou, že pak se mé úsilí sníží na 20 % a dosáhnu 80% výsledku. Jen jsem provedl změnu, která mi 
ušetří práci, tedy čas. 

I ve vztazích to platí. Dosáhnout ideálu, že je v partnerském vztahu 80 % času „slunečného“ a jen 20 
% času „zamračeného“, dá fušku. Ale stačí si jen uvědomit, že trávit 80 % času řešením 20 % neshod 
za to nestojí a chce to aplikovat těch 20 % věcí, resp. metod, které vedou k usmíření a vyjasnění. 
Pomáhá úsměv, vtip, omluva, polibek, dotek. Když to nezabere, tak se klidně pohádat a vyčistit 
vzduch. Pak se též projasní. 

 

Kdo je nepřizpůsobivý občan?  

Ve světě obráceném vzhůru nohama je to ten, který se cítí být mužem a zároveň je pohlaví 
mužského, nebo ta, co se cítí být ženou a je zároveň pohlaví ženského.  

Ten muž chce být mužem, mít sílu, mužnost, zkrátka být chlap, ženu dobývat, milovat a zároveň 
bránit, ochraňovat a založit s ní rodinu a mít s ní děti. Žena chce být ženou, chce muže zaujmout, 
chce, aby se o něj mohla opřít, chce se s ním milovat a chce, aby se stal otcem jejich dětí. 

Tito nepřizpůsobiví občané si již vybrali, nechtějí měnit své „pohlaví“ (tedy gender konstrukt) podle 
nálady a zdánlivé výhodnosti. Jsou spokojeni s tím, co mají, čeho dosáhli, chtějí jen, aby jim stát dal 
pokoj. 
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Pak tu jsou živnostníci. Ti jsou také nepřizpůsobiví, ikdyž jim stát hází klacky pod nohy, kde se dá, 
raději budou kráčet s hlavou vztyčenou, chtějí být nezávislí a svobodní. Jiní (přizpůsobiví) by to na 
jejich místě dávno vzdali. 

Ti přizpůsobiví sosají dotace a granty, nebo zneužívají sociální dávky. Dokázali se poměrům 
přizpůsobit. Za cenu stádní konformity. Vytvořili si sociální skupiny a bubliny a vzájemně se plácají po 
zádech a ubezpečují se o tom, jak jsou dobří. Musí se hlídat, říkat a myslet si jen to, co je v dané 
skupině vhodné. Běda, kdyby si dovolili říct jiný názor.  

Byli by vyobcováni. To se týká těch výše postavených „dětí kapitána Granta“. Ti, co se jim neprávem 
říká nepřizpůsobiví, ti zůstávají na dávkách, protože se již odnaučili pracovat, navíc se jim to kolikrát 
ani nevyplatí. A jakpak by žili ti, co z nich žijí (lichváři, exekutoři, advokáti, úředníci a profesionální 
aktivisté)? Hlavně ti potřebují, aby tito chudáci nepracovali, brali dávky a problémy s jejich ghetty se 
nikdy nevyřešily.  

Nepřizpůsobivý občan nechce dotace ani dávky, chce jen, aby ho stát a všemožní aktivisté, úředníci a 
politici neotravovali. Dočká se?  

Asi až v nějaké vleklé krizi, která vyhladoví rakovinné bujení těch nepřirozených „přizpůsobivých“. 
Kdy všechny propagované nesmysly ustoupí do pozadí a otázkou dne bude jak přežít. Nebo se ti 
„přizpůsobiví“ probudí dříve a vrátí se k přirozenosti, selskému rozumu a citlivému láskyplnému 
srdci?  

Museli by se přestat bát, klanět zlatému teleti a něco smysluplného (použitelného) se naučit, pokud 
nic potřebného neumějí. Přeji těm „přizpůsobivým“, aby to zvládli a nám „nepřizpůsobivým“, 
abychom to ještě vydrželi. 

 

Psychopati, frustráti, ignoranti  

Lidé se zpravidla rozdělí do výše uvedených tří skupin. Je to krásně pozorovatelné. Jo, ještě jsou tu 
mimoni, kteří nezapadají do žádné z nich. 

I na mimoně lze nahlížet z více hledisek, jsou jimi na jedné straně mentálně postižení a na druhé 
straně mentálně abnormálně vyvinutí. Idiocie a genialita spolu tak trochu sousedí, pravdou je, že 
v Gaussově křivce se objevují na opačných okrajích. Společné mají to, že jsou mimořádné a že jsou 
tak trochu mimo, prostě mimoni.   

Ale vraťme se k těm tzv. normálním. Příkladem budiž politika a sociální sítě. V současném 
společenském hierarchickém systému platí, že nahoru se dostávají (snadněji) psychopati, kteří chtějí 
druhé ovládat, manipulovat jimi, bezskrupulózní lidé často bez záklopky svědomí.  

Frustráti jsou plni strachu a vzteku. Ne všichni patří mezi „ovládané“ a jsou z toho frustrovaní, ale 
třeba se chtějí udržet ve skupině blízké ovládajícím a bojí se, že by z ní mohli být vyobcováni. 
Manipulace a frustrace jsou vidět na bojích např. na sociálních sítích. Tam se to hemží bojovníky pro i 
proti. 

Tak si ty bojovníky rozdělme, každá strana má už tolik nálepek a názvů, přesto věřím, že se v tom 
většina orientuje. Aby bylo jasno: definujme si strany: bojovníky „dobra a pokroku, zastánce liberální 
demokracie“ nazvěme „kavárnou“ a jejich odpůrce (obránce tradic, rodiny, národa a příznivce 
demokracie bez přívlastků) „burany“. 

„Kavárna“ disponuje mediální převahou a nejvíc je přirozeně zastoupena v mocenském centru, tedy v 
hlavním městě. A má možnost manipulovat a dosahovat vítězství. Ale dělá to nějak špatně. Příklady 
jsou vidět. Tak jsme bojovali proti Zemanovi, až jsme dosáhli jeho zvolení. Tak dlouho bojujeme proti 
Babišovi, až ho tím neustále udržujeme u moci. A preference neklesají. „Kavárna“ chtěla Babiše zavřít 
a dopadlo to tak, že nás zavřel všechny (na čas do karantény). 
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Tak dlouho bojujeme proti komunismu, až jsme komunističtější než sami komunisté. Tak dlouho 
bojujeme proti korupci, až ji máme rozlezlou všude.  

„Burani“ jsou rozptýleni po celé zemi, jsou to většinou ignoranti, ale najdou se mezi nimi i odvážní 
bojovníci, ti musí být tzv. splachovací, protože se nesmí bát nechat se vláčet „bahnem“, nebo tento 
„adrenalin“ přímo vyhledávají. Jsou to ti, kteří si nechtějí nic nechat vnutit, chtějí svobodu a 
východisko vidí v tom, že budou proti manipulátorům bojovat. Takovíto odvážlivci pak zpravidla 
způsobují frustraci psychopatům, resp. manipulátorům a na ně navázaným frustrátům, tzv. užitečným 
idiotům.    

Z buranů „bojuje“ jen část, většinově patří do skupiny ignorantů, třeba se nezajímají o politiku, 
nechodí k volbám, můžeme se na ně dívat jako na lhostejné, ale i bojácné (nebudu si pálit prsty) a 
třeba i cyniky. 

Ale je mezi nimi i skupinka těch (moudrých?), co vědí, že bojem se nic nevyřeší.  Zarytí bojovníci 
„kavárny“ by mohli vyprávět o tom, jak si zvyšují svou frustraci z porážek, z nichž se můžou vzteknout, 
ale změnit přístup, to je ani nehne. Není to k smíchu?  

Burani sice posilují dílčími vítězstvími, ale pořád tahají za kratší konec, nicméně i svým bojem 
oslabeného protivníka zpětně posilují.  Není to k pláči?  

Je to k smíchu i pláči zároveň. Boj trvá, protože každý přece bojuje za dobro! Moudrý to ovšem 
s klidem sobě vlastním dokáže ignorovat, tj. se na to povznést. Nějak bylo (část toho jsme zažili), 
nějak bude (to nevíme) a tak jediný čas pro život je okamžik přítomnosti, právě teď a tady. 

Koronavir, sucho a další boje. Vyhlásíme boj proti suchu a přijdou bleskové záplavy (není to 
paradox?). Vždyť je to výzva. Ale ne k boji. K rozumným a citlivým opatřením, které zadrží vodu 
v krajině, k obezřetnému nakládání s vodou a ke starání se o své zdraví, imunitu a třeba i tu 
potravinovou soběstačnost, zejména k přírodě šetrné zemědělství.  

Výzva k uvědomění, že jsme součástí přírody, a když si ji zničíme, nebudeme existovat. Výzva 
k odpovědnosti za svůj život a překonání strachů, k lidské sounáležitosti a přijmutí rozmanitosti na 
této nádherné planetě. K dávání a přijímání bezpodmínečné lásky. 

 

Slepí a zaslepení  

Slepí nevidí, ale za to jiné smysly mají bystřejší, rozhodně lépe slyší. Zkrátka svůj hendikep ztráty 
zraku dokáží aspoň částečně nahradit a žít svůj život kvalitně a radostně.  

Zaslepení nevidí, neslyší. Chtějí vidět a slyšet jen to své. Jen to, co odpovídá jejich „zaslepenému“ 
přesvědčení. Sami se tak připravují o barevnost světa, protože v jejich „zaslepených“ očích existuje 
buď jen černá nebo bílá, dobro nebo zlo.   

Mantrou zaslepených je „kdo nejde s námi, jde proti nám!“ Přitom to vlastně vůbec není pravda. 
Protože, kdo nejde s námi, jde jen jinudy, zvolil si jinou cestu. A na té své cestě se dívá kolem sebe, 
pozoruje. Vidí to, co zaslepený nevidí.  

Je to stejné, jako když půjde skupina lidí stejnou cestou a každý na té společné cestě prožije něco 
jiného. Někdo kouká do mobilu, někdo pod nohy, někdo vlevo a vpravo, někdo nahoru. A každý vidí 
něco jiného. Každý si zažil jinou zkušenost.  

Ten, co koukal do mobilu, si nejspíš na cestě ničeho nevšiml, ví, ale co se děje, resp. ví, o čem se 
právě píše, diskutuje v médiích (na zpravodajských serverech, sociálních sítích, video-kanálech).  

Ten, co koukal dolů, určitě do ničeho nešlápl, nezakopl, všímal si změn povrchu cesty a všiml si i toho, 
co mu přes cestu přeběhlo. Ti, kdo se rozhlíželi, toho viděli nejvíc, záleží, kudy ta cesta vedla a co se 
jim ukázalo. Pohled nahoru nabízí pohled na oblohu, mráčky, nebo ve městě třeba na horní patra 
budov. 
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Nikdo nebude koukat pořád napravo, nalevo, nebo nahoru či dolů, s největší pravděpodobností to 
budeme kombinovat a otočíme se zpravidla tam, kde nás na něco upozorní periferní vidění. Přesto, 
každý budeme mít jiné zážitky.  

Jako každý máme jiné zkušenosti, jiný práh bolesti, jiný vztah ke změně. Někdo změní názor na 
základě poznání, jiný je ve svém postoji pevný až dogmatický a ani prokazatelná fakta s ním 
nepohnou. Je to i o svobodě, každý, nechť věří, čemu chce. Pokud je víra slepá, to ani tak nevadí, 
pokud tím neškodí jiným lidem. Pokud jde však o člověka zaslepeného, tak ten může napáchat díky 
své zaslepenosti mnoho zla.  

Mnozí s tím mají své zkušenosti. Mnozí podle svých zkušeností, postojů a přesvědčení hodnotí, 
posuzují druhé. Je to velice subjektivní, proto může být jeden a tentýž člověk pro některé srdečným a 
laskavým člověkem, pro druhé naopak nafoukaným arogantním pitomcem.  

Většinou se člověk nějak dohodne s člověkem s nadhledem, který díky tomu nemůže být 
zaslepencem, se zaslepencem to ovšem moc nejde. I ti s nadhledem mohou být v některých 
konkrétních případech zaslepení. Svou roli v tom může hrát příklon k nějakému světonázoru, 
ideologii, idealizace nějakého idolu. To není špatné, dokud to není prosazováno silou a zaslepeností. I 
tady platí to moudré „všeho s mírou“ a „méně je někdy více“, tedy zejména méně horlivosti, to je asi 
k zaslepenosti nejbližší cesta.  

Zaslepený horlivec. Jinak se mu také říká fanatik. Takovému je nejlepší se úplně vyhnout, a když to 
nelze, tak alespoň na čas vyhnat ze své blízkosti.  

 

Zrcadlo a zrcadlení 

V zrcadle se zobrazuje ten, kdo se do něj dívá. Máme tendenci se vidět hezčí, než jsme. Zkresluje 
zrcadlo, nebo my sami si ten obrázek v mozku trochu překreslíme? 

Říká se, že se zrcadlíme v těch druhých, že druzí nám jaksi nastavují zrcadlo. Také se říká: „nenadávej 
na zrcadlo, když máš křivou hubu“. 

Zrcadlo nemůže za to, že mám pleš, ale je milosrdné, zepředu ji nevidím a zezadu se podívat moc 
nedokážu (tedy do zrcadla pověšeného na zdi). Mohu si vzít do ruky malé zrcátko a nastavit ho tak, že 
ji uvidím, či se ocitnu v prostoru (stalo se mi to např. ve výtahu), kde jsou zrcadla uspořádána tak, že 
tu hroznou pleš nemohu nevidět. 

Jak je to s tím zrcadlením? Lze se dočíst, že nám okolí zrcadlí nějaký náš problém, nějaký blok, třeba 
událost v životě např. z dětství, s níž jsme se nedokázali vyrovnat. 

Žádná velká traumata jsem v dětství neměl, snad jen jsem se pozvracel ve školce, když mne nutili 
sníst rajčata. Od té doby jsem je nemohl jíst. Částečně jsem se s tím vyrovnal, dám si je, třeba v salátu 
se sýrem, cibulí a majonézou nebo s namazaným chlebem. Ale samostatně to dosud nezvládnu. 

Podobně jsem se pozvracel na dětském kolotoči, na řetízák se nemohu ani podívat, ale labutě jsem 
zvládl, ale to je vrchol. Co mi to zrcadlí? Snad jen to, že jsem se dokázal překonat a rajčaty (aspoň 
takto) dokázal svůj jídelníček obohatit a co se týče kolotočů, tak bez těch se v životě obejdu a nevadí 
mi, že se na nich nezatočím.   

Posledním dětským traumatem, které si uvědomuji, je, že jsem ve školce velmi dobře kreslil, asi jsem 
zdědil nějaký talent po tátovi. Jenže ve druhé třídě jsem, díky rozpitým vodovkám a nerovným čarám, 
dostal čtyřku z kapesníku, a talent byl zabit.  

Nevím, pak už jsem kreslil jen v rámci výtvarné výchovy ve škole, což už mne tak nebavilo. Rozhodně 
jsem přestal s kreslením jen tak pro radost jako dřív. Asi jsem se s tím dosud nevyrovnal. Možná, 
kdybych trénoval a pokoušel se, … Nebo jsem se s tím smířil a přeorientoval se. Čtyřka ze slohu na 
gymplu mě již tak nezasáhla a teď si tady píšu, jak chci a jak to umím. 
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Tuhle jsem (asi po dvou měsících) jukl na facebook (častěji je na tom společném profilu manželka) a 
vyjukl na mě Tomáš Halík (tedy jeden z přátel poslal jeho fotku s nějakým oceněním). Nějak se mi 
udělalo nevolno. Nevím, zda z facebooku či z pana Halíka. Co mi to tentokrát zrcadlí?  

Mám ten facebook nějak rozetnout? Tj. stáhnout se z něj definitivně a ženu donutit k vlastnímu 
profilu? Nebo se s ním naučit víc žít a využívat ho ke svému prospěchu? 

A co ten Halík? Mám kamarády dvojího druhu – na jedny působí jak červený hadr na býka, druzí ho 
vychvalují do nebes. Přiznám se, se mnou nerezonuje, nijak mne neinspiruje a je mi v podstatě 
„šumák“, což ale neznamená, že bych po něm měl plivat. Jen ho ignoruji. Pravda, někdy mi to nedá a 
reaguji na jeho některá vyjádření třeba vlastním blogem, ale to se stane jednou za uherský rok. 

Shodou okolností jsem měl dohodnutou zajímavou (psychosomatickou) konzultaci s jednou paní a při 
této příležitosti jsem se rozhodl zeptat. Na facebook mi bylo odpovězeno, že ho používá jen v rodině 
a odpověď „co si myslíte o Tomáši Halíkovi“, mne doslova šokovala. „Nic, já ho totiž neznám“. 

