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Den, kdy nevyšly noviny 

V současnosti by to musel být den, kdy by nebyla dostupná žádná média. Nevyšly by noviny, nešla by 
televize, rozhlas, internet, sociální sítě. 

Celkem si takovou situaci lze představit v případě blackoutu, ale to by se řešili jiné, důležitější problémy. 
Lidé by měli jiné starosti. Navíc celosvětový blackout je dost nepravděpodobný. Nepravděpodobná je i 
(celosvětová) stávka novinářů a mediálních profesí, v zásadě je však jedno, jaký vymyslíme důvod. 
Fantazii se meze nekladou.   

Důležité je, že vše, kromě médií, by fungovalo normálně. 

Člověk by se tak naprosto nic nemohl dozvědět o vnějším světě. Nevěděl by nic o autonehodách, 
kriminálních či teroristických činech, o živelných pohromách, katastrofách, politicích, celebritách. Holá 
neinformovanost. Celý den jako by neexistoval. 

Přesto ráno vyšlo Slunce a večer zapadlo. Přesto mohli lidé během dne dělat vše jako normálně. Jen se 
nemohli nic dozvědět z médií (jakýchkoliv).  

O nehodě, zločinu, novém skandálu známého politika či úmrtí známé celebrity, by věděli jen přímí 
účastníci dané situace v dané lokalitě a v daném čase. Dokázal by se dnešní člověk soustředit na 
prožívání vlastního života „tady a teď“ bez rušivého vlivu médií?  

Mnoho lidí by mohlo propadnout i depresi, někteří by bez pravidelné dávky mediálních (zpravidla 
negativních) emocí i zemřeli. Ti, kteří by to ve zdraví přežili, by mohli zjistit, že jim ty mediální dávky 
emocí, strachu a manipulace, nechybí a dobrovolně by je přestali sledovat. Nebo by aspoň jejich 
sledování významně omezili. 

Já jsem to omezil již dávno a jsem spokojenější. Pravdou je, že v onen den by nevyšel ani tento blog a 
nikdo by si ho nemohl ani přečíst. Za to by si mohli všichni třeba přečíst jakoukoliv tištěnou knihu, která 
by jim přinesla radost, úlevu, úsměv, příp. i vzrušení.  

Jistě by svůj čas naplnili něčím jiným, pro ně užitečným.         

 

Divnolidi 

Když už máme ten novotvar „lepšolidi“, tak klidně zaveďme další. Mohli bychom takovou skupinu lidí, 
kteří jsou jiní, a proto divní, nazvat „divnolidmi“.  

Dříve byli takoví lidé označováni za blázny, ale v dnešní době, kdy se bývalé „nenormálno“ považuje za 
„normálno“, je vůbec těžké se do nějakého škatulkování a definování pustit. V zásadě záleží, z jakého 
úhlu (a z které strany) se na to člověk podívá.  
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Pro masožrouta je divný vegetarián a naopak. Pro muslima nemuslim, pro katolíka protestant. A tak by 
se dalo pokračovat do nekonečna. Svět je něco jako „velká hra“, pro někoho zajímavá a vtipná, pro 
jiného strašidelná, bolestná. Všichni jsme stejní (jako lidé), a přitom jsme každý jiný, jedinečný. 

Každému se líbí či nelíbí něco jiného. Zajímavé je slůvko „mainstream“, česky hlavní proud. Vlastně ty 
hlavní proudy jsou dva. Jeden bych nazval oficiální menšinový, který hlásají „instituce“ a jejich lidé a 
druhý je proud většinový, lidový, který je vůči tomu prvnímu proudu v opozici a snaží se klást odpor. 
Např. tím, že nevolí ty lidi a strany, které jim vnucuje většinová představa lidí menšinového proudu 
(většinově zastoupeného v institucích). 

V čem tkví ta odlišnost? V žité skutečnosti. To, co se line z institucí (tzv. pochod institucemi je asi 
dostatečně známá záležitost) neodpovídá tomu, jak žijí lidé mimo „instituce“, kteří jejich náležitosti 
konzumují. Co si představit pod institucemi a jejich náležitostmi?  

Instituce jsou např. státní úřady, média, univerzity, ale patří sem i globální korporace, některé neziskové 
organizace. A to, co musí ti mimo instituce konzumovat, jsou pravidla, regulace a povinnosti, které 
odporují nejen životním zkušenostem, moudrosti a přirozenosti, ale především ztrpčují život. Tak vzniká 
vzájemné neporozumění, které vede k boji. Jedni se snaží přesvědčit druhé, že to, co vymýšlejí, je i pro 
jejich dobro, druzí vidí, že to k dobru pro ně nevede, a tak si brání to své.  

Někteří lidé se pak stavějí do rolí bojovníků na jedné či druhé straně. Udržuje se tak určitá rovnováha. 
Boj je ale hlavně projevem strachu a jak se říká: násilí a nenávist, plodí zase násilí a nenávist. Je to hlavně 
o obětech a agresorech.  A ty role jsou zaměnitelné. Kdo dříve byl obětí, stává se agresorem.  

Řekl bych, že to „matrixu“ vyhovuje. Lidé se „perou“ a systém (matrix) panuje. Ovšem jsou i lidé mimo 
tyto hlavní proudy, ti jsou divní, jsou to chyby v matrixu. Nemají strach, nenaskakují na materiální 
konzum, nedají se tak snadno zmanipulovat, ať již médii, reklamou či jinými institucemi vč. např. církve. 

Jsou rození optimisté, ikdyž tuší, kam se svět řítí, a berou to tak, jak to je. Čím dál víc si uvědomují, že 
život probíhá v přítomném okamžiku a námi vnímaný svět (realita) je taková velká hra (iluze). Jistě, i 
divnolidi jsou do té hry vtaženi, nicméně mnozí to berou jako „božskou komedii“ a dokáží se na to dívat 
s nadhledem a humorem.  

Přesvědčení lidé bývají poměrně agresívní a vzájemně se posilují. To nejsmutnější (ale zároveň 
nejsměšnější) je, že se sami berou moc vážně a bojí se své přirozenosti. Radši vymyslí xy pohlaví, aby si 
nemuseli přiznat, že ze svého přirozeného pohlaví mají nějaký mindrák a nechtějí se projevit přirozeně. 
Protože, co by na to řeklo jejich okolí. 

Mj. divnolidi si nic nedělají z toho, co si o nich jiní lidé myslí. A někteří z těch divných, spirituálně 
laděných lidí, dokáží nějak vycítit (asi telepatie), co si myslí druzí. To je zdaleka nejlepší obrana proti 
podvodům, proti lži a pokrytectví, i těm tzv. fake news.  

Předčí to totiž všechny regulace a je to zároveň obrana proti manipulaci a závislosti. Jen těch lidí je málo, 
a proto jsou divní. Inu, divnolidi.      

Vím, že v mnohých očích divný jsem. Posuďte sami: nemusím mít chytrý mobil, velké auto, nejsem na FB, 
žiji s jednou ženou stále v jednom manželství, stačí mi byt v paneláku, doplněný zahrádkou a malou 
chatou. Neberu (programově) žádné léky, televizi moc nesleduji, vydržím být off-line, krátké vzdálenosti 
do 2 km (20-30 minut) chodím rád pěšky, zaparkuji raději na vzdálenějším místě, než bych nekonečně 
kroužil u vchodových dveří. Upřednostňuji malé krámky bez front. V hypermarketu bývám vzácně a vždy 
jen jako doprovod. 

Čtu raději z papíru, rád se směji a mám rád maloměsto, venkov, přírodu. Také jsem bílý heterosexuální 
muž a nestydím se za to. Jsem asi chyba v matrixu a navíc jsem spokojený, tedy rozhodně divný. 
Divnočlověk. Dobře mi tak! 
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Jak se postupně stát lepším člověkem? 

Lepším člověkem se člověk nerodí, ale může se jím stát. Znamená to, že bude lepším především ve 
srovnání sám se sebou, než byl dříve.  

Třeba se přestane rozčilovat kvůli malichernostem, naučí se něco nového, prohloubí své stávající 
dovednosti. Lépe komunikuje s jinými lidmi, nad drobnostmi mávne rukou, už umí říct „ne“ a nastavit si 
tak hranice, zabývá se tím více podstatným (pro něj), co je (pro něj) nepodstatné, toho si příliš nevšímá. 

Přestal se bát, budit hrůzou, že něco nestihl, někde udělal chybu, něco se mu nepovedlo. Zkrátka oproti 
minulosti se člověk stává lepším, je více šťastný a umí si užívat života. 

V jiných očích nemusí být tím lepším člověkem, vyčlenil se třeba ze skupiny, protože ta už ho přestala 
oslovovat. Jiného jeho věčný úsměv štve, další se ptá, jak to, že nezažívá stejná traumata jako on? Jak to, 
že se nechová tak, jak by měl? Tedy tak, jak očekávám já? 

Člověk je asi nejsrandovnější bytost ve vesmíru. Hlavně svým myšlením, zvířata dokáží prchnout třeba 
před tsunami, instinktivně vytuší varování, čtou přírodu, to člověk už zapomněl. Nyní se vyskytují i lidé, 
kteří snad kromě spánku, jsou připojení online k virtuálnu pořád. Jsou to bledí zombíci připoutaní 
k mobilu skákající pod auto či vlak, aniž si toho všimnou. GAME OVER! Jenže narozdíl od virtuálna, 
v reálnu neobživnou. Tito lidé se už lepšími bohužel nestanou, s výjimkou těch, kteří takové karamboly 
přežijí. 

Lidé se mohou lepšími lidmi celkem snadno prohlásit. Protože sebe-prohlášení je jednoduché, 
potřebujete jen někoho horšího, s nímž se porovnáte. Např. vegetarián se prohlásí být lepším, protože 
nejí maso, nikoho nenutí zabíjet nevinná zvířátka na potravu. Venkovská zabíjačka je pro něj FUJ! 

S masožravci se nebaví, ti jsou pro něj už „podlili“, protože on je lepší než oni. Takový člověk je pak 
spokojeným vegetariánem. Nicméně časem zjistí, že by mohl být lepším a stane se veganem. Odmítá i 
další živočišné produkty jako vejce, mléko a mléčné výrobky. Vegan je lepší než vegetarián. 

Jenže časem se náš človíček nespokojí ani s veganstvím. Odmítne zeleninu a stane se frutariánem, jí jen 
ovoce. Ale stále jsou lepší, např. „brethariáni“, kteří žijí ze vzduchu, z prány. Tak vidíte, kam až to člověk 
v touze být lepším a lepším může dotáhnout. 

Trochu mi to připomíná ten příběh o rybáři a zlaté rybce, vyprávěný Janem Werichem. Rybář s rybářkou 
žili v láhvi od octa, zlatá rybka pak plnila přání rybářovy ženy, které postupně byla málo chalupa, vila, 
palác, .... 

Možná by stačilo stát se dobrým člověkem a tu laťku v čem být lepší si nastavovat jen sám sobě. 
Neporovnávat se navzájem, protože se často srovnává nesrovnatelné. Nemůžete srovnávat řemeslníka 
s vědcem v kritériu vzdělanosti, inteligence a sečtělosti. Každý umí něco jiného a každý je něčím (jiným) 
užitečný celku, společnosti.  

Jak by nám fungovalo naše tělo, kdyby mozková buňka hanila buňku z trávicího traktu, že je hloupá, a že 
na ni nemá. A ta trávicí buňka naopak vyčítala mozkové, že ona si hoví někde nahoře, zatímco já tady 
dole v takových podmínkách makám. Každá buňka má jinou funkci a jinou práci pro celek. Tělo je 
nastaveno tak, aby fungovalo, sloužilo, bylo zdravé. Aby na začátku rostlo a sílilo, ke konci stárlo a sláblo. 

Dokážeme tělo ovládat, ale když je to proti němu, tak se tělo ozve. Bolestí, nemocí. Říká nám tak: zastav 
se, zamysli se a něco s tím udělej, a já se zase srovnám, když mi dáš tu možnost. 

Dáme si i my, jako lidská společnost (tady v Česku) tu možnost stát se lepšími sami za sebe a 
neposuzovat podle sebe druhé? To by se asi hodně lidem ulevilo.  
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Kam směřuje lidstvo, které … 

… není ochotno snášet, byť i jen malé nepohodlí? Tato otázka mne napadne vždy, když si lidé stěžují na 
kdejakou prkotinu, dalekosáhle řeší jakousi malichernost, která zrovna neodpovídá jejich (utkvělé) 
představě. 

Nejde televize – průšvih, spadla mobilní síť – nepředstavitelný průšvih. Neřekli mi dopředu, že nepoteče 
voda. Když mi to přijde říct instalatér, který opravuje v suterénu domu kanalizaci, že ji za chvíli na nutnou 
dobu vypne a poprosí, aby lidé nechodili na záchod, a hlavně ho nesplachovali (nebude čím, když voda 
nepoteče), pochopím to a budu se snažit to respektovat. 

Chápu, že není příjemné dostat „šrapnel“ na hlavu, a že zkušený instalatér se tomu snaží předejít a ví, co 
dělá, když lidi obchází těsně předem a nehlásí to dopředu. Asi ví, že někteří lidé by si vodu nakýblovali, 
napustili vanu a v inkriminovanou dobu by třeba spláchli záchod kýblem, nebo si jen umyli ruce. A sprška 
by přišla.  

Moderní civilizace nás zpohodlněla, stačí klikat na mobilu, pořídit si aplikace a hned člověk ví. Ovšem bez 
mobilu, aplikací je ztracen (převážně ti mladší). My starší radši čteme z papírové mapy, máme nějaké 
praktické zkušenosti a s lecčím drobným si poradíme, nebo si aspoň zvládneme zavolat pomoc. 

