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Blogy publikované v roce 2017 

Jan Tichý 

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

http://tichaci-cz.webnode.cz/ 

Úvod:  

Čtenářům svých blogů (a nejen jim) nabízím možnost si přečíst své blogy (publikované v roce 2017) 
v jednom balíku. Kdo chcete, pusťte se do čtení.  

 

Kapitoly: 

Trochu filozofie 

Něco ze společnosti a politiky 

Ptákoviny 

Média a sociální sítě 

Osobní výlevy 

To nevymyslíš 

Pohádky a příběhy 

Závěr - vyznání 

 

Trochu filozofie 

Co z toho budu mít?  

Záludná otázka. Taková skoro manipulativní. Zdá se mi, že společnost (zvyky, zkušenosti, nastavený 
systém) nám tuto otázku neustále podsouvá.  

Snad ve všem, co děláme nebo hodláme činit. Jenže vždy záleží na nás samých, jak to vnímáme. Je to 
spíš šrotování naší mysli a především naše ego, které zkrátka musí na sebe pořád upozorňovat. 

Kdo se nesetkal s otázkou „proč to děláš a co z toho máš?“ Když odpovíte, že z toho máte jen dobrý 
pocit a že Vám tato aktivita přináší radost jaksi sama o sobě, už jste přinejmenším „sprostý podezřelý“. 
Mnoho lidí nechápe, že ještě někdo může dělat něco zadarmo, to se dnes už přece nenosí, to je 
přežitek. A že dokonce do něčeho dáváte peníze, aniž čekáte, jestli se to nějak zhodnotí, to už je na 
docenta Chocholouška.  

A přitom se říká, že to nejdůležitější pro život a pro šťastný pocit je zadarmo. Vzduch dýchám zdarma, 
napít se z potoka mohu také zadarmo, když nespěchám a nemusím někam daleko, mám zadarmo i 
dopravu (pěšky či na kole). Neplatím nic za úsměv, za koukání se kolem sebe, za procházku v lese.  

Mám to celkem dobře zařízeno, protože i polibek a vůbec lásku mám zadarmo. Za to, že sem (na blog) 
mohu psát a mohu si zde číst, také nic neplatím. To nejlepší, co v životě mám, je zadarmo. Vlastně ne 
tak úplně zdarma, stojí mne to nějaké úsilí, práci a čas. Prostě na tom makám. A také získávám odměnu, 
neocenitelnou. Dokonce ve formě drog, takže na černém trhu bych asi zbohatl. 

Jo, jsou to drogy v té čisté biochemické formě enzymů a hormonů. Recept je celkem jednoduchý: vezmi 
lásku, smích, radost z tvoření, radost z pohybu, přidej něco z přírody, všechno to zamíchej a pravidelně 
užívej. Každý nechť si připraví svůj vlastní koktejl. Ve svém srdci najde ten svůj speciální recept.  

http://jtichy.blog.idnes.cz/
http://tichaci-cz.webnode.cz/
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Tak co z toho vlastně mám? Radost, přinášející nějaké ty endorfiny a oxytocin (hormon lásky), nová 
přátelství. To není málo, resp. to je za všechny prachy! 

 

Nicnedělání  

Nedělat nic je náročné. Je to hrozná fuška, protože, když nic neděláte, utíká vám spousta věcí, které 
byste mohli dělat. 

Nebo neděláte něco, do čeho se vám tuze ale moc tuze nechce, nebo by se i chtělo, ale z nějakého 
důvodu to nejde. Když něco udělat musíte, ale zároveň nechcete, jde to ztuha, protože je to pro vás 
nepříjemné. 

Tak jak na to? Existuje spousta teorií, škol, lektorů, terapeutů a nabízí se mnoho receptů. Mně se 
osvědčilo to nepříjemné a nechtěné přijmout a pak to bez okolků udělat, protože nejlepší je to mít za 
sebou. A pokud to nemusím udělat dnes, pak zítra je taky den a třeba zrovna budu na tenhle úkol v 
lepším rozpoložení a půjde to ráz dva. Prostě líp než dnes. 

Občas to chce si nějaké to nicnedělání dovolit, jen tak být a čumět do blba a pro okolí být klidně i za 
blba. Někdo třeba medituje, jiný se válí na kanapi…já mám nejradši, když si mohu lehnout do trávy, 
vypnout mozek a jen tak být a pozorovat přírodu. Nechám se překvapit vší tou havětí, co mi vleze nejen 
„do záběru“. Třeba mne i vyruší (např. mravenci to umí dokonale) a pak nicnedělání končí.  

Ono nic nedělat lze obvykle jenom krátce, protože by se z toho jeden „zvencnul“, uzíval nudou a pak 
začal vymýšlet kraviny. 

Člověk prostě dělá rád hlavně věci, co ho baví. Tak jsem se pobavil, v podstatě nic nedělal, kromě toho, 
že jsem napsal blog a teď do té odložené práce. Tu horu nádobí někdo umýt musí. A tento úkol plním 
rozhodně radši než zdolávat horu prádla žehlením.  

Se žehlením jsem začal kdysi dávno u pionýrského šátku a tam jsem také skončil, dále jsem už své 
umění v tomto oboru nerozvíjel a manželka to naštěstí pochopila a k žehlení mne nepouští. 

Člověk holt nemůže dělat jen to, co má rád, ale je dobře si právě na to najít čas. Protože dělání, to nám 
úsměv zachrání a všechny smutky zahání.  

A nicnedělání (pokud je chtěné) je na tom úplně stejně. Jo, když děláte moc (a ještě to, co vás nebaví), 
přijde nemoc a toho nechtěného (či přehnaného) dělání vás zbaví a k tomu nicnedělání vás donutí. 
Zkrátka tělo ví nejlíp, co je pro něj dobré. Akorát ten řídící (mozek) to často nechce vzít na vědomí a 
pak se diví, co všechno má na svědomí.  

 

O perfekcionistech, pozorovatelích a bojovnících (1.část) 

Blogerka Bohumila Truhlářová mne svým článkem otevřela nové obzory, protože jsem zahanben 
nevěděl, co je enneagram a jak je dnes zvykem, když nevíš, tak si to „vygúgli“. 

Existuje 9  typů enneagramu a níže uvádím základní charakteristiky: 

Typ 1. Perfekcionista: hledá dokonalost společnosti, světa, přísný na sebe i okolí, morální a kritický 

Typ 2. Dárce: má potřebu pomáhat, být užitečný pro druhé, zapomíná často na své potřeby, často se 
obětuje pro druhé 

Typ 3. Herec: charismatický člověk, extrovert, zaměřený na úspěch, výsledek, moc a vliv, někdy 
povrchní, věci řeší impulzivně 

Typ 4. Romantik: často problémové vztahy, tvořivý a citlivý člověk, umělecké sklony, kolísá mezi 
depresemi a euforií 
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Typ 5. Pozorovatel: hledá informace a poznatky, nestranní pozorovatelé, držící si odstup, introverti, 
věci řeší spíše rozumem 

Typ 6. Loajální skeptik: kooperativní lidé, přátelští, často trpící strachy, potřeba předávat 
zodpovědnost na druhé 

Typ 7. Požitkář: veselý, hledající potěšení a zábavu, nerad prožívá životní problémy (utíká před nimi)  

Typ 8. Bojovník: vytrvalý člověk, zastává se slabých, věci většinou řeší silou, často konfliktní pokud se 
cítí ohrožen 

Typ 9. Smiřovatel: člověk, který stmeluje a smiřuje protiklady, často málo akční 

Některé typy lidí jsou zastoupeny v populaci více, některé méně. Myslím si, že ty typy uvedené v názvu 
společnost asi ovlivňují nejvíc. Zamyslel jsem se nad tím, kdo by kým mohl být, ať již z historických 
postav, současných osobností, nebo třeba i kolegů blogerů. Také u toho enneagramu je schéma, kdo 
se s kým může, a kdo ne.  

Dost nesnášenliví jsou především perfekcionisté, kteří nemohou vystát romantiky a požitkáře. Co se 
týče pozorovatelů a bojovníků, tam záleží na tom, zda ti druzí je obdivují a jsou stejného názoru. 
Smiřovatelé se snesou se všemi a dárci dokáží také obdarovat všechny. 

Pozorovatelé jsou celkem pohodoví a snesou se všemi, jsou ctitelé svobody a rozletu a dle enneagramu 
se nemusí s perfekcionisty. Přitom je obdivují za jejich tah na branku, za pevnost názorů. Ano v tom 
jsou perfekcionisté dobří, jejich problém je, že těm ostatním svůj postoj vnucují a to se nelíbí především 
pochybujícím pozorovatelům. Ti tím trpí, neboť mají neodbytný pocit, že jimi perfekcionisté manipulují, 
nenechají je volně dýchat. 

Takže partnerské vztahy pozorovatelů s perfekcionisty většinou nevydrží (nemohou být harmonické), 
protože pozorovatel se po nějakém čase přestane ve vztahu cítit dobře. Začne mu vadit, že mu 
perfekcionista brání v rozletu.  

S perfekcionistou může vydržet hlavně dárce a smiřovatel, nebo druhý perfekcionista, který je stejně 
názorově založen. Důležité je porozumění a shoda na své pravdě, přičemž na pohlaví a národnosti 
nezáleží. Ostatní se mu musí plně oddat a především u pozorovatelů a bojovníků hrozí, že to dlouho 
nevydrží. 

Bojovníci se snaží chránit slabší a záleží, jak si vyhodnotí, kdo je slabší. Bojovníci mohou změnit názor, 
zejména když se cítí zrazeni. Každý typ přitahují různá povolání. Perfekcionisté mají rádi pořádek, proto 
budou nejvíce mezi právníky a vyššími státními úředníky. Často se hrnou do popředí (chtějí být 
jedničky) a buď jsou z nich nesnesitelní nadřízení, nebo si všechno raději dělají sami, protože svým 
podřízeným nevěří, že by to udělali tak dobře. V každém případě jsou zaměřeni výkonově a 
jednosměrně. Berou si toho moc, nedělají chyby (nebo je nechtějí přiznat). Jsou potenciálně 
nebezpeční, hlavně proto, že se mohou stát fanatiky. Mají dar člověka až „uhranout“.  

V příštím (druhém a závěrečném) díle si zkusíme tipnout, co jsou jednotliví lidé zač. 

 

O perfekcionistech, pozorovatelích a bojovnících (2. část) 

Zkusil jsem si tipnout vybrané lidi, co jsou zač. Kam by se v ennegramu (viz předešlý blog) dali zařadit. 
U některých je to naprosto jasné, u jiných jde spíš o odhad nejpravděpodobnější možnosti. 

Podívejme se do historie a začněme těmi méně častými typy. Třeba takový dárce. Asi se shodneme, že 
sem patří Matka Tereza a já bych zde viděl rád i Zdeňka Svěráka.   

Zde na blogu by dárcem mohla být RaKia, neb nám vždy připraví dárek k jmeninám. Požitkáře bych 
viděl v Rudolfovi II., romantika např. ve Václavu Havlovi. Jeho heslo je nadčasové, pravdivé. Ne všichni 
ho však dokáží uchopit, někteří ho považují přinejmenším za naivní.  
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A mnozí zase nedokáží pochopit, že žití „pravdy a lásky“ nelze nařídit, že na to musí každý přijít sám, 
dle svého naturelu, svých zkušeností a možností. 

Herec, který přirozeně baví, protože ho to baví a na nic si nemusí hrát, je pro mne např. Jiří Suchý. 
Možná smiřovateli byli TGM a český kníže Svatý Václav. 

Bojovníky bezpochyby byli třeba Jan Žižka, Winston Churchill, dnes Václav Klaus, Miloš Zeman, Donald 
Trump, …. Bojovníci se samozřejmě nacházejí i zde na blogu a z podstaty věci vyvolávají konflikty a 
kontroverze. Každý si dokáže odpovědět, za koho (či proti komu) kope např. David Vlk, Marek Valiček 
a na druhé straně třeba Markéta Šichtařová, nebo Ladislav Větvička. Čtu je rád všechny, bez ohledu na 
názory umí pracovat s jazykem, bývají vtipní (a já mám rád i ten cyničtější humor). Takové vyhraněné 
bojovníky, kteří se berou moc vážně, už moc číst nemusím. A z povahy věci většinou nečtu 
perfekcionisty. Tam mi zkrátka něco nesedí, mám pocit manipulace. Rozdíl je sice drobný, ale při čtení 
„bojovníka“ vnímám takový ten upřímný boj za názor, příp. obranu slabších. U „perfekcionisty“ mi 
z toho leze: „jen já mám pravdu a nechápu, že to nechápete“.   

„Pozorovatelé“ jsou spíše renesanční lidé mnohých zájmů. Většinou to jsou šťastné povahy. Nešťastní 
bývají, pokud jsou nuceni žít s perfekcionisty, které přestali obdivovat a vzhlížet k nim. Když se jim 
podaří osvobodit z vlivu „perfekcionistů“ (v práci, či v partnerství), obvykle se jim uleví. Tak jsem 
pochopil, proč mne inspirují osobnosti jako Václav Cílek, Petr Robejšek, Jan Hnízdil, Milan Zelený, 
Jaroslav Dušek, Vlastimil Vondruška: měli by to být pozorovatelé jako já (taktéž asi většina mých 
čtenářů) a také většina blogerů, k nimž na návštěvu chodím nejradši. Řekl bych, že to byli i velké 
osobnosti lidské historie jako např.: Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Nikola Tesla, u nás Jan Hus, Jan 
Amos Komenský. 

Naopak fanatici jako Hitler, Stalin, Lenin, Gottwald byli s největší pravděpodobností perfekcionisté 
(ještě ke všemu opravdu destruktivní typy). A pozor perfekcionisty nejspíš jsou Obama, Clintonová, 
Merkelová. Naštěstí ti jsou na životu více přející úrovni (čili té konstruktivní). Nevím, mohu se mýlit. 
Ale Babiš je jím určitě.  

Tak si představte tu srandu pro (nezaujatého) pozorovatele, když se ve vládě sejde perfekcionista Babiš 
s romantikem Sobotkou a do toho z další strany bojovník Zeman. Ještěže Sobotku brání bojovník 
Chovanec. Sedí mi to i tak, že perfekcionistu Dienstbiera nahradil (asi pozorovatel) Chvojka a projekt 
Hate Free Culture okamžitě ztratil podporu.   

Co třeba katolická církev? Aneb teď už vím, proč mi moc nesedí prof. Halík (preferuje intelekt a je 
nejspíš perfekcionista), proč mi nevadí kardinál Dominik Duka (je nejspíš bojovníkem) a proč naopak 
obdivuji prof. Petra Piťhu (nejspíš pozorovatel s preferencí lásky). 

Také si dokážu vysvětlit, proč je takový rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky. Protože v Praze 
převažují perfekcionisté. Je to naprosto logické. Ono je to do Prahy přirozeně láká. Ten větší díl Čech a 
Moravy je (pro mě zaplaťpánbu) obsazen převážně bojovníky a pozorovateli. Tak proto „pražská 
kavárna“ a „burani“. To rozdělení je tedy přirozené, jen by nemělo být tak vyhrocené. Teď už vím, proč 
v Praze nechci žít. Necítil bych se tu dobře, vyhovuje mi venkov, maloměsto. 

Život plyne a mění formy: něco vzniká, něco zaniká a každá ta „typická přirozenost lidské duše“ má 
nějaký úkol. Pozorovatel se na věci dokáže podívat jinak (trochu mimoň), bojovník ochraňuje slabší, 
dárce pomáhá z hloubi svého srdce, herec baví, romantik věří v romantickou lásku, smiřovatel smiřuje. 
Úlohou perfekcionistů je vytvářet a dbát na pravidla, možná i provést destrukci systému, když je 
potřebná změna. Nikdo jiný to tak perfektně nezařídí. Možná byl perfekcionistou i císař Franz Josef I., 
nejprve obnovil pořádek (až drsně: Bachův absolutismus), po něm následovalo uvolnění za 
Metternicha a nakonec to skončilo destrukcí (1. světová válka a rozpad monarchie). 

Aspoň tak si to vysvětluju a vím, že perfekcionisté (a bojovníci na jejich straně) se mnou souhlasit 
nebudou. Ale to je jejich problém, ne můj. Když někdo tyto písanky ze mne se deroucí bere vážně a 
dotknou se ho…s tím holt nic nenadělám. 
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Můj problém je nyní „sebedestruktivní smutná herečka“, které chci pomoct, ale musím to udělat tak, 
abych se z toho sám nezbláznil a nepoložilo mě to. 

 

Proč se pozorovatelé nedokáží identifikovat sami se sebou?  

Tento blog navazuje na blogy „O perfekcionistech, pozorovatelích a bojovnících“. Není to třetí díl, je to 
takové volné pokračování. 

Inspirací byla právě diskuse pod těmito blogy. A tam jsem přišel na to, že "pozorovatelé" jsou široce 
zaměření, že v každém z nich je kousek romantika, dárce, smiřovatele, bojovníka i perfekcionisty, tak 
se zkrátka nedokáží jako pozorovatelé identifikovat.  

Ono u těch druhých je to jednodušší, protože je to snáze rozpoznatelné. Na pozorovatele se musí 
z druhé strany. Společným znakem je to, že se umí dívat kolem sebe, nelíbí se jim, když je jim něco 
vnucováno a neumí být zanícenými fanoušky a fanatiky. 

Také obvykle mají smysl pro humor, věci řeší s nadhledem. Celkem jsou spokojení, dokáží se radovat 
z maličkostí. Jsou i tvořiví, a když dělají to, co je baví, jsou šťastní. V partnerských vztazích se snesou 
s kýmkoliv, z počátku i s perfekcionistou. Ti dokáží okouzlit, ale postupem času to začne skřípat a 
pozorovatel se zpravidla začne cítit nespokojený. A když uteče, vyhraje. Uleví se mu. Je jedno, zda jde 
o vztah partnerský, nebo pracovní. 

U mě je partnerský vztah v pohodě, ale práci jsem měnil. Dříve nebo později jsem začal cítit, že něco je 
špatně. Většinou to souviselo s kolegy. Kupodivu na to stačil jeden kolega. Ten jeden byl opravdu 
dokonalý, „vyhnal“ mne z práce, kde jsem strávil 12 let. Stačil mu na to necelý rok (z dnešního pohledu 
jsem to snášel docela dlouho). Byl sice mým podřízeným, zpočátku to bylo perfektní, ale pak se to 
změnilo.  

Jeho vlastnosti mi začaly být postupně nepříjemné. Nejvíc mne vytáčela jeho pravidelná nedochvilnost, 
ovšem zpoždění nebylo v minutách, ale spíš v hodinách. Výkon sice perfektní, ale strašně pomalý, navíc 
jeho jakási posedlost mít všechno stále pod zámkem, mne docela šokovala. Začalo mi to vadit čím dál 
víc, až jsem si vypěstoval na toho člověka alergii a dospěl jsem do stadia: buď on, nebo já! Jinak skončím 
ve vězení nebo v blázinci. 

Ze zpětného pohledu, to byla dobrá škola života. Rozhodnutím odejít, se mi ulevilo. Zároveň jsem se 
rozhodl, že si doplním pedagogické vzdělání a přihlásil se ke studiu. 

Pak jsem se zoufale snažil najít jiné zaměstnání. Jak jsem tlačil na pilu, tak se nedařilo, nebo jsem 
nacházel pouze něco, kam se mi moc nechtělo. Přiblížily se prázdniny a já si řekl, že si udělám hezké 
léto a že si dám se sháněním místa pokoj. Na konci prázdnin jsem místo objevil, v září mohl dát výpověď 
a v prosinci nastoupit. V září jsem nastoupil i do školy na distanční studium, kam jsem jezdil dva roky 
jednu sobotu v měsíci. 

Jak se mi to vzdělání pak hodilo. Z fabriky nás díky finanční a odbytové krizi během dvou let postupně 
vyházeli a já si pak vyzkoušel práci učitele.  

Jo, pozorovatel to s perfekcionisty nemá lehké. Nejlepší pro něj je, se jim vyhnout, nebo se aspoň 
nenechat jimi tak ovlivnit. Takové ty typické už dokážu poznat, resp. „vycítit“, necítím se v jejich 
přítomnosti moc dobře. Proto se snažím zařídit tak, abych se dobře cítil.  

Říká se o životě následující: život je pes, život je boj, život je dar, život je život, život prostě je…jo, jsou 
to jen různé pohledy na jedno, totiž život. Tak ho žijme a ctěme, ať už se řadíme či neřadíme kamkoliv.  
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Podle sebe soudím tebe 

To rčení je opravdu platné. A nejlepší na něm je, že bychom se ho měli buď odnaučit, nebo naopak 
aspoň neustále připomínat, že je to jen mé hodnocení, můj úhel pohledu, můj názor. 

Že kdokoliv může a dokonce má právo mít jiný názor, jiný úhel pohledu na stejnou věc či hodnocení 
stejné záležitosti.  

Tak to je. A je to příčinou našeho nepochopení, nedorozumění a neschopnosti vést nějakou 
smysluplnou diskusi. Protože očekáváme od druhých, že budou plnit naši představu o nich. Když 
dotyčný očekávání nesplní, je prostě „nějakej divnej“.  

Někdo jde do „slovní bitvy“ s očekáváním, že ten druhý s ním nebude souhlasit, ale že ho přesvědčí 
svými argumenty. Může to tak být, pokud je dotyčný vnímavý posluchač a přemýšlí nad argumenty 
oponenta v diskusi. Člověk se na věc podívá z jiného úhlu pohledu a může změnit názor, nebo aspoň 
uznat, že na tom něco je. Avšak často jde o diskusi dvou „hluchých“, každý slyší jen sebe, to, co řekne 
jeden, v druhém vyvolá odpor (a naopak).    

Ten, kdo očekává, se zpravidla bojí zklamání a paradoxně právě proto, že se bojí, je zklamán. Ten, kdo 
neočekává nic, nebude zklamán, naopak může být příjemně překvapen.  

Také platí: „vrána k vráně sedá“ a tak se „podobní“ lidé vzájemně přitahují. Říká se tomu také 
synchronicita. Naši předkové v tom měli jasno a zůstala nám po nich moudrá rčení a přísloví. 

Krásně je zparodoval Zdeněk Jirotka v podání tety Kateřiny ve své nejlepší knize „Saturnin“. Ovšem, 
když se nad nimi zamyslíme, dávají nám hluboký smysl. Např.: „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ 
a „co seješ, to sklízíš“ bylo asi známo (nejsem si jistý, tak se případně omlouvám) již předtím, než Isaac 
Newton zformuloval svůj zákon „akce a reakce“.  

Když si připomenu „podle sebe soudím tebe“, tak mi vychází, že nejlepší ocenění je nejspíš toto: „on je 
asi nějakej divnej“. Tohle „ocenění“ nehodnotí, zda jste „hodnej“ nebo „zlej“, protože jste splnil nebo 
nesplnil očekávání či představu druhé strany.   

To je konstatování stavu, že jste se zachoval jinak, než se očekávalo a vyvedl jste toho druhého z míry. 
Chci brát druhé takové, jací jsou, a totéž si přeji, aby oni respektovali u mě. Ale když to neumějí, nebo 
nechtějí, nemusím je o tom přesvědčovat, protože to je jejich problém, jak vnímají život a svět.  

Já to tak zkrátka cítím a přes to „nejede vlak“. Když to člověk řekne takhle, už to není záležitost rozumu, 
ale srdce. Tady není už co vysvětlovat, tady neplatí žádný logický argument, žádné přesvědčení či 
předsudek.  

Takhle totiž „mluví“ duše, a když se duše dostane „ke slovu“, tak jsou na ni všechny fígle ega krátké.   

 

Proč se neptáme „proč?“ 

Malé děti mají své období, kdy skoro každou větu začínají otázkou „proč?“ Odpovídat na to, je vskutku 
náročné, člověk to ani nedokáže vydržet. Vlastně už ani nevím, zda současné děti se takto ptají.  

Snad ještě v tom batolecím věku neztratily svoji přirozenou zvídavost. A jak si s tím poradí dnešní 
rodiče? Znají odpovědi, nebo si je spěchají vygúglit? Nebo jen zavrčí na potomka „nevotravuj a hraj si, 
podívej, co všechno jsme ti koupili!“ 

Dospělí se moc neptají. A když už, tak spíše řeší povrchní otázky typu: kdo? co? s kým? za kolik? kdo 
z koho? Známe to z bulváru, z médií, z politiky. Klást si tyhle otázky a odpovídat na ně, je jen o žvanění. 
Jsou to jen kecy v kleci, ale pro mnoho lidí jsou důležité. Nahrazují přemýšlení. Nebolí.  

Holí si „celebrita“ XY nohy nebo neholí? Ona si neholí ani podpaždí, no fuj! Kterou že měl tenhle 
hezounek z nekonečnýho seriálu v posteli? Jo, tuhletu. Tak to musel bejt buď sjetej, nebo vožralej. 
Diskutujeme fakt na úrovni.  
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Hotovo, nemažeme se s tím, nepátráme, tohle nám stačí. Povrchní doba, povrchní lidé. Copak paní, 
jste zase nemocná? A co Vám říkal pan doktor? Co nato berete? Zkuste tohle, mně vám to pomohlo. 
Tahle kouzelná pilulka (dříve čarodějný lektvar), to je hotový zázrak! 

Když chce jít člověk do hloubky, potřebuje se ptát „proč?“ a „jak?“. Proč jsem nemocný? Proč se necítím 
dobře? Jak to jen vyřešit? Proč to takhle nejde? Šlo by to jinak? A jak?  

Člověk potřebuje klást ty správné otázky, aby našel odpovědi. Ponořit se do hloubky problému, zjistit 
si o tom něco, přečíst, nastudovat, nechat si poradit, v klidu si promyslet varianty řešení. Chtít řešit. 
Soustředit se na věc, věnovat tomu pozornost. Ale řešit skutečné a potřebné. Rozhodnout se a udělat. 
A za to, jak jsem se rozhodl a za to, co jsem udělal, přijmout odpovědnost.  

Neřešit záležitosti co by, kdyby, až jednou… co tomu řekne ON (ONA)?… nebo bude se MU (JÍ) to takhle 
líbit?  Pokud chceme najít příčinu, ptejme se proč? Pokud chceme problém vyřešit, ptejme se jak? 

Pak to půjde. Stále platí, že lidé tvořiví a pracovití, co chtějí, hledají způsoby (jak to udělat), lidé líní, co 
nechtějí, hledají výmluvy a důvody (proč to nejde udělat). 

Takoví lidé umí těm ostatním házet klacky pod nohy. Svůj „tvůrčí potenciál“ utápějí v tvorbě příkazů, 
zákazů, seznamů, zpřesňování a zpřísňování norem. 

Jistě, normy a pravidla jsou potřeba, protože udržují určitý řád, ale musí být srozumitelné a 
dlouhodobé, aby si na ně lidé zvykli a přijali je za své. Současná pravidla se navíc neustále mění, více 
lidi omezují a jsou založena na strachu a nepřiměřeném trestání. Přespříliš nesrozumitelných (a 
nesmyslných) pravidel vytváří naopak zmatek, chaos. A ten s řádem nemá nic společného. Ale je také 
v něčem užitečný. Bourá staré, přežité a dává prostor tomu, aby se vytvořil řád nový. Nadějí je, že by 
mohl být lepší než ten stávající. 

Jak dlouho ještě vydrží doba papírová? Kdy přijde čas, že skončí nebo se aspoň přestane neustále 
rozpínat? Parkinsonovy zákony jsou stále platné a povzdech MUDr. Šafránka (v podání Pavla Kříže) ve 
třetím díle „Básníků“: „dej blbci funkci a vymyslí lejstro“ je nesmrtelný. A že těch funkcí máme přehršel.  

Žádný strom však neroste do nebe a nic netrvá věčně. Tak je stále naděje, že jednou bude líp.      

 

Proč někoho stále baví prožívat peklo na zemi?  

Každý jsme jinak „nastaven“, máme jiné zkušenosti, jiné vlohy. Ten umí to a ten zas tohle, jak se zpívá 
ve známé písničce.   

Pochopil jsem, že jsou dvě zásadní úrovně pohledu na svět. Tu „spodní“ si dovolím nazvat destruktivní, 
neboť životu moc nepřeje, činí jej tragickým až zoufalým. 

Ta druhá (vyšší) úroveň je konstruktivní, kde je život snesitelný až „božský“.  Tuto úroveň lze dále 
rozdělit na tři podúrovně. Nejníž je taková přechodná úroveň „střídavě oblačno“, následuje zlatý střed: 
rovnováha, která přináší již vyrovnaný a smysluplný život. Nejvýše je „ráj na zemi“, této „mistrovské“ 
úrovně ale dosáhne málokdo.  

Mezi destruktivním a konstruktivním přístupem k životu vzniká bariéra nepochopení. Lidé, kteří žijí svůj 
život v té úrovni „přechodu“ či „rovnováhy“, obvykle nechápou ty lidi, prožívající své „peklo na zemi“ 
a naopak.   

Život je přece plný „slastí i strastí“, přičemž každý pochopitelně máme raději ty „slasti“. Ovšem nebýt 
strastí, asi bychom si ty slasti tak neužili. 

Jsou však lidé, kteří své životy žijí pod vlivem strachu, smutku a jiných negativních pocitů. Tím tíhnou i 
k nenávisti a závisti. Nevědí si s životem rady, nemají žádnou sebeúctu, sebevědomí.  
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Dokáží „ničit“ život sobě i okolí. Jsou v roli oběti, život vidí jako utrpení, mohou být i agresivní vůči sobě 
či vůči druhým. Jsou nešťastní a obvykle velmi dobře manipulovatelní, často propadají závislosti (na 
drogách vč. léků, na jiných lidech). 

Lidé, co prožívají „peklo“ na zemi, obvykle vidí svět jako zlý, nepřející. Upadají do úzkostných depresí, 
mohou být frustrovaní, že se jim nedaří, snadněji si nechají „vymýt mozek“, snadněji se stanou fanatiky.  

Odpovědnost za svůj život přenechávají jiným a vždy najdou nějakého „viníka“, který za jejich stav a 
špatné pocity může. Viníkem může být kdokoliv a cokoliv, třeba „nedokonalý“ vzhled a tak mnozí plní 
ordinace plastických chirurgů.  

Kam až tato „posedlost“ může zajít, nám ukazují senzace chtivá média. Dívka, co si nechala voperovat 
třetí prso a chlapec, co se nechává přeoperovat na mimozemšťana. Globální (bulvární) síť jim dopřeje 
„patnáct minut slávy“. Docela děs. Byť něco takového devět lékařů odmítne, desátý to za prachy udělá. 
Potřeba zalíbit se druhým vede i k dalším „hrůzám“: extrémní vyhublosti na jedné straně, na druhé 
straně až k morbidní obezitě. 

Protože platí zákon přitažlivosti, obvykle si tito lidé do života přitáhnou podobné typy a tak se utvrzují 
ve své „pravdě“ a pohledu na život. Vznikají tak „kluby spřízněných duší“, aniž to ty duše tuší.  

To platí obecně a je to vidět i zde na blogu, kdo si co či koho v tom nepřeberném množství pisálků a 
čtenářů k sobě přitáhne a kým a čím je přitahován.  

Máme to jako lidi nějak zakódováno a často jednáme na základě rčení „podle sebe soudím tebe“. 
Máme svou představu a očekávání, jak se ten druhý má zachovat a obvykle umíme „dobře poradit“. 
Jenže každá rada je subjektivní a řídit se radami druhých většinou nikam nevede. 

Každý si musí najít svou cestu, která mu vyhovuje. Mělo by to být něco, co člověku přináší radost, co je 
v souladu s jeho „vnitřním nastavením“, s přáním jeho duše, chcete-li. Pak je možné být vyrovnaný, 
spokojený a šťastný, protože konečně takový člověk našel „klid v duši“ a to se jistě projeví i na jeho 
zdraví. 

Mně pomohla k vyrovnanějšímu a spokojenému životu (znovu)nalezená sebeúcta, větší podíl žití 
v přítomnosti a dělání toho, co mám rád. Tím jsem se zbavil zbytečného (paralyzujícího) strachu, získal 
více odvahy, nepitvám se v minulosti a nebojím se budoucnosti. Své hraje také láska, humor, smích.  

Díky tomu opravdu nemusím některé věci vůbec řešit. Řeším jen to, co mohu nějak ovlivnit a co zrovna 
vyžaduje situace. A pak je všechno v pohodě (tedy z mého pohledu). 

 

Temný včerejšek a šťastný zítřek 

Kam se nám ztratil dnešek? Dnešek jakoby nebyl. Přitom včerejšek nemusel být temný a zítřek nemusí 
být šťastný. 

Jedno je však jisté. Včerejšek už byl. Nějak jsme ho prožili, každý tak nějak po svém. Někdo radostně, 
někdo smutně. Nebo třeba i obojí zároveň. Byly chvíle šťastné i nešťastné. Tak to prostě je. Ale je to už 
za námi, je to skončené.  

Oproti tomu zítřek ještě nezačal. Do zítřka vkládáme své naděje i obavy. Tak zítra začnu (hubnout, učit 
se cizí jazyk, konečně oslovím tu krásku, co denně potkávám…). Tak si projektujeme, co všechno 
uděláme. Ale až zítra. Nebo třeba zítra musím odevzdat nějaký úkol a už dopředu mám obavy, co na to 
řekne šéf. Bude spokojen či mi to „otluče“ o hlavu? Když mám před sebou něco nepříjemného, 
představuji si, zda a jak to zvládnu. Často odkládáme rozhodnutí na zítřek. Tak řešíme teď to, co se 
stalo včera (měl jsem se zachovat jinak, neměl jsem to slibovat) a to co se (asi) stane zítra.   