Nejdřív mne to zarazilo, ale pak nesmírně potěšilo. Zjištění, že existují lidé, v jejichž realitě neexistuje 
prof. Halík je opravdu povzbuzující. „Tak, když s Vámi nerezonuje, tak to tak nechte být, ne?“ „Ano!“ 
Sice v mé realitě prof. Halík existuje, ale nijak (nebo aspoň téměř) ji neovlivňuje. Škoda, že jsem se 
nezeptal, jestli ona paní zná Václava Moravce. Možná, že také ne, vzhledem k tomu, že dvacet let 
nemá televizi.  

Tak to prostě nechám být, a ten facebook taky, proč to řešit. Nakonec do toho zrcadla se také 
nemusím koukat, ten chlap, co z něj na mne civí, mladší a hezčí nebude, ikdybych se ukoukal. 

 

Přírodě blíž 

 

Mrtvý a živý les 

Popojeli jsme pár kilometrů za město. A šli do lesa. Vstoupili jsme do umírajícího lesa. Staré, 
polámané a uschlé břízy, uschlé (většinou již pořezané) borovice. 

Po tímto truchlivým porostem umírajícího lesa se zelenala tráva. Také tam byly stromy a keře 
s pupeny znamenajícími, že část lesa ožije a přežije. Ale bude to již jiný les, časem možná lesostep. A 
život, kolem nás dvou procházejících se lidí v celostátní karanténě, využívajících toho, co je povoleno: 
pohyb a pobyt v přírodě, běžel dál. Třeba v podobě zpěvu a přeletů ptáků. 

Pak jsme vstoupili do jiného lesa, kde byly mladší břízy, které se brzy zazelenají a další mladší porosty. 
Lesík byl z jedné strany krytý asi třímetrovým valem, nejspíš se tu drží déle stín, tím i ranní rosa a je tu 
díky tomu více vláhy. Připadá mi, že tahle část lesa přežije. 

Přežije i jiná část, po níž jsme se vydali cestou zpět k autu. Možná už ten les byl proměněný, nebo 
spíše v přeměně. Z lesa jsme vyšli na cestu vedoucí lesostepí, kde jsme se zastavili u jívy s kvetoucími 
„kočičkami“, obalenými včelkami. To byl bzukot. Nádhera.  

Příroda se probouzí a posiluje, další den jsem na procházce se psem zahlédl své první letošní fialky. 
Příroda funguje. Lidi nyní „fungovat“ přestali, ale dostali čas se zastavit, přemýšlet a vědomě (či 
nevědomě) začali tvořit nový svět. A ten starý, který nás honil, stresoval, svazoval, odváděl od života, 
vychovával, vodil za ručičku a strašil, nechme odejít. Zahoďme ho spolu s rouškou, až si to budeme 
moct dovolit.  

Roušky nosme, dokud to bude třeba. Ne ze strachu, že mne někdo udá a potrestá, ne ze strachu, že 
od někoho ten vir chytnu, ale z ohleduplnosti k druhým, abychom omezili šíření viru a mohli se brzy 
z roušek vysvobodit (aspoň doufám). A také z toho starého, umírajícího světa, ... světa boje, 
chamtivosti, lenosti, pokrytectví, neodpovědnosti... 
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Abychom začali tvořit svět spolupráce, zodpovědnosti, lásky, pokory, svět přirozený a vskutku 
„božský“. Stačí nám k tomu „koronavirová lekce“, nebo budeme muset dostat ještě větší úder, aby se 
nám jako lidstvu rozsvítilo?  

Zdá se, že v naši zemi se národ probouzí. Ten národ na povrchu nespokojených brblalů, skrývá pod 
svou hrubou slupkou hřejivá srdce, která především v neštěstích a krizových situacích vystoupají na 
povrch. On na to přišel už Karel IV., když popíjel to zprvu trpké víno s Buškem z Velhartic.   

 

Za humna 

Čtyři dny volna, jaro (snad) v plném proudu a člověk má být zavřený doma? Přitom se doporučuje 
pobyt a pohyb v přírodě. Ale nesmí tam být davy lidí na jednom místě.  

Pak se divíme, že kraje a obce uzavírají turisticky proslulé lokality pro (auto) výletníky. Jak to ale 
udělat, aby člověk mohl být v přírodě? Líp si to zařídí ten, kdo má nějakou vlastní zahrádku, nebo kdo 
již tráví karanténu na své chatě, příp. ji nemá v těch oblastech, které budou hlídány.   

Na vsi platilo, že se chodilo (děti si hrát) za humna. Za cedulí označující konec vsi, už tam člověk byl. 
Často tam začínala sice kulturní, avšak částečně již divoká krajina. Louky, pole, les.  

Dnes je divočina v menšině, přesto i za leckterými humny se člověk ocitne v přírodě, kde často ani 
nikoho nepotká. Co na tom, že se prochází sám, nebo jen ve dvou či s rodinnými příslušníky. 

Také lze využít veřejné dopravy, jezdí téměř prázdná, v mnohých případech „zadarmo“. Jsou i 
zastávky v polích, kde lze vystoupit a zpět jít třeba pěšky. Mnoho vlakových zastávek a nádražíček je u 
nás mimo civilizaci, tak stačí nastoupit ve městě a vystoupit v lese či v poli.  

Pohyb nám garantují nohy a čerstvý vzduch je všude okolo. A kouzlo, kdy se ocitnete v civilizačním 
tichu, ale uprostřed „řevu“ přírody, kdy vám nad hlavou švitoří ptáci, šumí stromy, bzučí včely, hučí 
řeka, … je zkrátka nádherné.  

Nevím, jak koho, ale mne to utvrdí v tom, že ten božský svět je v pořádku. Život jede dál, je v pohybu, 
mění se. Jen ten nepřirozený lidský svět se zastavil, aby se lidé probrali z hypnózy a vrátili se 
k přirozenosti, harmonii, rovnováze, k sobě, k lidství. 

Dokážeme to? Nevím, ale chci tomu věřit. Nouzový stav jistě omezuje, umenšuje naši svobodu. Také 
se těším na život bez roušky, třeba přestane být její nošení povinností a stane se právem. Rád se 
tohoto práva vzdám, až budu moct. Ale všimli jste si, že nouzový stav omezil i byrokracii? Zjednodušil 
systém?  

Tady bych si přál, aby v této oblasti trval na věky. Abychom se zbavili té nadbytečné byrokratické tíhy. 
Líp by se nám dýchalo (i přes roušku). 

 

Jen se tak dívat, poslouchat a nic neřešit 

Tak jsem si fyzicky máknul na čerstvém vzduchu, prošel se v lese, ve vsi, projel na kole. Při míjení lidí a 
v obci jsem měl samozřejmě roušku nasazenu. 

Po namáhavé práci či při návratu z delší procházky, jsem se pohodlně usadil na verandu a pozoroval 
dění. Ptáci k tomu krásně zpívali. Tam, kde loni vyvedla své mladé žluna, se usadili špačci. Obsadili 
hned dvě dutiny pod sebou a malém hejnku se slétali na loučku a typicky se na ní kolébali při shánění 
potravy.   

Občas na loučku vzlétne i kos či drozd. Dá se zahlédnout strakapoud a brhlík, sýkorky, pěnkavy, vrabci 
a další ptáci.  
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Máme chatu v ptačím ráji. Ráno a večer můžeme poslouchat ptačí symfonii. Občas si do toho vrznou 
holubi, zavrkají hrdličky, zakvákají kachny a se svým „ká ká“ se přidávají káňata. Také nás poctil svou 
návštěvou konipas bílý. 

Viděl jsem i černou veverku. Tu honil po stromě malý ptáček, k němuž se občas přidala partnerka. Tak 
nevím, co se dělo, veverka se snažila dostat nejspíš do nějaké dutiny, ale tu asi obsadili ptáčci a bránili 
si své teritorium. Možná ho zabrali té veverce. Nakonec to veverka vzdala. 

Srnky nás návštěvou nepoctily, ale viděli jsme je na procházce. Také jsme v lese v rybníčku viděli 
množství žab, které se sem přišly spářit.  

V přírodě to zkrátka žije, pučí, kvete. Máme teď sasankové období, než přijde období kopřivové. 
Z pěstovaných rostlin vykvetly hyacinty a petrklíče. Už se také objevily včely, a dokonce i motýli. Je to 
krása. 

Ještě umocněná neřešením. Internet nedostupný, televize vypnutá, mobil mlčí. Co víc si přát? Stačí 
jen tak být, jen tak žít. Pohybovat se (i fyzickou prací) na čerstvém vzduchu a nemyslet na povinnosti. 
Ty si nechám až do práce. K tomu ještě připočítám krásné večery s naprosto jasnou hvězdnou 
oblohou.  

V pondělí se vracíme z idylické „karantény“ domů, a ještě než odbočíme na hlavní silnici, vpravo na 
louce spatříme stojícího majestátního čápa černého.  

Svátky jsem si užil v lůně božské přírody, v podhorském venkově s milovanou osobou. Co víc si přát?   

 

Týden života 

Užil jsem si týden života. Na svém „výsostném území“, kde se ženou chalupaříme, kde občas 
přivítáme děti, kamarády, a kde s námi (ale daleko častěji bez nás) žijí různí živočichové, rostliny. 

Máme hodně stromů, květin zahradních, lučních, travních i lesních a hodně ptáků. Člověk tady žije 
uprostřed života, v souladu s přírodou. 

Může dýchat vzduch bez roušky, pokud tedy zůstává ve svém království. Ano, toto území 
spoluvlastním, tedy podle katastru nemovitostí. 

Podle zákonitostí přírody jsem zde přírodou „trpěn“, snad i vítán a je mi dovoleno s ní spolutvořit. To 
si aspoň namlouvám. Mluvit s přírodou, stromy, živočichy, jsem se nenaučil (ale rád bych to uměl), 
takže se jí přímo zeptat nemohu.  

Ale vnímám, že mi dovoluje pozorovat ten život v přírodě a ty proměny. Také často odmění moji 
pozornost tím, že se mi ukáže nějaký ptáček, nebo zvířátko. K některým proměnám jsme přispěli i 
svou tvorbou, např. zřízením skalky a kousku pro bylinky, vytrháním kopřiv jsme umožnili jiným 
rostlinkám se rozvinout a vůbec si jich všimnout (třeba sasanky). Na posekané trávě (louce) se 
prohánějí ptáci, ti hnízdí i v dutinách a korunách stromů, které tam jsou.    

Rozhodně má příroda navrch a v pracovních dnech a o víkendech, kdy tam nejsme, si tam kraluje 
sama. Obvykle napraví i tu posekanou trávu. Nesečeme na nejkratší sestřih, někde dáme i tu nejvyšší 
výšku, co nám sekací stroj umožní, některé části nechávám více zarůstat a pak je vezmu kosou. 

Tráva není typicky podhorskou loukou, ale má její prvky, obvykle tam člověk najde dost lučních květin 
mezi těmi travinami až je mi to líto sekat. Ne tak manželce, ta tomu ještě nepřišla na chuť, tak se 
snažím pár těch květin zachránit, že je objedu nebo použiju vyšší pojezd.  

Ne vždy se mi to podaří, žena sekačku ovládá též, a když se jí to nelíbí, poseká si trávu sama. 
Dokonale. Podle těch lidských (nepřirozených) měřítek. U nás je to nějak obráceně.  

Přesto jsem si prosadil nedotčené části (jen pro přírodu) a části, kam vyrážím s kosou. Hlavně však za 
dobu naší nepřítomnosti si tam příroda kraluje. My ji to trpíme (tedy žena asi trpí), já ji (tedy přírodu) 
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za to velebím a děkuji. Ikdyž máme třeba okousané rostliny od srnek. Něco již chráníme (třeba 
rododendron), ale něco necháváme (stejně nelze před okusem ochránit vše). 

Člověk si tam odpočine i tou fyzickou prací. Týden bez úředničiny, počítačů, jen s mobily, které ani 
moc nezvoní, nebo je neslyšíme, je zkrátka týden života. Týden žití v podstatě mimo matrix, který 
člověka nabije, aby až se znovu ponoří do matrixu (programu), to ve zdraví přežil. 

Bez informací tam nejsme, máme k dispozici televizi a také 1x týdně noviny. Ale je fakt, že když je 
hezky, nebo aspoň snesitelno, místo čučení na zprávy (tj. šíření strachu a nenávisti), pobývám venku a 
nechávám se unášet harmonií přírody, především zpěvem ptáků.  

 

Chybí motýle? 

Mně ano. Vím, že budu označen za blázna, kterého zajímají víc motýli, než politika, mediální kauzy, 
koronavir a bleskové povodně. A co?  

Nemohu se zbavit dojmu, že motýlů je výrazně méně. Jak na chatě, tak i na zahradě vídám 
osamocené motýlky, zatímco loni jich byla kvanta. Dokonce si pamatuji, že létali, když kvetla řepka.  

Čím to je? Byla zrovna zima, tak jejich čas teprve přijde? Kolik housenek zlikvidovali ptáci? A budou 
mít ptáci napřesrok co žrát? Bude dost motýlů, aby se postarali o potomstvo? 

Nebo plaším zbytečně a jen se nějak odstěhovali za lepším z naší zahrady a chaty. Uvidíme o 
prázdninách, zda se stav zlepší.  

Zkrátka pro mne jsou motýli důležitější než politika a ekonomika. Oni ti motýli jsou také ukazatel, že 
je přírodní prostředí jaksi čistější, zdravější a také hezčí. A to je pro nás také důležité. 

Můžeme být chudší, skromnější, ale živí. Anebo mrtví. Pokud už umírají motýli, kdy dojde na nás? 
K čemu pak bude nejchytřejší mobil pro hloupého člověka, který zahleděn stále na displej, si ani 
nevšimne, že právě zemřel? 

Je mnoho problémů k řešení a jako lidstvo dostáváme mnohá varování. Možná nás letos začali 
varovat i motýli. 

A je úplně jedno, že jim náš současný premiér říká „motýle“. Motýli za to nemohou. Tak snad si ta 
příroda pomůže, když ji trochu necháme nadechnout.  

Možná, že motýli nám jen na chvilku zamrzli a za pár dní se rozlétnou. To by bylo fajn.  

 

Němý vysoký strážce 

Našemu malému lesíku vévodí statný dub. Pod ním se krčí javor, je tam pár jasanů, vrba, statná 
borovice i mladý smrk. Ale úplně nejvíc je olší. Ty lemují potok a bývalý rybník. 

Pravděpodobně na jeho bývalé hrázi stojí i ten mohutný dub. Byl tam (kdy?) někým vysazen, či tam 
vyrostl ze žaludu? Ty olše tam také lidská ruka vysadila, či se tam nějak přirozeně rozmnožily? Nevím, 
zkusím po tom zapátrat. 

Mnohé stromky v našem lesíku jsou nálety, některé ani neumím pojmenovat. Jsou tam i křoviny, 
např. černý bez. Je to takový přirozený kousek lesa, kde vládne příroda. Začíná právě za tím 
mohutným dubem. 

Dole je rostlinné patro, kde sasanky vystřídají kopřivy, mezi nimi se krčí malé semenáčky stromků, 
pak jsou křoviny, a nakonec různě staré stromy. Převážně starší, s dutinami, kde hnízdí různé druhy 
ptáků. 
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Je to ptačí ráj. Také hlemýžďů, žížal, čmeláků, včel i motýlů je poměrně dost. Samozřejmě méně by 
mohlo být těch invazivních slimáků, ale zatím to není tak hrozné. Potkali jsme slepýše, užovku nejen 
obojkovou, ale i (snad?) podplamatou. Ještěrky jsme ještě neviděli, asi chtějí větší teplo. V potoce 
rybky a také nějakou žábu u potoka (jsme kdysi viděli). Z drobných hlodavců samozřejmě myši, 
veverky a večer jsem viděl i zajíce. Z šelem jsme viděli lasičku a nedaleko (bohužel přejetou) kunu.  

Z hmyzožravců se nám podařilo vidět ježka a krtek zanechává své viditelné stopy na travnaté louce. 
Z větších zvířat jednoznačně srnky, ty jsme i párkrát zachytili (vyfotili), sem tam je vidíme, ale hlavně 
narážíme na jejich stopy, nejen otisky jejich stop v hlíně či sněhu, ale i bobky a ponejvíce ohryzané 
vysazené rostlinky.  

Některé to nepřežily, jiné naopak zregenerovaly, některé jsme se rozhodli chránit a některým se 
srnky vyhýbají. 

Nejvíc vídáme ptáky, večer se tu a tam objeví i netopýr. Co asi vidí a ví ten němý vysoký strážce, 
mohutný dub. Kdyby ten mohl vyprávět, čeho všeho byl asi svědkem? Jak tato část krajiny dříve 
vypadala? Co se děje v noci, když spíme? Čí oči pročesávají tmu a kdo se nám tam pohybuje? 

