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Úvod:  

Čtenářům svých blogů (a nejen jim) nabízím možnost si přečíst své blogy v jednom balíku. Kdo chcete, 
pusťte se do čtení.  

Kapitoly: 

Něco z přírody, ekologie a zemědělství 

Trochu filozofie 

Něco ze společnosti a politiky 

Cesty  

Ptákoviny 

Média 

Osobní 

To nevymyslíš 

 

Něco z přírody, ekologie a zemědělství 

Dvě čísla: 1240 a 3200 

To první je počet vyrobených aut v mladoboleslavské Škodovce za den, to druhé počet parkovacích 
míst u Centra Černý Most v Praze. 

Číslo týkající se Škodovky jsem se dozvěděl z emailu od kamaráda, toho druhého čísla jsem si všiml na 
billboardu cestou autobusem do Prahy.  

Zaujalo mě to. Obě čísla souvisí s růstem ekonomiky a obě jsou ukazatelem současného (kamsi se 
řítícího) světa konzumu a neustále rostoucí spotřeby.  

Denně se vyrobí tolik aut, jako je obyvatel v typické české větší vsi či městysi. Např. v obci, kde žije 
kolega Nádvorník, by mohl být novým autem uspokojen každý její obyvatel za jeden den výroby 
(někteří i dvěma). V mém městě by na to stačila cca týdenní výroba (5 a půl dne) a za asi 5 týdnů se 
vyrobí přibližně tolik aut, kolik je obyvatel Mladé Boleslavi. Samozřejmě, většina aut jde na vývoz, ale i 
sem se nějaká dovezou. I zde platí, že potřeby, přání i možnosti lidí jsou různé. 

A teď k parkovišti Centra Černý Most (CČM). Jeho kapacitu by zaplnily nové vozy ze Škodovky vyrobené 
za necelé tři dny. Přesto je 3200 obrovský počet a míst k parkování zdá se dost. Kolikrát v roce je 
parkoviště úplně zaplněno? A kolik těmi auty přijede lidí denně? Nevím, zda to někdo statisticky sleduje 
a vyhodnocuje. Díky závorám, lístkům na vjezdu a SW určitě nějakým způsobem jde vyhodnotit počty 
aut (minimálně se aktuálně sleduje počet volných míst). Ovšem s lidmi je to něco jiného, ti mohou jet 
MHD, na kole, či jít z blízkého okolí pěšky. Také v jednom autě může cestovat víc lidí. 

Zajímavější jsou ale i jiné otázky, které dle mého nikdo nesleduje, a ani nikoho příliš nezajímají. Kolik 
plochy je zabráno na asfalt? Kdyby tato plocha zůstala polem, kolik by se sklidilo obilí? Kolik upeklo 
chleba? Kolik by se, v případě pěstování píce, nakrmilo hospodářských zvířat a z nich „vyrobilo“ litrů 
mléka nebo kilogramů masa? Nebo v případě řepky řepkového oleje či bionafty? Na to už se nikdo 
neptá.  

http://jtichy.blog.idnes.cz/


Vím, jsou to otázky jak z normalizačních zpráv, nicméně nad ztrátou potravinové soběstačnosti bychom 
neměli jen tak mávnout rukou. Celkem si dovedu představit, že zemědělec dostane výplatu 
v naturáliích, ale dělník nebo manažer ve Škodovce? To už by připomínalo trochu zmodernizovanou 
variantu pohádky „Sůl nad zlato“ s názvem „Chléb nad auto“.    

A další otázka. Kolik steče přírodní vody po asfaltu bez užitku do kanálu? A někdy „obohacené“ o ropné 
látky. A pak se divíme, že neumíme zadržet vodu v krajině. 

Čísla jsou to vysoká, zajímavá a je za nimi ten (tolik vzývaný) hospodářský růst. Ovšem za jakou cenu, 
že? A to bychom tam měli i přičíst další náklady třeba na civilizační choroby (např. obezita, deprese, 
aj.) a řešení automobilových nehod.  

Když bychom všechno dokázali (či chtěli) započíst, asi by ten růst nebyl tak slavnej. Ono nakonec, proč 
asi rostou dluhy? Vždyť vidíme tu snahu zametat „nepohodlné“ pod koberec a odkládat nějaké 
rozumné, smysluplné řešení na „potom“.   

Zkrátka celé je to o tom, že v životě je vždycky „něco“ za „něco“. Něco získávám a něco jiného ztrácím.      

 

Jahody od Marušky 

Dcera koupila v supermarketu jahody, použila je do šampaňského a do zmrzliny. Nějaké si sezobla. 
Ochutnal jsem. Stačila jen jedna. 

Zbytek jahod byl v lednici několik dní a nikdo se ho ani netknul. Zatím na naší zahrádce rozkvetly jahody 
a doufáme, že přes řádění zmrzlých mužů nějaká úroda bude. 

Když máme sezonu a sbíráme naše jahody, musíme je okamžitě sníst nebo zpracovat do buchty, 
marmelády, jahodových knedlíků, příp. zamrazit. Protože jinak chytnou plíseň a musí se vyhodit. 

Ovšem předsezónní jahody ze supermarketu plíseň nechytly, za to chuti byly mdlé. Asi nějaká dobrá 
chemie. Připomnělo mi to ty vášnivé maminky, co protestují proti všem těm „éčkům“ (především 
konzervačním přípravkům) v potravinách. Jestlipak svým dětem nekupují ty jahody ze supermarketu 
vypěstované kdesi v EU a převážené k nám přes půl Evropy?  

A pak děcko, co je takto krmené jahodami mimo sezónu jak z pohádky „O dvanácti měsíčkách“, když 
pak má příležitost ochutnat jahůdky ze zahrádky (či z jahodové plantáže v ČR), na ně dostane alergii, 
protože mu jaksi chybí ty umělé chemické stabilizátory. Dobrá, alergii asi nedostane, nebo je příčina 
nejspíš jinde, ale „přírodní“ jahody už takovým dětem nemusí chutnat.  

Naštěstí rozhoduje vysoká cena, ještě se najdou pěstitelé jahod na zahrádkách a stále je oblíbený 
samosběr a v sezoně se na trzích objeví i ty pravé české jahody.     

Marušku poslala pro jahody macecha, která na ně zrovna dostala chuť. Jak to bylo v pohádce, víme. A 
dnes si skoro takovou pohádku žijeme, když můžeme mít jahody i v době, kdy u nás prokazatelně 
nezrají. Ale lepší je být trpělivý, protože, kdo si počká, ten se dočká. Je tu však i jiná možnost: vzpomněl 
jsem si vážení, na jahody mražený, v igelitu balený.  

Píseň, kterou zpíval Jirka Schelinger, je hodně stará a jestli se dají koupit dneska mražený jahody a 
odkud jsou, to nevím. Já je mám v mrazáku, ze svý zahrádky. 

 

Jak jsme jedli (ne)zdravě 

Dnes se hodně „spekuluje“ o přítomnosti škodlivých chemických látek v potravinách. Faktem je, že 
seznam škodlivin se rozšiřuje a že se v minulém režimu leccos zatajovalo.  

Máme na to kompetentní kontrolní orgány. Ty provádí kontroly, analyzují vzorky, publikují výsledky, 
informují, upozorňují, příp. i nařídí stáhnout závadné šarže potravinových výrobků z prodeje. Např. 
Státní zemědělská potravinářská inspekce, Státní veterinární ústavy a Ústav analýzy potravin VŠCHT 



v Praze disponují kvalitními přístroji a ještě kvalitnějšími odborníky. Osobně, i proto, že některé znám 
a měl jsem možnost s nimi spolupracovat a nahlédnout do jejich „kuchyně“ (laboratoří), jejich 
výstupům a výsledkům důvěřuji.   

Článkem se ale vrátím do poloviny 90. let a vzpomenu na zajímavé zkušenosti z té doby. Pracoval jsem 
v zemědělské oblastní laboratoři.  Našim regionem byly okresy Praha-východ a Nymburk. Částečně 
jsme obsluhovali i jiné blízké okresy. Prováděli jsme rozbory půd, krmiv, rostlin, naše agronomka uměla 
na základě laboratorních výsledků navrhovat správné dávky hnojení. Agronomové kolem Prahy byli 
skleslí: k čemu nám to je, říkali, my máme tak na hnojení dusíkem a to na třetinové úrovni než jsme 
dávali za komunistů. To se hnojilo 245 kg čistých živin na hektar, v polovině 90. let dali do půdy tak 90 
kg na hektar. Zajímavé je, že v Holandsku či Belgii se dávalo až 500 kg/ha. Jak je to dnes nevím a ani 
jsem po tom nepátral. Jen jsem před pár lety slyšel v lokálním rádiu rozhovor s místním ornitologem. 
Ten vyprávěl o tom, jak jeho kolega z Holandska, když uslyšel u nás skřivana, se podivil, že ještě někde 
v Evropě žijí. V Holandsku už je prý vyhubili. Jsem rád, že na toulkách v okolí toho skřivánka slýchám a 
vídám.    

V té době jsem získal ještě další zkušenost. Naprosto se věřilo, že potraviny ze Západu musí být 
zdravější, tj. neobsahují tolik škodlivin. Věděl jsem, že opak je pravdou. Měřili jsme pro Mochovské 
mrazírny obsah těžkých kovů: olova, kadmia a rtuti. Občas přivezli vzorek ze Západu. Naše norma byla 
cca 10x přísnější na limit rtuti a ani jedna mražená zelenina ze západní Evropy se do našeho limitu 
nevešla. Mochovští k nám posílali i zelináře, aby měli pod kontrolou i vstupní suroviny. Přesto v televizi 
ukazovali maminky, jak si z regálu berou mraženou zeleninu z Německa, či z Belgie, protože přece naše 
česká je nejen hnusná, ale určitě i „jedovatá“. 

Dnes už ani ta laborka, ani Mochovské mrazírny neexistují. Mochovskou zeleninu ale v supermarketu 
najdete. Vyrábí se samozřejmě někde v EU.  

Ještě jedna poznámka, která demonstruje rozdíl mezi Prahou (a jejím blízkým okolím) a ostatními 
regiony v oblasti zemědělství té doby. Měli jsme příležitost jet 2x za rok do okresu Plzeň-jih (u Přeštic) 
a ze tří tamních zemědělských podniků nabrat (a pak analyzovat) kolem 25 vzorků siláží a senáží. To 
jsme si mákli. Zatímco u Prahy byli zemědělci v těžké depresi a ani krmiva si nedávali moc analyzovat, 
když tak jen jeden vzorek z jedné jámy, že ostatní jámy založené ve stejném období na tom budou 
podobně, u Plzně chtěli na každé jámě dva až tři vpichy. A taky se chlubili, co si nového pořídili, bylo 
vidět, že jsou šťastnější. U Prahy byli naštvanější.  

Už tenkrát sedláci u Prahy plakali. Základem pro pozdější růst logistických a obchodních center, satelitů 
a developerských projektů byla likvidace státních statků. Jen v okrese Praha východ byly dva statky 
(Říčany a Klíčany) každý o výměře cca 5000 ha. Zemědělskou půdu v Praze ohospodařoval Státní statek 
Praha, byly nějaké restituce, ale pak se vesele spekulovalo. Kdo měl informace, byl u zdroje a neměl 
zábrany, nemohl prodělat. Kolik plochy kvalitní orné půdy padlo na oltář zisku „vyvolených“? Asi 
hodně.  

A jak jsme vlastně jedli? Myslím si, že zdravěji, protože přirozeněji. Ponejvíce jsme jedli tady 
vypěstované, vyrobené a zpracované potraviny. Kéž bychom se k tomu dokázali vrátit, k tomu 
voňavému domácímu českému chlebu. Možná již obracíme, o čemž svědčí oblíbenost farmářských trhů 
a prodeje ze dvora. Také se chová víc slepic, ovcí a koz. Aspoň mi to tak připadá a mám z toho radost. 

 

Jak měla na mále fenka, co vypadá jak liška a jak mi to změnilo plány 

Kolega Pavel Vrba mně připomněl příběh ze života s naší fenou, který spadá do rubriky „to nevymyslíš“. 
Máme fenku japonské rasy shiba inu, která je výrazem podobná lišce. 

Manželka nejprve naléhala a já dva roky odolával. Zkoušel jsem to místo psa se třetím děckem. Ale to 
neprošlo, neboť žena postupovala ze zajištěné obrany (antikoncepce) a tak mohla neustále vymýšlet 



rafinované útoky a přibrala si posily (děti). A tak jsem nakonec podlehl a psa povolil. A na jaře 2007 
jsme si roztomilé zrzavé štěňátko „jakolišky“ přivezli domů. 

Na psa v rodině jsem si zvykl a mám ji docela rád, byť jsem poslední v pořadí. Dá se s ní chodit na dlouhé 
procházky, se psy se moc nekamarádí, jinak je celkem klidná a delší čas dokáže prospat. Panička ji 
samozřejmě miluje nejvíc, ale do postele ji nepouští. Avšak na zemi u postele na manželčině straně 
stráví pes kolikrát větší část noci.  

Přesto výjimka nastala a fenka strávila v manželčině posteli pár dní. Před čtyřmi lety z ničeho nic byla 
apatická a museli jsme ji snášet i ze schodů. To bylo ve středu. Tenkrát jsem učil na ¾ úvazku a měl 
čtvrtky volné. Shodou okolností měl ten den přijet syn ze školy z Hradce domů, resp. vlakem do Lysé n. 
L., a protože mu nejel autobus, měl jsem v plánu pro něj dojet. Večer jsem měl jít na zasedání 
Zastupitelstva, neboť jsem byl tenkrát právě v tom jednom volebním období zastupitelem. Vše krásně 
naplánováno, jenže doma apatická fena a také starostlivá dcera, která ten den neměla školu. A panička 
samozřejmě volala, co „liška“? A hnala nás k veterináři.  

V našem městě měl až odpoledne a tak jsme se rozhodli dojet na novou kliniku do nedaleké obce. 
Veterinářka ji vyšetřila, oznámila nám, že bude muset na operaci a budou jí muset vzít dělohu. Tak jsme 
strávili dvě hodiny na kapačkách, já pak měl jet pro syna k vlaku, pak na Zastupitelstvo a žena od 19 
hod. s fenkou na operaci. Tak jsme byli domluveni.  

Jenže zase do toho hodily vidle České dráhy. Blížil jsem se k nádraží a tam spousta autobusů. Mé 
podezření, že jde o náhradní dopravu, se záhy potvrdilo. Také tušení, že rychlík z Hradce byl 
v Nymburce odkloněn přes Poříčany, se ukázalo jako pravdivé. A tak jsem zavolal synovi: „kde seš?“. 
„Už jedu z Nymburka, za chvíli jsem v Lysý“. „To nebudeš, poslali vás odklonem přes Poříčany“. 
„Koukám, že je to tady takový divný, právě projíždíme nádražím … Český Brod“. „Vystup v Praze-Libni“, 
jedu do Prahy, ale budeš tam muset na mě chvíli počkat“.  

Pak jsem ještě zavolal kolegovi, že Zastupitelstvo opravdu nestíhám a manželce, že snad dorazíme se 
synem před sedmou, naložíme psa a hurá na operaci. Tohle už vyšlo. Odevzdali jsme psa, dojeli se 
domů najíst, umýt. Asi v jedenáct v noci veterinářka volala, že vše je v pořádku, že se pacientka 
probudila, ale že strašně vyje a kňučí, jestli můžeme přijet. Tak jsme ovázanou pacientku s límcem 
přivezli domů, žena ji ustlala ve své posteli, vzala si v pátek dovolenou a věnovala se psí rehabilitaci. A 
já po bláznivém dnu si rád odpočinul v práci.  

Naše „liška“ si ještě užila domácí pooperační péči, pomalu se zotavila a začala být jako dřív, ovšem bez 
té dělohy. Tak snad nám ještě nějaký čas vydrží. 

 

Nech brouka žít!  

Do názvu jsem si tentokrát vypůjčil repliku, kterou zpívá Juraj Kukura v Trháku. Ale dál už se budu 
věnovat broukům (a jiným živočichům), respektive jejich prostředí. Louky a pastviny mizí, 
přinejmenším v okolí Prahy.   

Ale aspoň ještě máme parky, zeleň, chráněná přírodní území, takže nějaký životní prostor pro malou 
živou havěť se zatím najde. A co zahrady? Zahrady jsou. Dnes jsou většinou dílem zahradních 
architektů, řekl bych povrchně krásné, ale spíše umělé. Chybí jim duše.  

Naše zahrádka je taková, jak to říct? Trošku „divoká“, užitková, okrasná a přírodní zároveň. Máme 
záhonky, kde nám rostou užitečné rostliny jako jahodník, rajče, pórek, hrách, cibule, brambora, dále 
keříky a stromky plodící rybíz, angrešt, jablka. Také (ne nijak užitečné, ale o to více krásné) květinky, 
skalku a pár užitečných bylinek. Máme tam i malé jezírko a kolem ty okrasné keříky a túje, nakonec i 
malou chatku (velikosti boudy na nářadí) na schování před deštěm. 

To vše je propojeno trávou, v níž najdete sedmikrásky, pampelišky, mech a mnoho dalších rostlin. Trávu 
sekáme. Srpem už to nedám (díky své lenosti a srpu tuposti), na kosu je to malá plocha a tak používám 



mechanizaci (benzinovou strunovou sekačku). Trávu sekám pravidelně a na etapy, tj. nikdy nejsou 
posečené všechny plochy v jeden okamžik. Soustředím se hlavně na cestičky mezi záhonky a 
minináměstíčka u stolku s lavičkou a ohniště. Na svahu nad chatkou nechávám trávu vyšší, aby si to 
broučci užili. Mají tam v okolí skalky takovou miniloučku. Po nekonečném vytrhávání plevele, sekání, 
rytí, hrabání, zalévání, přichází odměna ve formě úrody, tu je něčeho více, něčeho méně.  

Ale je tu k dispozici i jiná odměna: po práci se zastavit, dát si kafe a jen se tak dívat, na motýly, čmeldy, 
včelky, sem tam střevlíka. Pozorovat ptáčky, co třeba pijí z jezírka. Viděli jsme tam pít i ježka. Pravda, 
občas se nějaký brouk utopí, dokonce i pták. Ale to je život. Jednou jsme našli pod vanou i malého 
hádka. Tipli jsme ho na užovku podplamatou (obojkovou i zmiji jsme vyloučili). Kvůli sousedce (která 
z něho hysterčila) jsme ho radši převezli jinam. 

Zkrátka na té naši zahrádce to žije, a taky voní. A jak to pak chutná! Na to je však času dost, teď jsme 
v čase pučení, rašení a růstu.    

Tímto zároveň přeji Matičce Zemi k dnešnímu svátku více lidí, co nejen nechají brouka žít, ale také 
nebudou ničit jeho (a vlastně i své) životní prostředí. 

 

Plánovači naplánují Eurolouku a příroda si udělá to, co sama chce 

Možná se mýlím, ale spíš ne. Malý kousek za městem u nás vzniklo dílo nazvané „Revitalizace nivy 
Jizery“. Je to sice dílo „umělé“, ale přírodě velmi blízké. Rád se tam procházím a sleduji určité změny.  

Když se dílo budovalo, bylo příliš sucho a tak asi mnohé, původně zaseté rostlinky nevyklíčily a následně 
hnědé plochy země začaly zarůstat nájezdovými plevely prvního sledu, jako jsou lebedy, pelyňky, 
pcháče, apod. 

Dílo je zejména určené jako přirozený záchyt případné velké vody, je v místech, kde si řeka při 
povodních sama razila cestu a párkrát změnila tvář zdejší lokality.  

Dvě jezírka, mezi nimi meandrující potůček a napojení na „staré“ tůně, pomáhají udržet vodu v krajině, 
pravděpodobně dokáží pomoci i při velkých povodních a zvyšují příměstský rekreační potenciál. Lidé 
se tu procházejí se psy, s kočárky, běhají či jezdí na kole. Postupem času vyrostou stromy, promění se 
rostlinná a živočišná skladba luk.  

To už asi žádní úředníci řešit nebudou a doufám, že to nechají na přírodě, protože ta, jak vidno z fotek, 
si dokázala poradit. Dnes to vypadá úplně jinak než po otevření, druhová skladba rostlin je už bohatší 
a kdo dnes pozná, co zasadil „euroúředník“ a o co se postarala „matka příroda“?  

Já to určitě nepoznám a je mi to fuk, mám radost z dívání, protože to tady také obohacují ptáci, žáby, 
motýli… A tak se tu kochám a vnímám, jak se lokalita proměňuje. Ještě před dvěma týdny tu bylo 
červeno z vlčích máků, předtím se to žlutilo ohnicí, dnes se to bělá heřmánkem a jaká barva převáží za 
týden a pak….?  

Možná to na někoho působí neesteticky, divoce. Možná i architekt, který dílo navrhoval, by kroutil 
hlavou… Mně se to líbí, je to taková biologicko-ekologická laboratoř. Škoda jen, že se na to, co tomu 
říká, nemohu zeptat nějaké žáby, modráska nebo straky.  

 

Umřel nám Gorbačov 

Abych se vyhnul spekulacím, přiznávám, že nejde o bývalého sovětského vůdce. Ten doposud žije, 
aspoň si nejsem vědom, že bych zaznamenal zprávu o jeho smrti.  

Naopak jsem si všiml, že se mluvilo i o tom, že Michail Gorbačov měl navštívit Prahu, ale z návštěvy 
sešlo. Ten, o kom píšu, je pavouk, sklípkan. 



Takový malý pavouček to byl, když jsme si ho přivezli, několikrát se svlékl z kůže a vyrostl z něj takový 
malý obr, co se nevešel na dlaň a jednou za čas si k obědu dovolil malou myšičku. Ty jsme mu kupovali, 
příp. odchovali. Pavouk se o ně dělil s hadem.  

Syn mu začal říkat Gorbačov, zeptali jsme se proč a on na to, že ho tak pojmenoval kamarád, jemu se 
to líbilo a tak to zůstalo. Já vlastně ani nevím, jestli to byl on nebo ona. Už se nám stalo u jiných zvířátek, 
že byli pojmenováni obráceně. U želvy, kdy se to ještě nedalo poznat, zvolil syn neutrální(ho) Káju. 
Nakonec z něj nevyrostl ten Kája, ale ta Kája. 

Ale zpět k pavoukovi. Ten (nebo ta?) vzbuzoval respekt, do ruky si ho vzal jen syn, já tedy raději ne (a 
ani žena a dcera vůbec). Zajímavá byla odpověď syna na otázku: „není náhodou jedovatej?“ „Je, ale jen 
do kila“. To znamená, že jed je nebezpečný jen pro živočichy do hmotnosti jednoho kilogramu. Takže 
nám dospělým lidem se nemůže nic stát. Přesto jsme se na něj raději koukali přes sklo. 

I dnes se na něj můžeme koukat přes sklo. Místní sklenář obdržel nezvyklou zakázku. Zasklít Gorbačova. 
Údajně se jim do toho moc nechtělo, ale nakonec se toho skvěle zhostili. 

 

Vězni pasou daňky  

Člověk se nejdřív musí prohrabat balastem šílených zpráv, aby nakonec našel nějakou tu povzbuzující 
a lidskou. Navíc je ta pozitivní zpráva i o zvířátkách. 

O zvířátkách, tedy ptácích a konkrétně slavících bylo již napsáno mnohé. Někteří slavíci zpívají falešně, 
ten zlatý a český už by se mohli dát vycpat. Také nějak moc zapáchají. To ti slavíci z Madridu, to je jiný 
kafe, těm to i ve zralém věku zní fešně. I ten Máchův slavík, co svou lásku růži pěl, uměl za srdce vzít. 
Ale pojďme na jiná zvířátka. 

Ovce a daňky. U věznice v Jiřicích jim postavili oboru a vězni se o ně starají, krmí je, opravují ploty a 
dokonce jim pěstují krmivo. Viděl jsem reportáž v televizi, všichni si to pochvalovali od ministra 
spravedlnosti přes ředitele českých věznic až po vězně, kteří se o zvířata starají.  

Na nich byla ta radost znát nejvíc, jsou venku, vykonávají zajímavou práci a ještě si vydělají pár peněz. 
Jiřice mám kousek od domova. V těch lesostepích po sovětských vojácích se v oborách prohánějí zubři, 
divocí koně, pratuři. Už jsem tam viděl samozřejmě divočáky (což je dnes běžné), srnky, ale i muflony 
a lišku.  

Nyní máme blízko i daňky. Je to také zajímavý projekt. Jestli se jednoho dne začnou zavírat nekorektní 
pisálci (jako já) do vězení, hlásím se do Jiřic, chci pást ovce a daňky!  

Tak to, prosím, milý soude, vezmi v potaz. Přiznávám se totiž bez mučení, že nesouhlasím s moderním, 
politicky-korektním, multikulturně-genderovým výkladem Bible, totiž že Bůh je lesbická černoška 
muslimského vyznání.  

Až tedy nade mnou vyřkneš ortel, milý soude, nech mne odpykat si svůj trest s daňky. A dovol mi, 
prosím kytaru, abychom si mohli společně zahrát a zapívat písně Wabi Daňka. 

 

Trochu filozofie 

Kdo by chtěl být otrokem?  

Jsem přesvědčen, že na tuto divnou otázku bude odpověď naprosté většiny lidí jasná. Snad jen ve 
Slovinsku by si to většina lidí mohla přát. Slovo „otrok“ ve slovinštině znamená „dítě“ a vrátit se do 
dětství občas toužíme všichni. 

Jsme, ale doma a víme dobře, co v češtině „otrok“ znamená. Říká se, že nejlepší a nejvýkonnější otrok 
je takový otrok, který si myslí, že je svobodný. Není si postavení otroka vědom.  



Za otroka totiž považujeme člověka nesvobodného, o němž rozhoduje někdo druhý. Z dějin známe 
otroky spoutané v řetězech, bičované za neplnění úkolů, nemající žádná práva. To vše vývoj civilizace 
odstranil (tedy v té naší části světa). Zde jsme lidumilové, žádné otrokářství. To jsme již dávno zrušili. 
Jsme lidé svobodní, máme svobodnou vůli se rozhodnout. 

A možná právě proto, se mnozí z nás stávají otroky jaksi dobrovolně. Že to není pravda? Tak si schválně 
každý sám za sebe odpovězte. 

Jsem otrokem svého auta? Podléhám snadno reklamě a hned si běžím tu úžasnou věc koupit? Musím 
být za každých okolností online a mobil nikdy nevypínám a mám ho vždy při sobě?  

Říkáte si často: nemám čas, nemám moc peněz, musím makat, musím mít, musím být první, musím se 
dívat na zprávy, abych byl v obraze, nesmím polevit, nesmím prohrát…..?  

Asi každý najde ve svém životě něco příp. někoho, čemu nebo komu otročí či otročil. Jezdíte si autem 
200 metrů do trafiky koupit cigára? Nejsou v tom případě pány nad Vámi auto a cigarety? Každý den 
jezdíte stejnou trasou do práce autem a trávíte půl hodinu v zácpě, přestože víte, že „sockou“ je to 
rychlejší? Prostě musíte jet za každou cenu autem. A cítíte se nesmírně svobodně, že jo.    

Jste pánem svého času, nebo je mottem Vaší cesty životem geniální Svěrákův text písničky 
z večerníčku: „Chvátám, chvátám, nemám chvíli klid, já tam, já tam, dávno už měl být“?  

A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Otročíme, ne že ne (penězům, konzumu, kariéře,…) a 
dobrovolně. A ještě se vymlouváme na to, že tak to je prostě normální, je to zkrátka požadavek doby.  

Jistě jsou případy, kdy jeden dělá něco, co druhý považuje za otročinu. A tak jeden rád pracuje na 
zahrádce, zatímco druhý by tuhle otročinu v životě nedělal. Ale to je jiné téma, co přináší člověku 
radost, nepovažuje za otročinu. 

Přestáváme být lidmi, stáváme se lidskými zdroji. A zdroje se po čase vyčerpají, je třeba je nahradit. 
Pak se plní ordinace psychologů, lékařů, poradců a koučů vyčerpanými lidskými zdroji. A pán (systém, 
Matrix) nabídne řešení: „na, vem si prášek“. Tak už v tom zase lítáme, jen otročení kariéře jsme 
vyměnili za otročení medikamentům, příp. drogám… 

Je z toho cesta ven? Je a je poměrně jednoduchá, stačí nejít proti sobě, proti své přirozenosti. Vrátit se 
do rovnováhy, harmonie, tzn. najít si „zlatou střední cestu“. Zastavit se, popřemýšlet, pochopit a 
rozhodnout se jak dál. Co ve svém životě změnit, abych byl pánem svého života já sám. Jenže té zažité 
role otroka a oběti se člověk strašně těžko zbavuje. 

 

Hrajeme s „cinknutými“ kartami?  

Člověk nemusí být ani mudrc, ani bůhvíjaký intelektuál, aby si uvědomil, že svět je jaksi obrácen „vzhůru 
nohama“, tedy hlavou dolů. 

Ovšem jaký svět? V tom skutečném reálném světě vše funguje: ráno vyjde slunce, večer zapadne, 
střídají se čtyři roční období (počasí tomu někdy neodpovídá), nicméně rovnodennost a slunovrat 
přicházejí pravidelně. Přírodní zákony nedokáže zrušit ani Evropský parlament, ani Americký kongres a 
ani Ruská duma. 

Ale pojďme do té naší „virtuální iluze“ euroatlantického světa, kterou spoluvytváří mediální scéna. 
Jsme denně „krmeni“ informacemi, dezinformacemi, propagandou. Zdá se nám to někdy až 
neskutečné, jak je překrucována skutečnost. Díváme se na to každý z jiného úhlu pohledu a máme 
tendenci reagovat. Aspoň, že tohle můžeme. A teď k těm kartám.  

Karbaníkem jsem nebyl, ale poměrně dost karetních her jsem uměl. Včetně té, kde nepotřebujete umět 
číst, psát, počítat. Jen šikovné ruce, stavíte totiž domeček z karet. Nejde to donekonečna, jedna karta 
je ta poslední, co celou stavbu zbortí. A ten, komu to spadlo, padá do „záchodu“. V životě si některé 
„karty“ můžeme svobodně vybrat z „balíčku“ (partnery, přátele), jiné už máme dopředu rozdány 



(rodiče, sousedi). V průběhu „hry“ (života) si můžeme partnery a přátele měnit, můžeme vyměnit i 
sousedy, pokud se přestěhujeme.  

Vlastně podobnou hru hraje společnost, národ, státy, celá planeta. Já jsem si hrál na socialismus, na 
normalizaci. Když už ty karty byly tak „cinklé“, že hráči, co hráli spolu, si přestali věřit, domeček z karet 
se zhroutil. Najednou tu byla jiná hra, pravidla si utvářela za pochodu a tak jsme si začali hrát na 
budování kapitalismu. Mezitím nám zmizel „dirigent z Východu“, ale jeho místo nenápadně zaujali další 
dirigenti. To by tak hrálo, abyste si hráli sami. Tak si teď hrajeme na písečku EU a už se hádáme o 
bábovičky. A máme strach z toho, že i tento domeček „z karet“ spadne. Jestli v hráčském doupěti 
nevymění ty „cinklé“ karty, tak asi jo. Ale v tom případě se bude hrát další hra, a máme šanci, že 
vymyslíme lepší pravidla. 

 

Děti se hýbat nechtějí nebo nemohou? 

Pomalu nastupuje období „obžerství“, kdy se přibývá na váze, a aby se váha vrátila aspoň tam, kde byla 
předtím, chce to se hýbat. Když jsme byly dětmi, tak jsme trávily spoustu času pohybem venku při 
spontánních hrách.   

Dnešní děti tráví život ve virtuálnu s mobilem či počítačem. Vyvstává otázka: jak dostat děti do 
tělocvičen (či na hřiště) a přimět je k pohybu? Otázka, na níž odpovědět, není snadné. Hledá se způsob, 
jak zaujmout.  

Zdatnost dětí je totiž velmi slabá, resp. značně nevyrovnaná. Dnešní děti hůře koordinují pohyby, 
mnohým dělá problém obyčejný kotoul, cvičení na hrazdě či přeskok přes kozu si někteří tělocvikáři 
netroufnou po dětech ani požadovat. Kde hledat příčiny tohoto stavu?  

Nejvýznamnější roli má příklad a přístup rodičů. Tam, kde rodiče sportují, se dá předpokládat, že kladný 
vztah ke sportu získají i děti. Pokud se sport dělá jako zábava, čili pro radost, ovlivní to člověka na celý 
život. Pokud jsou rodiče příliš ambiciózní a dítě nemá ani talent ani vůli ke dřině, je to 
kontraproduktivní, dítě se může zaseknout, vzbouřit se a na sport zanevřít. Je jasné, že určitá část dětí 
se bude zabývat výkonnostním sportem a ti, co u toho vydrží, se mohou sportem i živit a proslavit se. 

Ale co s dětmi, které vyrůstají v nesportovních rodinách, či získávají ke sportu nechuť či přímo odpor. 
Děti, které ze začátku chtěly sportovat, ale nemají na to, jsou neobratné, neohrabané a někdo jim ten 
sport znechutil. Zpočátku chodí do oddílu, trénují s ostatními, ale nejezdí na zápasy, soutěže a turnaje 
až se postupně vyčlení z kolektivu. A to je škoda. Nemělo by vadit, že nejsou tak dobré a je třeba jim 
nabídnout pohybovou aktivitu, která je neodradí a naopak motivuje. Kde takovou aktivitu hledat?  

Např. v Sokole, nebo tam, kde se cvičí a sportuje pro radost z pohybu. Dobrý je i skaut, turistický oddíl, 
apod. V Sokole zpravidla může dítě získat potřebné pohybové návyky, naučit se správnému držení těla, 
věnovat se všestrannému pohybovému rozvoji bez jednostranné zátěže. Pod vedením školených 
cvičitelů a trenérů naplňovat tak hesla „sportem ku zdraví“ a „ve zdravém těle, zdravý duch“. 

Jak motivovat děti a jejich rodiče, aby to nevzdávali? Třeba společným pohybem. V naší sokolské 
jednotě každoročně (na konci května) pořádáme „pohádkový les“ (po každé na jiné téma). Děti plní 
úkoly, dostávají odměny, se svým rodičovským doprovodem ujdou sedm kilometrů a ani si nestačí 
postěžovat, že by je bolely nožičky. Geniální je většinou jednoduché.  

Chce to si hrát, vyzkoušet si něco nového, neobvyklého, zažít něco příjemného a přitom se nenásilně 
pohybovat. Jen se rodiče nesmí bát děti do Sokola (nebo jinam) přivést a pohyb jim „nezakazovat“. 
Tam, kde to jde, je nechat jít pěšky, nechat lítat venku, nechat vylézt na strom.  

Sám jsem měl volnost pohybu, dal jsem prostor volnosti i svým dětem. Šlo to. Tam, kde sáňkovaly, to 
už dneska nejde. Změnilo se to.  

Změnili se i rodiče, pod vlivem strachu se všeobecně propaguje pocit bezpečí a jistoty, a rodiče nejsou 
schopni tu volnost pohybu a svobodu dopřát svým dětem. Hodně se jich bojí. Jaká škoda. 



A tak mne napadá, co kdybychom si dali do nového roku neobvyklé předsevzetí, resp. ze srdce si přáli 
přestat se bát. To se pak žije opravdu líp! 

 

Dvacet procent, pamatujme si to! 

Prý se všichni shodneme tak asi z dvaceti procent. Je to moc, nebo málo? Nemá smysl to nějak 
rozebírat, stačí si to uvědomit a naučit se s tím žít.  

Protože to je ta lidská různorodost a v podstatě je to krásné, že máme každý jiné vnímání, jiný úhel 
pohledu na širokou škálu věcí. 

Asi nejvíc se shodneme na počasí. To je také nejoblíbenější počáteční téma rozhovoru, když si začnou 
povídat neznámí lidé. A u toho počasí se lidé dokáží shodnout na tom, že svítí sluníčko a je jasno, nebo 
že prší, sněží, fouká vítr. Ale už se neshodnou, zda je to dobře nebo špatně, zda je polojasno či 
polozataženo. Zda prší, sněží či fouká hodně nebo málo. Téměř všichni ale uvítají ochlazení a déšť po 
dlouhém období vedra a sucha (a naopak).  

Pak občas neznámí lidé začnou spolu mluvit při nějakém společně sdíleném zážitku, který se děje „tady 
a teď“, např.: vlak stojí v polích a nabírá zpoždění. Lidé to berou jako fakt (shodnou se na tom, že vlak 
stojí) a nějak vzniklou situaci řeší. Nejprve čekají, zda se vlak pohne a někdo jim řekne, co se děje a jak 
asi dlouho tam budou stát, zda na ně počká přípoj, apod. A pak může dojít i na to, kdo pro ně přijede 
či kde přespí. Občas má člověk šanci seznámit se při té příležitosti se zajímavými lidmi, protože to 
sdílené „neštěstí“ nějak lidi spojuje.  

Vnímání krásy a umění je také rozdílné. Shodneme se, že vidíme hezkou mladou holku. Ale pak „řešíme 
detaily“ jako nos, vlasy, oči, prsa, boky, zadek, nohy a tady se budeme lišit, ač se nám všem líbí. To už 
jsou ty naše různé úhly pohledu.  

Samozřejmě, že ta různorodost se týká i témat jako je politika, společnost, média, světové problémy, 
atd. Podle hesla „vrána k vráně sedá“ se scházíme (třeba virtuálně) a těší nás, že se s někým shodujeme 
více, třeba i přes 80 % (to už je fakt krása). Můžeme patřit do více skupin a s jedním a tím samým 
člověkem se v něčem shodneme a v něčem ne. Pokud třeba na názorovém oponentovi (např. tady na 
blogu) dokážeme ocenit smysl pro humor, jedinečný styl psaní, nebo jedno zajímavé téma, které máme 
společné, je to v pořádku, můžeme si zachovat nadhled. Máme zde možnost svobodné volby: můžeme 
dát karmu, většinou můžeme diskutovat, ale můžeme využít i příležitost mlčet, nečíst, odejít.  

„Ze všeho nejhorší jsou trpaslíci“, říká děd vševěd v Cimrmanově pohádce, já jako nejhorší vnímám 
fanatiky a je úplně jedno komu a čemu tak fanaticky fandí. Ti pak na svých oponentech (protivnících) 
nenechají „nit suchou“ a ve jménu svého názoru (který pokládají za jediný možný správný) si s tím, kdo 
to vidí jinak, okamžitě vyřizují účty (např. ve virtuální diskusi).  

Určitě je můj pohled subjektivní, ale řekl bych, že nejčastěji tu „mínusují“ ti, kteří tu nejhorlivěji brání 
tu jedinou správnou (ideologickou) „pravdu a lásku“. Přiznávám, mohou mít (a jistě i mají) v něčem 
pravdu a já se mohu mýlit. Co se však týče „lásky“ je v jejich případě často pouze jednosměrná a vůči 
druhé straně neuplatňovaná, tam lze spíše nalézt nenávist, či přinejmenším pohrdání. A láska snad má 
být univerzální. I dalajláma vyzývá mít rád svého nepřítele, protože to je, na rozdíl od mít rád přítele, 
opravdová výzva. Dobře, nosiči tibetských vlajek toto splňují v případě muslimů, ale proč stejný přístup 
neuplatňují vůči svým vlastním bližním, kteří jsou v jejich očích „pomýlení“? Nakonec je jedno, čeho je 
kdo obětí, zda strachu, nenávistné ideologie, manipulace, propagandy, vymývání mozků. Často se 
právě oběť stává agresorem a v případě migrantů je ta výměna rolí vidět. Bývalí agresoři (kolonizátoři) 
se stávají oběťmi migrantů a vlastních, od života odvrácených, elit. A oběti (chudoby, válek a islámu) 
se zde stávají agresory.   

Osobně mám rád lidi, co tu lásku a pravdu opravdu žijí. V případě zdejších blogerů  je to vidět na jejich 
textech a lze to vycítit, protože takový text pohladí duši. Člověku pak přečtení udělá radost, zpravidla 



vlídně poděkuje a dostane vlídnou odpověď či aspoň malé bezvýznamné plus od autora. A je pravda, 
že jako autora mne to potěší i obráceně.  

 

Jak je těžký mravenec?  

Představte si velkou tlustou větev, která je pár metrů nad zemí, z níž je hezký pohled dolů a zároveň 
přehled, co dělají ti dole. Nahoře na větvi sedí král, v našem případě lev. Aby mu tam nebylo smutno, 
přizve si pár lvic. 

Pak přijdou lvíčata a je třeba nějaké to služebnictvo, co nahoru dochází, ale navečer se vrací dolů 
(takové ty šedivé myšky). Pak jsou třeba nějací rádci, co pomůžou s vládnutím. Tak se na větev nahrnou 
takoví ti slizouni, hadi, krysy, slimáci a chameleoni. A na větev vzhlíží i další, kromě vychytralých opic, 
také lenochodi. Žirafám je to jedno, ty mají přehled samy o sobě a žijí si na vysoké noze a nemusí 
natahovat krk. 

A dole se maká, co jen pilných včeliček, mravenečků a ptáčků zpěváčků se lopotí, aby se ti na větvi měli 
dobře. Co kdyby se na tu větev chtěly vydrápat ovečky? Ty lze zastrašit, povoláme vlky. Tak to docela 
funguje, rozděl a panuj a ostatní drž zkrátka, ať se hezky bojí, nepřemýšlejí a makají. Jak přibývá zvířat 
na větvi, tak vlci na to už dole přestávají stačit a pomoct jim musí hyeny.  

Jenže u slonů a medvědů to neprojde, ti jsou silní a chtějí taky na větev. Ta větev je silná, i toho slona 
udržela. Co se to však dole děje?  

Zajíci odcházejí, za nimi lišky a hodně ptáčků odlétá zpívat jinam. Sovy už nechtějí učit ta zhýralá, 
rozmazlená mláďata z větve a některé se rozhodly sehnat si nějaké to živobytí u svobodných a 
pracovitých zajíců a chytrých lišek. Dokonce buvoli i voli stávkují (prý více píce republice), už není co 
přežvykovat. Jak to jen vyřešit? Sebereme prasatům žito a nějaký čas to ještě udržíme.  

Už i jezevce to přestává bavit a přemýšlejí, zda zůstat či odejít. Na větvi je z toho docela panika (kdo na 
nás bude pracovat?), až jedna lstivá kolčava dostane nápad: pozveme bezobratlé, těch je hodně, ti nám 
pomohou. Aby se sem dostali, přes vodu jim pomohou chobotnice. Pozn.: to už je moc na jednoho 
starého nemocného jezevce, který tedy umí mluvit a taky se domluvit i s tygry z tajgy a asijskými draky.   

A pak se rozhodne jeden mravenec vylézt na větev. Už toho lopocení má chudák dost a chce si taky 
pansky užít. No co, jeden unavený mravenec, co skoro nic neváží, ten nás přeci neohrozí, říkají si na 
větvi.  