Nějak přitom zapomeneme na dnešek a tak si ho ani neužijeme. Je to obehraná písnička, přitom zítra 
nemusí (pro nás) vůbec nastat a může být všechno úplně jinak, než si zrovna představujeme. 
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Žít v přítomném okamžiku je jednoduché, ale zároveň strašně složité. Znamená to jediné, věnovat 
něčemu pozornost právě teď. Tomu, co se právě děje, tomu, co právě dělám.  

Když se např. partnerský pár miluje (souloží), tak se miluje a užívá si to. Nemá co přitom řešit účetní 
uzávěrku, chyby v daňovém přiznání, přípravu do zaměstnání, či „nedejbože“ politiku. Všemu tomu se 
lidé mohou (a jistě i budou) věnovat jindy a dají tomu svoji pozornost právě tehdy, kdy to bude potřeba. 

Funguje to. Aspoň u mne ano. Čím víc žiju přítomností, tím jsem šťastnější. Protože okamžiky štěstí a 
radosti přichází vždy v „přítomnosti“. Když tomu je člověk (duchem) přítomen.  

Pokud jste duchem nepřítomni a myslíte na něco „důležitého“, co už se stalo, nebo se teprve stane, 
pak zpravidla ten šťastný okamžik propásnete.  

Jistě, všichni máme nějaké plány, termíny, záznamy v diáři a věnujeme pozornost přípravě na setkání, 
pracovním úkolům a schůzkám. Tomu se asi nikdo nedokáže vyhnout a na plánování, motivaci a přáních 
není nic špatného. 

Jen je třeba (pro naši pohodu) aspoň nějaký čas být přítomen prožívání a vychutnat si okamžik svého 
štěstí. Tak hodně štěstí, když je údajně (jak jsem se včera dozvěděl) dneska „Den štěstí“ a také začíná 
astronomické jaro. 

 

Každá mince má dvě strany 

To snad každý ví, že mince má rub a líc. Máme zažité, že když si házíme mincí, aby nás „rozsoudila“, 
jeden si vezme „pannu“, druhý „orla“. Hodíme minci a pak čekáme, jak dopadne a kdo vyhraje.  

Vyhrává ten, jehož strana mince zůstane nahoře. Teď si představte člověka, co bude tvrdit, že na minci 
je vyobrazena „panna“. Má pravdu, ale jen částečnou, protože na minci je i „orel“.  

Když bude tvrdit, že na minci je jen „panna“, v podstatě lže, ale je přesvědčen, že má pravdu. Je to však 
jen jeho úhel pohledu a možná i zkušenost, nikdy neviděl minci z druhé strany.  

Vím, je to přitažené za vlasy, ale budu pokračovat. Druhý člověk bude přesvědčovat toho prvního, že 
pravdu nemá, že na minci je jen „orel“. A jak to celé dopadne? To je různé, jeden může ustoupit, druhý 
vyhrát, nebo se oba tomu zasmějí a každý si nechá tu svou pravdu a řeknou si, že není důležité, jestli 
je tam panna nebo orel, hlavně že se za minci dá něco koupit. 

V horším případě se mohou kvůli své „pravdě“ poprat (někdo dokáže i zabít), ale také mohou minci 
„postavit“, podívat se na ní z obou stran a zjistit, že oba měli svou část pravdy a že ten druhý mohl 
jejich pravdu vidět jako lež. 

S tou mincí to (asi) každý chápe. Ovšem v diskusi, kdy jde o názory a úhly pohledu, převažuje hájení, 
hádání a (někdy i ostrá) argumentace či dokonce přesvědčování. Proč? 

Vždyť jestli existuje názor, existuje i opačný názor. Každý máme nějakou svou pravdu a můžeme si ji 
vzájemně respektovat, předpokládá to, že oba se nadto dokážeme povznést a podívat se na věc 
z nadhledu a jak se říká v klidu a míru se rozejít, ne si dát do držky. Říká se tomu dialog a vzájemný 
respekt. 

Pokud je z jedné strany veden jen monolog a vnucování (silou, strachem) a není vůle se dohodnout, 
pak je asi lepší odejít a nechat být. Případně, když není zbytí a je to nutné, tak se bránit. Zvolit 
adekvátní, tj. přiměřený způsob obrany. Těžko něco rychle vymyslet, ale dá se naopak „vypnout“ rozum 
a přejít na „pud sebezáchovy“ a tento „automat“ si nějak poradí. Jde o ten „ještěrčí“ mozek, který 
v mžiku vyhodnotí, zda je lepší útěk nebo útok.   

Myslím si, že ve výhodě je zejména ten, kdo dokáže udělat něco pro druhou stranu neočekávaného. 
Dokonale překvapit, zaskočit. Pak i šachista, znalý několika tahů dopředu je zmaten a najednou neví, 
co má dělat, co na to říct.  
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Můžeme se třeba začít nezadržitelně smát, protože nakonec většina takovýchto nedorozumění je 
vlastně k smíchu (nebo k pláči). Ovšem smích je lepší. 

Někdy je lepší mlčet. Prý je to moudřejší. Avšak i mlčením se dá říct všechno. 

 

Muž a žena, aneb rozum a cit 

Muž a žena se vzájemně doplňují. Mužovou doménou je rozum a síla, ženinou je srdce, cit. Muž více 
používá levou hemisféru mozku, žena pravou. 

Muž odpradávna býval živitel, ochranitel. Chlap a otec. Žena vytvářela harmonický domov a pečovala 
o své nejbližší. Milenka, manželka, matka. Tak je to přirozené. 

Muži a ženy jsou protiklady, ale spolu dokáží (ne všichni samozřejmě) vytvořit harmonický celek, 
rovnovážný stav a vztah.  

Proč tedy dnes chtějí některé ženy hrát mužskou roli? Tedy být silné a rozumné až se stávají bezcitnými. 
A tak, aby se to vyrovnalo, z některých mužů se naopak stávají „cíťové“, citliví, zženštilí, sice chápající, 
ale jinak „nemužní“ jedinci.  

Vousatý drsňák byl nahrazen bohatým lumbersexuálem, co navštěvuje barbershopy, aby svůj vous 
neustále zušlechťoval. Anebo jemným hipsterem, co v čajovně usrkává šálek svého zeleného čaje. Ten 
drsňák už je vzácný, snad na Šumavě mezi dřevorubci by se jich ještě pár našlo. 

Každý muž má v sobě „kousek ženy“ a každá žena „kousek muže“. Právě proto, aby se vzájemně 
dokázali pochopit, tj. být trochu stejní, ale stejně důležité je být rozdílní, aby se dokázali (jako opačné 
magnety) přitáhnout a milovat. A tak spolu mohou žena a muž vytvořit pár. Ten pár, který představuje 
tu nejmenší částečku „jednoty v různosti“, která se dá (s láskou) jaksi šířit dál v rámci rodiny, širší 
rodiny, obce, národa až k celému lidstvu.  

To je samozřejmě ideál, ke kterému bychom měli přirozeně směřovat. Jenže dá se k tomu ideálu dojít, 
když se mužská a ženská role obrátí, když se „sjednocení“ nebuduje od „základů“, ale „od střechy“? 
Když se k ideálu nesměřuje trpělivě se vzájemným respektem k těm, co nestíhají jít tak rychle?  

Dokonce existují i ti, co tam z nějakého důvodu jít nechtějí a také ti, co upozorňují, že se stavba bez 
dobrých základů zhroutí. Jenže právě takoví tomu skvělému ideálu a vytčenému cíli brání a je třeba se 
s nimi vypořádat.  

Je správné pomáhat slabším, solidarita a soucítění jsou přece lidsky přirozené vlastnosti a projeví se 
zejména při katastrofách. Proč se nám ale vnucuje „nepřirozenost“? Přes „práva menšin“ se přijímají 
zákony, které většinovou populaci „kriminalizují“. Proč se to asi děje? Aby se ta většina dala lépe 
ovládat, když kdokoliv, kdykoliv a kdekoliv může být za cokoliv obviněn? To má svou logiku.    

Také ti, co mají svůj „středověký ideál“, a chtějí ho vnutit všem, jsou vítáni. To proto, že „silné ženy“ 
jsou omámeny „silnými muži“ a „slabí muži“ si zase troufnou jen na „slabé ženy“? Jinak si neumím (z 
mého pohledu) tento sebevražedný proces vysvětlit. 

Nakonec zvítězí přirozenost. Resp. příroda vždy zvítězí a má na to dostatek času. Zvítězí i život, jen 
možná bude pokračovat v jiné formě. Bude to forma „člověčí“?  

Určitě bude „božská“, jen možná sám Bůh přehodnotí své předchozí rozhodnutí a stvoří k obrazu 
svému někoho jiného. 

 

Když se „náboženství“ vnucuje  

Jeden takový „smutnoblog“, který se drží nitky naděje, že až spojíme protiklady, tak bude líp. Ono to 
funguje, jen jsme na to zapomněli. Takový muž a žena, co spolu dokáží stvořit, když se milují a co vše 
dokáží rozbít, když se nenávidí. 



11 
 

Čtyři světová náboženství (křesťanství, islám, budhismus a hinduismus) mají (údajně) stejný základ. 
Snad je spojuje naděje, víra a láska. Ale zároveň v sobě mají prvky „ovládacího systému“, který lidmi 
manipuluje ve smyslu „rozděl a panuj!“ Staví tak lidi proti sobě a vštěpuje jim základní myšlenku: zde 
je tvůj nepřítel a ten může za všechno tvé trápení. Dobře se manipuluje především strachem a úrodnou 
půdou pro šíření nenávisti a závisti jsou pocity křivdy, viny a studu. Role trpící oběti.  

Výše byla uvedena náboženství definovaná, která mají ještě své další podskupiny. Nevyznám se v tom, 
tak to nechci rozebírat. Ať si to řeší teologové a religionisté a zájemci, nechť si to najdou. 

Tématem článku je „náboženství“ (v uvozovkách), což by se dalo (snad) definovat jako „zbožštění idey, 
idolu či ideálu“, příp. to lze zahrnout i pod pojem „ideologie“. Do takové skupiny pak mohu zařadit i 
ateismus, materialismus, komunismus i konzumismus, zkrátka jakýkoliv „-ismus“ i tzv. náboženské 
sekty. 

Máme tu širokou škálu „náboženství“, každý si může vybrat, co chce. A žít, jak uzná za vhodné. Jako 
děti přebíráme vzory svých rodičů a tak se nenásilně (aspoň zpočátku) seznamujeme s jejich 
„náboženstvím“, resp. životním stylem, postoji a názory. V mnohých lidských společnostech jde i o 
náboženství skutečná a někde se tomu ani nedá vyhnout, ani z toho uhnout. V naší sekulární 
společnosti je to opravdu různorodé, snad jen, že jsme součástí křesťanského civilizačního okruhu a lze 
tedy najít určitý společný základ (aspoň to desatero).  

Budhismus a hinduismus jsou náboženství založená na „Bohu uvnitř“. Islám se v současnosti prosazuje 
jako „státoprávní“ náboženství (takže je to zároveň politicko-ideologický systém) a v jeho rozpínání mu 
bránily dosud sekulární státy, často autokratické. Cesta k liberální demokracii byl (asi) dobrý úmysl, ale 
víme, v co se to zvrtlo a jaké problémy z toho jsou. Z jiného úhlu pohledu mohlo jít i o záměr. Také na 
uprchlické krizi vidíme, jak je (jako EU) spíš neumíme (příp. ani nechceme) řešit. 

Všechna náboženství mají své rituály, učení, modlitby, některé i meditace. Pokud je všechny 
„sjednotím“, pak jako „společné minimum“ mi z toho vychází, že člověk by se měl dívat jak do sebe, 
tak kolem sebe. Žít a nechat žít. Pak jen zbývá si odpovědět na otázku: „co mám dělat, když mě někdo 
nechce nechat žít, jak bych chtěl?“ A najít pro sebe vhodnou odpověď a podle toho konat. 

Náboženství i „náboženství“ může člověku pomoci, být mu tou oporou, ale i otrokářem a 
manipulátorem. Záleží, zda člověk inklinuje více ke svobodě a nezávislosti, či k poddajnosti a závislosti. 

Frustrovaným lidem se dobře poslouchá, že oni za nic nemohou, že mají zlý osud a že, když si to vyřídí 
se svým nepřítelem, všechna trápení odejdou. Že trpět je „boží záměr“, že je třeba se boha bát, neb 
nás může potrestat, tak je nám slíben posmrtný ráj, či peklo, pokud se nebudeme chovat v souladu s 
příkazy či doporučeními náboženství. 

A tak se na jedné straně pořádají „nájezdy na nevěřící psy“ a na druhé jsou formou „kulturního boje 
proti nenávisti“ veřejně pranýřováni (až umlčováni) ti, jež si dovolí mít jiný názor a ještě ho drze veřejně 
hlásat. Což jsou vlastně také „nevěřící psi“, jen to „náboženství“ je odlišné.  

Jo, když se někam ztratí láska a naděje (spolu s nimi pokora, vděčnost, respekt k druhému, úcta 
k životu, čestné jednání, poctivost a smysl pro humor) a zůstane jen víra jako přesvědčení o své 
výjimečnosti, jediné možné pravdě, pak je zaděláno na průšvih.  

Celkem jde o hovno, pokud ty jednotlivé strany (přirozené rozmanitosti) neovládnou fanatici, kteří to 
„svoje“ druhým násilně vnucují, to pak jde v mnohých případech i o život či holé přežití. 

 

Pracovat, když chci a hlavně dělat to, co mě baví 

Kdo by si to nepřál? Jenže si to většinou nikdo nedopřeje. A pokud ano, jedná se o krátká období 
dovolené nebo „mladé penze“. Výjimkou jsou „volné nohy“, spokojené „osvč“ a ti, co se ve svém 
povolání skutečně našli. 
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Chodíme do práce, protože jsme tak naučení, máme vštípeno, že se nejdřív máme vypořádat 
s povinnostmi a pak je na řadě zábava. Takže nejdřív si splníme své pracovní povinnosti a pak se bavíme 
dle svého.  

Šťasten ten, jehož povinností je zároveň zábava. Takový člověk má práci za svého koníčka, resp. dokáže 
se svým koníčkem uživit. Když něco dělá člověk rád, se zaujetím, je ochotný se dále učit a získávat nové 
zkušenosti. Nemarní čas. Dalo by se říci, že takový člověk tvoří s láskou. Je jedno co tvoří, ale ví, že mu 
to přináší uspokojení.  

Mnoho z nás se však živí něčím jiným, než tím, co máme a děláme rádi. Protože si vyděláváme někde 
jinde, nemáme na to, co nás baví tolik času. Jinde (tedy v práci „živitelce“) člověk plní úkoly, příkazy, 
občas mu ani nedávají smysl. Uspokojení cítí tak akorát nad výplatní páskou, protože, kromě toho, že 
neumře hlady, si ještě může dovolit „pustit nějaký ten chlup“ do svého hobby. Většinou to není tak zlé, 
neboť svět není černo-bílý, ale barevný a tak občas v té práci „živitelce“ najdeme i to uspokojení 
z vlastní práce. 

Přesto se stává, že přijde doba, kdy člověk tak nějak cítí, že by chtěl práci změnit, že to uspokojení stává 
se menším a menším. Jenže stále je tu ta obava, co budu dělat? Jak se uživím? Psaním blogů těžko, 
učení a zahradničení už nějakou naději dává. Jenže už mám věk, nechci dělat kariéru pro kariéru, nechci 
už nikomu nic dokazovat. Chci hlavně v klidu žít, být a na ten život mít. Abych neumíral hlady a měl svůj 
rozpočet aspoň vyrovnaný, lépe mírně přebytkový. Zkrátka akorát přiměřený. Nedostatek není dobrý 
a nadbytek už také přináší víc starostí, než radostí. Strýček Skrblík nejsem, takže nějaký neúměrný 
finanční nadbytek k životu nepotřebuji a plavu rád ve vodě.  

A s tímhle pohledem na svět se mám ucházet někde o místo, kde hlavně hledají mladé, vytěžitelné 
lidské zdroje? Tak setrvávám na místě a říkám si, že trpělivost růže přináší. 

Nakonec to nechám koňovi a snažím se žít tak, jak chci aspoň v době svého volna. Takže baterky dobiju 
a jsem připraven další dny v práci přežít. Pak se najednou objeví příležitost. 

Mám tendenci ji zprvu odmítnout, tomu nerozumím, zahodil bych vše, co jsem se naučil, co umím a 
znám. Při této práci svoji odbornost nevyužiji. Pak nad tím přemýšlím, píšu si pro a proti. A ptám se, 
proč bych se nemohl ještě teď naučit něco nového, pro mě neznámého? Mohu využít své dovednosti 
v komunikaci, najít spolehlivý tým a dělat něco, co mi dává větší smysl.  

Přichází úleva v tom, že mohu to „staré“, co mi již tolik nevyhovuje s klidem opustit. Mám vystřídat 
člověka, který na tom místě byl dlouhou dobu a ještě s novým týmem lidí. Vím to půl roku dopředu.  

Jsem netrpělivý, protože už bych tady rád skončil, ale ještě nemohu začít jinde. Učím se trpělivosti a 
zároveň žít přítomností. Svádím „boj“ se svými představami, myšlenkami, obavami, předsudky. Říkám 
si, tohle už snad nemusím řešit, ale opak je pravdou. Nikdo to za mne neudělá a jsem za to i slušně 
placen. Prostě musím zatnout zuby, a ikdyž se mi do toho moc nechce, udělat to.  

Zároveň to chce začít se připravovat na změnu, shánět informace, komunikovat s těmi, s nimiž budu 
pracovat. Vypadá to nalinkovaně, jako optimistická perspektiva, ale vše ještě může být jinak. Vždyť kdo 
ví, co bude zítra.    

 

Něco ze společnosti a politiky 

 

Děti kapitána Granta 

Dalo by se říci, že je doba dětí kpt. Granta, tj. těch, co číhají na granty, umí v tom chodit a zpracovat 
působivý projekt. Nejlépe na téma sociálního začleňování, multikulturní výchovy či genderové 
spravedlnosti. 
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Jsou mladí a neklidní. Většinové obyvatelstvo často nechápe ten krásný pokrokový svět. Svět postavený 
z grantů. Jenže ty granty jsou ze zdaněné práce obyčejných lidí, kteří vytváří nějaké směnitelné a 
smysluplné hodnoty, tj. zboží a služby.  

Jistě, některé tzv. „tvrdé“ granty přináší zlepšení kvality života v českých městech a obcích, jsou to 
většinou projekty podporující rozvoj místní a regionální infrastruktury. Jako nové ulice, chodníky, 
cyklostezky, silnice, rekonstruované železnice, opravené památky, hřiště, parky apod. Šlo by to asi i bez 
grantů, nejspíš i levněji, ale rozhodně pomaleji. A něco by se vůbec ani nevymyslelo. Nutno ale uznat, 
že mnohé se povedlo a mělo smysl. Smysl také vidím v grantové podpoře vědy a výzkumu (ovšem ne 
ve všem). 

Avšak „měkké“ projekty, to je jiná káva. Vzdělávat a školit, tvořit performance. Dělat to, co málokdo 
potřebuje (kromě vlastních realizátorů projektu). Nebo to, co chce za své peníze nějaký filantrop, např. 
„proslulý“ George Soros. Tak jeho „děti“ v dobré víře „páchají dobro“. Že by ovšem výsledkem bylo 
nějaké všeobecné dobro, to si dovolím pochybovat. Možná to největší dobro přijde, až Sorosovi a jemu 
podobným, dojdou peníze. Až ty granty vyschnou.  

Vládní krize končí. Svým způsobem je to škoda. Je to (zdá se) jediná metoda, jak na chvíli zastavit či 
alespoň zpomalit rozjetá kola byrokratické mašinérie a takto vynucenou neprodukcí nových nařízení 
lidem chvilku neškodit.  

Naštěstí před volbami se moc neúřaduje, protože se dělá kampaň. Pak nás všechny poměrně brzy čekají 
prázdniny, takže si všichni odpočineme.  

Po odpočinku se rozjede závěrečná fáze kampaně, pak si to hodíme do urny a vítězní politici budou 
nějakou dobu skládat "puzzle" nové vlády. A po celou tu dobu se nebude tak horlivě byrokraticky 
vládnout. A to je dobré, ne?  

 

Skleníkové děti 

Pěstovali byste své děti ve skleníku? Určitě ne, přesto obrazně řečeno mnoho rodičů takový „skleník“ 
svým dětem vytváří. Pod vlivem rozumu, strachu, příruček a odborných či babských rad. 

Nemám nic proti alternativě, dokonce ani proti tzv. „nevýchově“ (tam hraje roli vzájemný respekt, 
partnerský vztah rodič-dítě, svoboda a odpovědnost, dítě se učí od rodičů, ale zároveň je jim učitelem). 
Jsem velkým zastáncem přirozenosti. Na otázku „jak jste vychovali své děti?“ mohu odpovědět „asi 
dobře“. Dokáží se s námi jako mladí dospělí bavit, dokáží nás mile překvapit. Žijí si však po svém. 

„Jak jste to dokázali?“ Na to odpovědět neumím, resp. mohu jen říct, co a jak jsme dělali. Hráli si s nimi, 
četli a vyprávěli pohádky, vytvořili domov, který nebyl „zlatou klecí“, kde nebylo vždy perfektně 
uklizeno, ale sídlila v něm láska, otevřenost a důvěra. Dětem jsme dali určitý prostor pro jejich 
seberealizaci, avšak určili jsme jim i hranice. Měly svůj díl svobody a nezávislosti, tj. poskytli jsme jim 
důvěru, ale oplátkou po nich chtěli odpovědnost. Nechali je získávat vlastní zkušenosti (tzv. „nabít si 
hubu“) a nekoupili jsme jim vše, co si zamanuly. 

Když nepomohla domluva, někdy přišlo na řadu i plácnutí přes zadek. Ne vždy jsme se shodli, co 
maminka zakázala, tatínek povolil, či naopak. Ale tím se člověk učí, jak děti, tak rodiče.  

Narazil jsem i na rozhovor se známým psychiatrem Cyrilem Höschlem, který (spolu)vychoval tři děti. 
Sám říkal, že by si netroufl nikomu radit, jak vychovávat děti. Každé je jiné, má jiné potřeby, jinak vnímá 
svět. Nelze uplatnit stejný přístup pro všechny. 

V přírodě zvířecí matky vědí, co mají dělat, co jejich mládě vyžaduje. Lidské maminky to také věděly, 
ale nějak to zapomněly. Maminky se dnes bojí vychovávat své děti intuitivně, zkrátka vycítit, co dítě 
chce, co potřebuje. Vzdělávají se a aplikují rady odborníků a máme tu „kult dítěte“, z dítěte musí vyrůst 
osobnost a my (dokonalé vzdělané matky) ji z něj „vytesáme“, ať se mu to líbí, či ne.  
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Na základě maminčiných představ má z dítěte vyrůst sebevědomý, samostatný, cílevědomý a 
odpovědný mladý člověk. A místo něho tu je nesamostatný, rozmazlený a líný fracek, který se mamince 
ke stáru za tu péči „odvděčí“. Kde udělaly soudružky maminky chybu?  

Pokud si maminky „pěstují děti ve skleníku“, zametají jim cestičku, všude je doprovází, mají je pod 
neustálou kontrolou, mají o ně takový strach, že jim nedovolí samostatný (nehlídaný) pohyb, rozmazlují 
je, nechají tak „osobnost“ dítěte vyrůst až „do nebes“. Ovšem místo ráje nastává spíš peklo. 

Některým dětem je ve „skleníku“ tak dobře, že z něho nechtějí vylézt, některé děti naopak, když 
vyrostou, tak se snaží ze „skleníku“ co nejdřív utéct, protože další pobyt je pro ně nesnesitelný.  

Než vychovávat děti dle Příručky jediné správné (moderní a pokrokové) metody výchovy, je lepší tápat, 
dělat i chyby, a děti milovat a respektovat. Lásku děti vycítí a později ocení. Takový je přirozený běh 
věcí. 

Naopak pěstování kultu dítěte a politické korektnosti jsou sice záležitosti módní (pokrokové?), ale 
v každém případě nepřirozené. 

 

Zajímavá shoda, aneb není podvod jako podvod 

Shodou okolností jsem v jeden den (snad v pondělí 23. 1. 2017) narazil na zajímavé téma, rozebírané 
z různých úhlů pohledu. Týkalo se dnes tolik oblíbených selfie.  

V tomto ohledu jsem nepolíben a tak z jednoho úhlu pohledu nemusím mít strach, z druhého, nevím, 
co si v budoucnu počnu. 

V Deníku E15 jsem se ráno dočetl o tom, že Evropská komise (dále EK) chystá Evropskou směrnici, která 
zavede povinnost k platbě na internetu a později i výběru z bankomatu používat k identifikaci buď otisk 
prstu nebo selfie. Řeknete si: takových opatření už tu bylo, zase Velký bratr zvyšuje svůj vliv na naše 
životy. Mnozí zatleskají, jiní budou brblat a život půjde dál. 

A pak večer (tuším na Primě) vidím reportáž, jak podvodníci dokáží zneužít selfie se zvednutými dvěma 
prsty. Prsty si dokáží přiblížit a vyrobit z nich falešný „pravý“ otisk prstu a ten zneužít. V podstatě Vám 
mohou sebrat identitu a Vaším „jménem“ páchat cokoliv, třeba Vám i vyluxovat účet. 

Tak se mi to spojilo. Docela hrůza. A přišla otázka: inspiruje se EK podvodníky nebo naopak? Když si 
odpovíte, zjistíte, že to je jedno. Vlastně není, protože není podvod jako podvod. Zatímco v jednom 
případě to je podvod, v druhém už to je opatření na ochranu bezpečnosti proti podvodu. Jistě, všechno 
lze zneužít, když se chce. 

Podvodník musí umět uvěřitelně lhát, protože jeho cílem je krádež. Co je cílem EK v případě této 
směrnice? Ušlechtilý čin? Nebo je to lež prodávaná jako „Velké dobro“ a jde tak o sofistikovanou krádež 
za bílého dne? Minimálně o krádež další části osobní svobody jde jistě. Ve jménu bezpečnosti a pohodlí. 

Jestliže bych v případě Czechxitu před nedávnem ještě váhal, dnes mám jasno. Nicméně si myslím, že 
žádné referendum u nás nebude. Ale náladu společnosti a přístup k EU (EK) jistě ukáží volby do 
Evropského parlamentu. Kolik procent Čechů se dá zlákat?  

Je to ještě daleko a osobně to teď nemusím řešit. A kdo ví, co bude s EU za rok, dva, tři… 

 

Zjednodušme to! 

To bylo volební heslo ODS do loňských krajských voleb. Přiznávám, líbí se mi. Systém je příliš složitý, 
příliš zbyrokratizovaný, centralizovaný, zregulovaný a nepřirozený. Svým způsobem „zabíjí“ svobodu a 
odpovědnost za život a šíří strach. 
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Tvrdí-li někdo, že více právních předpisů znamená více spravedlnosti a že je to cesta k nějakému řádu 
a pořádku, nemohu s ním souhlasit. Přebujelé předpisy vytváří chaos, zmatek a jednoznačně vedou 
k nespravedlnosti, rozsudky různých soudních instancí se v podobných záležitostech naprosto liší.   

Nejsem právník, ale zdravý rozum a cit mi velí, že právní stát nevzniká tím, že vymyslíme více pravidel, 
která měníme častěji než ponožky. Takto se do hry vnese jen právní zmatek, který generuje jen potřebu 
mít více právníků, protože se v tom žádný laik už nevyzná.  

A tak se dá na jedné straně s nepohodlným člověkem, který zavedený „právnický“ stát nějakým 
způsobem ohrožuje, smýkat jak s hadrem a nespravedlivě ho odsoudit a poškodit. Nebo na druhé 
straně v podstatě usvědčeného zločince taktéž nespravedlivě vysekat právnickými kličkami a zajistit 
mu, že se vyhne trestu. Říká se, že spravedlnost je slepá, a naopak, že boží mlýny melou pomalu ale 
jistě. 

Chtělo by to opravdu zjednodušit. Heslo je dobré, není těžké vysvětlit důvody, proč to chtít zjednodušit. 
Mnohem horší je, vědět jak na to a nejhorší je vlastní realizace, protože se nutně narazí na odpor těch, 
co jim ten chaos vyhovuje. Přece musíme tu legislativu přijímat a měnit, jsme v EU a dostáváme dotace.  

Chce to velkou odvahu: být v EU a zároveň odmítnout nesmysly i za cenu toho, že dotace nebudou. 
Kdyby se systém dotací podařilo „odparazitovat“, vyšlo by to daňové poplatníky levněji. Proto se mi 
líbí Paretovo pravidlo 80:20 (obecně lze Paretovo pravidlo vyjádřit tak, že 20 % příčin způsobuje 80 % 
výsledků). 

Představte si, že ve volbách nám nějaká strana nabídne odvážný projekt zjednodušení systému. Mám 
na mysli takovéto prohlášení: jdeme do Parlamentu proto, abychom nepřijímali zákony, ale naopak je 
rušili. Máme analýzu, že cca 80 % předpisů je zbytečných a pokud to snížíme na cca 20 % současného 
stavu, tj. dostaneme se na úroveň, která platila cca před 50-60 lety (možná víc, možná mnohem míň, 
nevím) a stabilizujeme to, tak se lidem určitě bude dýchat líp, protože nebudou „dušeni“ tolika 
předpisy. Pokud „zmizí“ předpisy, postupně zaniknou i na ně navázané úřady a byrokracie se sníží. 
Zároveň se zvýší morálka, tj. lidé budou (jednodušší a stabilnější) pravidla mnohem více ctít. 

Kdyby k tomu taková strana slíbila, že finanční prostředky nebude brát a přerozdělovat, ale nechá je 
tam, kde se tvoří a tím dá větší prostor (tj. svobodu a odpovědnost) regionům, má rozhodně můj hlas. 
Logicky by ještě mohla prohlásit, že se na centrální úrovni bude zabývat jen tím, co je na úrovni regionů 
neřešitelné a z centra řešit jen náš společný prostor a vztahy s ostatními zeměmi a národy. 

Uvidíme, zda k tomu ODS najde dost odvahy, nebo s tím přijdou Realisté Petra Robejška, který pracoval 
v týmu, kde se takto uvažovalo (spolu s ekonomem Pavlem Kohoutem). 

Když člověk jen pozoruje to, co se děje, zůstává v němém úžasu a přirozeně má obavy, neboť starý 
známý svět jde nejspíš do kopru. Asi proto, vnímáme i „vzpouru dětí“, které nechtějí žít tak, jako my, 
ale chtějí žít po svém. Co z toho vznikne, je otázkou.  

Určitě se svět mění a změní. Bude-li to „evolučním skokem“ či trpělivým střídáním několika generací, 
nevím. Připadá mi, že větší roli (v novém světě) bude hrát „duchovno“, seberealizace (práce bude 
radostná tvorba), sdílení místo vlastnění, spolupráce, návrat k přírodě, k rovnováze, přirozené morálce 
a přirozenosti, významnou roli budou hrát nové technologie a globální sítě.   

Migranti z Blízkého východu a severu Afriky nám sice škodí, ale jsou nám svým způsobem i užiteční. 
Jednak postupně demontují nákladný evropský sociální stát (který se urval z řetězu), a jednak nás 
rozpomínají na naše křesťanské kořeny a tradice. Učí nás na čem nelpět (konzumu a majetku) a naopak, 
co si chránit (naše kulturní a duchovní dědictví).  

Učí nás i soucítění a pomoci v nouzi těm, co ji potřebují a obezřetnosti před těmi, co se přišli jen mstít 
či plnit vojenský úkol a zneužít tak naši laskavosti. Těm je třeba ukázat, že v případě nutnosti se budeme 
i bránit. Prvním krokem naší obrany by měla být nevolba těch, kteří svoji hloupostí (nenasytností či 
záměrem) přispívají k chaosu a otvírají brány ideologii s naší kulturou neslučitelné.  
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Zároveň by to mohl být i krok poslední, nezapomínejme, že agresor (podobně jako oběť) je ovládán 
strachem a je v podstatě srab. Pokud ucítí odhodlání se mu postavit, raději odejde.  

Je to jedna velká příležitost. Tak se ji snažme nepromarnit. Neberme se tak vážně a pamatujme, že 
s úsměvem jde všechno líp a že humor nám (v české kotlině a moravském údolí) pomohl v těžkých 
časech přežít. Můžeme tomu všemu třeba ve volbách nasadit Korunu (českou). 

 

Končíme, nic novýho nerozjíždět!  

Prohlásil pan Smrtka v Cimrmanově jednoaktovce Vizionář (součást představení Posel z Liptákova). Tak 
se mi zdá, že spravedlivý pan Smrtka začíná obcházet některé „vznešené“ instituce u nás a připomíná, 
že už je čas pomalu skončit. 

Strach z konce už je někde doslova hmatatelný. Jo, ministr pro „multikulturní zbytečnosti“ Jiří 
Dienstbier už není ministrem a na jeho místo nastoupil jiný sekáč, pan Chvojka. Prý si posvítí na vládní 
projekt Hate Free Culture (dočetl jsem se v novinách). A když se vnese světlo do tmy, leccos ve tmě 
skryté je najednou vidět. 

Nyní je slyšet hlavně „hýkání“ proti Trumpovi, Putin (prozatím) zapomenut.  Vzpomněl jsem si na heslo: 
„raději se budu mýlit s Američany, než mít pravdu s Rusy“, co teď? Přebírají Američani díky Trumpovi 
„ruskou pravdu“? Nebo se mýlí právě teď a ti, co se tak rádi a statečně „mýlili“ s Obamou, se 
s Trumpem „mýlit“ odmítají? 