Chceme na svých pozemcích přírodu chránit. Ono je to jen o tom, že ty pozemky máme zapsané na 
katastru, ale jinak je to více méně území paní Přírody. Aspoň ta část za oním vysokým dubem.  

Před dubem se o něco snažíme, tam jsme kousek proměnili a snad ještě proměníme, až tam 
vybudujeme biotop, čili místo bývalého rybníka malé přírodní jezírko.  

V území před „bývalým“ rybníkem se zahradnicky snažíme, většinou jen sekáme trávu, máme cca 
dvaceti metrový pruh záhonu podél cesty, záhonky u vstupního plotu (je to krátký, dřevěný, vzdušný 
a jediný plot) a velkou skalku na jedné straně asi bývalé hráze bývalého rybníka. Na pletí a zalévání až 
dost. A také na radost z koukání na kvítka a motýlky. Občas i nějaký užitek: bylinky, lesní jahody, 
maliny, rybíz. 

On si tak tam v té své mohutnosti stojí a dívá se na to naše pachtění, občas s pomocí větru zamává 
olistěnými větvemi a na podzim shazuje žaludy, ale hlavně listí, kterým zapadá téměř celý bývalý 
rybník, než ho (občas se to stane) přikryje sníh. I v zimě místu vévodí král stromů našeho lesa a na 
jaře mu chvíli trvá, než vypučí všechny pupeny a roztáhne listy do celé své krásy. 

 

Příroda a pohyb léčí  

Nedívání se na televizi, především na zprávy a politické debaty, nesledování mobilu a sociálních sítí, 
mi udělalo dobře ve smyslu výrazného omezení přísunu negativní energie. 

Zároveň s tím prožívání drobných radostí v přítomném okamžiku, nejlépe v přírodě a při pohybu mne 
nabíjí pozitivní energií. Tou energií, kterou potřebuji, abych mohl žít zdravě a šťastně.  

Protože jsem člověk, zároveň potřebuji nějaký smysl svého bytí, tedy smysluplnou práci, láskyplné 
vztahy s nejbližšími, a tam, kde to nejde, mít aspoň vztahy neutrální. 

Učit se životem, snažit se pochopit proč a jak se co děje, nenechat se manipulovat, nepodléhat 
strachu, být upřímný k sobě i druhým. 

Učit se trpělivosti a soucitu, hledat řešení. Neleknout se, že něco nejde. Když to nejde takhle, zkusme 
to jinak. Jsou věci důležité, jsou věci, které mohou počkat, jsou věci, které se vyřeší jaksi samy od 
sebe. 

Ale nejdůležitější je život sám. Ten proudí, odehrává se v cyklech a v každém okamžiku. S každým 
nádechem a výdechem. Je třeba najít rovnováhu, a to je základ. To je základ přírody, jejíž jsme jako 
lidé součástí.  
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Proto je mi v přírodě dobře, rád se jí procházím a pozoruji. Pořád se v ní něco děje, pořád je 
v pohybu. Zvládám-li život s nadhledem, jsem-li celkově spokojen, pak jsem zdráv.  

Musím mít v rovnováze všechny složky: biologickou (péče o tělo), psychologickou (hlava je v 
pořádku), sociální (vztahy, rodina, přátelé), energetickou (dostatek energie) a spirituální (starost o 
duši). 

Vychýlení z rovnováhy se projeví bolestí a nemocí. Dá se na to nahlédnout i takhle: 

bolí mne záda - naložil sis toho moc 

bolí mne kolena – pod tou tíhou se ti podlamují kolena 

bolí mne zuby – nemáš náhodou něčeho plné zuby? 

mám průjem – není tvůj život k posrání? 

bolí mne hlava – z čeho máš těžkou hlavu? 

špatně vidím, špatně slyším – co nechceš vidět, slyšet? 

tloustnu i ze vzduchu – zkus chvíli nic nežrat, jen pít vodu a poznáš pravdu 

Život nemohu mít neustále pod kontrolou, copak lze život svázat? Jen si ho lze nedovolit žít a 
promarnit ho. Tak já si ho dovoluji žít. Nejen na dovolené. A v přírodě a při pohybu mi to jde nejlíp, a 
taky s lidmi, které mám rád. 

Vím, život není jen o slastech, radostech a šťastných chvílích, jsou i strasti, chvíle smutné, překážky, 
problémy. Se smutkem je třeba se vyrovnat, překážky překonat, problémy vyřešit. Nebát se toho, 
nehroutit se.  

A nemalujte čerty na zeď, mají tendenci obživnout. To je takové to: „určitě se něco stane“ a pokud na 
to neustále myslím, bojím se toho, pak se to nejspíš stane. Neboť jsem to (byť nevědomě) snaživě 
přivolával.  

Buďme zdrávi a šťastni, nebojme se toho a něco pro to dělejme. Nenechme se otrávit a pěstujme si 
radost ze života. 

 

Báječné léto pod psa?  

Mírně upravený název románu Michala Viewegha jsem si nepůjčil náhodou. Před koronavirem jsme si 
nadělili zájezd do Turecka, po nějaké době se nám zastesklo po moři a poznávání cizích krajů. 

Samozřejmě se zájezd nekonal, takže období „pod psa“ sedí, jenže to, co koronavirus někde ubral a 
nedovolil, jinde přidal a dovolil. 

Tak jsme si dovolili prožít báječné léto doma v Česku, nejen na chatě, ale navštívili jsme i pomezí 
středočeského a plzeňského kraje, mezi Hořovicemi a Zbirohem. 

Měli jsme to kousek do Brd, na Křivoklátsko i do Českého krasu. Počasí občas bylo pod psa, tedy 
trvalý déšť a ke konci nesnesitelné vedro. Tak jsme tomu přizpůsobili naše dovolenkové aktivity. 
V dešti jsme se jeli schovat do Koněpruských jeskyní, také jsme se schovávali (nejen v autě a 
hospodě), ale třeba na zámku Kozel a zámku Zbiroh. Stačili jsme se při tom většinou i projít v okolí, 
někdy i trochu zmoknout. V Brdech jsme navštívili na jedné straně Strašice, na druhé jsme si prohlédli 
okolí Valdeka, vyrazili jsme na Plešivec, zaplavali si v přírodní nádrži kousek od Komárova a na 
přírodním koupališti (biotopu) v Jincích. I přes to počasí se nám podařilo nachodit více jak 50 km za 
týden. 

Podpořili jsme nejen turistické cíle, ale i místní restaurace, penzion, kde jsme nocovali a báječně jsme 
si to i s tím počasím „pod psa“ užili. 
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Letos, zdá se, vzali Češi svou vlast útokem, až se z toho strážcům národních parků na Šumavě a 
v Krkonoších zatočila hlava, zejména z těch hor odpadků a přecpaných parkovišť. 

Kromě Prahy, kde v sezóně chyběli zahraniční turisté a Češi je příliš nenahradili, se zdá, že ve větším 
„zbytku“ republiky jarní výpadek, pokryl a nahradil letní výsadek Čechů v Čechách a na Moravě. 

Zázraky se dějí, uvolnění přišlo vhod všem. Nejistota, zavřené hranice a komplikace při cestování do 
zahraničí, to vše přimělo místní, aby si to užili doma a své peníze utráceli a dávali těm na jaře nejvíc 
postiženým karanténou, místním hospodám. I my jsme přispěli a rádi. 

Proč se to té Praze vyhnulo? Proč jí Češi ukázali záda? Nevím, ale Praha dlouhodobě „ukazovala záda“ 
obyčejným Čechům a vlichocovala se zahraničním turistům, a tak trochu těmi českými venkovany 
pohrdala. Tak ti ji ukázali záda teď.  

Ono to jediné velkoměsto u nás nemá jednoduché, velká koncentrace lidí na jednom místě přispívá 
k šíření viru, Pražané roušky (oproti jiným obyvatelům republiky) ani na léto úplně neodložili (v metru 
jsou povinné po celou dobu). Ani to tmavší zbarvení Prahy v koronavirové mapě republiky k návštěvě 
příliš nevybízí. Navíc složení obyvatelstva (profesně i charakterově) je také dost odlišné od převážně 
venkovských oblastí „zbytku“ Česka a možná to také hrálo nějakou roli.  

V každém případě je propad z turismu v Praze u nás nejvyšší a mnozí tuto krizi nejspíš nepřežijí. 
V regionech možná díky letní vlně přežijí.  

Přeji jim to, protože jde v mnoha případech o malé živnostníky, které jejich práce baví a byli 
opatřeními nejvíc poškozeni. Prožili si to období „pod psa“ a snad (jako satisfakci) i to báječné léto. 

 

Ptákoviny 

 

Nahrajte si apku na svůj telefon 

Je to tak jednoduché. Ale když řeknete, že chytrý telefon nemáte a že ho ani nechcete, nejen, že jste 
za divnou fosilii z pravěku, ještě způsobíte potíže, protože ten mladík to jinak neumí. 

Nebo máte štěstí a najde jiný způsob, protože máte např. email, tak se to dá zařídit ještě postaru. Co 
je to za debila, který nemá chytrý telefon? Vypadá, že je tak věkově mezi mým otcem a dědou. A ti 
tuhle techniku zvládají. Dokonce děda líp než táta.   

Co ten debil bude dělat až bude vše s čipem? To bude ráj, všechno tak jednoduché, stačí přiložit. 
Máte všechno u sebe v kapse, tedy v telefonu: kancelář, peněženku, občanku, platební kartu, 
informace i zábavu, ....  

Co se stane, když vydržíte, chytrý mobil si nepořídíte, a ten starý „hloupý“ doslouží a vy už po žádné 
převratné novince vůbec netoužíte? Když se rozhodnete žít bez auta, protože už nemáte takové 
reakce, nikam nespěcháte, nechcete za auto, které moc nevyužijete, zbytečně utrácet, je to celkem 
v pohodě. Můžete chodit pěšky, na kole, příp. veřejnou dopravou.  

Ale mobil, bez něhož se v budoucnu (asi) neobejdete, co se vám stane? Představte si, že se s ním 
všude budete muset prokázat, platit (jinak to třeba nepůjde, hotovost bude zrušena), sledujete na 
mobilu zpravodajství, filmy, přes něj komunikujete s doktorem, bankou, ví se o vašem pohybu a o 
vašich prioritách, co se vám líbí, co kupujete, sledujete.  

A vy se rozhodnete mobil nemít. Ocitnete se mimo systém, nic si nekoupíte, nemůžete k doktorovi, 
na úřad, do divadla, do kina, do banky, nedostanete výplatu, důchod. 

Nemáte-li požadovaný telefon a apky, pak oficiálně neexistujete. Co zbývá? Podlehnete, neboť si 
myslíte, že nepřežijete? Utečete do lesa? Tedy bude-li kam utéct. Budete žít jako poustevník, lovec, 
sběrač, přestárlý Mauglí? Nevím, co bych dělal.  
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Ale žiju přírodě blízko, dokonce mám dvě takové přírodě blízké lokality ve spoluvlastnictví. Bylo by 
tam bezpečno? Bylo by víc takových lidí tady? Dokázali by vytvořit nezávislou komunitu, která by se 
uživila? Podobně jako indiáni v pralese? 

Chytrý mobil jde mimo mě, nijak po něm netoužím, jinak bych si ho dávno pořídil. Nemusím ho ani 
kupovat, stačí si vzít ten, který syn odložil, nepoužívá ho, ale ten mobil je stále funkční. Nějak se ale 
nedokážu rozloučit s tím starým. Nostalgie? Spíš zvyk, tlačítka ovládám líp, než dotyk. A telefon 
využívám hlavně k volání a SMS. Hry, videa, sociální sítě, internet v mobilu, aplikace, k životu 
nepotřebuji, tak není ani důvod k výměně mobilu. Navíc ten starý se pádem z malé výšky nerozbije. 

Chci žít v souladu s přírodou, v míru a harmonii, s minimálním civilizačním komfortem. Rozhodně 
nechci žít pod kontrolou umělé inteligence v betonové poušti.  

Zatím mi to vše připadá jen houšť, pak spoušť a nakonec poušť. Dokážeme přehodit výhybku? 

 

Blábolil blábolivý  

Jako by se s nimi roztrhl pytel. Internet a sociální sítě jim přejí. Kdekdo může blábolit své bláboly. 
Virtuální svět tomu přeje. 

Jsme těmi bláboly přesyceni. Jsou různé úrovně a není to o tom, kde se to píše a ani kdo to píše, nebo 
říká. Protože svět je barevný, může být některý blábol více pravdivý, jiný méně pravdivý. Jeden 
blábolil může v něčem lhát, v něčem jiném může mít pravdu. 

Denně se setkáváme s bláboly, některé jsou uvěřitelné, jiné ne. Nebo spíše některým snáze uvěříme, 
jiným ne. Každý žurnalista – novinář je takovým blábolilem, nejlepší jsou političtí komentátoři a 
vrcholní představitelé politických stran. To jsou bláboly, co jim lezou z úst či z pera, resp. z klávesnice. 
Sem tam se vyskytne i nějaké moudro. To však bývá vzácnější. 

Hodně se nyní „blábolí“ o koronaviru. Těžko si vybrat, situace je nejspíš vážná, ale nemohu se zbavit 
pocitu, že se to přehání, že se straší víc než je zdrávo a že se dělají opatření pro opatření. Hlavně aby 
se nemohlo říct a psát, že jsme nic neudělali. Ono po bitvě zas bude generálů, …. Osobně si myslím, 
že je pravděpodobnější, že mne skolí auto a ne koronavirus. 

V Magazínu MF Dnes jsem se zasmál vtípkům o Chucku Norrisovi. Jeden byl: „Chuck Norris chytil 
koronavirus, ale bylo mu ho líto, tak ho pustil“. Takové bláboly, kterým se člověk zasměje, mám rád. 

Také jsem si dnes zablábolil. A byl to blábol o ničem, přesně takový, jaký má být. Ale už s tím 
blábolem o blábolech skončím. Abych neodrazoval laskavého čtenáře, a jako laskavý čtenář si 
odskočím přečíst nějaký blábol k jinému blábolilovi. 

Provokativně jsem si zablábolil, abych upozornil na to, že to blábolení nemusíme brát vážně a naopak 
se můžeme těm blábolům zasmát. I život se dá brát s humorem. Je to určitě zdravější než mít strach.  

To byl závěrem pokus o moudro, ale možná z toho zase vyšel jen blábol.    

 

Důležitan blbičnatý 

Zase jednou mne na internetu něco potěšilo. Milan Uhde, spisovatel, básník, textař a krátkou chvíli 
politik, jednu chvíli i nejvyšší představitel tehdy nového státu – České republiky. 

Při jejím vzniku 1.1.1993 byl předsedou České národní rady. Federální shromáždění bylo rozpuštěno a 
československý prezident tuším abdikoval v krátkém čase po volbách, kdy už bylo jasné, že stávající 
federace je neudržitelná a že se republika rozdělí a český (tenkrát první) prezident bude teprve 
zvolen. 
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Tak tento starý moudrý pán, který proslul např. otextováním písní kultovní Balady pro banditu, mne 
potěšil. Už názvem v titulku „I já jsem byl důležitan blbičnatý“ 

Potěšení dvojnásobné pro mne jako chemika a milovníka češtiny, který má rád libozvučné tvárné 
tvůrčí češtinské novotvary a ještě když to připomíná české chemické názvosloví, tak slintám blahem. 

Milý pane Uhde, nejen „Zabili chlapa z Koločavy“, kterou si občas u táboráku zazpívám, ale i tenhle 
Váš „důležitan blbičnatý“ mne potěšil. Děkuji za něj. Ikdyž vlastně Vaší první ženě, která tento název 
vytvořila pro toho, kdo dostane moc a díky ní zblbne. 

 

Galérka nebo úderka? 

Čeština je kouzelná a velmi tvořivá řeč. Samozřejmě jiné jazyky neznám tak dokonale, abych byl 
schopen posoudit, zda něco podobného umí také. 

Takže zůstanu u své mateřštiny. Zajímavými slůvky jsou „galérka“ a „úderka“. Proč mne vůbec tato 
slůvka napadla? Nedávno jsem narazil na výraz „pražská havlérka“. Každému jistě dojde, že je to další 
synonymum oblíbené „pražské kavárny“. Jen by mne zajímalo, jak ho autor vytvořil, a zda mu byla 
inspirací „galérka“ nebo „úderka“ či ani jedno z těchto slov. 

Už policejní rada Vacátko znal svou „pražskou galérku“ zlodějíčků. Havlova galérka mi moc nezní, a 
taky si myslím, že ta skupina není o zlodějích, pokud odmyslím, že tato partička podle názoru jejích 
oponentů pomáhá hlavnímu „globálnímu zlodějovi“, pak si myslím, že daleko inspirativnější a 
pravděpodobnější je „Havlova úderka“. 