Jenže mravenec dosedne na větev a ta se pod jeho tíhou zlomí. Teprve poté si všichni ti polámaní spadlí 
z větve, lámou hlavu, kdy nastal bod zlomu? Jak to, že se to celé zlomilo pod nicotným mravencem?  
Ta otázka je naprosto zbytečná a taktéž exaktní odpověď na ni. Spíš je zajímavé ptát se na to, proč 
jenom někteří tušili (či věděli), že ta větev prostě prasknout musí. Obzvlášť po tom, co z větve tiše 
odešla moudrost a laskavost, a usadila se zde chamtivost s leností. To by mělo být každému zvířátku 
jasné. A přece těch, co k těm na větvi přestali vzhlížet a šli si žít po svém, bylo málo.  

Jo, nemusíme vzhlížet nahoru ani s cílem se na tu větev dostat, ani proto, že nadávat na ty, co za 
všechno můžou, je tak snadné.  A vůbec nemusíme čekat na Godota a můžeme žít po svém, spoléhat 
se především sami na sebe a navzájem si pomáhat. A těm na větvi nevěnovat pozornost.  

Fakt je to osvobozující, věřte zajícům (kdo uteče, vyhraje) a liškám, těm chytrým kmotrám 
bystrouškám. 

 

Jak si jedni vytvářejí dojmy a druzí to berou osobně 

Snažím se nevytvářet si domněnky a radši se zeptat. Také si už nějakou dobu neberu věci osobně. Chci 
být pokud možno rozumný a zároveň žít s citem. V reálu se celkem daří.  



Pak člověk vkročí na virtuální kolbiště, pozoruje to hemžení a občas se diví, jaké např. zde na blogu se 
vedou vážné slovní souboje. Chtělo by to tu atmosféru trochu odlehčit. 

Přijde mi, že čím dál víc nacházím moudrost v „úsměvu idiota“, co se „nepere“, jen se tak blbě usmívá, 
a tím bere bojovníkům „za názor“ a „proti názoru“ vítr z plachet.   

Dojem se vytváří velmi snadno. Stačí třeba říct, že si ve své kanceláři (nebo doma) vyvěsím portrét 
prezidenta Havla. A někteří už „vědí“ že jsem ten lživý a nenávistný havloid. Když řeknu, že fotografii 
Havla bych si na zeď nikdy nevyvěsil, najdou se mnozí, kteří jsou přesvědčeni, že mi na stěně visí Zeman 
či Klaus. 

Tak se zeptejte, nebo se přijďte podívat, co mi visí na stěně. Chci se dívat na něco, co považuji za krásu, 
to je pro mne příroda, krajina, zvířata, architektura a ženy.  

Když řekne profesor/páter Halík, že se v Americe nesetkal s nikým, kdo by nevolil Hilary, pak jen mluví 
o svém vnímání světa. Pohyboval se asi mezi vzdělanci na univerzitách a nejspíš ve velkých městech 
jako např. New York. Kdyby trávil čas na nějaké farmě v Coloradu, možná by tam nějakého Donaldova 
voliče potkal.  

Slyší-li našinec na vsi takováto moudra a vezme si to osobně, je u něj pan Halík za blbce a povýšence 
k tomu. Přitom pan Halík vyjádřil jen svoji domněnku a možná ani netušil, že by mohl někoho urazit. 
Mohlo mu to jako inteligentovi dojít, ale asi už ztratil cit, když se s „venkovskými balíky“ léta nepotkává. 
Nebo je opravdu považuje za „nevzdělanou lůzu“, kterou je třeba vést a neustále vzdělávat (poučovat). 
Co já vím, musel bych se ho zeptat a také těch „balíků“ jestli se cítí poníženi.  

Nedávno dostal režisér a herec pan Jan Kačer vyznamenání, které si nepochybně zaslouží. Z rukou 
prezidenta ho převzaly jeho dcery. Nechtěl (nebo se bál) ho převzít osobně. V jeho branži byla 
vytvořena taková atmosféra, že kdyby vyznamenání převzal osobně z rukou „toho“ prezidenta, dali by 
mu to všichni sežrat a na milost by ho nevzala ani klika od dveří divadelní šatny.  

A to je právě to, co mi vadí, vytváření takové hysterické atmosféry v médiích. Zajisté Václava Havla 
nelze porovnávat s Klementem Gottwaldem. Tyto dvě naprosto rozdílné osobnosti mají společného 
jenom to, že se ocitli na historickém seznamu prezidentů republiky. Oba dva jsou také symboly 
převratné změny v dějinách země. KG změny k horšímu, k totalitnímu režimu, VH změny k lepšímu, 
k návratu do normálu, ke svobodě a demokracii.  

Vím, každé přirovnání kulhá. Když sleduji některé zapálené (ortodoxní) fanoušky z „politických“ 
fanklubů, nemohu se ubránit dojmu určité podobnosti. Lidé s pouze černobílým viděním světa si svůj 
ideál (idol) zbožští a jsou až nepřiměřeně hysteričtí i při sebemenší kritice či vyprávění cynického 
(neuctivého) vtipu. Je úplně jedno, koho si do toho idolu dosadíme. Naštěstí těch fanatiků není mnoho, 
ale o to víc jsou slyšet a vidět. Najmě internet a sociální sítě jsou jejich bojišti.  

Zajímavé je, že jsou to vždy ti druzí, kdo rozdělují společnost, kdo jsou stádo ovcí. Druzí nám jen 
nastavují zrcadlo, za to, jak žiju svůj život, si mohu sám. Vždy se také mohu změnit. A druzí mne mohou 
inspirovat. Každý může žít s nadějí, láskou a vírou. A také s tím (i cynickým) humorem.  

Tak kdo jsem? Sluníčkový xenofob nebo xenofobní sluníčkář? Zařaďte si mě, kam chcete, když to 
potřebujete. Mně je to šumák, opravdu, fakt.     

Vím jen, že jsem bílý heterosexuální muž, po matce i otci Čech. Jo, takto jsem vstoupil do života a mám 
se za to snad stydět a vyčítat si to? Na druhou stranu se nemusím nad nikoho jiného povyšovat a také 
to nedělám. Byl mi dán dar života a tak zkrátka žiju, jak umím. Snažím se být sám sebou a brát tak i 
ostatní. Navíc jsem zjistil, že s úsměvem idiota se mi žije opravdu líp! 

 

 

 



Kam až může dovést člověka strach? 

Na tuto otázku se nabízí jedna typicky česká odpověď ….(doplňte si sami). Strach vytváří utkvělé 
představy, které pak člověka ovládnou až tak, že ztratí zdravý rozum, cit pro věc a soudnost. 

Strach zvyšuje bolest, utrpení a závislost. Člověk pod vlivem strachu se stává nenávistný, nesnesitelný. 
Také nebezpečný, sám sobě či jiným.  

A odnáší to jeho nejbližší okolí, kterému nezbyde než se s tím nějak vyrovnat. Je to ale strašně těžké, 
jaký zvolit přístup? V podstatě existují dva způsoby: po dobrém či po zlém. Po dobrém je cesta, která 
je trnitá, pomalá, trpělivá. Je vedena snahou tomu druhému neublížit. Trochu připomíná cestu 
minovým polem. Nevíte, kdy šlápnete na „minu“, kdy něco řeknete a ten druhý si to vztáhne na sebe 
a vypustí z úst tolik „jedu“, že byste mu nejradši dali facku, nebo odešli. Ještě, že už zvládám, nebrat si 
to osobně. 

Pak se ovládnete a přemýšlíte, zda nevyužít ten druhý způsob. Má jednu nespornou výhodu: šokuje! 
Protože je neočekávaný a může toho druhého i motivovat, posílit vzdor, reakci typu – já ti teda ukážu, 
zač je toho loket. Nebo taky srazit na kolena. A ten příkop, co dosud mezi vámi byl, ještě prohloubit, 
nebo na druhé straně postavit neprostupnou zeď. Stejně se v tom člověk plácá tzv. ode zdi ke zdi.  

Asi nejlepší způsob je netlačit na pilu a nechat to koňovi. Na chvíli z toho vystoupit, zpracovat si emoce 
a pocity a totéž dopřát druhé straně. V debatě být klidný, ale neoblomný. Snadno se to napíše, ale hůře 
provádí.     

Člověk dělá s láskou to, co ho naplňuje. To, co dělá ze strachu, obvykle za nic nestojí. Se strachem je 
těžké pořízení, ale je z toho cesta ven. Máme možnost svůj strach překonat. A to se začnou dít věci, 
protože už nám nic nebrání přijmout a dávat lásku. 

A tady je sedm rozdílů mezi láskou a strachem: 

1. Láska nemá očekávání. Strach je plný očekávání. 

2. Láska nemá povinnosti. Strach je plný povinností. Jednáme-li z povinnosti, náš odpor způsobuje, 
že trpíme. Nedaří-li se nám jednat na základě povinností, pociťujeme vinu. 

3. Láska chová úctu nejen k druhým, ale také k nám samým. Strach si neváží ničeho, ani sebe. Jestliže 
lituji sám sebe, pak si sám sebe nevážím. Jestliže lituji tebe, nevážím si tě. 

4. Láska je trpělivá. Strach je netrpělivý. 

5. Láska nemá lítost. Strach je plný lítosti, zvláště sebelítosti. 

6. Láska je odpoutaná. Strach je naplněn pouty a obavami, že o ně přijde. 

7. Láska je laskavá. Strach je příliš zaměřen na sebe, než aby mohl být laskavý. 

Tak si přejme pod stromeček lásku, protože ta podporuje zdraví a pocit štěstí. Opusťme ten ničivý a 
zhoubný strach, zvaný chorobná úzkost, která je životu nepřející a přináší hlavně bolest, nemoci a 
utrpení. Strach je tak nejspíš hlavní příčinou prožívání „pekla na Zemi“ a v některých hlavách je to peklo 
nesnesitelné. Oběť strachu je zároveň agresor, protože agresor není nic jiného, než oběť svého strachu. 

Jo, to všechno chápu, ale dávat lásku úzkostnému člověku je vyčerpávající, únavné. Řešením je dát jen 
tolik, kolik mohu a kdy vím, že mi to neublíží (několik hodin týdně). Ano, nejsem matka Tereza, a proto 
nemohu být s takovým člověkem, plným strachu, celý den.  

A nebudu svádět zbytečný boj s antidepresivy. Když je někdo přesvědčený, že jedině to mu pomůže, 
nechť je. Sám před sebou stejně neuteče, ať je kdekoliv. Vím to, ale nemohu to řešit za něj. 

 

 

 



Není parazit jako „parazit“ aneb kdo pomáhá a kdo škodí 

Parazité jsou přírodním fenoménem, hodným zkoumání (a také na to máme parazitologický ústav), 
někdy jsou i užiteční, v přirozeném prostředí mají svou (nejspíš nezastupitelnou) roli. V přeneseném 
významu slova jsem se s jejich užitečností nesetkal.  

Začněme definicemi (citací z Wikipedie):  

Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a 
druhý na něj doplácí (hostitel). Parazit se může živit buďto tkáněmi samotného hostitele (aniž by se ho 
snažil zabít), nebo se přiživovat na jeho potravě či jinak profitovat z hostitelova organismu nebo jeho 
činnosti a snižovat přitom jeho zdatnost. Podle parazitologa profesora Julia Lukeše někteří parazité do 
jisté míry s lidským organismem spolupracovali (byl na ně uvyklý) a jejich vymýcení z lidské populace 
způsobuje, že se náš imunitní systém chová nepřirozeně. 

Na jedné straně jsme užitečné parazity téměř vyhubili a svým způsobem to odskákali. Pomohl nám 
k tomu způsob a styl života v civilizaci. Možná přehnaná hygiena, možná přehnané očkování, příliš jedů 
v prostředí. Opravdu si nepamatuji, že by v době mého dětství a mládí byly tak rozšířené alergie, 
diagnózy jako dyslektik, dysgrafik, hyperaktivita, autismus, poruchy imunity, jako je to dnes. Také samý 
stres, deprese, únava, vyhoření. Na to jsme reagovali zvýšenou spotřebou léků. Polykáme pilule a 
chudák parazit, jenž nám kdysi pomáhal, na to dojel. A teď na něho dojíždíme my. Do jaké míry je to 
pravda, nevím, ale věřil bych tomu. Něco podobného tvrdil nedávno v DVTV psychiatr Radkin Honzák, 
totiž že se autismus navrhuje léčit pomocí nějaké bakterie, která dříve byla v našich tělech běžná. 

A pak tu máme jiné parazity, parazity v tom přeneseném smyslu slova. Jsou to lidé, co na druhých 
parazitují. Známe to z lidských vztahů, z rodin, kdy jeden je zneužíván druhým, přitom nemůžeme 
vyloučit, že některým lidem to vyhovuje.  

Avšak zejména mám na mysli „parazity“ v lidské společnosti, lidi, co nic smysluplného netvoří, jen 
„parazitují“. Příkladem mohou být úředníci. Řekněme, že bez určitého nutného počtu úředníků se 
společnost neobejde a v tomto počtu jsou společnosti prospěšní. Asi každý pochopí nutnost stavebního 
řízení (není možné si postavit, co chci, kde chci, protože tím druhé mohu omezit), že je třeba chránit 
zemědělskou půdu, životní prostředí, zajistit bezpečí, místa pro vzdělávání, léčení apod. Že určitý 
(právní) řád potřebujeme.  

Co se však stane, když se nám takoví „parazité“ přemnoží? Je jich mnoho, vymýšlí se jim činnost 
(obvykle dohled) a začínají škodit, paradoxně tím, že se snaží pečlivě (a tvořivě) pracovat. Rozbují se 
předpisy, nařízení, úřady, které si vystačí i samy o sobě. A z útrob úřadů začínají vycházet nesmyslné, 
od života odtržené příkazy a zákazy. To je navíc umocněno tím, že pravá ruka neví, co dělá levá. Takže, 
co jeden povolí a udělá, druhý zakáže. Tak nám např. na Jižní Moravě vznikly vinařské cyklostezky, které 
lákají cyklisty do sklípku, aby okusili lahodný mok, ale zároveň tím riskují tučnou pokutu, neboť řízení 
kola pod vlivem alkoholu není tolerováno. Kdo si založil v minulém století restauraci s kuchyní, mohl 
by vyprávět, jak se mu změnila pravidla hry, jak je omezován a šikanován (od bezdotykových baterií po 
EET a protikuřácké tažení).  

Provozovat skautský tábor v přírodě už pomalu hraničí s trestnou činností a poslední výmysl, který jsem 
zaslechl, je, že vodáci si prý ke sjetí šlajsny musí zažádat vodoprávní úřad. Takový nápad už s idiocií 
nehraničí, ten idiotský je. Naštěstí příslušné úřady mají zdravý rozum, své zkušenosti a tento nesmysl 
nebudou vynucovat. Ono, kde ty úřady hledat, že? Chcete sjíždět Jizeru, napadne vás, že musíte žádat 
Povodí Labe, sídlo v Hradci Králové? Kvůli pár nezodpovědným idiotům (riskujícím životy na 
nebezpečných jezech), jiný idiot svým nařízením šikanuje všechny ostatní (zodpovědné). Ani bych se 
nedivil, kdyby dostal pádlem do hlavy a možná by se mu rozsvítilo.   

Přemnožení parazité vrší nesmysl na nesmysl a my můžeme jen tupě přihlížet a kroutit hlavou. Dá se 
s tím něco dělat? Bojovat? Nebo nechat být? Nevím, jen stále přemýšlím o moudrech předků: „kdo 
s čím zachází, tím také schází“ a „žádný strom neroste do nebe“.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hostitel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tk%C3%A1%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parazitologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Julius_Luke%C5%A1&action=edit&redlink=1


Ještě jsem si vzpomněl na vtip k tématu: „Dvě tasemnice, matka s dcerou, koukají z konečníku ven a 
dcerka se ptá: jé maminko co je to zelený tam dole? To je tráva. A co je to modrý tam nahoře? To je 
obloha. A ta žlutá koule? To je sluníčko. A proč my musíme žít v té tmavé pr.eli? Protože je to náš 
domov, holčičko“. 

 

Paralelní světy už máme, budeme mít i paralelní systémy?  

Že neexistují „paralelní světy“? Nebudu spekulovat o paralelních vesmírech, jen chci (svým letním 
filosofováním) připomenout různé světy různých lidí.  

Např. tzv. politické elity žijí své světy na summitech, v letadlech, v limuzínách, pod neustálým 
dohledem ochranky, schůzích, diplomatických jednáních, večeřích, společenských večírcích, tiskových 
konferencích, mediálních vystoupeních, v předepsaném „dress code“ (a mediálně sledovány a 
probírány). Já bych tedy neměnil. 

Instalatér Pepa z Horní Dolní žije jinak. Převážně pracuje, možná chodí do hospody, možná je doma 
s rodinou, letadlem letí tak akorát na dovolenou (když našetří), nebo nikdy nikam neletěl. Může být 
kutil, zahrádkář, ale také lenoch, alkoholik. Může být i sečtělým člověkem s přehledem, životní 
zkušeností a moudrostí, láskyplným manželem a tatínkem, nebo taky hlupák, egoista a tyran. Jeho svět 
je především jeho okolí a lidé, s nimiž se stýká. A tak to máme všichni. 

Svůj svět mají vědci, úředníci, lékaři, učitelé, umělci, sportovci, kavárenští povaleči, ale také řemeslníci, 
prodavačky, maminky s dětmi, a třeba zloději, žebráci a bezdomovci. Každý žijeme jinak, potkáváme se 
a vzájemně se ovlivňujeme.  

A pak vytváříme různé zájmové skupiny, kde se schází lidé kvůli svému koníčku (nebo třeba pohledu na 
svět) bez rozdílu vzdělání, věku, pohlaví, různého životního stylu a různých životních zkušeností a 
názorů. Mám na mysli např. motorkáře, příznivce veteránů, vodáky, skauty, včelaře, chataře, atd. A tak 
se přednosta kliniky prohání na harleyi se směnovým dělníkem v automobilce, ředitel výzkumáku sjíždí 
řeku s prodavačkou v supermarketu, atd. Tak žijeme naše životy v našich různých (paralelních) světech. 

Všichni však žijeme v nějakém společenském systému, který nás na jednu stranu svazuje, ovládá, na 
druhou stranu drží pohromadě. A který také spoluvytváříme. Žijeme v době poměrně dynamického 
společenského pohybu, který je přirozený, což dokládají dějiny. Vždy platilo, že starý systém (svět) 
odešel a přišel nový.  

Řekněme, že staré paradigma se vyčerpává (končí) a hledá se nové. Paradigma je obecně přijímané 
schéma, vzorec myšlení, či model. Pojem paradigma jako první obecně definoval Thomas Samuel Kuhn 
v 2. polovině 20. století, ve svém díle Struktura vědeckých revolucí (tolik wikipedie). 

Myslím si, že končícím paradigmatem je, že svět je jako „stroj“. Stroj na to, aby fungoval, potřebuje 
dodávat energii, není 100% účinný, produkuje i vedlejší nežádoucí účinky (emise, odpad). Je poruchový, 
potřebuje servis, aby sloužil, potřebuje toho, kdo ho řídí (a nestačíme se divit, kdo se dere k řízení). Má 
také jistou dobu životnosti.  

Vnímám, že paradigma „stroje“ pomalu přestává fungovat. Lidé tomu „stroji“ (systému, Matrixu) 
přestávají věřit a vidí, že už dosluhuje.  

Ale co ho nahradí? Jaké je rodící se nové společenské paradigma? Těch možností volby je dost, je 
mnoho příležitostí i hrozeb. Každá příležitost je současně hrozbou a hrozba současně příležitostí. 
Takový Brexit je toho dokladem. Může být hrozbou pro evropskou byrokracii, ale zároveň příležitostí 
k radikální reformě. Pro Británii může znamenat hrozbu ekonomickou, hrozbu rozpadu, ale je 
příležitostí dělat věci jinak, po svém, přijmout zodpovědnost za své vlastní činy.  

Nové technologie jsou také příležitostí i hrozbou zároveň, dávají nám neskutečné možnosti k určitému 
osvobození se, být méně závislými na systému. Heslem může být „udělejme si to sami“, nepotřebujeme 
prostředníky, parazity, stačí lokálně spolupracovat a důvěřovat si, každý přispěje tím, co umí a může. 



Nemusíme věci vlastnit, můžeme je sdílet, můžeme poskytnout auto ke spolujízdě (Uber), prázdný 
pokoj k ubytování, výměně. Využít obnovitelné energetické zdroje pro svoji energetickou nezávislost. 
Využívat globální sítě a zajistit si lokální soběstačnost. Ta hrozba je lenost a závislost, využitelnost 
k manipulaci a ovládání. 

Osobně se mi líbí vnímání světa (planety) jako „živého organismu“ (a možná to je novým rodícím se 
paradigmatem). Obrátíme-li se do přírody: vidíme, že vše funguje jaksi samo od sebe, střídají se cykly: 
noc a den, jaro, léto, podzim, zima. Rostliny a zvířata vědí, co mají dělat. Tělo člověka ví, co má dělat, 
každá buňka v těle ví, co má (kdy a kde) dělat. Automaticky dýcháme, neurony, hormony, enzymy se 
starají, aby naše „biochemická továrna“ běžela, aby zpracovala přijímanou potravu, aby reagovala na 
podněty z okolí, aby nás naše imunita ochránila před „invazí nepřátel“ (choroboplodnými zárodky, viry, 
bacily).  

Tak tu máme alternativce, kteří se snaží (v různé míře) napojit na přírodní systém. Ty, kteří hledají 
v současném společenském systému své místo a svou cestu, aby jim systém, který jim už moc 
nevyhovuje, příliš neškodil. Objevujeme psychosomatiku, alternativní školství, vracíme se k tradicím, 
moudrosti předků. Přibývá lidí, co odmítají vnucovanou „jedinou správnou ideologii“, i lidí, co chtějí žít 
v harmonii, rovnováze. Být svobodní, za sebe zodpovědní s respektem k sobě i ostatním.  

Asi ty dva systémy (dožívající a rodící se) budou nějakou dobu existovat vedle sebe. Vždyť vidíme 
urputné snahy těch, kteří ze současného „stroje“ žijí, „stroj“ zachovat i za cenu obrovského utrpení 
těch, kteří vlastně financují jeho chod a dodávají mu energii. Ale nic netrvá věčně a vše je v pohybu.  

 

Proč se každý bojí? 

Nezdá se vám, že se dneska každý něčeho bojí? Chvíli jsem nad tím dumal a napadaly mne neuvěřitelné 
věci. A rád se s vámi o ně podělím. 

Začněme těmi přirozenými strachy. Strachy vycházejícími z racionality a pudu sebezáchovy. Vždy 
máme nějakou obavu a starost o své blízké a milované. Bojíme se o život náš a svých blízkých.   

Dítě se bojí, že ho nemají rodiče rádi, rodiče se bojí, aby se jejich dítěti něco nestalo. Dítě by se nemělo 
bát, že ho rodiče nemají rádi, dítě lásku vycítí a taktéž vycítí, když ta láska chybí. Rodiče by to neměli 
se svým strachem o děti přehánět a najít vhodnou míru, aby se dítě cítilo bezpečně a zároveň 
svobodně. Jedině částečná samostatnost a „nezávislost“ vede k pozdější odpovědnosti a úctě 
k rodičům. 

A nyní jen výčet strachů, sice rozsáhlý, ale určitě ne vyčerpávající. 

Žárlivec se bojí, že mu bude partnerka nevěrná. Týraná žena se sice bojí násilného muže, ale zároveň 
se bojí od něho odejít. Příliš soucitná a obětavá žena se bojí opustit alkoholika, gamblera či narkomana, 
nechá se citově vydírat, trpí pocitem viny a věří, že on se přece kvůli ní změní, že se vyléčí. Zbohatlík se 
bojí, že přijde o majetek. Zaměstnanec, který si vzal hypotéku na dům, se bojí, že ji nesplatí a tak se 
bojí, aby ho nevyhodili z práce, aby neonemocněl, aby ho neopustila manželka. Nevěrník se bojí, aby 
jeho nevěra nepraskla. 

Zloděj se bojí, aby ho nechytli. Lichváři a exekutoři se bojí, aby si lidé nepřestali půjčovat. Obchodníci 
se bojí, aby si lidé nepřestali kupovat jejich zboží. Policajti, žalobci, advokáti, soudci se bojí, aby se lidé 
nepřestali hádat, rozvádět, podvádět, krást a vraždit. Úředníci se bojí toho, aby jim nezrušili úřad. 
Byrokrati se bojí zdravého rozumu a logiky. Bankéři se bojí inflace, deflace a konce kvantitativního 
uvolňování. 

Politici se bojí, aby byli znovu zvoleni. Straničtí lídři se bojí svých spolustraníků, na které nezbyly ty 
správné dobře placené funkce, že jim při nejbližší příležitosti namydlí schody. Politické neziskovky se 
bojí, že uprchlíci nepřijdou či jim prchnou do Německa a oni se ocitnou bez peněz (nebo je budou 



muset vrátit). Protiimigrační aktivisté se bojí téhož, ale z jiného důvodu, protože bez imigrantů se proti 
nim těžko bojuje.  

Církve se bojí toho, že je lidé ke svému intimnímu vztahu s Bohem, ke své víře nebudou potřebovat 
jako prostředníky. Islamisté se bojí, že nepřesvědčí dost sebevražedných atentátníků. Představitelé EU 
se bojí být politicky nekorektní, být vlastenci a ještě se bojí svých vlastních občanů. Novinář se bojí 
napsat o něčem pozitivním, protože by to moc lidí nečetlo. Bojovníci proti nenávisti se bojí lásky, 
protože proti ní by bojovat jaksi nemohli. 

Automobilky se bojí, aby si lidé auta netiskli v garáži na 3D tiskárně anebo aby jim nestačilo je pouze 
sdílet (nikoli vlastnit). Taxikáři se bojí Uberu, energetici nejen individuálního a lokálního rozšíření 
obnovitelných zdrojů, ale i možného využití Teslovy volné energie, výkonných akumulátorů. Těžaři se 
bojí, že se přestane využívat (či dojde) ropa, uhlí, zemní plyn. Vegani se sice nebojí islámu, ale salámu 
ano. 

A pak se lidé ještě bojí „režimů“ v Rusku, Číně, USA, Bruselu, Saudské Arábii, Turecku, Íránu, KLDR, a 
taky pavouků, hadů, štírů, netopýrů, myší, vlků, rysů a medvědů, uzavřených prostor, tmy, hororů, 
strašidel, nemocí, samoty, smrti a tak dál. Fuj! Strašný život ve strachu. 

Jo, kdo se bojí, nesmí do lesa. Já do lesa můžu a často do něj spěchám. Tak zahoďte své strachy a 
pojďte do lesa. Je tam krásně! 

 

Něco ze společnosti a politiky 

 

Bude příští Europarlament vůbec legitimní? 

Nevím, kdy se bude zase volit do EP (2018?) a ani mne to nezajímá. Minule jsme se spolu se Slováky 
„proslavili“ nejnižší volební účastí (tuším necelých 19 %). 

Máme 21 europoslanců, předpokládám, že většina z nás je ani nevyjmenuje, ale některé určitě známe. 
Všichni stále řeší Brexit a další možné exity a zda referenda pořádat či ne. V září nás čeká inkluze, v říjnu 
nejspíš konec dominance ČSSD v krajích a v Rakousku si opětovně zvolí (?) prezidenta.  

Příští rok jsou další kola voleb napříč Evropou a to může znamenat konec některých současných vládců. 
A také ještě letos budeme vědět vítěze prezidentského klání v USA.  

U nás bude o něco jasněji, zda někdo z Kocábova pelotonu dojede do cíle prezidentské kandidatury, 
zda bude možné vsadit na Horáčka či na Zemanovo zdraví. A bůhví, kdo se ještě objeví. A zas tak 
důležité to jistě není. 

Nicméně bude zajímavé to nezaujatě sledovat, protože jak se již ukazuje, o překvapivé výsledky nemusí 
být nouze. Osobně jsem nejvíc zvědav na to, kolik lidí u nás přijde zvolit své europoslance. V současné 
atmosféře bych jakýkoliv výsledek účasti nad 10 % považoval za úspěch. Samozřejmě legální bude volba 
i při účasti kolem 1 % (když přijdou volit snad jen kandidáti a ukecají ještě nějaké příbuzné a známé). 
Bude ale ještě legitimní odvozovat svoji existenci od tak zanedbatelného množství voličů? 
Přinejmenším to bude trapné a jediné, co lze z toho vyčíst je, že naprostá většina lidí hlasuje „nohama“ 
a „vzdálený Brusel/Štrasburk“ je nezajímá. Je to příliš daleko. Odtrženo od praktického života, který se 
odehrává převážně lokálně a v daném čase (tady a teď).    

Líbí se mi přístup: tomu, co si nepřeješ, nevěnuj pozornost a nedávej tomu žádnou svou energii (ani tu 
negativní). Aplikuji toto např. na zpravodajství a politické debaty. A vím, že takových lidí u nás přibývá.  

Tak si představuji, že pořad „Otázky Václava Moravce“ sledují pouze dva nebo tři lidé (přítel 
moderátora a partnerka a/nebo maminka hosta). Asi by to ČT do tak hořkého konce nenechala dojít, 
anebo by to v žádném případě neoznámila. Nejspíš tak špatně na tom ten pořad nikdy nebude, stále 



dost lidí je ochotno se na něj dívat. Ale ubývá jich, což znamená, že stále méně lidí je ochotných dávat 
tomuto pořadu svou energii.  

Možná je tahle cesta nejlepší a nejúčinnější. Přestat dodávat energii, nevěnovat pozornost. Tolik 
zdánlivě mocných a neporazitelných „říší“ už tu bylo. Naposledy např. SSSR a jeho satelity. Kdo 
z dnešních lidí pod třicet dokáže správně pojmenovat uvedenou zkratku? 

A pak za nějaký čas se vnouček zeptá dědy: „dědo v dějepise jsme se učili, že prý byl nějaký evropský 
parlament a komise. Prý to byly mocné instituce. Jak to, že už nejsou?“ „Chcíply jim baterky, hochu“, 
odpoví vlídně stařec. „Tomu nerozumím, dědo“. „Zkrátka je už nikdo nechtěl volit, už rozumíš?“     

A sakra, že by ti imigranti byli náhradními zdroji energie? Třeba i s tím někdo kalkuluje, jen aby se 
nepřepočítal. V každém případě jsou zdrojem otázek, nastavují nám zrcadlo a nutí nás přemýšlet a 
hledat odpovědi. Na jedné straně jde o soucit s opravdu trpícími (a nějakou smysluplnou pomoc) a na 
druhé straně o odpověď na otázku, které naše hodnoty a životní styly nám stojí za to bránit před 
cizorodou kulturou, která je schopna a ochotna je úplně pohřbít.  

Dle mého stojí za to bránit svobodu (ta je spojena s odpovědností a respektem ke druhým) a 
nenechat se ovládnout strachem, ať už nám ho vnucuje kdokoliv. Otázkou je, jak se bránit? Mám 
nejradši tu obranu „po česku“, humorem. Tím, možná trochu cynickým, nekorektním, který se (asi 
zase) stává i humorem šibeničním. 

 

Co Čech, to ruskej agent? (glosa) 

Bývaly doby, kdy se říkalo: „co Čech, to muzikant“, také něco o „zlatých českých ručičkách“. Slýchávali 
jsme i o „zaprodancích a samozvancích“.  

Nyní „vládne“ ruská propaganda a ruskými agenty se to jen hemží. Jistě jsou na ruské ambasádě 
v Praze, prý je jich tady víc, než např. v Londýně. Nevím, slyšel jsem to. Dobře, asi i v Karlových Varech 
nějací budou. Ale to všechno jsou většinou původem Rusové (aspoň si myslím). 

Pak jsou tu jejich čeští „přisluhovači“. Bezesporu. Ale také jsou tu „přisluhovači“ američtí, bruselští, 
arabští… Každý holt má jiné preference. Myslím si, že většině lidí je to šumák, chce jen v klidu a míru 
žít a vidí-li zprávy z neklidného světa, tak se jen obává, že za chvíli to můžeme mít i u nás (a je celkem 
jedno, z které strany to přijde). 

Tzv. „Pražská kavárna“, která slavně vítězí zejména v televizním a mediálním prostoru hlavního proudu, 
vidí za vším ruskou propagandu a ruské agenty.  

Stát se „ruským agentem“ je pak strašně jednoduché, stačí vidět to jinak, projevit nesouhlas, 
pochybovat. Zkrátka nevěřit všemu, co je předkládáno. Když si někdo dovolí nesouhlasit a projeví se 
veřejně (a má nějaký vliv), ihned přispěchá jakýsi „kavárník“ a ukáže prstem „toť ruský agent“. Že jsou 
jimi Klaus a Zeman, víme dávno (tedy už je nám to poměrně dlouho vtloukáno do hlavy). Nedávno byl 
označen i Petr Robejšek, předpokládám, že tomu neunikne ani Alexandr Tomský, o mladém Václavu 
Klausovi nemluvě. 

Zkrátka „ruských agentů“ přibývá geometrickou řadou a nejzajímavější na tom je, že Rusové nemusí 
ani hnout brvou a utrácet rubly. To je tak, když se příliš tlačí na pilu a zpravodajství připomíná to 
normalizační (v obráceném gardu), je logické, že se tomu mnozí lidé zdráhají uvěřit (a možná o to více 
hltají „alternativu“). A ta generace, která to pamatuje, bohužel (bohudík?) ještě nevymřela.   

Už Isaac Newton nás poučil, že síly akce a reakce jsou stejně veliké, akorát mají opačný směr. Fyzikální 
zákony platí i pro „kavárnu“. Její reálný vliv se zvyšující se vzdáleností od Prahy klesá (jen nevím, zda 
aritmeticky, či geometricky).  



Co prostý Čecháček, to údajně ruskou propagandou vymytý mozek! A co intelektuální elita pražské 
kavárny? Neomylní spasitelé světa, budovatelé nového lepšího řádu nebo jen vrcholní rektální 
alpinisté?    

Co takhle více pokory a pochopení, méně přezíravosti a horlivosti. A vůbec vykašlat se na to, vždyť když 
se dva perou, třetí se směje. Tak buďme těmi, co se smějí, těmi nad věcí, co se nepodělají ze žádné 
nálepky. Nemusím řešit, zda si o mně někdo myslí, že jsem „xenofob“ nebo „sluníčkář“. Prostě jsem, 
jaký jsem. Stejně jako každý z nás.  

Vzpomeň si, člověče, co seješ, to sklízíš. Tak čemu se pořád divíš?   

 

Co si přeji k svátku (státnímu) 

Dne 28. října slavíme státní svátek. Je to důvod k oslavě a poděkování našim předkům za to, že jsme 
tady. Měli bychom vzpomenout na to, že se splnil sen mnoha předcházejících generací Čechů (a snad i 
Slováků), samostatný stát.  

A také věnovat vzpomínku prvnímu prezidentu T.G. Masarykovi a vzít si k srdci některé jeho stále živé 
myšlenky o ideálech, státu, národu, morálce, cílech. Možná by stačilo to jen zjednodušit na „nebát se 
a nekrást“ (i tento výrok je TGM přisuzován).  

Vzpomínáme na již neexistující první československou republiku, která měla svou atmosféru, dá se říci, 
že měla „náboj“, ale do vínku dostala i „rozbušku“ (velké národnostní menšiny v pohraničí a vymyšlený 
československý národ). A hlavně měla málo času. 

Pak si s námi pohrály dějiny, mocnosti, přežili jsme to. Se ctí? Asi moc ne, ale dokázali jsme se 
přizpůsobit, ohnout a přežít. Nemá smysl soudit.  

Jsme tady, zdá se, že malí, zakřiknutí, klaníme se na všechny strany, jako bychom hledali směr naší 
cesty. Asi pro tuto chvíli chaotického a jistě ne-bezpečného světa je zapotřebí rovnováha. Mít to dobré 
a zlé v rovnováze, abychom časem mohli jít svou vlastní cestou, tak jako za první republiky. Máme tu 
dnes obojí: Dalajlámu i klanění Číně. Dalajláma je duchovní inspirací, Čína je (ať se nám to líbí či ne) 
druhou největší ekonomikou světa a velmocí. Obchodní výměna je jistě žádoucí. Otázkou je, zda to 
ponížené klanění našich předních představitelů bylo opravdu nutné.  

Jak bude vypadat slavnostní večer na Hradě, nevím. Vyznamenání je jistá forma uznání zásluh či 
hrdinství. Jistě budou oceněni ti, kterým patří hluboká úcta a nejspíš (jako vždy) se objeví ocenění, jež 
vyvolají kontroverze. 

Pár dní se vše bude přetřásat v médiích (ono už se dávno s podezřelým zaujetím přetřásá) a pak to 
samozřejmě vyšumí, odnese to čas. Co si popřát ke státnímu svátku? Lepší stát, než máme dnes, 
zachovalou krajinu, přírodu, zemi, vstřícné lidi, národ, který najde cestu k sobě a nějakou sjednocující 
vizi.  

Aby tady zůstal klid a mír, svoboda, smysl pro humor a prosadila se taková ta jednota v různosti a 
spolehnutí se především na sebe sama. Ne ponížené klanění (nebo strach) před jedním, druhým, 
třetím… jen proto, že je větší, silnější, mocnější… Vždyť co bylo motorem první republiky? Především 
lidé, jejich tvořivý duch, inspirace, motivace, láska k vlasti a národu a děly se divy, Československo mělo 
„koule“. 

Československo už není, máme jen Česko. Už je na čase, dát mu „koule“. Věřím, že se (časem) najde i 
osobnost, která spojí „kavárnu“ s „buranovem“ na základě vzájemného respektu a sounáležitosti. 
Zatím jsme v rovnovážném stavu dvou polarit. Našim cílem nechť je sbližování, cesta k moudrému 
nadhledu.  „Kavárna“ se potřebuje „umravnit“, tj. přestat se povyšovat a pokrytecky kázat, „burani“ 
potřebují uklidnit, tj. pocítit, že si „elity“ váží jejich práce, že jimi nepohrdají a nejsou to „oni“ nepřátelé, 
s nimiž je potřeba bojovat. 



Chtělo by to ještě maximálně omezit příliš rozlezlé parazity, přijmout zodpovědnost za život a své 
zdraví. Takoví zdraví a odolní lidé (osvobození z ne-moci a bez-moci) pak mohou obnovit svou moc 
(sílu) a začít se spojovat do zdravé společnosti. V ní se už ty osobnosti najdou. Zatím jsme ještě moc 
ne-mocná společnost, ale někteří už hledají cesty, jak se „uzdravit“ a začínají přemýšlet, proč jsou ne-
mocní a bez-mocní a jak to změnit. Ale to zdravé (přizpůsobivé a zároveň nepoddajné) jádro tu máme 
a to je dobrý základ.   

Už jsme v našich dějinách občas osobnosti „spojovače“ našli, třeba ve Stadicích nějakého Přemysla a 
v Poděbradech Jiřího.   

 

Dávám bolševikovi rok, maximálně dva! 

Toť hláška Jiřího Kodeta z kultovních Hřebejkových Pelíšků. A že tam kvalitních a nezapomenutelných 
hlášek bylo. Já zkrátka tyhle zlidovělé (nejen) filmové hlášky mám rád.  

V případě KSČM se nejspíš tohle přání nevyplní. Vypadá to na vyčkávací taktiku, která léta úspěšně 
vychází. Hlavní je se „nenamočit do vládnutí“ a ukázat tak svou (ne)schopnost. Navíc to lze lehce splnit, 
do vlády je nikdo nechce a volby vyhrává někdo jiný (naštěstí). V KSČM zkrátka vědí „Jak je důležité míti 
Filipa“ (řečeno s Oscarem Wildem).  

Když zaměníme „bolševiky“ za stávající politiky a prezidenta, je pravdou, že mnozí (do roka, dvou) 
skončí a již nebudou opakovaně zvoleni. A neplatí to jen pro ty naše, volí se i v zahraničí a 
nespokojenost se stávající Squadrou Azzurou narůstá v celé Evropě. A i ta EU (v současné podobě) má 
namále. Do dvou let ta větev, na které sedí a podřezává si ji, klidně může spadnout.  

Už jsme jednoho obra na hliněných nohou pohřbili. Stačilo ho přestat podpírat. Možná namítnete, že 
to tak jednoduché nebylo. Byly k tomu příhodné podmínky (Reaganovo uzbrojení SSSR, Gorbačovova 
perestrojka), ale hlavní bylo, že lidi se přestali bát, přestali systému věřit a vědomě ho podporovat.           
I současný obr tu podporu bezesporu ztrácí. Podle jednoho průzkumu (který jsem někde viděl) je 
údajně 51 % Britů pro setrvání v EU. A není to trochu málo? Kde jen udělali eurosoudruzi chybu? 

Koho ale volit? Vzpomínáte na film „Jáchyme, hoď ho do stroje“? STS Chvojkovice Brod. Asi dobrej 
oddíl. Podaří se vybrat dobrej oddíl? Já bych si přál oddíl, který se bude držet při zemi a v oblasti 
legislativy a dalších „tvůrčích“ nápadů byrokratů hláškou Cimrmanova pana Smrtky: „nic novýho 
nerozjíždět!“. A chce se mi zvolat: „byrokrati všech zemí, táhněte do háje!“  

A opravdu si nepřeju to, co říkal dosluhující pan Smrtka v Cimrmanově hře „Posel z Liptákova“: „já 
končím, poslední co dělám, je nějakej Ferdinand, Sarajevo a pak přijde novej, mladej a ten už se 
nezakecá“. 

 

Hlavně se nepos… 

… nedovolil jsem si v názvu sprosté slovo úplně dopsat, jen naznačit. A přitom jde o citaci a dokonce 
dvojnásobnou. Dnes jsem se dozvěděl, že expremiér Topolánek vydal knihu tohoto názvu. 

Nejsem si jist, zda je originální, podobnou hlášku jako životní motto použil Ondřej Brzobohatý u Karla 
Šípa ve Všechnopárty. A je fakt, že k razanci expremiéra název knihy sedí. Mou knihovnu toto dílo 
neobohatí, nejsem žádný sběratel politických memoárů a žádnou knihu od místního významného 
politika nevlastním a na tom nehodlám nic měnit. 

Zaujal mě název knihy „Hlavně se neposrat“, je nekorektní, dá se říci vulgární, podobně jako jeho autor. 
Pro mě byl Topolánek zjevení, chachar ze severní Moravy, co na srdci, to na jazyku, žádný diplomat. 
Oproti ulízaným slizounům, co Vám s pokerovým úsměvem obrazně řečeno vrazí dýku do zad, působil 
Topolánek jako správnej chlap, co si to se svým sokem nejradši vyřídí tzv. „na férovku“.  Zkrátka, kdyby 
absolvoval kurs etikety u Ladislava Špačka a snažil se tak chovat, už to nebude on.  