Když se zopákli prezidentské volby v Rakousku a vyhrál ten správný kandidát, jak to, že ta neuvědomělá 
a nevzdělaná lůza podporující „populistického xenofoba“ nešla svůj vztek projevit do ulic? Něco je asi 
špatně (nebo naopak dobře). 

Hroutí se snad civilizace či demokracie? Myslím, že ne. Že jen „političtí hulváti“ bourají nesmyslnou 
„politickou překorektnost“ a zpoza oceánu začíná vanout jiný vítr.  

Možná je to jen oddechový čas. Potřebujeme ty překotné změny vstřebat, trochu se zastavit a udělat 
pár kroků vzad, abychom mohli jít zase dopředu. Ale tak nějak nenuceně. Sami od sebe a sami za sebe. 

Co se vnucuje pod tlakem, pomocí různých zákazů a příkazů, to lidé tak vážně neberou, resp. berou to 
vážně jen ze strachu. Protože chtějí žít a mít klid. Přirozenou vlastností člověka je, že když mu je něco 
vnucováno a když je neustále ponižován, tak vzrůstá jeho odpor. S odporem sílí odvaha a ta překonává 
strach. Jen se nesmí zvrhnout do pomsty. Asi nám nezbude, než nechat svět vyrovnat do přirozené 
rovnováhy „zpátečnickými“ hulváty. 

Pan ministr Chvojka sice zastává zbytečný post, bude v něm působit jen krátce, ale může vykonat 
spoustu pozitivní práce. Pokud si posvítí i na další podporované organizace konání dobra, uvidíme pak, 
kdo je životaschopný, tj. kdo tu pravdu, lásku a pomoc v nouzi činí opravdu nezištně (jako své životní 
poslání) a kdo jen žvaní a plní „politické“ úkoly zadavatele (sponzora). 

Myslím si, že třeba takový „Člověk v tísni“ je organizace více prospěšná než škodící. Beru to tak, že 
pokud dostává peníze i od „problematického filantropa“ Sorose, musí se mu za to nějak odvděčit. Asi 
tak, jako za komunistů kapela vystoupila na Festivalu politické písně v Sokolově, nebo divadelníci uvedli 
hru pokrokového sovětského autora. Byla to „úlitba (vládnoucím) bohům“, aby měli klid a mohli hrát 
po svém. To se dá pochopit. 

Pokud mám pravdu, tak až vyschnou zdroje vyžadující „politickou“ aktivitu, „Člověk v tísni“ přežije, 
možná trochu zeštíhlí a dál bude vykonávat prospěšnou práci.  Ale „Evropským hodnotám“ Jakuba 
Jandy a již zmíněné „Hate Free Culture“ nevěřím, že by konali společensky prospěšnou práci.  

Už nic nového nerozjíždějte, zdroje pomalu začnou vysychat (aspoň doufám). 
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Jak decentralizovat a debyrokratizovat 

V džungli zákonů a předpisů se málokdo vyzná, zato (skoro) všichni dnes a denně porušujeme nějaký 
předpis, aniž si to vůbec uvědomujeme. Pravidel je přehršel a tudíž namísto pořádku a řádu vytvářejí 
chaos.  

Zajímavé je, že elity, jakožto nevědomí (či naopak uvědomělí) tvůrci chaosu nás přesvědčují, že nás 
před ním chrání a že je třeba více regulací. Místo, aby vládnoucí třída pružně reagovala na společenské 
problémy a potřeby, utahuje si smyčku kolem krku pře-regulací a pře-korektností až není vůbec 
schopna řešit cokoliv, kromě nezajímavých prkotin a dalšího omezování svobody. 

Život se nedá svázat do paragrafů, ale pomocí paragrafů lze svázat občanstvo do poslušného stáda, 
které se bude chovat tak, jak mu to tvůrci zákonů nařídí. 

Proto mě oslovují realisté Petra Robejška, kteří nabízí v politické soutěži něco jiného. Dokonce 
přiznávají, že změna je možná jen za porušení pravidel. Že je možné v džungli právních předpisů dělat 
zpočátku jen průseky.  

V souvislosti s tím, mne něco napadlo. V Česku se vládne „pragocentricky“, myslím tím, že se často 
vymyslí pravidlo, které je dobré pro Prahu a potažmo velká města a na venkově život spíše komplikuje. 
Je zde přes šest tisíc obcí a občas se celoplošně přijmou pravidla, která jsou vhodná pro stovku 
největších z nich a naopak ve velké většině malých obcí život komplikují, protože vytváří zbytečnou 
administrativní náročnost.  

Zatímco v Praze patří mezi témata Number One automobilová doprava a parkování, kriminalita a 
bezpečnost, v Horní Dolní to zpravidla bývá dostupnost služeb: udržíme v obci školu, obchod, poštu, 
nebo dopravní obslužnost, aby byla možnost se dostat ke službám, k lékaři, úřadům.   

Jak si představuji takový průsek předpisovou džunglí? Ústavní zákon má vyšší prioritu než zákon 
obyčejný a pokud by se podařilo přijmout ústavní zákon, který by zajistil decentralizaci některých úřadů 
z Prahy do regionů, návazně by to mohlo vést ke zkvalitnění práce úřadů a de-byrokratizaci. Zkrátka 
pracovník ministerstva zpravidla s humanitním nebo právním vzděláním od zeleného stolu v Praze 
neví, která bije.  

Představte si, že by se Ministerstvo průmyslu přestěhovalo za průmyslem do Ostravy a řešilo tak 
problémy přímo na místě. Pražanům by se nejspíš do Ostravy nechtělo, a tak by úřednická místa mohli 
obsadit ti, kteří mají zkušenosti přímo z průmyslu. A Ministerstvo zemědělství by mohlo na úrodnou 
Hanou, do Olomouce či Kroměříže. Ministerstvo kultury bych přemístil do historického Českého 
Krumlova, kde je hodně památek a problematická divadelní točna.  

Ministerstvo dopravy někam k D 1, v úvahu přichází Humpolec, nebo Jihlava. Generální ředitelství 
Českých drah by mohlo úřadovat v nějakém významném železničním uzlu, třeba v České Třebové. 

Agentura pro sociální začleňování by se mohla přestěhovat do Mostu spolu s Ministerstvem práce a 
sociálních věcí. Agentura ochrany přírody a krajiny např. do šumavské Kvildy. Ministerstvo pro životní 
prostředí by mohlo jít buď na Ostravsko, nebo do Severních Čech. 

Armáda ČR někam blízko Doupovských hor. Aby bylo uspokojeno Brno, mohlo by tam jít za Nejvyšším 
a Ústavním soudem Ministerstvo spravedlnosti. Snažil jsem se podělit všechny kraje, co by však zůstalo 
v hlavním městě Praze? Především Úřad vlády a ministerstva zahraničí, vnitra a obrany. 

Nevím co s ministerstvem zdravotnictví, školství a pro místní rozvoj. A možná jsem i na nějaké to 
ministerstvo zapomněl. Můžeme je ponechat v Praze, nebo zrušit, příp. poslat do krajů, na které se 
nedostalo. 

Vím, takové návrhy jsou realizovatelné spíš na úrovni osvíceného diktátora, než parlamentní 
demokracie. Ale nic mi (zatím) nebrání takové úvahy vymýšlet a třeba to někoho inspiruje a něco z toho 
zrealizuje.  
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Kde se nachází bod zlomu? 

Říká se, že se máme poučit z historie. Dějiny mají tendenci se opakovat a dějiny píší vítězové. Jsou 
teorie rozkvětu a pádu civilizací a vždy mají podobný základ.  

Postupný růst, odhodlání, expanze, dosažení blahobytu, následuje lenost, nízká reprodukce, 
preference zábavy a pád. Přišli ti odhodlaní, rozbili ještě nedávno slavnou a silnou říši (civilizaci), vzali 
si, co zbylo a začali od nuly zase budovat. Kde byl bod zlomu? Někteří tvrdí, že už v okamžiku dosažení 
blahobytu. Podle tohohle úhlu pohledu by to bylo s naší civilizací celkem jednoznačné. Dějiny nám 
takový scénář poskytují na příkladu říše římské. Ale třeba je všechno jinak, resp. můžeme čerpat i 
z jiných historických událostí.  

Žijeme v době „radikální nejistoty“ (to jsem si nevymyslel, to jsem slyšel z úst Václava Cílka), v době 
nějaké transformace. V době spousty hrozeb, ale zároveň příležitostí a naděje. V době, kdy někteří 
dokáží odhodit pouta svazujícího strachu, u jiných naopak skličující strach vzrůstá. Je opravdu doba, 
kdy to v mnoha lidech vře, kdy se to v nich doslova vaří, kdy se jim hroutí dosavadní jistoty. 

Strach má dvojí charakter, ten pozitivní je přirozený (pudový) a ochrání nás před neuváženými činy 
(neskočíme do propasti, nepodáme ruku medvědovi, apod.), pomáhá nám řešit přítomnou situaci, 
pomáhá nám přežít. Negativní strach je spíše o „šrotování naší mysli“, takovéto „co když se něco 
stane?, toho se bojím,…“ Může být i pozitivní, pokud najdeme motivaci a sílu ho překonat. Pokud se 
mu však poddáme, má to na nás účinky negativní, přímo destruktivní. 

Když se hroutí dosavadní jistoty, to samozřejmě v lidech vyvolává strach (u některých až děs) a je 
strašně jednoduché ty své děsy a běsy na někoho svést. Vždy se někdo najde. A místo pohledu do 
zrcadla a léčení strachu v sobě láskou, máme po ruce vhodné terče: manželku, otce, bratra, paní 
doktorku, souseda nebo třeba Zemana, Trumpa, Putina, Merkelovou, jiné cizí lidi,…zkrátka vždy se 
najde někdo, kdo za všechno může. 

Ale vraťme se k bodu zlomu. Kdy byl bod zlomu ve druhé světové válce? Když Hitler napadl Anglii a tam 
narazil na odhodlaného Churchilla? Po vylodění spojenců v Normandii? Nebo už když napadl Sovětský 
svaz? Vždyť tam se mu zpočátku docela dařilo a zlomilo se to až pak u Kurska, Stalingradu, před 
Moskvou? 

A co u nás? Např. v roce 1968 přinesla zlom (a obrat) okupace, chvíli ještě „pražské jaro“ doutnalo. Pak 
to po čase zkusil Jan Palach svou obětí vzkřísit. Nastoupila normalizace, přišla Charta 77. Už se vlastně 
připravoval další dějinný zlom. Kdy došlo na lámání chleba v případě Sovětského svazu a jeho satelitů? 
Zvolením a odhodláním Reagana? Lechem Walesou v Polsku? Či už smrtí Brežněva (a následně seriálem 
sovětských pohřbů), nebo až nástupem Gorbačova? 

A co dnes? Máme po Brexitu, zvolen je Trump (jsou to další body zlomu?), je mnoho lokálních konfliktů 
a krizí (prožívaných či odkládaných), zkrátka „radikální nejistota“. Většinou víme, co nechceme, víme, 
čeho se obáváme, ale nevíme, co dělat, jak to řešit. Nechat to být (Příroda, Bůh ví, co dělá), nebo vyvíjet 
nějakou aktivitu, bojovat?   

Nakonec je jedno, zda a kdy nadešel či ještě nenadešel bod zlomu. Člověk by měl být aktivní a něco 
dělat, něco na co přijde sám (co konkrétně jemu sedí) a co najde nejlépe ve svém srdci. Tam se skrývá 
láska, která přemůže strach. Zdravý rozum je důležitý, ale příliš intelektu je spíše na škodu. Taktéž příliš 
emocí a pocitů (zvláště těch negativních) ničemu nepomůže. Důležitá je rovnováha.  

Tak snad se pokusit o moudrý nadhled, přijmout realitu a řešit situace pokud možno s úsměvem a 
v přítomnosti (tady a teď). A do budoucna hledět s mírným optimismem, že nakonec dokážeme hrozbu 
přeměnit v příležitost. 
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Moje voličská rozpolcenost 

Asi jako každý, mám v sobě několik různých „já“.  Tak jsem je požádal, aby mi pomohli s mým jediným 
volebním hlasem. Byla z toho zajímavá diskuse v mé hlavě. 

Nejprve se přihlásilo mé „vypočítavé já“: „já bych vsadilo na vítěze. Tím nemůžeš nic zkazit, neztratíš 
hlas a půjdeš s proudem“. 

S tím ale ostatní „má já“ nesouhlasila. „Zaprodat se pro koblihu, to ne“, vypálilo svou moralitku mé 
„etické já“.  „A také nezapomeňte na to EET“ přihlásilo se mé „podnikavé já“. „To je zas jen buzerace a 
ztráta svobody“, přitakalo mé „svobodomyslné já“. 

Velící rozhodné já, které celou diskusi řídilo, se rozhodlo vrátit debatu na začátek. „Tak víme, že ANO 
ne, takže další diskuse jsou zbytečné. Prosím další návrhy“. 

Všechna má já mlčela a tak se osmělilo mé „recesistické já“ s monarchistickou Korunou českou. Na to 
se ozvalo mé „líné já“, že to je už stejné jako nevolit vůbec, což je stejně nejlepší. S tímto návrhem 
souhlasila ještě má další já, „zahradnické“ „přírodní“ a „cykloturistické“. 

Málem bylo rozhodnuto. „Rozumné já“ se přihlásilo s tím, že nevolit je nerozumné, že přece dá rozum 
ten voličský hlas nějak využít. A navrhlo volbu menšího zla. Jenže, co představuje menší zlo? Po delší 
diskusi to vyhrála ODS. Prošla sebereflexí, už to není tak nabubřelá strana, kmotři přešli jinam a 
v mnoha obcích a městech dokázala, že to „umí“, na druhou stranu v jiných obcích a městech, že to 
„neumí“, resp. umí (uměla?) jinak. 

Pak si vzpomnělo mé „konzervativní já“, že by se tradičně mohli zvolit lidovci jako „koule na noze“ 
a/nebo „spojovník“ mezi velkými a protichůdnými stranami. Jenže už to není, co bývalo. Navíc ty 
církevní restituce zamotaly mým já taky pěkně hlavu. Nadšeně pro ně bylo jen mé „etické já“, rozhodně 
proti mé „ateistické“, nejvíc zamotané to mělo „spravedlivé já“, protože se sice napraví jedna historická 
nespravedlnost, ale vzápětí vznikne nová nespravedlnost. Také mé „spiritualistické já“ s tím mělo 
problém, protože se sice hledalo, ale v katolické církvi se nenašlo. 

Pak se ozvalo mé „ekologické já“ s povzdechem, že Strana Zelených se zbláznila a bohužel nemá smysl 
ji dávat hlas. Podobně na tom bylo mé „sociální a solidární já“, protože vybírat mezi socialisty a 
komunisty se jim opravdu nechtělo. Mé „rebelské já“ by upřednostnilo Piráty.  

Mé „vlastenecké já“ má pro změnu potíže s Okamurou. „Optimistické já“ navrhlo Svobodné či Stranu 
zdravého rozumu.  

Po dlouhé debatě rozumných a logických argumentů výsledek žádný. V tu chvíli přišlo „realistické já“ 
s návrhem: „což takhle zkusit Realisty?“  

Od srdce se ozvalo tiché souhlasné a spokojené mručení. Je to naděje na změnu. Minimálně jsou jiní 
(než ty tzv. zavedené strany), s jejich představami a cíli souzní většina „mých já“.  A tak se mi rozjasnilo. 

 

Zeman, Putin, Merkelová – dobré nebo zlé? 

Politiku již moc nesleduji, nicméně nežiju-li v pustině a používám-li počítač, neumím se jí vyhnout. A 
tak se k ní čas od času vyjádřím z role pozorovatele.  

Dnes jsem se rozhodl podívat na tři politiky, kteří hýbou světem, resp. ten první hlavně tím naším 
pupkem světa. V „mediálním světě“ nyní dominuje jiný politik, nově zvolený americký prezident. Média 
vytváří atmosféru, jako kdyby ostatní ani neexistovali. Právě proto jsem si vzpomněl na ty druhé, 
v současnosti v pozadí, jindy též mediálně propírané politické persony. 

Posoudit, co je dobré a zlé, je záležitost subjektivní, protože záleží na úhlu pohledu. Jejich skalní 
příznivci a odpůrci mají jasno. My ostatní spíše tápeme a sledujeme jejich činy (zprostředkované nám 
médii). S někým v něčem souhlasíme více, s někým v něčem méně a někdy vůbec nesouhlasíme.  
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Jak kdo, jak kdy. Snažím se na to dívat nezaujatě, jako na hru a někdy se i bavím (přiznávám, cynicky, 
jde spíše o černý humor). Vím, že spoustu věcí neznám, že pravděpodobnost mého setkání s Putinem 
nebo Merkelovou je nulová. Zemana bych asi někde potkat mohl, kdybych po tom setkání toužil. A díky 
možnosti komunikovat česky, bych si s ním z této trojice nejvíc rozuměl (především jazykově).  

Tak jak to je? Rozděluje prezident Zeman společnost nebo ji spojuje? Když vynechám „extrémisty“, tj. 
skalní odpůrce a skalní příznivce, kteří mají jasno vždy, ať řekne či udělá cokoliv, tak musím poctivě 
odpovědět, že si nejsem jistý, resp. myslím si, že za to rozdělení může pouze z části. Záleží na tom v jaké 
otázce, v jakém případě, jestli se s ním v tom shoduji či ne (ale to jsem zase jen u svého pohledu na 
věc). 

Třeba v případě Ferdinanda Peroutky, nechápu jeho zarputilost, neochotu se omluvit, samé výmluvy. 
Tady mne nepřesvědčil o tom, že je státníkem na svém místě, resp. přesvědčil mne jen o své ješitnosti. 
To samé mohu říct o Mynářově prověrce, o Dalajlámovi… Ale připouštím, že všichni máme své vrtochy 
a děláme chyby. 

Na druhou stranu s jeho některými názory na migraci a politickou korektnost souhlasím. Tady se 
shoduje s míněním většiny lidí. Je tedy populista. Není to náhodou synonymum pro vlastence, když 
vlastenectví dostává („elitářskou“) nálepku nacionalismu? A je to dobře nebo špatně? To je zase jen 
úhel pohledu.  

Většina lidí mu přizná inteligenci, sečtělost a rétorské umění (někteří jen potají). Tvrdí se o něm, že 
není snadno uplatitelný. Před penězi prý dá přednost ovárku, alkoholu a cigaretě, ale to zrovna asi není 
efektivní korupční nástroj.  

Není reprezentativní a i v tomto ohledu je společnost rozdělena: jedni to kvitují: vypadá jako jeden 
z nás, jaký lid, taký prezident, druzí naopak chtějí prezidenta reprezentativního, aby tomu vznešenému 
Úřadu nedělal ostudu.  

Přeci jen jde o odlesk Hradu, sídla českých králů. Tam se v naší bohaté historii už vystřídalo lidí a 
v dobrém se stejně vzpomíná jen na některé z nich. Malá odbočka: trauma z prezidentských voleb 
bychom si navždy mohli odpustit, kdybychom vrátili na Hrad dědičného krále. 

Do Zemana si projektujeme každý své představy o prezidentovi a směřování země. A tak je pro někoho 
„ochráncem vlasti“ (protože je protiislámský a kope za národ) a pro jiného „vlastizrádcem“ (pro svůj 
příklon k Rusku a Číně). Nikdo nemůže vyhovět všem možným představám a očekáváním. Byl však námi 
zvolen. A to platí. Je slušné toto respektovat. Byť jsem ho nevolil a v mnohém s ním nesouhlasím, beru 
to tak, že prostě nyní je prezidentem mé země, ať se mi to líbí či ne. 

Podobnou optikou se dívám i na Vladimíra Putina. Je prezidentem Ruské Federace, která je (bez 
ohledu, co si o tom, kdo myslí) jednou ze tří světových velmocí. Tato velmoc má jaderné zbraně, své 
geopolitické zájmy (samozřejmě) a určitě chce hrát na mezinárodní úrovni jednu z hlavních rolí. 
Prezident je svým národem uctíván jako car, režim je zde autoritářský a dává ve světě najevo, že 
nebude skákat tak, jak někdo jiný píská. Tak to je. Může mě to štvát, ale nic s tím nenadělám. Navíc 
Rusům to zřejmě vyhovuje, tak nevidím žádný smysl v tom obracet je na naši „víru“ (liberální 
demokracii).  Je lepší se s tím smířit a říct si, že pro svět a mír je žádoucí spolupráce, vzájemný respekt 
a rovnováha. A tam by to mělo směřovat, ne k vyhrocenému konfliktu. 

Totéž platí o Angele Merkelové. Je německou kancléřkou a hlavní hybatelkou EU. Už pomalu mohla 
končit, ale rozhodla se, že do toho půjde znovu. Její věc, její volba a Němci nějak rozhodnou (že by 
kandidátka na další politickou mrtvolu?). Výkony poslední dobou nepříliš přesvědčivé (dle mého) a také 
důvěryhodnost klesá. Nejprve hlásá, že multikulturalismus selhal (2010), aby pak prohlásila, že to 
zvládneme, pak chtěla běžence rozmísťovat po Evropě, nyní, že budou všichni muset dodržovat 
německé zákony. K tomu samozřejmě patří německé trauma z nacismu, pocit viny, který je třeba 
odčinit. Páchali jsme zlo, tak teď musíme páchat jen dobro, přestože to může být i cesta do pekel. 
Jakpak asi bude vypadat její vztah s „neřízenou střelou“ Donaldem? 
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Ono vůbec, kam se pohne svět s novým americkým prezidentem? Není to jednoduché na té 
mezinárodní scéně. Nemám k tomu potřebné informace, jen o tom tak přemýšlím a pozoruji to. 
Ovlivnit mohu jen málo, proto mne to až tak netrápí. 

Hledím si hlavně svého života, snažím se žít, jak umím a přispět svým optimismem ke „kolektivnímu 
vědomí lidstva“. Ta správná cesta (dle mého) vede od sebe, své rodiny, přes svou obec, vlast, národ, 
kontinent až k planetě a lidstvu jako celku. 

PS: Nakonec mě ti pánové nijak nevzrušují a ta dáma už vůbec ne.  

 

U socialistů vaří strach  

Čtu jen útržky, dívat se na ty „tragédy“ už odmítám. Nevím sice, z čeho socialisté vaří svoji polívčičku, 
ale pokud je to voda, tak velmi kalná a špinavá.  

Takže ta hotová polévka asi chutná moc nebude. Tady totiž vaří strach. Možná mu sekunduje i panika. 
Klesají preference, korýtek se nedostává. Co s námi jen bude?  

Česká politika víc než kompromisy umí kompromitující materiály. Tak jedni i druzí vaří „kompro“, to je 
ta nechutná polívčička z blátíčka. Ty nevíš, co já na tebe mám. Mám kompro a vytáhnu ho, když je 
(bude) třeba. 

Pche, jen se zesměšníš. A poslouchej, co tví kostlivci ve skříni?  

Copak ty víš, v jaké skříni se můj kostlivec skrývá? To vědí jen členové naší sekty, jejího užšího vedení a 
ti přísahali na svou čest a svědomí.  

Pche, svědomí? Čest? Prachy, kamaráde, za prachy si vše koupíš. I tu skříň s kostlivcem.  

A jsme v ouzkých. Ví o skříni nebo jen blafuje? Víte vůbec, jak by ten zametený kostlivec ve skříni s námi 
zametl? Co budeme dělat? Poradíme se o strategii a taktice a pak zaútočíme. Odvoláme, podáme 
demisi, … ne zase odvoláme. Musíme za každou cenu odvést pozornost od nás. 

Co to ten Babiš udělal? Nabízí nám za sebe náhradu, prý odbornici na slovo vzatou. Náhradu 
nepřijmeme, není nestranná. Rozhodně nestraní nám.  

Prezident ho musí odvolat. My přece bráníme ústavu a demokracii. Musí to být přesně takhle, jak 
chceme my! 

No, jo, ale na tahu je Zeman a Babiš hraje ty šachy s námi. Dámu obětoval a co udělá dál? Položí krále? 
A znechuceně odejde? Nebo něco opravdu má a to použije? A jak dlouho bude prezident odvolání 
odkládat? Jak dlouho u něj trvá „neprodleně“?  

A co voliči? Zabere to na ně? Uvěří nám ještě aspoň ten nos mezi očima?  

Teda nechtěl bych vařit v Lidovém domě, žádná libá vůně se odtamtud zrovna neline. Páchne to 
shnilotinou. To jejich menu nejen, že je neslané nemastné, ale i stokrát přežvýkané. Navíc šéfkuchař 
moc vařit neumí a kuchtíků je příliš. 

Ne že by v Průhonicích či na Čapím hnízdě bylo to kuchtění o moc lepší. Menu je připraveno z těch 
nejlevnějších surovin, ani ne moc kvalitních (tj. okradených), ale zdejší šéfkuchař si do toho nenechá 
moc mluvit a nebojí se použít pikantní koření. A neváhá pak na spravení chuti nabídnout ještě sladké 
koblihy.  

Osobně si vyberu své meníčko někde úplně jinde. Ale zajímá mne „návštěvnost“ obou „vypečených 
hospod“, které spolu dlouho „pekly“ společně a teď si jdou po krku. 

PS: dočkáme se někdy namísto vzájemně se „kompromitujících“ politiků, moudrých správců země, 
kteří budou sloužit občanům a ne stranické pokladně, či jejím sponzorům, příp. jen sami sobě?  

Mám neskromné přání, chci se toho dožít. 



22 
 

ČSSD může zachránit jedině skauting 

Zvyk je železná košile. Zvykem mnoha současných politiků je postavit se za řečnický pultík, blábolit a 
ještě se usmívat do kamery. A úplně se těší na nedělní poledne, kdy mohou spoluobčanům „zpříjemnit“ 
zažití nedělního oběda. 

Dlouhý čas platilo heslo: „je třeba být viděn“, protože „sejde z očí, sejde z mysli“. Tak nevím, možná by 
vedení ČSSD mělo svou taktiku přehodnotit a v této oblasti se řídit moudrostmi zcela jinými jako např. 
„méně je někdy více“ nebo i „mlčeti zlato“. 

Co se týče toho mlčení, tak skauti na to mají i „bobříka“. Je třeba vydržet celý den mlčet. Myslím si, že 
minimálně někteří „zlatoústí“ představitelé socdem by chvíli mlčet nejen mohli, ale i měli. Rozhodně 
by to straně asi prospělo více, nebo ji to aspoň tolik neuškodilo. 

Skauti také drží hladovku. I ta by zde asi uspěla. Možná, že někteří politici by z hladu mluvili daleko 
rozumněji. Když skaut plní „tři orlí pera“, třetím úkolem je „potulka“, nesmí být celý den viděn, ale 
zároveň musí vědět, co se děje v táboře.  

Sám jsem potulku u svého syna zažil, přijel jsem ho navštívit na tábor právě v době, kdy se toulal. 
Vydržel to, neseběhl z lesa a samozřejmě můj příjezd zaznamenal. Takže, kdyby se vedoucí politici chvíli 
toulali po lese, prospělo by to nejen jim.  

Další skautskou „hrou“ je dlouhá míle, kdy jsou účastníci vysazeni v noci několik desítek kilometrů od 
tábora s velmi omezenými prostředky a jejich úkolem je se do tábora vrátit. To by mohli absolvovat 
zvláště ti, co v minulosti socdem tábor opustili a nyní chystají návrat. Aspoň by se navrátili zocelení a 
také je šance, že by cestou mohli zabloudit.  

Na škodu nemusí být straníkům ani znalost uzlů, neboť umět se odvázat může být velmi prospěšná 
znalost. Skaut je pravdomluvný, činí dobré skutky a je také odvážný.  

Na mnohé sociální demokraty nezbydou ty správné „politické židle“ a tak si budou muset pravdivě 
přiznat, že se nejspíš budou muset živit (jinou) prací. Někteří se jen rozpomenou, jiní budou muset najít 
spoustu odvahy, aby to zvládli. I tady se mohou proškolit u skautů.  

Také dobré skutky už budou dělat jen sami za sebe, neboť šířit dobro za naše peníze už nebudou moci, 
to už zařídí jiní (a možná, že i jinak).  

Myslím si, že praktikování skautingu může naší sociální demokracii jen prospět. Možná by to chtělo 
skautské kursy napříč politickým spektrem. 

 

Morálka vs. pragmatismus (v politice) 

Strážci morálky v politice vždy byli, jsou a budou. Také jsou tam pragmatici, nejen ti mocichtiví, ale i ti, 
co se pokouší o jakžtakž fungující slepenec, který spolu bude vládnout se vzájemným okopáváním 
kotníků. 

Pár příkladů, kdy (bohulibý) morální apel a ideová čistota a zásadovost strany napáchaly víc škody než 
užitku. Bývalá Unie svobody, naděje na morální očistu politiky, řešila po volbách 1998 velké dilema: 
stát se součástí Zemanovy vlády a tím „zradit“ své ideje a zásady, ale na druhou stranu mít (byť malý) 
vliv na vládní politiku, nebo zůstat věrni svým idejím a tím neumožnit vznik koaliční vlády. Za Rumla 
zvítězila „zásadovost“ a „čistota idejí“. Což v důsledku vedlo k nečekanému pragmatickému řešení: 
opoziční smlouvě, změnám volebního zákona a jistému „vyšachování“ malých stran. 

Rumlovi následovníci již své ideje „zahodili“ a pragmaticky vstoupili do Špidlovy vlády, aby zabránili 
vládě ČSSD s KSČM. Kdo si dnes na US vzpomene? V současné době (po 19 letech) lidovci a STAN sklidili 
„ovoce“ opoziční smlouvy a pragmaticky ustoupili z dvoukoalice, která potřebuje získat 10 % hlasů, aby 
se dostala do Sněmovny. Dříve stačilo 7,5 %.  
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Také byl volební pat koalice vs. opozice (100:100) a hned se sliboval lichý počet poslanců, aby k tomu 
příště již nedošlo. Co dělali všichni ti poslanci 19, resp. 11 let, že nebyli schopni toto změnit? 

Změnily se však strany, unavené z pragmatiků, zvolily si do čela pány „čisté“ a začaly si s morálním 
apelem. K tomu se přidaly i Věci veřejné. Pak přišel Babiš se svou marketingovou nabídkou a ideou 
„řídit stát jako firmu“. Také si pomohl „morálním apelem“ (všeci kradnú) a změnil poměry dokonale. 
Minimálně přesměroval „finanční toky“ směřující původně do jiných „kapes“ (stran) do „kapsy vlastní“ 
(tedy do té, kterou vlastní).  

Druhým příkladem byly nedávné volby do krajů. Ve středních Čechách se dostaly do Zastupitelstva 
kraje tyto strany: ANO, STAN, ODS, ČSSD, KSČM a TOP-09. Byl zájem odstavit ČSSD a KSČM z krajské 
vlády. Vytvářela se široká koalice ANO, STAN, ODS a TOP-09. TOPka měla morální podmínku: „půjdeme 
do koalice, když ANO nebude mít hejtmana“. To však bylo pro vítěze nepřijatelné a tak se TOPka díky 
dilematu rozdělila: tři z pěti zvolených šli do koalice (a říkají si dnes Nezávislí Středočeši) a dva zůstali 
věrni požadavkům vedení strany a šli do opozice. Kdo z nich zradil? To záleží na úhlu pohledu: 
v podstatě všichni, jedni zradili stranu, druzí zase projekt koalice. Co je dobře a co špatně?  

Ano, morální apel je důležitý, ale v životě musíme hledat praktická řešení. Pokud morální apel vylučuje 
praktické řešení, pak je to (dle mého pohledu) jen prázdné gesto. 

Ještě pár slov o „morálních autoritách“, které osobně považuji za důležité vzory žité morálky. Nejlepší 
jsou morální autority v rodině, které působí nenásilným příkladem, tj. ostatní členy rodiny svým 
chováním inspirují. 

Jsou to zpravidla zkušení, laskaví a moudří lidé, které můžeme najít v našem okolí či známe příklady 
hrdinů morálky z historie. 

Ovšem nesmíme zapomínat ani na ty mediálně vzývané a propagované morální autority, které do této 
role nevynesl život sám, ale něčí „prohlášení za autoritu“, příp. sebe-prohlášení (protože, kdo jiný, než 
já!). 

Jak je od sebe odlišit? Je to jednoduché, ale většina z nás na to nemá dostatek času. Pravé autority 
přežívají v lidské paměti věky, staly se z nich legendy. Na ty „falešné“ si po čase (někdy to trvá i více 
generací) nikdo nevzpomene. 

 

Pokus o návod pro optimistického voliče 

Jeden z Murphyho zákonů říká: „když selhaly všechny možnosti, je na čase přečíst si návod“. Existuje 
nějaký manuál k volbám? 

Samozřejmě, že ano. Poměrně složitě nám volební manuál popisuje „jak volit“, co musíme udělat, aby 
náš hlas byl platný, a za jakých podmínek je náš hlas neplatný. Neexistuje ale návod: „koho volit“.  

Můžete namítnout, že to zavání „naváděním“, či dokonce manipulací. Nemám však na mysli „volte 
tyhle a ne tyhle“. Mám na mysli, jestli opravdu víme, koho volíme? Jsem přesvědčený, že to opravdu 
nevíme, jen tušíme na základě mnoha informací, často zkreslených, polopravdivých a trochu 
zavádějících.  

Jak se dozvědět „kdo je kdo“? Někdo působí důvěryhodně, ale přitom je to pokrytec a přetvařuje se. 
Jiný je rozený lídr, další je nenápadný pracant. Ve vedení čehokoliv (vč. státu) jsou potřeba lidé znalí, 
odpovědní, se smyslem pro realitu, motivovaní, upřímní. Ideálně potřebujeme do vedení státu dostat 
lidi srdečné, co chtějí pracovat pro celek, ne si hrabat pro sebe.  