Článek nehodnotí Václava Havla, není ani o něm. Je tu však (mediálně) slyšitelná skupina lidí, hlásících 
se k jeho odkazu, či z jeho odkazu žijící. A myslím si, že je to skupina (nebo minimálně její část) velmi 
horlivá. Až úderná. Odtud už není daleko k názvu „Havlova úderka“ a následnému zkrácení na 
„havlérku“. 

V každém případě je to další „politicko-společenský“ výraz, který náš jazyk obohatil. Asi by vůbec 
nevznikl, kdyby ona skupina nebyla tak horlivě úderná a nevnucovala lidem to, co nechtějí. Pak by 
nepřišel ten odpor.  

Asi by to chtělo více domýšlet svá slova a činy. Ukazuje se pravdivost rčení: mlčeti zlato či méně je 
někdy více. Spíše využít příležitosti mlčet, čímž se nepřileje olej do ohně a být méně vidět a slyšet, 
čímž se zase nevzbudí odpor. 

Ale to se těžko radí, protože možná je to tak, že ona „havlérka“ se nejvíc bojí toho, že by v éteru 
nebyla ani vidět ani slyšet a že (kromě své skupiny) nikoho jiného už moc nezajímá. A možná, že by 
z ní nebyl nadšen ani Václav Havel sám. 

Ale to už je (má) spekulace. Podobně jako je spekulace, že by byl ze své „úderky“ nadšený, což je asi 
pravděpodobnější, ovšem pravda to být nemusí. 

A jistě je i pravda, že ani já jsem nevyužil příležitost mlčet, nicméně „můj zdejší hlas“ je pouhou 
kapičkou v oceánu. 

 

Zdeňku Troško, promiňte 

Osobně jsem nikdy nepřišel na chuť „uřvaným“ filmovým komediím Zdeňka Trošky. Klasiku „Slunce, 
seno …“ jsem vzal na milost a snad jsem tyto filmy viděl i víckrát. 

Ovšem Kameňákům a Babovřeskám jsem se bránil.  Nakonec i něco z toho jsem v televizi viděl a 
občas jsem se i zasmál.  
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Měl jsem rád francouzské a italské filmy. Snad každý film s Funesem, Belmondem, Delonem, 
Richardem, Gabinem je dnes klasika a patří k těm dílům, na něž se rád podívám znovu. Mám rád i 
českou tvorbu, neskutečné byly především dvě vlny – šedesátá léta s režiséry Chytilovou, Menzelem a 
dalšími, a pak vlna devadesátých a následných let. V této vlně patřily k nejlepším a 
nejnavštěvovanějším Hřebejkovy filmy. 

Měl jsem rád nedělní filmy (či delší projekty) na ČT 1. Ovšem, poslední dobou se mi častokrát stalo, že 
jsem to ani nedokoukal (Zahradnictví, Rédl, Zrádci …). Řekl jsem si, že takový masochista nejsem, 
abych to sledoval. Výjimku jsem ochoten udělat jen v případě, že za projektem bude režisér Jiří 
Strach. Jeho série (jako např. Labyrint) mne bavily. 

A pravda, asi nejsem takový intelektuál (či snob?), abych pochopil, co tím chtěl autor říci. Stalo se mi 
to také u Havlova „Odcházení“. Při vší úctě k panu prezidentovi, tento jeho jediný film jsem 
nedokoukal. Nepochopil jsem ho. Nebo spíš mne nebavil. 

Ano, na film se dívám především proto, abych se pobavil. Mnoho těch starých mne baví stále. A pak 
samozřejmě i těch pár nových, na něž zajdu občas do kina. 

Ale nedělní večery s Českou televizí si asi odpustím. Zkrátka novodobá „angažovaná“ tvorba mne 
mentálně míjí. Nikdy by mne nenapadlo, že přijde čas, kdy vezmu pana Trošku na milost a při 
sledování novodobé produkce ČT si v duchu pomyslím „Zlatej Troška“.  

Buď tak hluboko klesla produkce ČT, nebo naopak já nedosahuju potřebných intelektuálních výšin, 
abych byl touto tvorbou unešen. Také nejsem v sociální skupině (bublině), kde bych musel všem 
dokazovat, jak se mi to líbilo a jak jsem z díla unešen, jak se po jeho shlédnutí vznáším na vlnách 
blaha. 

Naopak mohu upřímně prohlásit, že na rozdíl od plytké, povrchní, prvoplánové komedie pro omezené 
lidové vrstvy: „Ženy v běhu“, u které jsem se smál, prozpěvoval písničku, díval se na ženskou krásu a 
odcházel z kina v dobré pozitivní náladě, jsem další nedělní progresivní tvorbu ČT po půlhodině 
přepnul, protože jsem byl tou intelektuálskou sračkou zhnusen, a to nemám zapotřebí. 

Zbývá si jen odpovědět na otázku: „budu další nedělní večer sledovat ČT1, nebo se tomu rovnou 
vyhnu a nebudu zklamán?“ Co když přijdu o nějaký skvost? Skvost se většinou provalí (jako např. 
„Teroristka“), zpravidla je to něco, na co jsem sám chtěl jít do kina a nestihl to před uvedením 
v televizi a slyšel jsem od kamarádů „na to jdi, pobavíš se“.  

Takhle jsem se šel do kina pobavit na „Vlastníky“. Bavil jsem se skvěle, ač to bylo u mne takové 
masochistické, neboť tím profesně žiju. A to jsem netušil, že mě koronavirus o tyhle zážitky (ze 
schůzí) připraví. Ono se to jen odložilo a tak se zase této „zábavy“ dočkám.  

 

Moudra o humoru 

Mám rád humor, vtipy, legrácky, recesi. Nejlepší je takový ten situační humor, který vyplyne ze 
setkání lidí. Jsou však lidé, kteří ho nepochopí, nějak se jich dotkne, nějak je urazí. 

Ti, kteří se berou moc vážně, většinou moc humoru nepobrali. Někdy je těžké pochopit ironii. 
S někým je legrace už od prvního setkání. Humor a moudrost jdou ruku v ruce, vzpomeňme např. na 
Jana Wericha. Velikánů humoru jsme měli poměrně dost. Bohužel hodně z nich již náš svět opustilo. 
Naštěstí máme záznamy (televizní archivy, filmy, videa, knihy), kde si je můžeme připomínat. 

Nedávno nás opustil předseda Senátu Jaroslav Kubera, jeden z mála humoristů v české politice. Pan 
Kubera byl typickou ukázkou toho, že humor spojuje a zlidšťuje, ikdyž se sejdou lidé protichůdných 
názorů.  

Prohlížel jsem si naše domácí knihovny, zda by mne tam něco nezaujalo, měl jsem chuť na něco 
lehkého, příjemného, s čím bych strávil večer (nechtěl jsem ani počítač, ani televizi).  
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A pak jsem vytáhl „Střípky moudrosti“ od Miloše Kočky. Je to kniha citátů (mouder), v níž jsem našel i 
ta moudra o humoru.  

Tak si některé připomeňme. 

„Humor je jedním z prvků génia“ (J.W. Goethe) 

„Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků ... Ručím za to, že tři zedníci nadělají víc špásů než 
čtrnáct ministrů. Listonoš je větší šprýmař než ředitel pošt a telegrafů“ (K. Čapek) 

„Humor je jedním z nejlepších kusů oděvu, jaký člověk může ve společnosti nosit“ (W.M. Thackeray) 

„Humor se nedá naučit. Vedle ducha a vtipu předpokládá především velkou dávku dobroty srdce, 
trpělivosti, ohleduplnosti a lásky k lidem. Proto je tak řídký“ (K. Goetz) 

„Humor je perla z hloubky, vtip jiskřící pěna na povrchu“ (P. Sirius) 

„Vždyť zpravidla závažné věci rázněji a lépe roztíná vtip než přílišná vážnost“ (Horatius) 

„Dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejeden pohár vína“ (G. Keller) 

„Zcela ztracený ze všech dní je ten, v němž se člověk nezasmál“ (Chamfort)  

„Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí“ (čínské přísloví) 

 A na závěr jsem si nechal africké přísloví, které použiju při příští návštěvě zubaře. To přísloví totiž zní: 
„smích čistí zuby“.  Tak si nezapomeňte čistit zuby aspoň dvakrát denně. 

 

Moudra nebo výmysly chorého mozku? 

Jak myšlenky poletují, občas se dostaví moudro, nebo aspoň se něco vymyslí. Níže jsou mé původní 
výmysly, ale možná ve stejné chvíli někoho na druhém konci země nebo i Země napadlo něco 
podobného. 

Jsou to ty nápady, co se mi zdají, nebo nějak z hlubin duše vyvanou. Zkrátka nic tu nebylo a najednou 
je. Tak ze svých zápisků pár takových mouder. 

Společnost 

Dnešní svět je charakterizován nepředvídatelností a nejistotou 

Přesvědčeného nepřesvědčíš. A když přesvědčíš, tak to nebyl přesvědčený, ale pochybující. 

Co je normální? To, co bylo včera ještě nenormální, je už dnes normální. Normální (norma) se 
posouvá a rozšiřuje. Přirozené zůstává přirozeným. Asi by heslem nemělo být „zachraňme normální 
svět“, ale „vraťme se k přirozenému světu“. 

Hraní na hřišti, které se neustále zužuje, mne nebaví. Tedy hlavně pokud jde o posouvání mantinelů 
omezujících svobodu a utahování byrokratických šroubů, jinak sportovní hřiště už ve svém věku 
upřednostním menší. 

Zdraví 

Chronický pacient je hrdým sponzorem farmaceutického průmyslu a současně čerpačem zdravotní 
péče. Počátkem chronického pacienta je často věta lékaře: "paní, toho se nezbavíte do konce života". 
Tak paní poslechne a do konce života je chronicky nemocná. Naopak zdravý člověk je donátorem a 
přitom zdravotní péči nečerpá a zároveň farmaceutický průmysl nepodporuje. Z toho plyne, kdo je 
pro farmaceutický průmysl dobrodincem. Ten, kdo se nechá léčit do konce života. 

Zákony a právníci 

Zákony a předpisy jsou dvojího druhu. Ty první jsou hloupé. A ty druhé taky škodí. 
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Zákony nejsou pro lidi. Kdyby byly, bylo by jich málo a byly by srozumitelné. Zákony tu jsou pro 
instituce, úředníky, právníky a lobbisty. Instituce z nich odvozují svoji existenci, úředníci, právníci a 
lobbisté svůj byznys. 

Nedovedu si představit, že bych mohl žít ve městě (samých) právníků …. Předpokládám, že takové 
město by se brzy zhroutilo, soudil by se asi každý s každým, mezitím by asi umřeli hlady …. Ono stačí, 
když město má hodně právníků, možná proto vylučuji Prahu jako místo, kde bych se rád usadil.   

Život 

Život by byl tak krásnej, kdyby tu nebyly ty ..... kdepak, život je i tak krásnej, když ho umíš žít ke své 
spokojenosti! 

Tak to také zkuste 

 

Pěkně nekorektně! 

Trocha odlehčení na víkend. Po těžkém tématu ranního blogu něco naprosto odlišného. Kravina, 
ptákovina. 

Jak nám představitelé politické korektnosti vymýšlí nové slovníky, či definice slov a mění jejich 
původní význam, tak jsem se zamyslel a vymyslel pár svých definic. 

Ovšem politicky nekorektních. Kdyby nebylo těch politicko-korektních snah, asi by mne nic 
podobného nenapadlo. Inspirace má mnoho podob. Takže výmysly z mé mysli přináším níže. 

Muž je člověk, samčího pohlaví, který čůrá vstoje 

Žena je člověk, samičího pohlaví, který kromě toho, že čůrá v sedě, dokáže porodit nový život 

Buran je člověk jakéhokoliv pohlaví, který čůrá proti hlavnímu mediálnímu proudu 

Administrativní zátěž je prachobyčejná byrokratická buzerace 

Zákonné povinnosti jsou přezdívkou pro úřední šikanu 

Dotace znamená jednomu vzít, část si nechat a druhému přidělit. Aby poskytovateli dotace a na něj 
navázaným subjektům zbylo co nejvíc peněz, je třeba, aby administrace byla složitá a nesrozumitelná  

Korupce znamená, že ten, kdo má moc a právo rozhodnout, si za to nechá zaplatit. Z druhé strany 
ten, kdo něco chce, musí udělat něco, aby si ho všimli. Říká se tomu všimné  

Transparentní výběrové řízení je výběrové řízení, jehož podmínky jsou právně tak složité, že může 
vyhrát jen právní kancelář, případně velká firma, která si může dovolit právní kancelář najmout a 
zaplatit  

Rouškovat znamená nosit roušky i tam, kde se to nemusí 

Kalouskovat, Babišovat, Zemanovat znamená mít plná ústa a neustále v mysli Kalouska, Babiše, 
Zemana. Ovšem je to tak, že Kalousek babišuje, Babiš kalouskuje a zemanuje celá Pražská kavárna 

Havlovat znamená vzývat prezidenta Havla, vždy a všude. Kdo nehavluje, nemá srdce a je hloupý   

Elfovat a trollovat znamená bojovat na sociálních sítích. Buď jako elf proti trollům, nebo troll proti 
elfům 

Norovat znamená sledovat pořad Nory Fridrichové 

Chytnout Václava Moravce znamená zbláznit se (příp. onemocnět) z pořadu Otázky Václava 
Moravce. 

Čeština je kouzelná tvořivá řeč, bez níž by nevznikla ani tato ptákovina 
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Příběhy 

 

Příběh se musí zrodit, nebo prožít 

Většinou příběhy prožívám osobně a většinou patří do kategorie „to nevymyslíš“. Někdy se příběh 
zrodí, shůry přijde myšlenka, nápad, který se pak dá rozvinout. 

Příběh nelze „vysedět“. Potřebujete být něčím inspirováni, dostat nějaký nápad, nosnou myšlenku a 
na tom stavíte svůj příběh. Nebo popíšete, co se vám děje. 

Karanténa 

Pro někoho to bylo vězení, totální obrat v životě. Pro někoho vítaný odpočinek. V každém případě to 
bylo zastavení. Pro mnohé z nás omezení. Pracovně jsem omezen nebyl, naopak díky karanténě se 
nemohly konat bytové schůze, mohli jsme se soustředit na práci, některá povinná hlášení státním 
institucím byla posunuta, úřední hodiny byly na čas zrušeny, měli jsme jen návštěvy na telefon. 

Do práce chodím pěšky, musel jsem chodit v roušce. Žena je i šila. Takže jsme jich měli dost. 
Připadalo mi to sice úchylné, ale vydržel jsem to. Nakonec to bylo jen necelých deset minut do práce 
a deset minut domů. Doma jsme ji samozřejmě nenosili a v práci také ne, resp. jen při nějakém 
jednání a dost často jsme se domluvili, že prostor je dost velký na to, abychom ji na ústech mít 
nemuseli. 

Jsme v kategorii, kdy děti máme dospělé a vnoučata ještě ne, takže zavřené školy náš život 
neovlivnily, až na to, že žena pár týdnů nechodila do práce – do školky. Tak si našla práci doma. 
Stěhovali jsme (výměna pokojů), malovali. Takže já jsem měl v karanténě poměrně velký přísun 
fyzické práce.  

Také jsem nemohl na sokolské cvičení, do bazénu, na squash. Nahradil jsem to vycházkami, 
v intravilánu města jsem měl roušku nasazenu, jakmile jsem jej opustil, roušku jsem si sundal. Oblíbil 
jsem si zvláště jednu, ta netahala za uši, protože byla na zavázání a dala se krásně stáhnout pod ústa 
a zase rychle nasadit.  

Mou oblíbenou roušku mi jednoho dne žena vyprala. Tak jsem si ji vzal na cestu do práce a rychle 
jsem ji sundal. Voněla lenorem. Což se z větší dálky snese, ale mít to na ksichtě a dýchat to, se 
opravdu nedalo. Ten den jsem měl roušku jenom na krku. Přes mou snahu ji znovu namočit a usušit, 
z ní lenor nevyprchal, a tak nezbylo než nosit jiné. 

Nachodil jsem toho během karantény dost, také jsem si (místo zakázaného sokolského cvičení) často 
zacvičil asi deset minut. Během karantény jsem i něco zhubl.  

Když přestaly být roušky povinné venku, velice jsem to uvítal. Nastala však fáze zapomínání. Jel jsem 
na dohodnuté jednání, roušku připravenu v jedné velké tašce, ale na jednání jsem si vzal menší 
batoh. Přijedu do jiného města, vystoupím z auta a hned to vím. Nemám roušku. Vracet se mi 
nechtělo, naštěstí koukám lékárna, tak jsem počkal až bude prázdno a od dveří po pozdravu se 
omluvně zeptal „mohl bych si u vás koupit roušku?“ Paní lékárnice mne pozvala dál a řekla, že si sem 
chodí dost lidí, kteří si ji zapomněli doma. 