Jeli jsme s partou na kole a já píchl. Protože jsme zrovna svištěli z kopce, tak mi kolegové ujeli a už 
nemělo cenu na ně volat. Normálně vozím náhradní duši, lepení, pumpičku. Jenže jsem si uvědomil, že 
své kolo, které jsem si odvezl dočasně (asi natrvalo) na chatu, je tím vším vybavené, ale doma používám 
kolo synovo. Studuje v dalekém Brně a nemá čas na něm jezdit a nevadí mu sdílení se mnou. Navíc jsem 
mu slíbil, že to jeho kolo klidně zdědím (když mu ho více zatěžuju), a když si koupí nové, přispěji mu. 

Zatímco jsem si své kolo dal do cajku, nové pláště, nové duše, pumpička v tašce, synáčkovo kolo má 
pláště sjeté. Navíc není vybavené příruční pumpičkou, nicméně duši jsem si tam již dříve dal (ne novou, 
ale opravenou). Když jsem zjistil, že to sám nespravím, rozhodl jsem se kolegům volat, aby neměli strach 
a dohodli jsme se co dál. Tak jsem musel třem lidem volat, až jsem se dovolal, mezitím parta zjistila, že 
jim jeden člen chybí a že se asi něco stalo. Tak jsme si vzájemně došli (já) a dojeli (dva kolegové) naproti.  

Vyměnil jsem duši, díky kamarádově pumpičce jsem si kolo nafoukl a pokračovalo se v cestě s asi 
dvacetiminutovým zdržením. Malé nepohodlí jsme přežili. Jsme totiž zdatní sokolíci.  

Asi přijde doba, kdy se budeme muset naučit snášet i větší nepohodlí. Mizí voda ze studní, že jednoho 
dne nemusí téci ani z kohoutku už nepatří mezi science fiction.  

Zvykli jsme si na pohodlí. Také se do nás hustí „máte právo, máte nárok“ a lidé pak svá práva vyžadují. 
Když pak něco objektivně nejde, protože se stane něco, co nemůžeme ovlivnit (zasáhne tzv. vyšší moc), 
tak se rozčilujeme, nebo se bojíme a nezbývá nám než čekat, až se civilizace vrátí k normálu.  

Jenže se může stát, že už se k normálu nevrátí, a situace si vynutí návrat k přirozenosti. Více připraven 
bude ten, kterého běžné malichernosti a dočasná ztráta pohodlí nevyvedou z míry.     

 

Možné je všechno 

To snad není možné tohleto. Kdo z nás takto nikdy nelamentoval? A kdo nezažil věci zdánlivě nemožné? 
Možné to je, možné je totiž všechno. 

Jenom my si nedokážeme ani v nejbujnější fantazii věci představit a mnozí ani připustit, že všechno 
(nebo aspoň něco) by mohlo být jinak.  

Ten, kdo život přijímá jako změnu, že nic není stálé a co platilo včera, zítra platit nemusí, s tím asi 
problém mít nebude. Také obvykle nemá problém změnit názor, pokud se na věc podívá z jiného úhlu 
nebo dospěje k poznání, které mu rozšíří obzory.  
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Horší to bude mít ten, který je přesvědčen, že zrovna tohle je neměnná pravda, a že to nemůže být nikdy 
jinak. Takový člověk se zlobí, pokud mu někdo sáhne např. na jeho idol. Na jeho „svatou a 
nezpochybnitelnou“ pravdu. 

Jak bude reagovat na to, když se dozví, že to, co dosud považoval za pravdu, je lež? Představme si 
konspiraci. Televizní zpravodajství, kterému bezmezně věří, mu přinese naprosto odlišnou informaci, než 
na jaké je zvyklý. 

Např. že ten nenáviděný zloduch je vlastně dobrák, a že ti nejvychvalovanější dobráci jsou největšími 
zločinci a byli zatčeni. Takovému člověku se musí zhroutit svět. 

Pak může nastoupit popření. Tohle pravda určitě není. Zkrátka platí to, čemu jsem doposud věřil. Také se 
objeví chytráci, kteří sice hájili bývalou pravdu (dnes lež), a budou říkat: „já to říkal“. Ti starší to zažili, 
někteří i vícekrát.  

Ono je to vlastně jednoduché, idea (myšlenka) vede k činu, ideologie k zaslepenosti. A ti zaslepení s příp. 
„totální“ proměnou budou mít největší problém.    

Jedna významná socioložka, před lety prohlásila, že se raději bude mýlit s Američany, než by měla mít 
pravdu s Rusy. Jenže to bylo ještě před zvolením Donalda Trumpa. A s ním už se mýlit nechtěla. 

Benjamin Franklin kdysi prohlásil, že „jedinou jistotou na světě jsou daně a smrt“. Všechno ostatní je 
tedy nejisté, mění se. Svět se mění, v současné době se vyhrocují polarity, denně jsme zaplavováni 
zprávami o konfliktech, neustále vedeme boj, tu s nemocí, tu se suchem, tu s chudobou, tu s politickým 
soupeřem. Nakonec vidíme, že bojem se zpravidla nic nevyřeší.  

Ikdyž jeden vyhraje, druhý neuzná porážku, nebo se připravuje na pomstu. Prostě je to marný. Boj je 
marný, nemá smysl jím marnit čas. Nicméně někdy je potřeba se bránit. Ale jak se bránit, aby to bylo 
účinné? Vojáci na hranicích, policisté v ulicích?  

Možná, že nám pomáhá daleko víc něco jiného, jakási „mentální“ ochrana jako je např. i špatná pověst 
(smějící se bestie, krvelačné rasistické šelmy), vzpomínka na vojenské umění husitů, neblahá zkušenost 
s mocnostmi a spojenci, prožitý reálný socialismus. Pochybnosti. Druhou stranou téže mince je naše 
pružnost, přizpůsobivost, ohebnost a mírumilovnost. A také poměrně těžká čeština. 

Uvidíme, jestli přijde nějaký z jedné strany očekávaný, z druhé neočekávaný zvrat. Současné symptomy 
mohou vést ke změně paradigmatu, k proměně lidské společnosti. Přejme si, aby byla pozitivní. Aby 
„vládu“ převzala láska s moudrostí a byly vzpomenuty a rozšířeny lidské ctnosti jako je pokora, úcta, 
střídmost, soucit, laskavost a upřímnost.  

Aby strach, pokrytectví, povýšenost a poníženost spolu s leností a chamtivostí odešli do propadliště 
dějin. Je to možný?  

 

Nebrat si nic osobně, to je věc! 

Jakmile si člověk přestane brát věci osobně (jedna ze Čtyř dohod), uleví se mu. Spoustu věcí přestane 
řešit a hodně pochopí o sobě a o druhých.  

Chvíli to trvá, ale po čase si takový člověk rozšíří své mantinely. Přestane se zajímat o to, co si o něm 
myslí druzí, přestane se ho mnoho věcí dotýkat. Máloco ho urazí, k jeho překvapení se mu vyhýbají drby 
a pomluvy. Možná ho někdo pomlouvá, ale k němu se to nedonese. 

Není nad žitou zkušenost. Je to dohoda sám se sebou, že se pokusím nebrat si věci osobně. Tak jsem 
začal používat tuto dohodu a život se mi začal zlepšovat. Přestal jsem se bát toho, co si o mně druzí 
pomyslí. Přestal jsem řešit, jak říct blízkým osobám, že něco vidím jinak tak, abych je neurazil.  

Samozřejmě nevypouštím z úst jedovatá slůvka, jsem ale upřímný a stojím si za svým. Hlavně však 
komunikuji a hledáme společně nějaké styčné body, řešení. Snažím se být vstřícný. Vztahy se posunuly 
na lepší úroveň.  
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Proto dnes dokážu celkem v klidu vyslechnout každého, snažím se o laskavý přístup, humor. Nemám 
potřebu se s někým hádat, zalíbit se někomu, obhajovat se, nebo skrývat svou chybu. 

Také nemusím vůči mně vypuštěnou „jedovatou slinu“ ve formě neuctivých slov (třeba v internetové 
diskusi) rozpitvávat či plivnout zpět. Tak ji zkrátka ignoruji. Kdybychom se někde potkali a měli příležitost 
si promluvit tváří v tvář, možná, že bychom byli oba překvapeni a tzv. si „sedli“. V něčem bychom se 
shodovali, v něčem jiném ne. To je přirozené. 

Postupně mi určití lidé mizí ze života. Možná jsou to ti, kteří o mně budou tvrdit, že jsem arogantní 
ignorant, sobec, který si nevidí na špičku nosu, je mu všechno lhostejné, je splachovací. Pokud si to 
někdo o mne myslí, ať si myslí. Já mu jeho názor brát nebudu, ale nemusím se s ním stýkat, nebo s ním 
diskutovat.  

Protože si neberu nic osobně, nebude mi výše uvedené vadit a nebudu to ani řešit. Nebrat si věci osobně 
vede i k tomu, že si ušetřím čas pro sebe, a také nervy. Ještě posílím svou imunitu. 

Je to výborná dohoda, ostatně jako ostatní tři, resp. už čtyři. Zájemci se s nimi mohou seznámit, stačí 
zadat do vyhledávače „Čtyři dohody“ a „Pátá dohoda“. 

Skeptici třeba neuvěří, i pro mne to bylo zpočátku podivné, ale řekl jsem si, že si to na sobě vyzkouším. A 
funguje to. U mne ano.  

 

Nehasím, co mne nepálí 

Nepálí mne třeba dobré bydlo. Stačí mi to, co mám. Nemám dům, ale mám domov a tím nemyslím jen 
družstevní byt, zahrádku, chatku, ale především rodinu, která ten domov vytváří. Jsem celkem spokojen. 

Líbí se mi tohle: „Uvědom si, že nikoho nezajímáš“. To osvobozuje. Když vím, že nikoho nezajímám, 
nepotřebuji se někomu zavděčovat (či mu dokonce lézt do zadku), nepotřebuji se nikoho bát, nemusím 
říkat to, co chce někdo slyšet, chovat se tak, aby se nikdo nezlobil.  

Jasně, nemám hypotéku a nepracuji ve velké korporaci. Takže to mám o něco snadnější. Nehasím, co 
mne nepálí. Může se to zdát z jednoho úhlu pohledu jako lhostejnost, ale z druhého to svědčí i o klidu, 
nadhledu a ne-aktivismu.  

Jsem aktivní doma, v rodině, v práci, ve svém městě. Také ve své radostné tvorbě. Ovlivnit mohu pouze 
někoho a pouze tím, co dělám, říkám a třeba píšu. Někoho potěším, jiného nepotěším, mohu někoho 
inspirovat ke změně přístupu, k zamyšlení se nad jiným úhlem pohledu. 

Tibetskou vlajku nevyvěšuji, ale se svými nepřáteli nebojuji. Jedna z myšlenek dalajlámy je, že milovat 
své nepřátele je výzva. Tak dobrý nejsem. Nicméně naučil jsem se je ignorovat, neplivat po nich. Už mi 
nevadí a spíš je mi jich líto.  

Nepálí mne tedy ani Babiš, ani Zeman, dokonce ani Soros či Halík. Nemám tedy důvod proti někomu 
protestovat. Jsou jací jsou. Zodpovídají si za své skutky jako každý z nás. Nemusím je milovat, ale 
nemusím je ani odsuzovat. Byť to jsou významní představitelé státu (v případě Zemana a Babiše), pro 
mne osobně tak velký význam nemají, jen mi vadí, že se mi díky byrokracii pletou do života. Jenže ti druzí 
to dělali či dělají také. 

Jen mne baví, jak ti, kteří se halí do tibetských vlajek, chlubí se svým vzděláním a inteligencí, nejsou 
schopni naplnit jednu z dalajlámových myšlenek. Nemusí Zemana a/nebo Babiše milovat, stačilo by, 
kdyby je ignorovali.  

Jsou to vlastně takoví hasiči, hasí, co je pálí. Jenže hasí asi nějak špatně, protože dokáží doutnající oheň 
svým způsobem hašení akorát rozfoukat a vzkřísit.  

Pomoc a soucit má více úrovní. Známé je: dát ryby nebo naučit ryby chytat. Vždy záleží hlavně na tom, 
komu je pomáháno. Jedině on sám musí chtít se změnit, vzchopit, postavit na vlastní nohy. Pomoc 
obvykle najdeme na konci své paže. Je dobré, když je těch paží víc a dá se na ně spolehnout.  
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Občas pomáhám hasit i to, co mne nepálí, ale většinou se mě to nějak dotýká. Mohou to být „horké“ 
vztahy či hlavy v mé blízkosti, nebo něco obrazně řečeno „vybouchne“ a je třeba to „uhasit“, vyřešit. 

Např. i to, když někdo v domě ukradne hasicí přístroj, musím zajistit jeho náhradu. 

 

O rozdílech 

Je rozdíl mít a být. Je rozdíl být tím či oním. Hledejme rozdíly. A nebojme se rozdílnosti. Každý jsme jiný a 
dohromady tvoříme celek.  

Je rozdíl mezi neuronem, bílou krvinkou a trávicí buňkou. Každá má svůj úkol, funkci. Všechny jsou však 
součástí celku, lidského těla a dohromady pomáhají jeho funkčnosti, jeho životu. 

Je rozdíl mezi přirozeným strachem (pudem sebezáchovy) a strachem úzkostným, kdy se nám ještě nic 
neděje, ale my strach máme, protože máme takové představy, co by se stalo, kdyby …. nebo:  něco se 
mu (jí, mně) určitě stane. Takový strach nás ovládá a nepřestane s tím, dokud ho buď nepřekonáme, 
anebo se mu zcela neoddáme (tj. podlehneme mu). 

Je rozdíl i v pomáhání. Jednorázově pomoci, aby se ten, komu je pomáháno sám postavil na nohy, je 
pomoc účelná. Ten obvykle poděkuje a projeví vděčnost. A pomáhat, protože se to sluší a je to žádoucí, 
může být naopak bezúčelné. Někdy je pomoc (zvláště ta neustálá) kontraproduktivní. Ten, komu je 
pomáháno, ji bere jako samozřejmost, nárok, právo. Pak mu naopak může pomoct odejmutí pomoci, 
protože to ho může probudit a dodat mu sílu postavit se na vlastní nohy. 