Jenže jak je odlišit? Jak oddělit zrno od plev? K tomu žádný spolehlivý návod neexistuje. Zatím volíme 
metodou pokus – omyl a snažíme se poučit z chyb. Máme již letité zkušenosti, neb platí ono biblické 
„po ovoci poznáte je“. Každý tak ví, kdo se (podle něj) osvědčil, komu chce dát ještě šanci a komu už 
ne. Většinově tedy víme, koho a co nechceme, naopak, koho a co chceme, v tom mnozí jasno nemají. 
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Co si budeme povídat, „lehké“ vydělávání peněz „vysedáváním na schůzích“ láká mnohé nemakačenky, 
kecálisty, co by se jinak uživili stěží. Také moc a vliv je lákadlem pro „psychopaty“ (hady v oblecích), co 
rádi tahají za nitky. Pak se objevují různí mesiáši a vymetači Augiášových chlévů, lidé, co to vážně myslí 
dobře, ovšem trpící mesiášským komplexem.  

Výše jsem popsal „plevel“. Ten většinou vídáme v záběrech kamer. Jak známo plevel dusí užitečné 
rostlinky. Ano i to „zrno“ kandiduje do parlamentu (a už tam i je), jenže přes ten „plevel“ není moc 
vidět. 

Otázka tedy zní, zda najdeme nějakou metodu volby za stávajícího volebního zákona, která přivede 
více „zrn“ do Sněmovny než „plevele“. Jsou voliči „fandové“, kteří mají jasno a zvolí své favority. Víc je 
ale asi těch tápajících. Ti většinou zvažují volbu z užšího výběru. 

Pojďme tedy volit podobně, jako když si v mariáši volíme trumfy. Při klasické trojce dostaneme sedm 
karet, z nichž zvolíme trumfovou barvu. Výběr máme usnadněn, když obdržíme nějaké to eso či desítku 
a také hlášku (svrška a krále v jedné barvě). Někdy dostaneme takový pelmel, že zvolíme „z lidu“. 
Vybereme z balíčku pěti nerozdaných karet jednu a to je trumf. 

Volme tedy srdcem. Zvolme si užší výběr těch stran, které nám jsou nějakým způsobem sympatické. A 
pak se rozhodněme pro jednu z nich, nejlépe tu, kde je nám sympatické ještě navíc nějaké to „eso“. 
Nenechme se ovlivnit. Nebo vyberme „z lidu“ a vsaďme na náhodu. 

Možná právě ten „náhodný“ výsledek bude pro nás jako celek nejvýhodnější. Tož uvidíme.  

 

Ne(z)řízení originálové nahrazují vypreparované produkty  

Je mi smutno z toho, když se dočtu, že Japonci si raději užívají se silikonem, že radikální feministky 
nemohou najít na bílém heterosexuálním muži ani ždibec něčeho dobrého, že politická (pře)korektnost 
udělala z chlapů ne-muže.  

Naštěstí nás příroda zachraňuje. Korektní ne-muži nemůžou a báječní chlapi si tu svou báječnou 
ženskou najdou a nějakou frustrovanou zakysanku neidentifikovatelného (asi padesátého osmého) 
pohlaví fakt ani vidlema.  

Tak přichází báječní chlapi odjinud. Chlapi, na které doma ženské nezbyly, proto nepohrdnou ani těmi 
ne-ženami, co si nedokáží přiznat, že jsou nemilované a tudíž i neukojené. Nejspíš nemají sebe-úctu, a 
proto nemohou být poctivě uctivé k druhým. Strach z lásky (i sebe-lásky) vede k nenávisti k druhým.  

Mám doma báječnou ženskou, a jak si to zařídí druzí, je jejich věc. Raději se vrátím k nešťastným 
Japoncům, kteří mne se svými robotkami inspirovali, ač jsem původně neměl v plánu věnovat se v létě 
politicko-společenským tématům. 

Kupodivu od robotů a robotek není daleko k politikům a političkám. Všimli jste si, že se politici chovají 
jako roboti, že to jsou takové „vypreparované produkty“? Navíc žijící ve svém vlastním světě, který se 
světem většiny lidí nemá skoro nic společného. Říká se tomu odtržení od reality.  

A tak se stalo (ó jak moudrá je ta příroda), že někteří tito „roboti“ už nevyprodukovali ani své 
potomstvo a naopak z reálu vstupují do politické arény „originální neřízené střely“, které v té 
„vyšlechtěné“ politice působí jako sloni v porcelánu. Tito „originálové“ boří zavedené mýty a přivádí 
„ustrašené roboty“ k zoufalství.  

V našem malém českém politickém rybníčku dva originálové (každý ví), dokázali zcela marginalizovat 
dvě kdysi dominantní politické strany. Jedna už se zvedá ze dna, druhá ke dnu míří. 

Nutno dodat, že velkou měrou ke svému vlastnímu propadu přispěly obě strany tím, že byly řízeny 
„naprogramovanými produkty“ (každý ví) v době, která už vyžaduje něco zcela jiného. V době, kdy se 
pomalu (či rychle) vrací přirozený stav věcí.  
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Jen ti, co dobře žijí z toho „nepřirozeného“ stavu, to odmítají vzít na vědomí a snaží se udržet ve svých 
vydobytých pozicích co nejdéle a za každou cenu. Nicméně postupně odcházejí či aspoň ztrácí 
významný vliv. 

Mimochodem, jak asi vzniká rostoucí byrokracie? Byrokracie vzniká tím, že se vytvoří problém, který 
neexistuje, ale jeho vyřešením vzniká spousta dalších (už reálných) problémů, které je třeba řešit. Pak 
se zjistí, že na řešení problémů nám schází lidi. Občas se i nějaký problém zdárně vyřeší, ale mezitím se 
objeví další neexistující problémy, které bude třeba opět řešit.    

Nehodnotím, co je dobře a co špatně. Jen pozoruju, co se děje a minimálně je zajímavé zpovzdálí 
sledovat, jak se to vyvíjí. Zdá se, že hlavním tématem je vnucování a manipulace na jedné straně a na 
druhé přirozený odpor. Obojí nabírá na síle a je čím dál urputnější. Také tu svou roli hraje strach o 
pozice, s tím souvisí i touha po pozicích, což spolu vytváří boj o pozice.  

V našem případě zejména ten volební, který o těch „pozicích“ rozhodne. Na pozice se dostanou jak 
noví lidé, tak naopak někteří staří je budou muset opustit. Uvidíme, co ty pozice s těmi novými udělají. 
Podlehnou jim, či jim vnutí svou vůli?  

Nebo už někdo konečně začne brát tu „pozici“ ne jako mocenský vliv či příležitost, jak lehce přijít 
k penězům, ale jako službu spoluobčanům, službu vlasti? Bylo by to dobré a žádoucí. Nakonec naděje 
je vždy. Protože v mnohých obcích a malých městech to docela slušně funguje, jen nemít nad sebou to 
centrum, které jim hází klacky pod nohy, buzeruje, kontroluje, ruší rozumné místní vyhlášky. Oni totiž 
ti starostové a starostky jsou také dost často „neřízení“ originálové, co více naslouchají svým 
sousedům, než nějaké stranické centrále. 

 

Venkov je zkrátka jiný, milá Praho 

Co je dobré pro Prahu, může na venkově škodit. Na venkově se opravdu žije jinak, z pohledu 
materiálního komfortu určitě (statisticky) hůře, což může mít i jistou výhodu.  

Lidé jsou více odkázáni sami na sebe, více se znají a jsou tak v podstatě přirozenými podmínkami 
odsouzeni ke spolupráci. Na druhou stranu si „vidí do talíře“, takže lépe ví, kdo je kdo. Určitá „ztráta 
soukromí“ a posuzování či obavy typu: „co tomu řeknou lidi“, může být nepříjemná. 

Na venkově totiž řeší jiné problémy a mnohé „pražské“ (velkoměstské) se jich vůbec netýkají. Dovedete 
si představit na vsi třeba „modré parkovací zóny“, problémy s taxikáři a okrádáním cizinců?   

Mnohé předpisy jsou střiženy na míru Praze (tedy prostředí velkoměstskému). Věřím, že EET je 
systémově pro Prahu vhodná (může pomoci s nekalou konkurencí), ale v obci (kde o turistu nezavadíš) 
a většina pravidelné klientely jediné místní hospůdky jsou štamgasti, kteří si přijdou na pivko a cigárko, 
je EET zbytečná, ničemu nepomůže, naopak spolu s protikuřáckým zákonem spíše může vést k uzavření 
hospody. A pochybuji, že by ji tam nahradil Mekáč. 

Chápu, že v Brně a Praze je problémem např. Uber, na rozdíl od Taxislužby neregulovaný. Že je třeba 
v Praze dohlídnout na trhy ovoce a zeleniny. Na vsi v praxi funguje třeba směnný obchod s vlastními 
zahradními produkty a třeba sousedská výpomoc ve formě dovozu starší sousedky autem do města. 
Má do toho snad stát strkat svůj nos?    

Starostové menších obcí vědí, jak je těžké udržet školu, krámek s potravinami, zachovat dopravní 
spojení a poskytnout nějaké kulturní vyžití spoluobčanům. V těchto obcích při životě své podnikání 
(najmě obchod) udržují spíše starší lidé (mnohdy i důchodci) a mnozí z nich už technologické novinky, 
které dnes využívá téměř stoprocentně mladá generace a ve velkých městech (asi) většina populace, 
nechtějí. A pokud jim to nařídí nové předpisy (vč. pokut za jejich nedodržení), raději své „podnikání“ 
(spíše přežívání) ukončí.  
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Předpokládám, že celkem dobře se na venkově uživí lidé manuálně zruční, šikovní řemeslníci. Někteří 
z nich dosáhnou věhlasu i v širším regionu. Nějaká minimální administrativa je nutná, hlídat zakázky a 
platby a mít v tom pořádek je určitě ku prospěchu. Pokud je vyžadována neúměrná byrokracie, 
otravuje to řemeslníkovi život, odvádí ho od jeho smysluplné práce a nakonec se to prodraží i 
zákazníkům.  

Venkov se potřebuje zbavit pro sebe nevhodné (život zdejší dusící) byrokracie. Kontrolující úředníci 
mnoha institucí mohou „řádit“ všude, neboť mají oporu v jednom neřádu, totiž v právním řádu, 
platném na celém území státu. 

Pamatujete si na bývalého starostu Jindřichovic pod Smrkem Petra Pávka, který proslul zákazem vstupu 
byrokratů do Jindřichovic? Věřím, že starostové menších obcí často kroutí hlavou nad tím, co to v té 
Praze zase vymysleli za kravinu. A přemýšlí, jak se s tím popasují, protože zákony přece dodržovat musí. 
Tady vidím ten přístup: „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“ jako rozumný.  

Centrum v Praze si na obecní vyhlášky dohlédne a nejsou-li v souladu s „právním systémem“, tak je 
Ministerstvo vnitra zruší. Škoda, že to nelze obráceně, že Zastupitelstvo obce nemůže pozastavit 
platnost právního předpisu na svém území, protože předpis šitý na míru velkoměstu, na vsi odporuje 
zdravému selskému rozumu.  

Velmi by se mi líbilo, kdyby starosta obce mohl umístit „buzerujícího úředníka“ do obecní šatlavy, nebo 
mu uložit veřejné práce, typicky venkovského charakteru jako např. kydání hnoje. To už je velká 
nadsázka a mimo realitu, nicméně by bylo dobré, aby se k některým předpisům závazně (a s právem 
veta) vyjadřoval Svaz měst a obcí.  

Nejlepší cestou by však byla „debyrokratizace“. V tomto smyslu se mi líbil článek Petra Havla, který 
mne mimo jiné inspiroval. 

 

Stará společenská smlouva přestává platit 

Egyptolog Miroslav Bárta tvrdí, že ke „kolapsu“ společnost směřuje dlouho a pak nastane velmi rychle. 
Potvrzuje to historie.  

Nacházíme se v období transformace, kdy dosluhuje stará společenská smlouva a nová se teprve rodí. 
Lidé většinou cítí, že už jim současný stav nevyhovuje. Někteří to vědí, někteří to vnímají podvědomě 
či nevědomě. A některým třeba vyhovuje, jiným je to úplně jedno. 

Společenský stav, který tu byl po roce 1989, už pomalu končí, nebo již skončil a žijeme přechodné 
období. Společnost se po roce 1989 osvobodila, nastal stav euforie, dobrovolného utahovaní opasků, 
využívání nových příležitostí (i jejich zneužití), zkrátka živelné (někdy neurvalé), ale svobodné budování 
kapitalismu. Doprovozené to bylo důvěrou ve vůdčí společenské a politické elity, jednoznačným 
směrem na Západ, deregulací, čili uvolněním „socialistických okovů“. 

Téměř nic z toho dnes neplatí. Společnost je rozdělena, existuje mnoho cest, jak dál. Zatím to moc 
nevíme, spíše tápeme. Někdo chce budovat úplně nový jiný svět (i bez ohledu na ostatní), jiný chce 
zachovat to své, změny se bojí. Zkrátka je to taková „bramboračka“ a nevíme, co se nakonec prosadí. 
Cílem evoluce je (aspoň si přeji, aby to tak bylo) civilizace vlídnější k lidem, vstřícnější k životu, 
k životnímu prostředí. Jakou cestou k tomu dojdeme a kdy, to nevíme.  

Globalizace je realitou, má určité pozitivní základy jako dělbu práce, zjednodušení obchodu (v praxi 
možná zůstalo spíš u zbožných přání). Její první verze (demoverze?) se nějak zvrhla v kořistnický a 
manipulující systém, který přináší výhody jen jedné straně (nadnárodním korporacím, globálním 
mezinárodním organizacím, finančnímu kapitálu, apod.), zatímco druhou stranu (zejména původní 
obyvatelstvo dosud neglobalizované) spíše vysává, připravuje o zdroje a činí si z nich odbytiště často 
nadbytečné výroby. Slováci by řekli, že ta mnohem méně početná (česky vyčůraná) strana tu druhou 
„prekabátila“ (našlo by se i vhodnější slovenské slůvko, ale asi bych měl problém s kodexem). 
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Je znát, že se tato verze globalizace vyčerpává a měla by být nahrazena nějakou novou verzí. Mluví se 
o re-lokalizaci, čili lokální a regionální ekonomice s využitím globálních sítí. Nosná má být spolupráce a 
solidarita, sdílení, nové technologie, lidé by měli umět více využívat svůj potenciál a to ve prospěch 
celku.  

To je samozřejmě ideál. Je jen na nás, jak k němu dojdeme či nedojdeme. Možná, že v tom „ideálním 
světě“ nebude takovou roli hrát rodina a národní identita (především jazyková a mentální), ale neumím 
si představit, že by nehrála vůbec žádnou roli a že by k tomu ideálu bylo možno dojít nějakým násilným 
zánikem či zničením rodiny a národa. 

Převažující přístupy k práci a životu se mění i z generace na generaci, některé profese zanikají, jiné 
vznikají. Četl jsem velmi zajímavé pojednání o třech různých generacích: X, Y, Z, které vstoupily do 
pracovního života po roce 1989, právě z pohledu personalistů. Zajímavé jsou zejména společné 
většinové trendy, které každá generace preferuje a v nichž se liší od té předcházející. 

Bylo by fajn, kdyby u nás v Česku jsme tu „transformaci“ vzali „zkratkou“ a s pomocí moudrosti předků, 
s rozumem a citem a nemuseli to vzít oklikou přes islám, jak se to nejspíš stane na západ od nás. Není 
nutné všechno kopírovat. A nic netrvá věčně. Naštěstí my Češi máme jeden trumf: Svatého Václava a 
blanické rytíře. Jen nevíme, jak oni rytíři vyhodnotí tu podmínku „nejhůř“, za to víme, že nikdy nebylo 
tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. 

Stará společenská smlouva přestává platit. I z tohoto důvodu se dají těžko předvídat volební výsledky. 
Když to sleduju, tak vidím na jedné straně strach současných vládnoucích elit a jejich urputnou snahu 
udržet si moc a vliv, na druhé straně jisté znechucení, nezájem a nerozhodnost poměrně velké části 
veřejnosti. Proto jsem přesvědčen, že výsledek se zrodí až na poslední chvíli. Nejvíc asi bude záležet 
na tom, zda se podaří voliče vyburcovat k účasti na této hře. 

 

Odejdeme po anglicku? 

Denně vídám reklamní billboard Tomia Okamury, kde samozřejmě narcistně nechybí on, v pozadí česká 
vlajka, název SPD a u vlajky EU je nápis „odejdeme po anglicku“. 

Předesílám, že Okamurovce volit nebudu, jen mne zaujal ten slogan, dle mého vtipný. Brexit je realitou, 
stejně tak i nespokojenost s řízením EU, tedy především Evropskou komisí. 

Když jsme vstupovali do EU, opravdu upřímně jsme tam většinou chtěli. Svým způsobem to byl náš 
splněný úkol, protože jsme si stanovili cíl: návrat do Evropy. Jenže další úkoly, snad kromě (poměrně 
kontroverzní) legislativní smršti, jsme nesplnili. Reformy se pak zadrhávaly na střídání vlád, protože 
každá měla jinou představu, ale hlavně žádná vláda po našem vstupu do EU, neměla odvahu něco 
výrazně měnit. 

Tak léta přešlapujeme, odkládáme, lavírujeme, co jedna vládní garnitura zavede, druhá zruší. Mezitím 
se ovšem Západ změnil a už není, co býval (a je jedno, že to mnozí dosud nevzali na vědomí). 
Z obdivovaného dynamického svobodného světa, kde společenský smír zajišťovala střední třída, se 
stalo něco, co bychom nelichotivě mohli nazvat: „líný dekadentní moloch“, kterého ovládá politická 
korektnost, přehnaná lidsko-právní agenda, přebujelá centralistická byrokracie, regulace, dotace a 
globální korporace.  

Navíc staré země EU se chovají vůči těm mladším zemím jako starší bratr, který všechno ví líp, protože 
je zkušenější. Který musí poučovat, radit a dohlížet a ten mladší musí poslouchat. Podobně jako 
v rodině, se ten mladší chce také prosadit a tak se staví na odpor. Má na věci odlišný názor a tak ho 
prezentuje. Z tohohle úhlu pohledu je pak to, co se děje, přirozené. Jak v chování toho staršího, který 
nechápe, že ho mladší nechápe, když on pro něj chce to nejlepší. Tak v chování mladšího, který si prožil 
při „útěku z domova“ jinou zkušenost a nechápe, že ten starší nevidí to, co on se vidět dávno naučil.  
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Brusel je daleko, do všech koutů nevidí a neměl by řídit úplně všechno. Naopak hlavně to, co z lokální 
a národní úrovně lze řešit těžko. Evropský národ neexistuje, neboť Evropané mají mnoho mateřských 
jazyků, od nichž lze odvodit i jistou mentalitu, protože řeč je zvuk, který rezonuje, má určitou vibraci a 
jistě je rozdíl, když narozené dítě vnímá angličtinu, češtinu nebo němčinu.  

Také je pravdou, že na Brusel naši politici svádí své chyby, horlivost, nerozhodnost, strach. Ono se dá 
za něj pohodlně schovat, něco jiného říkat tam, něco jiného doma a hlavně čerpat dotace. 

Kdybychom opravdu odešli po anglicku, už by se nebylo kam schovat, dotace by ani nevylepšovaly 
rozpočet a ani nenarušovaly podnikatelské prostředí. Otázka je, zda bychom se nedostali do jiné sféry 
vlivu. Geopolitika a velmocenské zájmy stále hrají významnou roli ve světové politice.  

Jinými slovy: bylo by nám dovoleno být samostatnými a nezávislými? A dovolili bychom tu 
samostatnost a nezávislost jako národ sami sobě?  

Nevím, proto se přikláním k tomu neodcházet a vyčkat. Snažit se hájit národní zájmy, které je nutno 
nejprve definovat a shodnout se na nich. Asi by se na nějakém minimu shodnout dalo. Řešit nastalé 
problémy dle situace tak, aby prospěly nejen Evropanům jako celku, ale zároveň nás příliš 
nepoškozovaly jako národ.  

Pokud se má EU rozpadnout (tak jako Římská říše či Sovětský svaz), tak se tak stane a pak „po anglicku“ 
odejdeme všichni i bez referenda. EU podobně jako nějaká stará dáma ztratila glanc, přirozenou 
přitažlivost přiznaného a noblesně nošeného věku nahrazuje umělými náhražkami, retuší a vrstvami 
make-upu. A pak se diví, že už tolik netáhne, když místo šmrncovní staré dámy připomíná spíš nějakou 
vyžilou kreaturu. Která je navíc přesvědčená, že jedině ona je doživotní Miss Europe. 

 

Jsou elity před volbami nervózní?  

Zdá se, že současné „vládnoucí elity“, tj. tzv. demokratické strany a ta část „patricijské“ společenské 
vrstvy, co se o „plebejských“ spoluobčanech vyjadřuje jako o „zaprděných Čecháčcích“, jsou před 
těmito volbami téměř na infarkt. 

Na rozdíl od nich jsou „plebejci“ více v klidu. Protože snesou hodně, ale ne úplně všechno a tak se 
očekává poměrně velký odpor. Což (dle mého) signalizuje pozitivní přeměna „zaprděného Čecháčka“ 
v „hrdého“ a již zaužívaná přezdívka opačného „názorového proudu“, tj. tzv. „pražská kavárna“. 

Hrozí tedy tzv. „pražské kavárně“ totální propadák?  To samozřejmě ukáží až volby a stát se to nemusí. 
Na druhé straně spolu vzájemně soutěží politické strany, které mají ke „kavárně“ blízko. 

Všechny ty strany oslovují především velkoměstské liberální voliče, jednoznačně proevropské, či spíše 
„prounijní“.  Jsou rozděleni do tří proudů: proklamačně pravicové TOP 09, radikálně ekologické a 
„sluníčkářské“ Strany Zelených a Pirátů, takové „softkavárenské“ strany pro mladší generaci, která je 
scestovalá po světě a využívá moderní technologie. 

Tyto strany si asi budou „vysávat“ voliče, což znamená, že jedna může posílit na úkor druhé, takže se 
vzájemně oslabují. Největší šanci bude mít ta strana, co osloví voliče nejen ve velkých městech, ale i na 
venkově.  

Do ANO (Babiše) všichni kopou, což ho zároveň posiluje a zároveň oslabuje, přičemž největší fauly si 
činí on sám. Má mnoho příznivců a mnoho odpůrců, ale také má silnou vůli a jde si za svými cíli jako 
„buldok“. 

A pak tu máme dva bývalé siláky ODS a ČSSD. ODS se po minulém volebním výprasku dostala na dno, 
opustili ji „kmotři“, pokusila se o sebereflexi a část voličů se jí vrátí a její výsledek se zlepší.  

ČSSD neví co se sebou. „Bakalova“ partaj má stále OKD jako kostlivce ve skříni a teď hrozí ještě průšvih 
s lithiem. Což je výbušná a využitelná volební nálož, jak můžeme sledovat. Strana má své oslabené 
„kavárenské křídlo“ (Jiří Dienstbier) a přes zdánlivě drtivou porážku, stále ještě existující „zemanovské 
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křídlo“ (Jaroslav Foldyna). Strana je rozpolcená, bez vize. Jde tak vstříc svému dalšímu volebnímu 
debaklu (zatím ještě asi dvojcifernému). 

Komunisté jsou takoví brblalové, co těží z početné členské základny, nespokojenosti a ze své „čistoty“, 
protože se po roce 1990 nenamočili do vládnutí, mají své „nejisté“ jisté. Mají jistá křesla ve Sněmovně, 
otázkou je kolik jich opravdu získají. Podobně lidovci mohou čerpat z členské základny a svých regionů. 
Otázkou je, na jaký výsledek dosáhnou. Rozhodovat (jako u komunistů) bude volební účast.  

Starostové (STAN) mají také šanci, mají výhodu v tom, že je místní znají, že vědí, co lidi pálí na lokální 
úrovni. Ale možná by zatím byli užiteční víc v komunální a potažmo v krajské politice. Přál bych si, aby 
jim patřila budoucnost. Aby politici vyškolení v komunálu postupovali do centra a ne ti, koho určí 
stranické sekretariáty (potažmo vedení) na kandidátku. 

A pak tu jsou „protievropské“, „protiimigrantské“ a „vlastenecké“ strany. Těch je celá řada, nemají sílu 
a také jim současné vládnoucí strany spolu s médii dost zatápěli. Podařilo se „zlikvidovat“ Konvičku, 
později Hampla (Alternativa pro Česko), Úsvit (původně Tomiův). Intelektuální Realisté byli mediálně 
odsunuti na druhou kolej, nepodařilo se jim více proniknout v mediální známost. Ale zdání klame a tak 
mohou překvapit.  

Za to známý a podceněný (Pi)Tomio si mezitím úspěšně vybudoval nové hnutí SPD a nyní se stal černým 
koněm voleb a sebere velkou část tzv. protestních hlasů. Pokud dokáže ty dosud laxní a líné občany, 
kteří jsou převážně nespokojeni s politickou situací u nás a v Evropě, zvednout ze židle, pak možná 
zamíchá kartami víc, než se předpokládá. 

 

Poslanecký výsadek 

Tak mi přistály ve schránce volební lístky. Rozdělal jsem obálku a začal je prohlížet. Některé jsem 
pročítal pečlivěji, jiné zběžně přelétl.  

Stalo se to, co se mi moc nelíbí. Jsem Středočech a tak chci mít svého zástupce v Poslanecké sněmovně 
ze svého kraje. Avšak mnoho stran zvolilo opět „parašutismus“ jako umísťovací metodu kandidátů. 

Tak máme v našem kraji možnost si zvolit ze čtyř předsedů mediálně známých stran, ačkoliv v kraji bydlí 
jen jeden. A to ještě v Průhonicích, což je skoro Praha. Takže Andreje Babiše mohu svým způsobem 
pochválit, že kandiduje ve správném kraji.  

Pak tu máme dva Pražany, kteří buď předběhli svou dobu, nebo uvízli v daleké minulosti, kdy Praha 
byla součástí Středočeského kraje. Což dnes neplatí. A tak si z Prahy odskočili šéf Pirátů Ivan Bartoš a 
šéf SPD Tomio Okamura. 

Ovšem nejlepší výsadek se podařil předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, který v našem kraji přistál 
až z jihočeské Bechyně. A opravdu nebyl z největší dálky, objevil jsem i kandidáty z Plzně, Brna i 
Ostravy.  

Parašutisty alias výsadkáře obdivuji, nejen ty naše odvážné hrdiny, ale i ty „normální“, co si užívají toho 
letu s padákem.  

Ovšem takovýto účelový výsadek kandidátů do krajů, kde je téměř nikdo nezná osobně, je podezřelý. 
Chápu to u malých stran, že mají roztroušenou základnu pouze na několika místech v republice a 
nemají jinou možnost. Pak chápu, že v Praze může být určitý přetlak kandidátů a tak ti přebývající se 
umístí v jiných krajích. 

Ale osobně se domnívám, že se jede na rozložení potenciálního úspěchu. Aneb víme, že by kandidát ve 
svém domovském kraji neuspěl a tak ho šoupneme jinam, kde má větší šanci.  

Vím, že ta domovská příslušnost v celostátním zastupitelském sboru nemá hrát takovou roli, ale proč 
by měli místa přidělená kraji obsazovat lidé z jiných krajů?  
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Zkrátka rozmohl se nám tady takový nešvar, nepěkná věc. Aspoň za sebe nehodlám „poslanecké 
parašutisty“ podporovat. 

 

„Ukradený“ Sokol? 

Článek není o vykradačích hnízd sokola stěhovavého, ale o tělocvičné organizaci Sokol, jejímž jsem 
členem a nemohu se zbavit pocitu, že se nějak vzájemně odcizujeme. 

Z čeho ten pocit pramení? Je to určitá naštvanost až možná frustrace ze zvyšující se administrativní 
zátěže. Že to ústředí, které mělo být tím „servisem“ pro ty dole, stává se pod vlivem zákonů a 
především nezbytných dotací (jejich složitosti) spíše takovým dohlížitelem, hlídačem. 

Dnes je těžké udržet sokolovny v sokolském majetku, protože mnohé z nich vyžadují rekonstrukci a to 
se neobejde bez dotací. Získat dotaci se zase neobejde bez specifických znalostí či bez 
zprostředkovatele, který to umí. Obce nemohou a ani zpravidla nechtějí investovat do „cizího“ 
majetku. Tak řada zrekonstruovaných sokoloven již není majetkem Sokola, ale obce. Jinak by ta 
rekonstrukce ani nebyla možná. Jistě ani Sokolu, tak ctihodné organizaci, se někteří členové 
„nepovedou“ a „krádež“ sokolovny vlastními členy také přichází do úvahy.  

Nicméně Sokol, příp. někdo jiný má možnost v bývalém sokolském, nyní obecním stánku, cvičit. Jsou i 
případy, kdy obec a kraj pomůže finančně Sokolům jejich majetek zvelebit, či dokonce zachránit. 
V některých případech je součástí sokolovny i jediná místní hospoda, kde se odehrává ten společenský 
život obce. 

Jako vždy a všude, záleží na lidech. Když se sejde dobrá parta, co se spolu ráda schází a provozuje různé 
aktivity, třeba pod hlavičkou Sokola, je to prospěšné. Posiluje to sounáležitost, lidství. 

Podřídit vše pravidlům a předpisům, resp. vnutit předpisy i tam, kde se bez nich docela dobře obejdou 
(zvláště na vesnicích, kde se všichni znají), je dle mého kontraproduktivní. V menších obcích ten 
spolkový život táhnou nadšenci, vychází to třeba z tradičních akcí, nebo i spontánních setkání a 
rozhodnutí. 

Dělat něco jen tak, pro radost z lidské pospolitosti, to by měl být ten cíl. To má svou atmosféru, duši. 
Pořádat něco pro „čárku“, kterou vykážu do centra a čím více „čárek“ budu mít, tím víc peněz, či jiné 
podpory získám, to se mi moc nelíbí.  

To je jednak účelové a jednak tomu chybí srdce. Abyste dostali (poměrně malý) příspěvek na činnost, 
musíte často vyplnit výkazy a pokud jde třeba o dotaci z nějakého ministerstva, která je navíc účelově 
vázána, strávíte nad tím poměrně dost času. A víckrát, minimálně na začátku musíte zažádat a na konci 
vyúčtovat a ještě vám to musí poskytovatel schválit. 

Chcete (potřebujete) za obdržené finance např. vymalovat nebo zbrousit podlahu, ale dostanete 
peníze na cvičební nářadí. Koupíte za to koně na šíř, ikdyž víte, že na něm nikdo cvičit nebude, nebo 
58. žíněnku, ikdyž jich máte víc, než potřebujete? Jenom, abyste, nedejbože nenechali peníze státu, 
který vám je nabízí? Ale to jsou peníze, které stát vybral od daňových poplatníků, aby je mohl 
rozdělovat. Kdyby je nechal lidem a v obcích, bylo by asi všem lépe (krom těch rozdělovačů). 

Navíc to ještě musíte zadministrovat a vyvarovat se chyb. A to vám „krade“ čas na ty radostné věci. 
Takže ano, ta neskutečná a zbytečná byrokracie nám krade čas. I v Sokole.  

Sejdeme se u vínka, můžeme si popovídat, prohlédnout fotky, pustit video, někdo může přednášet. 
Můžeme to udělat spontánně, jen tak. Ale taky můžeme založit oficiální „Sokolský klub seniorů“, dle 
vnitřních pravidel Sokola, zvolit si na to odpovědnou osobu a program klubu upravit tak, aby splňoval 
předepsané požadavky. A pak to vykázat na ústředí a být dobře zapsáni.  
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A já se ptám: proboha proč? Proč se sami okrádáme o čas? Pro pravidelná setkání v rámci „oficiálního 
klubu“ se časem bude hledat náplň, protože povinnosti je nutno učiniti za dost a to původní nadšení 
časem vyprchá.  

Proto mám ten pocit, že nám Sokol „ukradli“ a plíživě se vtírá i myšlenka, že takový Sokol mi může být 
„ukradený“. Ještě, že existuje právě to kamarádské místní společenství lidí, co spolu choděj do Sokola 
a prostě jsou rádi spolu. To je ta část, co nabíjí a ten důvod, proč rád zůstávám členem. 

 

Nelekám se, protože nechodím do lékárny 

Tuhle jsem zahlédl reportáž, která nabádala lidi k očkování proti chřipce. Komentoval jsem to tak, že 
zase lidi straší a dělají to důsledně. Jestli Vám loni nepomohla trivakcína, tak pro letošek máme 
tetravakcínu. 

Nebo to byla „bi“ zlepšená na „tri“, už se nepamatuji. Jarda Dušek vtipně nazývá lékaře lekařem, 
protože lekař vás vyleká a vy pak běžíte do lekarny koupit pilulku. Na vše máme kouzelný prášek, tlumí 
bolest, brání kašli nebo naopak povzbuzuje jiné činnosti. 

Dobrá, léky jsou asi nezbytné, dokonce i očkování má svůj správný účel, neboť povzbuzuje tvorbu 
protilátek a imunitu. Ale proč se to přehání? Očkování nás samých a našich dětí se provádělo postupně, 
bylo rozloženo do více let. Nějaký termín hexavakcína jsme neznali. Ještě (údajně) nutno aplikovat do 
šesti měsíců věku dítěte.  

Takže do několikakilového tělíčka necháte naprat naráz silnou vakcínu. Proč takto, proč to nemůžete 
rozložit do více dávek a v čase, proč se třeba nebere více v potaz hmotnost kojence či batolete? Nechtěl 
bych být v kůži rodiče, resp. v případě, že bych byl, chtěl bych si o tom s pediatrem popovídat a prosadit 
to rozložení v čase, neodmítal bych očkování úplně. Vím, že jako stabilizátor se používá hliník, který 
v té formě bude pro dospělého či velké dítě neškodný, ale pro malého kojence? Kdo si dovolí tvrdit, že 
nic nehrozí, když jsou případy, že ze zdravě se vyvíjecích miminek se po očkování staly nemocné děti, 
působící jako tělo bez duše či dokonce jen ležící? 