Mám rád, když se lidé chovají přirozeně, jsou sví a na nic si nehrají. Protože „hlavně se nepodělat“ je 
především o tom, že konám dle svého a snažím se svým konáním a chováním nikomu neublížit, ostatní 
respektuji, ale za jejich názory a nálady nenesu žádnou odpovědnost. Pokud někoho urazí názor či vtip, 
je to především jeho problém. Pokud mne někdo pomlouvá, je to též jeho problém, nejlíp udělám, když 
si to neberu osobně a nevěnuji tomu pozornost.   

Ono za chvíli na to stejně „sere Bílej Tesák“ (filmová hláška) stačí si říct: je to tady „samej debil a 
blbeček, akorát támhle vzadu je jediná výjimka – dva blbečci vedle sebe“ (citace z divadelní hry). A 
pokud by to nestačilo, mám ještě jednu hlášku: „neustále roste okruh těch, kteří mi mohou kdykoliv 
políbit pr…“ Ale moc bych to nepřeháněl, ono je důležité v životě aspoň pár přátel mít. Těch, kteří vědí, 
jaký opravdu jsem. S nimi si můžu hrát, ale zároveň si před nimi na nic hrát nemusím.   

 

Ideální výběr politiků aneb koho bych chtěl volit 

Tento článek je jen má ideální představa. Nemusíte s ní souhlasit, můžete proti ní dokonce protestovat, 
ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat. 

Minule jsem se rozepsal o strachu. A s blížícím se volebním rokem si kladu otázku: jak volit beze strachu 
ty, kteří se nebojí? Stranický systém dle mého se strachem pracuje. Se strachem, že se nedostanu na 
kandidátku, že nebudu zvolen, či dokonce opakovaně zvolen a čímpak se budu živit, když nic jiného 
neumím?   

Strach často bývá i motivací k tomu jít volit. Jen, aby to nevyhráli „oni“ (ti zlí, odporní), aby uspěli „jiní 
oni“, jinak nás „ty první oni“ ekonomicky zruinují a naše svobody zadusí. A když vyhrají „ti druzí oni“, 
přijdeme o ty jistoty, že jo paní. Jo, se strachem se dobře vládne, kšeftuje a manipuluje. 

Pokud úzkostný člověk má nějakou moc, je buď poslušný, nebo agresivní, protože se bojí. Bojí se, že o 
to přijde a tak udělá cokoliv, aby o to nepřišel. I když je to pro společnost jako celek nevýhodné. 

Takový člověk je velmi dobře manipulovatelný, podplatitelný, vydíratelný a rozhodně není žádnou 
výhrou, když stane v čele státu. Mám na mysli jakoukoliv důležitou funkci spojenou s vlivem a mocí, tj. 
exekutivní (vládní), zákonodárnou i soudní. Se strachem vládnou buď agresivní „diktátoři“ nebo naopak 
poddajné „loutky“, které dobrovolně (či pod pohrůžkou) plní příkazy „loutkovodičů“.  

Ideálně by lidé usilující o nějaké významné vedoucí posty měli projít i psychologickým vyšetřením a 
třeba také detektorem lži, aby se zjistila jejich důvěryhodnost a pravdomluvnost. Doložení vzdělání a 
pracovní praxe je vyžadováno snad všude (nevím, možná vyjma práce v politické straně). Kvalitu 
člověka nezaručuje jen jeho IQ, ale také jeho emoční a sociální inteligence. Zde by svoji roli mohly hrát 
reference (bývalých) kolegů, přátel, sousedů.  

Představte si, že by každý uchazeč o vysokou politickou funkci musel zaplatit určitou malou kauci za 
registraci. Pak by se představil a řekl, čeho chce v politice dosáhnout, resp. co může nabídnout. Načež 
by vystoupili tři jeho bývalí spolužáci a řekli, co si o něm myslí, pak totéž učinili tři jeho bývalí kolegové 
z práce a nakonec tři nejbližší sousedé. Vysílaly by to všechny (hlavní) televize. Na internetové stránce 
věnované volbám, by kromě politikovy představy a vize, visel politikův životopis, posudek psychologa 
a výsledek detektoru lži. To by se hlásili jen ti, co se toho nebojí, pravdomluvní, odvážní, co opravdu 
chápou politiku jako službu veřejnosti. 

Pak bychom asi měli ve vedení více lidí pracujících ve prospěch celku, společnosti. Většina lidí může být 
něčím prospěšná, někdo je manuálně zručný, jiný je bystrý v úsudku. Jeden je chrabrý, odvážný, druhý 
zase empatický. Ideální je pak společnost, kde každý najde uplatnění podle svých vrozených dispozic, 
protože člověk je většinou šťastný, když dělá to, co ho baví.  

V současné stranické politice je to bohužel trochu jinak, strany nepoddajné a odvážné osobnosti 
negenerují, příp. jim vyhradili Senát (kam se takoví mohou dostat) a komunální politiku (kde je to 
opravdu o práci a starání se). Takže, kdyby se podařilo natrvalo zrušit Poslaneckou sněmovnu a 



ponechat jen Senát, úroveň politické kultury by se okamžitě zvýšila a vliv politických stran naopak snížil 
(a bez nějakého kontrolujícího úřadu). 

Jinak by to u nás mohlo dopadnout jako v humoristické fikci Vlastimila Vondrušky „Strana štěstí“, u 
které jsem se výborně bavil a která mě tak trochu inspirovala. Základní idea jeho humoristického 
románu je, že poslanci se vybírají losem, čili místo poslance lze vyhrát, když budete mít štěstí.  

A koho bych volil? Potěšilo by mne, kdyby se opravdu objevil někdo, kdo bude mít v programu zrušení 
Poslanecké sněmovny a její kompetence převede na Senát. Což bude vyžadovat novou ústavu a může 
to být začátek postupného zjednodušování právního systému, který by lidé mohli ctít. Úctu k desateru 
má asi většina z nás. 

Počet lidí v Senátu může být rozšířen a odpovídat okresům a u velkých měst obvodům. Může padnout 
věková hranice 40 let, ale také nemusí, protože tím je zaručeno, že do politiky budou vstupovat lidé, 
kteří mají i jiné pracovní zkušenosti, než z Parlamentu. 

Volební systém bude zachován ten současný většinový, ale bude zkrácen jen na jedno kolo. Ze Senátu 
vznikne Sněmovna, čili politická parlamentní komora. Jako druhá komora může být nový Senát, kde 
budou lidu sloužit senátoři „zadarmo“, neboť placeni budou za jiné funkce. Mohlo by jít o sněm, kde 
podle nějakého početního klíče budou zastoupeni zástupci Asociace krajů, Svazu měst a obcí, příp. 
Hospodářské komory, odborů, apod. Takový sněm by vykonával podobnou funkci jako dnešní Senát, 
tj. funkci hlídače, korektora (opraváře) a příp. „pojistky demokracie“.  

Důležitým heslem těch, kteří by mě oslovili, by také mělo být: necháme vás žít, vy jste odpovědní za 
svůj život a jaký si to uděláte, takový to budete mít. Chci jednodušší pravidla, větší samostatnost a 
odpovědnost regionů. Méně příležitostí pro ty, co jen parazitují a solidaritu s těmi, co to opravdu 
potřebují. Chci ve vedení země lidi, co budou inspirovat ostatní svou pracovitostí, moudrým 
nadhledem, umem a žitou mravností. Vlast a národ nebudou považovat za sprostá slova, ale ani se za 
tyto pojmy nebudou schovávat, pravdu a lásku budou ctít a ne je zneužívat.  

A jako třešnička na dortu by se mohlo obnovit České království. Tak to bych si přál. Objeví se někdo 
takový, který aspoň v části bude souznít s mojí představou?   

 

Jak jsme (ne)volili do krajů 

Krajské volby byly takové nemastné, neslané a nevítězné. Absolutním vítězem byl: nevolič. To je velmi 
zajímavá skupina, kde se spolu sešly různé typy lidí.   

Prvním typem je pravověrný nevolič, ten nevolí nikdy. Pak tam je občasný nevolič, který někdy volí, 
někdy ne, podle toho, co ho zajímá a co považuje za důležité a co ne. Takový nevolič obvykle 
programově nevolí do kraje, Senátu a Evropského parlamentu. Ale už je ochotný volit do Poslanecké 
sněmovny a/nebo do obce.  

Pak je tam bezradný volič. Ten by rád volil, ale řeší svůj postoj k dvěma základním možnostem: volit-
nevolit menší zlo (a rozhodne se, že už ne), volit-nevolit stranu, která má jen teoretickou šanci přelézt 
5 % (a rozhodne se, že to nemá cenu).  Pak je tu zvláštní nevolič, je to vlastně demonstrativní volič. Ten 
vhodí do urny schválně neplatný hlas, tj. více stran, nebo zakroužkuje víc lidí, než je možné, příp. škrtá 
kandidáty, které nechce. Tím demonstruje asi toto: já bych rád volil, ale tenhle volební systém mi 
nevyhovuje. Takový člověk jde volit jen proto, aby se dostal do skupiny nevoličů. 

Takže chyba v Matrixu, soudruzi. Nad tím je třeba se zamyslet. Jednak nad volebním systémem, který 
by lidi oslovil a také proč kraje nikoho dlouhodobě nezajímají. To má svou logiku. Jsou nepřirozené a 
jsou jen takovým přerozdělovacím prostředníkem mezi vládou a obcí. Slouží hlavně politikům a 
úředníkům, aby bylo dost „trafik“.  

Další nepřirozeností je obtížná identifikace s krajem. Napadne vás, co má společného kromě názvu a 
příslušnosti k jednomu kraji Jesenice u Prahy a Jesenice u Rakovníka? U Prahy řeší dopravu hlavně 



z hlediska husté automobilové dopravy, nedostatečnou infrastrukturu kvůli přírůstku obyvatel, vyšší 
kriminalitu, zatímco u Rakovníka mají jiné problémy, vyplývající z klidné venkovské oblasti na konci 
kraje, takže spíš to bude dopravní obslužnost, pracovní příležitosti, možná i odliv obyvatelstva.  

Dalším příkladem je třeba kraj Vysočina, co má společného Golčův Jeníkov (kde to mají nejblíž do 
středočeské Čáslavi) s Velkou Bíteší, která je směrována do jihomoravské metropole Brna? Před časem 
jsem byl na dovolené v Žihli, která je na rozhraní dokonce čtyř krajů (Plzeňského, Karlovarského, 
Středočeského a Ústeckého). Stačí ujet cca 10 km (různým směrem) a ocitnete se v jiném kraji. Bylo 
tam krásně a navštívili jsme všechny kraje, ale žije se tam jinak, než v blízkosti Prahy. 

Dříve kraje nebyly, byly okresy a fungovalo to. Bylo to jednoduší. Možná bychom se k tomu mohli vrátit. 
K tomu však straničtí politici (asi) nikdy odvahu nenajdou. A jak tedy volby podle mne dopadly? Celkem 
dobře. Ve větší míře dostali důvěru ti, co nepolitikaří, co vyrostli v komunální politice, kde se předvedli 
v tom pozitivním světle. Ve středních Čechách se to týká především STANu a ODS. A zdá se, že i jinde 
to tak dopadlo.  

Ti všehoschopní a neschopní, co svým politikařením dokázali vyštípat své schopné kolegy (najmě ČSSD) 
se natolik lidem zprotivili, že prohráli.  A Babiš? Mezi slepými jednooký králem. Důvěru sice nejspíš 
ztrácí, ale stále si ji drží a poměrně velkou, dostatečnou. Působí důvěryhodně, je svůj. Pokud se 
přetvařuje, tak to většina lidí ještě neodhalila, nebo na jeho výměnu ještě nejsme dostatečně zralí. Na 
rozdíl od ostatních vrcholných politiků má vizi (řídit stát jako firmu). Jestli ta vize je pro nás dobrá nebo 
špatná, se ukáže. Až přijde nějaká „silnější vize“, které lidé uvěří, pak (časem) zvítězí. Pokud to je jen 
„protest“, tak nemá dlouhodobou šanci. Všimli jste si, jak nám ty protestní strany propadly? To je (dle 
mě) taky docela dobrá zpráva. Tou je i neúspěch KSČM, kdy dřív tuto stranu posilovala a zvýhodňovala 
nízká účast a zde se tak nestalo.    

Celkově za sebe výsledek voleb vidím asi takto: „není to tak špatné“, což je (v podstatě) to samé jako 
„je to docela dobré“. 

 

Je to s námi Čechy skutečně tak špatné? 

Na státní svátky se vzedmuly vlny emocí, když se na to podíváme s odstupem, tak zjistíme, že se zas 
tak nic hrozného nestalo. 

Prezident se pražských oslav ani nezúčastnil, a tak mohl být kritizován pouze za neúčast. Lidé, kteří se 
zúčastnili nějaké akce, mohli prožít pocit sounáležitosti a to paradoxně na „obou stranách barikády“. 
Někoho spojuje lidství a někoho společný nepřítel (skutečně to platí na obou stranách). 

Ale to hlavní je, že nikdo nebyl zmlácen těžkooděnci a ani se nekonal žádný pražský Majdan. Padala jen 
slova, laskavá i jedovatá, upřímná i pokrytecká. Neúčastnil jsem se žádné akce, ale něco jsem shlédl a 
něco si přečetl. 

A teď to hlavní. To jsem viděl v České televizi. Star Dance tančí pro Paraple byl pořad věnovaný charitě. 
Vybralo se více jak 11 milionů korun na Konto paraple. Tanečníci byli skvělí, vozíčkáři úžasní, Tereza 
Kostková krásná, Marek Eben laskavě vtipný, Zdeněk Svěrák dojatý.  

Pořad byl prosáklý srdečnou atmosférou a na závěr právě Zdeněk Svěrák ocenil, že jsme tady lidé dobří, 
šikovní a že máme srdce na dlani. To dojme a zároveň potěší.  

Přispívali lidé i firmy, lidé volali částku, kterou pošlou na účet a posílali DMS, velké dárce představila 
Tereza. Jedním z nich byla i Nadace Avast. Píšu na počítači chráněném jejich antivirovým programem, 
je to příklad původně malé české firmy, která se rozrostla, své zisky věnuje pro svůj další rozvoj a ještě 
přispívá na bohulibé účely. Takže radost dvojnásobná z českých lidí, šikovnost, solidarita a laskavý 
humor, to z pořadu vyčnívalo.   

Žijeme v civilizaci, která se dokáže o lidi s hendikepem postarat. Také si jich mnoho dokáže „vyrobit“. 
Amazonský indián se ve svém pralese při autohavárii zraní či zemře těžko. V naší civilizaci je to naopak 



běžné. Lidé na vozíku jsou jak ti postižení od narození či vlivem těžké nemoci, ale zejména ti, kteří 
potkali svou osudovou vteřinu, při níž se jim život obrátil docela naruby. 

Najednou přestaly být mnohé věci důležité, co mohli dělat dříve, už dělat nemohou a chvíli trvá, než to 
přijmou a pak svůj život obvykle přizpůsobí a oceňují drobné radosti, které zdraví lidé mnohdy ani 
nevnímají. Z těch vozíčkářů ve Star Dance čišela životní radost, až taková dětská, však se také (sedíc na 
vozíku) dívají na svět z perspektivy dítěte. Možná je to tím. Můžeme se od nich mnohé naučit. Třeba 
radosti, hravosti, také pokory a úcty k životu. 

Abych jen nedojímal, na jiném programu dávali nádherný film „Než si pro nás přijde“ s Jackem 
Nicholsonem a Morganem Freemanem, kteří se sejdou v nemocnici a plní si přání před svou smrtí. Je 
v tom též sentiment, ale také černý humor. Film už jsem viděl a tak dal přednost ČT. 

A na ČT jde také ďábelsky skvělý satirický seriál „Kosmo“, který si dělá srandu ze všeho a tak skvěle po 
česku. Takže zas jednou se cítím být hrdým Čechem a to ještě minulý týden nám udělaly radost holky 
tenistky! 

 

Kdyby byla politická korektnost jen slušností,… 

…tak bych proti ní nic nenamítal. Protože slušnost má ve společnosti lidí své místo. Není to o ničem 
jiném než o vzájemném respektu, o umění se dohodnout na oboustranně přijatelném kompromisu.  

Pokud to není z nějakých důvodů možné, můžeme se s úsměvem rozejít s tím, že se dnes neshodneme 
a zkusíme to třeba příště. Anebo taky ne. Nemáme povinnost každému vyhovět a s každým být ve všem 
zadobře. Můžeme se v něčem shodnout a v něčem ne. A nemusíme si kvůli tomu vjíždět do vlasů a 
rozbíjet „bábovičky“. 

Jenže ona ta proklínaná „politická korektnost“ se nějak utrhla z řetězu. Příliš zavání povýšenectvím a 
pokrytectvím. A to se přirozeně lidem nelíbí. Lidem nevadí, pokud se nahradí sprostá slova přijatelným 
slušným ekvivalentem, alespoň tam, kde každý cítí, že by se sprostě mluvit nemělo. Každý chápe, že 
učitel, moderátor zpráv, politik, diplomat (atd.) by měl mít projev kultivovaný, slušný. V tom problém 
není. 

Problém je v tom, když se „politická korektnost“ zneužívá k manipulaci a vymýšlí se náhrada pro úplně 
normální běžná slova. A ten, kdo nechce používat vnucovanou náhradu, je za to ihned dehonestován 
a nálepkován. 

Příkladem budiž výraz „černoch“, dle mého slušný, naprosto použitelný výraz, který by neměl nikoho 
urazit. Urážlivý a hanlivý (a lze ho označit i za výraz s rasistickým podtextem) je „negr“. Tady naprosto 
rozumím tomu, je-li někdo za používání takového výrazu hnán k odpovědnosti, minimálně upozorněn 
na nevhodnost a příp. i potrestán. 

Ovšem trestat za „černocha“? To mi přijde zvrácené. Copak lze každého černocha označit za 
„Afroameričana“? Jak se bude říkat černochům z Evropy? Afroevropani? A pak by také dle této logiky 
mohli být Afrobelgičané, Afročeši, Afromaďaři? Černoch z Afriky by nemohl být jen Afričan, protože 
tam žijí i běloši. Byl by tedy černoch z Keni Afrokeňan? A vůbec jak politicky korektně nazvat „bělocha“? 

Ještě mě napadlo, jak by se asi vyprávěl tenhle starý vtip: Na Karlově mostě vrazí do chlapa černoch a 
omluví se slovy: „prepáčtě“ a chlap si zamumlá: „do prdele černoch a ještě k tomu Slovák“.    

Výše uvedený příklad ukazuje, jak nám politická korektnost škodí. Tady ta škoda není tak velká, protože 
jde především o hloupost, trapnost a směšnost v jednom. A dalo by se nad tím mávnout rukou. 

Jenže mnohem škodlivější je, jakou (takto pojatá politická korektnost) vyvolává reakci. Tou reakcí je 
nekorektnost (a s ní neslušnost, sprostota), která se pak šíří a začíná se stávat „normou“.  

A tady je otázkou, jak z toho vyjít ven? Pokud z toho máme vyjít slušně a se ctí, bude třeba, aby zmizela 
z „politické korektnosti“ ta hloupost a nadutost a zůstala právě jen ta slušnost.  



Proto mám rád lidi, kteří smýšlejí a jednají lidsky korektně a zároveň politicky nekorektně. Ti obvykle 
mají nadhled, moudrost a smysl pro humor. 

 

Kormidelníci života a politiky 

V bouři se chopí kormidla obvykle ten, kdo se nebojí a věří, že dokáže loď z té bouře vyvést. Neplánuje  
dopředu, řeší situaci právě teď. Pevně svírá kormidlo, udílí rozkazy a ostatní povzbuzuje, aby vydrželi, 
nepanikařili.  

Nejdůležitější je přežít a udělat pro to maximum. Takový kormidelník se dokáže obětovat ve prospěch 
celku. Po bouři se vyčasí a vyčistí vzduch. A v klidných vodách si může kormidlo vyzkoušet zase někdo 
jiný. 

Také v politice máme kormidelníky. I takové, co se obětují pro druhé. Příklady najdeme především u 
starostů menších měst. Starostové se starají, mají starost o své město, žijí tady, potkávají sousedy. Zde 
funguje (aspoň někde tomu tak skutečně je) politika jako služba občanům. Jako nástroj rozvoje obce a 
slouží i pro nastavení obecných pravidel spolužití. Tady dole je politika tvrdá práce. Starosta jde s kůží 
na trh a přijímá odpovědnost za své činy a rozhodnutí. Koriguje ho (a hlídá) Rada města a Zastupitelstvo 
města. Také je nastaven kontrolní mechanismus z centra vyšší moci, který může být užitečný, ale 
možná častěji spíše škodí. To je to známé vymýšlení pravidel od zeleného stolu, teoreticky fungujících 
skvěle, v praxi nepoužitelných. 

Zejména v malých městech je mnohem jednodušší volba, mohu volit lidi, které znám, mám s nimi 
určitou zkušenost, vím, co už dokázali a co dělají. 

Proč už to nefunguje o další úrovně výše? Možná proto, že dále je těch míst méně a hrají větší prim 
(např. primátor velkého města) a jsou o větší prestiži (premiér, prezident). To více láká lidi, kteří si 
danou funkcí potřebují ukojit své ego. Tam nahoře je politika pohodlné zaměstnání (v poslanecké 
lavici). 

Pokud přijmeme, že myšlenky mají tendenci se uskutečnit, pak se nedivme, že do politiky vstupují samé 
„svině“, když si myslíme, že politika je svinstvo.  

Také volba do kraje a Poslanecké sněmovny je složitější, ikdyž na první pohled jednodušší. Nemusíte si 
to komplikovat křížkováním (výběrem jednotlivců z různých stran), jen ve Vámi zvolené kandidátce 
můžete kroužkovat. Celá volba je více anonymní, což je dáno velkým volebním obvodem. Kandidáty 
nemůžete znát, znáte jen několik „mediálních obrazů“ mediálně preferovaných kandidátů. Nabídka 
kandidátů je více závislá na rozhodnutí málopočetných stranických buněk, předkládajících nám k volbě 
své kádry.  

Tady volíme spíše metodou pokus – omyl, která přináší nejprve očekávání, pak zklamání. Mohu volit 
rozumem, tj. nejčastěji menší zlo, nebo volit srdcem: což znamená obvykle volbu (plané) naděje či toho, 
s kým nejvíce souzním, ale nemá moc šanci se do parlamentu dostat. A pak je tu cesta nejpohodlnější: 
přimknout se k předpokládanému vítězi či vůbec nevolit, to je totiž taky (racionálně-emotivní) volba. 

Životem proplouváme každý sám za sebe, tak neodevzdávejme kormidlo svého života politikům, 
novinářům, celebritám… Držme pevně to své kormidlo a žijme svůj vlastní život. Tady a teď. Pak nám 
bude líp.  

 

Je to ten s těmi Uhry…,  

Ne ten uhrovatý, ten mezi těmi Maďary. V Cimrmanově hře „Vražda v salónním kupé“ stojí policejní 
praktikant Hlaváček na peróně s Maďary, stevard má za úkol ho vyhledat a dovést ho do vlaku 
k inspektoru Trachtovi.  



Když jsme byli ještě Československo, měli jsme Maďary za sousedy. V roce 1984 jsem se toulal s partou 
po jižním Slovensku, byl to opravdu jiný kout naší (tehdejší) země, mluvilo se tam převážně maďarsky. 
Zeptat se nějaké postarší paní: „ jak se dostanu na nádraží?“ odpověď často zněla „ném értem“ nebo 
„ném tudom“ čili nerozumím, nevím. Zkusil jsem to po slovensky: „ako na stanicu, ššššš?“. 

Tady se již z úst ozvalo chápavé „ígen“ (ano) a začala komunikace lámané slovenštiny s rukama, 
nohama a my tak našli cestu k nádraží. Byly to tenkrát nádherné prázdniny, když jsme si prošli a projeli 
východní Slovensko od Vihorlatu, přes Pieniny, Slovenský kras až ke slovenským Maďarům dole pod 
Rožňavou. Pár Maďarů jsem poznal osobně, na vojně a pak díky práci. Navštívil jsem hlavně Budapešť.  

Často se tu rozebírá český národ, komentují se Němci, Rusové, Američané, Číňané, ale Maďarům se 
tolik pozornosti nevěnuje. Ti Maďaři jsou šikovní, nějak nás vždycky předběhli. Že by to bylo tím, že 
mluví tak podivnou řečí? Nebo, že jsou sami obklopeni kmeny (národy) slovanskými, germánským a 
románským, a aby přežili zůstali hrdí a nezdolní? 

Už v monarchii se dokázali prosadit a udělat z ní Rakousko-Uhersko. Průmyslové Čechy ostrouhaly. Pak 
se spolu se svými sousedy (s výjimkou Rakouska) dostali do područí Sovětského svazu. A tady jako první 
rebelovali a první taky dostali od Sovětů přes držku (1956). To my jsme je následovali až o 12 let později, 
Poláci začali v 80. letech minulého století a před možným sovětským vpádem se chytře zachránili 
vojenským převratem (tedy spíše návratem).  

Byl jsem na vojně, kdesi v Praze probíhal Palachův týden, to se lampasákům podařilo před námi utajit. 
Vystoupení Maďarů z Varšavské smlouvy už ne. Bylo na nich vidět, jak je ta zpráva drtila. V očích se 
dala číst obava „co s námi bude? Bude válka?“. Nutno říct, že se o tom moc nemluvilo a my měli obavy, 
aby nás někam neposlali Maďary krotit. Byl tu však Gorbačov, jeho přestavba a glasnosť. Což tenkrát 
vzbuzovalo naději. Takže zase všechny „východoevropské země“ ze Střední Evropy Maďaři předběhli. 

A teď mají (už dlouho) silného premiéra Viktora Orbána, který se s tím „nemaže“. Využívá V4 k nátlaku 
na EU, ale i k obraně před nátlakem EU. I když říká, že se EU zbláznila, chce i nadále být její součástí. Ať 
si o tom myslíme, co chceme, Maďaři jsou zase v čele (minimálně co se týče V4).  

Možná mají takový ten čich na změnu, předtuchu, vidět věci dopředu. Nebojí se do toho jít, nechají se 
strhnout. Je to dobře nebo špatně? Odpověď neznám, ta závisí na individuálním posouzení každého 
z nás, tj. úhlu pohledu.  

Nehodnotím, pouze konstatuji. Jen jsem si vzpomněl, že Maďaři si něco začali a po nějaké době se vše 
změnilo.  

Tak na závěr snad jen temné maďarské „erőmű“, což je skutečně v překladu elektrárna. Ta dodává 
energii a na pozitivní změnu je energie zapotřebí.    

 

Ministerstvo dopravy se asi zbláznilo 

Vládě se podařilo do rezortu dopravy nasypat dost peněz, resp. čerpáme evropské fondy o sto šest. To, 
co se léta zanedbávalo, teď urychleně doháníme a ŘSD i SŽDC řádí. 

A tak máme na dálnicích a silnicích samé opravy, uzavírky, objížďky, zácpy, nervozitu, havárie. A aby 
toho nebylo málo, tak na silnicích ještě jezdí pár opravdových „blbečků“.  Na železnici máme výluky, 
odklony, náhradní dopravu a zpoždění. Docela chaos a to do toho ještě výrazně nepromluvilo počasí, 
kromě občas vedra, či bouřky s prudkým lijákem. 

Ale ono to přijde: budou dny, kdy bude úřadovat sníh a mráz. Dokončí se do té doby řada oprav, či ne? 
Je to takový nekonečný příběh, nějaká oprava se dokončí, jiná začne.  

Jenže teď se s tím doslova roztrhl pytel. Na tolik zakázek snad ani stavební firmy nemají dělníky. 
Napadlo mne, zda je nemusí během pracovní směny převážet z místa na místo, aby se všude aspoň 
chvíli pracovalo.  



Tak jsem se při svém denním dojíždění pokusil jednomu průšvihu vyhnout a stejně jsem spadl do 
druhého. Moc jsem si nepomohl. Snad ten stavební boom oprav jednou skončí a dál se bude 
pokračovat přiměřeně, ne extrémně.  

Kdy u nás skončí z hlediska řízení státu ten český extrémismus? Tedy ode zdi ke zdi. Byla doba, kdy se 
dálnice nestavěly, masivně neopravovaly, a ani neprojektovaly, a teď se z toho stavění zblázníme. Ve 
svobodných „devadesátých“, se tzv. „zhaslo“, šrouby se povolily, téměř žádná regulace. Ano vznikly 
mafie, kradlo se ve velkém (však estébáci a veksláci mávnutím kouzelného proutku nezmizeli, jen se 
překabátili). Ale také se mnohé udělalo, povedlo, vznikla spousta nových firem, lidi se nebáli, zkoušeli 
nové věci, pustili se do podnikání, cestování… zkrátka radovali jsme se ze znovu nabyté svobody.  

A pak se začaly šrouby utahovat, rozbujela se byrokracie a regulace, bojovalo se proti korupci, proti 
předraženým zakázkám, právníci získali navrch. A výsledkem je, že se lidi (zase) bojí, podnikání je 
složité, za pochodu se mění pravidla, odpovědní se bojí rozhodnout, aby nebyli obviněni z nějakých 
nekalých praktik… Svoboda zas dostává na frak. Takže opět ode zdi ke zdi.  

Kde je ten „zlatý střed“, přiměřenost? Kde jsou nějaké vize, směřování, dohodnuté reformy, které 
přežijí více volebních období? 

Asi víte všichni jaké nekorektní (vulgo vulgární) slovní spojení se vkrádá autorovi do mysli jako 
odpověď. Ano, právě tam. 

 

Čističi a mučedníci v politice 

Nedávno jsme si připomínali o Velikonocích asi nejproslulejšího mučedníka v dějinách lidstva a jeho 
zmrtvýchvstání. Zároveň to byla „mravně nejčistší bytost“ v historii. Ale o něm článek není.  

Věnuje se sice mravní čistotě, resp. očistě a mučednictví, ale v české politice a to je mnohem nižší 
úroveň. Tak se tedy ponořme do bahnitých vod českého politického rybníčku. Všiml jsem si, že 
vstupenkou do vysoké politiky v Česku může být i role mučedníka.  

Také docela pomáhala hra na „čistého“ a jakési vedení boje za „morální očistu“ politiky. To však příliš 
dlouho nevydrželo. Jednak se téma (při běžném politickém provozu) časem vyčerpá, a jednak se časem 
ukáže, že ti „čistí“, zase tak „čistí“ nejsou. Zkrátka „zloděj křičí, chyťte zloděje“. Někdy ryba smrdí od 
hlavy a „vůdce morální očisty“ vstupuje na kolbiště již zablácený. Ale i kdyby byl čistý jak lilie, vždy se 
s ním nahoru svezou ti umazaní, kteří ho nakonec stáhnou zase dolů. A kdeže jsou dnes ideály (tedy 
spíše politici) takové Unie svobody či Věcí veřejných? Dalo by se říci: mravní patos zvítězil, chvilku pobyl 
a pak zase odešel. „Morálku“ si rozvracet nedáme, a tak ti původně upřímní „čističi“ (bojovníci za 
„mravní očistu“) po čase znechuceně odcházejí, nebo nejsou už zvoleni, příp. se přizpůsobí, či změní 
politický (stranický) dres. 

Trochu jinak je to s mučedníky v politice. Takový Václav Klaus se po „Sarajavském atentátu“, kdy byl 
v pozici „politické mrtvoly“, stylizoval do role mučedníka a nakonec posbíral tolik politických bodů, že 
dosáhl politického zmrtvýchvstání a zůstal na politickém výsluní poměrně dlouho.    

A dnes? Řekl bych, že politická „věrchuška“ si pod sebou podřezává větev tím, že prostému lidu nabízí 
další mučedníky a stvořila je vlastní nabubřelostí (a také asi ze strachu, že by je mohli shodit ze židle). 
Nějaký Adam B. Bartoš a nějaký doc. Martin Konvička byli ještě před pár lety naprosto veřejně neznámí 
lidé s téměř žádným vlivem. Nahrála jim situace, především migrační krize, ale také neschopnost 
politiků. Najednou byli víc vidět ve veřejném prostoru, přesto nebyli veřejnosti moc známí. A pak nám 
je média představila jako ten „nejhnusnější lidský odpad“. Kupodivu to moc nezafungovalo, snad jen, 
že se k nim přitáhla pozornost lidí. A lidé jsou tvorové zvědaví, tak hledají informace a zkoumají, jak to 
vlastně je.  

A v tlačení na pilu se vesele pokračuje dál. Jsou tu žaloby, obvinění, zatýkání, možná bude následovat i 
odsouzení. Tak politická elita v urputné snaze zachránit co se dá, vytváří nové mučedníky. A víme, že 



role mučedníka vzbuzuje v české kotlině nebývalé sympatie. Zdá se, že si to uvědomil i Velký Andrej, 
kterému „bocian“ nepřinese děcko, ale roli mučedníka, protože do něj teraz všeci kopú.  

Noví čističi a mučedníci část voličů zajisté zaujmou. Otázkou je, jak moc zamíchají volebními kartami? 
Někdo nový oře osedlá, jiný bude vyhozen ze sedla. Ale to je život. Však oni si páni politici (noví nebo 
staří) své pašalíky nějak rozdělí, nebojme se.  

Nicméně, jak si život prožijeme, záleží hlavně na nás samých. Buďme přítomní dané chvíli, danému 
místu a věnujme pozornost hlavně tomu, co nás činí šťastnými. 

Ještě mne napadlo, že díky soudcům, advokátu Altnerovi a (ne)odpovědným (nejen bývalým) lídrům 
ČSSD, se vlastně celá strana stává mučedníkem. I pragmatik Kalousek se chystá na roli mučedníka: 
první trénink s tibetskou vlajkou si už vyzkoušel. Situace se tak stává značně nepřehlednou, a asi se 
máme nač těšit. 

 

Na co použít sekyru a jak vyplnit dotazník?  

Zúčastníte se školení, sedíte ve školící místnosti a sledujete výklad lektora či lektorky, někdy vás to 
zaujme, někdy ne. 

Záleží na tématu, ale i na dovednostech lektora. I to nezáživné téma se dá podat záživně. Můžete se na 
téma podívat i z jiného úhlu pohledu.  

Tak se v mém případě stalo. Bylo to nutné, abych pro mne nudné téma legislativy přežil tři hodiny ve 
zdraví. Legislativa je dle mého sama o sobě tragédií, ale má v sobě spousty komických prvků, takže lze 
na ni pohlížet i s humorem. Protože si říkáte: to snad není možný tohleto, ale pak přijde ta vážně 
míněná odpověď: možný to je! To už zamrzá úsměv na rtech. 

Nicméně celé je to směšné právě tím, jaké to přináší paradoxy. Jak to přestává fungovat, jak se dobrý, 
a promyšlený úmysl, stává sám sobě hrobařem. Jak se někdo pokouší dát smysl nesmyslu. A pak ho 
ještě právně vymáhat. 

Školila nás pohledná lektorka. Takže pro mne opravdu velké plus. Snažila se přednášet poutavě, 
rozběhla se i zajímavá diskuse. Pro mne bylo velice úsměvné, jak mnozí kolegové brali téma vážně. Já 
se naopak skvěle bavil. 

Velmi zajímavá byla paralela o sekyře. Sekyra je nástroj, můžete jí někoho zabít či zranit, ale také 
pomocí ní naštípat dříví na otop, nebo vytesat nějaké užitečné a/nebo krásné dílo. Chybami se učíme 
a tak v praxi zjišťujeme, kde nechal tesař díru. Tak je to v legislativě nastaveno (děla lektorka).  

Jen houšť a větší kapky. Legislativní smršť! Jejda na tohle jsme zapomněli, tady nechal tesař díru, 
okamžitě přispěcháme se sekyrou, hřebíky a novým prknem, abychom tu díru překryli (tak jsem si to 
přeložil).  

A tak v legislativě dosahujeme té smršti nových zákonů, nařízení, vyhlášek a jejich novel a novel těch 
původních novel. Až nakonec je systém tak složitý, že už se v něm málokdo orientuje.  

Já bych tedy viděl účel té sekyry jinde. Můžeme vzít sekyru na zamrzlý rybník, abychom vysekali díru 
do ledu, aby se do vody dostal kyslík a ryby mohly dýchat. Nebo bych aspoň prosekal tu houšť stromů 
a křoví (paragrafů), aby tam proniklo slunce a život.  

Nakonec to školení bylo pro mne dobrou inspirací (třeba k napsání blogu). Také potvrzením, jak 
služební zákon paradoxně plní (původně nechtěnou) funkci vládní antibyrokratické komise, tj. úředníci 
ve státní správě začínají chybět a právníci hledají, kde nechal tesař díru, aby ji mohli zakrýt. Řeší jak 
nalákat lidi do státní správy.  

To nejjednodušší řešení samozřejmě nevidí. Vrátit se zpět a celé to zrušit. To přece nejde, vždyť kolik 
to stálo úsilí kolika lidí. A chtěla to po nás EU (tedy Evropská komise), jinak by zarazila dotace. 



Musel jsem ještě vyplnit dotazník. Což bylo jednoduché tam, kde byla odpověď předepsaná dvěma 
protiklady a mezi nimi se pouze zaškrtlo hodnotící číslo.  Zda na lektorku bylo příjemné pokoukání, se 
nikdo neptal. Zato se ptali na můj rozvojový cíl. Napadlo mne, že už nechci žádné „nové papíry své 
způsobilosti“ a „kariérní růst“. Stačí mi zastávat svoji pracovní pozici poctivě, odpovědně, v podstatě 
standardně. Také vím, že ji mohu změnit. 

Jo, a v životě mám tento rozvojový cíl: žít svůj život, s láskou a smyslem pro humor. Přijímat slasti i 
strasti, ctít rovnováhu. A nepodělat se z toho. 

 

Na státní správu sbíječkou? 

Proč sbíječkou? Myslím si, že se státní správu podařilo dokonale zabetonovat. Služebním zákonem. 
Sloužit mohou jen ti léty prověření služebníci. 

Dveře otevřené mají i ti zkušení starší pracovníci z praxe, ovšem musí přijmout úskalí menšího 
(nástupního) platu, protože nemají tu dostatečnou úřednickou praxi, potřebují získat úřednickou 
zkoušku, jejich profese a praxe jim může pomoci jen v té odborné části. Takže ty dveře jsou spíše 
přivřené. Občané by jistě na státních úřadech uvítali samostatně myslící, zkušené a moudré pracovníky 
(i bez příslušných „papírů“), avšak těmi se hůře manipuluje a to nemusí současným „vládcům“ příliš 
vyhovovat. 

Jsem zvědav, kdo za pár let bude na ministerstvech odborníkem, kolik lidí z fabrik bude zaměstnáno na 
průmyslu, kolik zemědělců na zemědělství, snad jen doktoři medicíny na zdravotnictví a doktoři práv 
na spravedlnosti zůstanou. Ale možná, že za pár let už žádná ministerstva potřebovat nebudeme (asi 
jsem nenapravitelný optimista).  

Mladí, kteří začínají svou kariéru, naopak mají dveře do státní správy dokořán. Dokonce jim bude 
uznána praxe v (politických) neziskovkách. Kam také se vzdělanci z humanitních fakult? Státní správa 
je pro ně ideální. Pak se stane, že za nějaký čas tam budou pracovat pouze filosofové, kulturní 
antropologové, právníci, bakaláři veřejné správy a absolventi vědeckého genderismu, inženýra abys 
pohledal. 

Je mi z toho smutno. Státní úředník má být loajální. To je asi jeho nejdůležitější vlastnost. Obávám se, 
že tím se vlastně předpokládá, že „nejlepší“ úředníci budou držet hubu a krok, navíc budou umět 
lichotit svým nadřízeným. 

Jeden můj známý (profesor na technické VŠ) říká, že nejlepší úředník je ten, který nic nedělá, protože 
tím nemůže škodit. Z tohoto úhlu pohledu nejsem až tak dobrým úředníkem. Má práce nemá charakter 
legislativně kontrolní, ale technicky rozvojový, takže analyticky (rozumem) vzato svou prací ani škodit 
nemohu a v lecčems mohu i pomoci. Avšak celkově vnímám, že je státní správa plná těch druhých, co 
svůj tvůrčí potenciál vkládají do zpřesňování (a neustálého zvyšování) legislativních pravidel ve 
prospěch páchání dobra či neuvěřitelné hlouposti.     

Ztrácel jsem motivaci a se služebním zákonem jsem se těžce srovnával. Ale nechal jsem to být a život 
sám přinesl nový impuls a nový smysl: nahradil jsem nemocného kolegu ve vedení odborného časopisu. 
A také praxe se služebním zákonem ukázala jeden velký paradox. Léta se vytvářely různé anti-
byrokratické komise, slibovalo se, jak se s tou byrokracií tentokrát už konečně zatočí a vždy skutek 
utek. Najednou se přišlo s ochranou úředníků a úředníci začínají chybět a na volná místa se (kvůli 
složitému přijímání a mzdové diskriminaci) nikdo nehlásí. Systém začíná požírat sám sebe.  

Mám potřebu být v práci spokojený a vždy jsem si něco dokázal najít. I zde na úřadě to bylo zpočátku 
fajn. Pak to šlo po sinusoidě dolů a teď zase nahoru (z mého pohledu). Překonat něco jako „malé 
vyhoření“ mi pomohla „terapie blogem“, rodinné a kamarádské zázemí a „útěk“ do lesa. 

Tak uvidím, když to půjde, tak to půjde. A když ne, tak „hovno zle“. To nejdůležitější totiž funguje 
poměrně spolehlivě: rodinné zázemí a tak je vždy odkud se odrazit k případným novým výzvám. Nikdy 



totiž není pozdě naučit se něco nového a začít znovu. A když skončí (či mi přestane vyhovovat) „jisté 
zaměstnání“, mohu ho nahradit „nejistou prací“, kterou dělám rád. 

 

Proč se naše česká vlast tak těžko pojmenovává? 

Když se oddělilo Slovensko, znamenalo to pro západní „zbytek“ Československa jednu výhodu: vyhoupli 
jsme se na první místo v pití piva. Problém ovšem nastal s názvem státu. 

Česká republika (a její jazykové ekvivalenty) to problém nebyl. Tento název jsme přijali celkem 
nadšeně.  Po silvestru (1992) jsme se probudili (mnozí s kocovinou) nejen do nového dne a roku, ale i 
do nového státu. Projevem nás uvítal tehdejší předseda České národní rady Milan Uhde. Pamatuji si, 
že projev zakončil slovy: „Česká republiko, dobrý den!“ 

Poslední česko-slovenský prezident ani nevyčkal konce státu s divným oficiálním názvem: Česká a 
Slovenská federativní republika a v únoru 1993 byl zvolen prvním prezidentem českým.  

Řekl bych, že se záhy začaly vést diskuse o jednoslovném názvu a také padaly pojmy jako Česko, Čechie, 
Czechia, Czechlands… Pak se ovšem diskuse díky posvátné úctě k tehdejšímu prezidentovi, kterému se 
„Česko“ vůbec nelíbilo, pomalu vytratila. A léta běžela.  