Je rozdíl být majitelem či provozovatelem kavárny a příslušníkem myšlenkového proudu, pro nějž se 
vžilo označení „kavárna“. 

Je rozdíl být laskavý a na laskavého si jen hrát. Být upřímný a za upřímného se vydávat. Lhát a tvářit se, 
že říkám pravdu. Je rozdíl mít slunce v duši a být aktivistickým sluníčkářem.  

Je rozdíl mravně žít a o morálce kázat. Je rozdíl upřímně se smát a vypočítavě se vysmívat. Je to hodně o 
přetvářce a pokrytectví. Již naši předci vyčítali kdysi církevním prelátům, že kázali vodu a pili víno.  

Je rozdíl být mužem a být ženou. Je rozdíl být dítětem a dospělým. Přesto rozdílní muž a žena mohou 
tvořit harmonický celek, partnerský (manželský) pár. „Musíme být trochu stejní, abychom si rozuměli, a 
trochu rozdílní, abychom se milovali“ (Jean-Jacques Rousseau). Každý člověk začíná svůj zdejší život 
narozením jako miminko, pak roste jako dítě, zraje jako dospělý a stářím postupně uvadá až 
k nevyhnutelné smrti. 

Když rozdíly tvoří tu pestrou mozaiku celku, je to nádhera života. Proto buďme rádi, že jsme rozdílní, 
máme rozdílné zkušenosti, názory, vnímání. Jen se nevydávejme za to, co nejsme. 

Je rozdíl mezi láskou a žádostivostí či závislostí. Láska je bezpodmínečná, nezávislá a čím víc takové lásky, 
tím líp. Opakem takové lásky nemůže být nenávist, ale pouze neláska. Nemusím každého mít rád, ale 
také nemusím ty, co nemám rád, nenávidět. 

Až si toto většina lidí uvědomí, tak jistě bude líp.  

 

Proč mi nesedí přesvědčení lidé? 

Jsou lidé přesvědčiví, ti, co dělají svou práci či tvorbu přesvědčivě. S takovými se rád setkám, obdivuji je. 
Přesvědčivost z jejich konání jaksi vyzařuje.  

Tito lidé jsou znalí ve svých oborech činnosti, jsou skutečnou elitou, uznávanou autoritou. 

A pak jsou lidé přesvědčení. Přesvědčení o své výjimečnosti, někdy nadřazenosti, dávají okázale najevo, 
že jsou někdo. Přitom kolikrát na ty přesvědčivé svým rozumem, umem a citem nemají.  
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Ti první působí skromně, jsou moudří, empatičtí, nikomu to své nevnucují a lidé je berou jako 
opravdovou osobnost, která má přirozenou autoritu, a která něco zná a umí. Přesvědčení přesvědčují o 
svých kvalitách ostatní (často marně) a působí sebevědomě (ale občas směšně).  

Kdyby světu vládla moudrost, neměli by šanci. Tak zaměnili moudrost za vzdělanost, přirozenou morálku 
za kázání mravokárce, chytrost za vychytralost a svůj tvůrčí potenciál věnují tomu, jak se dostat na 
vysněné pozice a jak se tam pokud možno dlouhodobě udržet. Dosáhli elitního postavení a lidé je 
nazývají elitami. 

Jenže to není s úctou a respektem (jako k těm prvním), ale spíše s despektem. Být příslušníkem takovéto 
elity (pseudoelity) není žádná výhra, tedy co se týče obdivu těch dole. Jinak z hlediska postavení, moci a 
peněz to výhra asi je. Otázkou je, jak dlouho to vydrží. „Zdroje jsou“ říkal jeden bývalý český politik, 
jenže ty zdroje vznikají zadlužením a „ždímáním“ střední pracující třídy a vracejí se ke stále početnější 
„elitě“ prostřednictvím dotací, rozpočtů, státních zakázek.  

Tak ti přesvědčení se snaží přesvědčit ty ostatní, co je správné, co se má a nemá, kdo je dobrý a kdo zlý. 
To by ani nevadilo, každý má své preference, jenže když není po jejich, to se dějí věci.  

Dalo by se to parafrázovat, že nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Potíž je v tom, že 
celkem vědí, co chtějí. Ale když to dopadne jinak, snaží se to zvrátit všemi možnými prostředky. Místo, 
aby se zamysleli, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo a co tedy sami dělají špatně, začnou okamžitě ty 
druhé napadat.  

Čímž samozřejmě zesilují jejich odpor, posilují jejich energii a odhodlání. Ti druzí je nazvali kavárníky, 
lepšolidmi, dobrotrusy. Někteří vzdělaní kavárníci nejsou schopni ustoupit, odstoupit, odpustit. Takže ti, 
co se prohlásili moudřejšími, chytřejšími, morálnějšími se nedokáží poučit ze svých chyb a zvolit (najít) 
jiný přístup, pokud se ten současný neosvědčil.   

Pokud se vymezuji pouze negativně, posiluji tím negativní energii, která se mi takto vrací. Jako 
bumerang. Přesvědčené člověk nepřesvědčí, zbývá tedy naděje, že se přesvědčí sami, že být 
přesvědčený a své přesvědčení si vynucovat na druhých přesvědčivě vede k negativním pocitům, 
myšlenkám a konáním. Nenávist pak nic neřeší a plodí opět nenávist.  

Tak se z toho bludného kruhu vystoupit nedá. Z kruhu by měl umět vystoupit ten moudřejší. Zatím se 
zdá, že moudřejší jsou ti „hloupější“ a jejich „lhostejnost“ a „ignorance“ navrací do společnosti klid. 
Aspoň mně připadá na venkově a mimo dosah médií společnost taková klidnější, skromnější, za ničím se 
moc nehoní (až na ty konzumenty), politiku tak neřeší, maximálně si zanadává a uleví si.  

Kdy lidi pochopí, že vegan nemá přesvědčovat masožravce a naopak. Stejně je nejlepší vyvážená strava a 
každý si tak najde to své, co mu nejvíc vyhovuje. Jo, brokolici můžu, ale kvůli ní řízek neodmítnu.  

Občas navštívím kavárnu i hospodu, chutná mi kafe, čaj, víno i pivo. Vedu řeči intelektuálně filozofické, i 
obyčejné praktické a také ty o naprostých blbostech, kterým se rádi zasmějeme. Mám rád rozmanitost, 
takže i „blázny“ a svérázné lidičky, protože to jsou neřízení originálové. Naprogramované roboty 
nemusím. 

 

To jsou ale paradoxy 

Je zajímavé, že něco tak pozitivního jako je odměna, může být ve skutečnosti trestem, a naopak trest se 
stává odměnou. Nevěříte? Tak pár příkladů.  

Každý je rád chválen. Ale takové ty pochvaly: děláš to moc dobře, nejlíp z nás všech, mohou vést k tomu, 
že Vám toho bude také nejvíc naloženo a Vy se z té práce zblázníte. Taková pochvala je spíše trestem. 

Pokud přestanete stíhat, děláte víc chyb, stanete se nespolehlivým, více se stresujete a hroutíte, může 
následovat třeba zpočátku krutý trest v podobě vyhazovu z práce. Po čase se ukáže, že to byla vlastně 
odměna, máte možnost změnit přístup, najít jinou práci, která Vám bude víc vyhovovat.  
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Totéž může platit i o partnerských vztazích, není-li v něm rovnováha, láska a vztah delší dobu skřípe, je 
lepší z takového vztahu odejít, odpočinout si a po čase třeba začít znovu.  

Najdeme i další příklady: např. úraz, který Vás připraví o nohy a po delším čase se s tím vyrovnáte, 
získáte větší duševní sílu a psychickou odolnost, nové obzory. Postižené dítě můžete také vnímat jako 
trest, zlý osud, ale může Vám to otevřít úplně jiný svět a dát nový smysl života. 

To jsou paradoxy. Někteří se šplhají na vrchol kariéry. Když ho dosáhnou, snaží se tam udržet. Pokud 
z vrcholu spadnou, je to nepříjemné, ale po čase (např. někteří vrcholní politici) zjišťují, že se jim ulevilo, 
že žít obyčejný život jim poskytuje větší radost a už se vrátit na vrchol nechtějí.  

To byly příklady z běžného života, ale můžeme takové příklady nalézt i ve světové politice. Dotace mají 
pozitivně dorovnávat rozdíly a zlepšovat život. Přiznejme, že celkem to funguje, pokud se to nepřežene. 
Pak to vede k lenivosti, nároku a ztrácí se odpovědnost za život, mizí to, co předešlé generace uměly, 
totiž postarat se sami o sebe. Nakonec se dotace jako forma odměny, paradoxně stávají trestem.  

Podobně je to s ekonomickými sankcemi. Sankce zprvu působí jako trest, způsobují nedostatek, ale ve 
výsledku vedou k tomu, že cizí nakoupené produkty nahradíme vlastní produkcí, zvýšíme soběstačnost a 
sebevědomí. Z mnohých zpráv se dozvídáme, že to se stalo Rusku. Rusové paradoxně na sankcích 
vydělali. My na dotacích spíš proděláváme, snažíme se je čerpat za každou cenu, takže se utrácí i za 
nesmyslné projekty. Díky náročné administraci a byrokratické svázanosti jsou dotacemi podpořené akce 
dražší, než by byly bez dotací. 

Moderní medicína umí na jedné straně zázraky, na druhé téměř zlikvidovala odpovědnost jedince za své 
zdraví. Být zdravý, což je mimochodem přirozená vlastnost člověka, se stalo nenormálním, téměř 
ojedinělým, podivným. Za to být nemocný, je normální, naprosto běžné. A točí se v tom velké peníze a 
politika. Ve zdravotnickém systému jsou lidé léčeni tak dlouho, až jsou uléčeni k smrti. 

K smrti stejně jednou dospějeme a není paradoxně lepší k ní dojít relativně zdráv a vesel? Jistě, nevím, 
jak se budu cítit za dvacet let, budu-li na světě. A jaký bude vůbec tou dobou svět?   

Nevím, ale nemá smysl se tím trápit. Vím jen, že život se odehrává v přítomnosti a že se vše mění. Také 
vím, že žijeme v době velmi dynamických změn a scénářů dalšího vývoje je poměrně mnoho. Každý si 
píšeme ten svůj scénář, ať vědomě či nevědomě, a podle toho vypadá naše realita.  

Paradoxně co je pro jednoho dobré, může být pro druhého špatné. Tak si nechme to svoje a nevnucujme 
to druhým. Ti mají také to svoje a to jejich bychom třeba také nechtěli.  

Jo, jsou to ale paradoxy. A jak je takový paradox definován? Odpoví nám na to wikipedie: 
„Paradox (z řeckého paradoxos – nepodobný, náhlý, neočekávaný) je tvrzení, které spojuje pojmy nebo 
výroky v běžném slova smyslu si odporující v neočekávaný, překvapivý, ale smysluplný celek. 
Nesmyslnost paradoxu je pouze zdánlivá.“ 

Když tu občas filozofujeme o pravdě a označujeme se za lháře, pak nám pomůže „paradox lháře“: člověk, 
který o sobě říká, že lže, buď lže a tedy nelhal, anebo skutečně lhal, a pak mluví pravdu. 

 

V našem lese se kácí 

Jak ve významu doslovném, tak přeneseném.  V tom přeneseném zaznamenávám, že mizí ze života i 
moji vrstevníci. Takže z pohledu věku velmi mladí staříci.  

Ale také se kácelo v blízkých lesích a to poměrně dost. Porosty skutečně prořídly. A přitom se říká, že 
plocha lesa naopak vzrostla, ale jsem zvědav, v jaké kondici po loňském suchu lesy budou. Lesy a možná 
víc zemědělská orná půda prohrávají se ziskuchtivostí, chamtivostí a s vlivem mocných nadnárodních 
korporací.  

Rozšíříme skládku, vykácíme kus lesa. Postavíme další největší sklad, zabereme půdu, ke všemu ji 
zaasfaltujeme na příjezdová a parkovací místa a najmeme agenturní pracovníky, otevřeme další 
ubytovny.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paradox_lh%C3%A1%C5%99e
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Proč nevyužíváme brownfieldy? Proč stále podporujeme globální zahraniční korporace? Proč se 
chováme stylem po nás potopa? Zpychlá civilizace na elektrickou zásuvku. Ano, naši civilizaci, na níž jsme 
tak hrdí, lze jednoduše vypnout. Když nejde elektrický proud, civilizace se zastaví a přestává fungovat. 

To se indiánům v Amazonském pralese nestane. Jen ta naše civilizace jim ten prales ničí a i pod sebou si 
tím podřezává větev. Náš tak inteligentní společenský systém je vlastně dementní. 

A v našem lese se kácí i přeneseně. Téměř nemine den, aby nás média neinformovala, kdo nás zase 
opustil. Těm slavným a známým je věnována pozornost, na místní vývěsce přibývají parte a pak tu jsou 
oběti nehod a zločinů. Avšak asi nejvíc budou lidé umírat na nemoci a díky pokročilému věku.  

Jistě, rodí se noví. Nicméně v naší části světa nedosahujeme ani prosté reprodukce, narozdíl od 
kontinentů, kde se počet lidí za několik desetiletí zdvojnásobil. Co nás čeká, až půjdou do penze 
Husákovy děti? Nejpočetnější generace, která děti částečně odložila a posunula věk prvorodiček někam 
kolem 30 let. 

Do toho spousta singles, až agresivní feminismus, politická hyperkorektnost, sexuální robotky, 
protěžovaná LGBT(+) komunita, přebujelá byrokracie, pohlaví jako sociální konstrukt, ideologie pokroku 
za každou cenu prosazovaná stylem: „kdo nejde s námi, jde proti nám“ a také to připomíná ono 
okřídlené „když se kácí les, lítají třísky“. 