Jo, párkrát jsem ji měl i při jízdě autobusem, vlakem a metrem. Ale bylo to opravdu jen pár hodin, což 
se dalo přežít. Také na nákupu a při nějakých jednáních jsem ji měl. Ale častěji ne. 

A nyní nastal čas, kdy ji využiju jen při návštěvě v domově pro seniory, kam už se smí, ale s rouškou a 
pokud máte správnou teplotu. 

Celkový výsledek plošné karantény u mne je pozitivní: máme doma nové pokoje, práci jsem (bez 
„pruzení“ a schůzí) lépe stíhal, něco jsem zhubl, došlo i k setkáním na chatě, kam jsme mj. v tom čase 
cestovali po poloprázdné silnici. Bez roušky v poloprázdném lese se dýchal krásný čistý vzduch. 
Příroda se mohla nadechnout a skoro celý půlrok nebi vévodila nádherně zářící Venuše.  
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A co ten obávaný Covid-19? Měl jsem ho? Setkal jsem se s někým, kdo ho měl? Mohl jsem někoho 
nakazit? Odpovědi neznám, vím jen, že mi bylo po celou dobu dobře, že jsem žádné příznaky neměl a 
snažil se chovat obezřetně a ohleduplně. 

To byl můj příběh z celoplošné karantény. Ano, přišli jsme o nějaké (nevydělané) peníze, schůze byly 
odloženy, o to víc jich bude na podzim, ale kdo ví, co bude pak?  

Nyní začaly prázdniny a čas dovolených. Tak si je užívejme. A prožívejme prázdninové letní příběhy. 

 

Potkali se dva 

Znali se. Ze střední. Dlouho se neviděli. To setkání nebylo plánované. Říkejme jim Petr a Pavel. Petr 
zůstal ve městě, ve kterém se narodil a studoval. Pavel se přestěhoval.  

Nebyli to nějací velcí kamarádi. Pavel musel něco vyřídit ve městě, kde kdysi studoval, tak se pak 
rozhlížel po městě, co se tady od těch dob změnilo. Vnímal, jak město prokouklo, barevné fasády, 
nové chodníky, upravená zeleň.  

Tu náhle zahlédne na lavičce v parku zamračenou postavu zahleděnou do displeje mobilu. Jé, toho 
znám, to je přeci Petr, řekne si Pavel. A využije příležitosti a přisedne si k bývalému spolužákovi na 
lavičku. 

„Ahoj, to je náhoda, jak se máš?“ šťouchne vesele do spolužáka Pavel. Petr se ošije, zvedne hlavu od 
mobilu a mrzutě „co si to dovolujete? My se známe?“  

„Známe, chodili jsme spolu na gympl, Petře, Tys mě nepoznal?“ Petr okamžik přemýšlí: „no jo, Pavel, 
málem jsem Tě nepoznal. Co tu děláš? Pokud se pamatuju, tak už tu nebydlíš, že jo?“ 

„Nebydlím, byl jsem tady jen něco vyřídit a koukám, jak se to tu změnilo. Město zkrásnělo, už není 
tak šedivé, jako když jsme byli mladí“. 

„To je asi tak jediný, jinak to stojí za hovno“.  

„Co Ty, jak se máš? A nepůjdem si někam sednout, na pivko, kafe. Já tedy si mohu dát jen 
nealkoholický, protože musím řídit. Tak mi doporuč nějakej lokál. Existuje ještě putyka u Bimbasů?“ 

„Tu už zavřeli, teď je tam nóbl kavárna a u Nováků je zase příšernej pajzl. Snad U nádraží, tam by se 
dalo. Dokonce tam slušně vaří. Ale je to odsud daleko a nemám peníze“.  

„To nevadí, zvu Tě a můžeme tam sjet autem. Docela mi i vyhládlo, tak si můžeme dát i jídlo“.  

Petr trochu pookřeje, to by se dalo využít. Aspoň jeden světlý okamžik mýho zkurvenýho života. „Tak 
dobrá, když mne zveš“, pomalu vstává z lavičky.  

K Pavlovu autu jdou mlčky. Pavel přemýšlí, proč se ho Petr vůbec nezeptal, jak se má a jaký je z něho 
morous a proč. Petr přemýšlí jaký asi má Pavel auto a kolik asi vydělává. V řadě zaparkovaných aut to 
odhaduje na toho nablejskanýho meďáka. 

Pavel pípne a vedle meďáka blikne obyčejná fabie. Petr to nevydrží a zeptá se: „to jsem myslel, že 
máš na lepší fáro. Seš snad doktor, né?“. Pavel si pomyslí, tak si Petr přece jen na něco pamatuje. 
„Ano, jsem lékař, pracoval jsem v nemocnici a dostal jsem z toho infarkt. Pak jsem to zkusil na 
záchrance, to mi dávalo větší smysl a teď dělám psychosomatiku, už se tolik nedřu. Mám sice míň 
peněz, ale víc času na rodinu a koníčky. Život mě baví, jsem spokojený“, využije Pavel příležitosti, aby 
o sobě něco pověděl a mezitím sedá za volant svého auta.   

Petr se posadí na sedadlo spolujezdce, Pavel startuje. Zdá se mu, že ho Petr snad ani neposlouchal. 
Ale další otázkou mu Petr dokáže, že něco si přece jen vyslechl. „O kolik peněz si přišel?“  

„Měl jsem hodně přesčasů, také nám přidali, přišel jsem si tak na něco přes padesátku čistýho, no jo, 
ale dopracoval jsem to k infarktu a málem k rozvodu. Na záchrance už to bylo míň a teď je to ještě 
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míň, tedy ze začátku, než jsem si našel klientelu to bylo skoro o nule, ale teď už jsem na tom dobře“, 
stačil říct Pavel, než zaparkoval u hospody.  

Posadili se, objednali si. Jak se dalo čekat, Petr využil situace, dal si nejdražší jídlo, které zapil třemi 
plzničkami, zatímco Pavel si dal něco lehčího s birelem. Pavel s úsměvem, se snažil z Petra vymámit, 
jak žije on. O sobě ještě doplnil, že je ženatý stále se stejnou ženou, mají dvě děti, slušně bydlí. Petr 
dost neochotně přiznával, že už ho opustily dvě ženy, děti se s ním nebaví, přišel o práci, teď je 
nezaměstnaný, bere dávky, žije na ubytovně.  

Pavel vzpomínal, že Petr maturitu má a že ho bavily auta, rozuměl jim, dokázal leccos opravit a snad 
si tím i přivydělával. „To se neuživíš ani jako automechanik? Ten kluk, co mi opravuje auto, je šikovný, 
ale má toho moc a určitě by nějakou pomoc uvítal, zeptám se ho“.  

Petr otráveně: „to je ale práce u vás, to je daleko, nemám ani auto na dojíždění“ 

Pavel: „to je blbá výmluva, je to 30 km a autobus tam jezdí přímo a každou hodinu. Mám ti to 
dohodit?“ 

„Hm, no tak to zkus“, řekne Petr a objednává si čtvrtou plzeň. „Hele, nemohl bys mi půjčit, tak dva 
litry? Já ti to vrátím, přísahám“ 

„Což pak o to, mohl, ale nepůjčím. Začni pracovat v tom servisu u nás a já ti pak do výplaty půjčím. Já 
už musím jet. Pane vrchní, platím. A jestli chceš dál chlastat tak za svý. Ahoj“. 

Pavel zaplatí a cestou domů v autě přemýšlí, co se to s Petrem stalo a zda se u nich objeví a nastoupí 
do práce. To záleží na něm. Nevypadá to, je mu v tom stěžování si na život asi dobře. Je to ale jeho 
problém a Pavel v mysli přešaltuje na něco veselejšího. Copak mu udělá ženuška k večeři a čím ho 
překvapí děti? 

Petr dopíjí poslední plzeň, chvíli přemýšlí nad Pavlovou nabídkou. Že by tam přece jen zajel? Sáhne 
do kapsy pro drobné a počítá. Vyšlo to, zahnal svou slabou chvilku, kdy pomyslel na práci.  

To teď nebude řešit. Nakonec se dneska výborně a zadarmo najedl a napil. Navíc v kapse našel 
peníze, co akorát tak vystačí na jednoho velkýho ruma. Poslední dobou asi nejšťastnější den jeho 
zkurvenýho života. 

 

Něco ze společnosti  

 

Jak se zbavit křečka (nebo Křečka)? 

Zatímco mnozí řeší otázku: jak se zbavit Křečka, tedy Stanislava Křečka, u nás doma si vystačíme 
s křečkem s malým „k“. 

Jak známo Stanislav Křeček byl zvolen ombudsmanem přes silné nedoporučení vlivových skupin tzv. 
„pražské kavárny“. Mnozí z nás mají pocit, že nebýt tohoto bojového pokřiku v mediálním 
mainstreamu, asi by prezidentův nominant neprošel. 

Říkám si už pár let, jak to, že mediální masáž (ať již přehnaná propagace „svého“ kandidáta, či 
hysterie kvůli nechtěnému kandidátu) nefunguje a je kontraproduktivní? 

Možná je to tím, že se vše děje pod heslem musíme bojovat, abychom zabránili (jejich) zlu, nebo 
naopak musíme bojovat, abychom prosadili (naše) dobro. Pak se vzájemně ujistíme, že tak v 
„kavárně“ smýšlíme přece všichni a vítězství je naše, protože jsme pro to udělali, co jsme mohli. 
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Přesto zvítězí druhá strana. Čím to je? Je to asi strachem o výsledek, a čeho se bojíme, to dostaneme. 
Bůh má smysl pro humor. Protože, když bude zvolen pan Křeček za ombudsmana, bude to konec 
světa. Nakonec zvolen je, je to v jistých kruzích zklamání (opět), zavládne smutek a vztek. Ale není to 
konec světa, ani demokracie. Je to jen konec jistých nadějí a nenaplněné přání. 

Je mi líto těch lidí, kterým radost ze života kazí nějaký pan Křeček. Na druhou stranu nechápu, když si 
ověřili, že nadměrná propagace nebo hysterie úspěch nepřináší, že nezmění taktiku a strategii, 
nezvolí jiný přístup. Je to však jejich věc, my se doma např. panem Křečkem vůbec nezabýváme. 

My se doma zabýváme malým křečkem. Zvířátkem. Synek ho někde dostal, přivezl ho a obohatil nás 
dalším zvířecím domácím imigrantem. Prý je tu jen přechodně, poptám se, kdo by ho chtěl. 
Kamarádce ve školce pošla zvířátka, tak si ho určitě vezme. Jenže ho nechtěla, křeček je přece noční 
zvířátko, a tak by z něj děti ve školce nic neměly.  

Tak z něj máme my. Je to lezec, je celkem mazlivý, rád šplhá, a především se točí v kolečku. Hlavně 
v noci. A to je rachot. Takže, kdyby někdo chtěl křečka, ozvěte se. Možná si ho vezmou mladí do 
pronajatého malého bytečku, ale moc tomu nevěřím, protože, když u nás spí, vždy ho na noc vyhodí 
z pokoje.  

Ještě jsem si říkal, zda by nechutnal našemu hadovi, ale nechceme křečka, za jeho kolotočářskou 
vášeň odsoudit k trestu smrti. 

Že bychom to nahlásili novému ombudsmanovi? Případ „křeček“ pro Křečka. Jako bývalý ochránce 
nájemníků by mohl svému jmenovci sehnat bydlení, křečka dodáme i s klecí a návštěvníci kanceláře 
ombudsmana by tam mohli najít křečky rovnou dva. 

 

Komunisty? Ty najdete v přísně střežené rezervaci ... 

... ale pozor jsou hodně plašší. To byla pointa vtipu, který se vyprávěl za hlubokého komunismu, tedy 
reálného socialismu.  

Už bychom v té době měli být, ale nějak nejsme. Přesto komunistů ubývá, tedy členů KSČM. Už dávno 
jich nejsou miliony. Jakási dřívější zaručená podpora kariérního růstu spojení s tehdejší KSČ (nynější 
KSČM) nezaručuje, resp. týká se jen pár vyvolených a zvolených. 

Ovšem dnes jsou jiné cesty zdrojů peněz a moci, chování některých lidí „u zdroje“ je docela podobné 
nomenklaturním kádrům. Chování jejich podporovatelů může připomínat gottwaldovskou mládež a 
sovětské komsomolce. Částečně to lze omluvit naivitou a tím, že mládež tíhne k radikálním řešením 
nespravedlnosti a upíná se na víru ve spravedlivější řád a lepší svět, aniž si uvědomuje, že může být 
zneužita.  

Něco v tom duchu údajně řekl W. Churchill: „kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce, kdo je levičák 
ve čtyřiceti, nemá rozum“. 

Ti starší s prožitou zkušeností z normalizace víc vnímají manipulaci a podobnost v chování současných 
„uvědomělých“ s tehdejšími. Nějak se nám ty dějiny opakují, jen, co bylo včera více jasné, je dnes více 
zastřené.  

Dnešní svět je v dynamickém (transformačním) pohybu, s neuvěřitelnými paradoxy. Tam odkud vál 
svobodný vítr, dnes vanou ideologie ne nepodobné té komunistické. Přichází odtud dekadence, zmar 
a destrukce na jedné straně. Na druhé straně se tím uvolňuje prostor pro opravdovou a radikální 
změnu. Cítíme, že změna přichází a že bude nutné se jí přizpůsobit, a to ve všech sférách života. Proto 
je důležitá různorodost a úloha lokalit, silných a přizpůsobivých regionů. 

Říkáme, že patříme na Západ. Dobrá, řekněme, že hodnotově ano, ale pak je dobré se také ptát, kam 
dnes ten současný Západ míří a proč? K sebedestrukci? Proto, aby se zrodilo cosi nového? Chceme to 
také tak? Bojíme se změny? Hlavně ale patříme sami sobě a neměli bychom dělat věci proti sobě.  
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Asi více adaptabilní budeme, pokud budeme více lokalizovaní, méně centralizovaní, více různorodí 
než stejnorodí (přiznávám tu inspiraci profesorem Milanem Zeleným). 

Možná přijde doba, kdy v té „rezervaci“ kromě komunistů skončí i jiné, kdysi mocné skupiny, třeba 
představitelé (dnes již „vyčpělého“) antikomunismu. Chápu lidi, kteří za socialismu trpěli, bojovali 
proti režimu, že ten režim svým způsobem nenávidí. Ale ti největší z nich jako např. pan spisovatel Jiří 
Stránský, dokázali svým trýznitelům odpustit. Ne zapomenout.  

Nejspíš mají i část pravdy v tom, že dnes se tím směrem vracíme. Zajímavé je, že ta druhá strana si to 
myslí taky, ale nějak obráceně. Ale tohle nechci dál rozebírat, jen si myslím, že ten boj je už zbytečný, 
doba se posunula jinam a pro mnoho lidí po 30 letech vést jakousi „svatou válku“ s dnes (téměř) 
bezvýznamnými komunisty, je už (dle mého) passé. Doufám, že aspoň někteří si budou pamatovat 
tento vtip: „koho budeš volit? Já komunisty. Já taky, ale v které straně?“ 

Celkem chápu boj proti Babišovi a Zemanovi, ale nespojoval bych ho s bojem proti komunistům. 
Protože tu nejde o minulost, ale přítomnost a budoucnost, tedy kudy se budou dějiny národa nadále 
ubírat. Babrat se pořád v minulosti a uzpůsobovat si ji k obrazu svému nemá význam. Potřebujeme 
řešit dnešní problémy a chystat si, pokud možno, pozitivní budoucnost.  

Níže předkládám dva scénáře budoucnosti formou úpravy vtipu v titulku článku: 

Třeba se bude povídat upravený vtip: „Prosím Vás, kde bych tady našel Pražskou kavárnu? To musíte 
do Dejvic, v bývalém areálu Generálního štábu armády mají Muzeum. Po listopadu 2039 málem 
vymřeli, tak jsme je shromáždili v tom areálu, moc jich není, množí se vzácně, ale když budete mít 
štěstí, tak je uvidíte“. 

Nebo to bude jinak a bude se povídat třeba toto: „Kde bychom našli nějakého bílého xenofoba? 
Vyčlenili jsme jim u Lán velkou oboru. U hlídače parkoviště si za mírný poplatek můžete půjčit 
brokovnici s náboji. Přejeme příjemný lov“. 

Stanou se naši potomci a jejich potomci lovnou zvěří, nebo se budou chodit dívat do Muzea Pražské 
kavárny?  