Až pak nenápadně a stále více začali „Česko“ používat sportovní komentátoři a čím dál víc (nejen) 
sportovních fanoušků se přidávalo. A tak se jazykově správné „Česko“ šířilo zemí (resp. zeměmi našimi 
historickými) a bylo po mnoha letech většinou lidí vzato na milost. 

Totéž asi čeká jeho jazykové ekvivalenty. Přiznám se, nepochopil jsem proč „Czechia“ vyvolala takové 
„vášně“? A pak jsem na to asi přišel. „Czechia“ má smůlu, protože ji prosazuje náš současný prezident, 
který je u „uctívačů“ tehdejšího prezidenta, jehož jméno zdobí pražské letiště, v nemilosti. 

Určitě by se našly příznačnější názvy státu, lépe vystihující naši současnost, např.: Kocourkov, Hulvátov 
nebo Absurdistán,….. Ale ponechme si „Česko“, dává totiž naději, že jednou to u nás může vypadat 
jinak, než dnes. To totiž záleží na nás samých. Dát tomu nějaký obsah, nějakou šťávu, něco, na co 
budeme hrdí. Ani sebelepší jméno nezaručí, že ten obsah nebude stát za nic. A naopak sebeblbější 
název nemůže skvělému obsahu nijak uškodit.  

Tak zanechme zbytečných a malicherných sporů o to, co se časem stejně v praxi prosadí (byť i díky 
lhostejnosti a nedohodě na nějaké jiné alternativě). Jen prosím, žádné lidové referendum. To by také 
mohla být pěkná pr.el, kdyby zvítězila třeba „Pr.el“. Kdo jiný než Češi (ty smějící se bestie) by si byl 
schopen a ochoten zvolit i takový název státu. Už jen pro tu srandu možné odpovědi na otázku: „odkud 
jsi?“ „Já jsem z tý Pr.ele uprostřed Evropy. 

 

O buňkách, židlích, dělení, aneb nevážně o politice  

V biologii jsme se učili, že buňky se rozmnožují dělením. Podíváme-li se na politiku, zjistíme, že i strany 
se rozmnožují dělením. Možná je to tím, že nejmenšímu orgánu strany se říká stranická buňka.  

Ti, kdo ovládnou stranickou buňku, postupují výš. Biologické buňky tvoří většinou tkáně, politické 
stranické buňky se sdružují v okresech, krajích, pak vytváří nějaký centrální orgán a zvolí si své vedení.    

Když jsou straníci ve volbách úspěšní, získají židli, na kterou dosednou a kterou na pár let (či i desítek 
let) obsadí. Když už se takový straník dostane na židli (které se říká poslanecká lavice), považuje to za 
velkou zásluhu a tak si přece zaslouží i plat. Obvykle se platí za práci a tak se sezení na židli nazve 
zasedání Parlamentu a to je panečku práce. A náročná, proto se musí dobře zaplatit.  

O takové židle se vede boj, resp. hned boje dva. Nejprve se bojuje dole v buňkách, to je ten 
vnitrostranický boj o místa na kandidátkách, pak přichází další druh boje mezistranický, zde jde o to, 



jaký podíl na moci získá strana ve volbách, kolik na její členy připadne židlí. Od toho se odvíjí politická 
síla strany. 

Těch, co by chtěli na židli sedět je mnohem víc, než židlí. Tak ti, co se na židli nedostanou, vymýšlí, jak 
ty šťastnější (na židli sedící) z té židle shodit. Občas se založí platforma či frakce a někdy to dospěje i k 
dělení strany. Vzpomněl jsem si na některé zkratky stran, např. z ODS se vyloupli ED, kteří se následně 
spojili s SNK do SNK-ED (nebo opačně?). Pak se z lůna ODS oddělila také US. Ale dělily se i menší strany 
z KDU-ČSL se oddělila část a založila TOP 09, z VV se vydělili LIDEM, z Úsvitu PD vznikl Úsvit NK a SPD, 
ze SZ vyrostl LES. A dělí se i nová hnutí, která ještě nestačila ani nikde kandidovat a tak z BPI vzniká IMK 
a ApČ. 

A pak se v tom voliči vyznej. Jo, Ivan Mládek kdysi zpíval báječnou písničku o zkratkách. Koukám, že i 
politici jsou ve vymýšlení zkratek opravdu kreativní. 

Nějak se nám ty strany přemnožily, faktem je, že některé již dávno zemřely, ale rodí se stále nové. 
Z jakého popudu? Má to nějaký přirozený důvod? Nebo je to jen: „když jste mne nezvolili předsedou, 
zakládám frakci či novou (samozřejmě lepší, morálně čistější) stranu a kolem sebe shromáždím ty, kteří 
mne předsedou zvolí“. A je to! 

Fajn, má to ale jeden háček. Kolik lidí z nové strany obsadí kolik židlí, na koho se dostane, na koho ne. 
A už jsou tu opět starosti, jak si tu židli udržet, či jak toho úspěšnějšího shodit ze židle. 

Tak zas za chvíli budeme pozorovat hru „boj o židle“. Teď jde o ty „menší židle“ na krajích a ve třetině 
Senátu. Té hry se můžeme zúčastnit vhozením lístku do urny a pak (s napětím) čekat, co z toho vyleze. 
Zvědavý jsem také. Karty budou nějak rozdány, ale kdo a jak s nimi bude hrát, to se uvidí. Když máte 
karty tak napůl betl napůl durch, je riskantní s nimi jít do betla nebo durcha. Ale můžete mít štěstí, že 
soupeři v mariáši to mají tak rozdané, že Vás nechytnou. Nejspíš to nebude „vítěz bere všechno“, půjde 
o to, kdo s kým a jak se dohodne. Třeba „poražení odstaví vítěze“, už to tu také párkrát bylo. Dokonce 
mám i pár kamarádů a známých, kteří vyrážejí bojovat o židle (na kraji), akorát jsou na startovní čáře 
na kraji (u konce).   

Ještě, že mám jen obyčejnou židli, na které se dá pohodlně sedět a nikdo mě z ní nechce shodit. 
Nakonec to hlavní: sedím přece na svém zadku a ten si může sednout, kam chce, nebo může i stát. 

 

O přilbách a tak 

Už jste si zvykli, že si na kolo berete přilbu? Že na motorku nesmíte bez přilby ani jako spolujezdec? A 
na lyže jste si ji také pořídili? 

Připadá vám to normální a přirozené. Argument je naprosto logický. Rostoucí provoz na silnicích, větší 
dosahované rychlosti (i na cyklostezkách a sjezdovkách), lepší a rychlejší motorky, lyže, kola… Je to 
nebezpečné pro křehké lidské tělo a je třeba si chránit hlavu.  

Potud v pořádku. Když je svoboda volby, tak rozumný a odpovědný člověk (rodič) si zvolí, kdy a kde 
přilbu použije, bojácný a úzkostný si ji nasadí pokaždé a ti nezodpovědní by měli počítat s případnými 
následky své svobodné volby.  

Odpovědní začnou přilby shánět a kupovat, tím vytvoří poptávku. Výrobci reagují nabídkou a čmuchají 
z toho dobrý byznys. Jenže jak opadne vlna „odpovědných“, poptávka zeslábne. Obchody a sklady jsou 
plné neprodaných přileb. Teď by mělo přijít (v jednoduché tržní ekonomice) na řadu vyrovnání, 
přizpůsobení se poptávce. Tzn. snížení výroby, přeorientování na jinou výrobu, příp. bankroty, apod. 
Nicméně jede se podle pravidel sociálního státu (udržet zaměstnanost) a udržet hospodářský růst (tedy 
spotřebu). Nastoupí lobbisté, politici a úředníci. Vymyslí a prosadí zákon, který stanoví povinnost mít 
přilbu. 

Takovým zákonem páchají dobro: dají lidem větší pocit bezpečí, přispějí k hospodářskému růstu a 
mnoha lidem udrží či dají práci: ve výrobě, v obchodě a také všem těm kontrolorům a vymahačům 



povinnosti ze zákona. Dobro vítězí, především pomocí strachu a zákonem předepsané (tj. právně 
vymahatelné) povinnosti. 

Nechci tímto článkem zpochybňovat vhodnost užití přilby. Také uznávám, že někde je na místě mít to 
jako povinnost. Jenže mi tam hlodá červíček pochybností, tj. taková dotěrná otázka: kam až jsme 
schopni pro pocit bezpečí a v páchání dobra zajít?  

Představte si, že malé batole, které se učí chodit, upadne. Může upadnout na hlavičku. Může se poranit 
(i těžce). Ano, všechno se může stát. Nyní nastoupí někdo chytrý, kdo chce vyrábět přilbičky pro malé 
dětičky. Rozjede reklamní kampaň, kde děti padají na hlavu, kterou si rozbijí. Zamíří na emoce, 
především strach a lidé podlehnou, rodiče budou chtít ochránit své děti. Získají tím pocit bezpečí a 
ujištění, že udělali maximum. Co tím získají (a ztratí) ty děti? 

Stát uzákoní povinnost, že batolata budou muset mít přilbičky, nejprve při chůzi venku, pak i v kočárku, 
pak doma. Kontroloři už k vám domů mohou díky topení (kouřícím komínům) a nyní budou 
kontrolovat, zda vaše dítě nosí přilbičku. Hrůzná představa, že?  

Myslíte si, že je naprosto vyloučená, nemožná, protože odporuje zdravému rozumu? Když pozoruju to 
pomalé utahování oprátky, či postupné vaření žáby v hrnci, zdráhám se takovou hloupost v budoucnu 
vyloučit.  

Jen doufám, že než k tomu dojde, budou už vyloučeni z kola ven ti, kteří by to mohli vzít vážně a 
realizovat. A většina ostatních se konečně probere z „hypnózy“. 

 

O úporné snaze  

Čím víc se snažím, tím hůř. Nedaří se. Naopak, když se nesnažím a nechávám věcem volný průběh, 
docela se daří. Život mne naučil netlačit na pilu. 

S pokorou přijímám slasti i strasti života vezdejšího. K prezidentským volbám v Rakousku se vyjadřoval 
kdekdo (i zde na blogu). U těch korespondenčních hlasů by mne zajímalo, zdalipak hlasoval náš pan 
rakouský šlechtic Karel Schwarzenberg a rakouský hollywoodský herec (a také jistý čas kalifornský 
guvernér) Arnold Schwarzenegger. 

Ale nejvíc mne zaujala ta úporná snaha o to, aby zvítězil ten „dobrý“, resp. aby nevyhrál ten „zlý“. A 
tady jsem se bavil.  Jak to, že to dopadlo takhle, vždyť my se tak snažili, pomáhali, seč to šlo. Ale vyhráli 
jsme jen těsně. Ten venkov je zkrátka nepoučitelný. Budeme muset ty burany dovzdělat, převychovat. 
Měli by se stydět.  

Možná, kdyby v „kavárnách“ ubrali plyn, nechali burany volně dýchat a nesekýrovali je furt, by byl 
výsledek voleb úplně stejný, nebo dokonce (pro kavárnu) lepší. Jen by to nestálo tolik úsilí a vyhozených 
peněz.  

Ovšem získat moc a umět si ji udržet, je boj. Naštěstí jen volební a mediální. Léta byly volby takové 
nudné, střídání pravice a levice, dvou dominantních stran. Pak začaly přicházet další strany a ukusovaly 
si stále větší podíl z koláče. To způsobilo „semknutí“ tzv. tradičních demokratických stran, kde základní 
ideové rozdíly jsou postupně smazávány. A kdy základním pojítkem je udržení moci za každou cenu a 
nevpuštění dalších hráčů do ringu.  

A tak do ringu vstupují hráči, kteří už mají jediný cíl: vyhnat z ringu ty stávající hráče. Mnozí voliči tomu 
fandí. Současní politici jsou unaveni „z vládnutí“ a také tak nějak zapouzdřeni v tom svém navyklém a 
neměnném politickém stylu. Stylu vyřčených slibů, jejich následného neplnění, nekonečných diskusí, 
zákulisních jednání, kompromisů, ústupků, vymýšlení nařízení a doufání, že to dopadne dobře, když to 
s tak dobrými úmysly řídíme.  

Jenže lidi (zejména ti venkovští burani napříč Evropou) tomu přestali věřit, už nehledají kapitána lodi, 
ověnčeného tituly světových univerzit, který se v životě na lodi neplavil a umí o tom jen skvěle vyprávět 



(v kavárně). Ohlížejí se po někom, kdo něco v životě prakticky řídil, třeba jen malý člun či umí aspoň 
používat pádlo. 

Řekl bych, že tyhle volby ukázaly, že svět se opravdu mění a lidé na to reagují. A svým způsobem se 
potvrzuje historická zkušenost a platnost zákona akce a reakce. Bylo by Husa (a posléze husitství), 
kdyby tehdejší církevní elity se chovaly ctnostně a dle božího řádu, který hlásaly?    

Podobně se můžeme ptát i dnes. Byli by „populisté“ tak úspěšní, kdyby „tradiční demokraté“ odhodili 
politickou korektnost, chovali se přirozeněji, přiměřeněji a nevnucovali lidem „jediný správný“ 
nadnárodně korporátní sociálně-inženýrský model řízení společnosti? Kdyby se chovali jako moudří 
správci země a místo vodění za ručičku a dohlížitelské byrokracie, nechali lidi na pokoji, jen vymezili 
mantinely, stanovili jednoduchá a srozumitelná pravidla…  

Rakouskými volbami to samozřejmě nekončí, budou další. Určitě bude zajímavé sledovat tu úpornou 
snahu, která minimálně u nás působí směšně a je spíše marná. A v tom vidím naději.  

 

Opravdu se zhroutil svět?  

Jak by řekli bratři Slováci „zvonku to tak vyzerá“. Tedy, když člověk poslední dobou nahlédl do 
mainstreamových médií. Nějak to „hochům a děvčatům“ nevychází. 

Z pohledu tzv. „kavárenských intelektuálů“: všechno špatně. Namátkou (nečekaný) Brexit, opět 
nečekané vítězství Donalda Trumpa, u nás ta „žumpa“ prezident Zeman a Andrej Agrofert Babiš 
s heslem: „kúpim si vás všetkých“.  

A do toho premiér, co se snaží zachránit, co se dá a oddálit „Ikarův pád“ své strany. Tak vyhodí z kola 
ven Jiřího Dienstbiera ml. Ten se pak diví jak divizna. Zajisté to nečekal. Ten druhý odejitý, Svatopluk 
Němeček, to vzal s klidem. Může se vrátit z hostování v Praze domů, do Ostravy a zjevně ho to těší.  

A to si ještě Rakušané nezopakovali prezidentské volby a tzv. „vídeňskou kavárnu“ straší ten pan Hofer 
tak, že snad chce, aby se na prezidenta tiše zapomnělo. Nebo už je zvolen a nám se to jen jaksi neřeklo?  

Náš svět (společensko-politický) se příliš znormalizoval, zbyrokratizoval a výrazně se vychýlil 
z rovnováhy, z přirozenosti a normálnosti. Je třeba, aby se „normalizovaný“ svět vrátil k normálu. Což 
už příroda (Bůh) nějak zařídí. Žijeme v době, kdy dochází k demontáži „přežilého“ světa. Nevíme, jak 
bude provedena, snad ne demolicí dynamitem, ale snad postupným rozebíráním „kamenů“. 

S kladívky na tu zdánlivě pevnou zeď klepou další a ti, co ji z druhé strany podpírají, už ztrácí síly. A zdá 
se, že s každými dalšími volbami se trhliny zvětšují. Zkrátka vyhrávají „bouráci“, co na sebe vzali roli 
„bouračů“ a nutno uznat, že jim tato role sedí. Pak by měli uvolnit místo stavěčům a spojovatelům, aby 
vrátili svět (společensko-politický) do normálu. Aby nebyl znormalizovaný a zideologizovaný, ale 
normálně přirozený s vedle sebe působícími a vzájemně se doplňujícími idejemi. Aby se do popředí 
dostali lidé moudří, mírumilovní a láskyplní.  

To ti „bourači“ převážně nejsou, ale pro jejich historickou úlohu to nehraje tak výraznou roli. Stačí, když 
omezí či naruší moc bratrstev kočičí pracky, to je jejich záslužná práce. Pak by neměli zapomenout 
odejít a nechat tvořit jiné. Historicky se znemožnit v dnešní době jde strašně rychle a vyměnit politiky 
je stále snazší než vyměnit lid.  

Pokud se „zhroutí svět“ některým straníkům, korporátním manažerům, mainstreamovým novinářům, 
byrokratům, politologům, výzkumníkům veřejného mínění, politickým neziskovkářům, ropákům, … tak 
to žádná velká škoda nebude. 

Těm, co nejsou zaujetí fandovstvím jedněch či druhých, kteří vědí, že jejich životy politik (ať je to Petr 
nebo Pavel) zas tak moc neovlivní, se žádný svět nehroutí. Dokáží se přizpůsobit a přežít. 



A taky vědí, že opravdový svět funguje tak, jak má. Je to svět cyklů a svět života, svět zrodu, růstu, zrání, 
stárnutí a zániku. A tak pořád dokola. Jen si to všechno tak plyne a mění formy. Prostě život. Jednoduše 
dokonalý.  

 

Optimista není ten, který si nasadí růžové brýle 

Ano, jsem životní optimista, ale na svět se skrze růžové brýle nedívám. Ony totiž zkreslují a leccos 
zamlčují či přikrášlují. Každý vidí a vnímá svět jinak.  

Žijeme v duálním světě, světě polarit, kdy vše má svůj opak. Díky abstraktnímu myšlení a svému 
(omezenému) smyslovému vnímání a touze vše pojmenovat, definovat a třídit se v podstatě 
dostáváme do bludného kruhu. Jsme ve „vězení“ svých naučených vzorců chování. Zapomněli jsme si 
hrát, neumíme být šťastní jen tak.  Opustili jsme pravé, tradiční hodnoty, svoji přirozenost, spiritualitu, 
smysl pro rovnováhu a nahradili je pseudohodnotami. 

V tradiční rodině má své místo jak role muže (živitel a ochranitel), tak role ženy (harmonický domov, 
starostlivá péče), které se vzájemně doplňují a prolínají. Rodina je základní sociální jednotkou, její 
členové jsou propojeni nejen ekonomicky, ale i sítí různých vztahů k sobě navzájem. Významnou roli 
zde hraje láska a sounáležitost.  

Co je dnes preferováno a vnucováno? Původně to samozřejmě byly dobré myšlenky jako 
rovnoprávnost žen, nediskriminace svobodných matek, single, gayů a lesbiček, humanita, slušnost. Ale 
nějak nám to zmutovalo do radikálních ideologií, o jejichž prospěšnosti se dá s úspěchem pochybovat. 
Přibyla k tomu ještě multi-kulti ideologie, aktivistický (pseudo)humanismus a politická korektnost. To 
jsou tzv. moderní hodnoty, které jsou zkrátka in a cool (minimálně mediálně). Je nám podsouváno, co 
máme mít, čím máme být, jak se chovat, co máme jíst, co máme slyšet a vidět a co si máme myslet. 
Koho se máme a nemáme bát. 

A není vůbec žádný problém dosáhnout materiálních cílů bez vynaloženého úsilí. „Půjčíme ti, na co si 
vzpomeneš“, lákají lichváři s ďábelskými úroky a za nimi již čekají na svou „kořist“ exekutoři a advokáti.  
„Jsi sociálně slabý a menšina? Nestarej se, my ti rovnou něco dáme, máš na naši pomoc nárok, nic za 
to nechceme“, lákají političtí sociální inženýři, „jen si na nás vzpomeň při volbách“.  

Jsme (sofistikovaně) mediálně ovládáni, jsme nuceni k výkonům, k růstu, k vítězství, k dokonalosti. 
Máme strach ze ztráty zaměstnání, ztráty současných jistot a strach ze změny. Bojíme se být 
nedokonalými, bojíme se hospodářského poklesu, bojíme se prohry. Ptáme se „co by tomu řekli 
ostatní?“ nebo „jak bych vypadal před lidmi?“. A tak dusíme své emoce, až jsou z toho nemoce. Místo 
rozumného upouštění ventilu „vědomým“ prožíváním emocí (čas plakat, čas se smát, i čas se vztekat), 
necháme „papiňák“ emocí vybouchnout najednou (agrese), nebo se zhroutíme (bezmoc, rezignace).  

A v čem jsem ten optimista? Nelze donekonečna lidi oblbovat. Už je vidět, že se vše vrací. Co kdo zasel, 
to sklidí. Nejspíš nás nečeká procházka růžovým sadem, ale doufám, že se nebudeme muset brodit 
slzavým údolím a uchráníme si ten svůj „klídek a smrádek“.  

Však se nám tady tak špatně nežije, ikdyž optimista tvrdí, že může být i hůř. Ale tak zle u nás ještě 
nebylo, aby stálo za to rytířům vylézt z Blaníku. 

Být tím spícím rytířem, otevřel bych aspoň jedno oko, abych se podíval, co se děje za našimi humny a 
jak i někteří „našinci“ se snaží kohosi vítat. Tak optimisticky věřme, že ta jejich snaha nakonec bude 
marná, abychom ten domov svůj nemuseli hledat jinde. 

 

 

 

 



Dá se nějak pomoci českému školství? 

Pomalu nám končí prázdniny a brzy začne škola. Roztočí se 10-ti měsíční kolotoč školního života. Života, 
který patří především dětem a mládeži, který by byl „super“, kdyby ti učitelé (příp. rodiče) tolik 
neprudili.  

Menšina dospělých ve škole (především učitelé) by si také užívala „super“ pracovního života, kdyby 
nebylo těch „zlobivých spratků“, kteří se nechtějí učit. A také té narůstající byrokracie a některých 
„prudících“ rodičů. 

České školství, zdá se, se neustále reformuje, střídající se ministři (vč. ministryň) vymýšlí koncepce, 
strategie, programy, státní maturity, jednotné přijímačky, kariérní řády a hitem nového školního roku 
je inkluze. Ale hlavně všichni chtějí peníze. A přesto zjišťujeme, že se úroveň znalostí a dovedností 
neustále snižuje. To se dočteme, je-li to pravda, si netroufám hodnotit. Studujících je mnohem více, 
než bývalo a předpokládám, že Gaussova křivka stále platí, takže ty výsledky budou zkreslené, protože 
často studují i ti, co na to nemají. Faktem je, že nám v současnosti chybí už generace řemeslníků a že 
nám školy naopak opouští profese, které nemají (dnes) žádné pracovní uplatnění.  

Co s tím? Na rovinu říkám, že nevím. Nikdo neví, jaké profese budeme potřebovat za deset, dvacet let. 
Dovedl si někdo v době velkých sálových počítačů představit, kolik lidí se uplatní v oboru informačních 
technologií? Má smysl něco řízeně plánovat? 

Co třeba, že by učitel nebyl státním zaměstnancem, ale živnostníkem? Pak by se asi snažil odvést práci 
pro svého živitele, mohla by jím být škola (školy), příp. obce, nebo rodiče. Formoval by se tak nový 
vzájemný vztah mezi učitelem a jeho zákazníky – žáky, studenty a rodiči. Učitel, pokud by chtěl dostat 
zaplaceno, by se musel snažit žáka něco naučit, zároveň by však mohl zakázku odmítnout, žáka, co se 
nechce vzdělávat, neučit. Taktéž dobrý student, či rodiče by si mohli učitele vybírat. Možná v omezené 
míře by to fungovat mohlo, nicméně zatím je to sci-fi.   

Mám však pocit, že někteří by to uvítali. Je dost tristní, že některé děti nevědí, že kopřiva pálí, že 
plodem dubu je žalud, že kráva není fialová, apod. Mnoho věcí se dá naučit přirozeně, nenásilně, 
odkoukat, osahat (v přírodě) a třeba nasát z četby, či z debaty s moudrým, zkušeným člověkem (např.: 
vnoučata s prarodiči). Skautský oddíl často naučí víc potřebných věcí do života, než celá škola. 

Rád si čtu blogy, které na aktuálně.cz občas píše Ondřej Štefl, ředitel společnosti Scio. Školu jsem si 
prošel ve všech rolích – jako žák a student, jako rodič a pár let i jako učitel, který do školy nastoupil po 
dvaceti letech odborné praxe (továrny a výzkumné instituce). Troufnu si říct, že můj nadhled a jiný 
přístup k roli učitele, děti ocenily. Navíc se mi „povedlo“, že ve stejném věku jako děti, které jsem učil, 
jsem měl i své vlastní.  

V největší oblibě jsem měl tzv. férové rošťáky. Kluky, kteří blbli, neučili se, ale když bylo potřeba, tak 
zabrali a hráli fair play. Ocenil jsem, když kluk při písemce řekl: pane učiteli, já se na to vykašlal, nevím 
to, tady máte papír a pětku beru. Poctivý přístup, uznání chyby a přihlášení se k odpovědnosti. Lepší 
než se pokoušet to očůrat a snažit se něco opsat.  

Má odpověď na úvodní otázku v názvu? Méně je někdy více, myslím tím hlavně méně byrokracie, 
nařizování a „násilné“ rovnosti. Naopak více svobody a zodpovědnosti všem: ředitelům, učitelům, 
rodičům a žákům. A více inspirace Janem Amosem. Žák hravý a zvídavý je motivovaný a chce se 
vzdělávat. Spokojený a vnímavý učitel dokáže motivovat a být přirozenou autoritou. A mělo by platit: 
když nechceš studovat, tak nestuduj a nauč se něco jiného. Můžeš být zručným řemeslníkem, kolikrát 
je to lepší než vydřený (či zaplacený) titul bakaláře „nevímčeho“ a 2x měsíčně fronta na Úřadu práce. 

 

Pravda je jen jedna, ta moje! 

Rozhodl jsem se pro tento provokativní název, když už se tu o pravdě diskutuje. Matně tuším, že tuto 
větu říkají někde ve svých scénkách bratři Justové. Mám nejradši tu „pravdu“ ve víně. 



Nebudu filozofovat a polemizovat s kolegy. Následující text jsem si vypůjčil z obálky knihy Vlastimila 
Vondrušky „Husitská epopej“: 

Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Snad žádná 
historická epocha našich dějin není v obecných představách tak kontroverzní jako husitství. Ta doba je 
pro dějepisné líčení o to složitější, že obě strany, katolická i kališnická, měly svým způsobem pravdu, ale 
obě současně páchaly bezpráví. Snad poprvé se v naší literatuře objevuje dílo, které se odehrává v obou 
znepřátelených táborech, aniž by jeden upřednostňovalo před druhým. Snaží se postihnout důvody, 
proč se chudí postavili proti bohatým, prostí proti vzdělaným, Češi proti Němcům, a jak dopadl střet 
rozumných s fanatiky.      

Ty knihy (zatím vyšly čtyři díly, já jsem u třetího) doporučuji přečíst všem kantorům dějepisu a občanské 
výchovy. Pro sebe jsem si z toho vzal, kromě čtivých příběhů, především toto: ti vzdělaní dokázali 
hodiny diskutovat, argumentovat, přesvědčovat jeden druhého, aniž by dospěli k nějakému výsledku, 
neboť za svou pravdou (přesvědčením) si neochvějně stáli. Také si chtěli udržet, upevnit či nově získat 
své „mocenské“ postavení. A i mezi nimi byli fanatici, kteří nedokázali ustoupit ani o píď. Ti prostí 
venkované (co nebojovali) se často chovali pragmaticky ve snaze přežít. A tak se katolíci stávali na chvíli 
kališníky, a naopak, podle momentální situace. Také byli nejčastějšími oběťmi, pokud nebyli zabiti, byli 
aspoň okradeni. Měšťané a šlechta se většinou přiklonili k jedné nebo druhé straně, ale většinově byli 
rozumní a chtěli se nějak dohodnout. Jenže tu byli radikálové a fanatici a tak se dlouhá léta válčilo a 
loupilo. Jan Hus by se nejspíš za mnohé své následovníky styděl.  

A co si z toho vzít pro dnešek? Snad poučení, že každá původně dobrá myšlenka se dá zneužít. Že není 
dobré něco hlásat a něco jiného dělat. Že pokud je jedna z mnoha možných idejí a pohledů na svět 
vnucována ostatním, nese to s sebou přirozené reakce. Vždy se najde dost lidí, kterým se to nelíbí. A 
také těch, kteří toho chtějí nějak využít, ať už k udržení moci za každou cenu, či naopak k jejímu získání.  

Řekl bych, že někteří současní vzdělanci (zejména společenských věd) si tak libují ve svých rozumových 
a analytických schopnostech, až si vytvořili své „neomylné“ komplikované konstrukce chápání světa a 
úplně zapomněli na přírodní zákony. To by samozřejmě vůbec nikomu nevadilo, kdyby si to nechali pro 
sebe, pěstovali to na příslušných univerzitách a nechtěli podle toho řídit svět. Tak zde máme přebujelou 
a všemocnou byrokracii, odtrženou od praktického života, která se na základě Parkinsonových zákonů 
šíří jako mor.  

Každý na informace a podněty reaguje, jak umí, jak to cítí a jak tomu rozumí. I na základě nějaké 
zkušenosti, pod vlivem svého přesvědčení nebo strachu. Tady na blogu se vyjádříme, můžeme o tom 
číst, psát, polemizovat, diskutovat.  

Nechci se v tom již dál pitvat, jen jsem chtěl upozornit na podobnosti doby dávno minulé s tou 
současnou. Vyrovnávám se s tím po svém, snažím se zůstat nad věcí, nevěřit všemu, co je předkládáno, 
přemýšlet o tom (občas si zafilozofovat), hlavně si užívat drobné radosti, pobývat s lidmi, které mám 
rád, hodně času trávit v přírodě vč. zahrádky, nevěnovat pozornost politickým pořadům v televizi, 
občas být mimo dosah internetu a mobilu.  

Spoléhám se na své přirozené instinkty, zkrátka se snažím pragmaticky přežít a přijmout současný 
„evoluční proces“, ze kterého určitě něco zajímavého vzejde. Jen nevíme co, kdy a jak. Proto je pro mě 
důležité se tím netrápit, nechat to volně plynout a žít „tady a teď“.   

 

Přehavlováno? 

Letošním říjnem, listopadem a prosincem nás bude provázet Václav Havel. V říjnu, protože před 80 lety 
se narodil, v listopadu jako symbol sametové revoluce a v prosinci uplyne pět let od jeho úmrtí.   

Nehodlám hodnotit (ani chválit, ani hanit) osobnost Václava Havla a za sebe nechám promluvit 
astrologii. VH se narodil ve znamení Vah a dle čínského horoskopu je krysa a docela zajímavé 
charakteristiky přináší horoskopy.cz: 



Váhy jsou intelektuálně založení lidé jemné povahy a ovládá je znamení vzduchu. V životě usilují o 
harmonii a soulad a mají buňky pro umění, často bývají sami velmi tvořiví. Mají smysl pro férovou hru. 
V každé své činnosti usilují o klid a rovnováhu, spěchu a stresu se vyhýbají. Z toho pramení jejich 
příslovečná nerozhodnost. Často si nemohou vybrat mezi protichůdnými názory a hledají kompromisy. 

Krysa má velmi silný charakter a většinou dosahuje všech cílů, které si vytyčila. Někdy jedná podle 
principu všechno, nebo nic. Chce udělat kariéru, je pilná a zodpovědná. Když se jí člověk postaví do 
cesty, ukáže mu své ostré lokty. Díky neuvěřitelně silnému šarmu se na ni nikdo nezlobí moc dlouho. 
Lidé v jejím okolí se k ní cítí velmi silně přitahováni. Má veliký okruh známých a obdivovatelů. 

Jsou to jen obecné charakteristiky dnešní „pavědy“ (za Karla IV. jeden z oborů vyučovaný na jeho 
univerzitě), ale se zájmem jsem se na ně podíval. Docela mi to sedí a samozřejmě jako většina lidí znám 
jen onen mediální obraz, ale prožil jsem si tu dobu, kdy VH žil a byl činný. Zažil jsem i další prezidenty, 
ty co přišli po něm, ale i ty před ním. Za mlada jsem dlouhý čas „strávil“ s Gustávem Husákem, školu 
jsem začínal se Svobodou a narodil se za Novotného.  

Uctít památku významného člověka, kterého většina žijících pamatuje, je určitě dobrý počin. Nicméně 
nic se nemá přehánět, moudrost velí, že všeho moc škodí. Avšak očekávám v českém mediálním 
prostoru až „přehavlování“. Zde jsem si vzpomněl na diskusi Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Bohdalovou o 
televizních přestávkách a použitý termín „překrkonošení“, když už těch Krkonoš je na obrazovce moc 
(dnes máme v televizi „přereklamování“).  

Je zlé plivat po někom, kdo už se nemůže bránit. Ale není ještě horší taková ta „kim-ir-senizace“ Václava 
Havla, kdy se člověk jako my (nedokonalý, s chybami, s rozhodnutími dobrými i špatnými) zbožští do 
podoby nedotknutelného idolu?  

Jsem přesvědčen, že by samotný VH žádnou velkou okázalost (tj. být nedotknutelným idolem) ani 
nechtěl. Jenže vysvětlujte to těm „nickám“, co by bez jeho jména upadli do bezvýznamnosti (čehož se 
asi nejvíc bojí) a co se za něj jen schovávají. Nevím, zda aspoň tuší, že mu tím prokazují „medvědí 
službu“, protože k „dokonalému“ jedni nekriticky vzhlíží jako k modle a chtějí být dokonalí jako On, 
druzí naopak po Něm plivou, protože nikdy nebudou dokonalí jako On. Co s tím? Co takhle smířit se se 
svou „dokonalou nedokonalostí“ či „nedokonalou dokonalostí“ a nechat to být. Kupodivu pak přijde ta 
„osvobozující a nesoudící láska“, poodskočíte z té osy Sparta – Slavia, tj. láska k jednomu znamená 
nenávist k druhému. Jo, kdo se v tom chce „rochnit“, nechť se rochní, koneckonců je to jeho volba, 
ubližuje hlavně sám sobě.   

Člověk má být především sám sebou a druhé může inspirovat. VH určitě ve své době inspirátorem byl. 
Je jím vždy ten, kdo „vystoupí z davu“, kdo se nebojí být svůj, tedy „jiný“.  

Vzpomínka ano, ale diskuse, co by kdyby (jako co by na to VH dnes říkal) nemá cenu vést. Za prvé to 
nikdo nemůže vědět (jen si to myslet), a za druhé dnes jsme někde jinde, doba se posunula, hrají se 
další „vypečené“ hry, ale už s jinými aktéry. Jde jen o to, abychom si té hry nejen užili, ale také ji přežili. 

Z minulosti je třeba se poučit, ne jí (v ní) žít. Žít v budoucnosti je zase o nežití (resp. jde jen o snění „až 
jednou…“). Jedině přítomností žijeme a tvoříme si budoucnost. Sklidíme, co zasejeme. Tak ať sejeme 
to dobré. 

PS: A nebojte, již v prosinci přijde vysvobození. To si začneme připomínat jinou mýtickou postavu. Avšak 
daleko většího kalibru, prověřenou dvěma tisíci lety, považte. 

 

Kde se (asi) vzala politická korektnost a proč se hlásím k buranství 

Tak už zas lítám v tom virtuálním prostoru, a byť si z informací (vč. zdejších blogů) vybírám své 
„rozinky“, tak se titulkům nedá vyhnout a také se někdy některá „rozinka“ promění v „hrozinku“.  



Jazyková poznámka: obojí je správně, vždyť jde o sušenou vinnou révu, tedy původně o hrozen. Nevím, 
kde a kdy zmizelo „h“. Zde si opět hraju s češtinou a u rozinky očekávám rozvernost nebo rozjímání, 
kdežto z hrozinky na mne vykoukne cosi hrozného.  

Dost hrátek. Zamyslel jsem se, kde se vzala politická korektnost a proč se zrodila na Západě, proč u nás 
z ní máme srandu a proč na Východě se příliš nepěstuje.  

Sice nejsem tak zcestovalý, ale pár zemí jsem navštívil, slyšel vyprávět cestovatele, něco si přečetl a 
zhlédl nějaké dokumenty. Navíc pár cizinců znám osobně a z toho všeho jsem si vytvořil svůj názor.  

Všiml jsem si, že na Západě jsou lidé vážnější, více se hlídají a dodržují nepsaná pravidla příslušnosti 
k určité sociální vrstvě. Vzdělaný příslušník vyšší střední třídy, který dosáhl nějakého postavení, těžko 
bude bydlet v paneláku a mít auto „pro chuďase“. Asi také nebude jezdit veřejnou dopravou, 
v zaplivaném pajzlu ho určitě nenajdete, naopak bude navštěvovat vybrané restaurace (nejlépe 
oceněné nějakou tou hvězdou). Bude pravidelným hostem společenských večírků, kde se bude 
setkávat s podobně zaměřenými lidmi. Svůj život přizpůsobí svému společenskému postavení a v zájmu 
„přežití“ ve skupině bude dělat a říkat ne to, co si myslí, ale to, co se od něj čeká. Takže se přetvařuje 
a stává se pokrytcem. Je to takové „západní snobství a pozérství“, co se bere vážně a ještě všem 
ukazuje, že nadto není.   

Na Východě je jiný civilizační okruh. Asiaty moc nechápeme, ale i Rusko je zvláštní civilizace, ikdyž nám 
ne tak vzdálená jako asijská či muslimská. Existuje něco, co nazýváme „širokou ruskou duší“. Jsou tam 
také společenské rozdíly a různé sociální vrstvy. Ale podobně postavený šéf jako jeho západní kolega 
nemusí podobně žít a podobné věci mít. A navíc dokáže se se svými podřízenými „vožrat jak mužik“ a 
nijak neřeší, zda tím porušil svůj společenský status. Zkrátka pán i kmán je Rus a to je důležité. Ať se 
nám to líbí, či ne, Rusové své Rusko milují (aspoň na mě to tak působí).  

A u nás se to mixuje. Vážně míněné „západní snobství“ a „politická korektnost“ zde působí směšně. 
Zavádění „západních zvyklostí“ často končí fraškou. Nicméně dílčí úspěch se dostavil. A dostal i svůj 
název: „pražská kavárna“. Jenže rozšíření této „moderní cool filozofie, někdy zvané NWO“ v celém 
Česku se nedaří.  

Český a moravský venkov je (dosud) obsazen burany. Pár jich žije i v Praze a naopak „pražská kavárna“ 
dobývá blízký venkov a v Brně má svou zvláštní pobočku. Burani jsou ze své podstaty přízemní, 
přirození, konzervativní. Drží si mentalitu svých předků, umí se smát a (cynicky) vtipkovat, dají na své 
pudy a snaží se přežít. A to považuji za naše štěstí a k takovému „buranství“ se hlásím. A když mne 
někdo označí za burana či venkovského balíka, nejen že mi to nevadí, dokonce jsem na to svým 
způsobem hrdý. 

Vím, i mezi „burany“ jsou blbci a mezi „kavárníky“ naopak moudří lidé. Jen už mě ty intelektuálské kecy 
(třeba v České televizi) přestaly bavit. Tak si radši beru do ruky vidle a jdu přeházet kompost. Taková 
chlapská, buranská práce, ještě teď mám za nehtama „hlínu“.  

Posílil jsem fyzičku, imunitu, radoval se z výsledku své práce, v psychické pohodě fyzicky unavený jsem 
dobře spal. Inu, šťastný to buran. 

 

Star Havel, epizoda 2: Kavárna útočí  

První letošní Havlův vrchol (osmdesátku) máme dávno za sebou, a že to opravdu byl „vrchol“ (ne)vkusu, 
psát nemusím. Na vrchol vedlo několik cest. Každý si vybral tu svou. 

Někdo šel tou cestou umetenou, suchou a nudnou, jiný se brodil blátem, často uvízl a nadával. Pak tu 
byli tací, co si vyšlapali vlastní cestičku. Občas klopýtli, občas šlápli do louže, ale té cesty si užívali, 
protože pro ně byla zajímavá, jinak by se na ni asi nevydali.  

Máme tu listopad, kdy už nás (chválabohu již 26 let) nečeká příběh Lenina střílejícího z Aurory, ale náš 
vlastní listopadový příběh, vlastně dva příběhy. Ten starší, spojený se jménem Jana Opletala, je smutný, 



ten mladší je radostný, spojený s Václavem Havlem (a mnoha dalšími lidmi, zejména studenty) a také 
jednou dámou, na kterou jsme již zapomněli, protože nám ji už nepřipomíná ani papírová 
padesátikoruna. Nebyla to právě Anežka Česká, tenkrát svatořečená, která tady rozsvítila ten plamínek, 
jenž se později rozhořel? A byl vidět v očích milionů lidí a pak postupně zhasínal. Ale jistě neuhasl zcela. 
V mnoha srdcích ještě doutná a tak je naděje, že se jednou zase rozhoří.  

Než přijde na mediální přetřes vzpomínání na náš 17. listopad, zastíní ho velká hra za Velkou louží. Co 
řeknou dolary na Donalda a Hillary? Než budeme u nás slavit, budeme znát výsledek. Už se těším na ty 
komentáře, jak je americký lid chytrý či hloupý. A určitě bude zajímavé sledovat, jak budou reagovat 
ti, jimž se nebude vítěz hodit „do krámu“.    

Pojďme k nám. Na pražskou šunku to nebude mít žádný vliv. Pražské pivovary a vinárny asi též zůstanou 
v klidu. Ale pražská kavárna může mít osypky (když se nesplní její přání).  

Názvem jsem provokativně parodoval Hvězdné války (Star wars), právě proto, že si přeji „zakopání 
válečné sekyry“ a „vykouření dýmky míru“. Což vyžaduje nejen korektnost (tu lidskou, ne politickou), 
ale hlavně velkorysost, neútočení a respekt.  

Z tábora „pravdy a lásky“ nesmí vanout „lež a nenávist“, pohrdání a ponižování. Ale pochopení a 
odpuštění. Možná jen pro svou zaslepenost (či hloupost nebo pro prachy?) nevidíte, že tam, kde zrovna 
stavíte most, byste měli postavit spíš zeď a tam, kde stavíte zeď, by se měl stavět most. Jak řekl Cyril 
Höschl, co se týče uprchlíků, je to jen otázka množství, kdy se přestaneme dělit na „sluníčkáře“ a 
„xenofoby“, ale na „zaslepené“ a „prozíravé“. Takže zeď (obrazně) je na místě s (otevřenou) brankou 
pro ty potřebné. 

A stavět „zeď“ proti vlastním lidem? To je už naprosto neprozíravé, tam by se měl právě stavět most, 
most porozumění. Protože trpělivost domácích nelze napínat do nekonečna, a když pohár trpělivosti 
přeteče, dějí se věci, které lze stěží zastavit. Desítky let jsme sice nebojovali (až na čestné výjimky), ale 
stále nám v žilách koluje krev „božích bojovníků“ a není těžké si na to vzpomenout, když do sousedství 
přichází „jiní boží bojovníci“ v množství větším, než malém.  