Netajím se tím, že mám radši prales i s indiány, tu přirozenost, tu rovnováhu, tu moc přírody, kdy staré 
je nahrazováno novým. Zkrátka evoluce, přirozený proces. V tom pralese lze najít i přirozenou úctu ke 
stáří, zkušenosti a moudrosti předků. Jak říkají zkušení lidé, kteří nějaký čas strávili s indiány, tam to ještě 
platí. 

U nás to už přestává platit. Naše civilizace zlenivěla a zhloupla. Měli bychom ji změnit, nebo nechat 
padnout. Možná si ti mladší z nás (současní studenti) myslí, že tu před naším vstupem do EU byl prales, 
pak nám EU zařídila tak krásný život, a kdybychom z EU vystoupili, nastalo by zase temno, vrátil by se 
prales.  

A proč ne, vrátili bychom se k přirozenosti, k nutnosti spolehnout se sami na sebe, ne prosebně žádat o 
dotace, přitom si nechat zastavět zem, rozbít silnice, odvést zisky a ještě za to poníženě děkovat.  

Možná, že v tom našem evropském lese se také kácí, kácí se k zemi ten domeček postavený z karet.  Je-li 
prožraný kůrovcem či systémovou korupcí, je celkem jedno. Je už evolučně neudržitelný. 

Tak snad vyroste jiný, nový les, na lepších základech a více přirozený. Jak doslovně, tak přeneseně: nové, 
lepší uspořádání společnosti. Společnosti spolupracující, solidární, svobodné a zodpovědné. Spíše 
směřujeme po cestě dlážděné dobrými úmysly ke společnosti Orwellovské, tj. tyranské. Ovšem naděje, 
že se nám podaří přehodit výhybku, tu je a není zas tak zoufale malá.  

 

Když se z potěšení stává průmysl 

Za mlada jsme se učili, že průmysl máme např. strojírenský, stavební, chemický, elektrotechnický, textilní 
a s tím jsme si poměrně dlouho vystačili. Průmyslová odvětví se v moderní době začala neúměrně 
rozšiřovat. 

Dodnes mám rád turistiku, chodit pěšky přírodou. Nenáročný sport na zdravém vzduchu, uděláte něco 
pro svou fyzickou a psychickou kondici, a tím i pro své zdraví.  

Pro své zdraví a zároveň potěšení děláte mnohé i svým aktivním sexuálním životem. Naši předci říkávali: 
nejdřív povinnost, pak zábava. Zábava patří k životu a přináší nám potěšení z provozování činností, které 
nás baví. Jinak by to zábava nebyla.  

A pak vám do toho vstoupí průmysl. Třeba turistický průmysl. Ten už v některých destinacích přerůstá 
místním přes hlavu a chtějí ho začít nějak regulovat. I tento průmysl vykazuje zisky, ale má i své náklady. 
Např. se zvýšil počet letů, vylidňují se historická centra měst, ničí se památky, místní obyvatelé jsou 
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zatěžováni nadměrným hlukem, větší koncentrace lidí znamená lokální ekologickou zátěž, ovzduší, 
odpady, větší spotřeba zdrojů (voda, potraviny). 

Pak máme průmysl erotický, či přímo pornoprůmysl. Také toto odvětví má své zisky a ztráty. Ztrácíme 
intimitu, umění milovat. A do toho nám ještě vstupuje průmysl zábavní. Přestáváme se umět bavit jen 
tak, spontánně, sami od sebe. Kdo si zpívá jen tak, kdo se dokáže s někým bavit na ulici? Platilo, že kdo si 
hraje, nezlobí. V moderní době zábavou zaháníme nudu. Necháváme na sebe působit zábavní průmysl 
vč. televize, PC her, atd.  

K tomu přidejme nákupní průmysl a průmysl „Velkého bratra“ jako jsou „průmyslově“ rozšířené sociální 
sítě, které mají na jedné straně velké zisky a na druhé smutné ztráty (ztrátu soukromí, závislost, 
snižování inteligence, nemoci).  

Jsme na tom průmyslu zkrátka závislí. Stane-li se z původních radostných činností (turistika, cestování, 
milování, užívání si na sociálních sítích) ziskuchtivý průmysl, už to není o radosti, ale spíše o smutku a 
vzteku.  

Osobně vidím ještě jedno nadbytečné novodobé průmyslové odvětví. To však i původně nebylo o 
radosti, ale spíše o strachu a hněvu. Jen nevím, jak ten poslední dobou se velmi rozvíjející „průmysl“ 
pojmenovat. Administrativní, byrokratický, regulatorní či kontrolní? 

Ta výše jmenovaná odvětví hlavně vysávají energii a oblbují, to posledně jmenované zastrašuje a trestá, 
přitom by mělo sloužit.  

Je rozdíl, zdali jsem pánem nad věcí a jen ji v rozumné míře používám, nebo mne ta věc již zotročuje a 
jsem na ní jako otrok závislý. 

 

Andělská porada (povídka) 

Zasedá nebeská vláda. Na programu má jediný zásadní bod: planeta Země a lidé. Cílem je vymyslet, jak 
tento problém řešit. Také vyhodnotit, jak dosud provedená opatření fungují či nefungují.  

Nebeský ministr míru si stěžuje na těžkou práci svých úředníků, kteří se ze všech sil snaží zabránit 
světové válce. Zatím se poměrně daří, nicméně všude být nemohou, a tak vznikají či stále doutnají 
lokální konflikty, těch žhavých ohnisek je na Zemi poměrně dost. Mělo by se s tím už konečně něco 
udělat. 

Nebeský ministr zdraví zase naříká, jak se nedaří zajistit léčení láskou, nadějí a vírou k odstranění všech 
nemocí, jak jsou lidé stále více nemocní.  Místo, aby zdravě jedli, hýbali se, mysleli pozitivně, byli fyzicky 
zdatní a psychicky odolní, podléhají strachu, nevšímají si signálů těla (bolesti, nemoci), vše řeší pilulí a 
chodí k doktorovi, aby on s nimi něco udělal. Mělo by se s tím nějak více pokročit. 

Nebeský ministr štěstí lamentuje nad tím, jak jsou lidé nešťastní, smutní, jak trpí. A paradoxně nejvíc 
nešťastní jsou ti v těch nejbohatších oblastech planety. Zrovna ti, kteří by být nešťastní nemuseli, mají 
dostatek, až nadbytek, a tak si vymýšlí kraviny. 

S tím souhlasí i nebeský ministr spravedlnosti. Jako by nestačilo, že celý systém lidské spravedlnosti 
odporuje božské spravedlnosti a přírodním zákonům, ještě si vymyslí politickou korektnost, takovou 
kravinu. Vždyť ty boží mlýny naprosto nestíhají. 

Ministr pro přírodní rovnováhu si stěžuje, jak je ta Země nevyvážená, na jedné straně oblasti přelidněné, 
na druhé straně lidé vymírají, nerodí se děti a ještě se útočí na tradiční přirozenou rodinu. Ministr pro 
přírodní bohatství se obává úbytku pralesů, lesů, vod, luk, a naopak přibývání odpadků, plastů, 
elektroniky. 

Nebeský ministr moudrosti se zase obává hloupnutí populace, odevzdání se umělé inteligenci, závislosti 
na mobilech a sociálních sítích.  
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Nebeský ministerský předseda, který toto jednání vede, se rozčílí: „kolegové, tyhle nářky slyšíme 
pokaždé, uvědomte si, že než přijde Nejvyšší, musíme s tím pohnout a navrhnout opatření. Minule jsme 
se usnesli, že je třeba snížit lidskou populaci, protože jinak se to uhlídat nedá. Vaše návrhy, prosím“. 

„V Evropě se celkem daří“, přihlásí se ministr zdraví, „lidé jsou nemocní a často umírají, navíc se noví 
moc nerodí“. „Jenže jinde ve světě se množí jak kobylky“, upozorňuje ministr spravedlnosti, „a musím si 
postěžovat hlavně na ty naše křesťanské misionáře. Místo, aby je naučili s prezervativem, tak ho 
zakazují, trochu to kompenzuje hlad a AIDS“. 

Předseda nebeské vlády se zamyslí a řekne: „vím, je to vůči lidem kruté, ale musíme myslet na vyšší 
zájem, a to je život a jeho rozmanitost na Zemi. Všemohoucí poslal na Zemi paprsek ze Slunce, má 
některé lidi spálit a jiné pozvednout. My bychom měli vymyslet nějaké obecné kritérium pro rozlišení“.  

„Co takhle, kdo je na sociální síti, toho sežehnou plameny pekelné“, navrhuje ministr spravedlnosti. 
V tom přichází Jeho nejvyšší veličenstvo, usměje se a praví: „plamenům pekelným vládne přece Lucifer, 
kdysi můj nejoblíbenější a nejlepší žák“, zasní se Pán. „Máte vůbec představu, jak by to dopadlo, kdyby 
všechny, co jsou na sociální síti, paprsek spálil? Kdo by přežil? Nejvíc by bylo malých dětí a také by na 
světě zůstalo mnoho stařenek a stařečků. A kdo by se o ně staral? Sociální sítě, mobily, auta, konzum, 
globalizace, to jsou fakt ďábelské nápady. Jo, Lucifer je chytrej a umí to“.  

„Vlastně se vypořádal i s mými posly, např. s Ježíšem“, zamyslí se Pán. „To jen proto, že si dal, Pane, 
lidem svobodnou vůli“, osmělí se předseda nebeské vlády.  

Pán odvětí: „dal. A taky to tak zůstane. Jejich srdce okorala, jejich mozky jim šikovně přesměroval 
Lucifer, tak z nich většina myslí na mamon, a ne na lásku. Ale musíme věřit, s nadějí a láskou, že si s tím 
poradí a každý dostane, co si zaslouží. Podle svého svobodného rozhodnutí“. 

„Ale můžeš jim tu svobodnou vůli odejmout, Pane, jsi přece Všemohoucí, a udělat na Zemi pořádek“, 
míní nebeský ministr spravedlnosti. 

„To mohu, ale proč bych se namáhal, pamatujte si má Andělská vládo, že jsem lidi stvořil k obrazu 
svému! A kromě toho jsem se vsadil s Luciferem, že to lidi zvládnou a že nakonec zvítězí láska“. 

„Tak to asi prohraješ, Pane, nechceš uznat porážku a s Luciferem se domluvit a lidem nějak pomoct?“, 
nadhodí ministerský předseda. 

„Ani mne nehne! Milí andílci, Já věřím, že to lidi zvládnou. Aspoň někdo. A kromě toho, po kom si 
myslíte, že jsou ti lidští vládci tak ješitní?“, zasmál se Bůh svému povedenému vtipu a jednání nebeské 
vlády andělských ministrů opustil.  

Už ho nudili, a tak si šel do Rajské zahrady pokecat s Máří Magdalenou. Ta ženská je chytrá, a bože, jak 
ta je krásná!  

 

hrátky s jazykem a ptákoviny 

 

Jak Mega a Giga obohacují češtinu 

Mega, alias milion, aneb deset na šestou, Giga deset na devátou, tisíckrát Mega. Předpony pro měrné 
jednotky, které rozlišují kvantitu.  

Je lépe vyjádřit spalné teplo plynu v  MJ (Megajoule) než v kJ (kilojoule), spotřebu tepla za rok 
vyjadřujeme v GJ (Gigajoulech). Paměť počítačů také bývala v MB (Megabytech), dnes potřebujeme víc 
Gigabyty.  

Dnes se ty předpony pro měrné jednotky hojně používají i v běžné řeči, nahrazují nám přívlastky. Využití 
přívlastků krásně zdokumentoval Štěpán Šafránek ve filmových Básnících, když o ně rozkošatil dopis 
Emila Nádeníčka.  



13 
 

Např. víme, že něco bude průšvih. Abychom mu přidali na důležitosti, půjde o velký průšvih. Jenže 
velkých průšvihů už tady bylo, tak přišel na řadu MEGA-průšvih. A možná se brzy dočkáme i GIGA-
průšvihu. Když nahradíme slušný průšvih vulgárnějším synonymem, má to ještě větší grády. 

Také už nestačí, že to je hustý, ono je to MEGA-hustý, za pár let budeme mít i GIGA-husto. Také tu býval 
Gigasport, ale Megasport ne, možná proto skončil, přeskočil vývoj růstu. 

Mega je správně milion. Dostal se tak i do peněžního systému. Získali jsme dotaci pět mega, každý ví. 
Zajímavé je, že názvy předpon a jednotek se užívají i u hodnot měn. Jen nevím, proč kilo je stovka (Kč), 
když kilo je tisíc. A litr už vůbec nechápu. Vždyť to je decimetr krychlový a deci je desetina a výrazem 
„litr“ rozumíme tisícovku.  

Tak nám MEGA a GIGA nahrazují podobně jako SUPER a HYPER krásné české přívlastky. Jde dle mého o 
zplošťování jazyka. Ale možná se narodí nějací noví obrozenci, kteří ten náš zdejší jazyk zase rozkošatí do 
bývalé krásy. 

Bylo by to fakt SUPER a bude to asi vyžadovat MEGA-úsilí. Možná i GIGA. 

 

Kavárna se přejmenuje 

Investigativní reportér našeho magazínu „Trefená kachna“ odhalil zajímavou kauzu. Kavárna Slavia se 
přejmenuje a totálně promění. 

Příčinou jsou aktivity dvou občanských iniciativ. První z nich „Kavárnu v Praze nechceme (KvPN)“ podala 
petici na Magistrát hl. m. Prahy. Nedlouho poté přišli za primátorem zástupci hnutí „Husité sobě“, kteří 
chtějí oslavit 600. výročí První pražské defenestrace. Přišli nahlásit akci a zároveň se zajímali o prostor, 
kde by mohli zřídit středověký šenk.  

Primátor se původně akce zalekl, přece jen nechtěl být vyhozen z okna. Chvíli koketoval s tím, že by 
Husity nasměroval k Parlamentu, ale nakonec ho napadlo něco jiného a vzal iniciativu do svých rukou. 