Kdesi jsem zahlédl (nebo slyšel komentář), že farmacie je řízenou genocidou lidstva. To jsou silná slova 
z tzv. konspiračních teorií. Ale něco na tom je. Minimálně to, že sami kliničtí biochemici mi potvrdili, že 
matematicky modelovat (a predikovat tak důsledky) vzájemného chování různých léků se dá dobře u 
dvou, maximálně tří léků. A někteří, zvláště staří a chronicky nemocní lidé jich mají předepsáno třeba 
osm či dvanáct.  

Snad každý farmaceuticky (chemicky) připravený přípravek má (tedy může mít) vedlejší účinky. Pilule 
se lidem pak množí hlavně tím, že je třeba řešit vedlejší účinky. Chápu, že v tom velkou roli hraje tlak 
příbuzných a alibismus i strach doktorů a částečně specializace (tento lék musí předepsat pouze 
specialista).  

Příbuzní pacienta tlačí na lékaře, aby prášky předepisoval, neboť tak je přeci pacient léčen. Kdyby 
doktor prášky omezil, mohl by ho ohrozit na životě a být žalován. Tak doktor raději podlehne, či 
alibisticky předepíše další prášek, aby pacienta neohrozil. Je to těžké, zvykli jsme si na to.  

Vím to, a jako laik nemohu zasáhnout ani u své matky, abych ji ulevil v počtu medikamentů. To musí 
doktoři, kteří i sami uznávají, že polykat 17 různých pilulí denně je docela hrůzný koktejl.  

Také ji chtěli vnutit očkování proti chřipce. Normálně je její imunita skoro na nule a má se posílit 
očkováním? To snad ani logicky nedává smysl. Očkování si vyzkoušela někdy před šesti lety a šest týdnů 
z toho byla nemocná, dokonce snad týden musela být hospitalizovaná. Obvykle je nemocná párkrát 
v roce tak dva až tři týdny. Po této zkušenosti se očkovat už nedala a vždy to (celkem v pohodě) přežila.  

Jo, ten byznys z té farmacie setsakramentsky čouhá. Zájmem není lidi uzdravit, ale permanentně léčit. 
Udržovat je takové občas zdravé, občas nemocné. 



32 
 

Jak říkají psychosomatici: bolest a nemoc je signál těla, že je něco špatně. Že jdu proti sobě, žiju ve 
velkém stresu a shonu, tak mne nemoc „vypne“, abych si odpočal a přemýšlel. A něco ve svém životě 
změnil. Ku prospěchu svého života a tím i zdraví.  

Přirozené je být zdravý, bohužel normální je být nemocný. Já radši tu přirozenost. Vždy platilo, že 
léčená chřipka trvá sedm dní, neléčená týden. Ale chtělo to zalézt do postele a pít čaj s citrónem. 

Příroda prý má na všechno odpověď, i na naše zdraví, jen těch účinných bylinek, co vymyslela. Proč ji 
ve své pýše stále obcházíme? 

 

Ptákoviny 

 

Chytrý a vtipný kalendář 

Dostal jsem kalendář plný vtipných obrázků a moudrých citátů. Obrázky pobaví a citáty vedou 
k zamyšlení.  

Tak jsem si pár citátů vybral a popřemýšlel o jejich nadčasovosti, čili aktuálnosti dnes.  

Papír snese všechno (Cicero)  

Máme tu příšernou byrokracii, mnoho papírů. Kolik formulářů člověk během života vyplní? Kolik by ten 
papír vážil a kolik stromů na to muselo padnout? Kolik místa zabírá třeba taková Sbírka zákonů ČR? 
Počítá se to v místnostech či budovách? Kolika kamiony či dokonce vlaky by se musela převážet z místa 
na místo?  

Když slyším, že soudní spis obsahuje přes 30 tisíc stran, dělá se mi z toho špatně. Kolik archivujeme 
„zbytečně“ popsaných papírů, které nemají „žádnou“ hodnotu? Proč v době digitalizace stále vedeme 
„papírovou válku“? Ptát se můžeme do nekonečna. Budeme někdy jako lidská společnost rozumní?  

Ti, kteří slibují ráj na zemi, vytvářejí peklo (E. M. Remarque) 

Tohle podepíšu. Známe to z dějin. Čteme to např. v knihách G. Orwella. My starší to známe z hesel 
komunistické propagandy: „kdo nejde s námi, jde proti nám“. A víme, jak to dopadlo, čtyřicet let 
totalitního systému, který budoval „socialistický ráj“ tak dlouho, až se to celé totálně zhroutilo. 

Nyní se buduje „evropský neoliberální multikulturní ráj“ tak usilovně, až to (pro pamětníky) pomalu 
předčí Husákovu normalizaci.  

A východisko z této situace nabízí dva další citáty: 

Čas má plné kapsy překvapení (Jan Werich) 

Překvapením určitě byl Brexit, volební výhra Donalda Trumpa, opakované volby v Rakousku a čekají 
nás asi další překvapivé volební výsledky napříč Evropou. Překvapením je, že politické recepty, které se 
uplatňovaly celá desetiletí, přestávají platit. Lidé cítí, že takhle dál pokračovat nechtějí, ale ještě nevědí, 
co chtějí a tak to hledají a zkouší. Nadějí je, že to možná už jednou konečně vyjde. 

I velké věci se často zvrátí v jediném okamžiku (Ovidius) 

Jediné, na co se můžeme spolehnout je, že nic není neměnné. Lidská společnost se v čase mění a žádná 
velká říše či společenský systém tu nebyly na věky. Učili jsme se o pádech civilizací, mnozí zažili 
„zlomové okamžiky dějin“ jako např. okupaci Československa (1968), či Sametovou revoluci (1989) a 
možná, že právě zažíváme něco dalšího.  

Třeba pak budeme konečně jako lidská společnost moudří a budeme se chovat rozumně. Chování 
současných „evropských elit“ mi rozhodně ani rozumné, natož moudré, nepřipadá.   
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Čím budu?  

Chystáme se pořádat tradiční akci Cestu pohádkovým lesem a tématem jsou povolání. Tak se malé 
děti seznámí s povoláními, která možná už ani neznají. 

Připadá mi, že některá dnešní dítka nějaká tradiční povolání už mohou znát snad jen z televizních 
pohádek, či vyprávění prarodičů. Přesto se na naší cestě seznámí s policajty, zdravotníky, popeláři, 
zpěváky, myslivci, řidiči, kominíky, piloty, zedníky, malíři, kuchaři… 

Po letech vystudují a nastoupí do povolání úplně jiných, jejichž názvy nám starším, připadají vážně 
jako sci-fi, nebože se někdo zbláznil či si z nás tropí blázny.  

Nedávno jsem v MF Dnes četl platové porovnání mladých lidí dnes a před několika lety. Nad názvy 
povolání jsem nestačil zírat a díky znalosti základů angličtiny jsem jim i porozuměl a našel pro ně mně 
srozumitelný český ekvivalent. 

Namátkou „HR recruiter“, ze svého oboru vnímám zkratku HR jako „High rezolution“ (vysoké 
rozlišení), zde jsem věděl, že je to něco jiného, neboť „Human resources“ (lidské zdroje) znám. Dříve 
se tomu říkalo „kádrovák“, dnes česky personalista. Nebo takový „facility manager“, tomu by dle 
mého odpovídal dřívější „správce budov“. Proč se dnes nehledají obyčejní obchodníci, ale „sales 
reprezentative“, to také nechápu. Vlastně chápu, globalizace si holt vytvořila svůj vlastní globalizační 
(anglický) jazyk, který důrazně proniká do tzv. lokálních jazyků. 

Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je asi tak všechno. Mně se líbí, že 
Češi se s tím umí vypořádat s humorem sobě vlastním.  
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Kdysi jsem e-mailem dostal smyšlený příběh, kde se to globalizačními anglickými názvy jen hemží. A 
protože mám takové kravinky rád, tak jsem si to uložil. A když se mi to vše tak krásně propojilo, tak 
jsem to našel a zde to je.  

Ještě malé upozornění pro ty, kteří nemají rádi nekorektní a/nebo vulgární humor, doporučuji dále 
nečíst. 

Ukázka průniku angličtiny do češtiny: 

Na podnikovém výjezdním školení v Krkonoších se vyspala office junior managerka Julie s junior 
executive managerem Alexem a senior executive managerem Gregem (ne najednou).  

Facility manager Denis se vyspal se senior sales representative Ferdinandem.  

Technical support coordinator Petra ho vykouřila na pánském záchodku research and development 
specialistovi Josefovi.  

Sales representative Ferdinand to udělal senior accountant managerce Věře v křoví při outdoor team 
trainingu. 

 

Hloupneme z civilizačních výdobytků? 

Asi jo. Všiml jsem si toho na sobě. Vystěhováváme byt, máme se tam sejít se zájemci o jeho koupi. 
V autě si říkáme, že jim (i sobě) uděláme kafe. 

„Doufám, že tam nějaké kafe bude“ řekne brácha a já odpovím, že nějaké zbytky se tam nejspíš najdou. 
„Ale kafe neuvaříme, odvezli jsme varnou konvici“, vzpomenu si. „No, jo, to je průser“, lamentuje 
brácha.  

„My jsme ale debilové“, právě se mi rozsvítilo: „vodu přece můžeme uvařit v hrnci na sporáku“. „No jo, 
jsme vážně blbci“, konstatuje brácha. Začneme se smát a vzpomínat, co už dneska neumíme, nebo 
jsme zapomněli díky síle zvyku na ty naše civilizační výdobytky.   

Onehdy nešel google a lidi z toho byli prý celí diví. Ani jsem to nezaznamenal, jiné vyhledávače asi šly, 
a když si pamatujete přesnou adresu webových stránek, můžete ji zadat přímo (to je vzpomínka 
z pravěku z doby před-seznamové a před-googlové).  

Také, když dojde benzin do sekačky, se dá tráva posekat srpem či kosou, ale kdo to dneska má a kdo 
to umí. Možná už vyrůstá generace, co nechápe, že existuje ruční pila a že se sekyrou dá naštípat dříví. 
Ale proč se dřít, když vše si můžeme koupit už hotové. Určitě by mě mladí poradili ten pravý eshop, 
kde seženu dřevo do krbu či na táborák. Nejspíš bude rozdíl v kvalitě i ceně a k výrobku dostanu i 
certifikát shody. Možná jsou již človíčci, co ani neumí obsloužit tlačítkový telefon. 

Tak aspoň něco umím, co ti nejmladší už neznají. Ale je mi to platné. Ona už i ta varná konvice je 
překonaná a kávové mašinky se neustále zdokonalují. A tím i lidé. Barista není obsluha na baru, ale umí 
připravit kávu tak, jak já ne. To už nějaký čas vím, v tom jsem si vzdělání doplnil. 

A to, co já piju jako „fakt dobrý kafe“, by asi většina baristů považovala za pěknej fujtabl. Možná by 
takový barista ohrnul nos a hezky globalisticky po anglicku utrousil „ It´s a fucking coffee“ 

Zajímavým výdobytkem je i navigace. Tu tedy nemám. Musí to být zajímavé hlavně v době, kdy je všude 
rozkopáno a plno objížděk. Byly prý případy, kdy navigace navedla na neexistující most, či do 
protisměru. Paní z našeho infocentra mi vyprávěla, že navigace jim jako cestu k zámku nabídla jet tzv. 
„krpálem“, ulicí Revoluční, což je poměrně strmý kopec, na konci končící schody. A za těmi schody 
navazuje další silnice. Takže auto projet nemůže. Autem musíte okolo, tudy jen pěšky či na kole, nebo 
maximálně ke schodům. Pak takovému výdobytku věřte. Nutná je aktualizace a správná mapa, pak 
navigace slouží dobře. Jinak s ní můžete i krásně bloudit. 
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Nicméně ta civilizace je fakt dobrá, teď třeba sedím v teple a venku mrzne, až praští. Tohohle pohodlí 
si vážím a beru to jako samozřejmost, ale ona to zase taková samozřejmost není. Je dobré, když vše 
funguje standardně, ale měli bychom počítat i s tím nestandardním. 

Občas prostě potřebujeme přírodou „vycvičit“, abychom nezlenivěli, nejen fyzicky, ale nezakrněli i 
duševně a uměli si v nastalé nestandardní situaci poradit. 

 

Když se dosud validní kartička stane invalidní  

Angličtina do češtiny proniká již nějaký čas a tak nějak už jsme si na to zvykli. I slovo „valid“ (platný) 
jsme dokázali v různých tvarech počeštit. Možná znáte „validitu“, v mé pracovní branži se používá 
spojení „validace metody“.  

Tak jsem si dovolil tato počeštělá anglická slůvka použít do blogu, ne kvůli tomu, že je to „světové“, ale 
právě kvůli češtině, protože tady spojení „validní - invalidní“ vyzní mnohem zajímavěji. Správně po 
česku je to takhle: platný průkaz se stává neplatným uplynutím doby platnosti (to je téměř legislativní 
čeština). 

Při nákupu čtvrtletního kupónu jsem byl upozorněn, že mi za pár měsíců skončí platnost opencard. 
„Proslulá“ opencard. Když jsem si ji pořizoval, připadal jsem si jako „spolupachatel“, leč neměl jsem 
jinou možnost a červenou pražskou ostudu si pořídil. Nyní ta proslulá červená ostuda končí (nejen mně, 
ale jaksi všeobecně) a nahrazuje ji zelená lítačka. Proč zrovna „lítačka“? Možná proto, že ti Pražané 
pořád někam „lítají“. 

Když jsme se dozvěděli, že se kartička na pražskou dopravu bude nazývat hezky česky, hned jsme si 
říkali, jak to přeložit turistům. Asi by z našeho překladu nebyli moc moudří (The green flying card).  

Tak si budu muset pořídit lítačku, tedy pokud nebudu chtít si kupovat a cvakat papírové lístky či si psát 
o SMS jízdenky. Přece jen je levnější a pohodlnější mít kartu a na ni si nechat nahrát časovou jízdenku. 
Když člověk dojíždí denně, tak se to zkrátka vyplatí.  

Synkovi prošla občanka a tak musel zajet na úřad do okresního města. Tak jsem si raději prohlédl další 
karty a průkazky. Vše je platné, něco až do roku 2024. Krize bude rok 2019. To se mi „zinvalidní“ hned 
dvě kartičky.   

Ale kdo si to má dva roky pamatovat. V nejhorším mi to někdo připomene. Ta čipová karta na autobus 
možná už nebude platit, pokud nám na okrese zavedou PID a zelenou lítačku bych tak mohl využít i 
v regionu. Uvidíme, jak to vlastně celé bude.  

S řidičákem už to je horší, tam by mi to mohli připomenout policajti. Navíc probíhají nějaké povinné 
výměny, takže je docela možné, že mám platnost již zkrácenou. Nebo že už nyní by byl neplatný? Radši 
jsem zapátral a zjistil, že letos končí ty vydané v roce 2007 s platností 10 let. To mě uklidnilo, protože 
to znamená, že výměna proběhne v souvislosti s uplynutím doby platnosti. 

Člověk do toho může spadnout raz dva, ani si nevšimne, že mu něco propadlo. Také se může snadno 
stát sám invalidním. A co mu potom bude platný řidičák, ať už platný či neplatný?  

Takový člověk pak může rozšířit počet svých validních kartiček i o ty invalidní, tedy pro invalidy. 

 

Sorry jako, já sbírám íčka 

Sbíral jsem víčka pro dobrou věc, pro pomoc nemocnému děcku. Teď sbírám „íčka“ a ani o tom nevím. 
Vlastně připomínají mi to vpravo nahoře na blogu. Mám tam magické a neustále stoupající číslo. 

Však za mnoho nasbíraných bodů dávají obchodníci nějakou odměnu. Třeba už jsem vyhrál nějakého 
plyšáka. A tak jsem se jal zjistit, jak to s těmi íčky je a co za to, vlastně je. 
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Ještě musím podotknout, že íčka sbírám mimochodem, protože občas (u někoho často) diskutuji. Tak 
jsem se propracoval už ke slušnému balíku a přemýšlím, jak s ním naložit. Proto jsem se podíval na 
nabídku, čili co lze a za kolik íček získat.  

Popravdě, moc mne toho nezaujalo. Tedy to, co si již mohu dovolit, mne neláká. Ovšem cena nejvyšší 
už lákavá je. Kniha „Jak to vidí Šichtařová“. To by šlo, to se mi ten sběr „íček“ vyplatí. Skoro dvě třetiny 
už mám naspořeno.  

Našel jsem svůj kariérní cíl na tomto blogu: získat zadarmo (tedy za íčka) knihu blogerky roku! Mám 
pro co žít! A získávat íčka tak pracné není, stačí jen kecat, kecat a kecat, resp. klikat, klikat a klikat. Tak 
se do toho můžu pustit s vervou.  

Jenže teď jsem tady vyzradil (sorry, jako blb) své sladké tajemství a někdo mě může předběhnout, 
někdo, kdo maká na diskusích ještě víc než já a kdo už má k vytoužené metě zatraceně blízko. 

A až se tam doplazím já, tak z redakce Idnesu zazní: „sorry jako, ale Šichtařová už došla“. To by se mi 
mohl zhroutit svět. 

Naštěstí je tu stále možnost si knihu koupit (za peníze), nebo si ji vypůjčit. Tak nemusím zoufat. Ale 
získat ji za íčka, je zkrátka lepší.  

Ještě si počkám.  A pokud už nebude, pak „sorry jako“ vytáhnu peníze a navštívím knihkupectví.   

 

Zasvoupravdubijci 

Vstoupil jsem do pár diskusí u společensko-politických blogů. A tam vřava. Úplné bitevní pole 
diskutujících, za svou pravdu se bijících. Taková kolbiště mě nelákají, tak jen nakouknu a tiše odejdu. 

To je tak, když autor napíše cosi, co druhé vyprovokuje k reakci. Někdy jde o nadsázku (ironii, recesi) a 
v zásadě o provokaci: tu máte, pejskové kostičku a sežerte se! Autor pak jen z nadhledu sleduje ten boj 
v diskusi a má z toho srandu. Nebo článek myslel autor vážně a diskuse se neúčastní proto, že a) bojí 
se, aby ho také nesežrali, b) není třeba s blby ztrácet čas. 

A pak jsou ti opravdoví, hluboce přesvědčení bojovníci, můžeme jim říkat zajímavým českým 
novotvarem: „zasvoupravdubijci“. Ti musí ty druhé přesvědčit a dovzdělat. Obvykle narazí na 
„zasvoupravdubijce“ z druhého názorového spektra a už to jede. Už se nálepkuje o sto šest a o všechny 
možné „agenty cizí mocnosti“ a „nebezpečné kreatury“ není nouze. 

Vždyť jde o něco tak ušlechtilého, jako je pravda. Matematika na základě logiky a pravděpodobnosti 
zkoumá, zda výrok je pravdivý, či ne. Filosofie neustále pravdu hledá, nachází a zpochybňuje. Ideologie 
pravdu vlastní, prodává, propaguje a hlídá. A tak nám tu vzniká Odbor na ministerstvu, který má nad 
pravdou bdít.  

Obávám se, že tam moc matematiků ani filosofů nebude. Ono ideologicky je to jednodušší, to můžete 
pravdu překrucovat, dokonce znásilňovat a využít v boji dvou znesvářených skupin 
„zasvoupravdubijců“. Obvykle to končí tím, že jedna skupina „zasvoupravdubijců“ potře tu druhou. Až 
„hrdinně“ zvítězí, za co (a proti komu) se bude bít dál? Navíc to může být jen vítězství Pyrrhovo.  

Takže milí „zasvoupravdubijci“ můžete vstoupit, můžete i diskutovat. Já vás nebudu o „své pravdě“ 
přesvědčovat a ani nebudu „vaši pravdu“ vyvracet. 

Nemám potřebu se bít, mám potřebu být. A to je velký rozdíl. Nejen gramatický, ale hlavně dramatický. 

 

Ministerstvu Pravdy s láskou 

Vzpomněl jsem si na geniální filmovou hlášku z francouzského filmu s L. Funésem (tuším, že se 
jmenoval „Pošetilost mocných“), kde Funés říká: „Vaše Veličenstvo četlo můj anonymní dopis?“ 
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A zkusil jsem si takový „anonymní“ dopis napsat (na „fiktivní“ Ministerstvo Pravdy).  

Vážení, 

Obracím se na vás, protože věřím, že jedině vy jste schopní sjednat nápravu a vypořádat se s rasismem, 
který se ukrývá pod ušlechtilou zábavou především pro starší spoluobčany. Ta se nazývá „dychovka“. 
Viděl jsem starce a stařenky jak křepčí na divnou hudbu s rasistickými texty a ještě se u toho tak 
neslušně šklebí.  

Řeknu vám, kam se hrabe Ortel. Ale toho už máte díky Slavíkovi pod kontrolou a tenhle ptáček díky vaší 
ušlechtilé práci brzy přestane zpívat. 

Jenže vám zatím uniká, co se děje na venkově a v Praze na Vlachovce. Jen považte, jaké texty se tam 
pějí. Pro jistotu jsem si je zaznamenal, ale dlouho jsem ten rasismus snášet nemohl. 

Hned v úvodní písničce zaznělo: „Kdo to byl? Cikán, černý Cikán“. Nejenže se zde nepoužívá správný 
výraz „Rom“, ale hned je všem jasné, kdo to byl, že. Proč to nemohl být většinový bílý běloch nebo Čech, 
že. Dovedete si jistě představit, jak jsem trpěl, snažil jsem se pár starších spoluobčanů poučit a říkal jim, 
že tohle by zpívat neměli. Vysloužil jsem si jen posměch a dokonce úder holí. 

Přesto jsem s nasazením života pokračoval dál. Druhá skladba už vyznívala pozitivněji. „Cikánko ty 
krásná, cikánko malá“ i zde by bylo lepší zpívat „Ó Romko, ty krásná“, ale i tak ten refrén je docela 
slušný.  

Ovšem pak přijde ten rasismus. Romka je v další sloce obviněna ze lži. Zase se používá kolektivní vina: 
„zmámila jsi duši mou, klid vrátit nemůžeš, vše, co řekla ústa tvá, změnilo se v lež“.   

Tohle už jsem nevydržel a šel jsem si promluvit s dirigentem. Ten byl zpočátku vstřícný, vyslechl si mé 
argumenty a trpělivě vysvětloval své, že jde o tradici, dílo, které vzniklo v jiné době a podobné kecy. 
Když jsem jeho argumenty neuznal a podrobil je zdrcující kritice politické korektnosti, přestal být 
korektní a praštil mne taktovkou. Také pár stařečků se chopilo svých holí a začali jimi zuřivě mávat.  

Pochopil jsem, že dále přesvědčovat tyto pokrytce, rasisty a xenofoby nemá smysl a tak jsem se z této 
zábavy vzdálil.  

Jistě si říkáte, jak se takový uvědomělý občan jako já, dostal na takovou rasistickou akci. Bylo to díky 
mé práci facebookového „checking managera“, kdy jsem narazil na podezřelé stránky a lajky.  

Nevěřil jsem, že je něco takového možné. Skutečnost však předčila mé očekávání a proto jsem se rozhodl 
vám napsat, abyste s tím konečně řádně zatočili. Jinak tu multikulturní občanskou společnost 
nevybudujeme. 

S občanským pozdravem občan, kterému není lhostejné, co se tady děje. 

PS: Také mi není lhostejné, co se tady děje a jen dělám to, co (snad trochu) umím a jak to cítím. 

 

Moderní pohádka od ovčí babičky  

Jako malé dítě jsem měl rád statečného beránka, který to vždy nandal těm hloupým vlkům. Člověk tak 
nějak podvědomě fandí těm „papírově“ slabším.  

Beránek byl nejen chytrý, ale také oplýval vtipnými nápady a tím dokázal přemoci sílu. Pravda, vlci mu 
to svou hloupostí usnadňovali a fakt mi jich někdy bylo líto. 

Bylo, nebylo. Beránci s ovečkami a jehňátky si žili spokojeně v ohradě. Jednoho dne jedna krásná a 
chytrá ovečka začala přesvědčovat ostatní ovečky, že by ovce měly mít stejná práva jako berani.  

Že by berani měli hlídat jehňátka a vůbec zastat jejich ovčí práci. Ta chytrá ovečka si prostě nedokázala 
mezi beránky vybrat, žádnej jí nebyl dost dobrej a tak zůstala na ocet. Což by byla (normálně postaru) 
ostuda, ale ona z toho udělala ctnost a právo.  
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A postavila se do čela ovčího hnutí, které zpočátku vzbuzovalo i sympatie, protože ovečky byly rády, 
když si beránci hráli častěji s jehňátky a když jim v jejich práci pomohli. Ti bystřejší beránci se ochotně 
zapojili do dělby práce, neboť brzy seznali, že spokojená a odpočatá ovečka je večer přítulnější než 
unavená a naštvaná. 

Jenže to se nelíbilo šéfové, která se obklopila nespokojenými, nešťastnými (prostě zapšklými) ovcemi, 
a společnými silami se jim postupně povedlo udělat z místních beranů neschopné skopce. Také jehňat 
ve stádu ubývalo, naopak přibývalo single oveček i beránků. Někteří beránci dokonce zjistili, že je jim 
spolu líp, než s nějakou nafoukanou ovečkou. To se odehrávalo hlavně v tom západnějším cípu ohrady.  

Na východním cípu zůstávalo ještě dost hloupých ovcí, které žily postaru, přesto i mezi nimi se našly 
aktivistky, které pošilhávaly po tom západním cípu a chtěly žít stejně, protože jim záviděly bohatší 
pastvu, čas na péči o svou krásu a koneckonců i ty slušné, korektní beránky s vybraným chováním. Ti 
nejsou jako ti naši nevychovaní, hrubí a tupí berani. 

Tak si tu všichni tak nějak žili, občas si zašli na návštěvu na opačný cíp ohrady a všichni se cítili v ohradě 
bezpečně. Občas se báli vlků. Opravdu se sem vlk nedostane? Ani vlk v rouše beránčím? To se nedá 
vyloučit, ale nebojte, máme to pod kontrolou. A najednou, kde se vzali, tu se vzali, do západní části 
ohrady se tlačí noví fešní berani. Ovečky je vítají, jsou z nich zkrátka paf, ta svalnatá těla, ne jako ti naši 
sice chytří a slušní, ale příliš změkčilí beránci. Ale co to? Ti noví se s tím moc nemažou, žádné kecy, 
žádné plazení se před nafoukanou ovečkou, pěkně primitivně postaru. Nechceš po dobrém, nevadí, 
vezmu si, co mi náleží silou. Cože? Ty, ovečko prý nechceš hlídat jehňata, nechceš se starat o 
domácnost a dokonce ani o mě? Tak to teda ne, budeš muset. A přestaneš se fintit.  

Ti z východního cípu na to koukají a většina z nich nově příchozí berany nechce. Nevěří svým očím, když 
vidí, co se v tom západním (na pastvu bohatším) koutě děje. Chtějí si žít po svém, po staru, v ovčích 
rodinách. Kde beran je beranem, ovce ovcí a jehně jehnětem. Protože tak to je odjakživa. Tak to 
funguje, co svět světem stojí. A nechápou, proč by měli měnit to, co funguje. Přírodní zákony. A tu 
jeden chytrý a silný beran řekne: „nedá se nic dělat, chlapi, jestli chceme žít jako dosud, musíme si ten 
náš svět umět ubránit“. A beránci se rozpomenou, že jejich úkolem je své ovečky a jehňátka chránit. 
Že to tak dělal i ten chytrý beránek z Pohádek ovčí babičky.  

Je jen na nás samých, jakou si zvolíme budoucnost. Nezapomeňme, že si ji tvoříme právě teď. Vyzbrojte 
se láskou a smíchem, tyto obranné „superzbraně“ nám nikdo nemůže vzít!  

 

Pražská kavárna hrdě zvítězí 

Jedná se jen o aprílový žert? Či nesplnitelné přání? Může se něco takového vůbec stát? Podle Rádia 
Jerevan může. 

Pražská kavárna jistě zvítězí. Když se na Praze 1 či Malé Straně započítají všechny voličské hlasy pro 
strany (a jednotlivce) hlásící se hrdě k této nálepce, s největší pravděpodobností nebudou mít v tomto 
prostoru konkurenci a zvítězí na plné čáře. 

Ovšem toto slavné vítězství nebude mít na celkový výsledek voleb velký vliv. Celkově se totiž 
předpokládá, že „kavárenské strany a jejich lidé“ utrpí velkou porážku. Nabízí totiž něco, co chce (mimo 
ně) jen málokdo. 

Dle zdroje (Rádio Jerevan) paradoxně „kavárnu“ zachránil Miloš Zeman svou opětovnou prezidentskou 
kandidaturou. Už mohl za rok jít znovu objímat stromy na Vysočinu, místo toho se další léta bude bavit 
„pražskou kavárnou“.  

Je to taková vzájemná symbióza. Kavárna by bez Zemana ztratila smysl své existence, protože by 
neměla doma proti komu bojovat (Putin a Trump jsou daleko). Také Zeman by na tom byl hůř. Neměl 
by koho provokovat a komu se smát (to ho nejspíš posiluje mnohem víc než objímání stromů). Takže 
šou bude „vesele“ (rozuměj trapně) pokračovat dál. Avšak může být ukončena.  
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Pokud v prezidentské volbě zvítězí pan akademik, bude to naopak znamenat definitivní porážku 
„pražské kavárny“, protože ztratí smysl své existence.   

Ale vraťme se k volbám parlamentním. Podle Rádia Jerevan je ještě jedna možnost, jak by mohla 
„kavárna“ zvítězit. Rádio sdělilo, že se jedná o tzv. „variantu brod“, která počítá s tím, že se největším 
„kavárníkem“ stane Andrej Babiš. Neupřesněno, zda před volbami, či až po nich. 

Údajně tajně se vyjednává o tom, zda TOP 09, Zelení a Dientsbierovci vstoupí do ANO, či se naopak 
ANO „rozpustí“ do TOP 09 a Zelených. Podle agentury „The Wild Duck of April“ do toho ještě může 
promluvit nějaký Martin Bursík, který na to půjde od LESa, dokonce s nějakou biomasou. 

Byť rádio Jerevan nechtělo sdělit původce této geniální myšlenky (Babiš kavárníkem), modří už vědí, 
kdo to byl.  

PS: výsledek souboje pražských kaváren s vinárnami, cukrárnami, pekárnami a pivárnami si netroufá 
(ani tak všeznalé) Rádio Jerevan odhadnout. 

 

Jakou cenu má laciný vtip? 

Pokud vyprávíte či posloucháte vtip, nebo si prohlížíte vtipný obrázek, občas se stane, že ne všichni se 
smějí, že někoho vtip uráží a někdo ho prohlásí za laciný. 

Laciné má většinou nízkou cenu a možná právě proto je oblíbené. Co třeba „laciné komedie“ Zdeňka 
Trošky, které recyklují televize každý rok?  

Říkávalo se u nás, že „sranda musí bejt, ikdyby na chleba nebylo“. Smíchu se nenajíme, ale smích na 
chvíli hlad přemůže. Když se smějete, na nic jiného nemyslíte, tedy ani na to, že zrovna máte hlad. Hlad 
je samozřejmě vážná věc a průšvih, přesto se vyprávěli vtipy o Somálcích. 

Šašci u nás byli oblíbenější než králové, humoru se u nás dařilo a naštěstí stále daří. Vtip má vyvolávat 
smích, či aspoň úsměv.  

Proč škatulkovat a třídit vtipy a vymýšlet typy humoru? Toto je humor laskavý, tento cynický, jiný 
urážlivý, laciný, nevhodný, trapný …  

Proč vynášíme nad vtipy soudy? Za komunistů se dalo za vtip i odsoudit. Mně se třeba moc líbil tento:  

„Po Václaváku jdou dva špendlíky, jeden s červenou hlavičkou, druhý s modrou. Ten s červenou 
hlavičkou říká tomu s modrou hlavičkou: znám jeden skvělej politickej vtip. Modrá hlavička odpoví: 
neříkej ho, za náma jde zavírací špendlík“. 

Měl jsem na gymplu staršího pana profesora, co měl zakázanou Prahu a nám zakázal říkat mu 
„soudruhu profesore“. Učil češtinu a dějepis a říkal nám, že neexistuje literatura povolená a zakázaná, 
ale je jen dobrá a špatná. A tak přeskočil „komunistického velikána“ Václava Řezáče a seznámil nás 
s dílem Milana Kundery, který byl v té době na indexu a doporučil nám jeho „Žert“. A také, že tu knihu 
máme hledat doma, zeptat se rodičů, že ji někdo určitě bude mít někde schovanou. 

Tak i vtip je dobrý a špatný, zkrátka podle vkusu, někomu se líbí a zasměje se, jinému se nelíbí, tak se 
nesměje. Vtip a humor přináší smích a ten uvolňuje napětí. Šťasten ten, kdo se umí smát i sám sobě.  

A jakou cenu má vtip? Je dokonce zdarma, buď Vám ho někdo poví, pošle, či ho někde najdete, příp. je 
v časopisu či novinách, co jste si koupili a pak jste za něj i něco zaplatili.  

Některé vtipy Vás mohly ocenit i časově určeným pobytem v chládku a některé měly (mají) i cenu zlata.  
Co třeba na závěr tento: 

„Mluvčí Parlamentu na tiskové konferenci: mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. 
Začnu tou špatnou: dva poslanci onemocněli nemocí šílených krav. A teď tu dobrou: je třeba vybít celé 
stádo“. 
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Tak, jak byste ocenili tento vtip? Dvěma roky natvrdo či hroudou zlata?  