Copak Dalajláma opětuje „útoky“? Právě naopak a tím paradoxně posiluje. Ti, co se z něho mohou 
vzteknout, mu tu energii dávají. Stejně jako „kavárníci“, kteří se mohou vzteknout z prezidenta 
Zemana, ho posilují. Milovat přítele je jednoduché, milovat nepřítele je výzva. Chodí-li někdo 
s tibetskou vlajkou, mohl by znát aspoň tohle Dalajlámovo moudro: „jsou to právě naši nepřátelé, kdo 
jsou nám výzvou, abychom v sobě rozvíjeli toleranci, trpělivost a soucítění“.  

Milá „pražská kavárničko“, co kdybyste tímto vyměnili kroměřížskou výzvu za Dalajlámovu? Možná by 
se všem ulevilo a žádní „noví bojovníci“ by u nás už nemuseli vstávat.  

 

Vize, provize, televize 

Co je vlastně vize? Vidina, sen, vědoucnost, vnuknutí, nápad, nosná myšlenka? Vize je určitá představa, 
či obrázek v naší mysli ohledně naší budoucnosti, toho kam směřujeme, co bychom chtěli vytvořit, je 
to jakýsi hodnotný ideál.  

Těžko to popsat, definovat, ale většina z nás ví (či aspoň tuší) o čem je řeč.  U provize a televize máme 
jasno. Mně tedy není jasné, proč má provize a televize stejný slovní základ (jako) „vize“. Že by to bylo 
podobné jako dát a prodat, hrát a prohrát? Prodáváš vizi, dostaneš provizi, kdo koupí, prohraje? Už se 
do toho moc zaplétám.  

Zkusím televizi, občas na ni koukám jako tele a vizi marně hledám. Televize se nám snaží prodat svou 
vizi, svůj program. A že jich teda je. Takové množství programů se nabízí, stačí si jen vybrat ten svůj.  
Nakonec z té přemíry může být někomu i špatně a tak se raději na televizi nekouká.  



Ani já se na televizi moc nekoukám, nejsem závislák, ale přiznávám, že bych si občas vybral. Problém 
je v tom, že bych musel hledat a pak zjistím, že to, co bych s radostí zhlédl, dávají tak nějak mimo můj 
čas a prostor. Příliš brzy, nebo příliš pozdě. 

Vizí je tady ve společenském prostoru také hodně, vždyť co myšlenek nám vyprodukuje naše mysl a 
z některých se mohou stát vize a my můžeme tu nosnou myšlenku (vizi) následovat, nadchnout se pro 
ni, být ochotní na ní makat, něčeho se vzdát. Obvykle je to spojeno s cílem, motivací, vzestupy i pády, 
strategií a taktikou. Vize se realizuje a je silná vždy, pokud ji věnujeme více své pozornosti a ve 
společnosti pokud ji přijme za svou více lidí (je jedno zda je pozitivní nebo negativní). Zkrátka je tu, 
dokud se nevyčerpá, nebo ji přebije jiná vize. 

Ve společnosti rezonují různé vize, které mají (měli) svůj význam a vliv v různých dobách. Tak třeba 
ochrana práv žen (svá pozitiva jistě má, ale má i negativa). Dnes, zdá se, je u nás vyčerpaná, naopak 
v islámském světě má své místo právě dnes. Co takhle „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“ 
a „nejsme jako oni“? To byly nosné vize té revoluční doby u nás, proto byla „sametová“ a nevehnala 
nás do nějakého honu na čarodějnice a větších bojů a šarvátek mezi jedněmi a druhými. Pak přišly další 
silné vize: „svobodné a demokratické volby“ „návrat do Evropy“, ekonomická transformace „utáhněme 
si opasky a budujme kapitalismus“ a do toho slovenské národní vize: od pomlčky k vlastní stoličce 
s reakcí na české straně: od „postavíme dvojdomek“ až po „když chtějí, ať táhnou“. Každá vize měla 
své představitele a skupiny (Havel, Klaus, Mečiar). Vize se postupem času vyčerpaly a staly se tak svou 
vlastní karikaturou. Nastoupil Zeman se svou „spálenou zemí“.  

A jelo se dál, za Špidly jsme vstoupili do Evropské unie (vize návratu do Evropy naplněna a co dál?). 
Čekal se ráj na zemi. Jenže zase se nedostavil, Gross to myslel upřímně a Paroubek nabídl jistoty. 

Když vize dosáhne svého cíle, většinu lidí přestane zajímat, ale mnohé stále drží. Trochu je to ošemetné 
s tou pravdou a láskou. Protože to jsou hodnoty, které (troufám si říct) většina lidí ctí tak nějak 
přirozeně. Problém nastává, když hlasatelé vize přestanou být uvěřitelní, nebo se do popředí dostanou 
neuvěřitelné skupiny bojující proti nenávisti (Hate free) a za „Evropské hodnoty“.  Hodnoty (především 
svoboda a demokracie) se začnou bránit útokem: tvoří se seznamy „hříšníků“, objevují se 
„upozorňovači“ (ohlásit je třeba), znovu se zrodí (auto)cenzura a to má reprezentovat pravdu a lásku? 
A ještě se to šíří za provizi v televizi. 

Současný český prezident se (populisticky) chytil vize „islám tady nechceme“ a ruku na srdce: nechrání 
nás tato vize před islámem víc než dráty na hranicích? Není lepší, když se lidé takto identifikují se svým 
prezidentem (který reálně nemá žádnou moc), než kdyby si k tomu vybrali doc. Konvičku s Adamem 
Bartošem a Tomášem Vandasem a vyslali je ve větším množství do Parlamentu? Příklon k vlastenectví 
a hájení národních zájmů ještě není nenávistný nacionalismus. 

A co Babiš? Vize „řídit stát jako firmu“ je také silná a dost lidí se s ní identifikuje, protože jsou 
zaměstnanci, znají firemní strukturu, hierarchii a ví, že musí makat a za to mají odměnu. Možná, že 
nám jeho řepka zachránila do budoucna pole, drží poměrně velký sektor zemědělství a potravinářství 
v českých rukou a platí zde daně. Na to se také slyší. Časem se i tato vize (nebo pan Babiš?) vyčerpá.   

Mohou se více prosadit nějaké alternativní vize, které více ctí život, ochranu životního prostředí, 
lidskost, spolupráci, tvořivost, nezávislost, decentralizaci (soběstačné regiony a menší význam 
parazitujících prostředníků) a svobodu doprovozenou odpovědností.  

Říká se, že žijeme v převratné době a je jen otázkou kam a jak se to všechno převrátí. Chce to hlavně, 
aby ty životaschopné vize, byly také ty životu přející. 

 

 

 



Cesty  

Auta stojí, vlaky jedou… 

…ale občas stojí také. Aby ne, když se „maká“ a „čerpá“ jak na silnici, tak na železnici. Vlakem jezdím 
vzácně a tak mne to docela baví. 

Mohu si číst, spát, pozorovat krajinu ubíhající za oknem, ale kolikrát se mi stane, že si popovídám se 
zajímavými lidmi. Někdy se připojím k hovoru, někdy se osmělím, zkrátka ta situace se nějak vyvine a 
vždy je to příjemný zážitek.  

Setkají se neznámí lidé, kteří spolu sdílejí kus cesty a zpříjemní si ji rozhovorem. Ani se nepředstaví, 
nevymění si vizitky, či čísla mobilu. Jen tak spolu jedou, nebo i stojí. Např. svoji cestu z Benátek do 
Valtic jsem začínal nástupem do autobusu a pokecal si s řidičem. Jezdili jsme spolu tu trasu asi měsíc a 
zpříjemnili jsme si tak cestu. Na trase se střídají celkem tři řidiči a tak je pravděpodobnost setkání 
třetinová. Následoval první vlakový úsek z Lysé do Kolína, vlak byl přetopený, studentský. Přečetl jsem 
si noviny. Ve vlaku z Kolína do Břeclavi jsem byl v kupé se třemi ženami. Nedalo se neslyšet jejich 
zajímavý rozhovor, který mne zaujal a tak jsem se připojil. V družném hovoru jsem nevnímal čas a tak 
mi připadlo, že vlak přijel do Brna za chvilku. Ženy vystoupily a já se pak díval do kraje.  

V Břeclavi jsem potkal známé kolegyně, které měly stejný cíl cesty a tak zase pokec. Stejné kolegyně se 
mnou jely i domů, ony do Pardubic. Všechny vlaky jely spolehlivě, na čas. Tak jsem v Kolíně přestoupil 
do posledního vlaku. Do motorového rychlíku směr Mladá Boleslav – Rumburk. V Kolíně bylo na 
přestup jen 10 minut a tak jsem si nemohl nic koupit k jídlu. Vyjeli jsme na čas a do Poděbrad přijeli 
včas. Ovšem kousek za Poděbrady jsme zůstali stát v poli a nabrali zpoždění asi 20 minut. Než jsme 
přijeli do MB, průvodčí oznámila, že rychlík na Turnov v Bakově nečeká a že mají jet osobákem 
z Boleslavi za necelou hodinu. To se mě naštěstí netýkalo.   

V Mladé Boleslavi je hlavní nádraží „mimo civilizaci“ v části Čejetičky. Do města na autobus je to tak 
půl hodiny pěšky. Tak jsem to měl původně v plánu, protože vlak do stanice MB-město, které je vedle 
autobusového nádraží, jako přípoj nejel. Když jsem se podíval na internet, ten mi nabídl neuvěřitelnou 
variantu: nastoupit kousek od nádraží do autobusu do Bezna a odtud (za pět minut) do Benátek. Byl 
bych tam cca o 20 minut dřív. Jenže tohle „dobrodružství“ jsem si musel díky zpoždění odpustit a šlapal 
jsem do města na autobus. Tak jsem dorazil domů pár minut před čtvrtou odpolední. Mohl jsem jet 
přes Lysou a dostal bych se v podstatě stejně, akorát bych musel v Kolíně čekat asi 55 minut.  

Člověk míní, dráhy mění. Ale zase se s nimi nenudíte. Občas dovedou „vykouzlit“ situaci, kdy si 
připadáte jako v nějaké logické úloze a hledáte řešení typu: „jak a kdy se dostanu tam, kde už jsem měl 
dávno být?“. Je to sice k naštvání, ale nakonec vás hřeje u srdce, když si vzpomenete, jak jste se z té 
šlamastyky dostali. 

 

Tak jak bylo v Rusku? 

Této otázce jsem se nemohl vyhnout a nedala se odbýt jen „charašo“. Pracovně mě to zaválo do 
Jekatěrinburgu (v sovětských dobách Sverdlovska), což je na Urale, který tvoří hranici mezi Evropou a 
Asií. 

Rusové pojali mezinárodní setkání opravdu velkolepě (jak jinak?). Pro účastníky připravili luxusní hotel 
a také luxusní a bohatý doprovodný program.  

Ale začněme od začátku. Přípravné práce v Česku byly tak trochu o nervy, nakonec se vše vydařilo: 
vízum i platba hotelu fakturou. Do Jekatěrinburgu létá i ČSA, ale ne každý den. A tak jsem letěl přes 
Moskvu s Aeroflotem. Už v letadle jsem zjistil, že docela „panimáju“ a při pobytu jsem většině 
(řečenému v ruštině) rozuměl, byl schopen číst v azbuce (zpočátku pomalu a s mnohými chybami), ale 
i slušně mluvit. To jsem byl docela překvapen, protože naposled jsem snad souvisle rusky mluvil u 
maturity a od té doby (33 let) ruštinu nepoužíval až teď, když jsem se poprvé v životě dostal do Ruska.  



Organizátoři nás dopravili z letiště do hotelu. Už v letadle z Moskvy jsem se potkal s francouzským 
kolegou a ráno u snídaně s dalšími. Zajímavé byly opravdu dlouhé dny, slunce svítilo od čtyř od rána a 
zapadlo až v deset večer.  

Hned první společenská akce byla perfektní. Navštívili jsme koncert místní mládežnické filharmonie, 
s níž vystoupila i německá houslová virtuoska Susanna Yoko Henkel. Bylo to úžasné, hudebníci hráli se 
zaujetím, skvělí byli i diváci. Organizátoři nám zaplatili vstupenku v hodnotě 1300 rublů. Nemám 
představu, jaká je to cena pro běžného Rusa. V hotelové restauraci jsem platil za dvě piva 1800, ale ve 
městě jsem se najedl do 400 rublů. 

Druhý den jsme měli společenskou večeři v největší budově ve městě, v restauraci v 51. patře 
s úžasným výhledem na celý Jekatěrinburg. Jídlo skvělé. Seděl jsem u stolu, který co se týče pití vodky, 
směle konkuroval tomu domácímu. Ale ustál jsem to se ctí. 

Vyvrcholením doprovodných akcí byla prohlídka města s průvodcem a výlet na hranici Evropy a Asie. 
Tam nás přivítali chlebem a solí, zahráli na „garmoške“ a zapěli ruské národní písně. Pak jsme si připíjeli 
vodkou, ale bylo i šampaňské a tomu jsem dal tentokrát přednost. 

Volného (tedy neorganizovaného) času moc nebylo, ale v hotelu byl bazén, televize (rusky a anglicky), 
dokonce jsem stihl fotbal Česko – Chorvatsko. Také jsem se procházel po městě, něco nakoupil. Jinak 
jsem byl „odpojen“ a tak jsem si užíval (co se týče zpráv z ČR) sladké nevědomosti. Nestalo se nic, co 
by zajímalo svět. Ten řešil Orlando, fotbal vč. výtržníků, Brexit a zavražděnou anglickou poslankyni, 
ekonomicko-politické fórum v Petrohradě…. 

A jak tedy v Rusku? Mně se tam líbilo. Rusové jsou zkrátka Rusové. A tak se můžeš v Jekatěrinburgu na 
hlavní Leninově třídě podívat na jeho monumentální sochu a k večeři ti pustí Vysockého. Je to tam 
takové kontrastní: vidíš staré české tramvaje, dokonce i maďarské Ikarusy, budovy socialistického 
realismu, ale i spoustu moderních vysokých budov západního střihu, obnovené (či znovu postavené) 
kostely. 

Ural prý býval za sovětů pro cizince nepřístupný. Dnes je otevřený. A Rusové tě přivítají s otevřenou 
náručí a otevřenou lahví vodky k tomu. A s trochou vodky v hlavě si s bezprostředními Ruskami zapěješ 
i Kaťušu. 

 

Jak jsme si užili Krkonošskou pohádku 

Byli jsme skoro týden v Krkonoších. Základnu jsme měli kousek od Vrchlabí, v Dolním Dvoře. Tak jsme 
chodili a dívali se. 

A také kupodivu fotili. Příprava se vyplatila, nic jsme tentokrát neponechali náhodě, nabili jsme 
baterky, zkontrolovali přítomnost paměťové karty a vyzkoušeli předem. 

Hned naše první pěší túra v okolí chaty na Tetřeví boudy a přes Lánov zpět na základnu nás trochu 
vyvedla z míry. To, že se na kopec bude stoupat, že propotíme trička a budeme mít žízeň, s tím jsme 
počítali. Problém byl v tom, že jsme cestou nenašli žádnou otevřenou občerstvovnu. Prostě mimo 
turistický dálnice nepotkáš živáčka a půllitr s pivem už vůbec. Tady chcíp pes. Tedy ten náš naštěstí ne, 
ale byl opravdu ušlý jak zisk. Tak jsme na jídlo (a kofolu) dojeli autem do Vrchlabí. A na slejvák se dívali 
z okna. 

Pak jsme zkusili pobyt na turisticky atraktivních místech. V Peci jsme plánovali vyjít na Sněžku. Po 
několika kilometrech na Sněžku, jsme ji nechali daleko za sebou. Zkrátka jsme se po modré vydali 
opačným směrem. Sice taky do kopce, ale jiného. Plán byl z parkoviště rovně nahoru. To jsme dodrželi, 
jenže jsem zaparkoval na jiném parkovišti. Sněžku jsme minuli, za to jsme našli Krakonoše. Tedy chatu 
Krakonoš, kde jsme před 24 lety nejen lyžovali, ale také zapracovali na našem prvním potomkovi. Po 
nostalgickém vzpomínání u kysela, klobásy a kofoly jsme jinou cestou došli do Pece a prošli si tamní 
„Václavák“. Slejvák nás tentokrát zastihl v autě. 



Druhou turistickou dálnici jsme absolvovali z Míseček přes Zlaté návrší (my šli pěšky), Labskou boudu 
a pramen Labe. Od pramene jsme se snažili (marně) uniknout dešti. Déšť nás dostihl boudě na dohled. 
S mnoha dalšími jsme se schovali pod střechu a další cestu (kdy se prudký liják zmírnil) už absolvovali 
v nově zakoupených pláštěnkách. Kdyby mi někdo řekl, že si na Labské boudě místo piva koupím 
pláštěnku, poslal bych ho kamsi. Díky pláštěnkám jsme nebyli tak mokří a nakonec vyšlo i sluníčko.  

Pak jsme se vrátili ke svým oblíbeným zapomenutým stezkám a užili si to. Odměnou nám byli kytičky, 
motýlci a třeba „plantáž klouzků“ u cesty, kterou jsme z velké části sklidili. Ale ještě jsme jich tam dost 
nechali pro ostatní. Krakonoše (boudu) jsme viděli, na Kolínské boudě si přečetli ceduli „Tady je 
Trautenbergovo“, sojka protentokrát sledovačku zvládla bez odhalení (fakt jsme ji neviděli). A kromě 
klouzků jsme Krakonošovi nic nevzali a tak byl celkem hodný. Akorát se potřeboval každý den pořádně 
vyplakat. Asi mu z nás lidí bylo smutno.   

Ve Vrchlabí jsme narazili i na báječný obchůdek s kozími sýry a vínem. Návrat domů tak bylo možné 
zapít a ještě si smlsnout. 

 

Jak k nám přišla PIDka 

Mnoho lidí od nás dojíždí do Prahy, po dálnici D10 jste tam (pokud neuvíznete v zácpě) co by dup. Tedy 
na Černém Mostě, kde můžete přestoupit na metro. 

Jezdí nám tam autobusy rychlé (přímo po dálnici), cesta jim podle jízdního řádu trvá 25 minut. Také 
pomalé, které zajíždí do Brandýsa nad Labem a na cestu potřebují 45 minut. Za cestu platíte pouze 
jednotlivě (48,- Kč, s kartou dopravce 46,10). Autobusy jezdí jako meziměstské, tj. v rámci pravidelné 
autobusové dopravy (PAD). 

Přáním mnohých „pražských“ cestujících je, aby i do Benátek vedla Pražská integrovaná doprava (PID). 
Mám kolegy z různých míst Středních Čech, kam jezdí PID. A vždy to je tak, že PID je organizována 
z pohledu Prahy, staví na každém rohu. Trochu se v tom vyznám, jak zpívá Karel Plíhal: umím hledat 
v jízdním řádu, ovládám všech sedm pádů. Tak jsem si to na internetu zkontroloval např. na trase 
Dobříš – Praha. Pokud budete chtít jezdit levně (na doklady PID), můžete, počítejte s tím, že na cestě 
strávíte asi 2x víc času. A když chcete šetřit čas, musíte si za to zaplatit (PAD). Proto jsem si myslel, že 
v rámci PID by jezdila linka Benátky – Brandýs a max. courák přes Brandýs do Prahy. Takže uvítali by to 
hlavně cestující z Brandýsa, kteří naše autobusy moc nevyužívají (denně dojíždějícím se to nevyplatí). 

Malá odbočka: v minulém období jsem byl v Zastupitelstvu města a současně jsem byl předsedou 
dopravní komise a hned se začalo tím, že tehdejší hejtman Rath nám zrušil mnoho spojů. Jednali jsme 
tedy s dopravcem, navázali korektní vztahy, upravili jízdní řády a prosadili, aby o víkendu nám nahradila 
zrušené spoje linka stejného dopravce, která k nám nezajíždí, ale jede kolem. A postupně se situace 
začala zlepšovat. Trvalo to dva roky. Nyní sice zastupitelem nejsem, ale předsedou dopravní komise 
ano a tak vím, co se v oblasti dopravní obslužnosti děje.  

Tak k nám PID dorazila. Jenže přišla z druhé strany. Od Lysé nad Labem. Benátky se staly koncovým 
bodem PID v pásmu 5 v rámci integrace Lysecka a Milovicka. Původní linky se nahradily linkami 431 a 
434. Byl jsem u jednání s ROPIDem, Krajský úřadem, dopravci a starosty (zástupci) dotčených obcí 
v Lysé nad Labem. Projednával se tam návrh jízdního řádu. Ten původní návrh byl úplně překopaný a 
na několika spojích jsme ztratili návaznost na vlaky do/z Nymburka. Do Prahy totiž jezdí (integrované) 
vlaky 2x za hodinu (ve špičce 3x) a do Nymburka jen jednou (a neintegrované). Vznesl jsem námitku, 
že linky mezi Benátkami a Lysou slouží především školákům a někteří z nich studují v Nymburku, 
Poděbradech, či Hradci Králové. A v Benátkách jsou zase přestupy z/do Mladé Boleslavi. Zaslal jsem 
připomínky a nakonec se změněné jízdní řády příliš neliší od původních. Jednání bylo korektní, 
proběhlo ještě jedno a na podzim proběhne vyhodnocení a diskuse nad možnými úpravami. 
Předpokládám, že se systém dopravy postupně vyladí, nevyužívané spoje se přesunou do vhodnějších 
časových poloh, začne jezdit pár spojů o víkendu, začne fungovat přímé spojení Milovice Benátky (např. 
přes Boží Dar). 



ROPID je „mocná“ organizace, takové malé pražské „ministerstvo dopravy“. Od 2. 7. tedy jezdí od nás 
do Lysé PID. Platí zde samozřejmě tarif PID, učí se řidiči i cestující. Je pásmový a časový, komplikovaný. 
Také přinesl komplikace: na lysecké sídliště byla doprava levnější než na nádraží, přes Jiřice bylo jízdné 
také levnější než přes Starou Lysou (tam je cena PID jízdenky levnější). Nyní je jednotné, platí ovšem 
půl hodiny a dává Vám možnost přestoupit např. v Benátecké Vrutici do Milovic, či můžete na něj dojet 
vlakem z Lysé do Ostré, či Stratova (ale musíte to stihnout do 30 min). Asi málokdo to využije a málokdo 
to ví. Na spojích přestaly platit karty dopravce, které slouží jako elektronická peněženka. Kdo si 
předplatil větší částku, už ji na těchto linkách nevyužije. Výhodou by mělo být, že v rámci PID (i 
v regionu) může využít levnější časové jízdné. Jen tedy nevím, jak to realizovat. Ale měly by být 
zkušenosti z jiných regionů (tam také jezdí lidé i školáci denně). 

Když došlo k takové „revoluci“, měla být aspoň zpočátku zajištěna větší informovanost. Zrušila se např. 
přímá linka z Lysé do Mladé Boleslavi. Je zaintegrována do 432 a spoje pokračují ze Strak. Mohla být 
nějaká informační cedule, že do MB se dostanete těmito spoji linky 432. Ne každý si to najde na 
internetu a ne každý si to dokáže vyhledat ve vyvěšeném jízdním řádu (pokud je to tam uvedeno). 
Každá novinka má porodní bolesti a bude potřeba čas, více komunikace a ze strany obcí hlídání ROPIDU.  

Ještě malá provokativní poznámka. Musí být všude zastávky vybavené „červenými pražskými 
označovači“? Trochu mi to připadá, jako by si ROPID značil „dobytá území“. Jako pěst na oko působí 
označení zastávky „Kochánky, Okrouhlík“, což je zastávka na znamení v lese, která je využívaná 
minimálně a pokud tak spíše na neintegrovaném couráku do Prahy. Zastávka je asi 3 km od Kochánek, 
kam zajíždí autobusy z Benátek a Předměřic.  

Mám výhodu v tom, že jsem držitelem nechvalně proslulé opencard a že si na ni mohu v Praze nechat 
nahrát časový kupón a zkusit jezdit měsíc do Benátek PIDkou přes Lysou. Z metra „B“ Florenc či 
z Masarykova nádraží mi to trvá do práce zhruba stejně dlouho. Rozkopaná dálnice D10 u Svémyslic 
(kde to je ještě do konce příštího roku) mne už nebaví. Tak doufám, že vlaky nebudou mít výluky, že mi 
autobusy nebudou ujíždět. Něco peněz ušetřím a vzhledem k rozkopané dálnici se časová ztráta, která 
je teoreticky 10 - 15 min. na jednu jízdu, buď vyrovná, nebo bude zanedbatelná. 

Na základě této zkušenosti uvidím, zda mi stojí za to využívat PID, tj. jezdit vlakem přes Lysou a 
následně autobusem do Benátek, čímž se vyhnu dálnici a metru. A jako bonus ušetřím peníze. Nebo 
díky častým zpožděním (výlukám) mi to každý týden jednou, dvakrát ujede a já se poslušně vrátím 
k PAD a D10. Z Prahy jedou 2-3 autobusy za hodinu, z Lysé jeden. Vyzkouším a dám vědět. 

 

Měsíc s PIDkou, aneb deník masochisty  

V jednom ze svých minulých blogů jsem na konci avizoval, že cestování oklikou v rámci PID vyzkouším. 
A zde je průběh zkoušky. 

11. srpna jsem zahájil. Tedy ráno jsem si za 1130,- Kč v okýnku na Černém Mostě nechal nahrát na svoji 
opencard měsíční kupon pro cestování PIDkou až do vnějšího pásma č. 5. PID je zavedena na 
autobusových linkách z Benátek do Lysé (431 a 434) a dále vlaky S2 a S20 do Prahy.  

A pak už jen samé jistoty a pozitiva. Jisté je, že si odpočinu od dálnice a metra, pozitivní je, že ušetřím 
něco peněz a že ztráta času vzhledem k rozkopané dálnici nebude velká (teoreticky). Jako bývalý tramp 
mám vlaky rád a tak si to asi užiju. A jak mi do toho vstoupily organizace jako SŽDC a České dráhy se 
dozvíte níže. Jak známo: šedivá je teorie a košatý je strom praxe.  

Den 1. (11.8.): opatrný rozjezd. Ráno busem courákem přes Brandýs na Černý Most a nákup kuponu. 
Odpoledne si dávám půlhodinovou rezervu, jedu o vlak dřív (průvodčí nepřišel). Projdu si Lysou od 
nádraží k sídlišti. Přijíždí autobus, nastupuji a ptám se řidiče kam přiložit kartu. První pípnutí mám za 
sebou. 

Den 2. (12.8.): už naostro, ráno žádný problém. Zjišťuji, zda pojedu odpoledne se stejným řidičem. Ne, 
v časech, kdy plánuji jezdit, jedou různí řidiči. Řidič mne však ujišťuje, že na vlaky čekají. Ráno pípnu i 



ve vlaku. Odpoledne se musím soustředit, abych vyšel z budovy na druhou stranu, ne na metro, ale 
k nádraží. Síla zvyku. Šel jsem správně, vlak zpoždění neměl a domů jsem dorazil podle plánu. 

Den 3. (15.8.): po víkendu mám před sebou opravdovou lahůdku, kdy ten kupon skvěle využiju. Po práci 
jedu do Čerčan a tentokrát si nemusím kupovat zpáteční jízdenku z Kolovrat. Zato k návratu domů 
večer musím použít metro na Černý Most a odtud neintegrovaný autobus (přes Lysou už bych se 
nedostal). 

Den 4. (16.8.): už včera jsem zjistil, že 15. až 19. 8. je výluka mezi Kostomlaty n. L. a Lysou n. L., vlak 
mívá ráno 5 až 10 min. zpoždění. Je to v pohodě, ale v docházce se každá minuta počítá a tak produkuji 
časovou ztrátu, kterou budu muset dohnat. Cesta do Čerčan sice přinesla úsporu peněz, ale zaťala 
sekeru do mé pracovní docházky. Proto zůstávám v práci déle. 

Den 5. (17.8.): poprvé ráno porušuji PID cestování a jedu neintegrovaným přímým spojem na Černý 
Most. Vzbudil jsem se brzo a tak se rozhodl nahnat docházku.   

Ať nezdržuju. Dál to vezmu telegraficky, jako vojenské hlášení: poslušně hlásím, soudruhu majore 
(pardon milý čtenáři), že během mého experimentování s PIDkou se nic zvláštního nestalo, až na: 

Ve čtvrtek (25.8.) a v pátek (26.8.) jsem jel ráno dřív (neintegrovaným), abych mohl přijet brzo domů a 
mohl se ještě vykoupat v rybníku. A v tom pátečním vedru se děly neuvěřitelný věci: nejdříve nás pustili 
kvůli horku z práce dřív, stíhal jsem dřívější vlak, takže v Lysé jsem měl mít půlhodinovou rezervu, jenže 
člověk míní a dráhy mění. Vlak skončil v Čelákovicích a dál jsme pokračovali náhradním autobusem. 
Takže nakonec se rezerva smrskla na necelou čtvrthodinku. Plánovaný autobusový spoj jsem stihl 
v pohodě, ale neměl jsem čas koupit to, co jsem slíbil manželce. 

V pondělí 29.8. ve znamení zpoždění a poprvé mi ujel autobus. Nečekal. Hajzl. Přestává mě to bavit, 
ale vzdát se nechci. Do konce týdne se už fakt nic zvláštního nestalo a ten týden, co zbývá a který dnes 
začal, už nějak přežiju. 

Experiment končím k 10. září, ale už vím, že se od PIDky poslušně vrátím k neintegrovaným 
autobusovým spojům, rozkopané dálnici a podzemnímu vlaku pražského metra. Radši ušetřím čas a 
budu dřív doma. Škoda jen, že k cestě do práce nemohu používat tu nejspolehlivější dopravu, která je 
navíc úplně zdarma: pěšky nebo na kole. Ale vše se může ještě změnit. A nemusí to být až v důchodu. 

 

Ptákoviny 

 

Chápu, že chrápu… 

…ale co s tím mám sakra dělat? Mně to nevadí, já se neslyším. Nevím, proč je to zařízeno tak, že 
chrápající není svědkem svého chrápání.  

Protože, slyším-li, že chrápu (či mě vzbudí mlaskání či kopání manželky), zpravidla už nespím a přestal 
jsem chrápat. Asi jen do té doby, než zase usnu. Spím dobře a nejspíš naplňuji Murphyho zákon: „první 
usne ten, který chrápe“. Pravdou je, že ženu jsem slyšel chrápat málokdy, skoro vůbec, spíše šlo o 
skřípot zubů.  

Vypozoroval jsem, že člověk nedostane ani tak to, po čem touží, ale to, čeho se bojí. Případně je to 
taková zvláštní směsice obého. Žena se bojí, že budu chrápat a že se nevyspí. Vyšší moc si to přečte 
jako přání mé ženy a mým prostřednictvím ji to splní. Já jsem v tom opravdu nevinně, kdyby si to žena 
nepřála, nebo se nebála, možná bych nechrápal.  

Přitom já chrápat nechci a chci, aby má žena v klidu spala vedle mě. Tak to sdělím tomu řídícímu nahoře 
a on si asi myslí, že si jako obvykle dělám srandu. To se fakt jeden nezavděčí.  



Tak to zkouším se ženou: „ty se vlastně bojíš, že budu chrápat a sama si to přitáhneš, seš masochistka, 
takhle se trestat“. Samozřejmě jsem ji přecenil, podcenil a hlavně nedocenil, jakou rychlostí se 
z masochistky stává sadistka.   

Jak své chrápání omezit? Alkohol asi nebude to pravé ořechové. Po středním ovínění jsem vypozoroval, 
že intenzita mlaskání a kopání byla vyšší než obvykle a z toho logicky vyvozuji, že to byla reakce na mé 
chrápání. Ovšem mohlo by to být i jinak, střízlivý nedosáhnu takové citlivosti na mlaskání a kopání, tj. 
nic mne nevzbudí a chrápu vesele dál. Nebo třeba nechrápu. A taky už to nechápu.  

Jak z toho jen ven? Zvolit obrácený přístup a spolehnout se na zákon schválnosti. Začnu přesvědčovat 
nejvyššího, že chrápat chci a že se nejvíc bojím toho, že bych nechrápal. Co myslíte, pomůže to? 

 

Chtěl bych být …. medvídkem! 

Vším, čím jsem byl, byl jsem rád a stále jsem rád. Jenže mám nějaký útlum. Je méně světla, které si 
mohu užít jen přes víkend. Nejradši bych teď čas prospal. 

A tak jsem si vzpomněl na medvědy. Ti uléhají k zimnímu spánku. To jim mohu tiše závidět. Kdyby se 
mi to povedlo a na tři měsíce bych si dal šlofíka jako medvěd, probudil bych se v době, kdy už začíná 
být ve vzduchu cítit jaro.  

Vyhnul bych se mnoha věcem, co v tomto období jsou a budou aktuální, tím, že bych je zaspal. Měl 
bych božský klid, akorát bych musel, tak jako medvěd, zalézt někam do brlohu, abych nebyl tím lidským 
shonem rušen.  

Ještě co peněz bych ušetřil a také bych pohodlně zhubnul, neb by se konečně začaly rozpouštět mé za 
život nasbírané zásoby tuku. Uléhal bych jak malý tlustý medvěd a probudil se jako šedivý hladový vlk.  

Jo, medvědi se mají. Jsou to všežravci (žádní potravinoví specialisté) a tak si najdou dost potravy 
v přírodě. Jsou velcí, každý se jich bojí, nemají nepřátele (krom člověka s flintou), mají huňatý kožich a 
tak jim není zima.  

Pro lidi jsou to roztomilé šelmy, jsou hrdiny filmů: animovaných i hraných. Vyrůstal jsem na Méďovi 
Béďovi, medvědech, co se potkali u Kolína, na komedii Šest medvědů s Cibulkou se podívám i dnes. 
S dětmi jsem sledoval večerníček Václava Chaloupka s medvíďaty Vojtou, Kubou a Matějem.  

Dodnes si rád poslechnu „Medvědi nevědí“ od Ivana Mládka a do názvu jsem si vypůjčil písničku 
Michala Tučného. 

Medvídci nás doprovází celým dětstvím. I já měl svého méďu, i mé děti. Byla to nejoblíbenější (a svého 
času možná i jediná) plyšová hračka. 

Na živé medvědy se rád podívám v zoo či v hradních příkopech. V přírodě jsem se s medvědem 
nesetkal. Jen doufám, že by se mi vyhnul a že bych takové zajímavé setkání přežil.  

Co mne vlastně k napsání tohoto blogu inspirovalo? Obyčejná cesta autobusem domů z práce. Už v 
práci jsem nebyl ve své kůži, po víkendu ospalý, těžko jsem startoval. Chtěl jsem být brzy doma. Asi 
zákon schválnosti tomu chtěl, že nás na dálnici zastavila bouračka cca na 40 minut. To jsou chvíle, kdy 
jen čekáte. Tak jsem trpělivě čekal a bručel si pod vousy: takový medvěd se má, ten to všechno zaspí. 

A odtud už je jen kousek k broukání písničky „Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se 
ven…“. Akorát jsem se nekoukal z výkladní skříně, ale z okna autobusu. Ale ten autobus stál na silnici 
jako výkladní skříň. 

 

Dvě půlky (korektně) 

Jsme národ rozdělený prý na dvě půlky. „Kolikrát vám mám říkat, že půlky jsou vždy stejné“, rozčílí se 
učitel „a stejně to větší půlka třídy nechápe“. 



Matematicky jsou půlky stejné, ale jinak spíš platí rovnováha (a přelévání ze strany na stranu), 
různorodost a většina kolem středu (Gaussova křivka) a zlatý řez.  

Dvě poloviny má např. zadnice. Bez pravé a levé půlky by zadnice nebylo, tzn., že jedině dvě správné 
půlky tvoří celek. Jenže k čemu nám je samotná zadnice? V podstatě na h….. Což je sice pravda, ale 
k tomu účelu (správného vyměšování) potřebuje zadek zbytek těla.  

Mezi dvěma půlkami je příkop s dírou. To má svůj smysl, zvláště když víme, na co to je. Nejbližším 
spolupracovníkem zadku je ruka. Bez ruky by to moc nešlo, kdo jiný než ruka může zadek vytřít (v našich 
civilizovaných končinách za pomoci toaletního papíru). Obvykle je to pravá ruka. A tak zatímco pravice 
je v pr… (zabývá se vytíráním), levice se nudí a tak si vymýšlí. Jde to „levou zadní“. Leč výsledek je 
obvykle na .... (však víte na co), a tak naše milá pravice zůstává nadále v …. (však víte kde). 

Kdyby to aspoň byla sranda, ale ono je to smutné. Řiť slouží ještě jako sběrné místo, kam posíláme lidi, 
co se s nimi nepohodneme, také si ji můžeme nechat políbit, nebo políbit někomu jinému. A některé 
zadečky jsou opravdu k zulíbání.  

Než filozoficky rozebírat otázku: kam směřujeme a na co to všechno je, je mnohem lepší si z toho dělat 
p…. (myšleno srandu).  

Tak až budete zase láteřit, že národ je rozdělen na dvě půlky, mezi nimiž je hluboký příkop, vzpomeňte 
si na svou zadnici a dá vám to smysl. Obě půlky i s tím příkopem mezi nimi tvoří nerozborný celek. 
Kromě onoho známého odpadního produktu se na zadku velmi dobře sedí.   

A těm, co zrovna nejsou v pr…., hoví si na té své půlce, neřeší tu druhou půlku, občas si dovolí i přejít 
na druhou stranu, se tady žije báječně. 

 

Hen ten oný bazmek 

Z lásky k češtině jsem se tu vyznal několikrát a také jsem si s ní pohrál. Patřím do generace, pro kterou 
byla slovenština druhým rodným jazykem. Dokonce některé knihy vyšly jen ve slovenštině, protože 
v české části federace byli cenzoři přísnější. 

Kouzelné slovenské slůvko je „bazmek“. To se asi nedá přeložit do češtiny. Nejlépe se s ním člověk 
seznámil na vojně. „Hej abso, nemáš ten bazmek, no vieš?“ „To fakt nevím, co chceš“. „Ten oný bazmek 
na písanie, do pi-če“. „Jo Ty myslíš tužku? Tu mám, dojdu pro ni“. Tak jsem pochopil, že „bazmek“ je 
vlastně takové „udělátko“ na cokoliv a používá se, když si člověk nemůže vzpomenout na správný 
název, třeba na „ceruzku“.  

Ve slovenštině jako měkčí řeči vyznívají laskavěji i vulgarity. Dokladem je např. vyprávění legendárního 
sportovního komentátora Karola Poláka z atletického mítinku, který vyhrál reprezentant NDR Manfred 
Kokot a naši borci skončili na posledním a předposledním místě a Karol si povzdychl: „Bodaj bysme aj 
my mali takých Kokotov“. 

Rozdíly samozřejmě jsou a ne malé, ovšem, když to má člověk z mládí napočúvané, pak se ani nečuduje, 
když je pozván na Slovensku do pivnice, že se ocitne ve sklepě a spíše se dočká vínka než pivečka. Také 
vím, co znamená spievať, boskať aj trtkať. 

Nádherně ty rozdíly vystihl Jiří Krampol, když vyprávěl, že nemá rád moderní slovenské pohádky, 
protože jim vůbec nerozumí a uvedl, jak pohádka začíná: „Ťava, korytnačka a bocian išli v júli na 
čučoriedky“. 

Taktéž jsem od něj slyšel příhodu o Janu Pivcovi z natáčení slovenského seriálu, který se snad jmenoval 
„Bocianie hniezdo“ (srandu si nerobím, ale možná si to tak úplně nepamatuju). Pivec měl říct repliku: 
„Pozrite, pozrite bocian!“. Mistr si to nechal přeložit, řekl, že si to asi nezapamatuje, ale že si vypomůže: 
„bocian to je jako Kocián (hudebník), akorát tam místo „k“ dám „b“. Nakonec (podle Jiřího Krampola) 
řekl: „kukajtě, kukajtě, bubelík!“   



Nech sa páči, dámy a páni, to bude dnes naozaj všetko! 

 

Hlídači slov a hledači slev 

Stačí vyměnit dvě písmenka ve dvou slovech a máme dva různé významy. Holt je třeba vzdát češtině 
hold. Hlídači hlídají, hledači hledají. 

Často narazíme na ceduli s fotkou a nápisem „tady hlídám já“. Obvykle je na fotce pes, ale viděl jsem 
tam i hada. Na naše dveře bych dal spíše foto naší korálovky mexické, která by asi potenciální 
nenechavce odradila víc než naše fenka shiba inu s výrazem dobromyslné lišky.  

Dnes hlídají i kamery a také bezpečnostní agentury. V dětství jsem se bál hlavně hlídače višňového 
sadu. Tedy ten sad byl třešňový, ale s tím višňovým jsem takovým kulturnějším člověkem, jako např. 
strýček Váňa. Dnes hlídači třešní či višní nejsou potřeba, ti kluci s mobilem do sadu stejně nepůjdou, 
možná ani do supermarketu nebo na trh, udělají jen pár kliků (samozřejmě na mobilu) a třešně „samy“ 
doputují „do huby“. 

Když spolu zpívali Jiří Dědeček a Jan Burian, měli v repertoáru písničku s názvem „Hlídači slov“. Chvíli 
se zdálo, že tomuto „povolání“ je konec, ale bohužel není. I dnes se najde někdo, kdo takové hlídače 
potřebuje a kdo je platí. Mají to ale takoví hlídači těžké. Uhlídat ty biliony slov, co na nás „útočí“ 
z milionů obrazovek, je sakra těžká věc.  

Máme tu i hledače. V té záplavě informací jsou hledači, co se snaží najít pravdu a pak jsou také hledači 
pokladů. Často ten „pravý“ poklad je blíž než ho hledáme a zrnko pravdy v tom balastu se těžko hledá. 
Dobře se však hledají slevy, ovšem je náročné je uhlídat, slevy kam se podíváš. Mnoho slev tak 
hledačům (a zároveň hlídačům) unikne. „Nechci slevu zadarmo“, říká Dr. Zelí v povídce Šimka a 
Grossmanna. A ony ty slevy zadarmo nejsou, co jen námahy stojí je vyhledat a uhlídat. Navíc, co je 
levné, ani nebývá kvalitní.       

To hlídači slov to mají trochu jednodušší, mohou autora „nepohodlných slov“ smazat či vypnout. Ale 
každého uhlídat nemohou. To je dobře, aspoň máme možnost číst a psát i takovéto blbosti. 

 

Hnus fialovej! 

Něco nepěkného jsem viděl. Už ani nevím co. Pomyslel jsem si: „to je ale hnus fialovej“. A to mne 
zaujalo, hned je tu inspirace (původně neadventní). Proč je vlastně hnus fialovej a ne třeba béžovej? 

Hnus je zkrátka hnus.  Ale proč má mít zrovna fialovou barvu? Fialová je kombinace modré a červené. 
Modrá je dobrá! Modrá je barva moře, oblohy, uklidňující barva. Červená je barvou krve (tím i života), 
je to barva upozorňující: na semaforu „stůj!“, provokativní: červený hadr na býka. Je to barva výrazná, 
barva červánků.  