Rozhodl se oba spolky propojit a akci povolit. Dokonce k tomu vybral i vhodné místo. Happening 
nakonec proběhne v Kavárně Slavie. Členové spolků „Husité sobě“ a „Kavárnu v Praze nechceme“ vyhází 
hosty a personál kavárny z oken na ulici. Prostor před tím vyklidí Městská policie a Magistrát zajistí 
žíněnky, aby se předešlo zraněním.  

Tím se důstojně oslaví významné výročí defenestrace. Následně se slavnostně kavárna přejmenuje na 
„Šenk Jana Žižky“ a tím se splní jak požadavky „Husitů“, tak „KvPN“. Jedná se o vskutku geniální nápad.  

Nakonec „Husité“ na svůj šenk potřebují méně místa a zbylé prostory je možné poskytnout aktivistům 
z Kliniky. Pořádek již zajistí hosté a obsluha šenku Jana Žižky. Předpokládá se, že nebude docházet 
k žádnému násilí, neboť zpěv husitského chorálu, ozývajícího se z lokálu, „klinikáře“ dostatečně vyděsí, 
takže se konečně budou chovat slušně. 

PS: případné šťouraly upozorňujeme, že dnes je 1. Apríla a je dovoleno publikovat všemožné kraviny. 

 

Může, ale nesmí a jiná moudra 

Člověk je někdy svědkem zajímavých hlášek, nebo občas i něco vymyslí. Něco ho napadne. Třeba: „Chceš 
být vesel a zdráv? Vyhni se doktorům práv!“ 

Opět jsme zahájili cvičení a přišli i ti, co dlouho nebyli. A tak po cvičení v šatně došlo i na dotaz, zda bude 
chodit i syn jednoho kolegy. Odpověď byla geniální: „nemůže, stal se otcem. Teda může, ale nesmí.“ 

A dále několik mých vlastních myšlenek, alias geniálních mouder. 

Opustil jsem facebook, tedy on už mnou je dlouhodobě opuštěný, jen jsem ho konečně vypnul (dva roky 
mi stačily). 
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Novoroční projev předsedy Senátu se mi docela líbil. Vzpomněl jsem si na hlášku Karola Poláka a trochu 
ji upravil: „bodaj bysme v politike mali viac takých Kuberov ….“ 

Přišly deště a sněžení. Pomůže to podzemní vodě? Také přišli vlci, resp. se vrátili a pomáhají přírodě. 
Nejlepší regulace je ta přirozená, škoda, že na to ještě nepřišli legislativci. 

Míra chaosu závisí na míře regulací. Výrok „čím více předpisů, tím větší pořádek“ je nepravdivý. Pokud 
nahradíme slovo „pořádek“ slovem „chaos“, změníme výrok na pravdivý. Pozor: pokud vyměníme „větší 
pořádek“ za „menší chaos“, výrok se stane opět nepravdivým.   

Ještě musím domyslet známé rčení: „pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos“, které výše uvedené 
obrací na hlavu. Východisko tu však je: jen blbec chce mít všechno pod kontrolou, tak miluje pořádek a 
požadavek mít vše pod kontrolou a v pořádku ho vyčerpává, stresuje. Chytřejší si určí důležitost, řeší věci 
dle nastavených priorit a snaží se vyhnout malicherným blbostem. Ví, že nemůže mít všechno pod 
kontrolou, že je to sebezničující a nestojí to za to. Je třeba žít, ne se bát.  

Trvanlivost manželství je nepřímo úměrná nákladům na svatbu. Výjimky potvrzují pravidlo. Někdo se 
bojí, aby nešlápl do louže, a přitom nevidí v jakém bahně se brodí. K tomu existuje i vulgární varianta, 
kterou neuvádím z důvodu kodexu a také proto, že mí čtenáři jsou v tomto směru určitě geniální a 
poradí si sami.  

Aktivita prospívá lidskému zdraví, aktivismus mu naopak škodí. Následování idey vede k činu. 
Následování ideologie vede k zaslepenosti. A následně může vést i ke zločinu.  

Na závěr optimisticky. Týden končí, víkend začíná. Tak si ho užijme. Nemusíme, ale můžeme. 

 

Nic proti ničemu 

Nemám nic proti ničemu a nikomu. To je věta! Celkem šest slov a z toho čtyři zápory. To Angličan říct 
nesmí, může použít jen jeden zápor. Tady vidíte, jak je čeština svobodná.  

A může ten pořádek slov klidně přeházet a daná věta může znít i takto „Nic proti nikomu a ničemu 
nemám“. Tato jazyková svobodomyslnost svým způsobem vylučuje disciplínu, naopak podporuje 
tvořivost a měla by nás vést k odpovědnosti.  

Rozkošatělost jazyka pak vede k různým výkladům. To, že nic proti ničemu a nikomu nemám, může 
znamenat, že je mi to jedno, tedy lhostejnost. Ale také může značit, že jsem tak vyrovnaný, že mne nic a 
nikdo nerozhází. 

Podobně záporná věta může znít „nikomu a ničemu nevěř“. Opakem je pak věta: „věř všemu a všem“. To 
jsou extrémy, které v reálu neexistují. Zde existuje výběr, svobodná volba. Věřím něčemu a někomu a 
něčemu a někomu jinému nevěřím. 

Je to o známém „důvěřuj, ale prověřuj“. Nenech se napálit dvakrát, nedělej pořád stejnou chybu. Slepá 
důvěra je špatně, stejně jako slepá víra (zaslepenost). Úplná nedůvěra je také špatně. Takovéto nikdo to 
neudělá tak dobře jako já, může vést k tomu, že si toho naložíte neúměrně a pod tíhou této své 
představy (perfekcionalismu) si způsobíte sebezhroucení. Tělo vás vypne. A když to přežijete, máte 
možnost se zamyslet nad tím, proč se to stalo a jak to zařídit, aby se to napříště nestalo.  

Obvykle to chce zásadní změnu přístupu. Nepostradatelných jsou plné hřbitovy a do hrobu si stejně nic 
neodnesete a víte, že svíčka vašeho života stejně jednou zhasne. Takže je zbytečné stále něco hromadit 
a za něčím se hnát.  

Avšak vyplatí se pro něco žít. Pro to, co vám přináší uspokojení, skvělé pocity, radost. Co vás motivuje 
k úsilí, dodává vám energii k žití, vidíte v tom smysl svého života, své cesty životem. Na té cestě 
poznáváte, učíte se, získáváte zkušenosti, potkáváte se. S lidmi, sami se sebou v určitých situacích, 
s radostmi i starostmi. S vítězstvími i prohrami, veselím i smutkem.  
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Ničemu, co mi vstoupí do života, se nebráním a snažím se s tím nějak vypořádat. Něco jde lépe, něco 
hůře. Někdy mě ta ťafka od života třebas bolí, ale probudí mne, abych něco udělal, nebo přemýšlel o 
tom, jak to udělat jinak, řekl si o radu či pomoc. 

Naučil jsem se ptát proč a jak. Není to nic proti ničemu, resp. je v tom všechno. Správně položit otázku a 
najít vhodnou odpověď. 

 

Suchej únor 

Tak prej máme suchej únor, jsem se dozvěděl. Co to má znamenat? Bude sucho? Na sucho to zrovna 
nevypadá. Také se říká únor bílý, pole sílí. 

Letos je dokonce sníh, a nejen ve vyšších polohách a občas je i v nížinách, kde rychle taje. Zdá se, že 
v únoru bude vody (ať již ve formě sněhu, deště, či možná povodní) asi dost. Takže suchej únor o suchu 
v únoru není. 

Je o alkoholu, resp. jde o závazek, že v únoru nebudu pít alkohol. Z tohoto úhlu pohledu plánujete být 
měsíc na suchu, pokud se k této kampani připojíte. Vlastně to má logiku, už Gorbačov zaváděl „suchý 
zákon“. Jo, pije se moc alkoholu.  

S tím alkoholem se to má tak, že v malém množství moc neškodí a dokonce může lecčemu pomoci. 
Může být dobrým sluhou, ale špatným pánem. Tak jako kde co: mobil, televize, internet, léky…. 

Když se to přehání, není to dobré. Dokonce jsou sestaveny tabulky působení alkoholu, které si dovolím 
zde uvést (mám to z přednášky prof. Vladimíra Křena z Mikrobiologického ústavu AV ČR): 

Projevy požití alkoholu v promilích:  

do 0,2  Normální fyziologický stav 

0,2–0,3 Zvýšená fyziologická hladina 

0,3–0,5 Osoba nějaký alkohol pila 

0,5–1,0 Osoba alkohol požila a může být lehce podnapilá. V jednání se ale neprojevují žádné vážné 
poruchy 

1,0–1,5 Lehké známky opojení zejména u lidí nezvyklých pít. Bývají poruchy jemných funkcí, mírné 
snížení soudnosti a pozornosti, zvýšení sebedůvěry, mnohomluvnost. 

1,5–2,0 Střední stupeň opilosti. Pozornost je snížena a projevují se poruchy koordinace. Reakce na 
mozkové podněty jsou zpomaleny. 

2,0–3,0 Těžký stupeň opilosti. Bývá blábolivá řeč, psychické poruchy, neschopnost samostatné chůze. 

3,0–4,0 Obluzení a narkóza. 

nad 4,0 Smrt. 

A jak jsem na tom se suchým únorem osobně? Hned první den jsem si na něj připil, ikdyž se jednalo o 
manželčin úspěch (změna zaměstnání). Takže jsem ho už porušil. Faktem je, že moc nepiju, a když tak do 
fáze většinou lehké podnapilosti. 

Je s podivem, že organizátoři vymysleli zrovna únor. Být na suchu v plesové sezóně, to moc nechápu (ale 
asi na plesy nechoděj). Také je většina jarních prázdnin a navíc (dnes zapomenutý) Vítězný únor. Stále se 
najdou ti, co ho slaví a nesmíme zapomínat i na ty, co v ten den zapíjejí žal. A co masopustní veselí? Na 
suchu?  

Jenže jaký jiný měsíc vymyslet? V lednu to nejde kvůli kocovině ze Silvestra, březen a duben hrozí 
Velikonocemi, v květnu oslavujeme práci a den vítězství. V červnu konec školy, o prázdninách to nejde, 
v září jsou vinobraní, v říjnu oslavujeme republiku, v listopadu Vítězný listopad, v prosinci Vánoce… 
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Člověk vždy najde příležitost či výmluvu proč se napít. Když to nebude přehánět a bude po většinu dní 
roku střízlivý, pak žádnej suchej únor držet nemusí. Hezky jsem si to zdůvodnil, a stejně jsem ho porušil 
dřív, než jsem si o něm přečetl článek v novinách, a tak jsem se o něm dozvěděl.  

Hlavně nebuďme vážní suchaři! A jde to i bez alkoholu. Ovšem jsou lidé, kteří začínají být roztomilí, když 
trochu toho alkoholu v krvi mají. On je totiž zbavuje té pečlivě střežené masky, tj. jsou alkoholem 
demaskováni a projevují se takoví, jací jsou.   

 

S tou novočeštinou jděte někam! 

Nepovažuju se za člověka příliš útlocitného, příliš konzervativního, mnohé změny naopak vítám, ale 
mnohé ne. Mám však úctu k rodnému jazyku a štve mne jeho komolení, které má být snad znakem 
světovosti? 

Řekl bych, že je to spíš znakem hlouposti, pohrdání jazykem, i národem. Když slyším: „Mějte hezký den, 
paní Novák“, tak radši odcházím pryč. Tak mi to rve uši.  

V češtině se přechyluje, nemuseli bychom přechylovat u cizinců a třeba ve sportovních přenosech bych 
to také snesl. Např. modelka Kate Moss mi zní lépe než Mossová, naopak u Terezy Maxové bych váhal, 
zda je Tereza Max nebo Tereza Maxa. Obojí je v češtině možné. 

Příjmení končící na: „ů“ (Petrů), či „ův“ (Petrův), nebo Szabó, Jakobi, taková příjmení si říkají o to 
nepřechylovat, přechýlená libozvučně nezní a čeština je jazyk libozvučný.  

Paní nebo slečna Novák mi neladí nejen libozvučně (nečesky), ale nějak podvědomě pro mě onu ženu 
činí tvrdší, mužnější a naopak méně ženskou. Prostě nepřechýlené typicky české ženské příjmení ve mne 
budí nedůvěru a rozsvěcí varovnou kontrolku. Jistě, může to být označeno za předsudek a že se bojím 
silných žen. Není to náhodou naopak? Nebojí se ona žena své ženskosti, kterou chce nahradit mužskou 
silou a mužské příjmení ji tu sílu dodává?  

Jak vlastně využívat správně oslovovací 5. pád v případě nepřechýlených příjmení? Slečno Nováku nebo 
slečno Novák? Paní Smetano nebo paní Smetana? Obojí mi připadá hrozné a v případě známosti 
s dotyčnou ženou bych volil oslovení jménem křestním, tak se vyhnu chybě, trapnosti, a ještě budu 
milejší. Slečno nebo paní Jano zní líp. 

 „Mějte hezký večer“ mi zní hnusně. Jistě je to můj problém, někomu se třeba nelíbí Česko a má s tím 
problém. Tak to opíše Českou republikou. Já také odpovím hezky česky: „také já Vám přeji hezký večer“. 
Jestli se ten dotyčný chytne za nos, je jeho věc.  

„Přeji krásný den, paní Nováková“, je možná staromódní, ale uctivé a opravdu české. Na „mějte krásný 
den“ se nabízí i jiné odpovědi jako např. „Mějte se“ nebo „Vy taky“ (někdy myšleno i „Vy mě taky“). 