 

Scvrnkls to neskutečně fajnově 

Nejenže se povedlo krásně scvrknout více kuliček do důlku, ale zároveň se řeklo takové zajímavé slovo. 
Slovo, které má osm písmen, a přitom žádnou samohlásku.  

V češtině je krásně vyslovitelné, neboť obsahuje dvě tzv. znělé souhlásky „r“ a „l“. Čeština je nesmírně 
tvořivý a ohebný jazyk. Přijme i mnoho cizích výrazů a počeští si je. Protože je umí skloňovat či časovat, 
ale také třeba zdrobňovat a stupňovat.  

A prý se krásně poslouchá i cizincům, kteří ji nerozumí. Slyšel jsem o tom, že se o nás Češích říká: „vy 
nemluvíte, vy svou řečí zpíváte“. Jisté je, že my sami, co máme češtinu jako svou mateřštinu, to 
neumíme posoudit. Důkaz mi poskytla dcera, která strávila měsíc v Kambodži jako dobrovolnice. Učila 
tam malé děti angličtinu. Sešlo se tam několik cizinců a Francouzi po dvou Češkách chtěli, aby spolu 
mluvily česky, že se to dobře poslouchá. A kluci byli spokojeni, ikdyž holky mluvily sprostě.   

Proto bychom na sebe měli být hrdí, právě kvůli té češtině. Ta nás spojuje a z ní také plynou naše 
vlastnosti. Jsme poměrně tvořiví, celkem přizpůsobiví a ohební, podobně jako čeština nejsme 
disciplinovaní a děláme spoustu chyb. Místo spisovného „abychom“, používáme „abysme“ a ještě 
v tom děláme hrubku „aby jsme“.  Občas máme bordel (tedy nepořádek) v „i“ a „y“, chybujeme 
v interpunkci a umístěním čárky změníme význam věty.  

Předponami a příponami měníme význam slov. Někdy je to těžké, protože spolu soutěžíme s cílem co 
nejvíc vytěžit a často někoho či něco protěžujeme. A ještě to mnohé těší, jiné děsí. Co takhle místo 
soupeření a soutěžení zvolit sounáležitost jakou můžeme zažívat třeba při souloži. 

No, uznejte, není nádherné být Čechem a vládnout češtinou? Prý jsme nejnebezpečnější sami sobě. 
Logicky mi z toho vyplývá, že takový Čech, který nenávidí Čechy a stydí se za to, že je Čechem, musí 
nenávidět i češtinu. Asi s ní má nějaký problém, neumí ji správně ovládat. 

Češtinou dokážeme naprosto změnit „zabarvení“ slov, a tak výraz původně hanlivý, záporný, dokážeme 
proměnit ve výraz neutrální až kladný. Takový hanlivě zabarvený „Čecháček“ se doslova vybarví a 
rozkvete, když se k němu přidá adjektivum „hrdý“. 

„Hrdý Čecháček“ už zní naprosto jinak, mj. vypovídá o tom, že si umíme udělat srandu sami ze sebe a 
nebereme se tak vážně.  

Jsme zároveň chytří i pitomí. Co zní líp: chytrý pitomec nebo pitomý chytrák?  

 

Volím tvarůžky a romadur  

Vrátím se k průběhu voleb v naší rodině. V pátek přijedu domů, syn už odjel na skautskou výpravu a 
manželka se chystá na víkendovou akci s dětmi. Takže mne záhy opouští. 

Má ještě přijet dcera. Říkám si, že bych to mohl jít odvolit s ní, ale nějak nejde. Srážíme se u vchodových 
dveří. Jde si pro obálku a jdeme to tam hodit spolu. Cestou mi ještě vypráví, jak si její bratr spletl volební 
místnost a málem nestihl autobus. 

V místnosti se pozdravíme se sousedy a pak si to tam hodíme. Já se ještě stavím za matkou, zatímco 
dcera si jde domů zabalit, neboť také na víkend odjíždí.  

Chvíli s matkou klábosíme, dostávám hlad. Mám s sebou i peníze, protože mám za úkol koupit máslo. 
Tak si říkám: mám odvoleno a teď bude chvíli pokoj. Jenže si vzpomenu na prezidenta a další volby 
v lednu. 

Protože mám hlad a než dojdu k Vietnamcovi do krámu, ne příliš hezká myšlenka na prezidenta na 
Hradě se přesmykne na prezidenta Honzy Pražáka, což už je mnohem pozitivnější.  
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A do krámku mne dožene „vůně“ sýra. Uvědomím si, že jsem doma sám a že tedy „vonět“ mohu jen 
sám sobě a posléze vyvětrat. Tak naprosto svobodně a nezávisle volím olomoucké tvarůžky a romadur. 
Samozřejmě nezapomenu na to máslo. 

Pro jistotu vezmu „másla“ tři: to pravé, Ramu (obojí nám došlo) a pro uspokojení své chuti to 
pomazánkové, co máslem být nesmí.  

Přijdu domů, namažu si chléb s máslem a rozložím „voňavé syrečky“, v lednici najdu ještě zbytek 
nedopitého vínka z oslavy dceřiných narozenin. A pustím se s chutí do toho. 

Toť svobodná volba labužníkova.  

 

Trocha chemie blogosféru nezabije 

Chemie je sice nádherná věda, ale ve škole patří většinou mezi předměty méně oblíbené a prý těžké. 
Zkusme se na ní podívat hezky česky a poděkujme našim buditelům, že díky nim máme dusík, kyslík, 
vodík, draslík, vápník… 

Už se neprosadil kostík (fosfor), zato ohebná čeština umožnila pro každé z osmi tzv. „mocenství“ 
(oxidačních čísel) vytvořit unikátní koncovku. Což dokonce využila slovenská skupina Lojzo v písni 
„Učitelka chemie“. 

Chemii jsem skoro tři roky učil a tak pár zážitků ze školních škamen: 

Ztraceno v překladu  

V organické chemii bývá kamenem úrazu triviální názvosloví, na rozdíl od anorganiky, kde nám to 
předci hezky česky zařídili (-ný, -natý, -itý, - ičitý…). I vzpomenu před žáky na chudáky Angličany, kteří 
musí říkat carbon monooxide, carbon dioxide ….  

A najednou si vybavím překlady některých chemických sloučenin v detektivkách. Říkám žákům, že 
nedávno jsem slyšel takový výraz, až mi to jako chemikovi trhalo uši „amoniakový sulfanát“. Zkuste 
odhadnout, o co šlo? Ještě napovím, že šlo o kyselé hnojivo, když tu třídní klaun se drží za uši a říká: 
„To mi to trhá uši, pane učiteli“. To, že si myslím, že šlo o síran amonný (v překladu ztracený), se 
víceméně ztrácí v salvě uvolněného smíchu. 

Líp bych to neřekl  

Studentka řeší na tabuli příklad, já i celá třída jí pomáháme. Najednou slyším, jak jeden student sděluje 
druhému: „Je to jen debilní dosazení do vzorečku.“  

„Líp bych to neřekl, kolego,“ sděluji s podtextem, že jsem hlášku zaslechl a že se mi líbila. Načež student 
kontruje: „To jste řekl Vy minule, pane učiteli.“ 

Také jsem si dovolil do testu jako prémiovou otázku dát:  

Cimrmanův chemický vtip zní: H2SO5.  

Tato sloučenina:  

a) neexistuje  

b) je to kyselina peroxosírová  

c) je to kyselina thiosírová  

d) je to kyselina dioxosiřičitá 

A nakonec jedna mnemotechnická pomůcka pro začínající chemiky, kterou ovšem vymyslel můj 
geniální kolega a kamarád (velmi rád ji zde publikuji): 
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Plním svoje přání taj-NÝ, (I) 

lákám dívky kudr-NATÝ, (II) 

spíš štíhlý, než zaval-ITÝ, (III) 

do koupele uhl-IČITÝ (IV). 

Soudím, že ty sl-IČNÝ sl-EČNY (V) 

budou z toho tumpach-OVÝ (VI), 

obavy mám ovšem j-ISTÝ, (VII) 

že by přitom kv-IČELÝ ! (VIII) 

 

Mě ne! 

Jsme zaplaveni světovou vlnou „me too“ (mě taky, nebo já taky). Hvězdičky (celebritky) se rozpomínají 
na „sexuální úlety a harašení“ těch vlivných celebrit. 

A tak se omlouvá i Dustin Hoffman a Kevin Spacey asi prožívá nejhorší okamžiky svého života. Jako 
příslušník mlčící většiny prohlašuji, že mě tedy Kevin Spacey opravdu nic. Ani ve snu. 

To spíš já bych se měl omluvit, že ve snu jsem vyndával z vany kvítka růží, abych více odhalil americkou 
krásu, kterou měl Kevin ve filmové vaně. Sice nahou, ale zahalenou růžovými květy.  

Až ta vlna dorazí i sem, měl bych se možná omluvit i já a ani nevím komu. Tak se preventivně omlouvám 
všem. Za pohled na ženu či ohlédnutí za její krásně tvarovanou postavou, za vzetí kolem ramen, 
políbení ruky, objímání třeba při tanci. 

Takových „prohřešků“ mám na kontě dost. Jsem totiž ten bílý heterosexuální muž, na kterého jsou 
pořádány hysterické mediální hony. Mým největším, trestuhodným hříchem je to, že se za to vůbec 
nestydím.    

Naopak je mi stydno, kam to člověk (tzv. moudrý) v té naší euroatlantické civilizaci dotáhl. Nám starším 
je to samozřejmě k smíchu, ale jen do té doby, než zjistíme, že ti druzí to myslí naprosto vážně.  

Samozřejmě v případech, kde šlo opravdu o znásilnění a nepříjemné sexuální obtěžování, je dobře, že 
se to provalilo a že ti, co druhým ubližovali, sklízí, co zaseli. Žádný strom neroste do nebe a boží mlýny 
melou pomalu, ale jistě.    

Jenže ve světě, kde se vše přehání až do absurdna a hoaxy (ne-hoaxy) se tvoří jako na běžícím pásu, je 
těžké zbavit se pocitu, že mnozí jsou nyní mediálně vláčeni jaksi neoprávněně. Že kdokoliv může 
kohokoliv takto veřejně pošpinit, jen pro své zviditelnění. Těžko to soudit. 

To vnucování „bílé viny“ se mi nelíbí. Jistě, „dějiny bílého muže“ jsou krvavé, nicméně stud, pocit viny 
a strach k žádným pozitivním změnám nevede.  

Stejně jako za lásku převlečená „hysterická nenávist“ (možná i dobře placená) vede hlavně k odporu 
těch „nenáviděných“, pokud tedy nejsou už dostatečně vystrašení, aby nějakého odporu podle 
přirozeného zákona akce a reakce ještě byli schopní.  

Ach jo. Není nakonec přeci jen lepší, že v tom našem českém bahnitém rybníčku řešíme Babišovo 
sestavování vlády a prezidentské volby, na poslední chvíli obohacené „prázdným a falešným“, přesto 
svěžím vánkem Topolánkem, který se z toho rozhodně nepo…., protože je to chlap s gulama. 

Aspoň se v těch našich dalších volbách Trošku zasmějeme. Blíží se třesky, plesky na Babovřesky. 
Varování pro vážné kameňáky: přímou volbu prezidenta lid smějících se bestií promění v lidovou 
taškařici, ať již nakonec vyhraje kdokoliv. Jisté je už, že to bude muž.  
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Mně taky, ale jinak! 

O kampani „me too“ toho bylo popsáno dost. Někdy negativní pohled, zážitek nebo děj, přinese 
rozhodnutí ke změně přístupu a snaze udělat to jinak. Třeba na to jít úplně opačně. 

V té opravdové kampani jsou i ženy, co sebraly odvahu, promluvily a ulevilo se jim a následně to dodalo 
odvahu i dalším, co to nesou jako šrám na duši, s kterým se zkrátka nesmířily. (Platí to samozřejmě i 
pro některé ty menšinové chlapce). 

Ale také platí, že se toho chytli i ti, co se chtěli jen zviditelnit a manipulátoři, co chtějí lidi zastrašit a do 
jisté větší či menší míry se jim to daří. Snad ve všem, na co si vzpomeneme. 

Tak si to najednou uvědomíte, díváte se do zrcadla a řeknete si pro sebe: „je mi ze mě na blití“. To je 
vlastně velmi pozitivní věc, protože následuje rozhodnutí ve smyslu: „už nechci, aby mi bylo ze sebe na 
blití“ a přemýšlíte, jak to změnit. Právě jste si přiznali to, že jak jste to doposud dělali, Vám už nyní 
nevyhovuje, našli jste motivaci ke změně. A pak se začnou dít „zázraky“, ale za těmi je vždy nějaký cíl, 
vize, a především motivace a ochota jít za tím. A beze strachu, s optimismem.  

Pokud jste si v životě vyzkoušeli (mírně či hlouběji) vzestupy i pády a zjistili jste, že jste to přežili a 
s odstupem i na ta domnělá příkoří hledíte jako na životní lekci, která Vás posunula dál, pak následující 
slova pochopíte snáz. 

Třeba se jednoho dne probudíte a řeknete si: „proč jsem takovej srab? Proč jsem mu neřekl, co si o 
tom myslím? Proč se sebou nechávám tak manipulovat? Proč se za sebe nepostavím? Je mi ze sebe na 
blití!“ Jiný si může říct: „proč se chovám jako přezíravý pokrytec, proč urážím a lžu? Proč se bojím o 
peníze, o svou pozici? Chce se mi ze mě zvracet!“ 

Aby se člověk nemusel pozvracet při pohledu do zrcadla, nezbude mu, než se začít měnit. Nebabrat se 
v minulosti a tvořit si budoucnost. A postupně odhazovat zbytečné strachy jejich překonáním. Zejména 
je vhodné zbavit se těch, které mi jsou nepříjemné a v (radostném) žití mi nějak překáží. Nemusím se 
zalíbit ostatním, hlavní je, že se ze sebe už nepobliju! 

A pak nemusím „blít“ ani na ostatní, třeba na politiky. Představte si, že se všichni rozhodneme, že už 
se nám nechce ze sebe zvracet a rozběhneme tak kampaň „me too“, ale v jiné úrovni. 

Pak se možná nad sebou zamyslí i politici. Až jeden z těch, co se pokrytecky přetvařuje, řekne: „vážení 
spoluobčané, z toho, co dělám a jak se chovám, je mi na blití“, tak se mohou přidat i ti ostatní, co mají 
své strachy, či si jen honí trika a vysloví ta dvě kouzelná slůvka v angličtině: „me too“.  

Malá poznámka: neplatí, když Babiš prohlásí, že je mu na blití z Kalouska a naopak. Každej ať své „me 
too“ vyjádří za sebe, upřímně. Pak bude líp. 

PS: už se mi ze sebe zvracet často nechce, to ovšem neznamená, že by taková situace občas nenastala, 
nicméně znamená to, že žiju a že je mi líp. 

 

Země se fakt naštvala 

Hele lidi, má trpělivost s vámi už došla. Já, Matka Země a spolu se mnou mé děti, synové Vzduch a 
Oheň a dcera Voda už vás máme plné zuby.  

To se jen tak říká, my žádné zuby nemáme a snažíme se dávat jen to dobré, zemi (půdu) se stromy, 
rostlinami, zvířaty, poli i kameny pro dobré vaše žití, pro pěstování potravin, pro stavbu sídel. Oheň 
vám poskytuje světlo a teplo, díky vzduchu dýcháte a žijete a svěží vánek vás čechrá po vlasech, vodou 
můžete uhasit žízeň a také v ní smýt svou špínu. 

Stali jste se neuctivými, kde je pokora, respekt ke mně a mým dětem, které vám pomáhaly, seč mohly? 
Já vím, občas trochu zlobily, nějaká ta povodeň, požár, tajfun…  
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To jen proto, abyste si uvědomili, že nás nelze poškozovat do nekonečna, znečišťovat vzduch a vodu, 
otravovat půdu, zaneřádit Zemi odpadky… 

Pamatujte, že i my máme svá práva. Nejsou jen lidská práva, a když už si takhle povýšeně vyskakujete, 
nezapomínejte i na povinnosti. Mám povinnost i vůči svým dětem, musím je chránit a vězte, že to 
dokážu. 

Stačí se jen trochu otřást, však víte. Dost mě to svědí u Yellowstonu a taky jinde. Hele lidi, probuďte se 
a začněte na sobě makat a buďte k nám ohleduplní a tím i sami k sobě. Jinak… 

Tak se lidi chvíli báli, snažili se být poslušní, ale zase jim to dlouho nevydrželo. Zas ty hádky, bitky, 
Matka Země na to kouká a je jí do pláče.  

Začne plakat a voda začne stoupat. Pomalu mizí známý svět, potápí se Holandsko. Země na to kouká a 
říká si: á bludní Holanďani teď opravdu bloudí. To ji rozesměje až k bránici pod zemskou kůrou, otřásá 
se tak, až se z toho probudí pár sopek, vznikne několik tsunami, potápí se světadíly a nové pevniny 
naopak vystupují z vody. 

Matka Země se vyvztekala, tím se uklidnila a pomalu si prohlíží své dílo. Moc lidí nám na tom světě 
nezbylo, akorát támhle v srdci Evropy vidím dost lidiček pohromadě. Moře se zastavilo u Krušných hor, 
Praha je dost pobouraná, možná tam našlo útočiště víc zvířat než lidí. Zvířata na rozdíl od lidí vědí, kdy 
a odkud mají zmizet a kam se vydat. Takže se velká část z nich zachránila.  

Však oni si lidé svá města znovu postaví, ale budou stačit mnohem menší. Ti ošlehaní, ohební a 
přizpůsobiví Češi, přežijí snad všechno, ikdyž nejsou tak houževnatí jako Rusové, obzvlášť ti ze Sibiře, 
kteří jsou snad nezničitelní.  

Tak to bychom měli, můžete začít znova. Ten praotec Čech vám to dobře zařídil. A teď i já, musím se 
pochválit. Teď už se nemusíte před nikým klanět, nikoho se bát… Ale zároveň už nemůžete na nikoho 
nadávat a na nikoho svádět své těžkosti.  

Tak vstávat Češi, je čas postavit se na vlastní nohy a uklidit si ten bordel. Až to dáte do kupy, tak si 
užívejte i to moře, které jsem vám zařídila. Jo, a když jste měli takové štěstí, tak se rozhlédněte po okolí 
a pomozte těm, co bloudí po světě.  

Jo, když to lidstvo není tak zpovykané a líné, je ho míň a začíná od nuly, tak je opravdu roztomilé. Aspoň 
teď budu mít s dětmi zas možná i tisíc let klid, spokojeně se usmívá Země při své pouti Vesmírem. 

 

Média 

Kdo nečte PL, ví kulový 

Když začínal kdysi „v pravěku“ Blesk, zaujal mě reklamní slogan, který parafrázuji v názvu. PL jsou 
Parlamentní listy. Viděl jsem na jednom billboardu, že se chlubí čteností asi 350 tisíc denně.   

Nejspíš zde najdeme i nesmysly, v každém případě nám naservírují i to, co bychom jinde hledali marně. 
Postupně se tady etablují ti žurnalisté, pisálci, politici, politologové a komentátoři, které jinde nechtějí 
(nebo je nezvou). 

Pokud si chci něco přečíst např.: od Petra Robejška či Alexandra Tomského, občas mne to dovede k PL. 
Většinou se k PL dostanu ve formě odkazu. Vnímám to tak, že čtenáře k PL nahání zejména 
mainstreamová média. Jakási apriorní pocitová nedůvěra vůči médiím hlavního proudu je (dle mého) 
daleko zásadnější příčinou, co lidi přivádí k hledání alternativ, než proklamovaná „ruská a/nebo čínská“ 
propaganda.  

Chci-li pohled z jiného úhlu na nějakou situaci, musím přeladit. Mainstream mi tu možnost nedává. 
Např.: když (dnes už výjimečně) sleduji „probruselskou“ ČT, vidím tam stále stejné tváře, co melou svůj 
stále stejný kolovrátek dokola a to mne (a asi spoustu jiných) už opravdu nebaví.  
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Navíc už dávno jsem nabyl dojmu, že jsem něco podobného slýchal v tehdejší „promoskevské“ ČST za 
normalizačního ředitele Jana Zelenky. Tak díky internetu, že (zatím) mohu najít alternativu a pak už si 
ten obrázek složím sám.  

Možná ten můj „obrázek“ je pravdivý jen částečně, možná i v něčem nepravdivý a zavádějící. Už si 
z toho nepřeberného množství vybírám jen informace, které potřebuji pro svůj život, ostatními se moc 
nezabývám a házím je za hlavu. Tak mi aspoň nebudou v té hlavě „strašit“. Přesto se tomu „šumu“ 
nevyhnu, protože ten přichází se zapnutím počítače, kdy na mě vždy něco vyjukne. Byť to zachytím jen 
periferním viděním, už jsem se toho nějakým způsobem dotknul, resp. se to dotklo mě. Většinou to 
nechám být, ale někdy mě něco zaujme a věnuji tomu pozornost.  

Jinak se snažím všem možným „strašákům“ subjektivně-objektivního zpravodajství vyhnout a naopak 
se koukám, poslouchám či čtu ty, co je vidět či slyšet chci, protože mi mají co říct. Zkrátka s nimi nějak 
souzním, rezonuji. 

A že některé z nich objevím i na PL, protože tam byli zahnáni, tak co? Já je jen následuji a tak občas se 
stávám nepravidelným čtenářem PL (v podstatě proti své vůli). Co nadělám, když mám rád rozmanitost 
a jsem takový pozorovatel-analytik, který se rád směje.  

Stejně je nejlepší vědět kulový, je to takový jednodušší a rozhodně příjemnější. Když budete někde 
dlouho mimo civilizaci a ten výdobytek „být vždy a všude online“ necháte doma či ho aspoň nebudete 
používat (nebo vám dojde baterka), víte kulový, co se děje. Resp. víte jen to, co se v daném čase a 
místě, děje právě vám.  

A o tom ten život přece je. 

 

Mediální drogoví dealeři přes léto spí 

Abych to zjistil, stačí mi nahlédnout do televizního programu. Připadá mi, že se jede na vlně 
pohodového retro stylu, když se opakují „Chalupáři“, „Vyprávěj“, „Nemocnice na kraji města“ atd. 

Naopak zcela chybí návykové „drogy“ lehčího kalibru typu „Ordinace v růžové zahradě“ či kalibru 
silnějšího jako jsou „Otázky Václava Moravce“. Mně tedy rozhodně nechybí, dávno na nich „nejedu“ a 
přestal jsem je užívat. 

Kupodivu pro zahnání případné nudy nepotřebuji sahat po nových lákavých „mediálních drogách“, 
které se jistě objeví na podzim. Dny se krátí a to je přesně doba zacílení na „drogové konzumenty“. 
Vrátí se stálice, aby ti, co přežili prázdninový absťák, zase sáhli po své oblíbené „droze“ a zajisté bude 
opět něco nového nabídnuto těm závislákům, co si potrpí na novinky. 

Určitě „výrobci“ a „dealeři“ nelení a během léta něco připraví. Na propagaci nového zboží nebudou 
šetřit a konzumenti tak budou připraveni dlouho dopředu a projeví se u nich ten známý Pavlovův reflex, 
jakmile zhlédnou upoutávku na novou povolenou mediální drogu. 

Ještě ale máme prázdniny, i když se dny nezadržitelně krátí, přesto jsou dostatečně dlouhé na to, 
abychom si to užili bez drogy zvané televize.  

Mám rád tohle období, kdy žena jukne do programu a oznámí mi: „zase tam nic nedávaj“, jako kdyby 
jindy tam opravdu „něco“ dávali. Já ani vlastně nevím, na co tu televizi mám a proč ji platím. Programů 
je jak hub po dešti, ale objevit tam něco zajímavého (pro mne) dá velkou práci. Asi jako v supermarketu 
narazit na kozí či ovčí sýr, nejlépe z (české či slovenské) farmy. Ale jo, přiznávám, občas ještě něco 
najdu. 

Nicméně se většinou raději věnuji něčemu jinému, jsem tak méně závislý a mnohem šťastnější. Zkrátka 
upřednostňuji jiné (zatím) povolené drogy jako ovoce z vlastní zahrádky, čerstvý venkovní vzduch, 
barvy přírody, tekoucí i stojatou přírodní vodu ke koupání, povolené (v létě i nedvojsmyslně) žhavé 
doteky.  
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Jo, léto budiž pochváleno. Je dostatek plodů k mlsání, hodně se hýbu v přírodě a ti mediální drogoví 
dealeři praktikují „letní spánek“ a to je jen dobře. Je čas dovolených, čas pro život. Čas, kdy si „žít“ 
dovolí i ti, co běžně „nežijí“, protože na to nemají normálně čas.      

PS: oči mi na TV programu sjely i někam k dopoledni a tam jsem našel také Ordinaci, ovšem jde jen o 
opakování starého, ale možná to těm, co se na to mohou v tuto dobu koukat, pomůže zmírnit jejich 
prázdninový absťák.  

 

Lapen do sítě 

Facebook je prý fenomén, sociální síť sítí. Stál jsem vždy mimo ni. Ano, byl jsem mimoň, dokonce ani 
pubertální děti mě nedonutily do sítě vstoupit. Nekontroloval jsem je, věřil jsem jim. 

Řídím se tím, že zkušenost „nabít si hubu“ je prospěšná a k nezaplacení. Pak jsme se k fb přihlásili 
v sokole. Občas se tam podívám, ale ani to nebyl dostatečný impuls k tomu stát se tím opravdovým 
„in“ užívačem virtuální reality.  

Nemám zkrátka rád „Velkého bratra“ a Facebook považuji za prostředí, kde se onen „povedený 
bratříček“ velmi rád pohybuje a s úlisnou škodolibostí práská „Velkému Manipulátorovi“. Nemám 
strach, jen nechci a nemusím, ale mohl bych, kdybych chtěl. 

Tak člověk míní a život mění. Můj přístup změnil jeden telefon na Silvestra a následně SMS z minulého 
víkendu. Volal mi dávný kamarád, potkal pár lidí, kteří mají společné to, že s námi jezdili na bronťárny 
na Karlštejn (1987 až 1992) a tak se rozhodl nás začít svolávat a zpracoval fb skupinu.  

Na to jsem kývl. Vše má svá pro a proti, třeba najít se pomocí fb a zde se dohodnout na vzpomínkových 
akcích a setkáních. Vždyť letos je tomu právě třicet let, tak proč se nesejít a trochu si zabláznit, pohrát, 
zavzpomínat a vůbec obnovit a udržet kontakty na staré známé. 

Už nejsem výjimečný, už dlím na síti sítí. Sám si teď „nabíjím hubu“, neb zažívám první zkušenosti s fb. 
Jsem radši na blogu, protože zde mne ten virtuální svět baví a možná právě z toho fb sem za mnou 
začnou chodit další lidi. Zatím si držím odstup, fb to se mnou bude mít těžké. 

Je to první významná změna tohoto roku. Čekal jsem, že dříve budu mít webovky (už ke konci loňského 
roku), ale budou až letos. Také jsem si myslel, že si budu muset pořídit nový chytrý mobil, protože ten 
starý doslouží. Copak mobil slouží dobře, akorát už neslouží zohýbaná nabíječka, vždy je nutné ji 
zkroutit tak, aby byl kontakt, aby jí proudil proud a mobil se vůbec dal nabít. Šlo to čím dál tím hůř.  

Postupně vystěhováváme matčin byt a připravujeme jej k prodeji. Tak se přehrabujeme vším možným 
a najednou objevím nabíječku, která by mohla jít k mému starému hloupému mobilu. A funguje to. Tak 
si svoji starou lopatu Nokii ještě nějaký čas nechám.  

A místo bůčku budu mít fejsbůček. Což není k jídlu, ale ke koukání a čtení, neboť hezky česky je to 
vlastně „ksichtokniha“. 

 

Buran na facebooku 

Už nějaký čas (pár měsíců) mám profil na facebooku (dále FB) a nějak jsem nepochopil jeho fungování. 
Anebo možná pochopil, a proto se tam cítím nepatřičně.  

Nejsem „onlajnista“, tj. člověk, co je furt online, tedy připojen k síti. Protože počítač používám 
pracovně, doma se mu snažím vyhnout. Nicméně občas ho i doma otevřu, abych si přečetl či napsal 
blogy, projel své oblíbené stránky, odpověděl na emaily, příp. vylepšil své vlastní stránky.  

V tu dobu se přihlásím i na FB, mrknu na obsah, když se zrovna vyskytne známá tvář a požádá o 
přátelství, tak jí to potvrdím a pak se vracím ke své oblíbené činnosti. Před vypnutím počítače se z FB 
odhlásím, tím se podívám, zda se něco nezměnilo a mám zas třeba na týden (spíš dva až tři) pokoj.  
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Na jedno přihlášení mám FB otevřený třeba dvě hodiny, ale fakticky tam trávím jen několik minut. Není 
totiž nic, co by mě tam zaujalo. Nějaké fotky přátel, příp. vtípek či komentář a pak lajky. Tato „zábava“ 
mne míjí, čili se zde asi zase chovám jako buran.  

Možná je to tím, že nemám chytrý telefon, který by mne upozornil na to, abych se okamžitě podíval, 
neboť nějaký přítel něco vtipného či chytrého napsal či sdílí. A to musíš, kamaráde rychle, neboť za 
chvíli může přijít rychlá FB virtuální smrt, protože další přátelé komentují, sdílejí a lajkují o 106.  

Nemám chuť být online, připadám si tak závislý a nesvobodný. A nemám rád vnucování a vtírání. To 
ten facebook umí dokonale, pořád se vtírá, zda si nechci aktualizovat profil, přidat fotky, napsat 
komentář, uzavřít přátelství.  

Protože má odpověď je „děkuji, nechci“, na FB jen „mrknu“ a jdu si po svých. Podobně to mám 
s linkedin nebo jak se to jmenuje. Tam jsem zapomněl i heslo, takže tam nechodím vůbec. Jak jsem se 
vlastně k tomu dostal? Celkem jednoduše, k obojímu jsem se nechal přemluvit kamarádem. O tom, jak 
jsem se dostal na FB, jsem už psal.  

Tak jsem přišel někam, kam jsem ani nechtěl a kde se nějak dobře ani necítím. Zatímco linkedin už 
dlouhou dobu zcela ignoruju, FB občas zapnu. A někdy tam i něco napíšu, někdy je to i mimo mísu, 
jsem prostě fejsbůčkový mimoň.  

FB mne tedy (zatím) neokouzlil, ale nejspíš je to moje chyba. Jsem ten, co ze začátku našlapuje poněkud 
nesměle, zkrátka mám pomalý rozjezd. Tak jsem na blogu nejdřív jen četl, pak jsem se osmělil a založil 
si blog, začal psát a pak i diskutovat.  

Dávám přednost té staré osvědčené komunikaci „face to face“ a raději čtu knihy a prohlížím ksichtíky 
ve fotoalbech. A s těmihle „předsudky“ přicházím do „ksichto-knihy“.  

Zkrátka v tuto chvíli se s FB míjíme (ještě jsem pro sebe nenašel jeho užitečnost), ale třeba ho někdy 
v budoucnu vezmu na milost, nebo on mě. Uvidíme. I burani se (někdy) s „nepatřičným“ prostředím 
dokáží sžít.  

 

Facebook jsem vzal na milost, ale…. 

… stále k němu mám tzv. „uherský“ přístup. To znamená, že se tam připojím tu a tam, takže tak jednou 
za „uherský“ týden, který obvykle trvá tak týdny dva až tři.  

Je to takový poměrně striktní nástroj, protože člověku dovolí jen to, co on sám chce, co má nějak od 
svých tvůrců předepsáno. Třeba jsem nedokázal dát si do profilu, že jsem absolventem „školy života“ 
a musel jsem tam dát ty opravdové školy, tedy ty instituce, které jsem navštěvoval. Jinak mi to nešlo. 

Trochu mne zarazilo, že to vypadalo, jakože jsem po padesátce studentem gymnázia, což jsem vylepšil 
vysokou školou a povolání už jsem raději vzdal.  

Ono jaké vlastně povolání mne charakterizuje? To, na které jsem se připravoval studiem, to, které mne 
současně živí, nebo to, co dělám rád? Nakonec jsem na tuto Zemi byl povolán jako člověk samčího 
pohlaví, tedy muž. Takže mým nejobecnějším povoláním je být muž. Tak se snažím toto povolání 
vykonávat poctivě. Ale zpět k Facebooku. 

Když už tam vzácně pobývám, tak se kouknu, co se tam děje, a občas tam najdu věci ke koukání i ke 
čtení (hlavně ze svého okolí), ale víc tam vidím toho „balastu“, který mne nezajímá a neumím ho 
„vypnout“. Jako FB skoro negramot se asi budu muset zeptat dětí „jak na to“, tedy jestli zrovna budou 
doma a já na příjmu (facebookovém). Tato konstelace se často nepovede, ale je určitě častější než 
zatmění Slunce.  

Vzácně jsem na FB ze dvou důvodů. Za prvé: nějak mne neoslovuje a nemám tu touhu tam psát, 
diskutovat, lajkovat a rozšiřovat „sbírku přátel“.  
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Za druhé: se tam připojím jen z domácího počítače, neb využívám stále „pravěký“ mobil a doma počítač 
až tak často nezapínám, protože si ho užiju v kanclu ažaž a tamodtud jsem si přístup nezřídil.  

Tak možná časem až mi totálně chcípne mobil (tak citovou vazbu na něj nemám, aby umíral) a 
nahradím ho nějakou chytrou verzí s automatickým přístupem na FB. Pak lze důvodně předpokládat, 
že se „uherský“ týden promění v „uherský“ den a já zvýším svoji návštěvní frekvenci FB. Nebo také ne, 
v tuto chvíli nevím. 