Fialová je také krásná barva, dala jméno fialkám. Křemílek s Vochomůrkou zpívali, když zalévali: 
„vstávej semínko holala, bude z tebe fiala“. Co příjemných a známých lidi bylo a je nositeli příjmení 
Fiala.  

Proč zrovna fialová se uvolila a hodila se k tomu hnusu? Fakt si na tomto místě nedovedu jinou barvu 
představit. Ani černá, ani bílá, či růžová nebo dokonce oranžová se k tomu opravdu nehodí. Ale někdo 
to dělat musí.  

Wikipedie říká o fialové: v západních církvích je fialová liturgickou barvou pro advent, postní dobu, 
církev, či ctnost, bývala totiž hodně drahou směsí a nešla nabarvit nikde v přírodě. Všeobecně bývá 
fialová také odvozována, jako naděje (též odvozeno z adventu). Poslední dobou je fialová známá jako 
barva divokých večírků a bujarých oslav.   



Tak poděkujme fialové barvě za to, že se toho hnusu (jako dobrá víla) ujala a češtině, že dokáže vytvořit 
zajímavá slovní spojení, kde jedno slůvko umí to druhé zjemnit, zkrášlit, zpříjemnit i dodat trochu vtipu.  

Na konec se hodí přání: co nejvíce té fialové naděje a co nejméně hnusu. 

 

Mé multikulturní chutě 

Jídlo mám rád, taky je to na mně vidět. Chutná mi toho poměrně hodně, přesto jsou jídla, která jsem 
neokusil jako např. sushi, hmyz a mnohá další dosud mě neznámá jídla.  

Nechutná mi snad jen sladký rýžový nákyp a pár jídel jím jen, když nemám na výběr. Zábrany, láska ke 
zvířatům a místní kulturní zvyky mi brání jíst psy, kočky a třeba veverky. Ale zvěřinu mám docela rád, 
ovšem nemohu vyloučit, že jsem již neokusil srnu, která štěkala.  

Z těch „cizích“ jídel a kuchyní mi moc chutná kebab, gyros, kus-kus, šoulet, okusil jsem i krevety a jinou 
mořskou havěť. A pak si občas rád dám řeckou musaku, srbské žebírko, anglický rostbeef, maďarský 
guláš, mexické fazole, čínskou kachnu po sečuánsku, italskou pizzu, ruský boršč, španělského ptáčka, 
americké brambory ke smážáku či Wiener Schnitzelu, uherský salám a cikánskou pečeni.   

Z domácích luhů a hájů mi chutná např. jihočeská bašta, krkonošské kyselo a kulajda, moravský vrabec, 
znojemské okurky, olomoucké tvarůžky, hanácký salát a jako tramp jsem si kupoval trenčianský párek 
s fazulou (tenkrát patřil taky k domácím).  

Po jídle je třeba dopřát chuťovým pohárkům trochu tekutin a tak může přijít na řadu moravské víno, 
české pivo, ale třeba i irská a skotská whisky. Občas nepohrdnu ani finskou či ruskou vodkou. Na pití je 
však nejlepší voda vč. té minerální jako např. Poděbradka. A pak káva: alžírská, vídeňská či turecká. Ze 
sladkostí před pařížským dortem upřednostním ruskou zmrzlinu. 

Jo, v jídle jsem prostě světový. A teď si představte, že bych všechna jídla smíchal do jednoho kotle a 
nápoje do jedné číše. Vždyť přece v žaludku se to všechno stejně smíchá, tak proč mu neusnadnit práci. 
Myslím, že už při pohledu na tu směsku by se (žaludek) zvedl a do kotle ještě cosi nepěkného ze své 
minulosti přidal. I ten německý Eintopf má nějaká pravidla přípravy a ne všechny ingredience snese. 

I když by mne pohled neodradil (nebo bych ochutnával se zavázanýma očima), nemohu vyloučit, že by 
mne po pozření pár lžic takového multi-guláše, neodvezli na kliniku.  

A kdybyste v tom hledali nějaký jinotaj, vzpomeňte na Cimrmanova pana Smrtku: „my nesmíme ani 
naznačovat“.       

 

Ohol se! 

Po víkendu, kdy jsem doma jen přespával, se v neděli večer podívám do zrcadla a říkám si, že bych se 
měl oholit. Pak jsem přešel od myšlenky k činu. 

Vzpomněl jsem si od minula, že už mám na svém Gillette strojku tupý břit a že jsem před pár týdny 
kupoval náhradní. Krabičku jsem našel, rozbalil a hle nový břit byl s nástavcem (tělem strojku) naprosto 
nekompatibilní. Čuměl jsem na to, jak se to mohlo stát? 

A paměť skutečně zapracovala, hned dvakrát. Protože jsem si nebyl schopen pamatovat typ Gillette 
Senzor, měl jsem ten nápis utržený z krabičky, abych v krámě věděl. Tak jsem si donesl z krámu sice  
správný „Senzor“, ale pak jsem si vzpomněl, že loňský Ježíšek byl ke mně milý a daroval mi „větší dělo“: 
Gillette Fusion. Co teď? Neholit se, nebo se oholit tupým břitem? Někde bych měl mít ještě starý 
strojek. A ten jsem záhy našel. Problém byl vyřešen.  

Teď už jen napatlat pěnu na tvář a můžu se v klidu oholit. Nebylo to v klidu, když už se něco děje, tak 
ať to stojí za to. Možná jsem razantně zatlačil na sprej, pěna vystříkla na tvář, rozetřel jsem ji, ale tlaková 
lahvička podivně syčela a zbytek pěny si začal razit cestu ven jinudy. Tak mi pěna, které tam mohla být 



tak ještě čtvrtina obsahu, vybublala sama z lahvičky. Mezitím jsem se oholil a přitom sledoval zajímavý 
úkaz jako z pohádky „Hrnečku vař“. Lahvička se sprejem tiše dosyčela v umyvadle, pak jsem ji umyl a 
vodu s pěnou spláchnul.  

Neuvěřitelný zážitek z obyčejného holení. Ještě jsem si vzpomněl na vtip, který má s holením cosi 
společného, jen se musí vyprávět ve slovenštině a neodehrává se v koupelně, ale v ložnici. „Janko, ohol 
sa“. „Veď som oholený“. „Nie, ohol sa ti!“ 

 

Pro mě je to čelindž tenhle džob! 

Určitě bych nemohl dělat personalistu, tedy manažera HR a vést přijímací pohovory. Takovou nebo 
podobnou větu slyšet poprvé od nějakého mladíka, který se snaží udělat dojem, asi bych se zasmál a 
adepta nepřijal. 

Cožpak to neumí vyjádřit hezky česky: „tu práci beru jako výzvu“? To by se mi líbilo. Jsem staromódní, 
asi bych se ptal, co ho baví, čemu se věnuje ve svém volném čase, co umí, co již dokázal udělat. 

Místo toho se všichni ptají po papírech a titulech. Nemáš-li ten správný papír, tak prostě nemůžeš. Tak 
nevím. Pamatuji si, jak jeden kamarád (čerstvě tehdy někde vyškolený) nás přesvědčoval o nutnosti 
mít nějaký kariérní cíl. Co jsem mu tenkrát odpověděl, se nepamatuji, naopak nikdy nezapomenu, co 
mu odpověděla má žena: „chci být dobrou mámou a manželkou“, což ho vyvedlo z míry a začal ji 
poučovat, že to přece nemůže, že to není žádný cíl.  

Po letech si myslím, že to byl pro nás všechny asi ten nejužitečnější cíl, protože nám pomohl vytvořit 
sice nedokonalý, ale poměrně harmonický domov. Žena má ráda děti, cvičí s nimi v Sokole, a ráda by 
se jim věnovala profesionálně. A tak se poptala, když hledali učitelku do Mateřské školy. Má maturitu 
a vzdělání by si doplnila. Bylo ji sděleno, že nemá „ten správný papír“ a tak ať se ani nepokouší.  

Raději vezmou nějakou mladou majitelku „příslušného papíru“, která k dětem nemusí mít vůbec žádný 
vztah a všichni (vč. jí samotné) budou trpět. Ale nebudou mít problémy s úřední šikanou, protože 
postupovali správně. Tak jak předurčuje příslušný zákon. 

Co kdyby se ředitelka MŠ při výběru řídila zdravým rozumem a citem? Prokázala by tím odvahu, ale 
mohla by ohrozit svoje místo. Tak to raději nebude riskovat. Ani se tomu nedivím. 

Vytvořili jsme si klasifikace a katalogizace profesí, k tomu odpovídající doklady o vzdělání, tituly a 
certifikáty. A pak potřebujeme někoho, aby to prokádroval.  

Pardon, kádry a kádrováci už se nenosí, někde ještě zůstali personalisté, ale hlavně máme ty světově 
globalizačně znějící HR manažery. Ono to pojmenování HR (human resources – lidské zdroje) není 
vůbec hezké. Člověče, byl jsi deklasován jen na zdroj, až tě vytěžíme, najdeme si jiný zdroj. To je teda 
fak(t) čelindž. 

 

Reklamace reklamy, aneb kde je pravda? 

Čeština je kouzelná a zároveň záludná. Reklama je vlastně opakovaný klam. Ale co je pak reklamace? 

Jdeme něco reklamovat, jsme zklamáni z toho, že nás někdo oklamal. Že to, co jsme si koupili, se 
poškodilo, nevydrželo, přestalo fungovat. A při reklamaci se dozvíme, že tahle zimní obuv není do 
sněhu, že zrovna v těchhle sportovních botách nesmíme sportovat. Zase nás klamou. Nejdřív v reklamě 
a pak při reklamaci.  

Reklama se nám dostane pod kůži, je to fakt „jednoduše chytré“. Čas od času se vyskytnou vtipné 
reklamy, které nedostanete z hlavy ani po letech. Když řeknete „Bóbika“ nebo „já nemusím, já už ho 
vidím“, tak se většina zasměje a bude vědět. Stala se z toho klasická hláška.      



Reklamu nelze reklamovat. Snad jen nebrat vážně a nevěnovat ji příliš pozornosti. Ale reklamovat zboží 
zkoušejte, někdy to i vyjde. A dočkáte se náhrady či nového výrobku. Přece jen někde znají „kvalitu“ 
svých výrobků a nechtějí přijít o zákazníka. Ovšem s reklamou nebojujme, nemá to smysl. 

Když už jsme u toho boje, také zajímavé slůvko. Z něho odvodíme „bojovat“. Ale možná je blíž „bát se“. 
Co když bojujeme, protože se bojíme. Boj se a bojuj! Jak se do toho člověk zamotá, že. Dosud jsem si 
myslel, že k boji je třeba odvahy, ale možná nás k tomu nutí strach. Je to vlastně přirozená reakce na 
stres: útěk nebo útok, to je ten „mozek ještěrky“ v nás, okamžik, kdy jednáme pudově, instinktivně. 

Kdepak se vzala „odvaha“? Není to o „odvázání se“, přestat váhat a rozhodnout se? Postavit se za sebe 
a své blízké. Nebýt vážný, ale odvážný. Nebrat se vážně a tvářit se odvážně. Mít radost a smát se. Takže 
odvaha je vlastně smysl pro humor. Je to pravda? 

Nebojme se pravdy a než půjdeme za svou pravdu bojovat, zkusme ji najít. Dokonce víme, kde se 
skrývá. A umíme to pojmenovat i latinsky: „in vino veritas“, ve víně je pravda. Víno mne zpravidla 
nezklame a také jsem ho nikdy nereklamoval, nebylo totiž co reklamovat. A k tomu, abych si víno občas 
koupil a vypil, žádnou reklamu nepotřebuju. Tak na zdraví a pravdu ukrytou na dně lahve lahodného 
moku. 

Jo, jo, čeština je krásná, kouzelná, ale trochu záludná. 

 

Smetiště dějin 

„Haló!“… „Haló, kdo tam?“ … „Tady je Smetiště dějin. Mluvím s Rokem 2016?“ „Jo, co chceš?“  „Chci ti 
připomenout, že už je čas pomalu se odebrat na smetiště dějin“. 

„Neříkají ti náhodou Hujer? Já vím, kdy musím skončit“. „Já jen, abys to dotáhl v klidu. Jinak ses docela 
snažil“.  

„A do čeho vlastně jdu? Můžeš mi to popsat?“ „My jsme takovej docela velkej Ouřad. Ty půjdeš do 
Sekce roků. My tady všem rokům měříme stejně. To jen pošetilí lidé dávají rokům nějaký význam. Záleží 
na tom jak kdo, jak kdy a v jaké zemi. Např. takoví Češi, ti si oblíbili osmičky (1918, 1938, 1948, 1968, 
1989)…“. 

„A co lidé, kam se dostanou?“ „Na lidi máme dvě sekce. Sekci mrtvých a Sekci živých. Sekce se pak dělí 
na odbory a ty na jednotlivá oddělení. V Sekci mrtvých máme Odbor nehynoucí slávy, tam jsou většinu 
externisté, ti často pobývají v Hvězdném nebi. Dalším odborem v Sekci mrtvých je Odbor 
bezvýznamných celebrit. Oddělení jsou zaměřena profesně – umělci, sportovci, politici…“ 

„Zaujala mě Sekce živých, to mi nejde do hlavy. Můžeš mi to vysvětlit?“ „Tam máme Odbor živoucích 
legend a Odbor politických mrtvol. Živou legendou jsou často sportovci, co ukončí kariéru. Patří sem 
např. Dominik Hašek. Těšil jsem se, že mi sem pošleš i Jágra, ale to budou muset udělat až tví následníci. 
Jinak jsi byl úspěšný rok. Doplnil jsi hvězdnou kapelu o Davida Bowieho, Leonarda Cohena a Radima 
Hladíka. Také v politických mrtvolách jsi překvapil. Obama se na tu dráhu dlouho připravoval, ale 
taková Hilary Clintonová a v Česku Michal Hašek, s tím určitě nepočítali“. 

„A když ti v živé sekci zemřou, co následuje? Třeba u politických mrtvol?“ „Většinou končí v odboru 
bezvýznamných celebrit, ale všichni chtějí do oddělení nesmrtelných státníků, k Churchillovi a 
Masarykovi. To se ale povede málokomu.“ 

„A co Hitler, Lenin, Stalin?“ „Ti mají zvláštní oddělení, držíme je v pekelné izolaci. Tak už milý roku nic 
nevyváděj, odevzdej vládu svému následovníku. Už se na tebe, tady na smetišti dějin, moc těšíme“ 

 

 

 



Umělý svět 

Už jste si zvykli? Nebo si nemůžete zvyknout? Umělý svět, svět náhražek. Už to slovo „umělý“ je 
zajímavé, co vlastně znamená? Chápu to jako opak přirozeného, přírodního. 

Používá se také výraz syntetický. Léky jsou vlastně syntetické přípravky. Zjistíme, která původní přírodní 
látka pomáhá, tu pak syntetizujeme a vyrobíme lék. Místo vitamínu C z citrónu, polykáme ten 
syntetický, umělý. Napadlo vás, co vše je ještě umělé? 

Umělá hmota, vulgo plast. Plasty jsou všude kolem nás. Pamatuji se na rozlévané mléko v konvi, pak 
ve skleněných lahvích, v igelitových sáčcích a dnes ve vyztužených krabicích. Dnes máme i vodu 
v plastu, dokonce pivo, nebo i víno. Neoficiální, čtvrtá sloka písně „Vínečko bílé“ zní: „Vínečko z plastu, 
ty nejsi k chlastu“. Ale dá se to pít, plastovou láhev můžeme stlačit, vytlačit vzduch a vínko vydrží déle 
„čerstvé“.  

Umělé vyjadřuje i určitou náhradu, není-li k dispozici, či není možné přírodní, či přirozené, nahradíme 
umělým. Umělý vánoční stromek, umělá výživa, umělý chrup, umělé sladidlo, umělé hnojivo, umělé 
vlákno, umělá ňadra … Jsou jedinci, kteří jsou takoví skoro celí umělí.  

V některých případech se umělému nevyhneme a potřebujeme k žití, třeba umělý kloub. Říká se mu 
také kloubní náhrada. Ono nahradit jde leccos, známe kávu bez kofeinu, pivo bez alkoholu.  

K přežití se používá umělý spánek, ke vzniku života někdy vede umělé oplodnění. Umělé proniklo i do 
potřeby lidského sexu, i tady se nabízí výrobky z plastu či gumy jako umělé náhražky. A jak roztomile 
je nazýváme: Robertek pro ženy, Andula pro muže. Rozum a logiku nám nahradí umělá inteligence. 

Zajímavá je i určitá módnost a návraty. Zažil jsem období umělých vánočních stromků. Bylo to 
pohodlné, nepadalo jehličí, člověk nemusel stromek pokaždé kupovat (stačilo jednou), jenže to 
nevonělo. A tak jsme se již dávno vrátili k přirozenosti. Stromku odpadává jehličí, není dokonale 
souměrný, ale přináší do domova vůni lesa. 

Přeji si, abychom se dokázali vrátit k přirozenosti, abychom si zachovali tu rozmanitost, např. v ženské 
kráse. Aby ženy byly své, přirozeně krásné. Vždyť ty, co to s tou „umělostí“ přehnaly, krásné vůbec 
nejsou, naopak jsou až děsivě ošklivé.    

Celý tenhle článek je takový umělý, ač jsem původně zamýšlel něco uměleckého. Ale i to umění může 
být umělé. Však i umělec dokáže vytvořit jak plastické dílo, tak dílo z plastu. A nemusí to být jen 
z chlastu. 

 

Víme první. AM odstoupí. Již brzy! 

Ze tří nezávislých zdrojů jsme se dozvěděli, že jistá AM, proslulá zvacím selfíčkem, brzy odstoupí ze své 
funkce. 

Našimi zdroji jsou dvě domácí renomované agentury: JPP (Jedna Paní Povídala) a SB (Stará Blažková) a 
důvěryhodná zahraniční rozhlasová stanice (Rádio Jerevan). Zatímco na brzkém odchodu se zdroje 
shodují, jeho příčiny vidí každý jinde. 

JPP uvádí, že důvodem pro odchod je odhalení, že dotyčná AM není člověk, ale robot. Původní ovládací 
program byl vyvinut na počítači IQ 151 v JZD Slušovice na zakázku nejmenované tajné služby. Upgrade 
byl údajně proveden pro jinou tajnou službu a není vyloučeno, že je program hacknutý.  

Rádio Jerevan souhlasí s tím, že AM není člověk, ovšem není ani robot. Je to mimozemšťan, který má 
lidi připravit na přílet svých kolegů za 50 let. Setkání mohou přežít pouze odolní jedinci, jimž sílu dodává 
náboženství míru. 

Úplně jiného názoru je Stará Blažková: „prdlajs robot nebo mimozemšťan, nešťastná ženská to je. Teda 
ona jako ženská jen vypadá, ve skutečnosti je to chlap!“ 



redakce našeho občasníku „Hlas ticha“ přeje vše nejlepší všem recesistům k jejich dnešnímu svátku 

 

Média 

Skvělý Radkin Honzák a naslouchající Daniela s otevřenou pusou 

Tohoto noblesního moudrého psychiatra jsem ještě tak před pěti lety neznal. Vtipný to stařík. Nejprve 
jsem začal číst jeho blogy, pak s ním viděl pár videí. 

A nečekaně jsem se s ním setkal při zakoupení knihy o psychosomatice od Jarmily Klímové a Markéty 
Fialové. Napsal autorkám úžasnou předmluvu.  

Jeho rozhovor s Danielou Drtinovou na DVTV si netroufnu komentovat, obrázek nechť si udělá každý 
sám. Myslím si, že dost výstižně jsem to už popsal v názvu. Chtělo by to jen, aby tento rozhovor přejaly 
všechny televize a pustily ho místo vlastních zpráv. 

Hlavním poselstvím je umět se mít rád, tak jak je i řečeno v Novém zákoně. „Miluj bližního svého jako 
sebe sama“. Ne víc, ne míň. To je ta přiměřenost, nalezení rovnováhy. Umět se přijmout se všemi svými 
ctnostmi i neřestmi. Kdo má rád sebe tak, že se nad nikoho nepovyšuje a před nikým se neplazí, má 
rád i ostatní lidi, aniž by od nich cokoliv vyžadoval (např. stejný názor na něco).  

Byla tam zajímavá zmínka i o technologiích, které nás zbavují samostatnosti, také se zajímavě (a vtipně) 
hovořilo o stáří. Vzpomněl jsem si na dávno zapomenutý pořad s Honzou Nedvědem, vysílaný někdy 
zkraje 90. let, kdy ještě neexistovala ani Nova. On tam mj. řekl, že někde (ve světě) se rozhodli vysílat 
jen oheň, čili záběry jak hoří dřevěná hranice. Takové vysílání lidi sblíží, protože, když pochopí, že nic 
jiného už nebude, začnou si povídat. Pak běžely titulky a oheň. Bylo to už večer, tak jsem pak televizi 
vypnul a šel spát (s ohněm v srdci). 

Neumím si představit, že by to dnes šlo, spousty TV kanálů, internet, mobily, sociální sítě…. Ale nakonec 
záleží jen na nás samých. Pořád platí to, co zpívaly ještě starý Chinaski: „jaký si to uděláš, takový to 
máš!“    

 

Zpravodajství ČT dělá svou práci dobře 

Nechal jsem se inspirovat přečtením pár článků a diskusí na téma zpravodajství České televize. Na 
názvu trvám, neboť aspoň co se mne osobně týče, tak ČT mi otevřela oči a vrátila mi radost do života.  

Ještě před takovými třemi lety jsem Zpravodajství ČT „žral“. Nesledovat večerní „Události“ jsem si 
nedokázal představit. Svůj čas jsem trávil s Václavem Moravcem, Norou Fridrichovou, Markem 
Wollnerem a jejich pořady.  

Nejprve mne mrzelo, když jsem vytuhl před desátou a nevydržel na „Události, komentáře“. To byl také 
první zpravodajský pořad, který jsem přestal sledovat (nejsem typ sova, spíše ranní ptáče). Postupně 
následovaly další pořady: „Reportéři ČT“ a „168 hodin“, které jsem opustil. Pak došlo i na „Otázky 
Václava Moravce“ a nakonec mi zbyly jen Události od 19 hod. Postupně jsem zjistil, že nejdůležitější je 
pro mne předpověď počasí a bonus v podobě podívání se na hezkou ženskou.  

A tak (poněkud jednosměrnému) zpravodajství České televize musím poděkovat za to, že si večer více 
čtu, trávím více času v přírodě, na zahrádce, pohybem, s rodinou a taky si občas zajedu na kole na pivo. 
A těším se, že se občas podívám i do ohně, popiju vínko a zazpívám si. 

Tak nějak více žiju a neřeším to, co se řeší ve zprávách. A taky nejsem naštvaný a ani vlka ani burky se 
nebojím. A z internetu či blogu se stejně dozvím, jaké „pseudokauzy“ hýbou mediálním a virtuálním 
světem. Proč jim věnovat pozornost v přímém přenosu, to si zaslouží (nyní) hlavně hokej. Zpětný 
pohled je příjemnější, protože už se stalo a nelze to změnit. Zásadní (a pravdivé), že se něco stalo, je 
ve zprávě zpravidla obsaženo.  



Ale bývá to doplněno nadbytečným (a někdy naprosto účelovým) balastem, který lze považovat, když 
ne za manipulaci, tak za nadbíhání jednomu (světo)názoru, který je právě v redakci zpravodajství 
v kursu. A vskutku se občas za břicho popadám, když vidím, jak se dá „z prdu udělat kulička“.  

Tak se na ty zprávy včerejší, co zčeřily hladinu poklidného českého rybníčku, podívám svýma očima a 
někdy si o tom něco přečtu. Většinou z různých úhlů pohledu, tady na blogu (či jinde) a nejradši něco 
vtipného. Výhodou je, že řeším především svůj život a životy svých blízkých. To jediné mohu ovlivnit. A 
zpravodajství ČT opravdu nemusím věnovat pozornost. Snažím se být v tomto ohledu „uvědomělý 
ignorant“.  

Milí reportéři, moderátoři a komentátoři ČT, dovolte mi, vám všem poděkovat za odváděnou práci, 
také díky vám jsem si rozšířil obzory a objevil alternativy v podobě např. DVTV, ČTTV, blogů a dalších. 

v úctě váš ne-divák 

PS: Na pořady typu: Toulavá kamera, Objektiv, Gejzír a jim podobné se dívám rád, ale bohužel je často 
nevidím, protože se zrovna zabývám něčím jiným. Kdybyste tyto pořady (třeba jejich reprízy) nasadili 
místo těch výše uvedených, asi byste kultivovali českou společnost opravdu žádoucím směrem. To ale 
nejspíš neodpovídá současným „veřejnoprávním“ záměrům, trendům a cílům. 

 

Osobní 

A mám nakoupíno! 

To bude pod stromečkem asi pěkné překvapení. Nějak jsem se rozjel. Mohl jsem si to dovolit a tak jsem 
si to dovolil.  

Jak příjemně se mi nakupovalo. Doma, bez fronty. U malých prodejců. Známe se, s některými si i 
tykáme. Dostal jsem, co jsem chtěl. Byl to radostný nákup. Úsměvy, vtípky, radost moje i radost 
prodavaček. Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Tedy řekl jsem, co bych asi chtěl, bylo mi ukázáno, 
poraděno, dostal jsem požadované zboží, zaplatil požadovanou částku, rozloučil se a odešel.  

Oboustranně prospěšné a milé. Takové nakupování si dokážu užít. Nestojím fronty, nevezu košík, 
nebloumám jako tělo bez duše po nákupní galerii, nehoním slevy.  

Jsem sám se svým přáním v (skoro) prázdném krámku a prodavačka (úředně osoba samostatně 
výdělečně činná) se mi věnuje tak, aby mi to přání s úsměvem na rtech splnila. Třeba mi úsměv jen 
oplácí, neb já jsem s úsměvem vstoupil.  

Když člověk vstoupí do klidného a laskavého prostoru, kde se nikdo nestrká, nemračí a nenadává, navíc 
s naditou peněženkou a rozhodnutý, že ty peníze chce zrovna tady utratit, už to samo o sobě 
automaticky vyloudí na tváři úsměv idiota hned při pozdravu. 

U jednoho dárku jsem se ptal (sympatické prodavačky), zda by to nešlo zabalit, že jsem špatnej balič 
(dárků). Smích! Balit ženský už mnoho let nepotřebuju, ale pokud bych měl sbalené kufry i k tomuhle 
balení bych se vrátil. Bylo by to asi příjemnější než balit dárky, ale mnohem riskantnější, s daleko 
většími následky než špatně zabalenej dárek. 

Tak jsem nakoupil dárky a nyní budu čekat na to, jestli jsem se trefil do vkusu, do velikosti (byť ji mám 
denně na očích a často v rukách) a zda obdarovaným vykouzlí na tváři radostný úsměv, možná i šok 
z překvapení.  

Tu předvánoční atmosféru jsem si užil po svém. A nyní čekám na tu vánoční, tradiční a vždy nakonec 
pohodovou, protože nám k tomu obvykle zpívá Janek Ledecký, že „Sliby se maj plnit o Vánocích…“ 

… tak slibuji, že už budu hodný, Ježíšku! A ani na toho Silvestra si nenakoupím víc, než je zdrávo.  

 



Abych z Vás neudělal nezaměstnaného… 

…říká Miloš Kopecký v roli profesora kliniky v legendárním filmu „Pane, Vy jste vdova“. Nezdá se to, ale 
i já jsem obdařen takovou mocí. Nakonec i my všichni. 

Svobodně se rozhoduji, koho zaměstnám a komu dám své peníze. V mém případě jsou to většinou 
řemeslné profese jako např. zedník, truhlář, elektrikář, instalatér, automechanik, které občas potřebuji 
„zaměstnat“, resp. využít jejich služeb. Také rád zaměstnávám herce, muzikanty a spisovatele, obvykle 
tím, že si občas koupím nebo půjčím jejich knihu, jdu do divadla, na film do kina, na koncert nebo si 
doma pouštím a poslouchám jejich CD. Ano, zaměstnávám občas i další profese jako řidiče autobusu, 
strojvůdce, průvodčí, piloty letadel, letušky… A jistě bych si vzpomněl na další. Všichni mají jedno 
společné: všechny tyto své „zaměstnance“ chci „zaměstnávat“. 

A pak existují ti, které zaměstnávat nechci. Mezi ně patří např.: právníci. Snažím se, abych je 
nepotřeboval. Právníci se dokáží vlámat do našich životů především skrze naše špatné vlastnosti. Stačí 
nedohoda s manželkou, příbuznými či sousedy a šup už jsou tu právníci. Ti nastoupí tam, kde ve 
vzájemných vztazích vládne nedůvěra, závist, nenávist, kde chce jeden druhého podvést, přechytračit.   

Co by se stalo, kdybychom se k sobě vzájemně dokázali chovat slušně a mohli si navzájem důvěřovat? 
Asi bychom udělali z mnoha právníků nezaměstnané. A možná by pak, tedy za předpokladu 
svobodného fungování trhu, klesla i jejich cena. Nebyli by tolik potřeba. V ideálním případě by nebyli 
potřeba vůbec. 

Avšak ideální případ neexistuje, máme tu např. stát a justici, kde se mnozí z nich uplatní. Jsou i další 
profese, které málokdo potřebuje. Lidé těchto profesí na ostatních tzv. parazitují. Pokud nepřekročí 
únosnou mez a příliš neškodí, pak to ti ostatní unesou a celkem v pohodě snáší. Ale znáte to, tak dlouho 
se chodí se džbánem pro vodu….. 

 

Buran v registru vozidel 

Tak jsem se ocitl na místě, kde jsem byl poprvé (a do mé současné návštěvy) naposled v roce 1997. 
Tenkrát jsem registroval (přihlásil) své první auto, které jsme si koupili.  

Oba se ženou pocházíme z rodiny, která auto neměla a vyrostli jsme šťastně i bez něj. Chodili jsme 
pěšky, jezdili na kole, vlakem, autobusem. Pár měsíců po narození našeho druhého dítěte se zničehonic 
objevila příležitost koupit si auto. Nijak zvlášť jsme to neplánovali, jen to tak nezávazně zvažovali, a 
najednou jsme měli dvacet let starou, udržovanou a svátečně ježděnou škodu 120, doma. Šlo o dědictví 
kamarádky sestry mé ženy, která se tohoto kusu chtěla zbavit a dala ho levně. 

Stejně jako nyní jsem musel auto přehlásit a v té době i vyměnit SPZ podle místa okresu. Tak jsem přijel 
(tehdy) na dopravní inspektorát v Mladé Boleslavi, našel dlouhou frontu, pak si vyzvedl formulář, vystál 
frontu, samozřejmě jsem to měl špatně vyplněné, nebo mi něco chybělo, byl jsem seřván, musel jsem 
to opravit, doplnit, pak ještě sundat a přinést značky. Po několika hodinách jsem se dočkal záznamu 
v techničáku, malého techničáku a nových SPZ. Ovšem tento traumatický zážitek mne hluboce 
poznamenal a zařekl jsem se: již nikdy více! 

A tak, když škodovka dosloužila a přešli jsme na favorita, dali jsme ji protiúčtem do bazaru a všechny 
papíry vyřídil bazar. Když nám favorita ukradli a pořídili jsme si novou fábii, tak nám zařídil registraci 
prodejce.   

Na začátku letošního roku jsme řešili dilema, zda koupit nové auto a dětem nechat staré, nebo zda 
rekonstruovat koupelnu a spíše se přiklonili na stranu koupelny. Pak život rozhodl jinak, díky nehodě, 
kterou zavinil syn a která se naštěstí obešla bez zranění všech zúčastněných. Nicméně následkem byla 
dvě totálně zrušená auta a bylo to třeba řešit. Nakonec jsme to vyřešili a menší nový dopravní 
prostředek zakoupili. A museli jsme ho přihlásit na Magistrátu v Mladé Boleslavi. Tři dny předtím jsem 



tam byl odhlásit vrak a ke svému milému překvapení jsem byl hotov asi za 15 minut. Systém 
rezervačních lístečků zafungoval, žádná fronta.  

O tři dny později jsme přijeli zaregistrovat nové auto. Také bez fronty a s milou mladou úřednicí, která 
nás nechala vyplnit jen část žádosti, vzala si vše potřebné a ještě nám poradila, abychom to šli hned do 
pokladny zaplatit, protože paní pokladní odchází za tři minuty na oběd a má hodinovou pauzu. Pak 
jsme jen chvíli čekali, obdrželi velký a malý techničák, registrační značky. Vše vyřízeno do půl hodiny. 

Tak touto cestou chválím úředníky, což se mi často nestává. Na tomto příkladu je vidět, že někdy se 
povedou i změny k lepšímu. Anebo mi protentokrát bylo přáno. 

Mladý muž za námi takové štěstí neměl, protože pokladna už byla zavřená a paní na přepážce mu řekla, 
že musí hodinu počkat. Ještě než začal nadávat a uraženě odešel, tak z jeho řeči vyplynulo, že se 
registroval na internetu na čas, aby vše stihl vyřídit o své polední pauze. A pak důvěřujte internetu, 
který Vás ochotně zaregistruje, ale už Vám nesdělí, že pokladní je jen jedna a má taky právo dojít si na 
oběd.  

Já, buran, jsem zase zíral jak tele na nový vrata, ovšem teď jsem pro změnu nechápal, že v tom 
„proklínaném“ registru vozidel věci fungují, jak mají. Aspoň v tom mém konkrétním případě, právě 
v tom čase v Mladé Boleslavi. 

 

Buran ve svém živlu 

Nepravidelný seriál o buranovi, který se čas od času ocitá v pro něj nepatřičném prostředí, v létě 
přehazuje výhybku. Jak již název napovídá, tentokrát se ocitneme tam, kde to má buran rád. 

Ačkoliv patřím ke znamením, jež ovládá živel země a nejspíš na tom něco bude, protože se snažím stát 
nohama pevně na zemi a rád se hrabu v hlíně, tak mým nejoblíbenějším živlem (najmě v létě) je voda.  

Vodu piju, nejradši tu studenou čistou pramenitou, ale poměrně často piju vodu obsaženou ve víně, 
v pivu, v kávě, či ochucenou sirupem, citronem. Pitný režim zkrátka neflákám. 

Avšak nejradši se ve vodě koupu a plavu. Vždy jsem měl rád plavání v přírodě, a jakmile se trochu oteplí, 
spěchám k vodě. Mám svá oblíbená místa, nejsou moc přelidněná a jsou povětšinou zadarmo. Jako 
např. jezero Ostrá nedaleko Lysé nad Labem. Dojedu tam od nás i na kole, ale většinou tam jezdíme se 
ženou autem. Tohle jezero (bývalý písník, dnes spíš bahník) a jemu podobné vodní plochy mají pro mne 
i další úžasnou vymoženost. „Dálkový“ plavec bývá 50 metrů od břehu skoro osamocen (pár podobných 
bláznů se najde vždy) a pak se tam nepotká se žádným vodním skútrem či motorovým člunem. 
Maximálně s gumovými plavidly a šlapadlem.  

Pak občas na výpravách na kole zamířím do podobných vod, jako jsou Malvíny mezi Čelákovicemi a 
Toušení, nebo na druhou stranu na jezero před Konětopy. Už dlouho jsem nebyl na (nudou) proslulé 
Lhotě. Tam jsme jeli autem jen jednou, už je to hrozně dávno a děti byly malé. Jednak jsme se plácli 
přes kapsu na parkovném a vstupném, ale hlavně hledat pár metrů čtverečních, kam na přeplněné 
(plavkové) pláži dáme deku, nás odradilo, abychom tam jeli takhle všichni podruhé.  

Na Lhotu jsem jezdil hlavně na kole a mimo víkend, nejradši ve všední dny navečer (po 17 hod. zavírali 
kasu). Člověk se tam dostane od lesa z druhé strany a hned může i na nudapláž, což je výhodné, pokud 
zrovna netáhnete plavky a spontánně se rozhodnete se osvěžit. Když ale jsou úporná vedra, s radostí 
dávám přednost chladivé Jizeře. Aspoň párkrát si v ní zaplavu. V loňských parnech to bylo jediné 
osvěžení a Jizera na své poměry nebývale vysokou teplotou vody zlákala i jinak zimomřivou manželku.  

Párkrát zajdu i do místního venkovního bazénu a přes zimu bývám často v krytém bazénu. A 
upřednostňuji ty bazény pro plavce, žádné akvaparky. Tam raději nechodím, když jsem se tam (nějakým 
nedopatřením) dostal, připadal jsem si tam naprosto nepatřičně (jako buran), protože jsem byl jeden 
z mála těch, co se tam pokoušeli plavat. Takto jsme např. vyzkoušeli koupaliště v Žamberku, abychom 
se pak jezdili koupat na přehradu Pastviny. 



A co voda mořská? Tak určitě. Čas od času ano. Na týden a vždy někam jinam a pak se z toho pár let 
vzpamatovávat na českých horách, hradech a zámcích a přírodních koupalištích.  

Teď to na koupání moc nebylo, ale za to je zalito a snad i houby porostou. A také už to zraje, u jahod a 
rybízu je po sezóně, okurky, mrkev, saláty, cukety právě vrcholí a pak nás čeká cibule, pár rajčat, pár 
brambor, nějaké jablko…a pak ten koloběh rytí a přípravy na zazimování. Prostě přirozený cyklus a to 
mám rád. Ale jak už jsem napsal, jakmile začne sluníčko zase hřát, tak hurá do vody. 

 

Co popřát Radce, která umí rozdávat radost? 

Zítra má svátek Radka (alias RaKia), která nám tu tak krásně přeje k jmeninám a doprovodí to nejen 
historickými souvislostmi, ale také nádhernými kresbami a písničkami na videu. 

Tak já ji hlavně přeju, aby měla inspiraci a chuť psát a kreslit. A když už je ta Radka, ať rozdává radost, 
protože té není nikdy dost. Asi namítnete, že to je takové „sobecké“ přání. Je i není. Protože člověk by 
měl nejen dostávat, ale i dávat. A kdo dává, tak i dostává.  

Blogové články jsou jako dary, jako ovoce, které si můžeme utrhnout a které je nezralé, či zralé, trpké, 
sladké, i kyselé…. Každý máme přirozeně trochu jiné chutě.  

A tak si tu „trhám“ Radčiny blogy a je mi fajn. Na těch diskusích je vidět, co Radka seje: lásku a radost. 
A co zasela, to také sklízí. I ti, co se jinde hádají a „do krve“ berou za svá přesvědčení, u Radky krotnou 
a jsou mile milí.  

Tak Radko, kytičku Ti nenakreslím, a ani Ti nemohu žádnou natrhat. Aspoň doufám, že tak učiní někdo 
Tvému srdci (v daném případě i fyzicky) blízký. A přemýšlím, jakou bych Ti natrhal. Asi nejvíc mi k Tobě 
pasuje luční kvítí. Ještě kvete na břehu řeky Svratky rozrazil? 

 

Dá se odejít do jiného okresu?  

Je to 25 let, co odešel poslední sovětský voják z Milovic. V té době jsem ještě netušil, že se (asi za rok 
a půl) ocitnu poblíž. Stalo se, v roce 1993 jsme se přestěhovali do Benátek nad Jizerou, které s bývalým 
vojenským prostorem sousedí.  

Vojenský výcvikový prostor (VVP) založila rakousko-uherská armáda v roce 1904. Za oběť padla ves 
Mladá. Jak se střídaly režimy, střídaly se i armády: československá, německá, československá lidová a 
sovětská. 

Milovice a Lysá nad Labem patří pod „železničářský“ okres Nymburk, Benátky n. J. pod 
„automobilovou“ Mladou Boleslav. Zatímco si Nymburk co do počtu obyvatel nemůže na města svého 
regionu vyskakovat (Poděbrady a Lysá n. L. se staly „malými“ okresy), Mladá Boleslav je největším 
městem okresu a na počet obyvatel další města převyšuje několikanásobně.  

Že by v tom byl „zakopanej pes“? Ten větší je namachrovanější a tak přistupuje k menším jako 
k podřízeným, kdežto tomu menšímu nezbývá než k nim přistupovat jako rovný k rovným. Možná ano, 
možná ne. 

V každém případě osobně vnímám, že spolupráce trojúhelníku měst Lysá nad Labem – Milovice – 
Benátky nad Jizerou přináší našemu městu (Benátkám) užitek. Např. Městská policie z Lysé n. L., 
realizace projektu Pražské integrované dopravy (PID), která do Benátek přichází z druhé strany v rámci 
integrace Lysecka a Milovicka. Další aktivity v bývalém VVP jako zubři a koně, plánovaná cyklostezka. 
Záměry řešit (konečně!) sestupnou komunikaci (přímé napojení na dálnici D10), propojení Benátek a 
Milovic veřejnou autobusovou dopravou.  

Musím přiznat, že v Mladé Boleslavi se mnohé zlepšilo. I na úřadech, s nimiž jsem měl poslední dobou 
co do činění (pas, registr vozidel). Přesto se nemohu ubránit dojmu, že spolupráce s (nadřízenými) 



úřady v Mladé Boleslavi v mnohých případech vázne. Jako příklad uvádím boleslavské památkáře a 
policisty, zejména ty dopravní. Tam sedí opravdu „žáby na prameni“, úředníci, přes které nejede vlak 
a od nichž se akorát tak dovíte, proč to zrovna nejde. Ale už ne, jak by to šlo, příp. proč že to musí být 
jenom přesně takto. Díky tomu nemůžeme v našem městě zbourat barák hrůzy, provést nějaké 
bezpečnostní opatření (instalace city bloků) na hlavní průtahové ulici (Pražské), omezit průjezd 
kamionů…. Nebo se mýlím a míč je na straně našich úředníků? 

A nebylo by nakonec lepší a jednodušší, než donkichotsky bojovat s větrnými mlýny, vyměnit okres? 
Když si vzpomenu na Městskou policii v Boleslavi.  Proč po dlouhém jednání (asi rok) byl výsledek nula 
a s Lysou se výsledek dostavil po mnohem kratší době? Samozřejmě, že je to o lidech.  

Do Lysé máme blíž, je de facto na stejné úrovni přenesené působnosti státní správy jako Mladá Boleslav 
a člověk by tam měl vyřídit stejné agendy.  

Vím, je to z mé strany provokace, ale mám zkušenost, že kdykoliv jsem pohrozil odchodem (od smluvně 
vázaného poskytovatele nějaké služby jako jsou pojišťovny, mobilní operátoři, finanční ústavy, atd.), 
tak se začali ke mně chovat jinak, příp. jsem odešel a jsem rozhodně se zacházením spokojenější. 

Asi by stálo za to pohrozit odchodem do Lyseckého okresu a boleslavští by se možná chytli za frňák.  