Dnes je v módě i používání zkratek, asi to souvisí se SMS. Občas jsem zachytil divné „OMG“. Nějak jsem 
vytušil, že to bude asi z anglického „Oh My God“.  Čeština nabízí nejen „pane bože“ či „pro bůh“, ale i 
mnoho jiných synonym vč. vulgárních. Také umí „OMG“ rozvinout: „pane bože, do čeho si to duši dal?“  

Lokální jazyky (a češtinu nevyjímaje) dobývá globální řeč. Německý vliv tu byl za Rakouska (a za 
protektorátu) a každý asi ještě odtuší co je ksicht, kšeft či kauf. Dnes se nám zabydlují v řeči 
anglikanismy, chodíme na eventy, účastníme se teambuildingů, pracujeme v offisu, mnozí v open 
spejsech, … 

Milí novočeštináři, sice mě ta vaše řeč děsí, ale přesto, mějte se moc hezky. To vaše „mějte hezký den“ 
mi moc přes pusu nejde. Neumím být stále happy, ale cítím se spokojený a šťastný. 

 

Závislost na médiích? 

Někdo prostě bez zpráv nemůže být. Musí na ně koukat živě, věnuje jim podstatnou část života. Aby měl 
přehled, aby věděl, aby byl informován.  
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Jenže těch informací je tolik a často protichůdných, že z toho jde hlava kolem. Tak jsem z toho kolotoče 
vystoupil a je mi dobře.  

Zlepšil jsem si kvalitu života. A mám ze života radost. Závislosti na Václavu Moravcovi jsem se již dávno 
zbavil a na Jaromíru Soukupovi závislost ani získat nemohu. Je mi z něj špatně, když ho vidím a slyším. 
Tak si rád poslechnu Martinu Kociánovou a její zajímavé hosty v pořadu Kupředu do minulosti. 

To je pořad, s kterým ladím a naprosté většiny hostů si vážím, jsou totiž inspirující. Tedy mne inspirují. 
Zajímavé je, že je člověk nevidí v České televizi. Ikdyž pamatuji, že někteří z nich tam dříve bývali. U 
Soukupa bych je také nehledal. Zajímaví lidé bývají (možná také spíše bývali) na DVTV. 

Dnes je informací i dezinformací přehršel. Těžko se v tom vyznat a vybrat si.  Přesto si každý vybere, dle 
svého gusta. Jak se říká: každé zboží má svého kupce.  

Něco si člověka více přitáhne, něčemu více věří, o jiném zas více pochybuje. Tak to je. A každý to má 
trochu jinak. Jiné preference. Co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého.  

Když se v určitých médiích jede jen jeden úhel pohledu a nepřipouští se jiný a trvá to dlouho, najde se 
někdo, kdo nabídne pohled trochu jiný, ne-li úplně obrácený. Tak tu máme média hlavního proudu a 
média alternativní.  

Je to tak dobře. Demokracie má znít mnoha hlasy, vždyť lidé mají různé zájmy, rozdílné zkušenosti, 
předpoklady a možnosti. Pokud nám tady řádí politická (pře)korektnost (a další doprovodné jevy), pak 
pádnou odpovědí je např. nekorektní seriál Most! Je to obrana nekorektním, drsným humorem.  

Protože humor je proti politické (pře)korektnosti imunní. Je to jediný lék proti této moderní „rakovině“, 
která napadá a snaží se „rozežírat“ společnost. Občas se jí podaří humor i zabít. Naštěstí je humor 
nezničitelný a jinde se jí zase vysměje. Je to takový drzý cynik.  

Jenže naše společnost je nemocná a troufám si říct, že média k té nemocnosti přispívají velkou měrou. 
Snaží se o zhloupnutí populace, zprávy „zabarví“ na svou stranu a pak je ještě komentují, aby měl divák, 
posluchač či čtenář jasno.  

Hlavně je zde obrovský nepoměr mezi negativními a pozitivními zprávami ve prospěch těch negativních. 
Prý si to konzument médií žádá a takové zprávy se prodávají. Základem má být konflikt, jinak by to asi 
byla nuda. Ale když je toho konfliktu příliš, taky nudí. Dá se říct, že „mocná“ média produkují 
„nemocnou“ společnost.  

Takže když je člověk vypne a navíc se jim dokáže i zasmát, uchová si zdraví. Možná i inteligenci a zdravý 
rozum. Chcete-li prožívat radost a být zdravější, zbavte se závislosti na médiích.  

My, kteří se neživíme jako novináři, moderátoři a reportéři, to máme jednodušší. Ikdyž ta blogerská 
závislost mezi námi opravdu frčí. 

 

Zdroje jsou … 

Na výrok, kterým se svého času proslavil Vladimír Špidla, již padá prach a málokdo si na něj vzpomene. 
Ovšem se zdroji z našich daní stát počítá a rád je rozděluje a přiděluje. 

Dnes bojujeme s jinými zdroji a současně jsme se zdroji (lidskými) stali sami. Známe různé zdroje, zdroje 
surovin, zdroje vody, zdroje energie, zdroje potravin. Dnes se zaměřím na zdroje literární. Ve vědecké 
praxi jsou důležité literární rešerše a takové vědecké zdroje mají svá předepsaná pravidla pro citace. 

Také v žurnalistice se pracuje se zdroji, informace by měla být ověřená dvěma zdroji. A zdá se, že s tím 
jsou problémy. Jsou spíše ideové a protichůdné. Asi nikdo soudný neočekává, že informaci zpravodajství 
České televize nám ověří ve svých zprávách Jaromír Soukup na TV Barrandov. Zpráva může být tatáž, leč 
její výklad nejspíše bude protichůdný. 

Tak se dnes jaksi ověřují zdroje v „kruhu“, tedy zprávu nám potvrdí sice jiný zdroj, ale podobně ideově 
zabarvený. A řekl bych, že to je zdrojem nedůvěry v média.  
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Svobodně si každý vybere podle sebe to, čemu chce věřit a tomu věří. Nejvíc nedůvěru (dle mého 
názoru) podporuje ne to, že každý říká něco jiného, jinak vykládá stejnou událost, ale to, že se zejména 
ve veřejnoprávních médiích, která by neměla nikomu stranit, některé informace ani neobjeví, či spíše se 
na (jaksi nevhodné) informace neupozorňuje a ty vhodné se neustále opakují.  

A zdá se, že tohle je hlavní příčinou pocitu manipulace, pocitu nestejného metru, nelogičnosti. Nějaký 
čin je veleben do nebes, naproti tomu obdobný čin je až pekelně zatracován. Problém je v tom, že lidé 
(zejména ti starší) si to pamatují a nějak jim to hlava nebere.  

Když o tom přemýšlejí, vyhledají si informace i jinde a snaží se zjistit, co si o tom myslí jiní lidé a tak díky 
internetu se dostávají k jiným úhlům pohledu, které jim připadají pravděpodobnější, nebo aspoň 
logičtější. Samozřejmě nemám na mysli fanatiky z kterékoli strany.  

Faktem je, že novináři jsou většinou zaměstnanci, bývají proškoleni a de facto musí ve vlastním zájmu 
používat to známé rčení: „čí chleba jíš, toho píseň zpívej“. To bloger nemusí, jeho zdrojem jsou obvykle 
myšlenky ve vlastní hlavě, reaguje na vlastní zkušenost, situaci, inspiraci shůry, může se podělit o radost, 
může se vypsat z hněvu, ze smutku, z údivu nad nějakou událostí či jejím komentováním. 

To vše „blogoaréna“ umožňuje. Psavec je sám zodpovědný za to, co napíše a pokud neporušuje pravidla, 
nechť si píše, co chce. S těmi zdroji je to trochu zavádějící.  

Světoví vynálezci nenacházeli inspiraci v literárních zdrojích, snad jen částečně, ale hlavně ve své hlavě, 
ve svých snech. Totéž se dá říci o úspěšných spisovatelích. Částečně je to řemeslo, částečně pomůže 
sečtělost (čili literární zdroj), ale hlavní roli hraje vlastní fantazie, múzy. 

Stejně je nejlepší zdroj Prazdroj! 

 

osobní slasti a strasti 

 

Bez brýlí už to nejde 

Už nějaký čas brejlím do knih a počítače. Délka mých paží už na čtení nestačí, a tak nastoupily dioptrie.  

Staré brýle (slabší dioptrie) jsem měl jako náhradní. Nakonec se rozpadly a musel jsem je vyhodit. Je to 
už nějaký čas. Sice jsem si říkal, že by to chtělo dojít k očařovi na přeměření a pořídit si ještě jedny. Ale 
nějak se mi to nepovedlo, člověk nebyl nucen. 

Však ty jedny tahám všude s sebou. A ejhle! Zapomněl jsem je na chatě. Zjistil jsem to až doma, asi 
dvakrát jsem prohledal všechny zavazadla, zda jsem je tam já (příp. žena) nevědomky nedal(a). Kdepak! 
Zůstaly tam.  

Co teď? Vrátit se 80 km zpět do sněhu a ledu a večer? To jsem zamítl, chvíli jsem zvažoval, že bych se 
tedy projel v neděli. Pak mi bleskl nápad: v pondělí ráno zajdu do Optiky. Jenže manželka měla lepší (jak 
už to u žen bývá). Brýle mají i v Penny, akorát musíš vědět dioptrie a mít na obě oči stejné.  

To přibližně mám a tak jsme vyrazili. Žena mi musela dělat oči, abych si správně vybral. Tak mám 
náhradní brýle na čtení. A pořídil jsem je za zlomek ceny než v Optice. Jen jsem musel vzít za vděk tím, co 
zrovna bylo v krámě.  

Asi nebýt té lapálie se zapomenutými brýlemi, nijak bych to neřešil. Nakonec řešení bylo snadné i levné. 
Ty původní si přivezu, až tam budu mít cestu. Někde tam zůstaly položené. 

No jo, stárnu a tzv. stařecká vetchoslepost si našla i mě. Stihla to u mne, mrška jedna, ještě před 
padesátkou. Ale už jsem se s brýlemi (na blízko) dávno sžil. Na dálku jsem ještě ostříž a doufám, že to 
ještě nějaký čas vydržím.  

Bez brýlí bych si nepočetl. A číst způsobem, že budu stát nad novinami položenými na stolku, to nechci. 
Jo, a taky bych to nenapsal, jednak bych si to nevymyslel, a jednak by to nešlo jaksi technicky. 
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Běžky: včera, dnes a zítra 

Od mala jsem jezdil na hory, naučil se obstojně lyžovat a jednoznačně jsem preferoval sjezdovky. Většinu 
svého dětského lyžování jsem strávil na malých šleprech s kotvičkou, pak povýšil na kotvy a následně 
pomy. 

Občas zvolím i sedačku, ale většinou mi ke štěstí stačí obyčejný vlek a sjezdovka do jednoho kilometru. 
Běžky nebyly mým šálkem čaje. Souvisí to s lyžařským školním výcvikem, na nějž jsem si vzal tátovy 205 
cm dlouhé laminátové běžky, které byly pro mne nezvladatelné. Jednak jsem je neuměl namazat, a 
jednak se nedalo moc plužit v úzkých sjezdech, buď se nalepovaly, nebo klouzaly. 

Požitek z jízdy žádný, velká únava, mnoho pádů. Tolik vzpomínky. Jedna starší kolegyně mi kdysi 
vyprávěla, jak teď ráda běžkuje a zeptala se mě, zda také běhám. Po pravdě jsem řekl, že ne. Tak mi 
prorokovala, že časem tomu přijdu na chuť. 

Dnes ji dávám za pravdu. Chtělo to ale nejdřív novou výbavu. Kupoval jsem pro manželku, dceru a syna. 
Výhoda byla, že běžky pro syna mohu využívat i já. Tak jsem to zkusil v nížině projet. Dobrý to bylo, jenže 
sníh moc nebyl. Takže nebylo moc příležitostí a vypravit se netrénovaný do proslulých běžkařských stop 
jsem si netroufal. 

Letos byla příležitost. Sněhu dost, napadl sníh i u nás v nížině. Plánovali jsme jet na chatu, vzít běžky a 
zkusit nějakou trať v okolí. U nás sníh do rána roztál. Ale v okolí chaty ho bylo dost. A tak jsme vyrazili. 
Provětrali se na čerstvém vzduchu, pak nás sice bolely údy nezvyklé tomuto pohybu, ale byli jsme 
šťastní. Pro začátek jsme to nijak nepřepískli, takže příště ještě máme co objevovat. Pokud tedy bude 
sníh.  

Jo, začínám tomu přicházet na chuť. S věkem se zkrátka mění priority, zájmy i chutě.  

 

Jak jsem se snažil přiblížit k venkovu 

Člověk z maloměsta má k venkovu přirozeně blízko. To jsem si myslel. Byť ve vsi, kde máme chatu, 
trávíme jen občasné víkendy a část prázdnin, rádi bychom se seznámili s místními. 

Tak někoho již známe, pár lidí nám už nějak pomohlo. Dohodl jsem se s jedním místním člověkem, který 
zde vede turistický oddíl a neformálně seniory, že si zkusím přednášku. Z nabídky si vybrali povídání o 
víně a alkoholu. Víno mám rád a s alkoholem jsem částečně pracoval a dost zajímavého jsem se o něm 
dozvěděl. 

A díky alternativcům jako je Milan Calábek a MUDr. Jan Šula věřím, že červené víno může i zdraví 
prospívat, když se pije s mírou a radostí. Tak jsme se sešli, bylo nás poměrně málo, na začátku jsem se 
představil a řekl, jak jsem se vlastně do téhle vesnice dostal a jak se mi tady líbí.  

Pak jsme si povídali. Jako intelektuál jsem si myslel, že místní budou většinou šikovní středoškoláci a 
třeba i řemeslníci. Ovšem přilákal jsem hlavně vysokoškoláky, intelektuály a v zásadě náplavy 
(dlouhodobé), které se snaží do vsi dovést nějakou tu kulturu a užít si pospolitost aspoň v malé skupině. 

Byl to příjemný večer s vínkem, příjemnými lidmi. Sedli jsme si, popovídali, mnohé jsem se dozvěděl. Při 
přednášce jsem měl oponenta, byť jsme spolu někdy nesouhlasili, vždy jsme se respektovali, poděkovali 
za poučení či pohled z jiného úhlu a zasmáli se tomu. 