Přál bych si, aby si mohli žít po svém a nehrozily jim žádné takové rezervace, či muzea. A aby ctili 
humor, i ten drsný a cynický a naprosto vůbec neřešili nějakou „kavárnu“ a „hospodu“. Bylo jim 
dobře jak v kavárně, tak v hospodě. 

Prostě jaký si to uděláš, takový to máš. Tak si to dělejme v tomto novém roce lepší. 

 

Stát se chová podobně jako guru Jára 

Menšiny mají všelijaká práva a žádné povinnosti. Většina má jedinou povinnost: to vše platit. A pak 
ještě dvě: držet hubu a krok, resp. nadšeně souhlasit s tím, co je předžvýkáno médii hlavního proudu.  

Pojďme si vydobýt aspoň jedno právo. Právo neplatit zhovadilé výmysly progresivistické úderky. 
Nebojme se pouštět si hubu na špacír. Nemlčet k tomu. Každý má nějaký svůj úhel pohledu, každý má 
nějaké své obavy, nějaká přání. 

Způsobem jak ovládat lidi, je držení lidí ve strachu, nedostatku a sliby, že já (my) to umíme řídit lépe. 
Přímo ukázková je nabídka „mesiáše“ nebo silného vůdce, který to všechno zařídí (mávnutím 
kouzelnou hůlkou), případně je to ta jediná správná politická strana, která sic v minulosti podělala, co 
mohla, ale teď už je jiná, lepší. Vedou ji jiní noví lepší lidé a vy nechápaví voliči, nevíte, o co přicházíte 
tím, že nás nezvolíte. 

Vím jen, že jsou pro vás důležité hlavně (za hlasy) utržené prachy a dobytá místa pro své věrné a 
„odklánění“ peněz pro své „zaháčkované“ kamarády. Předpokládám, že podobné metody (sliby ráje) 
používal i proslulý guru Jára, který své ovečky (ženy) rituálně „odháčkoval“ a ony se pak cítily 
svobodně, přičemž dobrovolně přijaly roli sexuální otrokyně.  



31 
 

Některé se z toho zlého snu probudily a slavný guru Jára se stal psancem. Tady přiznávám, že jsem 
kauzu nestudoval, takže mohu mít výše chyby, či nepřesnosti, ale pro mou úvahu to valný význam 
nemá. 

Stát se svým způsobem chová jako guru Jára, má nás zaháčkované do systému od vydání rodného 
listu. Chce nás mít stále zaháčkované, na rozdíl od guru Járy žádné odháčkování nenabízí. Odháčkovat 
se musíme sami, protože jsme sofistikovaně vedeni do otroctví. Do takového otroctví, kdy se otrok 
cítí svobodně. Podobně jako guru Jára se i stát pouští do vymývání mozků a je vidět, že určité 
výsledky to přináší, zejména u části nejmladší generace, kde je podprahově podporována nárokovost, 
právo na všechno a žádostivost mít věci hned bez žádného úsilí, bez trpělivosti. 

Nedávno jsem poslouchal na svobodném universu v pořadu „kupředu do minulosti“ rozhovor 
s dětským psychiatrem Dr. Matýsem, který se týkal výchovy dětí a současně nemožnosti obrany 
vlastních rodičů, když je dítě (z prospěchářství) křivě obviní z týrání, či újmy. Moderátorka tam mj. 
citovala vtipný status jedné paní, který si dovoluji citovat:  

 „Když jsem byla malá, maminka mě nevzala k psychiatrovi, ale jednou pořádnou fackou mi ve vteřině 
otevřela čakru, stabilizovala karmu a vyčistila auru.“  

V jiném svém blogu jsem odkázal i na blog Jaroslava Kuchaře, předsedy hnutí Cesta odpovědné 
společnosti. Právě obrázek, který mne zaujal, znovu publikuji, abych pomocí něho osvětlil tu cestu do 
otroctví. Vnímám to tak, že je nám vnucována cesta po červené, po níž asi kráčí (vědomě či 
nevědomě) většina lidí, ale snad přibývá těch, kteří chtějí jít po modré (a až jako modří překročíme 
kritickou mez), pak se snad vydáme po té modré. 
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Líní kapři v zatuchlém rybníčku 

Říká se, že změna je život a lépe kráčí životem ten, kdo dokáže změny přijímat, nebránit se jim a vidět 
je jako příležitost, výzvu. 

Většina lidí ovšem má tendenci se zapouzdřit. Proto jsou pružné, možná i příliš dravé, menší subjekty, 
které dokáží pružně reagovat na změny. Vyznačují se tím, že jsou obvykle malé a vedou je zapálení 
nadšenci, kteří se nebojí riskovat. 

Pak přijde fáze růstu a zakladatel zraje spolu s firmou, a přitom si i ve zralém věku udrží svoji 
dynamiku (to je asi nejvíc patrné v případě rodinných firem, známým příkladem je Stanislav Bernard a 
jeho pivovar). Nebo to končí tím, že firma přeroste své pružné dynamické zakladatele a stane se z ní 
„líný kapřík“, který si hledí hlavně klidu, jistot, bezpečí a benefitů. Toto hlídají korporátní manažeři.  

Pak už to není ta původní firma, z níž zůstane jen jméno, nebo ji koupí zpravidla nějaká nadnárodní 
korporace. Dochází (nemusí vždy) tak ke stagnaci, pohodlnosti, žije se ze jména, z podstaty, velikosti 
a možnosti upravit si zákony k obrazu svému, resp. ke své potřebě.  

V krizi by v přirozeném kapitalismu došlo k bankrotu takové firmy, uvolnění kapitálu, kapacit pracovní 
síly, trochu by to bolelo, pak by se to nějak přeskupilo a jelo se dál. Jenže je-li něco nejen „zatuchlé“, 
ale i příliš veliké a má to velkou sílu a vliv, pak nastoupí vydírání a všichni se bojí do toho říznout. 

Když se najde někdo odvážný, že do toho řízne, obvykle vytéká hnis a žluč. Nechtěl jsem se vyjadřovat 
k České televizi, resp. dvěma nově zvoleným radním, které asi nejvíce zpopularizovala média, která 
do nich nejvíc šila, v čele s ČT. Nicméně to, co se kolem toho mediálně děje, mi připomnělo ten 
zatuchlý rybník s línými kapříky.  

Takže „líní kapříci“ v zatuchlém rybníčku dostali to, čeho se nejvíc báli. Mohou tak přijít o své jistoty, 
prebendy, někteří mohou skončit. Ale celkově je to příležitost k okysličení, k rozhýbání vod 
v rybníčku, tuto úlohu na sebe v rybníku berou štiky. 

V ČT jde třeba o zpravodajství, kde může dojít k rozkročení v názorech, zazní i to, co tam kdysi bylo, a 
co bylo téměř vymizeno, najdou se nové dynamičtější formy pořadů, které nahradí stávající (už 
vyčerpané) pořady.  

Může se to týkat i jiných tvůrců. ČT se mi líbila i tím, že se nebála experimentovat a přinášela 
zajímavé pořady různých žánrů. Vzpomínám třeba na „Českou sodu“ nebo „Kosmo“, kde jsem se 
smál, „Stardance“, kde jsem obdivoval krásu, eleganci, pohyb a okamžitý situační humor. Zkrátka 
dříve jsem si vystačil s ČT. Byl jsem v obraze, věděl, co se děje, televizi jsem důvěřoval, dobře se bavil, 
poučil.  

Pak nastala změna a já si všiml jistého vzdalování se mezi mnou a ČT. Přestal jsem postupně sledovat 
politické diskusní pořady, zpravodajství, zábavu i ty experimenty, které na můj vkus začaly být 
„angažované“, nesrozumitelné a nepřinášely mi to, co dřív: pohlazení na duši či rozechvění bránice.  

V zásadě to mi přinášela jen stará tvorba z archivu. Když má tvůrce pohodlný zdroj příjmu, zpohodlní, 
začne se o něj bát a v tu chvíli už netvoří to, co jde z něj (nápady, inspirace), ale začne pracovat na 
zakázku a zákazník (zadavatel) je pán. Zadavatel může poskytnout tvůrci i tvůrčí svobodu, zpravidla 
nebývá absolutní, ale je nějakými podmínkami, či požadavky omezená, nebo zafunguje autocenzura 
ve smyslu, tohle už jsem přestřelil. 

Pokud je tvůrců úzký okruh a nikdo jiný nemá šanci do toho proniknout, dochází k tvůrčímu 
vyčerpání. Kdysi svižný seriál, nebo pravidelný (periodický) pořad časem vyčpí, začne působit 
křečovitě, nuceně, trapně a chce to oživit. Nějakou změnou. 

Takže volbu nových radních a jména jako Hana Lipovská a Luboš Xaver Veselý vnímám jako kyslík do 
zatuchlého rybníčku, jako příležitost ke změně, která může ČT rozhýbat, vést k větší rozmanitosti 
nejen ve zpravodajství a publicistice, ale i to, že svěží vítr přinese i do autorské tvorby, financované 
z koncesionářských poplatků. Noví radní mohou vnést nové podněty, oživit diskusi.  
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Je to tedy nějaké ohrožení? Pouze v tom smyslu, že každá příležitost je zároveň hrozbou, hlavně pro 
ty, jimž současný stav nejvíc vyhovuje, a kteří si ho zuby nehty brání a změny se bojí.  

Přeji ČT, aby se proměnila v instituci dynamičtější, různorodější, svěžejší. Aby diváky nenudila, 
nepoučovala, ale aby je bavila a vzdělávala. Aby tříbila vkus a nepropagovala hnus. Podaří se?   

 

Naštvávací pokrok 

Už mne ten pokrok nebaví. Ať už s tím jdou někam. Pokrokáři všech zemí světa jděte do háje. 

Název „nasírací“ by asi neprošel. Pokroková legislativa straší a vynucuje si povinnosti. Jsou stále větší 
nároky, více povinností a za jejich neplnění pokuty. 

Žádné pokrokové DVBT2 jsem nechtěl. Nakonec jsem si musel pořídit set-top-box, protože novou 
televizi jsem nechtěl a starou zase nechtěl (či spíš nemohl) vyhodit, protože nežiju sám. Příště se vám 
na to zvysoka vytento! Televize stejně jen oblbuje, zabírá místo a čas, a ještě se za ní musí platit. A 
nějaké 5G sítě mne nezajímají už vůbec. Tak nám tenhle pokrok přispěl k růstu spotřeby (čili i HDP), 
zejména prodeji televizí, set-top-boxů, kabelů, také nám vzrostlo množství elektroodpadu (staré 
televizory). 

Za chvíli mi zakážou jezdit autem. Mám malý benziňák, čtyři roky starý. Navíc s ním jezdíme dva a jen 
občas, ne denně. Chci mít auto aspoň 10 let. Také s tím je čím dál víc starostí, auto je poměrně 
nákladné. Ještě k tomu jsou silnice ucpanější, stále se opravují, zaparkovat není kde, byť se za to platí. 
Asi se na to taky vykašlu. A ušetřím nervy a peníze. 

Pak jsou tu počítač, mobily, samé „smart“ věci, co člověka zblbnou a zpohodlní tak, že ztrácí 
schopnosti, bez nichž by byl život dříve nepředstavitelný. Stojí to peníze a čas, ovšem má to i funkci 
navíc: velký bratr sleduje každý váš krok, stačí být připojen k internetu, mít zapnutý mobil.  

Pokud by se chtěl tomu člověk vyhnout úplně, musel by přestat tyto technologie používat. A zabránit 
tomu, aby mu dali pod kůži čip. Část obyvatel žije ve „skleníku“, pracují ve sklobetonových budovách, 
bydlí v prosklených domech, přepravují se (také prosklenými) auty, tráví život v obchodních centrech, 
kouká do obrazovek televizí, počítačů, mobilů. Ti lidi se snad nedostanou ani do přírody. Už to 
neznají. Možná tak zoo, park, do lesa na houby. Odpočinková zahrada. 

Ale užitková zahrada s ovocnými stromy a keři, vlastně vypěstovanou zeleninou a (nebo) chovná 
zvířata? Jasně, zbytky takto nepokrokových lidí stále existují, většinou jde o starší lidi. Občas se rozšíří 
o ty, kteří mají těch „pokrokových skleníků“ už dost. 

Jistě technologie jsou užitečné, jenže jsou všechny závislé na systému a systém na nich, oba pak na 
elektrické energii. Když se systém vychýlí příliš jednostranně z rovnováhy, je korigován do rovnováhy. 
To je přirozenost. Možná je tedy přirozená korekce „progresivistické moderny“ „středověkým 
islámem“. Je to jen, že jedna ideologie střídá druhou i se svými fanatiky. To je opravdu výběr. Jeden 
za vosumnáct a druhej bez dvou za dvacet.  

Tak snad pokusit se o „třetí“ (svoji) cestu a nenechat se zmanipulovat ani jedněmi, ani druhými. 
Horlivost a hledání viníka, nárok na vše bez povinností, svoboda bez zodpovědnosti, zatracování 
přirozených archetypů muže a ženy, přehnaná až zvrácená politická korektnost a tomu říkáme 
pokrok? To je dle mého cesta do pekel, a její příčinou je, že lidé zlenivěli, nudí se a vymýšlí si 
nesmysly.  

Návrat k přirozenosti, to je asi naše jediná naděje.   
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Nestandardní situace a porušení pravidel 

Pravidla občas porušují i hrdinové. Zpravidla v nestandardních situacích, kdy svým rozhodnutím, 
znalostí, dovedností, odvahou a intuitivním jednáním zachrání životy. Ale poruší při tom pravidla. 

Svět pak funguje jaksi nejpřirozeněji. Najednou se objeví lidé, kteří znají, umějí, a hlavně se nebojí 
rozhodnout. Příkladem je pilot „Sully“, který nouzově přistál na řece Hudson a zachránil tak lidské 
životy. Přitom porušil pravidla. Jenže pak se opět dostal ke slovu náš „podivný matrix“ a oslavovaný 
hrdina byl pak viněn z porušení pravidel. Film s Tomem Hanksem v hlavní roli o tom vypovídal své. 

Tuším, že v krizi v nějakém městě ve Španělsku dal místní starosta povel vyrabovat obchod, aby lidem 
pomohl od hladu. Když se situace vrátila do „normálu“, byl také obviněn. 

V Prešově po výbuch plynu ve věžáku dva hasiči, také porušili rozkazy, předpisy, aby někoho 
zachránili. Zatím jsme viděli jen oslavování hrdinů.  

Při povodních tehdejší mělnický starosta dohlížel na stavbu hráze, odpovědnost vzal na sebe, lidi 
neodvolal a hráz vydržela. Měl odvahu se rozhodnout a nést následky. 

V mimořádných situacích svět funguje jinak. V nějaké vleklé krizi, katastrofě, dlouhodobém výpadku 
proudu, je třeba se zaměřit na přežití a de facto přehodit myšlení. V takové době se ukáže, kdo je 
kdo, kdo jak je připraven takové situace zvládat. V zásadě nejsme připraveni nikdo. Někdo zpanikaří, 
někdo přepne na automat.  

Sám jsem si prožil příhodu, kdy jsme bydleli v pronajatém domku na břehu říčky, která se po 
prudkém lijáku a díky přítokům rozvodnila a začala rychle stoupat. Tehdy těhotná manželka balila 
věci a ukládala je do krabice a já vynášel vše, co se dalo odnést, nahoru na půdičku.  

Byla to neuvěřitelná síla (autopilot), za čtvrt hodiny jsme měli všechno vynesené, sbalili jsme se a 
sami se evakuovali, tj. opustili dům. Museli jsme přebrodit do půl pasu vzniklý potok před vraty. Pak 
jsme došli na druhý konec městečka ke kamarádovi trochu se dát dohromady a večerním autobusem 
jeli do okresního města k rodičům. Bylo to v létě v roce 1992. Voda skončila u paty domy, bahno bylo 
hlavně na dvoře a ve sklepě. Věci z půdy jsem pak dolů nosil asi dva dny (samozřejmě ne v kuse). 

Obvykle ti největší chvastouni, ti nejvýznamnější z významných jsou zpravidla k ničemu, také předpisy 
a pravidla ztrácí svůj význam. Je třeba těch, kteří umí jednat rozhodně, rychle, odvážně. Ti se 
v takových případech dostávají do popředí. Naopak do pozadí se dostává demokracie, byrokratická 
mašinérie a (parazitické) elity, které z ní odvozují svoji moc. Skutečnou elitou je odvážná rozhodná 
přirozená autorita, která velí. Je to člověk, který se nebojí rozhodnutí a odpovědnosti. Nemůže 
zvládnout všechno, proto potřebuje vytvořit tým lidí, kteří pomáhají organizovat pomoc, vyhodnocují 
informace, zkrátka přiloží ruku k dílu podle svých schopností.  