Manželka si vlastní účet nepořídila a s mým souhlasem (a poskytnutým heslem) využívá můj účet. A je 
možné, že se k chytrému telefonu dostane dřív a co to udělá s mým FB účtem si netroufám odhadnout. 
Její přístup je podobný tomu mému, takže se asi moc nezmění. 

Ale jinak nám FB dobře posloužil, když byla dcera skoro dva měsíce v Asii. Mohli jsme s ní komunikovat 
právě přes FB. To jsem ho sledoval častěji, vzhledem k práci, dovolené a časovému posunu, jsme si 
většinou přes týden zprávami domluvili čas krátkého víkendového vysílání rodinné „TV FB“.  

Takže docela dobrý, aspoň ti mladí s těmi všemi technologiemi umí nejen pracovat a hrát si, ale 
používat je i ke svému prospěchu, potažmo i prospěchu nás starších.   

Také se dá FB jakkoliv zneužít, je to dobrý sluha, ale špatný pán. Ale to už je jiné a známé téma. Třeba 
o tom, jak panu Bělobrádkovi „umřela“ (nebo „chcípla“?) dobrá pověst, zrovna když prokázal zároveň 
profesní čest veterináře a smysl pro černý humor. To je opravdu ironie (osudu) a FB umí být i pěkná 
mrcha. Pozn.: nekorektní výrazy si prosím doplňte sami.  

 

Osobní výlevy 

 

Gyros nebo kebab?  

Mám tenhle pokrm rád. Jsem jen ochutnávač, ne znalec a tak ani nevím, zda je v tom nějaký rozdíl. Zda 
to není jen tak, že Řekové mají gyros a Turci kebab. Není to pro mne důležité. 

Čas od času se rozhodnu nějakou „kebabárnu“ či „gyrosárnu“ navštívit a pochutnat si. Také si občas 
zajdu k veganům, na čínu či pizzu. Mám rád tuhle gurmánskou cizorodost a zároveň rozmanitost.  

Kde jsou ty doby, kdy čínská restaurace byla vzácný luxus a jen ve velkém městě. Jít na večeři do „číny“ 
byla společenská událost. Dnes je to naprosto běžné, i v menších městech jsou čínské restaurace 
dostupné.  

Také pizzerie se rozmohly a nyní zahajují svůj nástup různé „veganky“ a orientální fastfoody, kde si 
můžete dát kebab, nebo gyros. Nezbývá mi, než smeknout a to nejen před kulinářským uměním, ale 
především v tom, jak se cizinci dobře vypořádají s češtinou. Jistě, jde hlavně o běžné (podobné a stále 
se opakující) fráze, jenže komunikace je důležitá a zákazník potřebuje obsluze rozumět a naopak 
obsluha musí vědět, co po ní zákazník chce. 

Takže minimálně ten, kdo zajišťuje komunikaci se zákazníky, musí být dobrý komunikátor. Nedokonalá 
čeština může být i roztomilá, neměla by však vést k nedorozuměním. Zajímavé je, že pro cizince je 
porozumění důležité a nedokonalost řeči dokáží efektivně nahradit neverbální komunikací, tj. 
úsměvem, pokrčením ramen, omluvou, pohodovým šibalstvím v očích.  

Nevím, zda má někdo jinou zkušenost, ale já jsem byl vždy spokojen a viděl jsem, jak ty „cizí elementy“ 
jejich práce baví.  

Takovou lidskou „multikulturu“ vítám, protože mne obohacuje nejen o zajímavá osobní setkání, ale 
také o ten gyros či kebab, který mi v české hospůdce ani v mekáči nejspíš nedají. Avšak idiotská 
ideologie multikulturalismu je o něčem jiném a tu rozhodně nevítám! 
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Když jsem pobýval s rakouským kolegou pár dní v Londýně, pamatuji se, jak mi říkal, že už se tady dá 
najíst slušně, protože tu mají hodně italských, čínských, indických a dalších restaurací. Tak jim možná 
zbyly jen ty pravé anglické „puby“. 

U nás snad klasická česká hospůdka přežije, protože pivko se smažákem či gulášem, mám taky rád a 
taky na něj občas zajdu. Věřím, že výmysl zvaný EET buď svého tvůrce porazí, nebo zavírání 
venkovských hospod a (pravděpodobně) téměř žádný účinek (plánované miliardy se nevyberou) ho 
přimějí ke zrušení či aspoň rozumné modifikaci. 

Tak jen doufám, že budu mít stále možnost zajít do české hospody a že ty „cizí“ kuchyně budou stále 
jen zajímavým doplňkem té kuchyně domácí.    

 

Dal bych si pauzu 

Asi už tu pauzu potřebuji. Pauza přijde. Dovolenou strávíme na nové chatě, bude tam spousty práce, 
na kterou se těšíme, také si střihnu roli oddílového vedoucího příměstského tábora jako 
v předcházejících dvou letech.  

Budeme procházet a projíždět okolí naší nové základny, neb nejen prací (byť radostnou) živ je člověk. 
Už se na to těším. Také budeme postupně poznávat nové sousedy, lidi v obci, která nám poskytne 
občasný víkendový a prázdninový domov.  

Začal bych pauzírovat v podstatě ihned. Vedro bych raději trávil u vody, na kole, v přírodě. Leč nejde 
to. Musím vydělávat. Opravdu musím? 

V zásadě nemusím, ale jak to udělat jinak? Za měsíc jsou prázdniny, tři týdny dovolené a pak brzy přijde 
podzim. Pak by mělo jít vše podle plánů. Jasně, vím, že jsem Tě, pane Bože, rozesmál. Ale to já schválně, 
protože mě těší, když se (nejen) lidé smějí.  

Tak mám plán, no a? Postupný. Chce to trpělivost a vím, že čas ještě nenazrál. A taky vím, že něco (pro 
mě) již skončilo a jen tak přežívám. Už tu nejsem moc platný, chybí mi ten hlavní motor: motivace k této 
práci. Ano, míval jsem ji, a proto jsem se dokázal těšit a práci si užívat. Ano, občas se ještě něco 
motivujícího vyskytne a to je fajn. To mi ta práce dává smysl a pak to utíká rychleji. Avšak nejšťastnějším 
se cítím být, blíží-li se konec pracovní doby.    

Docela mne láká představa odejít středem. Vykašlat se na povinnosti a jenom žít, být. Tak lehce to 
nepůjde, kdybych byl sám, tak to asi udělám. Jenže potřebuji vrátit peníze, co jsem si půjčil v rodině, 
chci podpořit studia dětí, nechci rodinu uvést do finanční nejistoty. 

Tak to ještě pár měsíců vydržím, mezitím přijde i ta vytoužená pauza a pak …. To klapne podle plánu. 
Cha cha cha. A proč ne? Proč jo? Protože tak si to přeju a jsem ochoten pro to něco udělat. Ale může 
to být i úplně jinak. Je to prostě život.  

Jak to, že se nebojím, takto to veřejně sdělit? Jsem tak odvážný? Nevím, zda jsem odvážný. Minimálně 
jsem se už od některých záležitostí od-vázal a neberu je vážně. Nicméně opravdu se nebojím, že by 
mne vyhodili. Jen by se tím urychlil můj odchod, který stejně plánuji. 

A jako „bonus“ bych řešil nastalý problém. Však problémy jsou tu od toho, aby se řešily, ne aby nás 
trápily. Tak bych řešení hledal a jistě nějaké nalezl. 

 

Do důchodu daleko a venku tak krásně  

To je fakt smutná realita. Tak přemýšlím, zda se dá nějak změnit. Změna je vždy možná, změna je přece 
život. Urychlit proces stárnutí nehodlám, úplně mi stačí, jak to je.  
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Pracuji v malém kolektivu, kde je asi třetina pracujících důchodců. Nikomu z nich se do důchodu 
nechce. Mně, který ještě dlouho nebude mít nárok, jo. Důchod mě připomnělo i to, že jsme nedávno 
opět po roce dostali list důchodového pojištění. 

Tedy ono to není ani tak o chtění jít do důchodu, jako spíš o tom nedělat už tuto práci. Chybí mi hlavně 
její smysluplnost. Pokud o tom přemýšlím, tak je vlastně nesmysl dělat to, co mi nedává smysl. Na 
druhé straně stále tu ještě najdu něco tvořivého, co mi smysl dává.  

Když je venku krásně a já vím, co bych mohl dělat na zahradě či v lese, tak se mi čas v kanceláři 
neúměrně vleče a těším se na dva vrcholy (orgasmy) pracovního dne kancelářské myši. Prvním 
vrcholem je oběd, druhým odchod. To si užívám. 

Pak jsou to chvilky, kdy se mi něco povede zdárně dokončit a já odevzdám nějaký hmatatelný výsledek 
své práce, nejlépe nějaký tvůrčí počin, který navíc má nějaký smysl. Což je ve sféře, v níž dělám, 
poměrně vzácné, ale stále se děje (aspoň u mne docela často). Problém je, že tento „malý pohodový 
kolektiv“ je součástí něčeho většího a to je zase součástí čehosi „obludného“. 

Vím, že do důchodu to tu nevydržím a tak jsem v podstatě už zahájil proces odcházení. Chci jen něco 
(smysluplného) dokončit. Dosud jsem měl vždy odcházení usnadněno: buď to bylo málo peněz, nebo 
hrozné vztahy na pracovišti. Dneska to je mnohem těžší, protože ani na peníze, ani na spolupracovníky 
si nemohu stěžovat. Obojí je fajn a tak vždy začne hlodat ten červíček pochybností a rozum praví: „máš 
se tady dobře, nic ti nechybí, neblbni“.  

Jenže vždy se dostaví takový neblahý pocit, kdy k vám promlouvá jakýsi vnitřní hlas: „děláš, co tě 
nebaví, jen z povinnosti, jsi zavřený v kanclu, nesvobodný, vykašli se na to a pojď se mnou ven“. 

Bez následků (finančních) může jít „ven“ jen důchodce nebo „zahnívající“ rentiér a ani jedno nejsem. 
Tak se člověk zmítá mezi rozumem a srdcem a snaží se najít rovnováhu. Vyrovnávám, jak se dá, ale už 
to pomalu přestává stačit. Nastává čas svobodné volby, čili rozhodnutí.  

Svobodně si mohu vybrat mezi „nesmyslnou jistotou“ a „nejistou smysluplností“. Vím, co si vyberu. 
Život. Tedy změnu, tvořivost a smysluplnost a tu mrtvolnou zapáchající nesmyslnou jistotu opustím. 
Jenže ona je tak komfortní, pohodlná, že se opouští těžce a navíc bázlivě.  

Zbývá to nejtěžší, překonat „svazující“ strach, či spíš (falešnou?) ohleduplnost k bližním a udělat ten 
krok do neznáma. Zatím to odkládám, ale aspoň vím, že to (jednoho krásného dne) udělám.  

Také vím, že to nemusím stihnout, že vše může být jinak a že všechno má svůj čas. A tak to nechávám 
plynout (resp. snažím se o to a ne vždy mi to jde) a vím, že nakonec z toho něco vyplyne. 

 

Není lepší se zeptat přímo? 

Někdy se zbytečně zaplétáme, protože se bojíme zeptat přímo. Protože, co si o nás pomyslí, nebo já 
vím přesně, co si o tom myslí a jak to myslí, proč bych se ptal.  

Někde jsem četl, jak jeden pán si chtěl cosi půjčit od jiného pána. Celou dobu mu šrotovalo, že ten 
druhý je lakomec, že se o tu věc bojí a že mu ji určitě nepůjčí. Pak se potkali a ten, co si chtěl cosi půjčit, 
řekl: „víš co, tak si to sežer!“   

Ten druhý samozřejmě nevěděl, která bije a byl z toho opravdu zmatený. Jak to dopadlo už nevím, ale 
plyne z toho ponaučení, že se nemáme bát zeptat. 

Vím, že dělám něco s odporem, že to udělat musím. Jenže možná bych ani nemusel. Pak se vyplatí 
nejdřív se zeptat sebe: „dělám tohle takhle proto, že“: 

a) Jsem přesvědčen, že on (ona) to tak chce  
b) Myslím, že by to tak chtěl (chtěla), a bude z toho mít radost 
c) Bude mi za to vděčný (vděčná)  
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d) Tak se to přece dělá, a kdybych to neudělal, tak mne pomluví 

A teď „babo raď“, jsem si jistý, že znám správnou odpověď? Možná ji tuším, myslím si, domnívám se, 
ale v podstatě nevím. Tak je nejlepší se zeptat, než začnu dělat to, co se mi sice nechce, ale jsem 
přesvědčen, že se to ode mě očekává. A možná, že se ani neočekává, nebo je jeho (její) představa úplně 
jiná. Tak je potřeba se spolu bavit, ptát se, odpovídat a dohodnout se.  

Doporučuji, aby to nikdo nedělal v očekávání odpovědí za c) či za d). Já si už takové možnosti ani 
nepřipouštím. Obvykle se člověk nevyhne zklamání, neb zákon schválnosti praví, že mu stejně nikdo za 
to vděčný nebude a stejně ho pomluví. Dostal to, čeho se bál.   

Pak jsou tu další otázky, nebo spíše odpovědi. Dělat něco s odporem, se nevyplácí. Jak se tomu 
vyhnout? Buď to nedělat, nebo to přijmout jako nutné zlo, musím to udělat, jinak se nehnu z místa. 
Když píchnu kolo u auta, nedá se nic dělat, musím vyměnit píchlé kolo za rezervu, jinak neodjedu. Nebo 
si přivolat pomoc. 

Mnoho lidí se trápí (a v podstatě se ničí), protože neumí říct NE, neumí nastavit hranici (dál už to nejde). 
Jestli nás něco ničí psychicky, pak je něco špatně.  

Např. nemoc může být i „ochranou“ proti sebeničení, je to výborný argument: „nemůžu to udělat, jsem 
nemocný“. Na druhou stranu to může být i prostředek k tomu, aby si mě konečně někdo všimnul a 
věnoval mi pozornost.  

Dítě si takto může „vynucovat“ přítomnost a zájem matky, někdo jiný svoji nemoc použije k nevědomé 
(či vědomé) manipulaci okolí. Nejen „hrubé tyranské ovládání“, ale i „jemné citové vydírání“ patří do 
manipulativních technik. 

Pokud člověk cítí, že je manipulován, měl by to v zájmu zachování sebeúcty (možná i zdraví či dokonce 
života) odmítnout. Jde-li to, odejde, nebo se začne bránit a nastaví „pravidla“ tak, aby se cítil líp. 

Až to pochopí ti, jimiž se manipuluje, pak nejen jim bude líp, ale bude líp i na světě, neb manipulátoři 
nebudou mít už kým manipulovat. Oni to vědí a také se toho bojí, proto neustále utahují smyčku kolem 
krku. To mohou jen těm, co si tu smyčku nesundají, byť mohou. 

 

Neveselo, truchlivo, ale proč? 

Jistě, není nutno, aby bylo přímo veselo, jak se zpívá ve známé písničce. Není vždy důvod k veselí, jsou 
v životě situace smutné, neveselé, ba i truchlivé.  

Čekají nás svátky. Velikonoce, svátky jara, obyčejné dny mají své názvy: škaredá středa, zelený čtvrtek, 
Velký pátek, bílá sobota. 

Jsou to křesťanské svátky, ale zároveň lidová veselice. Na Moravě to umí lidé spojit: uctít v kostele 
Ježíše Krista a pak se veselit. Netruchlí se dlouho. Ona ta stará „justiční vražda“ je spíš k vzteku, než 
k žalu, ale za pár dní přijde na řadu „zmrtvýchvstání“ (mně by se líbilo spíš „znovuzrození“) a to už je 
důvod k oslavě. 

Vždyť v přírodě jde o takové znovuzrození, slunce a světla je víc, tmy ubývá, všechno kvete a voní, ženy 
krásnějí tím, že se více odhalují. Prostě radost pohledět. A ženy si to „pohlazení“ pomlázkou zaslouží a 
očekávají ho, stejně jako prvomájový polibek pod rozkvetlým stromem. Aspoň ženy, které vědí, proč 
jsou ženami a které chtějí ženami zůstat a jako vhodný „protipól“ hledají k sobě muže. Protože žena a 
muž tu jsou pro sebe navzájem, k lásce, k pomoci a někdy i ke vzteku. 

To vše je důvod k veselí, radosti. Proč truchlit a být obětí. Pravda, někomu být obětí vyhovuje a ještě 
to dává na odiv. A „oběti“ jsou také lépe ovladatelné, dokáží dělat, ne to co (z hloubi duše) chtějí, ale 
to, co se jim řekne. Dělají to, co se od nich očekává.  
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Moravákům trochu závidím, ti si ty svátky užijí, slivovičku popijí, ženské vypráší. To u nás, nic moc. Ale 
přece jen něco je u nás v Benátkách n. J. zvláštního. Z Kolína do Benátek jsme se přestěhovali v dubnu. 
První den nás vzbudil kohout, ale druhý den už neuvěřitelný rachot pod okny, který kohouta doslova 
zahanbil. Dcerka (tenkrát půl roku) pohodlně spala. My vstali a šli se podívat k oknu, co se děje. A tam 
dole průvod asi dvaceti kluků s řehtačkami a trakářky.  

Pak jsme se dozvěděli, že kluci „řehtači“ nahrazují zvony, co uletěly do Říma. V sobotu v poledne kluci 
zazvonili a přišli si vybrat za svou službu odměnu, když předtím sborově přednesli všem sousedům 
básničku o Jidášovi. 

Náš syn pak „sloužil“ od pěti do patnácti let. Když byl malý, chodil v doprovodu staršího souseda, pak 
se to skvěle obrátilo, protože jako velký doprovázel jeho mladšího bráchu. Poprvé na noční řehtání 
nešel. Pak jsme ho doma viděli jen, když se šel najíst, nebo napít. Spát šel pozdě v noci a vstával brzy 
ráno. Pěkná řehole, to řehtání. Než obešli všechny své ulice, trvalo to přes hodinu a šli asi 5x za den. 
Ale bavilo je to, odměna byla nejen sladká (pro ty menší), ale i cinkavá (někdy i papírová), pro ty větší. 

Bohužel to u nás pomalu mizí, loni už byl ten rachot sotva k uslyšení. Ale chodilo se. Viděl jsem asi šest 
kluků, kterým pomáhaly dvě holky. To bývalo ještě před pár lety naprosto nemyslitelné.  

Tak nevím, jestli je to dáno „leností“ chlapců, strachem rodičů anebo tím, že v našem revíru je těch 
vhodných kluků daleko méně, když ti panelákoví dávno odrostli. Ale rodí se noví. Převezmou jednou 
tuto tradici a udrží ji?  

Jinak nemáme šanci s Moraváky držet krok. Tak Veselé Velikonoce!    

 

Věříte, že „bezcitná cynická bestie“ může být láskyplná? 

Blízká osoba mi (poměrně často) říkala, že už tady nechce být, že to a to se jí už nebude týkat, protože 
už tady nebude a že už na tom byla tak špatně, že by skočila pod vlak. Nadšený jsem z toho rozhodně 
nebyl.  

Co na to mám sakra říct? Chápu, že chce uklidnit, ale zároveň mě štve, že o tom mluví neustále jako 
kolovrátek. A taky už nechci hrát tu hru: „co to vedeš za řeči, ty tu budeš ještě dlouho, …prosím tě 
neumírej“, protože mne nebaví a protože nějak cítím, že jsem (milovanou matkou) někam 
manipulován, kam nechci. 

Jakou zvolit „sebeobranu?“ Notování v sebelítosti vyloučím hned (mně škodí a jí nepomůže), také 
vzteklý odpor nechci použít. Mohu mlčet anebo nasadit s úsměvem (a smíchem) černý cynický humor. 
Přeci takový humor rodiče pěstovali, my jako děti k tomu přičichli (a rozvíjíme ho i ve svých rodinách), 
tak by měl působit i v těch smutnějších, temnějších chvílích, řeknu si a zkusím to. 

„Chacha, povídali, že mu hráli. Že umřeš, nám slibuješ už několik let a skutek utek“. „Skočila bych pod 
vlak, ale musel by mě tam někdo dovést, protože tam nedojdu“. „Prosím tě, hlavně neskákej pod vlak 
na hlavní trati Praha – Kolín, dráhy vymáhají náhradu škody na pozůstalých, a zastavení jedné z 
nejfrekventovanějších tratí, bude drahé. Jdi na trať do Ledečka, tam to jezdí jednou za dvě hodiny a jen 
motoráky“. 

„Seš chemik, tak mi namíchej nějakej koktejl“ „Chacha, to si myslíš, že by Tě něco porazilo, když do 
sebe denně valíš takový dryáky? Zkus to opačně, prostě ty prášky přestaň brát. Třeba to půjde“. „To 
přece nemůžu“. Nápady došly a tak přepnu na vážno „prosím tě, o čem se bavíme, já tě za prvé: zabít 
nemůžu, za druhé: ani nechci a konečně za třetí: to nikdy neudělám. Ani brácha ne, v tomto smyslu si 
nás vychovala špatně“. 

I takové řeči jsem vedl. Nakonec měly smysl hlavně v tom, že byly podané laskavě, s cynickým 
humorem a obrátily pozornost jinam. Matka teď bydlí blízko nás v domově pro seniory, navštěvujeme 
ji a povídáme si s ní. Pod vlak skočit nemůže, protože k nám žádný nejezdí. Nad prášky bdí personál, 
který se snaží pomoci i jinak. 
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Chodí tam i dobrovolnice, které nabízejí „psychologickou“ diskusi. Holky jsou školené a tak se jí jedna 
prý zeptala „paní, jaké máte životní cíle?“, načež naše osůbka ji vylekala tím, že ji řekla: „já už žádné 
cíle nemám, mým cílem je hřbitov, děvenko“. Takže rozhovor byl ukončen.  

Tak jsem si tuhle příhodu vyslechl a mlčel jsem. Nechtělo se mi to v autě při řízení rozebírat, radši jsem 
to zahrál do autu na „kariérní cíle“ a „hodnocení“, s čímž se setkávám v práci (na vše se musíte proškolit 
a získat „papír“).  

Ale v hlavě mi běželo, že se holka měla zvoleného tématu držet a pokračovat cynickými otázkami typu: 
„A co pro ten cíl děláte? Jaký si představujete pohřeb? Jak byste chtěla zemřít? Kontaktovala jste už 
Pohřební ústav?“ 

Asi nejzajímavější by byla ta reakce. Možná by ta holka dostala holí a to by byla reakce odporu, reakce 
životaschopná, která by mohla vést i k rozhodnutí o změně přístupu. Nebo by byl reakcí usedavý pláč, 
ale i ten by pomohl vyplavit emoce.  

Tak nevím, ale když ke mně takové nápady přicházejí, možná by stálo za to ten černý cynický humor 
využít ku pomoci. Laskavě. Moudře se říká, že smíření je směsicí přijetí a odpuštění, také, že i přes 
všechny trable a bolesti lze i ve stáří žít spokojený život. Stačí se soustředit na ty drobné radosti 
každodenního života a snažit se je nepromarnit.  

Jo, to se mi to kecá, zdravému a mladému přes-padesátníkovi. Nicméně kolikrát si říkám, zda už není 
na čase tu svou „bestii“ vypustit. V přímém styku s matkou se mi daří ji celkem krotit, ale pak ji musím 
vypustit aspoň do „blogoarény“, aby mě nesežrala. 

 

Mamince ke Dni matek 

Je dobré rodiče ctít. Táta nám odešel brzy, ikdyž už jsme byli dospělí. Právě ke Dni matek jsem se 
rozhodl zakončit „seriál“ o mé mamince. 

Některé věci, které tzv. „vyplavou na povrch“ až po dlouhé době, dokáží člověka zaskočit. Takto nás 
zaskočila maminka. Dokud žil táta a pak její druhý životní partner, vůbec jsme si to neuvědomovali, 
protože byla „v pohodě“. 

Ano, prožila hodně smutku, což se odráží i na její hlavní celoživotní chorobě: astmatu. 
V psychosomatice jsou plíce právě „orgánem smutku“. 

Máma byla pořád nemocná a tak jsme si na to zvykli. A také na to, že se její stav zhoršuje a že do 
budoucna nebude možné ji nechat samotnou v bytě v Kolíně.  

Tam byla zvyklá, měla tam své „spřízněné duše“, pomoc profesionální, sousedskou i kamarádskou. 
Věděli jsme, že to ale nemá budoucnost a bude potřeba to nějak racionálně řešit. 

Nakonec jsme se s ní domluvili na přechodném přestěhování k bratrovi s výhledem následného 
stěhování do domova pro seniory. Nejspíš pod vlivem strachu tuto změnu (ne)ochotně přijala a 
navenek (rozumově) se s ní i smířila. Ví, že se o sebe nedokáže postarat sama a že to za stávající situace 
(nutnost chodit do práce) nedokážeme ani my. Navíc nikdo z nás synů nemá přirozený pečovatelský 
charakter Matky Terezy. 

Skoro tři roky maminku v rodině „řešíme“ a z praktického hlediska jsme ji vyřešili: je v domově pro 
seniory ve městě, kde žijí její synové s rodinami. To, co je nejtěžší a co se odráželo i v mých článcích je 
„pavučina“ vzájemných vztahů.   

Přestože se snažím druhé nesoudit a nevytvářet si žádné domněnky, u mámy se mi to dařilo. Protože 
jsem věděl, co pomohlo mně k mnohem vyrovnanějšímu a spokojenějšímu životu, snažil jsem se ji svůj 
recept nabídnout. Pak jsem pochopil, že jsem maminku svým způsobem „soudil“.  
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Vlastně jsem jí nutil svůj pohled na svět, přičemž prvně jsem musel vyřešit, abych si nenechal vnutit 
ten její pohled. Nehrát její hru, ale zároveň neubližovat ani jí ani sobě.  

Nakonec jsem dospěl k tomu nejjednoduššímu, ale zároveň nejsložitějšímu: nechat to plynout. Být 
v jejích očích nadále „hodný“, nebrat jí její iluze a nelámat to přes koleno.  Mám určitou výhodu. Mám 
z jejího pohledu „zlou“ ženu, která mi „zakazuje“ delší pobyt s milovanou maminkou. Pravda je úplně 
opačná, raději trávím čas s milovanou ženou, neboť čas strávený s mámou byl pro mne opravdu 
psychicky náročný. Nicméně je to velká životní zkušenost a škola. I za to ji mohu poděkovat. 

Jak skloubit vzájemně dva protiklady? Radostný a spokojený pohled na svět s pohledem nespokojeným 
a nešťastným? To se za pochodu učím, a proto o tom i píšu. Ještě, že jsme se jako malí doma seznámili 
s humorem a ten nám (všem) zůstal a pomáhá překonávat bariéry nepochopení. 

Snažím se mámu inspirovat tím, jak jsem dospěl k vyrovnanému, spokojenému a tím i zdravému životu. 
Nic už ji nenutím. Naděje, že mé postoje třeba začne lépe chápat, je sice malá, ale je. Záleží to však jen 
na ní. 

Odpovědnosti jsme učinili za dost, je o ni velice slušně postaráno, o to jsme se postarali. Bohužel „klid 
v její duši“ zařídit neumíme. A s tím jsem se dlouho nemohl smířit, protože vím, že „klid v duši“ najít 
lze.  

Když jsem to přijal, jak to je, tento „seriál“ mých citových výlevů končí, protože už to (konečně) 
nemusím nijak řešit. Jen reagovat na situace v režimu „tady a teď“, pokud možno citlivě a ohleduplně. 

A mamince přeji, aby se cítila líp a našla v duši klid. Začínám (už) vnímat malý pokrok. Už je vidět, že je 
to o fous lepší, než to bylo. A to je dobrá zpráva. 

 

Poděkování škůdcům 

Chci poděkovat těm lidem, co mi „ničili“ život. Protože právě díky nim jsem něco v životě ukončil a 
vydal se jinou cestou. 

Ta cesta nebyla jednoduchá, ale mnohé jsem se naučil. Zpětně jsem pak byl svědkem „zázraků“. Ukončil 
jsem zaměstnání, které mne bavilo, ale díky jednomu „škůdci“ jsem tam už nemohl vydržet. Šel jsem 
jinam, pak se stal nezaměstnaným a mezitím jsem si doplnil pedagogické vzdělání a pak jsem měl 
příležitost učit.  

Rozšířil jsem si obzory, poznal nové lidi. Pak události v mém životě nabraly další spád a řekl bych, že to 
souvisí s blogem, s mými inspirátory (V. Cílkem, J. Duškem a J. Hnízdilem) a takovou celkovou změnou 
směrem k vyššímu levelu lidského žití. 

Tak jsem dostal nápad, jak propojit náš zahradnický sen, postarání se o nemocnou matku a spojit to i 
s dalšími tvůrčími a pracovními aktivitami, co mne baví. A tak se zrodil nápad přestěhovat se do 
sokolovny. A zde jsem „narazil“ na (dosud nepoznaný) kamarádův odpor. Tak jsem naštěstí pochopil, 
že jde o slepou uličku a jsem tomu kamarádovi nesmírně vděčný. Vzal jsem to jinudy a začal si plnit 
přání a realizovat záměry, třeba jsem si zřídil webovou stránku.  

Pak přišlo období zázraků: máma se celkem rychle dostala do místního domova seniorů, v pohodě se 
prodal její byt, dostal jsem nabídku práce od příštího roku a jako bonus jsme získali chatu, co nás 
oslovila na „první dobrou“. 

Velký pozemek pro naše budoucí zahradničení, kousek do hor a vše skvěle vyřízeno najednou. 
V úžasných Semilech, kde jsou asi ti nejlepší úředníci v republice: na MěÚ nám ověřili smlouvu, na 
katastru přijali žádost o vklad a v bance převedli peníze. Trvalo to jen nejnutnější čas. A to v bance ještě 
milé úřednice „bojovali“ se snahou nám pomoci, ale zároveň dodržet předpisy, když žena nevěděla 
číslo, které si dala za podpis. Nakonec jsem ho s pomocí úřednic uhodl a tak mohl být převod 
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realizován. O dva dny později jsem byl příjemně překvapen i v ČEZu. Příjemná paní, s níž bylo radost 
úřadovat. Asi tam moc klientů nechodí a tak si to paní chtěla užít.  

Jo, se mi zdá, že lidskost zkrátka funguje. A lidé, co jiným škodí, škodí především sami sobě a těm 
druhým někdy pomohou, protože jim otevřou oči. Tak jest. 

 

Den prvního koupání  

Někteří ekonomové každý rok vyhlíží tzv. „Den daňové svobody“ a porovnávají ho s těmi minulými, zda 
se o den či dva (anebo více) naše svoboda zvýšila či naopak snížila. 

Já mám den prvního koupání v přírodě. Statistiky si nevedu. Protože v klubu otužilců nejsem, nemůže 
vyjít můj den prvního koupání na 1. ledna. Jedině v případě, že bych spadl do vody, či se pode mnou 
propadl led.  

A tak většina těchto mých koupacích dnů nastává po první (někdy i druhé, třetí) vlně veder a nejčastěji 
připadá na měsíc květen. V dubnu to bývá výjimečně, a pokud dojde až na červen, tak zpravidla hned 
zkraje. 

Vlézt do rybníka poprvé až v červnu považuji za svůj neúspěch, nicméně musím si objektivně přiznat, 
že vliv počasí je v tomto případě zásadní. Protože si chci své první koupání užít, musí být voda 
dostatečně prohřáta aspoň na 18-19 stupňů, když je dvacítka, to už je fajn. 

Svůj rekordní první koupací den (22. dubna) už držím dlouho. Bylo to v době mých vysokoškolských 
studií, bylo pár dní vedro a vydali jsme se k Šeberáku. A tam se hecovali, kdo vleze do vody. Nevím, zda 
teplota vody tenkrát dosáhla aspoň dvaceti stupňů, spíš bych řekl, že ne. Vlezl jsem a hned vylezl. Načež 
kamarádka řekla, že to byl slabý výkon. Na to jsem se zdravě naštval a řekl, že když tam vleze, přeplavu 
to tam a zpátky. A ona tam vlezla. Nejen to, pokud si dobře pamatuji, přeplavali jsme to všichni tři, co 
jsme tam tenkrát byli.  

Letošní první koupací den jsem v květnu nestihl. Ale včera v podvečer jsem si zajel na Ostrou. Pláž 
téměř bez lidí, v rybníku vzadu pár psů se svými páníčky, pár lidí ve vodě, spíš jen po kolena, někteří i 
kousek plavali.  

Tak jsem se ocitl v ráji. Voda příjemně teplá (na mě), průzračná, čistá a měl jsem celý rybník jen pro 
sebe a tak jsem se vydal k asi cca 300 metrů vzdálenému ostrůvku a zpět. Po uschnutí jsem tam vlezl 
ještě jednou, zaplaval si někam do prostředka, doplaval zpátky ke břehu. Vylezl, uschl, převlékl a hurá 
domů. 

Kromě večeře mě čekala ještě procházka se psem na zahradu, kde jsem se specializoval na boj 
s vysokou trávou a pak jsem ještě musel dostat trochu vody k rostlinkám. Jo, zmazal jsem se a zapotil 
a musel se pak ještě doma pořádně vysprchovat. 

Bylo to příjemné pozdní odpoledne a podvečer. Obvykle se takhle jezdím koupat s kolem, ovšem to 
bych vše nestihl (hlavně zahradu) a tak jsem tentokrát vyrazil autem a sám. Žena vyžaduje vyšší teplotu 
vody a děti si organizují čas po svém. Už si ani nepamatuji, kdy jsme se jeli koupat všichni čtyři. 
Výjimkou byl samozřejmě pobyt u moře. 