Zkrátka byla to legrace. Svoji přítomnost na chatě jsem využil k odpočinku i práci, a hlavně jsem se tam 
setkal se studnařem, abychom si popovídali, kde chceme studnu a co pro to musíme udělat. Tak mám 
zase v něčem jasněji. 

A hlavně mít tam kamarády je k nezaplacení, mnohé o místním dění a lidech vědí, tak věřím, že mi dobře 
poradí a že si spolu ještě pár setkání užijeme. 

Zajímavé je, že jsem také dlouhodobá náplava. A ještě zajímavější jsou názvy obcí. Základ u obou je na 
sedm písmen. Kvůli odlišení se používají trojslovné názvy: Benátky nad Jizerou a Roztoky u Jilemnice. 
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Když sečtete všechna písmenka v názvu, zjistíte, že obě obce jich mají stejně: 17. Oba názvy souvisí 
s vodou a vodu já rád. Je to takové skoro „mystično“, možná, že numerologové, či astrologové by věděli. 

Navíc potok Tampelačka, který tvoří část hranice našeho pozemku se vlévá do Olešky a ta pak v Semilech 
do Jizery. Z chaty tedy mohu poslat vzkaz v lahvi domů. Jen nevím, zda by láhev doplavala a zda by ji 
někdo v Benátkách vyzvedl. 

Teoreticky bych mohl domů i doplavat, ale poměrně velkou část cesty bych se jen vodou brodil. 

 

Jsem xenofob? 

Mnozí si to jistě myslí. Někteří jsou o tom dokonce přesvědčeni. Jejich názor, pravdu a přesvědčení jim 
neberu. Na otázku mohu odpovědět jen, že pro někoho jsem, pro jiného nejsem. Jsem jaký jsem.  

To, že jsem zklamal něčí představu o mne, není můj problém. Někomu jsem vypadl ze „škatulky“, 
přičemž jsem se do žádné necpal. Třeba už jsem v jiné škatulce. Pravda je dost relativní, závisí totiž na 
úhlu pohledu, úrovni poznání a úrovni vědomí.  

Pouze na jednoduché, holé pravdě se shodnou všichni, např. „prší, neprší, je zima“. „Je mi zima“ už je 
subjektivní pravda, protože druhému třeba zima není a také má svou pravdu. Ale zpátky ke xenofobovi. 

Nálepka mi nevadí, je mi celkem jedno. Když navíc uvážím, že lidé, kterých si vážím, jsou takto 
označováni též, tak jsem se ocitl docela v dobré společnosti. Nemyslím tím Tomia Okamuru, Andreje 
Babiše, Vojtěcha Filipa, Miloše Zemana, aby bylo jasno. 

Tuším, že mnozí z následujících se této nálepky také dočkali, např. političtí komentátoři: Petr Robejšek, 
Alexandr Tomský, Benjamin Kuras, sociolog Jan Keller a další. Zvláště si pak vážím osobností, kteří se 
objevují v pořadu Martiny Kociánové „Kupředu do minulosti“. Tito lidé mnohé znají a umí. Něco 
dokázali. Dobře se (mi) poslouchají a inspirují (mne). Jsou docela „protisystémoví“, někteří i bojovní, ale 
ne nenávistní.  

Když se člověk pohybuje v Praze (tam jsem pracoval a studoval), na maloměstě (kde žiju) a na vesnici 
(kde chatařím), může srovnávat. 

Tak z úst venkovana např. slyším: „v Praze žijou divný lidi“. Naopak z Pražana např. vypadne: „na 
venkově žijí hloupí lidé“. Jsou to dva jiné světy. Zajímavé je, že Pražané si na řemeslníky stěžují (setkal 
jsem se s tím poměrně často). Bude to asi tím, že je moc neznají osobně a ti méně šikovní se ve velké a 
anonymní Praze ztratí. 

Na maloměstě a na vesnici je to jiné. To že se lidé téměř všichni znají, vytváří tlak na kvalitu. Tedy aspoň 
já mám s místními ty nejlepší zkušenosti. Také se s nimi většinou znám osobně, s některými i 
kamarádím. Často se od nich učím. Tu jejich „praktickou inteligenci“ a zkušenosti nemám. 

A jestli jsou „xenofobové“ nebo „sluníčkáři“ nevím a vůbec to neřeším. Jestli dotyčný píše správná „i“ a 
„y“, je mi také jedno. Záleží na tom, zda umí to, co já ne a na co jsem si ho pozval.  

Zatím jsem byl s prací k sobě pozvaných místních řemeslníků spokojen. Obvykle jsem jen čuměl na jejich 
um. Možná proto, že k nim nejsem přezíravý, respektuji je a svým způsobem obdivuji, jsem si přitáhl ty 
šikovnější.  

Využíval jsem vždy osobní známost, nebo doporučení kamaráda a osvědčilo se mi to. Virtuálně jsem 
snad nikoho nehledal, resp. dal jsem přednost místním znalostem.   

Proti kavárně jako místu nic nemám. A třeba kavárník Ondřej Kobza je mi sympatický. Celkem chápu, že 
umělci jsou citliví a mají více emocí. Také, že jsou zranitelnější a více závislejší (na dotacích, grantech). 
Sehnat peníze na film není jistě nic jednoduchého. Je mi trochu proti srsti jejich „politická 
angažovanost“. Třeba komediální filmy Jana Hřebejka z doby neradostné měli vtip, šmrnc, pořád to jelo, 
člověk se bavil (Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat). Ale poslední projekty pro ČT (Zahradnictví, 
Rédl) byly na mne dost depresivní, temné, a dokonce mne začaly nudit, a tak jsem je ani nedokoukal.  
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Hledám odpověď na otázku, proč někteří představitelé elit (Milošem Zemanem nazvaní „kavárníci“) se 
nechovají moudře. Jsou přeci inteligentní a vzdělaní, a právě proto by měli být nad věcí, být vzorem, 
umět odpouštět, respektovat jiné názory a pomoci zasypávat příkopy. Zkrátka se od nich očekává 
moudré chování a vize, jak řešit současné problémy. Jenže místo toho jde často o hysterii, kategorické 
soudy, příkazy a zákazy, nálepkování, propagaci a zastrašování.  

Když vidí, že to nefunguje, naopak to vzbuzuje odpor, proč nezmění přístup a nezkusí to jinak? Je v tom 
hloupost, záměr, strach, stádovost, nebo něco jiného? Něco geniálního, co mi uniká? 

Na otázku, zda jsem „xenofob“ nebo ne, odpovědět neumím a nepovažuji ji za důležitou. Každý ať si 
vybere, co je mu libo.  

Lokální patriot jsem určitě!  

 

Moje facebooková nezávislost 

Jedna kolegyně zde psala o FB závislosti jednoho kolegy. Nevím, zda je to pravda či fikce a na FB si to 
neověřím. FB mne nezaujal, spíš jen občas inspiroval ke psaní. 

Když jsem si FB (asi v únoru 2017) zřídil po přemlouvání kamaráda a kvůli výroční akci z mládí, dal jsem 
tam svou usedlou fotku již staršího data. 

Pak se chtěla připojit žena. Chtěli jsme být na jednom profilu oba. Když tam žena něco napsala, či 
odpověděla s mým jménem a fotkou, dost to lidi mátlo. Takže občas na nás vyjuklo: „co mi píšete, když 
Vás vůbec neznám?“ 

Nakonec jsem tam dal fotku krajiny s letící volavkou. Což bylo dost anonymní, protože v malém kolečku 
byla vidět krajinka, domy a nebe. Profil jsem přejmenoval, jenže „a“ mezi jmény to nevzalo, a tak jsme se 
nazývali Honza Dana T. 

FB nejvíc posloužil v roce 2017 a byl to docela dobrý sluha, který nám umožnil vzdálenou komunikaci, 
když byla dcera na druhém konci světa a zorganizovat jednu vzpomínkovou akci. Za to se sluší 
poděkovat. Ale v roce 2018 jsme ho již k ničemu podobnému nepotřebovali, tak náš vztah začal skřípat a 
chcípat.  

Snad nejlepší z mých ojedinělých komentářů na FB byl tento: „Tak se mě to ptá: Honza, co se Vám honí 
hlavou? Celkem hovno, pane Zuckerbergu“. Jako slušně vychovaný muž jsem na otázku odpověděl.  

Celkově mne přestalo bavit se tam občas připojovat. Na to FB není stavěnej. Tam musíš být pořád, jinak 
se ztratíš. Tak jsem se radši ztratil definitivně. A 1. ledna letošního roku jsem jej opustil. 

Bylo to nejrychleji splněné novoroční předsevzetí v životě. Vzhledem k tomu, že zároveň bylo jediné, měl 
jsem stoprocentně splněno už první den. 

 

Nechali jsme pokácet stromy 

Nejsem přítelem kácení stromů. Mám stromy rád. Jenže občas je nutné to udělat. Nebo si to aspoň 
člověk myslí. 

Když se dívá na jasan, na kterém nevidí v létě listí, resp. jen pár lístků a květů vysoko v koruně na 
koncových větvích, říká si, že ten strom nemůže do příštího léta vydržet a zima spolu s větry ho položí 
dolů. Strom může usychat dlouho. Je jistě oslabený a v případě, že by nepřežil silný vítr, mohl by 
spadnout na silnici a na elektrické vedení, možná i sloup veřejného osvětlení. 

To člověk nechce riskovat a jde se zeptat na obecní úřad co s tím. Pak napíše žádost, v níž specifikuje 
důvod ke kácení. A čeká, zda mu kácení povolí, či nepovolí.  
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K jasanu jsme přidali ještě olši. Ta se nám zdála zdravá. V jejím okolí plánujeme vybudovat jezírko a to 
může poškodit její kořeny a tím i celý strom. Také kdyby „šikovně“ spadla, může poškodit i chatku. Když 
by olši nepovolili, spokojili bychom se s uříznutím dvou spodních větví.  

Se suchým jasanem jsme počítali, ale povolili nám i tu olši. Předpisům jsme vyhověli. Stromům jsem se 
v duchu omluvil. Kácení nemám rád.  

Nicméně díky němu jsme se setkali se sympatickým profíkem, kterému šla práce od ruky, a při kávě jsme 
si popovídali o všem možném.   

Tak nám ten náš „les“ trochu prořídl, ale stále je v něm stromů dost. Vybrali jsme si i nedotknutelnou 
část za majestátním dubem, kde si necháváme kus „pralesa“. Tam se kácet určitě nebude. Tam bude 
vládnout jen příroda.  

Ona tedy vládne všude na našich pozemcích, jen v určité části jsme si dovolili zahradnicky tvořit. Je i na 
přírodě, co nám dovolí, které námi vysazené rostlinky přežijí a jak spolu s námi promění bývalý kopřivový 
ráj. Větší část je na ní. Sasankový háj byl milým překvapením loňského jara. Z kopřiv vysvobozené maliny 
nám zase udělali radost v létě. 

Tak se na nás přírodo za ty pokácené stromy nezlob. Stejně nás a naše výmysly trpíš jen občas, dva týdny 
o prázdninách a jeden až dva víkendy v měsíci. Převážnou dobu tu vládneš sama. 

 

Ptáci krásně zpívají a Země slaví svátek 

Je jaro, vše kvete, pučí, dokonce jsme slavili svátky jara – Velikonoce. Jistě, jsou to též významné 
křesťanské svátky a sluší se připomenout Ježíše Krista, jeho ukřižování a zmrtvýchvstání. 

To si připomínáme jen my lidé, a jen někteří. Ptákům to asi bude jedno. Zpívají neúnavně, brzy ráno mě 
budí, trylkují i přes den a večer zapějí na dobrou noc. Jo, užil jsem si jich.  

Kosové, drozdi, špačci, sýkorky, pěnkavy, brhlíci, vrabci, strakapoudi, straky, holubi, kachny … zkrátka 
mnoho druhů ptáků jsem postřehl a také mnoho slyšel krásně zpívat. V podhůří na to byl čas. Člověk byl 
tzv. off-line, po radostné zahradnické práci usedl ke kávě či vínu a vychutnával si ten krásný vzduch, 
klídek, pohodu a radostný zpěv ptáků.  

Na procházce doma v nížině jsem si poslechl a také viděl několik skřivánků. Byla to až kýčovitá nádhera, 
zapadající Slunce a vycházející měsíc (dorůstající k úplňku) a nad zeleným vzrůstajícím obilím honící se 
skřivánci. Ještě nám je ty naši zemědělci nevyhubili. 

Také květinky kvetly a dost jich zimu přežilo, nějaké jsme ještě přidali, jen ta voda nám dělá starosti. 
Ještě není konec dubna a potok stavem vody připomíná ten loňský uprostřed parného léta. A to jsme 
tam měli víc sněhu než loni a delší dobu. Jenže většinu roztátého sněhu potok dávno odnesl.  

Před měsícem byl ještě v docela dobré kondici, vody dost, také jsme nějakou vodu nachytali do sudů, 
ovšem dlouho nepršelo a vodu jsme už rozlili ke kytičkám. 

Keříky se zelenají, stromy mají nalité pupeny, ale většina je stále holých. Tak snad se stromy olistí a také 
snad zaprší, aby vše mohlo růst. Sasanky pomalu odkvétají a pomalu je nahrazují kopřivy. Až tam zase 
přijedeme, příroda zase promění svou tvář. 

Uklidili jsme si v „našem“ lese a „našem“ potoce. Zrovna nám to vyšlo na akci „ukliďme Česko“, ovšem 
pokračovali jsme v tom i o svátečním víkendu a trochu tím ulehčili Zemi. Vždyť ta naše Země má také 
svátek. Je Den Země (22.4.).  

Milá Zemi, přeji Ti všechno nejlepší k Tvému svátku, hlavně hodně štěstí, trpělivost s námi lidmi, lepší 
(k Tobě ohleduplnější) lidstvo a zhojení mnoha jizev způsobených naší hloupostí, chamtivostí a leností.  