Když nejde elektřina, mobily, jsou nedostupné oblasti, kde jsou lidé odříznuti od světa (civilizace), ti 
se o sebe musí postarat sami. Pokud si zvolili dobrého starostu, který je přítomen na místě, a odvážně 
se ujme organizování pomoci, jsou na tom lépe. Obvykle v té době přestane fungovat stát, 
profesionální záchranné složky mohou dorazit až tak za tři i více dní.  

Najednou se objeví přirozená autorita, sounáležitost a solidarita. Párkrát nás z toho vyškolily 
povodně, a to byly chvíle, kdy člověk byl hrdý na lidi, a těmi hlavními nebyli ti nejvyšší politici, ale 
právě ti neznámí místní a mnoho obyčejných lidí, z nichž každý něčím přispěl a byl prospěšný. 

Proč to ale nejde udržet? Co brání tomu, aby vládla svoboda s odpovědností, odvaha, sounáležitost a 
solidarita? Dohoda a mír? Řeka se vrátí do svého koryta, země se přestane třást, oheň je uhašen. 
Příroda pomalu začne s obnovou území, má čas a trpělivost a může vytvořit něco zcela jiného, než 
tam původně bylo. I lidé mohou z poničeného vytvořit nové, jiné. Ale zatím nedokáží vytvořit ten 
harmonický systém soužití, kdy se nebudou vzájemně ovládat a bojovat, ale budou spolu žít v dohodě 
nejen mezi sebou, ale i s přírodou. Ten dosavadní společenský „matrix“ máme nějak hodně zažraný 
pod kůží a bojíme se ho změnit.  



35 
 

Proč současný systém (matrix) odmítá jednoduchost? 

Protože je založen na složitosti. Díky ní může udržovat chaos. Díky tomu může úzká vrstva lidí ovládat 
druhé lidi a přivlastnit si zisky.  

Musí však ostatní o nutnosti složitosti přesvědčit, a to tak, že to jinak nejde, že by to bylo 
nebezpečné, že jiná jednoduchá řešení jsou bludy, které nemohou fungovat. 

Proč by nemohly věci fungovat jinak? Vždyť to funguje, je to dokonce vyzkoušené, jenže kdyby se to 
rozšířilo, mohl by se systém zhroutit. Proto se vynakládá spousty prostředků, aby se udržel v chodu, 
proto se některé věci bagatelizují, šíří se strach, že jsou nebezpečné. 

Co je nebezpečné? Zdravý selský rozum říká, že především válka. Na tom se asi všichni shodneme. Ale 
už se neshodneme, jak jí předcházet a zajistit trvalý mír. Spíš máme strach ze sebezničení, přesto 
zbrojíme dál, přičemž se snažíme udržet klid zbraní. Tj. vládne jakési trvalé příměří s tím, že čas od 
času se musí nějaké zbraně někde použít, aby se mohly vyrobit nové, lepší. Takže, co je za tím? Zisky 
a hlavně moc, egoismus. Kdyby za tím byla lidskost, už bychom se vzájemně odzbrojili. A tak to je 
s mnoha věcmi.  

Právo, legislativa. Komu slouží složitý systém často si vzájemně odporujících právních předpisů? Proč 
je nová legislativa vždy rozsáhlejší a detailnější než ta předcházející? Kolik lidí (institucí) z té složitosti 
žije? 

Co by se stalo, kdyby legislativa byla jednodušší a srozumitelnější? Mohlo by se třeba reagovat 
(rozhodovat) pružněji, lidi by to přinutilo být více zodpovědní, justici přemýšlet o principech 
spravedlnosti v souvislosti s lidskostí.  

Totéž se může týkat dalších oblastí života. Např. farmaceutický průmysl. Funguje bylinkářství, platí to 
sokolské heslo ve zdravém těle zdravý duch. Platí i to, že přirozeností člověka je být zdravý. Víme o 
placebu, nocebu, psychosomatice, čínská medicína léčí pět tisíc let. Ale k léčení se upřednostňuje ne 
to, co je šetrnější a levnější, ale to, z čeho tečou větší zisky, bez ohledu na vedlejší účinky. Vždyť být 
nemocný a léčit se do konce života je přece normální. To, že se z léčených chronických pacientů 
málokdo uzdraví, už neřešíme. Systém nepotřebuje zdravé, psychicky odolné a nezávislé jedince, a 
ještě, aby takoví převažovali. Ztratily by se zisky, potřebuje jedince nemocné, ale ne mrtvé. 

V Česku řešíme sucho a potravinovou soběstačnost. A zase se na to jde složitě. Upraví se legislativa 
(to nějakou dobu trvá) a dají se peníze na budování přehrad (což trvá ještě déle). Na jedné straně se 
budují mokřady, meandry, je snaha zachytávat vodu. Na druhé straně se nepřestaly zelené plochy 
asfaltovat, betonovat. Proč zemědělci nepoužívají hlubokou orbu, proč nejsou používány organické 
zbytky, meziplodiny, proč se hromadně neruší meliorace (odvodňování), proč se nenechávají části 
lesa své přirozené obnově? Proč se snažíme zase přírodu „znásilnit“ a nesnažíme se s ní 
„spolutvořit“? Asi proto, že to nepřináší patřičné zisky. Proto řepka, proto kukuřice na erozních 
svazích. Po nás potopa. 

Proč dovážíme dotované potraviny přes půl Evropy a tady jsme je přestali vyrábět, či pěstovat? Jen 
proto, že mají jinde větší dotace a prodej nám tu obsadily globální řetězce? A kamionů nás zbavil na 
čas jen jakýsi virus.  

Systém privatizuje zisky, zatímco náklady rozprostře na všechny daňové poplatníky. Co třeba 
automobilový průmysl? Potřebuje každý člověk auto? A ještě k tomu mít ho jen pár let a šup koupit si 
nové? Kolik by stálo auto, kdyby maximální marže byla jen 10, nebo 20 % navíc proti výrobním 
nákladům? Jaké by byly náklady na výrobu vozu, kdyby se započítávaly externality? Např.: zábor 
krajiny (ve městech zeleně) na parkování, vedlejší náklady zdraví (emise, práce záchranářů, zranění, 
invalidita, obezita, omezená pohyblivost)? 

A co média? Proč nás straší a vysílají převážně negativní zprávy? Proč některé současné umění nás 
nekultivuje, nezkulturňuje a místo, aby tříbilo vkus, nabízí spíše hnus?  
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Proč jsou drahé (a nedostupné) byty, proč se nepodporuje spoření, ale půjčky? Proč jsou lichvářské 
půjčky a ve výhodě spíš exekutoři a insolvenční správci? Proč není zodpovědnost na těch, co půjčují? 
Když půjčíš nespolehlivé osobě, tak o to přijdeš a nazdar.  

A takovýto složitý systém, ve své podstatě nelidský, chceme podporovat svou pozorností? Jen proto, 
že je to normální? To už jsme takové stádo s vymytými mozky?  

Kdy už začneme budovat společnost, kde bude záležet na tom, co kdo umí, čím dokáže přispět, a ne 
na tom, co žvaní a jakým mává papírem (titulem, stranickou průkazkou, funkcí)?  

Kdy už přestanou být pro nás důležití korporátní a hypotéční otroci (manažeři) v jakékoliv branži? Kdy 
budeme preferovat být před mít?  

Kdy budeme preferovat jednoduché a dělat věci jedno-duše? Už ta čeština nás v těchto slovech 
navádí, součástí je „jedno“ (jednota, jsme Jedno, jeden celek) a „duch, duše“, tedy dát do naší 
činnosti ve prospěch celku i naši duši, srdce.  

 

O proměně 

Nikdo nejsme dokonalý a každý můžeme projít proměnou. V tomto ohledu se mi líbil rozhovor 
s Matějem Stropnickým. Byl hostem Rozstřelu Idnes 19.6. a objevil se i v jiných médiích. 

Je lepší dokumentovat takovou proměnu na nějaké relativně známé osobnosti a tou Matěj Stropnický 
beze sporu je. Vždyť se pokoušel resuscitovat Stranu Zelených a také spoluvládl na žižkovské radnici a 
chvíli i na pražském magistrátě. Je díky tomu mediálně známý.  

Matěj Stropnický se změnil, resp. názory které měl dříve a nyní jsou dost rozdílné. Tak mi to připadá. 
Nejdříve se přiznal k tomu, že je gay a pak se s partnerem přestěhoval mimo Prahu, spolu koupili a 
přestavují venkovský zámek. Už před nějakým časem jsem si s nimi přečetl zajímavý rozhovor 
v Magazínu Dnes.  

Venkovské prostředí „kluky“ přijalo, našli si tam pomoc a změna prostředí přispěla i ke změně 
názorů. Matěj Stropnický vystoupil i ze Strany Zelených a nazval krásně tu příčinu, strana totiž podle 
něj zabředla do dogmatického marginalismu, tj. řeší nedůležité marginálie, ochranu přírody zaměnila 
za ochranu menšin, vytvořila alianci s liberály a levice (kam se měli řadit i Zelení) tak opustila své 
tradiční voliče.  

Zkrátka Matěj Stropnický prošel proměnou. Mně osobně je jeho proměna sympatická. Rozšířil si 
obzory o praktický život venkovana a mohl by jako (bývalý?) příslušník „kavárny“ pomoci zakopávat 
příkopy. Pokud ovšem nebude považován za zrádce a z „kavárny“ vyobcován. To neumím a ani nechci 
posuzovat. 

Proměnit se však může každý, každý může tzv. prozřít, probudit se. A každému v tom může pomoci 
něco jiného. O nás, Češích, se mj. říká, že jsme kreativní, tvořiví, ale nedisciplinovaní. O Němcích, 
zase, že jsou disciplinovaní možná až moc. 

Disciplinovaní často bývají dogmatičtí fanatici a proti dogmatismu se nejlépe bojuje právě kreativitou, 
která je mj. o schopnosti hledat nová, neotřelá řešení.  

Asi ta tvořivost pomáhá změnit názor, nebo aspoň lehce posunout od dogmatismu nesmiřitelného 
k dogmatismu snesitelnému. 

Každý takto „probuzený“ fanatik dobrý. Základním rysem fanatika je nesmiřitelnost, která často 
přejde v nenávist. Pokud fanatik „prozře“ a stane se snesitelným až mírumilovným, už to není fanatik, 
a to je pro společnost jako celek dobře. 
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Nevím, zda Matěj Stropnický byl fanatikem, nicméně v některých ohledech působil dříve dost 
nesmiřitelně, dnes je naopak smířlivý. Dá se říci, že zmoudřel. Také už je na mladého revolucionáře 
poměrně starý.  

 

Osobní bilancování  

 

Jak mi opraváři silnic nabídli pohled na pokrok 

Do Čelákovic se od nás člověk dostane buď přes Brandýs n. L. či přes Lysou n. L. V každém případě je 
třeba přejet po mostě řeku Labe. 

To v případě, že jedete autem, na kole to máte snazší, neboť máte k dispozici dvě lávky, jednu 
spojující Čelákovice s osadou Grado a nedaleko od ní další lávku mezi Toušení a Káraným. Jezdím tam 
občas na kole. Tak jsem si všiml, že opravují i trať mezi Lysou a Čelákovicemi.  

Také opravují silnici, to jsme zjistili při cestě do bazénu v Čelákovicích, kdy jsme to v Toušeni otáčeli 
před bagrem a uzavírkou. Takže jsme jeli zpět na Brandýs, přes Zápy a Mstětice do Čelákovic. Byl tam 
poměrně hustý provoz. Netušili jsme proč. 

Tak jsme si řekli, že to zpět vezmeme přes Lysou, že to snad bude lepší. Každá z těch cest je cca 26 km 
dlouhá. Po vynucené přestávce jsme si zaplavali v prázdném čelákovickém bazénu a pak si to namířili 
na Přerov nad Labem a Lysou. Už před Sedlčánkami jsem si všiml objížďky na Lysou, ale už ne, zda 
nebyla jen pro náklaďáky. Projeli jsme Přerovem a dostali se k uzavírce u Semic, dalo se buď vrátit na 
Brandýs, resp. D10 nebo pokračovat do Nymburka, protože cesta na most u Lysé byla zavřená.  

Rozhodli jsme se vrátit přes Přerov na starou hradeckou silnici. Když jsem pracoval v polovině 
devadesátých let ve Mstěticích, znal jsem v okolí jen pole. A také malebnou ves Nehvizdy, kterou 
obklopovala zejména pole. 

Blížili jsme se k Nehvizdům, nutno napsat, že po docela pěkné silnici. Přijížděli jsme od Mochova a 
nejprve jsme pozorovali, jak se Nehvizdy rozšířily, nejsou v tom samy, např. i ves Zeleneč se rozrostla. 
Dobře, to jsou domky (spíš „paneláky na ležato“) sloužící k bydlení. Zabraly půdu a musí mít 
vodovodní a kanalizační přípojky. Ale to je aspoň pro lidi. 

A pak začnou „velké plechové krabice“, to je asfaltu, betonu a kovu. Převážně sklady, montovny. A 
jsme u toho. Místo, kde se dřív voda vsakovala do pole, se několikanásobně zmenšilo. I tímto 
přispíváme k suchu, příp. lokálním povodním. Také tam jezdí kamiony a ty každodenní přesuny aut do 
Prahy a z Prahy. 

Žít bych tam rozhodně nechtěl, je to sice můj preferovaný venkov, ale v podstatě jen noclehárna 
Prahy s domečkem na domečku a s „krabicemi“ za humny. Ono to příliš rovinaté bezprostřední okolí 
Prahy je v blízkosti dálnic jako přes kopírák. Taková prefabrikovaná krajina. 

U těch domků lze najít i trochu té krásy, zejména u těch, v jejichž blízkosti je již vzrostlá zeleň, ale ty 
„obrovské krabice“ jsou aspoň pro mne deprimující. Nejen na pohled, ale i na množství. Zastaví se 
aspoň v tomto ten nekonečný růst?  

Pak jsme ze silnice sjeli na Mstětice a přes Zápy se dostali na D10 a domů. Ne, že by to u nás bylo bez 
krabic (průmyslová zóna je na dohled z dálnice, asi 2 km od ní) a bez nové výstavby (i u nás se domky 
staví), ale je tu krajina již více zvlněná, a kromě polí i lesy. Máme tu ovšem velkou skládku, abychom 
si také něco užili. 

Jako maloměsto jsme trochu větší než ty vísky u Prahy a jsme od ní kousek dál, tak nám snad nehrozí, 
že by nás Praha převálcovala. 
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Kdo by mě oslovil?  

Myslím při volbách do Sněmovny. Politické strany moc volit nechci, v komunále zaškrtávám jednotlivé 
lidi, mám výhodu v tom, že většinou je znám osobně.  

Ale volby tam, kam musím volit jen stranu, z principu rád nemám. Ono se to nakonec nějak vytříbí i 
bez mé účasti. Takže první vážně branou variantou je nevolit a nepodporovat staré (předpokládám, 
že končící) paradigma.  

Vím, že tento systém, který je právě současnými politickými stranami reprezentován (a z něhož vyšel i 
Babiš) a je charakterizován vlastnostmi, jako jsou chamtivost, lenost, pokrytectví, strach a nenávist, 
mi nevyhovuje. 

Jsem (mírně?) proti-systémový, antiglobalizační, preferuji lokální společenství, spiritualitu před 
náboženstvím, přirozenost před normalitou, venkov před velkoměstem. Jsem příznivec transformace 
a svobody. Demokracii ctím, ale bez přívlastků. Více si však vážím svobody a rozmanitosti, 
různorodosti vč. lidí a názorů. Z toho pak vzniká rovnováha a harmonie. Daleko snáze, než 
z prosazování jedné pravdy (úhlu pohledu) a potlačování jiného úhlu pohledu. Zde je ta rovnováha 
dosažena díky obrovské polaritě, která vzniká prosazováním jednoho (ideologicky správného) úhlu 
pohledu, a ti, kteří ho nesdílejí se tak staví na odpor, aby to vyrovnali.  

Svoboda znamená především zodpovědnost, zejména v tom vzít zodpovědnost za svůj život do 
vlastních rukou. Kdyby k tomu tíhla většina lidí u nás, nějaký „spasitel“ by asi šanci neměl.  

A teď hesla, která by mne oslovila:  

Necháme vás žít, prosekáme legislativu, zpružníme systém, omezíme vliv nadnárodních korporací, 
podpoříme život na venkově a krajinotvorbu tak, aby dokázala zadržovat vodu.  

Nedovolíme výstavbu komerčních areálů na zelené louce, žádné dotace a daňové prázdniny 
nadnárodním korporacím, chcete-li stavět – můžete revitalizovat brownfieldy, stát přispěje na 
ekologickou zátěž, už žádné zaasfaltovávání orné půdy na skladové haly a montovny.  

Zdaníme digitální giganty jako je Google a Facebook, národní legislativa bude mít přednost před 
unijní.  