 

Dneska ještě nemusím… 

Dnes mi končí velká letní dovolená. Užil jsem si, se ženou, s kamarády na příměstském táboře, přírody, 
vody, zahrady. Nemusel jsem pracovat, myslet na práci, být online a mít u sebe pořád mobil. A tak mi 
ten virtuální svět unikal. 

Zkrátka o svou virtuální dávku každodenních katastrof jsem přišel a nemusel se jí zabývat. A taky jsem 
přišel o milé blogy svých oblíbenců, které teď čtu se zpožděním a stejně je nestačím všechny pochytat. 

Nemusím je stejně krásné slovo. Zajímavé je, že je tvořeno záporkou „ne“ a přitom má emocionálně 
pozitivní náboj. Naopak „pozitivní“ „musím“ vyznívá negativně. Opravdu si nevzpomenu, kde je to u 
významově opačných slov stejné.  

Záporka „ne“ má přece negativní význam, známe to, např.: nechci, nemohu, neznám,… nebo nehezká 
ženská, nežádoucí návštěva, nechtěné dítě, nepřející tchýně… Ale nemusím, je něco jiného. 

Nemusím nic dělat, ani číst a psát blog. Ale mohu nebo chci. Nejlepší je chtít a zároveň moct, protože 
znáte to: „když jsem mohl, tak jsem nechtěl a teď, když chci, tak nemohu“. 

Tak si ještě užívám toho „nemusení“, které zítra ráno se zazvoněním budíku skončí a já budu muset 
vstát a jít do práce. Odpočatý a docela natěšený. A s vědomím toho, že nemusím všechno vyřídit a 
udělat hned první den.  

Jo, dlouho jsem to neuměl, ale od té doby, co si říkám: „nemusíš to udělat hned teď“, jsem šťastnější. 
Nějaké povinnosti samozřejmě plnit musím, ale snažím se ty nepříjemné mít brzy za sebou (a nějak se 
na ně naladit, motivovat) a ty příjemné, radostné jdou tak nějak samy od sebe.  

Jako třeba včera, koupil jsem nové rycí vidle a hned je na zahradě vyzkoušel. Nemusel jsem, jen jsem 
mohl a chtěl a tak mám významnou (již sklizenou) část zahrady zrytou. 

 

Jak mě admini doběhli, aneb díky za Běh naděje 

Moc rád chodím pěšky a moc rád jezdím na kole. Neběhám. Nějak mě to nevzalo. Zkrátka jsem v tom 
nenašel zalíbení a dělat něco jen pro to, že to dělají ostatní a že je to zrovna v kursu, z toho už jsem 
dávno vyrostl. 



Občas dobíhám autobus, proběhnu se okolo tělocvičny při cvičení, při rozcvičce na dětském táboře,  
ale běhat pravidelně a ještě s „počítadlem“ v mobilu mi přijde z mého pohledu poněkud „uhozené“. A 
tak kilometry převážně nachodím, najezdím na kole a naplavu. Avšak kilometry si neeviduju.  

Rád dělám hlavně to, do čeho se nenutím. Jsem zvyklý chodit, nepotřebuji hůlky ani se honit za 
„keškou“. Jen tak, někdy má ta cesta určitý cíl, jindy je to jen procházka. Nejsou pro mne důležité 
kilometry a čas, ale setkání. Tu s lidmi, se stromy, s ptáky, s vodou…  

Při jedné májové procházce po okolí se mi v hlavě začal rodit příběh. Nezapudil jsem ho a doma hodil 
základy příběhu na papír. Pak sedl k počítači a napsal docela drsnou povídku. Nějak se mi vše propojilo 
a vzniklo cosi, co jsem plánoval použít do letní povídky. Nicméně pak si admini vymysleli něco jiného a 
doběhli tak asi nejen mě.  

Charitativní běh je dobrá myšlenka. Vzpomínáte ještě na Běh Terryho Foxe (BTF)? Už se tady několik 
let neběhá, protože zvítězila ziskuchtivost. BTF se stal značkou a majitelé značky rozhodli, že se za ni 
bude platit. Jako náhrada se u nás zrodil Běh naděje. A tak náš místní Sokol ve spolupráci s městem a 
skauty pořádá každoročně Běh naděje (předtím pořádal BTF). Dnes jsem pořadatel a tak hlavně 
moderuji a startuji. Ale párkrát jsem i běžel. A dokonce o tom napsal své pocity do místního Zpravodaje 
a tak si tady svůj běh z roku 2005 dovolím publikovat. 

 
Běh Terryho Foxe: Co ty na to? (aneb zpověď účastníka)  

Je sobota ráno, 4. června 2005, vstáváš, koukneš z okna a vidíš, že je zataženo: no klasika, řekneš si, v 
Benátkách se běží „Terry Fox“ a kamarádi vodáci ze Zlína jedou Sázavu z Týnce do Pikovic. Ještě včera 
sis v pozdním odpoledni zajel na kole na Lhotu a vykoupal se a dnes se ti do toho počasí ani nechce. 
Nakonec vyrazíš i se synem (8), obléknete se tak, abyste případně i mohli běžet. Cha cha, kdy jsi 
naposled běhal? Dokážeš si vůbec vzpomenout? Jako plavec v kolínských borkách při suchém tréninku 
(pravidelně 1x týdně nejméně 50 min v kuse). Ale kolik ti tehdy bylo? Asi patnáct. Pak ještě na vysoké 
párkrát v Kunratickém lese… Ovšem za posledních 15 až 20 let by se tvé běhy daly spočítat na prstech 
jedné ruky (možná i dvou, ale to si fandíš). Takto uvažuješ cestou na zámek, kde potkáváš kamarády a 
známé, organizátory i běžce. Ptají se tě, jestli poběžíš, nevíš, zda to máš risknout, také synkovi se nechce 
a pak tě požádají, abys hlídal na trati (asi tak v necelé třetině). Ještě než odejdeš i se synem na určené 
stanoviště, přispěješ do kasiček obnosem, za který bys pořídil slušnou večeři v restauraci, nebo bys dojel 
autem do Kolína a zpět, případně by sis dopřál lahvinku ale opravdu kvalitního červeného. No, moc sis 
toho neodřekl, ale alespoň trochu si přispěl na boj proti rakovině, s níž se setkáváš i u svých příbuzných 
a známých. A to hřeje (u srdce). Jdeš na stanoviště, začíná pršet, za chvíli se startuje. Navlíkneš klukovi 
tričko s logem BTF a rozhodnete se, že přeci jen poběžíte, alespoň ty dvě třetiny trati. Za chvíli kolem 
tebe proběhnou sportovci a další nadšenci, za nimi ti mizí i tvůj syn. Jdeš na to! Rozbíháš se, nesmím to 
přepálit, říkáš si a volným tempem běžíš. Za chvíli doháníš i některé skupinky před sebou, dohonit o 33 
let mladšího synka ti ovšem nohy a plíce již nedovolují. Snažíš se pořád běžet, kolem stadionu to ještě 
jde, ale hlavňák je krize, po indiánském vzoru tedy zvolíš chůzi a v bráně přinutíš nohy k běhu. Těžce a 
šťastně probíháš cílem. Překonal jsi sám sebe, po tolika letech běžet skoro 2 km v kuse je výkon. Jsi 
spokojen, dýcháš, žiješ a ani tě nic nebolí. Líbilo se ti to, takže příště to zkusíš zas. A co Ty, čtenáři? Také 
jsi běžel, nebo se k nám přidáš příště? 

 

Jsou drakové na draka? 

Podle čínského zvěrokruhu jsem Drak a charakteristika tohoto znamení říká mj.: „Drak je statečný, plný 
energie a má neuvěřitelnou výdrž. Díky svému robustnímu zdraví se dožívá dlouhého věku. V Číně je 
Drak symbolem štěstí. (www.horoskopy.cz).  

Asi jsem se uměl narodit. Když vezmete v úvahu, že se v jednom roce (dle čínského kalendáře) narodí 
všichni Draci a další líheň Draků je až za dvanáct let. Faktem je, že stejně jsou na tom i ostatní zvířata 
čínského zvěrokruhu.  

http://www.horoskopy.cz/


Kromě mě máme doma i jiné draky. Našeho živého draka, jak se dívá na draka v notebooku, umělecky 
vyfotil můj syn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agama je jedním z našich mnoha roztomilých zvířátek. Takový náš oblíbený dráček. Jeden kámoš mě 
dostal, když jsem se mu pochlubil, že máme agamu: „a to se nebojíš agama záření?“ 

A tady je důkaz, že se nebojím (Jakub Tichý) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letos se nám dračí rodinka rozrostla o dalšího draka. Jde o umělecký výtvor mé ženy, který použijeme 
na letošním Pohádkovém lese. To se zase vyblbneme. 

že je taky hezkej? (Jakub Tichý) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolize nejen termínů 

Podzim zdá se být pro mne takovým obdobím kolizí termínů. Ono je to celkem obvyklé, že by člověk 
mohl (nebo měl?) být na několika místech najednou ve stejném čase.  

A tak je třeba zvolit prioritu, být jen na jednom místě a nelitovat toho, že tam, kam jste se původně 
těšil, jste nedorazil. Hodně v tom hraje roli paměť nebo nějaký slib. Někdy i oboje dohromady. Dostal 
jsme letos dvě pozvánky od kámoše, ale na obě dvě jsem měl už něco jiného. Už jsme se dlouho 
neviděli, a tak mě to docela mrzelo. Nebo jsem chtěl jít na burčákové slavnosti a zase jsem byl jinde. 
Tak se to někdy schumelí. 

Těšil jsem se na setkání s kolegy blogery na svatého Martina, dokonce učinil nezávazný příslib, abych 
záhy zjistil, že je tam zase kolize termínu s jinou akcí. Věděl jsem, že v tom týdnu jedu na tři dny 
služebně do Valtic, na konferenci, mezi své dávné přátelé, kolegy a známé. Užiju si přednášek (i svého 
přednášení), diskusí a společenského večera s vínem, kytarami a zpěvem. Už to proběhlo a bylo to 
úžasné, jako vždy.  

Hrály se a zpívaly také trampské písně, rozhodně ne kvůli tomu zvolenému pánovi, ale protože nás 
baví. Jen si říkám, zda bude snaha je zakázat, nebo naopak nemístně propagovat. Takový ten typicky 
český „odezdikezdismus“.  

Nějak jsem si vsugeroval, že akce probíhá od úterka do čtvrtka, ale naštěstí při vyplňování cestovního 
příkazu jsem přišel na to, že je to od středy do pátku.  

Takže jsem věděl, že setkání na Staromáku odpískám, ikdyž by se to stihnout dalo. Domů z Moravy se 
(vlakem) mohu vrátit přes Prahu, nebo v Kolíně přestoupit a dojet do Lysé n. L., příp. do Mladé 
Boleslavi. Že bych jel přes Prahu a přišel s plnou těžkou taškou na místo setkání, to jsem zavrhl. 
Nakonec mi spojení vyšlo dobře do MB a pak autobusem domů. Tam jsem se dostal ve čtyři odpoledne 
a vysvětlujte domácím, že si ještě potřebujete odskočit do Prahy. Navíc, když ta únava po nocích 

 



probdělých a prozpívaných u lahodného moku, je na vás vidět na první pohled. To by přišla ještě kolize 
s paní domácí a tomu jsem se raději vyhnul. 

Ono těch „kolizí“ bylo letos víc a byly docela zajímavé. Co se týče vztahů, tak mi ty kolize přinesly 
poučení, ztrátu iluzí, ale i určité vysvobození a úlevu. A byly tu také ty příjemné „kolize“ s novými lidmi, 
kteří mi vstoupili do života. 

Ta nejstrašnější, ale zároveň nejšťastnější kolize se stala letos na jaře synovi, který měl kolizi s naším 
autem. V mikrospánku narazil do druhého auta a obě se mu povedlo zničit. Naštěstí se vše obešlo bez 
zranění, jen se musely řešit následky této kolize. Kromě odklizení vraku a následné administrace 
havárie, byl pozitivním důsledkem nákup nového auta. 

 

Za Janem Amosem a vše nejlepší učitelům 

Zatímco se servery (i blogy) věnují návštěvě čínského prezidenta, útokům v Pákistánu a doznívajícím 
Velikonocům (už vidím ty Kryštofy ve zprávách), chci tímto článkem připomenout, čím jiným je 
významné dnešní datum. 

Je totiž 28. března a léta páně 1592 se v moravské Nivnici narodil Jan Amos Komenský. Světově proslulý 
pedagog, spisovatel, teolog a představitel Jednoty bratrské. Ještě ze školy si pamatuji, že napsal 
„Labyrint světa a ráj srdce“ a „Orbis pictus“ (Svět v obrazech). Jan Amos neměl lehký život, žil v době 
pobělohorské, v období 30-leté války. Aby se vyhnul pronásledování, jako český bratr se uchýlil do 
polského Lešna, zde při požáru přišel nejen o majetek, ale také o své rukopisy. Po uzavření Vestfálského 
míru se nemohl již do vlasti vrátit, zemřel v Amsterodamu.  

Zvykli jsme si ho nazývat učitelem národů, jeho heslo „škola hrou“ je stále živé, možná, že v dnešní 
době opět nabývá na významu.  

Chcete-li si ho připomenout více, můžete např. zde: http://www.spisovatele.cz/jan-amos-komensky 

Na jeho počest se 28. březen slaví jako Den učitelů. Tak všem učitelům, jejichž „řemeslo“ jsem si chvilku 
okusil, přeji vše nejlepší, hlavně férovou hru. Aby měli nejen férové žáky, ale především jejich rodiče, 
férového ředitele, nezatěžovala je přebujelá byrokracie a byli za svoji psychicky náročnou práci 
oceněni. A zde nemyslím jen peníze, důležitější je pochvala od žáků, bývalých žáků, rodičů, nadřízených. 

Možná jsem vstoupil do zelí kolegovi Pavlovi Vrbovi, který nám zde laskavě připomíná různá výročí a 
skutečné národní osobnosti. Dnes Pavel asi zapomněl, nebo jsem ho předběhl. Pak se Pavle, omlouvám. 
Ale pokud bude připomínek na tuto významnou osobnost národních dějin více na tomto blogu, nebude 
to ničemu vadit. 

 

Kuličky, čára, pupendo 

Známek jara bylo v době mého dětství a mládí více. Obvykle býval sníh, který postupně tál, sněženky 
občas kvetly ve zbytcích sněhu, ještě než se nalily pupeny jiných stromů, chodili jsme trhat „kočičky“ a 
hlavně jsme hráli kuličky.  

Co důlků jsme vytvořili a zvenku domů přišli ucvrnkaní, ale kolikrát obohaceni o novou duhovku. Ty 
byly vzácnější než hliněnky a skleněnky a tak frčely.  Když ji chtěl člověk získat, musel obětovat svých 
několik nejlepších hliněnek, někdy i nějakou tu obyčejnou skleněnku. 

Ještě mé děti si cvrnkaly, měly kuličky po nás, další jsme jim přikoupili. Pro dnešní děti už je to hra „z 
pravěku“, kterou mnohé ani neznají. Když jsem se na letním táboře vytasil s kuličkami, to bylo 
překvapení. „A jak ji mám do té díry dostat?“ „Jednoduše, cvrnkneš ji tam, dívej“. Vysvětluji postup a 
předvádím (se). Jde mi to líp, než jim, prostě dlouholetý trénink, to se nezapomíná. 

http://www.spisovatele.cz/jan-amos-komensky


Také jsme sbírali desetníky, abychom si mohli zahrát čáru. Někdo vyhrál, jiný prohrál. Ale maximálně 
šlo o několik korun. Tedy, pokud si vzpomínám, tak já jsem to nikam dál nedotáhl. Ani závratně 
nezbohatl, ani nezchudl. Výhodou čáry bylo, že se dala hrát i vevnitř. Kolikrát bylo hráčské pokušení 
silnější než my a tak se hrálo o přestávkách ve třídě. Když přišla učitelka, všichni jsme prohráli, pokud 
jsme desetníky včas nestačili schovat (většinou někam odkopnout) a zrušit čáru (ideální byl provázek). 

Pupendo ve stejnojmenném filmu připomněl režisér Jan Hřebejk. Socialistická československá 
pětikoruna byla z tohoto úhlu pohledu pěkně tvrdá měna. Když se to povedlo, krásně to mlasklo a 
obtisk byl viditelný a také dlouho vydržel. Ovšem často se to nepovedlo, dostat ji hranou, jen bolelo a 
kýžený kulatý obtisk se nedostavil. Byla v tom pubertální zvědavost, zájem a chuť si vyzkoušet jak hod, 
tak i obtisk. Sranda i bolest.  

Dnes si po takových hrách nikdo ani nevzdechne. Hazard i sadisticko-masochistické hrátky dosáhly 
jiného „levelu“. Snad jen ty kuličky jako poslové jara by se mohly vrátit. Mohly by být zařazeny do 
inkluzního vzdělávacího programu, aby podpořily zručnost a pohyb, což dnešním dětem opravdu chybí.  

Čekají nás svátky jara, připomínka ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, tradice jako barvení 
vajíček, pomlázka a někde (jako např. u nás) i kluci „řehtači“ s řehtačkami.   

Tak si to příjemně užijte, třeba v chrámu nebo krámu, každý podle svého gusta. Venku, mezi lidmi, 
s dětmi a třeba si zahrajte kuličky. 

 

Láska je…. 

Láska má mnoho podob. Člověk může být laskavý a láskyplný. Takového člověka se lidé bát nebudou, 
naopak s ním budou chtít trávit svůj čas. Byly časy, kdy vnoučata trávila čas u svých laskavých prarodičů 
(někde to ještě tak zůstalo). 

Láska je jen slovo. Jasně, že je to slovo, ale také název slavného románu Johanesse Maria Simmela.  

Láska je jen chemie. Vědci vám to zdůvodní, neb existuje chemická látka, která má lásku na svědomí, 
je to hormon lásky: oxytocin.  

Láska je tvůrčí. Když se něco dělá s láskou, vznikají fantastická díla, která přežívají věky. Dokladem nám 
budiž hudba, výtvarné umění, literatura. Ale s láskou lze uvařit i oběd, vypěstovat mrkev a třeba vyrobit 
laskonku.      

Láska hory přenáší, říká moudré rčení. Láska je pevná i křehká. Nezná vzdálenosti, hranice, vyžaduje 
ale práci, zájem. Za to přináší radost, příjemné chvění i mrazení, jiskření i vášeň, blízkost. 

„Láska, bože, láska, kde ťa ludia berú“ zpívá se v lidové písni. „Sbohem lásko, nech mne jít“, zpíval 
Waldemar Matuška, Josef Laufer oznamuje své lásce, že jede dál a Pavel Bobek si lásce stěžoval, že mu 
ubývá sil. Láska bolí (Love hurts) je snad nejkrásnější rocková balada na světě, v báječném provedení 
skupiny Nazareth. 

Lucie Bílá to celé shrnuje: „Láska je láska…“ a Chinaski dodávají: „Láska je to, vo čem to tady je…“ 

Vím, je to téma jarní, májové. To láska rozkvétá. Máj, lásky čas. Lásky je zapotřebí i v melancholické 
podzimní době. Je to taková kotva v rozbouřených vodách a časech. Takže se to hodí i sem, navíc, 
dnes má svátek Karel a láska k tomu Máchovi fakt sedne. 

 

Několik hezkých věcí, co mi přinesl život tento víkend  

Začnu tím reálným životem. Týden tu máme nemocnou mámu, bydlí u bratra, využívá zdravotních a 
sociálních služeb města, zvykáme si všichni. A není to jednoduchý. Ale mám z toho dobrý pocit. 

Ve stacionáři se jí líbí, služby fungují, postupně se asi zlepší její (zoufalá) fyzická a psychická kondice. 
Bojí se být sama a řeší, co bude, jak bude a myslí si to nejhorší. Tak snad to ustojíme a věříme, že se 



uvolní místečko v domově seniorů a bude to lepší. Před dvěma roky už tam mohla být, ale tenkrát se 
rozhodla zůstat v Kolíně. Tak jsme se zmítali mezi pocity viny, citovým vydíráním a bariérou 
nepochopení.  

Všechno chce svůj čas a musí to uzrát. Brácha si dal odpočinek na chatě a my se po všechna víkendová 
odpoledne starali o matku, což bylo hlavně posedět s ní na lavičce venku a pokecat. A tak čas pro sebe 
jsme urvali hlavně dopoledne. V pátek jsme byli na houbách (a našli místo hojnosti), v sobotu jsem jel 
„přezout“ auto a přivézt věci z Kolína (vč. několika lahví alkoholu), v neděli jsme v Lysé nad Labem 
navštívili výstavu Exotika, koupili nové rybičky do našeho akvária, našim ještěrkám jsme pořídili 
potravu (takže cvrčci u nás doma zase budou vesele cvrkat a červi se rozlezou). 

Díky „střídavé péči“ o babičku jsme si každý „urvali“ trochu času pro sebe. A tak jsem mohl v sobotu 
na zahradě zazimovat vodoměr, vylít vodu ze sudů ke stromkům, shrabat listí, ostříhat a spálit uschlé 
(zmrzlé) pivoňky. V neděli za krásného slunečného počasí se projít se psem.  

Taky jsem se vrhl na tu virtuální realitu, zhlédl Hradní slavnost vč. projevu, přečetl si blogy dle svého 
svobodného výběru a tak se seznámil s prožíváním dějů kolem státního svátku z různých úhlů pohledu. 

Do držky si (ani virtuálně) dávat nemusíme, v každém z nás je to dobré i špatné (Jekyll i Hyde). Ve mně 
např. se pere „kavárenský intelektuál“ s „venkovským buranem“. Doma a o víkendu vítězí ten buran, 
to beru do rukou ty intelektuálu nepřátelské nástroje jako vidle, rýče a lopaty, žádná kavárna 
v dohledu, makám na čerstvém vzduchu a znaven klesnu na postel a na nějaké bystření intelektu se 
opravdu můžu vykašlat (to kvůli kodexu). A v práci jsem pak za intelektuála. 

A také mě potěšil jeden návrat nejen domů. Svým nedělním podvečerním blogem se na scénu vrátil 
Andrej Rusčák a jistě udělal radost nejen mně. 

 

Nervi si nervy! 

Snad jsem to napsal gramaticky správně. Připomíná mi to ten klasický diktát z filmu „Marečku, podejte 
mi pero“. Diktuji: „Zavilí šakali vyli…“ 

Mám jen jedny nervy! Jsi nějak nervózní! Někdy nám to jde na nervy, někdy je to o nervy, možná i o 
hubu. Ten předvánoční shon, ty fronty všude, ty reklamy, světla… Ty přípravy, úklid, povinnosti. 
Nestíhám, mám nerva. Všichni mě štvou. Ne oni mě neštvou, oni mě přímo se… To se nedá vydržet 
takovej nervák. 

Pak to obvykle přijde. Lexaurinek, rohypnolek. Musím říct, že jsem vždy byl kliďas, nad věcí. Situace 
jsem většinou zvládal s cynickým humorem, někdy bych nejradši něco rozbil, do něčeho kopl. Obvykle 
jsem si vystačil se sprostým nadáváním do blbů a kreténů (najmě v zácpě na silnici) a tak své nervy 
uklidnil. 

Po práškách jsem nikdy nesahal. Ani ty zde uvedené názvy bych neznal, nestěhovat matku i s kufrem 
plným léků. Dnes už vím, že ty prášky existují. Pro uklidnění nervů jsem volil útěk do lesa, když to nešlo, 
tak aspoň panáčka. A když ani to ne, našel jsem vždy nějakého kuřáka a vyžebral cigaretku. Ta mne 
také dokázala uklidnit.  

Obvykle jsem tím kuřáky zaskočil. Vzpomínám na jednu takovou vyžebranou cigaretu na uklidnění. 
Potřeboval jsem tenkrát zaplatit složenku (nákup nějakých lístků na nějakou kulturu) a rozhodl se využít 
výhody, že jsem v Praze pracoval v budově, která sousedila s budovou pošty. Od rána jsem dostával 
„kapky“, takže stupeň naštvanosti rostl směrem k maximu.  

Pak jsem si vystál frontu na pražské poště, což už ve mně docela bublalo. Podávám do okýnka složenku 
a připravuju si peníze, avšak striktní poštovní úřednice mi složenku vrací se slovy „tohle nemohu 
přijmout, máte tam zelené razítko“. „Jak, zelené razítko? To vadí? Takhle mi to poslali“, divím se. 
Úřednice si dál mele svou, že to nejde. Načež se ještě ovládnu a celkem klidně se zeptám: „to si děláte 



ze mě srandu, že jo?“ Po jejím ujištění, že mi to nevezmou na žádné jiné poště v republice, rezignuji, 
rozloučím se slovy: „tak mi polibte pr.el“ a naštvaně odcházím. 

Cloumá mnou vztek a kolegyni pozdravím slovy: „jsem nasrááánej na nejvyšší míru, na pražský poště 
neberou zelený razítko, do pr….!!!! Ku…jedny (apod.), nemáš něco na uklidnění? Panáka?“. 

Když řekne, že takhle mne ještě nezažila a že panáka nemá, řeknu si o cigáro. „Ty kouříš?“ „Ne. Tedy 
normálně ne, ale teď se potřebuju uklidnit, takže jestli můžeš…“ Načež ochotně podává cigaretu.    

Pak skočím na poštu doma (v malém městečku), podávám složenku, platím. Ještě se zeptám: „Vám 
nevadí to zelené razítko?“ Mladá paní odpoví nechápavě: „ne, proč?“  „Ale, na pražské poště mi to 
nechtěli vzít“, ulevím si a pak si oba povzdechneme, že Pražáci holt musí mít vždycky něco extra.  

V současné době nervy drásající situace záměrně nevyhledávám. A tak mne v předvánočním období 
nepotkáte v hypermarketu. Tedy, ne že by mě tam bylo snadné objevit vůbec, ale v listopadu a v 
prosinci naprosto ne. Přes zimu mne neuvidíte ani na brněnské dálnici D1. I když na 100 % nemohu 
vyloučit nic.  

Zkrátka místům, kde by mi to mohlo jít na nervy, se vyhnu a tak mám sílu čelit atakům na mé nervy 
jinde, především doma. I tady se lze schovat, utéct, či útok nějakým způsobem odrazit.   

Nejlépe situačním humorem. Přiznám se, že jsem ten, který za všechno může a že jsem to neudělal 
proto, že mi nebylo řečeno, abych to udělal (což je pravda).  

Kterého chlapa by napadlo, že když zakopne o koš s vypraným prádlem, že by ho měl jít pověsit? A 
manželka se nervuje z toho, že je manžel takový hňup, kterého to ani nenapadlo. Jak je tohle vůbec 
možné, když jsem to narafičila tak, aby si toho musel všimnout? 

Dnes už se (většinou) nevztekám a nenervuju. Nemá to smysl. Nejlepší jsou nerváci cholerici, rychle 
vzplanou, rychle zhasnou. Horší je to s uzlíčkem nervů, ten gordický uzel stejně nerozpletete. Můžete 
trpělivě naslouchat, zasmát se nebo odejít. V každém případě je nejlepší se s vlastními nervy nervat. 

 

Okénko češtiny, aneb co maturanti asi v životě neslyšeli 

Máme maturity zase za sebou (minimálně tu státní část). A zase se perlilo (nesmyslné úkoly) a zase se 
propadalo. Stát nastavil tzv. jednotnou úroveň, (certifi)kovaní experti z CERMATU připravili testy a 
studenti i učitelé, jak je v kraji zvykem, nestačili zírat. 

Ale k tomu nemá smysl se vyjadřovat. Stačí si přečíst blogy pana Ondřeje Štefla, ředitele společnosti 
Scio (na aktualne.cz). Pro absolventy prestižních gymplů je státní maturita „směšná“, naopak pro 
absolventy učiliště s maturitou téměř „nedosažitelná“. 

Tak a máme doma dalšího maturanta, po dceři nám odmaturoval i syn. Když vyprávěl o ústních 
z češtiny, nechtěl jsem mu ani věřit. Původně plánoval, že si vylepší známku po didakťáku a slohu. A 
nakonec byl rád, že ho ústní zkouška neodeslala na podzim, že z ní prolezl a celkově „dobrá“ je opravdu 
dobrá. 

Člověk používá slůvka, rozumí jim, ale nakonec musí uznat, že neví. Je mu hloupé si přiznat, jak je 
hloupý a to má maturitu dávno za sebou. Občas jsem děti poučil „nesmíš hnout ani brvou“ či se jich 
zeptal: „co máš vlastně za lubem?“ Ano, význam slovního spojení chápeme jaksi automaticky, víme, co 
jsme tím chtěli říct. Ale co je vlastně „brva a lub?“. „Barva, brav a lup“ bych věděl, dokonce znám i 
„mrvu a mrav“. Nakonec uvidíme, zda pomůže internetová tetička Wiki. 

V češtině jsou vůbec zajímavé ty znělé souhlásky „r“ a „l“, které dělají cizincům potíže. Už „vlk, krk, 
úprk“ jsou téměř nevyslovitelné a co teprve „krtek, či čtvrtek“. To spíš zvládnou typicky české „ř“. 
Nechtěně vynecháním písmenka změníte slovo, místo barvy napíšete brva, místo krok, krk.  



V upravené (vulgární) Babičce je např. věta „Tak šli na zámek. Babička co krok, to prd. Zatracený 
kyselo“. Když se povede vynechat „o“ dostanete: „Babička co krk, to prd“ a kupodivu to taky dává 
smysl, zkrátka není „krk“ jako „krk“.    

A co nám nakonec prozradila Wiki vševědoucí?  

Řasinka, také brva či cilium, je buněčná struktura, která se nachází v některých eukaryotických buňkách. 
Má úzký vlasovitý tvar a velikost asi 5-10 mikrometrů. Směřuje ven z povrchu obrvených buněk. 

A na „lub“ je Wiki krátká. Uhýbá na Lubě, Luby (místopisné názvy) a na jména jako Lubo(š), Luba. 

Tak pokud někdo víte, prosím napište. Těšit Vás může to, že jste chytřejší než Wikipedie. 

 

Pětadvacet! Moc nebo málo? 

Tak pětadvacet na zadek je určitě dost, přičemž záleží na použité síle, použitém nástroji a také úrovni 
snášení bolesti dotyčného majitele zadku. Ale co 25 let? 

To je také relativní. Z hlediska geologického věku okamžik, který ani nestojí za řeč. Pro jepici 
nekonečno, pro želvu sloní pár let, pro lípu několik letokruhů. 

Jsme lidé a pro nás je úsek 25 let dost významný, vždyť jde o cca třetinu průměrného života. Dosáhne-
li člověk věku 25 let je „nahoře“, hřeje ho energické mládí, rozhlíží se na počátku své pracovní kariéry, 
buduje si partnerské vztahy. Nic není nemožné, do všeho jde „po hlavě“, cítí se nesmrtelný. Ať se mládí 
vydovádí a pak přijde k rozumu.  

V časovém úseku 25 let zažíváme střídání generací, žijeme-li 2x 25 let, můžeme mít už dospělé děti a 
zároveň máme už staré rodiče. Někdo může být i prarodičem malého vnoučete. A proč vlastně se 
zabývám pětadvacítkou? Protože ji slavím. 25 let v manželství, tzv. stříbrnou svatbu. 

A tak tímto děkuji své ženě, že to se mnou vydržela a sobě gratuluji, že jsem to vydržel s ní. Univerzální 
recept na takovou výdrž asi neexistuje, určitě v tom svou roli hraje láska (a samozřejmě sex), také 
trochu té tolerance, komunikace, intimity, smíchu a hlavně takové to střídání času, kdy jsme (záměrně) 
spolu a kdy se (opět záměrně) věnujeme sami sobě, tj. svým koníčkům, abychom si od sebe trochu 
odpočinuli a chtěli se vracet. A tak nám to funguje. 

Vím, že ženy jsou jiné než muži, to by se vzájemně nepřitahovali. A tak se snažím být tím mužem, co 
podružné věci (jako např. zda si děti vyčistily zuby, nebo co si koupíme do bytu) neřeší a zabývá se tím 
opravdu důležitým jako např. vztahem České republiky k republice Mali. A na ženu se koukám jako 
chlap na ženskou. Na rozdíl od ní mohu být spokojen. Také vím, že do ženy a do melounu nevidím, že 
ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. Tím pádem ženskou logiku neřeším a radši 
se zeptám, co teda zrovna chce?  

Ono to je tak, jak říká Jarda Dušek (pokusím se citovat): „V tom vztahu nejsou jen oni dva, on a ona. 
Tam je i on, který si myslí, co si myslí ona a ona, která si myslí, co si myslí on. A aby to nebylo tak 
jednoduché, tak je tam on, který si myslí, co si myslí ona o něm a ona, která si myslí, co si myslí on o ní. 
A to už je šest lidí a ti se shodnout nemůžou“. Tak se aspoň ze své strany snažím ten počet osob 
zredukovat a nemyslím. A zjišťuji jaké to má výhody.  

A takto vybaven vstupuji do dalších manželských let a těším se na to, co ještě v manželství zažiju. A 
tady změnu rozhodně neplánuju. A v skrytu duše doufám, že ani manželka ne. Že období, kdy byla 
vílou, pomalu končí, přijímám a zvládám, ale případnou proměnu v nesnesitelnou fúrii bych asi 
nezvládl.  

Docela zajímavé je, že manželka zvládla mou fyzickou proměnu v pravého chlapa podle Ivana Mládka 
(pravý chlap má brejle, pleš a břicho) celkem dobře. Ale možná to je tak, že při polibku zavře oči a myslí 
na Brada Pitta. No, radši nemyslet. 



Jsem Sokolem, co to znamená? 

Jsem členem Sokola, nejstarší tělocvičné organizace, založené v roce 1862. Chodím cvičit a sportovat 
do sokolovny. Je náš spolek (kromě „stáří“) ještě něčím výjimečný? 

V článku se pokusím vysvětlit, co pro mne znamená být Sokolem a pobývat v sokolovně. Sokolovny 
vznikaly z nadšení, často z finančních sbírek a prací vlastních rukou našich sokolských předků. Dnes jsou 
to většinou architektonicky významné budovy, některé z nich jsou i kulturními památkami. Jsou 
němými svědky pohnutých dějin nejen Sokola, ale i českého národa. Mnohé sokolovny, podobně jako 
např. kostely, hrady a zámky mají svůj genius loci, ducha místa. Když vstoupíte, zastavíte se, 
rozhlédnete, doslova cítíte sílu a energii svých předků.  

Ano, dnes mnohé sokolovny nesplňují přísné podmínky moderních sportovních hal. Avšak předčí je 
svou krásou, starobylostí a tvořivostí stavitelů. Je to podobné jako s moderními a rychlými dopravními 
prostředky např. Pendolinem či novým automobilem vybaveným palubním počítačem. Používáme je, 
ale zároveň obdivujeme krásu historických parních lokomotiv a automobilových veteránů, um jejich 
výrobců a renovátorů.  

Být Sokolem znamená radost z pohybu, radost ze správného zvládnutí cviků, že jsem se snažil cvik 
udělat tak, jak nejlépe v tuto chvíli dovedu. Příště to zvládnu lépe, žádný učený přece nepadá z nebe. 
Těším se z toho, že cvičím v partě těch, kteří mi jsou ochotni pomoci a také já jim, když bude třeba. 
Sdílená energie a radost je doslova „hmatatelná“, sokolové nejedou na individuální výkon, naopak se 
vzájemně povzbuzují, aby i ti slabší měli radost z toho, že něco dokázali, že třeba překonali sami sebe, 
že vidí a cítí, jak se zlepšují. Do Sokola chodíme rádi, protože se setkáváme při činnosti, která nás baví, 
zároveň prospívá našemu zdraví, fyzické i duševní kondici. 

Naplňujeme tak známé moudré heslo: „ve zdravém těle, zdravý duch“. Cvičením a sportem posilujeme 
i naši duši (hormony štěstí a radosti, chcete-li). V Sokole však mají své místo i činnosti nesportovní, tedy 
ty kulturní a umělecké jako ochotnické, loutkářské, folklorní a pěvecké soubory.  Jo, jo, je to o tom 
srdíčku. 

A taky to prioritně není o penězích a o slávě („ni zisk ni slávu“). Z toho plyne, že je to především nezištná 
dobrovolná práce, která nám přináší radost. Být Sokolem znamená také být hrdým vlastencem a to 
v duchu hesla „v mysli vlast, v paži sílu“. Sokolové pomáhali své vlasti, byli trnem v oku všem totalitním 
režimům, mnozí z nich bránili vlast i za cenu nejvyšší, jak svědčí památníky a pamětní desky se jmény 
v sokolovnách.   

Žijeme a cvičíme ve svých městech a vesnicích, v jednotách. Pamatujme, že v jednotě je síla, že když 
lidé táhnou za jeden provaz a spolupracují, dílo se daří. Sokol je také příkladem jednoty v různosti. 
Scházejí se zde lidé, kteří se věnují různým činnostem, různým druhům sportu, třeba i kultuře. 

Oslovení (bratře, sestro) a tykání (i mezigenerační) je projevem vzájemné důvěry, úcty, respektu a 
sounáležitosti. Příslušnosti k „sokolské rodině“.  

Sokol má oproti jiným tělovýchovným a sportovním organizacím „něco“ navíc. Svůj význam má historie 
a tradice, ale řekl bych, že pro dnešek má mnohem větší význam to, co není vidět na „fasádě“, ale sálá 
„zevnitř“. Sokol má svou „duši“. Ten, kdo má srdce otevřené, to pozná a cítí se v Sokole dobře. Já to 
tak aspoň v tom našem místním Sokole cítím. 

Přeji si, aby být Sokolem opět znamenalo být příslušníkem té opravdové, zdravé a nezdolné elity 
národa. V roce 2018 bude 100 let od vzniku republiky a sokolové chystají slet a průvod Prahou. Po 
úspěšné „sokolské“ Prodané nevěstě, která byla uvedena při příležitosti minulého sletu v roce 2012 
(slavilo se 150 let od založení Sokola), se připravují „Naši furianti“. Jsem zvědav, jací „furianti“ nám v té 
době povládnou a jaký budou mít k Sokolu vztah.     

 

 



Rok plný šokingu (2016) 

Dva roky se pohybuji v blogovém ringu. I zde zažíváme své malé šoky. Je to tady takové odcházení a 
přicházení. Někteří odešli sami, někteří byli odejiti.  

Jiní naopak došli a postupně se etablují, ať již jako „bojovníci“ nebo jen „tvůrci a užívači života“. Někteří 
„pod obojí“. Někteří s jedním dominantním tématem, jiní se škálou témat a zájmů. Zkrátka blogosféra 
zdejší přežila další rok.  

Byl to rok šokujících změn. Mediální scéna, která popisuje a částečně tvoří „politicko-společenský“ svět, 
zažila několik šoků: Brexit, prezidentské volby v USA, opakované volby prezidenta v Rakousku, malé 
zemské volby v Německu….V Česku pak docela zajímavé krajské volby. Možná poločas rozpadu ČSSD, 
možná i bod zlomu Babišovy popularity díky EET, (idealistický?) vstup Realistů na scénu, zmrtvýchvstání 
ODS? Pomalý pochod komunistů do propadliště dějin? Asi nás čeká zajímavý volební rok 2017. Celkový 
výsledek odpoví na otázky. Nudit se nejspíš nebudeme.  

Dokonalý byl případ jednoho milého staříka z Tibetu, který tu způsobil nebývalý rozruch. Mohl by se 
stát trenérem roku, když přinutil tři muže zralého věku a jednoho seniora k hlubokému předklonu.   

V osobním životě jsem také zažil šokující rok: autohavárii syna, který to přežil naprosto nezraněn (a 
navíc ani nikoho nezranil). Ovšem auto zdemoloval (resp. dvě auta) a tak došlo na koupi nového vozu. 
Prožil jsem si zajímavou zkušenost s některými kamarády. Dostali jsme se do situací, kde jsem je 
nepoznával, parodoxně jsem je možná tím víc poznal. V podstatě šlo zejména o „prosazování ega“ a 
vzájemné nepochopení (hlavně z jejich strany), protože podle sebe soudím tebe. Já se ale mezitím 
posunul trochu jinam.  

Naučil jsem se říkat „ne“ a vystoupit z konfliktu. Což se (z jedné strany) nesetkalo s příznivou odezvou, 
ale protože mi to naprosto nevadí, hodně se mi ulevilo. Získal jsem tím energii a čas na řešení jiných 
záležitostí. 

Překvapivě se to na podzim vyvinulo s matkou. Nejprve jsme ji dostali k nám (k bráchovi do bytu), byli 
psychicky připraveni na dlouhé těžké měsíce až roky „vynuceného“ soužití. Dopadlo to tak, že se během 
necelých tří měsíců stěhovala do domova pro seniory. Má potřebnou péči, částečné soukromí a my ji 
navštěvujeme. Bylo potřeba řešit za pochodu mnoho věcí. Pro matku to byly neskutečné problémy, 
nakonec se ale ukázalo, že všechno byly (ze zpětného pohledu) prkotiny, které šly snadno řešit 
telefonem či osobním pohovorem. Samozřejmě jsme si museli trochu fyzicky máknout (stěhování) a 
ještě nás větší kus práce čeká. Už se snad blýská na lepší časy, matka se zpočátku nechtěla se svoji 
novou situací smířit, nicméně už je to na dobré cestě (byť za to mohou nejspíš jen silnější antidepresiva) 
a tak je naděje, že na jaře přijde její takové malé „znovuzrození“.  

Tak to zkrátka v životě je, všechno jde, když se chce. I pracovně jsem se (psychicky) usadil. Už neřeším 
banality a také to, co bylo nebo bude. Ale řeším to, co je zrovna potřeba, pracuju na tom důležitém a 
dostal jsem se k zajímavým pracovním úkolům. Více času věnuji rodině, koníčkům a sobě.  

Začal jsem se také setkávat se zajímavými lidmi, kteří přinášejí do mého života další různé pohledy, 
inspiraci. Nejen tady na blogu, ale i v normálním životě. Prožil jsem i letos opravdu kouzelné 
(neuvěřitelné) příběhy, které jsem tu zaznamenal. Radost nám přinášejí i děti na vysokých školách. Je 
to samozřejmě jejich boj, rodič je může maximálně podpořit, na druhé straně se z jejich úspěchů těší.  
Takže opravdu spokojenost.  

A pomalu jdeme vstříc svým dalším přáním. Vyzkoušel jsem si čtení, vymyslel jsem si webové stránky, 
s nimiž mi pomáhá přítel mé dcery a můj syn. Za to jim patří dík. Snad již brzy spatří světlo světa.  

Také se koukáme po obyvatelné chatce s přiměřeným pozemkem a doufáme, že nás nějaká osloví tak, 
že si ji na první pohled zamilujeme. To bude ta pravá a to okouzlení přijde v pravou chvíli. Nebo třeba 
nepřijde vůbec. 

 



Směji se, tedy jsem!  

Učili jsme se něco jiného. Bylo to: „myslím, tedy jsem“ a tento citát je přiznán francouzskému mysliteli, 
filosofovi a matematikovi René Descartovi.  