Nemáš to s námi lehký. Ale když na to přijde, Ty jistě víš, jak se nás v případě nutnosti zbavit. Teď na to 
nemysli a oslav s některými z nás svůj svátek, nádherná modrá planeto! 
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Drozdi! 

Seděl jsem na verandě a pozoroval drozdy na louce. Čas se zastavil. Projíždějící vlak čas obnovil. Za chvíli 
bude sedm večer. 

Tak si tu ještě čtvrthodinku posedím a počkám na vlak na druhou stranu. Promarněný čas? Ne, drozdi 
makali. Pročesávali louku a sem tam něco sezobli. Občas přiletěl kos, či jiný pták.  Pohybovalo se jich tam 
vždy několik, drozdi v převaze, nebo aspoň přicupitali nejblíž. 

Že marním čas pozorováním drozdů a jiných ptáků? A co? Byl jsem na dovolené, a tak jsem si to mohl 
dovolit.  A kromě toho je to můj volný čas. Jistě, člověk nevydrží lelkovat dlouho. Ale měl jsem pro ten 
den hotovo, nějaká práce za mnou byla vidět. A kromě toho jsem se projel na kole, sám si zaplaval 
v prázdném bazénu koupaliště. Dal jsem si pivko před tím, než jsem vlezl do studené vody, po výlezu z 
vody jsem si objednal grog. To jsem doprovodil příjemným rozhovorem s nájemkyní koupaliště a 
chlapíkem, co v malé vsi provozuje kino.  

Aby vše nebylo jen pozitivní, tak, když už jsem to měl kousek domů (na chatu), jsem píchnul zadní kolo. 
Ještě před večeří jsem stihl vyměnit duši a byl tak připraven kolo dále používat. A po večeři zbyl čas na ty 
drozdy.  

Na dovolené jsem pánem svého času. Mám čas se dívat na drozdy. Samozřejmě i na jiné ptáky a zvířata, 
co se třeba jen mihnou před očima. Jo, a na vlaky taky.  

 

Takový malý soukromý miniprales 

Na svém pozemku v podhůří necháváme část přírodě. Je to takový miniprales. Slouží hlavně rostlinám, 
stromům a na ně navázaným živočichům, zejména ptákům a hmyzu. 

Z jara je tam nádherný sasankový háj. Nechali jsme tam kmen, zbytek ztrouchnivělého stromu, který byl 
prošpikován dutinami, které asi sloužily k úkrytu ptákům či jiným drobným živočichům (veverkám, 
lasičkám), které jsme tam také viděli. 

Letos na konci zimy kmen padl. Příroda se ukázala moudřejší člověka, a také k nám byla velice laskavá. 
Strom byl blízko sloupu elektrického vedení a padl přímo vedle něj. Naštěstí ho nepoškodil.  

Teď necháme sloužit zbytek stromu dál, ať ho příroda využije jak umí, k radosti všech původních 
obyvatel „našeho minipralesa“.  

 

Autem nebo vlakem?  

Bývaly doby, kdy jsem měl jasno. Vlakem, jak jinak. Neměl jsem auto ani řidičák. Bydlel jsem v Kolíně. A 
odtud se dostanete vlakem všude. 

Tak jsem jezdil vlakem. S rodiči na dovolenou na Sázavu, s babičkou na houby za Golčův Jeníkov, pak 
denně na střední do Českého Brodu, na VŠ do Prahy. Pak jako tramp s partou. Vlaky do Posázaví, nebo 
do Českého ráje byly proslulé tím, že se v nich hrálo na kytaru a zpívalo. Tak jsem nejprve poslouchal, 
pak se přidal ke zpěvu a párkrát se postaral o své vlastní vystoupení ve vlaku s kytarou. 

Vzpomínám, jak jsme rozezpívali celý vagón. Troufli jsme si i na Waldu Matušku, který byl v té době už 
v emigraci, a tudíž zakázaný. A lidi se přidali. 

To dnes už člověk nezažije. Party s kytarou vystřídaly individuality s mobilem. Skoro třicet let žiju 
v městě, kterému se dráha vyhnula. Nejbližší nádražíčko je odsud 5 km v polích. Do roku 2001 tu koleje 
byly. Byla to jen vlečka do továrny, nicméně do stoleté povodně v roce 2000, které shodila železniční 
most do továrny, tu občas nějaký náklaďák projel. Na dětský den v roce 2001 jel odsud parní vlak do 
Zlonic a zpět a jelo jím 700 lidí. 
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Pak byla vlečka snesena, neboť byly zrušeny pece, kde se tavil bauxit a už nebylo co po kolejích vozit. 
Naštěstí po trase bývalé vlečky vede cyklostezka k nádražíčku. Občas jsme odtud jeli do Českého ráje, 
nebo jinam. K nádraží jsme dojeli autem, na kole nebo pěšky.  

Chatku máme naopak u dráhy a na místní nádraží 5 minut pěšky. Občas vlakem jedeme na výlet. Rád 
projíždím „nové“ tratě, tedy pro mne nové. Jsou to úseky, kterými jsem ještě nejel. Je jich ještě dost, ale 
dost je i těch, které projeté mám. V mládí jsem se snažil. 

S manželkou a dětmi vstoupilo do mého života auto, takže teď jezdíme více autem než vlakem. Avšak 
aspoň jednou v roce vlakem jet musím. Protože nedojíždím denně, ale jen opravdu příležitostně, jízdu si 
užívám.   

Škoda jen, že nepotkávám kluky s kytarou. Možná si jen vybírám špatné vlaky, nebo již opravdu vymřeli? 

 

Digitální a mediální detox 

Zahlceni informacemi, závislí na internetu, na sociálních sítích ... Chce to nějakou odvykačku, moderním 
jazykem detox. Tak jsou lidé nabádáni, aby zkusili chvíli žít bez mobilu, nebyli přicucnuti k sociálním sítím 
a internetu. 

A tak zažili to nevídané, neslýchané, ... docela zázračné. V zásadě to, co žili naši předci naprosto běžně. 
Moje generace to také zažila (jako děti a mladí). Žádný digitální šum nás nerušil, protože v podstatě 
neexistoval, resp. nebyl tak rozšířen. Ano, neměli jsme tyto báječné vymoženosti, ale také nás tyto 
vymoženosti nemohly zotročovat. 

Což se dnes mnohým děje. Přiznávám, že mobil a internet jsou součástí mé práce. Internet je i zdrojem 
mé zábavy i poučení. Ve všední dny ho zkrátka využívám. Někdy i nějaký čas o víkendu, především 
v období dlouhých zimních večerů. Mobil se snažím využívat střídmě, zejména na volání, někdy SMS. 
Internet jsem si do něj nezavedl, nevyužívám ani aplikace. Na sociálních sítích nejsem, resp. facebookový 
profil existuje, byl sice zrušen, pak ho žena obnovila, nicméně využíván takřka není. 

V zásadě tedy žádný velký digitální detox nepotřebuji, přesto si ho užívám. Zvláště o víkendech a v tomto 
období dovolených. Sice mívám mobil u sebe, obvykle na stole na verandě, v chatě, v batohu na 
koupališti, v kapsičce kola.  

Někdy mobil slyším, někdy ne. Telefon vyřídím buď hned, příp. až se na něj podívám a zjistím, že mám 
nepřijatý hovor. A stane se mi občas, že se na něj ani nějaký čas nepodívám a záležitost se mezitím nějak 
vyřešila „sama“ jinak, bez mé účasti.   

Samozřejmě si mobil beru i do auta a za jízdy ho většinou nezvedám. Příp. ho zvednu, snažím se hovor 
rychle vyřídit, že řídím a že zavolám později. Pak na vhodném místě zastavím a hovor vyřídím. Zkrátka 
mobil, narozdíl od mých dětí, mi k srdci nepřirostl. Dokážu se bez něj obejít, a když nezvoní, tak mi to 
nevadí. Mám aspoň klid.   

Většinou si v tomto období odpočinu i od televize, tu nakonec sleduji míň a míň. Dovedu si představit 
svůj život bez ní. Ovšem zase si nedovedu představit život bez své ženy, která televizi mít chce. Tak ji 
prostě máme. Na chatě jsme ji zdědili po předchozím majiteli. 

Přesto si večer většinou sedneme na verandu nebo k táboráku, dáme vínko, povídáme si, plánujeme, 
posloucháme zpěv ptáků, nebo si zazpíváme s kytarou, občas i s přáteli.  

Zkrátka digitální a mediální detox. Už se na ten delší detox moc těším. Týká se i blogu, takže se asi na dva 
týdny odmlčím. Někdy přemýšlím, zda se neodmlčet na delší čas, či vůbec z blogu odejít.  

Uvidíme po „detoxu“. Možná, že přijde více inspirace, energie a radosti do psaní, nebo nepřijde a pak si 
dám delší pauzu. Možná mám nějakou únavu z blogu, což může souviset i s tím, že ho někteří mí 
oblíbenci opustili (ať již dobrovolně, či nedobrovolně). Nebo jde o krizi tvůrčí, kdy jen reaguji na nějaké 
podněty a pocity, z nichž mám potřebu se vypsat. Takže je to taková terapie. Přestože píšu jinými slovy, 
vnímám, že je to stále totéž a z toho je mi smutno.  



25 
 

No, a já mám rád radost a veselost. Nějak jsem ji z blogu idnes přestal čerpat. Je na čase ten detox.   

Přeji příjemné léto a užívejte si ten digitální detox. 

 

Život sám to vždy zařídí nejlíp 

Asi každý zažil dobu, kdy ho život více či méně drtil. Když se za tím člověk ohlédne zpět, s prožitou 
zkušeností, může pochopit, co mu to „drcení“ dalo.  

Mě to většinou donutilo k nějaké změně, k uvědomění, že už něco nechci dělat, že s některými lidmi už 
nechci být. Zkrátka beru to jako životní lekce, které mě někam posunuly, které vedly k pozitivním 
změnám, setkáním s jinými lidmi, k uvědomění si své hodnoty, k nastavení hranic.  

Třeba i k překonání strachu, k většímu nadhledu, klidu v duši. K tomu, že se nemusím upracovat k smrti, 
že se nemusím každému zavděčit, že nemusím říkat to, co druhý ode mne chce slyšet, že se nemusím 
zachovat tak, jak druhý očekává. 

Že mám zodpovědnost za svůj život a že žít, znamená především být přítomen. Být přítomen svou 
pozorností, vnímavostí, užívat si drobných radostí, co život nabízí. Pak má totiž život plné hrsti 
překvapení.  

Může to být setkání se zajímavým člověkem, knihou, článkem, černým čápem, ledňáčkem,…. Ale mohou 
to být nečekané zvraty, kdy přežijete událost, kterou jste přežít nemuseli (takže setkání se zázrakem), 
kdy si něco naplánujete a ono to dopadne jinak. S odstupem času zjistíte, že lépe byste to nevymysleli. 

Třeba jsme věděli, že si musíme nemocnou matku vzít blíž k sobě, nemůžeme ji nechávat samotnou 50 
km daleko a situaci neřešit. Dále jsme chtěli nějakou chatičku a neměli na ni. Přáli jsme si změnit 
zaměstnání, měli něco vymyšleno a nakonec vše dopadlo jinak. Kupodivu lépe. 

Tak nás napadlo, že bychom šli do správcovského bytu v sokolovně, manželka zde bude uklízet a starat 
se o tchýni a k tomu nějaký menší úvazek. K sokolovně je poměrně velká zahrada, chtěli jsme tam mít i 
slepice, já se poohlížel po práci učitele (namísto úředníka v Praze), chatu jsme zatím pustili ze zřetele. 

A začali postupovat podle plánu. Jenže se plán záhy hatil, o byt se ucházel i jiný zájemce. Byť jsme 
v hlasování uspěli, cítili jsme, že se to pár důležitým lidem nelíbí. Když jsme navíc zjistili celkové platby za 
byt, které byly asi o čtvrtinu vyšší než v našem současném bytě, a nemožnost vybudování 
bezbariérového přístupu, tak jsme to vzdali. 

V tom okamžiku se začaly dít věci. S bráchou jsme mámu ukecali k přestěhování k němu. Bydlí v přízemí, 
k nám do 3. patra máma nevyjde. Necelé tři měsíce jsme mámu vozili do „školky“ na aktivity do domu 
pro seniory a střídali se aspoň odpoledne a o víkendech. Samozřejmě větší a horší díl si užil brácha a 
především jeho žena. Poměrně brzy nám nabídli pro mámu pobyt v domově.  

Což nám na jednu stranu pomohlo, ale na druhou ze začátku přitížilo. Matka si dlouho zvykala a začala 
nám to vyčítat. Postupně se to usadilo, pak jsme prodali její byt, dostali jsme nějaké peníze, nějaké jsme 
měli a začali pokukovat po chatě. Pár jsme jich objeli, ale nelíbilo se nám to. Tak jsem si vysnil 
obyvatelnou chatičku, s velkým pozemkem, blízko do lesa, nedaleko od civilizace, aby tam bylo blízko 
koupání a ještě vlak.  

Najednou se tenhle sen stal skutečností. Pak jsem řešil své zaměstnání, chtěl jsem z Prahy a koketoval 
jsem s návratem k učitelskému povolání. Život mne naopak zavál mimo, dokonce mimo obor, který jsem 
znal a já už pár let po padesátce si začal s úplně jinou prací. Chtěl jsem malý kolektiv, dynamickou a 
smysluplnou práci. A také, aby mne obstojně uživila. I toto se mi splnilo. 

Nakonec žena začala studovat na učitelku MŠ, chtěla jít do školky učit. Na poprvé se to nepovedlo. Rok 
nato si řekla, že by mohla zkusit asistentku pedagoga (na půl úvazku) k dítěti s ADHD, a dala výpověď. A 
právě v době výpovědi se jí ozvala ředitelka MŠ, která ji předtím odmítla, a nabídla ji práci na celý 
úvazek. Další splněný sen. 