Českým národním zájmem je maximální soběstačnost ve výrobě potravin, péče o životní prostředí, 
přírodu a krajinu, dobré vztahy se sousedy, sebevědomé (ale obezřetné) chování k velmocem. 
Umožnění alternativ a dobrovolnosti v léčení a ve vzdělávání. Důsledná svoboda projevu, žádný dvojí 
metr, cenzura.  

Základní vize: spokojené Česko. Cílem není hospodářský růst, ale důstojný, zodpovědný a spokojený 
život většiny populace.  

A teď hledejte stranu, která by se tomu aspoň přiblížila. Existuje vůbec? Pokud ano, tak se krčí někde 
daleko pod jedním procentem odevzdaných hlasů.  

Rozhodovat se, co je menší zlo, zda k destrukci dosluhujícího „systému“ lépe poslouží strana 
„protisystémová“ nebo naopak „sebedestruktivní systémová strana“, se mi nechce.  

Má-li dojít k proměně, tedy vyrůst něco „nového, jiného a funkčního (a především lidského)“, mělo 
by to staré a nefunkční odejít. Jestli ten odchod uspíší obhájci nebo odpůrci starého systému je 
celkem jedno.  

Tak asi volit nepůjdu a podobně jako princ Drsoň z Cimrmanovy pohádky budu vše zpovzdálí 
sledovat.       
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Idylka 

Idylku si asi každý představíme trochu jinak. Pro mě je idylka klídek, pohoda. Nic se nemusí řešit, 
nikdo neotravuje, je to taková relaxace. Nemusíte u toho sedět, nebo dokonce ležet.  

Stejnou idylku si užiju, když se procházím v přírodě, projíždím se na kole či plavu v rybníku, čili při 
pohybu. Dokonalá idylka je o radosti. 

Třeba i o radosti z nicnedělání, nebo i z výsledku právě dokonané práce. Mám radost, že se mi něco 
povedlo. Nebo, že jsem konečně udělal něco, do čeho se mi nechtělo a já to odkládal. Ale teď už to 
mám za sebou a nemusím se tím dále trápit.   

Ideální je idylku prožívat každý den. Dá se to a je to celkem jednoduché. Stačí umět se radovat 
z maličkostí, z prožitků, které přicházejí v čase tady a teď. 

Nejdřív je třeba opustit „program“, třeba ten televizní (zejména zprávy) a pak ty kontrolní programy 
mysli založené na strachu. Takové to: co si o tom, kdo pomyslí (šéf, partnerka, maminka), jak se komu 
zavděčit, jak se vyvarovat chyb, jak to dopadne, stihnu to, nezvorám to, musím to udělat přesně 
takhle, tak, jak si to přeje ten nebo ta, ….. 

Pokud v tom stále jedete, tak si idylku těžko užijete. Umíte odložit mobil? Nekontrolovat ho, zda 
někdo nevolal, nepsal, nebo sami neustále někomu voláte, píšete, ikdyž si zrovna máte užívat 
volného času. Potřebujete pocítit, jak jste důležití a připadáte si nedůležití, když nikdo nevolá, nikdo 
nic nechce?  

To je pro mne naopak balzám a v zásadě splněné přání, když mne nikdo s ničím ve volném čase 
neotravuje. Pak mám totiž čas na to užít si idylku.  

A o dovolené si ji chci přímo vychutnat. Tak příjemné léto a idylickou dovolenou.   

 

Stopa, aneb co po mně zbyde? 

Když člověk odejde na onen svět, zanechá tu po svém životě na Zemi nějakou stopu. Asi tou 
nejdůležitější je nějaký genetický materiál, který půjde dál v jeho potomcích. 

Dále by to mohl být nápis na náhrobku, pokud se o to pozůstalí postarají. A pak jsou to otisky, 
dokumenty života.  

U mne např. pár článků v novinách a lokálním periodiku, podpisy pod protokoly a certifikáty (už 
dávno neplatnými), podpisy na smlouvách, na vyúčtování, na informacích. K tomu snad i záznamy a 
dokumenty ze škol a zaměstnání, které jsem prošel. 

Fotografie, nejen rodinné, ale také z prázdnin s brontosaurem, mnohých turistických a společenských 
akcí, z pracovních a hobby aktivit, ze sokola. 

Záznamy na video-nosičích (DVD, CD, VHS, 8 mm film), které dokumentují hraní v amatérských 
filmech a následně amatérské autorské divadlo. Dvě amatérské knížky, které jsem si vydal pro radost. 

Pak tu máme internet. Tam mám svou stopu na osobním webu, blogu a pracovních webech. Hodně 
málo i na facebooku, který mne nebaví, tak tam moc nepobývám s výjimkou roku 2017, kdy proběhlo 
setkání na Karlštejně, které mne k tomu, abych se přihlásil na facebook, přivedlo.  

Tak jsem si zabilancoval a zjistil, že ten můj dosavadní život za to stál. A stále stojí, nicméně pobyt můj 
vezdejší se tak jako tak krátí a už chci ve svém mladém stáří hlavně žít, dělat práci, která mi dává 
smysl a naplnit svůj život především radostnou tvůrčí činností.  

Také se chci setkávat s lidmi, s nimiž si „sednu“, nabíjet se v přírodě, zkrátka si to zbývající bytí užít, 
zejména s pozitivními pocity. Ty se vytváří milými setkáními, drobnostmi, radostným žitím 
v přítomnosti. To se takhle stane, že vám přes cestu přeběhne zajíc, že se podíváte na strom a 
zahlédnete veverku, nebo nějakého ptáčka.  
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Zdánlivě bezvýznamné maličkosti, nicméně mne vždy potěší a jsou pro mne důležitější než sledovat 
při cestě přírodou zprávy na mobilu. Mobil je ukrytý v kapse a vyndám ho, jen když zazvoní a je třeba 
vyřídit nějaký hovor. 

Také se stává, že z nějaké činnosti přestanu mít radost, pak se obvykle poohlídnu po jiných 
možnostech. Zde na blogu už mi to tolik radosti, humoru ani poučení nepřináší. Už tu jsem méně 
často, moc nediskutuji a dal jsem si pauzu i se psaním. Po nějakém čase jsem publikoval článek. Přišla 
inspirace, článek ze mne vylítl a s publikací nešlo otálet, neboť byl inspirován určitou aktuální 
událostí.  

Tím jsem se na blog vrátil. Nejsem ten, který uraženě bouchá dveřmi, nejdřív se snažím vychladnout a 
rozmyslet si, co dál, a proto jsem si nechal „dvířka“ otevřená. Za psaní nejsem placen a píšu pro 
radost. Když z toho mít radost nebudu, přestanu.  

Nebojuji (už), spíše nechávám věci tzv. „vyhnít“. Tento způsob se mi osvědčil, je to o tom, že tomu, co 
nechci, přestanu věnovat pozornost a tím tomu dodávat energii.  

Takhle jsem např. skončil se sledováním politické publicistiky (např. OVM), nakonec i zpráv. Odvykl 
jsem si a žiju, dokonce lépe. Blog mi pomohl v poučení (např. dozvěděl jsem se o záležitostech, o 
nichž jsem moc nevěděl), posloužil jako „terapie“, kdy jsem se s některými svými problémy vypořádal 
tak, že jsem se z nich vypsal, občas jsem se zasmál a snad i někoho svými články pobavil či inspiroval.  

Myslel jsem si, že pauza bude delší, ale panu Křečkovi a (našemu) křečkovi nešlo odolat. Blog tedy 
rušit sám nebudu a budu pokračovat, nejspíš s delšími pauzami. Možná ty pauzy budou kratší, nebo 
to časem „vyhnije“, kdo ví. Nemá smysl nic předjímat.  

 

Jak se osvobodit? 

Je to sice poměrně jednoduché, ale díky doslova zažraným návykům strašně složité. Návody existují, 
každý však jde svojí cestou, a ne všechny přístupy mu mohou vyhovovat, nebo je ani nezkusí, 
případně pořád hledá a zkouší nové. 

Na internetu najdete mnohé rady, kouči, terapeuty, ezoteriky, psychology apod. se to jen hemží, a 
tak můžete najít mnohé, někdy nesmyslné, ale i smysluplné poučky a rady. Obvykle bývají v několika 
bodech s popisky. Tak jsem si sestavil body, které (zpětným pohledem) pomohly k osvobození mně. 

Nutno ještě podotknout, že ze systému (matrixu), na kterém jsme všichni nějak závislí, se uniknout 
moc nedá. V zásadě mu uniknete pouze smrtí, velmi omezeně s ním přijdete do styku jako 
poustevník, nebo bezdomovec.  

Ale pokud máte rodinu, přátele a potřebujete si vydělávat nějakou prací na obživu pro sebe a své 
blízké, uniknout nemůžete. Můžete ale omezit manipulaci, především podprahovou reklamní a 
zpravodajskou, také si zajistit aspoň částečnou soběstačnost a nezávislost. 

K těm bodům, které pomohly mně. 

1. Jediná jistota je smrt 

Každý jednou zemře, otázka je jen kdy a jak. Je pravděpodobné (někdo to ví, někdo tomu věří, jiný to 
odmítá), že naše vědomí (duše) odejde do jiné dimenze. Jinými slovy, že smrt není konečná (tedy 
fyzická smrt těla je), ale že vědomí (duše) bude nějakým způsobem pokračovat, třeba se zrodí znovu. 
S tím můžeme samozřejmě polemizovat, nesouhlasit, věřit tomu, či ne. V každém případě platí, že 
v tomto fyzickém světě zemřeme, ať se po tom děje, co chce.     
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2. Do hrobu si nic nevezmu 

Při odchodu na „onen svět“ tady vše zanechám pro své potomky či pro toho, koho jsem určil v závěti. 
Pozůstalí s majetkem nějak naloží a nemusí to být podle mých představ, to již neovlivním. Tak nemá 
smysl na něčem lpět (materiálně). 

3. Nikoho nezajímám 

Zdá se to být lživé tvrzení, přece se o mě zajímá má žena, rodina, přátelé, kolegové v práci, ... Jenže 
většina těch zájmů je v duchu zajímá mne, protože je to v nějakém mém zájmu. Když si toto 
uvědomím, osvobodím se. Nemusím se přetvařovat, nemusím se ponižovat, mohu být upřímný a být 
sám sebou. Když se to někomu nelíbí, jeho problém. Dá se na to použít i známé „sejde z očí, sejde 
z mysli“.  

4. Pomocnou ruku najdu na konci své paže  

Ať se mi to líbí nebo ne, musím se naučit spolehnout se sám na sebe, na své dovednosti, komunikační 
schopnosti, na svůj instinkt. Samozřejmě ne vše dovedu, tak si musím umět najít jinou pomoc, třeba 
zaplatit toho, kdo to umí. Výhodou je, když funguje láska a vzájemnost v širší rodině, nebo když máte 
spolehlivé přátele. 

5. Jak žiji, si rozhoduji sám 

Pokud mne něco trápí, jen já to mohu změnit. Mohu věci přijmout, jak jsou, ale také mohu odejít, 
z práce, z nefunkčního vztahu. Sám se totiž rozhoduji, čemu v životě věnuji pozornost a energii, zda 
radosti či trápení, zda lásce či strachu. Zda žít přítomností, nebo se trápit minulostí, či mít strach 
z budoucnosti. A patří sem i na co (a zda vůbec) se dívám na TV, zda a jak jsem/nejsem aktivní na 
internetu a co si koupím. 

6. Životní role hraju s radostí 

Každý hrajeme své role. Většinu z nich nám dají pozůstalí na parte: manžel, otec, bratr, syn, švagr, 
strýc, bratranec (to jsou tedy mé současné role v širší rodině). Také hraju další role: pracovník, malý 
šéf, komunikátor, zahrádkář, soused, uklízeč, rekreační sportovec, čtenář, divák, pozorovatel, bloger. 
Když tuto životní hru hrajete s nadhledem a radostí, je váš život spokojený.  

7. Nic neočekávám, proto nemohu být zklamán 

Už u Járy Cimrmana se projevilo, že jeho dílo se neslo ve střídání dvou prvků: prvku očekávání a prvku 
zklamání.  S tímto přístupem mne nemůže nikdo zklamat, ledaže by mne naopak příjemně překvapil. 

8.  Láska, humor, smích a pohyb patří mezi mé přátele 

Bez nich by asi nešlo dosáhnout životní spokojenosti, štěstí, pozitivního náhledu na svět. Souvisí s tím 
i psychická pohoda, imunita a zdraví. 

9. Přijímám zodpovědnost za život  

Nehroutím se z nezdarů, nelituji, problémy přijímám jako životní lekce a výzvy. Snažím se je nějak 
řešit, když to nejde takto, půjde to třeba jinak. Nehledám viníka ve druhých a neobviňuji ani sebe 
(rozhodně ne dlouho), za chybu se omluvím. Umím poprosit, požádat o pomoc, požádat o odpuštění, 
odpustit a poděkovat. 

10. Netlačím na pilu a občas nechám věcem volný průběh 

Nemá smysl lámat věci přes koleno, něco si vynucovat. To zpravidla přináší odpor. Někdy se věci 
vyřeší jaksi samy od sebe, někdy vyšumí, nebo se vám neustále vrací, dokud je nevyřešíte (zpravidla 
vás okolnosti donutí zkusit zvolit jiný přístup, než je ten, který dosud nefungoval).  

Závěrem: svobody si vážím a vím, že tu vnitřní svobodu mi nikdo nemůže vzít. Svobodu lze prožívat i 
v nesvobodném světě. Je to těžší, vyžaduje to větší odvahu, příp. přetvářku, přizpůsobivost – naoko 
tleskám, ale myslím si svoje (strategie přežití v drsné totalitě).  
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Ale tu přetvářku už považuji za své vlastní omezování svobody. Egoističtí vládci svobodu v lásce 
nemají, svobodomyslní lidé jsou neposlušní, není snadné z nich udělat otroky. Nejlepší otrok je ten, 
který si myslí, že je svobodný. Příkladem může být řidič osobního vozu v centru Prahy, který řeší 
zácpy, problémy s parkováním, objížďky a jednosměrky, vedro, chodce, příp. drobné kolize, ... Pěšák 
toto neřeší, dostane se téměř všude, občas i rychleji. Kdo z nich si víc užije svobody a nezávislosti?  

Svoboda nejlíp funguje v rozmanitosti např. názorů. Rozmanitost (diverzita) je vlastní přírodě. Ta 
funguje dokonale a ustaluje se do rovnováhy, a přitom je stále v pohybu. Jen lidská společnost tápe, 
protože si vymýšlí nepřirozené nesmysly. 

 

Doslov 

Opět jsem sestavil nějaký výběr „z hroznů“ tedy blogů napsaných do září 2020. Do konce roku zbývá 
ještě čtvrtrok a nevím, klik toho ještě bude. Třeba už nenapíšu nic tak zajímavého, co bych vybral do 
celkového ročního souhrnu, ale možné je i to, že se z mého psaní urodí ještě zajímavá dílka a bude jich 
dost. Pak bych třeba přišel s nějakým „pozdním sběrem“. 

Co říct k roku, který vstupuje do poslední čtvrtiny? Možná se o něm bude říkat, že byl rokem 
přelomovým, že jím končí staré a začíná nové paradigma. Rok, který ovlivnil koronavirus a opatření 
v souvislosti s ním zaváděná.  

Rok začal mírnou zimou bez sněhu, následovalo jaro s příchodem koronaviru, trochu sněhu v březnu, 
suchý duben, mokrý květen a léto bylo letos vlhčí a studenější, než v posledních suchých a horkých 
letech. 

První vlna covidu na jaře ukázala sounáležitost, solidaritu a také zodpovědnost, ochotu, ohleduplnost 
a tvořivost českého národa, léto bylo ve znamení uvolnění a cest po Česku, podzim začal 
promořováním a zpřísněním opatření. S tím přišla i větší nedůvěra a neochota až rebelie.  

Virus mnoho odhalil a odkopal, ukázalo se, kdo se bojí, kdo žaluje, kdo je nezodpovědný, či z jiného 
úhlu pohledu odvážný. Experti se neshodli, jedni straší z důvodu „profesní slepoty“, protože sice znají 
velmi dobře svůj obor, ale již moc ne širší souvislosti, druzí straší z důvodu zištných. Jiní se snaží 
uklidnit, možná to ale bagatelizují. 

Tomu se říká chaos. A chaos bourá staré, přežité, nefungující. Vyberme si novou cestu, cestu lidskou, 
cestu míru, rovnováhy, spolupráce mezi lidmi navzájem a v souladu s přírodou. Ne cestu do otroctví 
umělé inteligence. Máme na to? Využijeme této výzvy a osvobodíme se? 

v lásce a úctě ke svým čtenářům autor     