Dovolil jsem si ho trochu parafrázovat. Smích je kořením života, je bránou k srdci, úsměv „maluje“ na 
tváři ty krásné vrásky u očí, u koutku úst. I oči se dokáží smát. Smích uvolňuje napětí, vztek, překonává 
strach, odstraňuje bariéry, spojuje, je projevem radosti. Smějeme se, až se za břicho popadáme. Ještě 
že máme tu bránici. 

Kdo se bere vážně a nesměje se, nebo se smát už zapomněl, je nešťastným člověkem. Čím víc se snaží 
tvářit vážně, tím je ostatním víc k smíchu. Snad kromě těch, kteří se berou ještě vážněji. 

Asi neznám moudrého člověka, člověka s nadhledem, kterému by chyběl smysl pro humor, který by se 
neusmíval. Určitě si na takového nevzpomenu.  

Naopak vidím ty usměvavé, vlídné a moudré starce, třeba z Divadla Járy Cimrmana, kterým smích a 
radost prodlužuje život. Není třeba mít pořád „hubu od ucha k uchu“, ale aspoň se usmát jen tak na 
své příbuzné, známé, kolegy či neznámé spolucestující, je fajn.  

Na prázdninovém příměstském táboře jsem si při jedné hře měl vymyslet úkol pro děti. Za splněný úkol 
jsem jim měl dát lísteček s nápisem „voda“. Stavěli nějaké město, u dalších vedoucích získávali písek, 
kámen, atd. Vzpomněl jsem si na pohádky a řekl, že jsem strážce studánky, který jim dá vodu, když 
mne rozesmějí. Mohou říct vtip, udělat nějaký ksichtík, nebo předvést nějaký držkopád. Byly tam děti 
od šesti do 13 let. Starší děti říkaly vtipy, mladší se křenily, či padaly. Docela jsem si to užil, a také mne 
překvapilo, že mnoho vtipů, které si pamatuji ze svého dětství, znají i dnešní děti. 

Občas se od-vázat a u-volnit přináší radost do života a tu potřebnou energii k přežití. Možná by stačilo 
ubrat plyn, nebát se, jestli dojde ropa či vypadne elektrický proud a svůj životní motor „přestavět“ na 
smích, humor a lásku.   

Rozhodně se s tím žije líp!   

 

Souboj ega a duše na mém blogu 

Duše je trpělivá, čeká na zážitky, inspiraci. Ráda prožívá radost a uvolnění a hned spěchá se o ní podělit. 
Někdy však zažívá bolest a smutek a tak se snaží z toho vypsat. 

Duše je záležitost srdce. Obvykle si přitáhne srdečné lidi a tak i diskuse je taková laskavá, srdečná. Duše 
nesleduje čtenost a karmu. To je vábnička pro ego.  

Ego je záležitost rozumu. Kalkuluje, posuzuje. Nelíbí se mu, že klesá karma a čtenost. Tak ponouká. 
Jeho nutkání je tak silné, že člověk podlehne. Ego má snahu reagovat nějakým hodnocením toho, co 
se dozvědělo, třeba ve zprávách. Zapojit se do konfliktu, přidat se na nějakou stranu. Řešit to, co řeší 
všichni v té virtuální realitě.  

Ego je vychytralé, přihřeje si svoji polívčičku obvykle na straně „toho slabšího“, neboť to se cení. 
Pomáhat a chránit slabé, utlačované. Virtuálně je to vyhrocené. 

Např. někdo byl odejit z blogu. Hanba! Konec svobody slova! Cenzoři a inkvizitoři už zase řádí. Pomohu 
těm slabším, co jsou mainstreamem utlačováni a nás manipulují. Jeden říká „to“, druhý „ono“. Když 
souhlasím s „to“ jedu tzv. s proudem, když s „ono“ plavu proti proudu. Nejlepší na tom je, že plavat 
proti i po proudu se dá jedním směrem, záleží na tom, z jaké strany se na to podívám.  

Jestliže jsou menšinové názory preferovány, ocitnu se proti (mediálnímu) proudu, vyjádřím-li názor 
odlišný, dejme tomu většinový. Pluji ale v proudu s většinou. Nebo jsem v souhlasu s mediálně 
prosazovanou menšinou a proti proudu většiny. Když opravdu plavu v řece, volím jako první namáhavý 
protiproud, abych se zpátky svezl s proudem.   



Přitom jediný, ale zásadní problém je v tom, že jednostranné hodnocení a propagace jednoho 
správného názoru (pohledu na věc) vzbuzuje odpor. Tak to je. Projevený odpor je akcí, co podporuje 
reakci. A máme tu kolotoč (naštěstí) jen virtuálních bojůvek. Bojuje se sice jen „jedovatými“ slovy, ale 
i ta mohou zasáhnout citlivý terč.  

Citlivá duše se boji raději vyhne, protože se jí chce řvát: „nechte těch bojů, hovádka bóží a v klidu 
rozjímejte, přichází na to vhodný čas“. Ego rozjímat nechce a chce si to se všemi vyřídit. Nedá pokoj, 
dokud nedostane prostor. Ego to rozjede, přitáhne pozornost, zvýší čtenost a karmu (dosáhne 
odměny). Kupodivu ego tím pomáhá duši. Je uspokojeno a dovolí duši nakonec přibrousit ostří 
vyřčených (tedy napsaných) slov.  

Nic se nejí tak horké, jak zprvu vypadá. Když zchladnou hlavy, odezní emoce a vyčpí (zastará) ta zpráva, 
co zjitřila emoce a způsobila „bouři ve sklenici vody“, svět se vrátí do svých obvyklých kolejí.  

Duše, ta to ví. Ego to musí řešit, jinak by umřelo a toho se nejvíc bojí, to nemůže připustit. Jo, občas si 
to ego trochu hýčkám, bez něj by to byla asi nuda. Je to takový malý čertík, co různé poťouchlosti tropí, 
proto je třeba nechat duši, aby nad ním bděla. Ale i ona si potřebuje odpočinout a občas přimhouřit 
oko a nechat toho ďáblíka se vyřádit a unavit. 

Pak si teprve mohou dušičky užít tu zaslouženou porci klidu a míru s vůní jehličí. 

 

Za plotem tři auta, na cestě ani živáčka 

Jak si užít první máj? Letos připadl na neděli, takže žádný volný den navíc. A tak ráno vyrážíme na 
tradiční jarmark, prohlížíme si stánky (je jich nějak méně), zastavujeme se se známými, povídáme si.  

Pak se podíváme na taneční vystoupení benátských maškar z Prahy, zakoupíme sazenice a jdeme 
domů.   

Odpoledne na zahrádku zasadit ty odolnější ze zakoupených sazenic a pak na procházku se psem. Proč 
se dřít ve svátek, když jsme se tu nadřeli včera a to byl vlastně taky svátek. Tentokrát jsme si na „čáry“ 
nepopili, nepokecali a nepopěli u ohýnku na zahrádce s kamarády. Ovšem zdraví prospěšný příjem 
resveratrolu, přírodního antioxidantu (polyfenolu) obsaženého v červeném víně, jsem tedy nijak 
nešidil. Nalili jsme si doma, pohlédli trpké pravdě do očí (ženě se víno zdálo trpké) a poslechli si „Na 
starý kolena“. (Naše kolena již také nejsou nejmladší, ale tohle je název jedné místní kapely 
z Mladoboleslavska).     

Ale vraťme se k májové vycházce. Po zalití čerstvě vysazených kedlubnů, jsme se ještě rozhlédli po 
vhodném rozkvetlém stromu, ale jabloně ještě nezačaly kvést a pod naši mladou švestku bychom si 
museli kleknout. Tak jsme si řekli, že rozkvetlý strom potkáme cestou. A vyrazili jsme po asfaltu 
cyklostezky (která vede po náspu bývalé železniční vlečky) směrem k nejbližšímu nádražíčku v polích. 
Kromě rozkvetlého stromu, kterého jsme se dočkali, jsme potkali pár cyklistů, běžců, inline bruslařů i 
pejskaře. Pak jsme zahnuli na silnici spojující Zdětín a Sedlec a vyrazili na Sedlec.  

Tam jsme procházeli místním novým „Beverly Hills“. Nějak se nemohu zbavit pocitu, že ta „Beverly“ 
jsou si podobná jako vejce vejci. Celkem hezké nové domy, ale za plotem dlažba a parkovací plocha na 
tři auta, někde už i golfový trávník, bazén či okrasná zahrádka oddělená od země nepropustnou folií. 
Opustili jsme místo, kde bychom nechtěli bydlet a došli na sedleckou cestu a měli to tak tři kiláky polem 
do Benátek. Trochu foukalo, daleko vidět nebylo, ale z toho návrší je úžasný pohled na okolí, městečko, 
vesnice, mírně zvlněnou krajinu s lesy, žlutými a zelenými poli. A kupodivu té zelené bylo více. 
Fascinující jsou takové malé „lesní rokle“ v polích, kam není žádný přístup. Dá se tam dojít jen přes pole 
a je to asi pěkná divočina (z dálky to tak vypadá).  

Celou cestu jsme šli sami. Nikoho jsme nepotkali a říkali si, že ač jsme tu párkrát šli, nikdy jsme 
nepotkávali moc lidí, vždy jen pár a jenom blízko nějakému konci cesty. Kupodivu ten svah dolů 
k cyklostezce (bývalé vlečce) zarostlý nebyl. Asi před deseti, patnácti lety jsme netušili, že tamtudy 



nějaká cesta kdysi vedla. Pak se ji město rozhodlo obnovit. Cesta do svahu na náhorní plošinu byla před 
několika lety prosekána, zbavena náletových dřevin a snad je i dnes udržována. Možná tam jezdí 
čtyřkolky, v každém případě svah ještě nestačil zarůst.    

Krásně jsme se provětrali, trochu unavili a kávou se doma odměnili. A to je konec pohádky (prvního 
máje). 

 

Život je těžkej, podej mi prášek!  

Řekla a brečela. Mlčel jsem. Prášek podal. Přesně věděla, který. Jak se jmenuje a na co je, od čeho ji na 
chvíli pomůže. Přitom skoro nevidí.  

Zírám do krabice plné krabiček a hledám.  Dlouho, protože neznám. Musím každou krabičku vzít do 
ruky, bez brýlí na ni chvíli mžourám, přečtu si nápis, zjistím, že to není ono a vracím do krabice. Tohle 
všechno existuje? Proboha! A to vše je ochotna spolykat?  

Jistě, věří, že to pomůže, od bolesti toho a onoho. Konečně nacházím, podávám. Vidím výčitku, že mi 
to trvalo tak dlouho. Strach, že jsem nedokázal ji tak rychle pomoci. Spolkne piluli. Zklidní se. Může 
fungovat. Udělala něco pro své zdraví. Opravdu? 

Dělá to tak přes třicet let, počet prášků neúměrně narůstá. Ordinují je nejen lékaři, spoustu si ještě 
naordinovala sama. Léčí se. Tak proč je sakra z ní taková troska, co se o sebe nedokáže postarat a musí 
se o ní pečovat? Vzbuzuje soucit.  

Vyžaduje pozornost. Neustálou, bojí se být sama. Je nemocná. A je jí v té nemoci asi dobře, i když tvrdí 
opak. Mlčím, pozoruji a přemýšlím. Mám ji rád.  

Dala mi život, prožil jsem hezké dětství. Osamostatnil jsem se. Dávno už není „number one“ v mém 
srdci. Dlužím jí něco? Mám cítit vinu, že ji nedokážu pomoct a že už ji vlastně nepotřebuji?     

Pomohl jsem, jak jsem uměl. Víc nemohu a ani nechci. Nemusím. Žádnou vinu necítím, za svůj život 
jsme odpovědní každý sám. Mám své hranice a soucítění s blízkým člověkem už chápu jinak. Nevidím 
v tom to sdílení neštěstí, tu hru: „ty jsi ale chudák, že musíš snášet takové nemoci a bolesti“. 

Na mě už tahle hra neplatí, vidím v tom spíš citové vydírání a přenášení odpovědnosti za svůj život na 
okolí. Politujte mě, jak si na mě osud zasedl. Ano, je mi to líto, že ses dostala až sem. Že podléháš svému 
strachu. V tvém případě je strach nejlepší kuchař. Co sis navařila, to si holt musíš sníst. Nemusela bys, 
ale to bys musela změnit přístup, rozhodnout se jinak. Nebo něco přijmout, odpustit.  

Nevím, neumím ti poradit, mohu s tebou jen mluvit a říkat ti, co si myslím, co cítím a jaké mám 
zkušenosti. Mohu ti naslouchat, mohu s tebou vzpomínat. Tohle považuji za soucit a to jediné ti mohu 
dát, svou přítomnost. Nemám však povinnost ti ji dávat vždy, kdy ji budeš chtít. Věnuji ti ji tehdy, když 
z toho budu mít radost i já.  

Na všem tom špatném lze nalézt něco dobrého. Dobré je, že jsme našli řešení, které snad bude 
vyhovovat všem. Nám tedy ano, budeš blízko, bude o tebe odborně postaráno a kdykoliv tě budeme 
moct navštívit. Nebude nás tížit, že za tebou musíme daleko jezdit, že nám to narušuje naše víkendové 
plány, protože přes týden to opravdu nešlo (za tebou jezdit), že nás citově vydíráš, že tě tam 
necháváme samotnou….  

Pro mě jsi teď inspirací, jak svůj život nežít. Nechci být „obětí osudu“, naopak chci žít radostně, beze 
strachu, prášky nepotřebovat, protože jdou nahradit úsměvem a láskou. Já tomu zkrátka věřím a víra 
má mě uzdraví.  

Cítím se zdráv a vesel, z pohledu moderní západní medicíny jsem jen nedostatečně vyšetřen. Snažím 
se poslouchat své tělo, je dokonalejší než můj rozum. Dokáže mne bolestí či nemocí upozornit na 
problém, na chybu mého „rozumného“ chování. Jen je problém to tělo pochopit a rozhodnout se 



správně. Když bolest či nemoc odezní a člověk něco v životě změnil, nebo mu to aspoň přestalo vadit, 
rozhodl se správně.      

Tobě ze srdce přeji klid v duši. Kéž bys dovolila svému strachu odejít už někam do řiti. 

 

Zahoď staré a přijmi nové, aneb změna je život 

Ačkoliv jsem tradicionalistická konzerva, co nechce být cool ani kůl (v plotě), životním změnám se 
nebráním. Čas od času vždy k nějaké dospěju, nebo mě k ní donutí okolnosti. 

Manželku neměním, práci také ne. Image, tedy vzhled se mění tak nějak sám od sebe, vlasy se ztrácejí 
a šednou, vrásky přibývají, prostě stárnu. Přístup k životu jsem začal měnit, ještě než jsem se pustil do 
psaní blogů. Jistě, žiju v „Matrixu“, ale snažím se držet si odstup, užívat si trochu té svobody a 
nezávislosti. Žít přiměřeně, přirozeně, snažit se o rovnováhu, nenechat se (příliš) manipulovat. 

Člověk se občas točí v bludném kruhu, neví si rady, analyzuje možnosti. Nakonec se musí nějak 
rozhodnout. Rozhodnutí je buď ano, nebo ne. Na obou stranách zpravidla najde to dobré, i to špatné. 
Je potřeba zapojit jak rozum (mozek), tak cit (srdce). Mozek analyzuje a hodnotí, srdce zpravidla ví. Je-
li člověk nadšen, těší se, srdce se tetelí, pak do toho jdi. Najednou se ti do toho nechce, tak to nech 
být.  

Měli jsme jednu „příležitost“, zdála se zpočátku „fantastická“ a v souladu s našimi přáními a 
představami. Mohli jsme se stěhovat do služebního bytu, bylo to spojeno s  poměrně náročným 
výkonem služby, ale na druhou stranu nám to mohlo poskytnout i určitý prostor na realizaci našich 
plánů. Nemuseli jsme se stěhovat (máme kde bydlet), ale zpočátku jsme chtěli. Najednou se to začalo 
zadrhávat, komplikovat a my postupně ztráceli motivaci do toho jít. Přestože jsme netlačili na pilu 
(nebo právě proto?), tak jsme uspěli. Vyhráli jsme, stačilo říct „ANO“, podepsat smlouvu a mohli jsme 
se stěhovat. Ale nějak jsme cítili, že to je vítězství „starého Pyrrhy“. Viděli jsme, že naše plány nesouzní 
s jinými plány a to není dobré. 

Nebojíme se překonávat překážky a nejsme líní. Jenže tady jsme najednou ztratili důvod, proč ty 
překážky překonávat. Je pro nás lepší se jim vyhnout. Zjistili jsme, že tudy naše cesta nevede a že 
bychom z toho nejspíš byli nešťastní.  

Jsme tedy za pitomce (nejdřív to chtěli a teď to vzdají?). Tak ať, ta cena je příliš vysoká. Jmenuje se 
závislost (na někom). A my chceme být nezávislí, resp. úplně to nejde, tak aspoň nechceme svoji 
závislost neúměrně zvyšovat, spíše se ji snažíme snížit. Nakonec se ukázalo, že je to pro nás nevýhodné 
i ekonomicky. Tak jsme to nechali být, řekli NE a ulevilo se nám. A ještě jsme tím pár dalších lidí potěšili, 
také některé zklamali. Ale to je život.  

Zdá se, že jsme žádnou změnu neučinili, neměníme práci, neměníme bydlení, ani partnera. Přesto se 
změna udála. Měníme naši aktivitu a svoji energii směřujeme tam, kde cítíme, že nenaráží na odpor. 
Náš projekt (cesta životem) pokračuje, ale zvolili jsme si trochu jiný směr té cesty. Když to nejde tudy, 
půjde to jinudy. Tak to je.  

Něco „starého“ jsme odložili, protože jsme v tom přestali vidět smysl (pro nás) a nemusíme se s tím 
vláčet. Smysl nacházíme v tvořivosti, která nám přináší radost, protože nás naplňuje.  

Před časem jsem se rozhoupal k tomu, že jsem své starší blogy roztřídil do kapitol a sestavil do knihy. 
Vzniklo tak CD (kam jsem dal i své první psané dílo „Spisky chemikovy“) a také tištěná kniha. Chystám 
se i na čtení a přednášky (nejen) seniorům. Dělám to pro radost svoji a snad i těch, kdo si CD či knihu 
pořídí (za výrobní náklady), neboť vše je jinak na blogu dostupné zdarma.  

Připravujeme také vlastní (rodinné) webové stránky a tam budou k dispozici příslušné informace vč. 
kontaktů. Až to budu mít v kupě, trochu pozměním zde i svůj profil a dám sem i odkaz na webovky.  



Tak jsem si tady dovolil, jak by řekl Viktor Hujer „švestičky z naší zahrádky“, čili moderně řečeno takové 
malé „píjárko“. 

 

Ztráty a nálezy 

Ztrácíme a nalézáme nejen věci. Zajímavé je, že se ztratí věc, kterou jsme schovali tak, abychom ji mohli 
najít. A když ji potřebujeme, jak na potvoru, ji nemůžeme najít.    

Pak ta věc zpravidla vyplave, když hledáme něco jiného, co potřebujeme a najdeme to, co jsme 
potřebovali (ne)dávno a teď ne.  

Jak v životě plyne čas, tak nalézáme i ztrácíme také lidi. Většina z nás má kolem sebe nějaké lidi, 
především rodinu, sousedy, kamarády, přátele, známé, kolegy, (bývalé) spolužáky. Člověk je tvor 
společenský a tak společnost vyhledává. Existují neformální skupinky, kde lidi spojuje nějaká aktivita, 
která je baví a jsou rádi, když jsou u ní spolu.  

V naší, penězi a paragrafy, svázané společnosti, se vyžaduje, aby i zájmové a „hobby“ spolky byly pod 
kontrolou, měly nejlépe nějaké místní organizace, nad tím regionální (krajské) organizace a nakonec 
nějaké ústředí. Protože je systém byrokraticky náročný, předpokládá se, že tomu bude někdo 
předsedat, výboři, že budou zasedat, bude se vést účetnictví, bude povinnost mít Stanovy a registrovat 
se. Dnes tedy máme u nás spolkový rejstřík. Tak a teď můžete „koníčkáři“ žádat o granty a dotace. Tam 
se toho také hodně najde, a také hodně ztratí. 

A kde jsou peníze, je i „moc“. Postavení (funkce) a peníze mají tu kouzelnou moc měnit charaktery lidí. 
A tak se včerejší kámoši, stávají dnes zarytými nepřáteli. My lidé (na rozdíl od zvířat) se umíme 
přetvařovat, dělat se lepšími, někteří umějí používat i manipulativní techniky. Tak si „guru“ utváří své 
stádečko poslušných oveček. Pak se stane, že některá ovečka ztratí své iluze a z vlivu manipulátora se 
osvobodí. Jindy se stane, že vám nějaký kolektiv lidí přestal vyhovovat, protože si najednou s nimi 
nerozumíte a chcete změnu, chcete jít dál.  

Život je pohyb, změna. Život je cesta, na které jdeš sám, ale je lepší, když jste na to aspoň dva. Na cestě 
potkáváš lidi, s některými rád jdeš kus společně, některým se rád vyhneš, občas vyměníš staré známé 
za nové. Cesta vede rovně, různě se klikatí, někdy jdeš z kopce, někdy do kopce, můžeš i zahnout doleva 
či doprava. Záleží na Tobě, rozhodnout se musíš sám. Některé cesty končí a dál už nevedou, pak je 
dobré se kus vrátit a vydat se zase jinou cestou. Jsme na cestě (životem), snažíme se vnímat okolí, tj. 
žít. Tady a teď. 

 

To nevymyslíš 

 

Na světě je krásně, když…. 

….. vypnete tu jeho virtuálně mediální část a soustředíte se jen na ten okolní svět, tedy na své vlastní 
prožívání. Takže tentokrát to bude zase jednou něco „normálního“ ze života a ne reakce mého mozku 
na nějaký virtuální podnět.  

V sobotu 21. května jsme se ženou strávili dopoledne na prvním stanovišti naší tradiční Cesty 
pohádkovým lesem, kterou pořádá Sokol Benátky nad Jizerou. Jde se asi šest kilometrů, od zámku 
v Benátkách do lesa Slepče.  

Tentokrát jsem sehrál roli prince Bajaji, ovšem v pokročilém věku, kdy už je pohodlný a na draka si, jak 
je v dnešní době zvykem, najímá jiné rytíře. Tak mi stačilo pasovat děti na rytíře, zapůjčit koně a meč a 
o draka se děti postaraly samy.     



První děti vyšly před půl devátou a poslední přišly do cíle až v půl třetí. Když jsme přišli v kostýmech do 
cíle cesty (druhou stranou), už někteří „rychlíci“ byli hotoví, ale ze stanovišť nikdo nepřišel. Opekli jsme 
si vuřty, zazpívali si, pokecali a co dál? Čekat až se všichni sejdeme? Na cestě je tři sta dětí se svým 
doprovodem, jen na úvodním stanovišti jsme s tím „bojovali“ přes dvě hodiny. Nakonec jsme se 
domluvili, že odjedeme domů se převléknout a najíst, pak vezmeme psa a procházkou se vrátíme. A 
tak jsme přišli v době, kdy už se končilo, pomohli jsme uklidit a pak asi dvě hodinky poseděli u 
lahodného moku s „tvrdým jádrem“ naší party. Vyprávění, povídání, vtipy, prostě opravdu dobrej oddíl. 

V neděli nás čekala odpoledne zahrada: konečně zasadit rajčata, posekat, zalít a dočasně zvítězit nad 
plevelem. Dopoledne úklid. Vstal jsem brzy a splnil si své domácí povinnosti výkonného umývače 
nádobí a velmi obstojného zametače. Tak mi zbyl čas na cca dvouhodinovou projížďku na kole. Byla to 
projížďka z těch neobyčejných, zkrátka to, co se stalo, bych si vymyslet nedokázal.  

Vyrazil jsem do Kbela a za motokrosem lesem po modré značce ke golfu. Z lesa se vyjede v areálu stepi 
(Traviny) kolem obory se zubry. Aniž bych to čekal, potkal jsem zubry. Byli v nejvzdálenějším rohu obory 
od svého původního aklimatizačního výběhu. Chvilku jsem se díval na mohutného býka a jeho sedm 
krav a pak pokračoval v cestě. Když už jsem ty zubry viděl, rozhodl jsem se jet cyklostezkou na Lipník. 
A než uhýbá cesta do lesa, ocitl jsem se zase v jiném světě. Už dlouho jsem tam nejel a najednou přede 
mnou maringotka, slepice, kozy, koně, velké stádo krav. Zastavil jsem, pozdravil pár, který se o to tady 
staral a dal se s nimi do řeči, co to tady vlastně je a jak se zde ocitli. Po chvilce příjemného rozhovoru 
jsem poděkoval, rozloučil se a pokračoval v cestě. V lese jsem ještě vyplašil dravce, který vzlétl ze 
stromu jen pár metrů ode mě.  

Z Lipníka jsem chtěl jet po asfaltové cyklostezce lesem k Dražicím, ale do lesa jsem nedojel. Píchnul 
jsem. A tak jsem uhnul na pole a po hrbolaté cestě mezi rozkvetlou řepkou a okrajem lesa jsem se vydal 
k domovu. Na příhodném místě jsem vyměnil duši. Nebyla nová, jen opravená a tak jsem si říkal, zda 
vydrží. Nafouknout se mi ji podařilo, podél pole jsem asi kilák šel a obdivoval motýli (co jich tam bylo u 
té řepky), pak jsem dofoukl kolo, v lese na něj nasedl a v poklidu dojel domů. 

A jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Nepíchnout kolo, tolik motýlů bych neviděl a také jsem 
zjistil, že plášť už je docela sjetý. A tak si koupím nejen novou duši, ale i plášť. I ten bicykl potřebuje 
jednou za čas údržbu a obnovit nějaké součástky. No, a když se majitel zapomene postarat, umí mu to 
bicykl rázně připomenout.  

Na světě je krásně a vše funguje tak, jak má. Jen my lidé občas (nebo často?) fungujeme naprosto 
hloupě.    

 

Jak jsem se bál a divil se, proč se čert válí smíchy na zemi 

Tu příhodu si moc nepamatuji, byly mi čtyři roky a poprvé nás navštívil opravdový Mikuláš 
s opravdickým čertem. Ten byl v mých dětských očích tak hrůzostrašný, že jsem se na něj nemohl ani 
podívat. 

Čerta tenkrát dělal náš soused. Byl tak dobře namaskovaný a ještě se tak do té role vžil, že ho vlastní 
syn nepoznal. Bydlel naproti nám. Byli jsme jedna z jejich posledních štací. Tak není divu, že už čert 
s Mikulášem byli trochu společensky unavení. Mikuláš se snažil zachovat důstojnost, což se mu podle 
mých tehdejších měřítek dařilo, protože jsem do něj vložil veškerou svou důvěru a s hrůzou v očích se 
mu snažil odrecitovat básničku nebo písničku. Čerta alkohol samozřejmě víc rozvášnil, a tak byl ve své 
roli čím dál uvěřitelnější. 

Dál už musím dát na vyprávění matky, neboť jsem tuto dětskou příhodu ze své paměti vytěsnil. Na 
vyprávění přišlo tak, že máma povídala, jak potkala našeho bývalého souseda, a povídali si. Byl to onen 
bývalý čert, který na tu příhodu nemohl zapomenout. 



A co se vlastně stalo? Z vyprávění mámy vyplynulo, že Mikuláš se snažil získat důstojnost tím, že se 
opíral o stěnu a moc nemluvil, aby neškytal. Čertovi naopak alkohol pomáhal k dokonalosti až do té 
chvíle, kdy jsem se v recitaci přeřekl. Strašně rychle jsem prý recitoval „Pec nám spadla“.  

Byl jsem prý vyděšený a chtěl to mít rychle za sebou. Ve zpěvu (či spíš odříkání) písně jsem se daleko 
nedostal, protože ze mne vypadla replika „starý prcař není doma a mladý to neumí“. Na to prý Mikuláš 
vyprskl smíchy, podal mi košík s dárky a máma mě poslala do pokoje, ještě jsem se prý podivně podíval 
na čerta, který se (z mě nepochopitelného důvodu) válel smíchy na zemi.  

Takže už jsem neregistroval, jak se všichni smáli, a čert v záchvatu smíchu říkal tátovi: „teda Tichej, co 
to svý dítě učíš?“ 

Další Mikulášové už byli klidnější, jednak máma důrazně požádala, aby mě tak neděsili, jednak už jsem 
se tak geniálně nepřeřekl a už se tolik nebál. Jednoho dne jsem čerta poznal. Když odešli, řekl jsem 
mámě: „ten čert byl strejda Miloš, že jo?“. Poznal jsem ho dřív, než jeho vlastní syn. 

Pak přibyl do rodiny ještě brácha, soused se rozvedl a odstěhoval a žádný čert už nedosáhl jeho úrovně. 

 

Jak mi pátek poskytl inspiraci a napsal neuvěřitelné příběhy 

Dnes něco hezkého, co mi vložil do cesty život. Tak pojďme na příběh z volného cyklu „to nevymyslíš“. 
Pátek je zkrátka hezký a příjemný den.  

Začalo to v práci, s kolegou se domlouváme, kam zajdeme na oběd. Nakonec zvítězí „Čína“ a sečuánská 
kachna. Pochutnáme si, zapijeme malým pivem a pak si říkáme, že v tomhle vedru by nás mohli pustit 
dřív. A kupodivu přání se splní. Domů se díky tomu dostanu o víc jak hodinu dříve. Vzpomenu na 
zahradu, máme tam hodně jablek, hodně padají a tak je třídím, co půjde do kompostu a co do 
moštárny.  

Myšlenkový pochod – moštárna, mám sice 10 litrový kanystr, ale do mrazáku je třeba dát PET lahve. 
Pijeme vodu z kohoutku, doma máme jednu (do které si točíme vodu k vodě) a pak náhodou ještě 
jednu. V tu chvíli nápad: dojdu si pro točené víno. Tak kvůli potřebě lahví si odnáším z místní vinotéky 
4 litry vína, červené Zweigeltrebe a bílou Rulandu šedou.  

Před panelákem potkávám paní se psem, takovým milým voříškem, najednou se rozštěká a paní ho 
uklidňuje: „Punťo neštěkej!“. To je nádhera, potěšilo mě to jméno, Punťa, to už dnes neuslyšíte. Pak 
ještě odposlechnu malé děti: „ jé, pojď se rychle podívat, tady je čmelák“, „hm, a tady je vosa“, „jo, 
čmelák je táta vod vosy“. Roztomilé. 

Uklidím víno, udělám si kafe, za chvíli se přivítám s manželkou. Domluvíme se, co je třeba udělat a co 
vydrží na potom. Pak vyrážím na kole k Jizeře. Kvůli pátečnímu provozu to beru jinudy, a abych se na 
kole trochu projel, to beru polní cestou přes Dražice a zpět podle Jizery. Tak jedu, kochám se a přede 
mnou silueta běžkyně. Každý jsme v jiném pruhu polňačky, najednou přeběhne do druhého (vyhýbá se 
pánovi se psem, ten přejde do pole, nejspíš vidí mne na kole). Běžkyně běží bosa a poměrně těsně před 
mým kolem se vrací do své původní dráhy. Jedu pomalu a tak nemám problém s rychlou reakcí a 
přejíždím opět do svého pruhu a při předjíždění zvolám: „nelekněte se!“. Usměju se na ni a ona se 
omluví: „to jsem Vám málem vlítla před řídítka, co?“. „To je v pohodě, já jel radši pomalu a díval se, 
běžíte bosa, to je nádhera, co?“ „Jo, zkuste to taky“ „Já se rád procházím bos na zahradě a teď už se 
těším do Jizery, nashle“. Ještě slyším její „nashle“ a šlápnu do pedálu. Jo, příjemně jsem se změnil 
k lepšímu, před několika lety (asi bych jel i rychleji) a pokud bych do ní nenarazil a těsně před ní to 
ubrzdil, asi by ze mne vypadlo cosi ve smyslu: „co děláš? ty krávo pitomá!“.     

Pak jsem se příjemně vykoupal v Jizeře, byla tam řada známých, pokecal jsem si a znovu se pozdravil 
po čase s běžkyní. Přiběhla v botách, odpočinula si na molu a pak běžela dál. Já si celkem třikrát  
zaplaval v Jizeře, byla příjemně osvěžující. Kamarád si zjišťoval teplotu vody na serveru ČHMÚ a tvrdil, 
že má 19 stupňů. Musím říct, že v danou chvíli to pro mne byla příjemně osvěžující teplota. 



Tak končí, velmi příjemné, na zážitky neuvěřitelně bohaté páteční odpoledne. A teď už končím, přátelé, 
protože jdu tu svou radost „utopit“ ve víně, čímž se ta radost ještě znásobí. 

 

To je tak, když člověk plánuje… 

…. to se prý bůh nejvíc směje. Člověk míní a nakonec je všechno jinak. Chvíli jsem si pohrával 
s „kacířskou“ myšlenkou zajet si na Štědrý den zalyžovat.  

Den předtím jsem byl ještě v práci, zrovna byla (u nás) ledovka a já se natáhl hned, jak jsem vyšel 
z domovních dveří. Rozjel jsem to raketovou rychlostí a tvrdý pád na záda jsem jistil a brzdil pravým 
loktem. Bolelo to a já přemýšlel, jestli s tím budu moct lyžovat.  

Horší ale bylo, že mě také bolelo v krku a spouštěla se rýma. Kde jsem k tomu jen přišel? Jasně, všichni 
okolo mě pokašlávali už delší dobu, jen já jsem odolával a byl přesvědčen, že i tentokrát to ustojím. 

Ale neustál, lyže jsem vzdal a jen jsem byl zvědav, jak budu fungovat o svátcích. Ještě v pátek večer 
jsem se pro jistotu pustil do balení dárků. Všechny dárky jsem našel, dokonce i balicí papír. Avšak už 
jsem se neprohrabal k nějakým těm stužkám a cedulkám. 

Musel bych toho moc přerovnávat, vyndat krabici ze skříně, najít vše a vrátit zpět na místo. Jen jsem 
věci odhrábl z víka krabice, to odkryl a šátral v krabici, kam jsem dosáhl a to vytáhl. Takže balícího 
papíru bylo dost, jenže nebyly ty stuhy a jiné ozdoby. 

Už jsem se začínal potit, smrkat, kašlat a tak jsem stuhy nechal stuhami a vymyslel oblíbenou „variantu 
brod“.  Pak nastala ta zoufalá hodinka balení dárků s využitím oranžových malých samolepek. Mé dárky 
sice byly pod stromečkem okamžitě identifikovatelné, ale ony by byly i s těmi stuhami. Prostě jsem 
jako balič naprosto neschopný. 

Štědrý den jsem přežil díky kapesníkům a čajům. Vyrazili jsme všichni i na oblíbenou rodinnou 
procházku, potkali pár známých, večeři přežili v pohodě, rozbalili dárky pod stromečkem a odebrali se 
dále k bratrovi, kde jsme se setkali i s babičkou. Bylo to zase dobré rodinné setkání, vypil jsem si čaj, 
popřál, rozloučil se a šel se léčit do postele.  

Ta také byla mým zázemím po celý druhý svátek vánoční, na Štěpána jsem již pookřál a tak přežil další 
návštěvu příbuzných i jako řidič v mnohem lepší kondici. 

A na příští dny už radši nic neplánuju a zařídím se tak nějak spontánně, podle nálady, počasí a podle 
toho, jestli budu ještě nějakým kašlem a nudlemi omezován, či ne.    

 

Strach má velké oči aneb mamí, tatí, co blbnete?  

Ví to každý rodič. Dítě někam odjede či odejde, jste v pohodě, dokud se zaměstnáváte něčím jiným. 
Pak si říkáte, neměl by tu už být? Mám ho buzerovat? Volat?   

Jo, jo, kdyby ty mobily nebyly…Ale ony (kdysi dávno v „pravěku“) opravdu nebyly a naši rodiče museli 
čekat, až dostanou pohled (pokud jsme byli někde déle), nebo až se vrátíme domů, příp. zavoláme 
z budky.  

Tak dva reálné příběhy, v kterých hrál mobil nejprve kladnou a pak zápornou roli (jen dočasně, pak se 
to obrátilo do pozitivna). 

Synkovi bylo 15 nebo 16 let a vyrazil s kamarády na čáry do sousední vesnice (cca 5 km podle Jizery). 
Je asi něco po 23té hodině, chystám se spát a tak mu volám, jestli pro něj mám dojet. „Ne, my už za 
chvíli vyrážíme“, ujistí mě. Tak jdu spát s tím, že za hoďku je doma. Nikoliv, za hodinu mne vzbudí 
zvonění mobilu a tam synkův kamarád, že syn leží tuhej na trávě a abych si pro něj přijel. Tak se nám 
synek poprvé totálně opil, bylo mu strašně špatně…Taková dobrá zkušenost do života, protože pak už 
si dal pozor. Jó, není nad to si nabít hubu. Jistě se najdou tací, co budou moralizovat a kázat cosi o 



ohrožování mravní výchovy mládeže. Jenže my mu nenalili, a nakonec není problém, aby flašku 
nekoupil někdo starší, kdo už to právo má. Tak to v životě chodí. 

Nyní ten čerstvý příběh. Dcera s kamarádkou právě teď podniká cestu po Americe (Los Angeles, Las 
Vegas, Grand canyon, San Francisko). Jen jsme chtěli, aby dala vědět, že v pořádku dolítli. Dopoledne 
obdržela žena zprávu z Londýna. Pak měli přistát něco po půlnoci našeho času. Manželka mobil přes 
noc vypíná, pak ho ráno zapnula a žádná zpráva.  

„Teď tam mají půlnoc, počkáme chvíli, pak zkusíme zavolat (napsat) mámě kamarádky, nebo příteli 
dcery, nejspíš to budou technické problémy (třeba s roamingem), až se vzbudí syn, možná najde něco 
na facebooku nebo budeme mít zprávu na mailu“, říkám ještě docela klidné manželce. „Nemám na 
Ivetu (matku kamarádky) číslo, ale zjistím ho od jiné kamarádky“. „Fajn, jdu na zahradu, a když tak 
zavolám Petrovi (příteli dcery)“. Na zahradě chvíli makám, pak si dám kafe a začne ten šrumec 
v hlavách, neboť volaní se neozývají, na FB a mailu nic není. „Tak ve čtyři odpoledne zavoláme, to už 
budou vzhůru“ snažím se ženu uklidnit (ale už mi to taky šrotuje) „To nedám“, zní její odpověď. Ach jo, 
tak jdu domů. Cestou telefon, vše je v pořádku, mluvila jsem s Ivetou, ještě před obědem zavolá Petr. 
A pak ve tři odpoledne u vody, SMSky od dcery. Ta ranní (půlnoční z Ameriky) neprošla, nejspíš právě 
kvůli vypnutému telefonu.  

Tak jsme si prožili tu chvilkovou „paralýzu strachem“, která by nám v „pravěku“ ani nehrozila, to 
bychom trpělivě čekali na návrat či na nějaký pohled. Jako např. jak psala ta mladá Slovenka domů: 
„Ahoj mama, mám sa dobre, spím pod stanom. PS: Stano sa má také dobre“. 

A dcera se má také dobře, však nejlepší je zažít atmosféru, ikdyž je člověk jen na krátké návštěvě. 
Poslala nějaké fotky a tak se můžete podívat na svět, který viděla na vlastní oči. Už se těším na 
vyprávění. 

 

Trosečníci v pokoji 

Dosud jsem si myslel, že když malujete pokoj, tak největším problémem je, že vám dojde barva a po 
uschnutí se tu a tam objeví „kocouři“.  

Ovšem, když jsme nyní malovali synův pokoj, stalo se něco neuvěřitelného. Na malování je nejhorší to 
stěhování: nejdřív všechno ven a pak skoro všechno dovnitř. Výhodou je, že se pár věcí zbavíte.  

Synek odjel na kole na brigádu. My dojeli koupit barvu. Pak jsme připravili místnost, vystěhovali zbytek, 
zakryli skříň a potom se asi přes hodinu malovalo. Následoval úklid. Přišli jsme i na to, že do „nového“ 
pokoje bude lepší nový koberec a tak ho jeli koupit.  

Přijel syn, chvíli jsme všichni odpočívali. Natáhli jsme nový koberec, dali na místo skříň a peřiňák. V té 
chvíli se průvanem zavřely dveře. Bohužel nešly otevřít. Cosi se pokazilo. Po chvíli marného snažení 
jsme uznali, že jsme se opravdu stali trosečníky v dětském pokoji, bez mobilů, bez nářadí.  

Klíče od bytu měla ještě dcera, ta ale byla na Votvíráku a stejně jsme neměli nic, čím bychom ji zavolali. 
Mohli jsme tak akorát zavolat z okna. Tak nezbývalo než vyrazit sklo u dveří a osvobodit se. V pokoji 
s námi ještě byla malá skříňka, přemýšlel jsem, že by z ní mohlo být vhodné beranidlo, ale synova pěst 
byla rychlejší. Prolezli jsme a uklidili rozbité sklo z obou stran. Sice jsme byli svobodní, ale nemohli jsme 
do pokoje nic většího nastěhovat. Bylo třeba dveře otevřít. Tak přišel na řadu šroubovák a pak ten 
největší šroubovák, co doma máme. Nic, museli jsme přitvrdit a vzít do ruky majzlík a taky vrtačku. 
Kromě zničení dveří a odření futra se podařila i dobrá věc. Zaseklý „zobáček“ povolil a dveře se otevřely. 
Tak jsme asi po hodině mohli pokračovat v nošení věcí do pokoje. Udělali jsme postel a šli do jedné ze 
dvou lepších restaurací v městečku na večeři.  

Na ochutnávku vín ve sklepení zámku se nám už nechtělo, a tak jsem si dal džbánek červeného k večeři 
v restauraci.  



V neděli (po 22 letech bydlení) jsme zjistili, že dveře u pokojů nejsou stejné. Ve společné místnosti, kde 
se nachází kromě jiných „odložených“ věcí i několik odložených dveří bylo těžké ty pravé (pravé dveře, 
75 cm) najít. Sami tam máme odložené dveře, ale levé a 85 cm. Nakonec jsme je vyměnili se sousedkou. 
Odpoledne už bylo klidnější, po procházce se psem jsem ještě klukovi radil s chemií (k přijímačkám) a 
pak se balil na služební cestu do Ruska. 

 

Doslov 

To byl rok 2016 zachycený v mých blogových článcích. Články jsou uspořádány tematicky a podle 
abecedy původního názvu souboru (ten se může lišit od názvu článku). 

Takhle to má aspoň nějakou logickou stavbu, pokud by to bylo tříděno podle času napsání, bude to 
chaotické, protože člověk píše tak, jak mu přichází inspirace, podle toho, co prožil, na co vzpomíná, 
z čeho má radost, co ho trápí či štve.  

Na všechny tyto impulsy se dá reagovat psaním a o tom to je.   