Den prvního koupání si pro letošek mohu odškrtnout. Další koupací dny budou jistě delší, s více lidmi 
a také si je užiju. Ale ten první je zkrátka první. 

 

Migrace po Česku 

Někteří zůstávají na své rodné hroudě, někteří migrují, tj. stěhují se třeba jen v rámci státu, jiní zamíří 
mimo tento stát. 
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Také žili lidé (a někteří ještě žijí), kteří neopustili svou rodnou hroudu a za život vystřídali několik 
státních útvarů (třeba Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR). Nebo žít např. ve 20. století 
v Mukačevu nebo Užhorodu také bylo z tohohle pohledu zajímavé. 

Je nás „migrantů“ poměrně dost. Někteří jako „nomádi“ mají „migraci“ v krvi, zkrátka kočují, cestují 
z místa na místo, nikde se moc dlouho nezdrží. Patřím k těm, co nezůstali na své rodné hroudě (Kolín), 
ale zároveň neopustili republiku jako svůj domov. Mládí prožité v „kleci“ (uzavřené hranice) mne aspoň 
donutilo vnitřek té „klece“ pořádně prozkoumat. A tak jsem se činil a snažil se v tuzemsku navštívit 
mnoho míst. Avšak všude jsem nebyl a tak mám pořád co objevovat. 

I svoji vlastní „migrací“ jsem poznával původně mi neznámá místa, díky zájmům, práci, snaze najít a 
vytvořit si domov. Vlastně jsem takovým „migrantem“ od puberty. V Kolíně jsme bydleli naproti 
gymplu. Nedostal jsem se tam a dojížděl do Českého Brodu. Pak přišla „vysokoškolská“ Praha. Mezi tím 
„brontosauří“ Zvířetice, Krásný Dvůr, Březnice a Karlštejn. Pak „zaměstnanecká“ místa jako Kouřim, 
Sázava, Benátky n. J., Mstětice, Čelákovice, Praha. 

A místa domovská: z kolínské rodné hroudy na chvilku do Kouřima (místní slang), pak dlouhodobé 
usazení se v Benátkách nad Jizerou a nyní ještě jedno místečko „chatičkové“ – Roztoky u Jilemnice.   

Říká se: „nikdy neříkej nikdy“, ale jedno své životní nikdy jsem vždy věděl a shodl jsem se na něm se 
svou ženou. Nikdy jsme nechtěli bydlet (a žít) v Praze. Připouštěli jsme pouze práci v Praze a denní 
dojíždění. A také jsme si to oba zkusili. 

Praha jako jediné české velkoměsto (a zároveň hlavní město) k migraci doslova láká, jedni migrují 
dovnitř, jiní ven a pak jsou ti, co zde zůstávají na své rodné hroudě. Jsou tu také „kočovníci“, ti, co 
v Praze přes týden pracují a na víkendy jezdí domů a místní Pražané, co jezdí na víkendy na venkov. A 
mnoho je i těch, co přijedou jen na pár dní na návštěvu. 

Praha je tak trochu (nebo víc?) mýtická, magická, má své „osobní kouzlo“, ten genius loci (to obdivuju). 
Na druhé straně má ale i takový ten zrychlený tep velkoměsta a také postupně získává punc 
„unifikované globalizované západoevropské metropole“ a ne každému to vyhovuje (vč. mě 
samozřejmě). 

A je to také místo, odkud se šíří do celé země „byrokracie“, ikdyž často jde jen o "přeposílání" z Bruselu, 
ale naši ouřadové umějí být papežštější než papež, takže tu legislativu máme občas ještě opepřenou. 

Faktem je, že ve velkoměstě a na venkově se žije jinak, jsou tu jiné problémy k řešení, často i jiné 
přístupy a samozřejmě možnosti.  

Lidé se proto nemusí chápat, zvláště pak ti, co znají jen to svoje a nikdy neokusili to druhé. Pak je 
snadné propadnout určité iluzi a zároveň averzi. Na jedné straně na "hloupé venkovské burany" a na 
druhé straně na "arogantní pražskou kavárnu".  

Přirozeně se chceme prosadit, přirozená je však i obrana toho svého. Přirozeně také inklinujeme „svůj 
k svému“, někoho to táhne do galerií či obchoďáků, jiného do přírody či ke hnoji. A jistě existují i 
„podobojí“. 

Podaří se nám někdy „přejít“ ten naší myslí vytvořený příkop a žít si každý po svém se vzájemným 
respektem, ne despektem? To bych si přál. Aby se tady v Česku prosadil ten princip: žij a nech žít. A 
nejen tady u nás, ale i na celé planetě. Asi to chce dosáhnout na lidskou „nadpřirozenost“, tj. místo 
přirozeného pohledu se na to podívat „nadpřirozeným“ nadhledem. Hezky se to káže, ale kdo to 
dokáže? 

 

Právě jsem se vrátil z lesa… 

… a pak sedl k televizi a následně k počítači. Tak úplně pravdivé to není, z lesa jsem se vrátil už v pátek  
odpoledne a sobotu jsem strávil na zahradě. Sklízel jsem cibuli a zároveň ryl. 
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Cibule se skrývala v plevelu, tak jsem provedl sklizeň i orbu. Poslední týden dovolené jsem strávil 
v dobré partě příměstského dětského tábora v areálu městské hájovny v přilehlém lese. Potřetí jsem 
tam strávil jeden týden, většinou se střídám se synem, akorát loni to synovi vyšlo tak, že tam mohl být 
oba týdny. 

Tábor je pro všechny od 7 do 19 hod., větší část dětí tam spí, probíhá lesní večerní koupání a většinou 
zpívání u ohníčku. Je tam fajn parta, základem je pár „starších a zkušenějších“, pak oddíloví vedoucí a 
instruktoři, většinou studentky a studenti obvykle z řad skautů a sokolů. Jo, byl to skvělý týden, ikdyž 
náročný, dětí bylo na čtyřicet, byly různé, jak to tak v životě chodí. 

Některé děti a rodiče, především matky, už se stihly během pár dní stát „legendami“ ve smyslu „to 
snad není ani možný“ (když někdo „prudí“, tak se to tady poměrně rychle rozkřikne). Ale celkem to 
v našem městečku funguje skvěle. Zasmál jsem se a potěšil, když se jedny rodiče přepočítali a slíbili 
šestiletému klukovi, že bude spát na táboře pět nocí místo čtyřech. Kluk nechtěl odjet a s rodiči prý 
celý den nemluvil. Zkrátka se mu tam líbilo. Vše jednou končí. 

Dnes jsem se po dlouhé době podíval na zprávy, podle ČT byl zprávou dne duhový průvod Prahou. 
Bývalý velvyslanec USA v čele už kráčet nemohl, ale nezaslechl jsem, že by se účastnil ten současný 
(možná tu ještě není) a ani paní primátorku jsem nezaznamenal. 

Je fakt, že tato akce jde mimo mě a tak jsem si více informací nesháněl. Díky tomu, že jsem byl v lese, 
jsem se vyhnul jakýmkoli zprávám a tak jsem nezaznamenal ani žádnou propagaci akce.  

Zaujala mě slova mluvčí akce, která řekla, že by osobně byla ráda, kdyby se průvod pořádat nemusel, 
ale že tolerance ještě není na takové úrovni. Tak nevím, jakou míru tolerance si představuje, ale vím, 
že vždy budou existovat lidé netolerantní (a nejde jen o gaye a lesbičky). Takže důvod, proč pořádat 
duhový průvod se vždycky najde.  

Osobně jsem přesvědčen, že průvod skončí jen v případě, pokud přijde o politickou a finanční podporu. 

 

Hra na schovávanou  

Ještě dnes vídám děti, co si hrají na schovávanou. Při této příležitosti si vzpomenu na starý „vousatý“ 
vtip: „Proč si ženské po čtyřicítce nehrají na schovávanou? Protože by je nikdo nehledal“.  

Dnes je moje realita poněkud jiná, posunul jsem se do věkové kategorie, kdy bych takové ženy už 
vyhledával s radostí. Také se mi s přibývajícím věkem rozšiřují obzory. Naštěstí nikoho hledat nemusím, 
protože mám jednu takovou „mladou“ doma. Dneska se sebou některé ženy doslova provádějí zázraky 
a jsou stále mladé, takže by se ten věk u toho vtipu musel posunout na 50, 60, …. 

Zaujala mě však jiná zpráva, že se státní úředníci připojují ke stávkové pohotovosti kvůli zvýšení platů 
o 10 %. Učitelům se asi málokdo diví a většina z nás jim vyšší mzdy přeje. Zaráží mne to u státních 
úředníků.  

Proč to dávám do souvislosti s hrou na schovávanou? Protože úředníci státu nejlépe prosperují, když 
jsou schovaní. Málokoho by napadlo je hledat. To už víc bude těch, co hledají ženské po čtyřicítce. 

Tak si říkám, že se úředníci té stávky nebojí, že jdou do stávkové pohotovosti. Trochu nekolegiálně tnu 
do vlastních řad a nejspíš budu nazván „stávkokazem“. Ne, že bych vyšší plat neuvítal, dokonce i stávku 
bych přivítal jako vítané mimořádné pracovní volno, které bych si užil.  

Určitě bych ale nešel demonstrovat na Václavák. A byl bych opatrný. Úřednictvo přibylo, přibyla tak i 
byrokracie a stávkou by se mohlo přijít na to, že až tak moc úředníků lidé nepotřebují. Zjistí totiž, že se 
jim volněji dýchá a také státní pokladna by mohla dost ušetřit. 

Tedy v případě, že by stávka byla dlouhá, stávkujících poměrně hodně a postupně by se jim přestal 
vyplácet plat. Že by to byl geniální tah odborů ke snížení byrokracie v naší zemi? 
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To těžko, a pokud, tak určitě nechtěný. Bojujeme o ty platy, že. Třeba by se tou stávkou vyřešily i 
problémy s řidiči autobusů, kteří chybějí a není tak možné naplnit některé vize ROPIDu, který pak musí 
omezovat spoje a vysvětlovat, proč autobusy (např. na Kladensku) nevyjely. 

Že by se nezaměstnaní úředníci hromadně rekvalifikovali na řidiče autobusu, asi nehrozí, ale nejspíš by 
nebylo třeba vypravovat tolik autobusů a tím by nebylo třeba ani tolik řidičů.   

Tak nevím, nikdy jsem nestávkoval, radši bych si hrál na tu schovávanou. Ale nejsem si jistý, že by 
chlapa po padesátce ještě někdo hledal.    

 

Autocenzura a potrefené husy 

Autor si zakáže psát o tématech, která vyvolávají nelibost, přehnanou kritiku a vášnivou proti-
argumentaci. Tím se fakticky ochudí o témata své tvorby.  

Na druhou stranu má pak „svatej klid“. U většiny lidí je takovým konfliktním tématem politika. Protože 
na ni mají nějaký vyhraněný názor, kterým dávají zřetelně najevo, na čí straně stojí.  

Já si stojím na své straně a nic mi nebrání přecházet ze strany na stranu, spíš se nadto povznést a 
pozorovat ten šrumec dole. A na které straně, že vlastně stojím?  Na straně lásky, humoru a 
přirozenosti.  

Jan Werich řekl, že „přirozeností člověka je hledání radosti“. A radost má různé formy. Může být i 
radost škodolibá. Třeba pozorovat to, co způsobí dobře zamířená provokace. Je to jako „vystřelit si“ do 
hejna hus a pak se s uspokojením dívat, jak „potrefené husy“ kejhají. Proto docela chápu Miloše 
Zemana, když vypustí nějaký „šrapnel“ do veřejného prostoru. S téměř 100% jistotou to nezůstane bez 
odezvy u „mediální fronty“ a tzv. „pražské kavárny“. Věřím tomu, že se ten starý pán dobře baví, že má 
škodolibou radost z toho, že „potrefené husy“ opět nezklamaly. 

Jiná otázka je, zdali by se měl takto chovat jako prezident. Měl by dbát důstojnosti úřadu. Na druhou 
stranu jsem přesvědčen o tom, že by provokací ubylo, kdyby druhá strana na ně (hystericky) 
nereagovala, nevšímala si jich a starý muž by pak sešel z očí i z mysli. Jenže s tím by se svezla i ta druhá 
strana. Obě strany se tak vzájemně potřebují, aby byly vidět. Je to vlastně taková hra, někdy zábavná, 
jindy směšná či trapná. 

Mimochodem s „Potrefenou husou“ jako sítí restaurací mám zkušenosti dobré, vždy jsem se tam dobře 
najedl, napil a pobavil. Také občas na blogu vypustím „šrapnel“, obvykle neúmyslně a nestačím se divit 
těm reakcím. Každý jsme nějaký, někdo má rád holky, jiný vdolky a někdo klidně obojí. 

Vypozoroval jsem, že nejvíc „potrefených hus“ kejhá, pustím-li se do „Prahy, její kavárny a do genderu“. 
K hrdému buranství se hlásím, ale nevěděl jsem o sobě, že jsem takový šovinista (že to ta svatá žena se 
mnou těch zatím 26 let vydržela?). Dosud jsem si myslel, že v některých záležitostech jsem jen taková 
„tradicionalistická konzerva“. Ale už jsem byl poučen. Poučen lidmi, kteří jsou zkrátka o své pravdě 
(úhlu pohledu) přesvědčení a nemohou jinak, než mne vysvětlit, že můj názor je pomýlený, ikdyž jde 
občas o nadsázku či ironii. Jistě, mohu se opravdu mýlit a pak uznám, že se na věc mohu podívat i 
z jejich úhlu pohledu, což mne předtím třeba ani nenapadlo. 

Někdy se jen usměju a ani nereaguju, nemá to pro mne smysl. Zpravidla se vzájemně „povzbudí“ či 
„poperou“ jiní diskutéři a autor tak může být v klidu, dění jen sledovat a nekomentovat.  Někdy mi 
nezbyde nic jiného než jen paušálně poděkovat, protože čas netrávím jen na blogu, také žít je třeba 
(hledat tu svou radost) a dost času člověk musí věnovat své obživě, tj. práci, která ho živí. 

 

Nefinanční odměna za aktivní odpočinek 

Když člověk aktivně odpočívá, rozhodně se nefláká. Naopak maká. Ono třeba posekat trávu na naší 
latifundii, je docela makačka a pak se dostaví ten příjemný pocit. 
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Vyplaví se endorfiny, a když se k tomu v pořádku přivezou prkna, z nichž se v přístavku postaví stěna, 
to už je potu i endorfinů víc a pak si unavený na verandě vychutnáte kávu, tak to už je opravdová slast. 

Ale stále to ještě není dost. Protože následuje procházka do ještě neprozkoumaných koutů okolí naší 
chatičky, do lesa, kde by třeba mohly být i nějaké ty houby. Beru s sebou foťák, abych se z kopce nejen 
porozhlédl po okolí, ale snažil se ten pohled i zdokumentovat.  

A tak se kocháme a houby posléze nehledáme, ale sbíráme. Po třech dnech valíme domů, abychom 
v neděli stihli ještě tu domácí zahrádku. Tak jsme si mákli a většinu už máme zrytou a sklizenou. 

Po období cuketovém a dýňovém, máme období houbové. Je třeba zpracovat a spotřebovat, příp. 
udělat zásoby. To je také nefinanční odměna, člověk se nají darů přírody, ať již v potu tváře 
vypěstovaných nebo v lese nasbíraných a něco ušetří. Ikdyž nějakou tu energii a úsilí tomu musí 
věnovat. 

A pak je tu ještě aktivní odpočinek sportem, což je taky pěkná makačka a něco je potřeba i zaplatit. 
Doba letních procházek, projížděk na kole a koupání v přírodě je pryč. Nastává přesun do tělocvičen, 
sportovních hal a bazénů.  

Zkrátka někde ty endorfiny brát musím. Nakonec proč ne i z těch fotek, zachycujících právě daný 
okamžik. 

 

Návrat domů aneb rozloučení s Prahou 

Osudová Praha? Jak se to vezme. Praha mi v životě mnohé dala. Poprvé (kromě návštěv s rodiči, se 
školou či kamarády) jsem se zde ocitl v letech 1983 až 1988 na studiích. 

Báječná mladá léta. Koleje a studentský život. O devět let později (1997) jsem se tu zjevil podruhé. Do 
Prahy jsem už jen denně dojížděl. Našel jsem tu zaměstnání, které mi mnohé dalo a dá se říci, že i 
odstartovalo mou odbornou kariéru. Práce mne bavila, dostal jsem se i do světa a seznámil se 
zajímavými lidmi, hodně jsem se naučil. Na konci roku 2008 jsem rád odešel jak ze zaměstnání, tak 
z Prahy. Podmínky se pro mne změnily tak, že už mě nemělo co udržet.  

Pak jsem se „plácal“ několik let spokojeně mimo Prahu a pracovně jsem si vyzkoušel nové profese: 
nejprve v hutní laboratoři, pak práci učitele (obojí v Čelákovicích). Přesto mě to do Prahy zaválo 
v polovině roku 2013 potřetí.  

Přestože mě učitelování bavilo, kvůli potřebě financí a nejistotě rozsahu úvazku (díky populačnímu 
propadu studentů 100% úvazek nepřicházel v úvahu), jsem dal přednost povolání v Praze. Tady na mě 
čekala práce úředníka. Když jsem začínal, nebyl na světě ještě služební zákon a byrokracie nebyla tak 
„rozjetá“. Sice uznávám, že určitá regulace má smysl, ale když je toho moc, je toho příliš. Tak mne 
postupně přestávala práce bavit, ani ne tak ta vlastní práce, ale nedokázal jsem se úplně vyrovnat s tím, 
že jsem jako státní úředník „spolutvůrcem“ té byrokracie. Při představě, že bych tu měl pracovat až do 
důchodu, se mi dělalo mdlo a tak jsem se rozhodl odejít a využít jedné nabízené příležitosti. 

Do Prahy jsem opět denně dojížděl, neboť bydlet v Praze mne nikdy nelákalo. Holt nemám tu 
„velkoměstskou přirozenost“. A teď přišla ta chvíle, kdy Prahu opouštím (do konce roku) a činím tak 
s radostí. Využil jsem „třikrát a dost!“ 

Takže nyní budu pracovat tam, kde žiju, nemusím dojíždět a získám víc času a ta práce mi dává větší 
smysl než ta v Praze a to je (pro mne) důležité.  

Rozhodl jsem se do Prahy už nevrátit, tedy přesněji řečeno netrávit tam každý všední den. Jinak jako 
návštěvník a nejspíš i z pracovních důvodů se v Praze jistě objevovat budu. A rád se samozřejmě i v 
Praze potkám s lidmi, které mám rád.  
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Navíc jsem si rozhodnutí (nebýt v Praze) ještě pojistil. Nekandiduji do Poslanecké sněmovny a ani 
nehodlám kandidovat do Senátu Parlamentu ČR, tím mám zaručeno, že v Praze nebudu pracovat ani 
jako příp. zvolený poslanec či senátor. Také vynechám i krajské volby, přinejmenším do té doby, dokud 
bude sídlem Středních Čech (tedy mého kraje) Praha. A to bude nejspíš furt, tedy stále a napořád. 
Nepředpokládám, že by se Středočeši ze západního, východního, severního a jižního cípu byli schopni 
domluvit na jiné variantě než „středu“ a to je Praha.  

Takže „milá stověžatá“, máš nádherné památky, krásná zákoutí, parky a překvapivě kousky divoké i 
zachovalé přírody. Ano, dokážeš okouzlit a já se rád kochám. Na druhou stranu máš (a chceš, plánuješ) 
architektonické „skvosty“, které mi hlava nebere, jejichž uměleckou hodnotu nechápu a přiznávám se, 
že se mi nelíbí. Na „zlaté vejce“ mne nenalákáš.  

Stalo se to, že už mi víc energie bereš, než dáváš. Tak se s tebou loučím. Já se totiž nabíjím v přírodě a 
doma k ní mám rozhodně blíž. Také dvě hodiny denně „ztrácím“ dojížděním a s přibývajícím věkem je 
čas pro život vzácnější a hraje větší roli než peníze.   

Když jsem u tebe „matičko“ pobýval denně, tak sorry, utíkal jsem domů a stejně si tě neužil. Tvůj 
zrychlený tep velkoměsta mě zkrátka netáhne. Já už jsem takový, abych si tě opět mohl vážit a nechal 
se zlákat, musíš se pro mě stát vzácnou. Pak slibuji, že se občas zastavím.  

 

Na počátku byla kniha 

Tak jsem si názvem docela zavařil. Protože o jaký jde počátek, o takovou může jít knihu. Pro většinu 
z nás tou první knihou bylo nějaké dětské obrázkové leporelo.  

Pak to byly pohádky, které četli rodiče a ve škole jsme začínali slabikářem. Když jsme ovládli četbu, 
sáhli jsme po knihách a zde už se naše cesty rozcházejí. Každého si přitáhlo něco jiného, skladba knih 
se měnila i s věkem. Tak mi to připadá normální, přirozené. 

Už si ani nevzpomenu, kdy jsem začal psát. Samozřejmě byly to povinné slohy ve škole, jak šel čas, tak 
jsem se většinou věnoval něčemu jinému. Pak jsem začal psát do Zpravodaje Benátecka, nejprve o dění 
ve spolcích, kde jsem působil a poté jsem přidával i vlastní názory a úvahy k dění ve městě.  

Po více jak deseti letech jsem měl v počítači už pěknou porci článků, něco jsem měl v „šuplíku“, také 
jsem napsal pár her pro naše autorské dětské divadlo. Tak mě potkávali lidé a říkali: četl(a) jsem tvůj 
(Váš) článek ve Zpravodaji, měl bys(te) vydat knihu.  Zpočátku jsem se usmíval a mávnul nad tím rukou. 
Ale pak mne to zaujalo. 

K padesátinám jsem si vydal „knihu“ (sešit A4), sto kousků, vytiskl mi ji místní tiskař, obrázky kreslil 
kamarád, většinu výtisků jsem rozdal jako dárek. Vyšel mi z toho takový „pelmel“ (všehochuť) a já 
přemýšlel nad názvem a ani nevím proč, vzpomněl jsem si na V. I. Lenina a na jeho Spisy, které nám ve 
škole vnucovali. 

Tak jsem si zvolil Spisky (přece jen jsem mnohem skromnější psavec) a jsa vystudovaný chemik, vznikly 
„Spisky chemikovy“ a to je ta kniha na počátku. Uzavřel jsem tím jednu etapu svého psaní, otevřel 
„šuplík“ a po ročním váhání jsem začal zde na blogu. 

Tato aréna mi vyhovuje. Začal jsem se zde realizovat, napsal poměrně dost článků různých témat. Pro 
radost (nejen) svou jsem vydal další „knížku“ (zas 100 ks) „Chemik bloguje“, která obsahuje články 
prvního roku (únor 2015 až únor 2016) mého „blogování“. 

Když srovnávám blogové články do „knihy“, snažím se je rozčlenit do kapitol. Jde o příběhy a postřehy 
ze života, filozofické úvahy, vyložené kravinky a také reakce na společenské a politické události. 
Některé články jsou těžko zařaditelné, protože obsahují více kategorií. Nicméně nějak jsem se s tím 
vždy vypořádal a všechno, co jsem psal a píšu, ke mně patří.  
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Píšu, jak to přijde, co mne zrovna napadne, co mne inspiruje. Blog je vynikající v tom, že každý si může 
„sebrat“, co chce. Pro ty, kdo by (ode mne) chtěli třeba víc, jsem si založil webovky. Nyní jsem je trochu 
aktualizoval a nabídl ke stažení i staré „Spisky“, najdete tam i blogy roku 2016 a takové malé vzorky.  

Kdo bude chtít mé „instantní umění“ v šustícím papíru, může si o něj napsat. Pro ty, které by to mohlo 
zaujmout, navigace (odkaz) zde. Třeba to někoho obohatí, možná trošičku i mě. 

 

Třístovkové bilancování  

Říkal jsem si, kdy provedu nějaké změny na blogu, nejlépe vyměním profilovou fotku, aby tam 
nestrašila pořád ta stejná (postupem času letitá).  

K tomu se hodí nějaké výročí. A tak jsem se rozhodl vyjet s novým fotem u příležitosti svého 
(jubilejního) třístého blogu. Jo, stárnu a ta fotka tomu odpovídá. Pokud bych nějakým zázrakem ve své 
vizáži omládl (s nákladnou pomocí plastického chirurga nepočítám) a nějaká fotka se fakt povedla, tak 
ji třeba zase vyměním. S největší pravděpodobností se nic takového nestane a kulatý ksichtík se stále 
více šedivými a řídnoucími vlasy mi vydrží asi dlouho. Aspoň jsem si pomohl zvířecím přítelem, aby tam 
bylo něco hezkého. Nakonec ta „profilovka“ není tak důležitá. 

Také jsem trochu upravil text o sobě, aby těch změn bylo víc. Sám jsem si říkal, kdy se budu na blogu 
blížit číslici 300. Čekal jsem, že intenzita psaní se bude postupně snižovat. První rok jsem si zkrátil o 
měsíc a půl, když jsem začal plnit předsevzetí Silvestra 2014 až od poloviny února 2015. Přestože jsem 
v prvé fázi použil něco „ze šuplíku“, napsal jsem kolem stovky blogů za rok a v přibližně stejném tempu 
pokračoval i v roce 2016. A dá se říci, že i letos. Snad s výjimkou dovolených, kdy je intenzita nižší, se 
daří publikovat kolem desítky článků měsíčně. 

Většinou je život inspirující sám o sobě, popíšu to, co se mi stalo, či si vzpomenu na dávný příběh, nebo 
si vymýšlím, fabuluji, provokuji, hraji se slůvky. Inspirace je zkrátka dost, často si všimnu něčeho 
zajímavého na internetu, někdy mám nutkání nějak reagovat, někdy se prostě musím vypsat. 

Píšu hlavně pro sebe, je to má svobodná a radostná tvorba. Tímto způsobem se o ni rád podělím. Kdo 
chce, přečte si. Samozřejmě mě těší čtenost, ocenění karmou a reakce čtenářů, zvláště ty pozitivní. Ale 
řekl bych, že tou mojí hlavní motivací je prosté psaní pro psaní (svobodné a tvůrčí). To je vlastní 
každému blogerovi, ať již jsou pohnutky jakékoliv, vždy jde o počin autora (tvůrce) z jeho svobodné 
vůle. (Pozn. genderová: platí rovněž pro autorky blogerky a tvůrkyně). 

Vytváří se tu různé „party“ a občas se také konají různá „párty“, čili to virtuální potkávání se promění 
v potkání reálné, kde se už setkávají „staří známí“.  

Takže blogu mohu poděkovat za to prostředí, které mne docela pohltilo a přivedlo do mého života 
obohacení nejen texty ostatních, kterým se tu zasměji, tu se poučím, tu se nadchnu krásou či 
souzněním duší, ale i nové kamarády, s nimiž se rád tu a tam potkám. Samozřejmě, nejlépe naživo. 

Napadá mne na závěr snad jen „Blogu ZDAR! A blogerům zvlášť“.  

PS: jen doufám, že si to nějaká pomazaná hlava, co nečte moc dobře, nepřečte jako „Blogu ZMAR a 
k blogerům zášť“ 
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To nevymyslíš 

 

Jak jsme rodili, aneb děti nás překvapují od narození 

Když tu Jitka Štanclová popisovala svůj „virtuální porod“ u televize, vzpomněl jsem si na to, jak jsme 
rodili my. 

První máme dceru. Na manželce nebylo první těhotenství moc vidět, a protože se tenkrát tvrdilo, že 
holka bere krásu, tak jsem spíš očekával kluka. Bydleli jsme s manželkou tehdy v pronajatém domku 
v Kouřimi, odkud jsem já dojížděl do Sázavy a manželka do Kolína. Matka s kníračkou Bárou bydlela 
v Kolíně v bytovce cca 150 metrů od nemocnice.  

Měli jsme rodit asi za 14 dní, tak jsme se v pátek přesunuli do Kolína, tam jsme nejprve navštívili 
manželčiny rodiče, u nichž byl na návštěvě ženin bratranec se ženou, a ti jí vůbec nevěřili, že by za pár 
dní měla rodit.  

Měli jsme tenkrát v Sázavě víkendové služby, cca 2-3 hodiny práce v provozní laborce, vyšlo to jednou 
za cca šest týdnů. Mně vycházela služba na termín porodu, proto jsem si jí s kolegyní vyměnil.  

A tak jsem v sobotu ráno jel vláčkem do Sázavy do práce a vrátil se krátce po obědě. V sobotu večer se 
u mámy zjevil můj bratranec se strejdou, měli nějaký splín a tak se zapíjelo. Když se vypilo víno, otevřel 
se fernet. Tato ďábelská kombinace mi neudělala dobře. Po objímání záchodové mísy a manželčině 
uklidňování, jsem usnul, abych byl záhy vzbuzen a pro změnu já uklidňoval chodící manželku, držící se 
za břicho.  

Šli jsme za mámou do obýváku k televizi, chvíli se dívali, pak volali do nemocnice. Asi v půl třetí vyrazila 
naše výprava: žena rodička, její muž, její tchýně a fenka Bára, která nemohla zůstat doma, protože by 
štěkala a kňučela na celý barák. Před vstupem do porodnice jsem zůstal se psem venku a ženy šly 
dovnitř. Za chvíli se vrátila máma, že si tam ženu nechali a že bude rodit. Šli jsme domů, dal jsem si kafe 
a vyrazil na nádraží na vlak a jel do Sázavy si splnit svou pracovní povinnost. Abych stihl dopolední vlak, 
musel jsem se domluvit s kolegyní, aby to za mě dodělala. Myslel jsem si, že jsem už otec, ale ještě 
jsem to nevěděl (mobily ještě nebyly). Utíkám domů, potkám mámu na ulici, že mám dceru, že telefon 
z nemocnice ráno zaspala a jde to oznámit ženiným rodičům.  

Druhý porod byl taky zajímavý, bydleli jsme už v Benátkách, a protože jsme neměli auto, byli jsme 
domluvení se dvěma kamarády, že nás do porodnice odvezou. Tak jako dcera si pospíšila o dva týdny, 
syn o jeden. Manželku s dcerou hlídala její máma, já byl na školení. V pátek jsem se vrátil, tchýně odjela. 
Sice jsem neměl nic nakoupeno (k zapití), ale nechal jsem to až na druhý den. A to jsem neměl dělat.  

Zhlédli jsme večerní film v televizi, žena začala chodit, a že asi pojedeme. Tak jsem volal kamarádovi, 
ten zapíjel, že právě domalovali, ale že může jet jeho žena, která tolik nepila. Tak jsme k nim došli, 
dojeli do porodnice, tam si ženu nechali a já (otec v očekávání) se vrátil domů bez kapičky chlastu 
s kamarádem, který měl v pití náskok a ponoukal mne, ať dojdu naproti do krámku k Břízům nakoupit. 
Viděl jsem, že ještě svítí, našel číslo v telefonním seznamu a asi tak něco po 23. hodině zavolal, 
omlouval se a přemlouval. A tak jsem šel nakoupit asi půl hodiny před půlnocí do garážového krámu 
chlast.  

Když kolem půl jedné volala, žena, že máme syna, už jsme ho bouřlivě zapíjeli. Tak „dramaticky“ 
vstoupily děti do našeho života. 

Máme holku a kluka. Zatímco holka byla počata v zimě na horách, kluk v létě v nížině. Proto od té doby 
mohu rozdávat „knížecí“ rady typu: když chcete u druhého dítěte jiné pohlaví, dělejte to přesně 
opačně, než u toho prvního.  

Mám i potvrzení tohoto „pravidla“, moje žena má sestru a obě jsou narozeny v srpnu. Bratři Nedvědové 
(aspoň takto Honza vyprávěl) se oba narodili v září, čímž zdůvodňoval, že vypadají, jak vypadají, protože 
byli počati na Silvestra a jak při tom otec asi musel vypadat.  
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S mým bráchou už to trochu kulhá, já jsem se narodil v září, on v lednu. Rozdíl čtyř měsíců, ale není to 
sedm jako u mých dětí. Nakonec je to stejně jedno, hlavní je, když je při narození dítěte všechno 
v pořádku. 

 

Čtyři manželky aneb na chvíli muslimem 

Asi jediné, co bych jako chlap muslimům záviděl je, že mohou mít až čtyři manželky. Na skautském 
plese jsem se v takové situaci ocitl.  

Byl jsem tam se čtyřmi manželkami. Český zákon jsem samozřejmě dodržel, neboť moje vlastní 
manželka z těch čtyř byla jen jedna. Ostatní manželky tam byly bez svých manželů, které „plesání“ 
nebaví, ale hlavně kvůli svým (dospělým) dětem.  

Dnes mladí lidé si vytvořili skvělou skautskou partu, která funguje od dětství. I my, jejich rodiče, se 
známe a také se rádi scházíme. A skautský ples je k tomu báječná příležitost. Dobře jsem se bavil, tančil 
se všemi manželkami, přičemž protěžoval hlavně tu svoji (přec jen jsme v tom tanci spolu 
nejsladěnější). 

S muslimy jsem už (krom těch čtyř manželek) neměl nic společného, hlavně jsem si nezakazoval 
alkohol. Obvykle až tak nepiju, ale tentokrát jsem pil jako Dán.  

Copak vínko zvládám v jakékoliv barvě a v jakémkoliv množství. I něco přes litr vypitého vína dokáže u 
mě vytvořit jen takovou veselou opičku. Ovšem tentokrát jsem se nevyhnul nějakému tomu 
„panáčkování“, čemuž se obvykle vyhýbám. A tak jsem se rozhodl pro hořký lék (kudy teče, tudy léčí) 
a vypil pár „jasoňů“.  

Čímž jsem samozřejmě svou opilost dostal na trochu vyšší úroveň. Všechno z plesu si pamatuji, ale 
přece jen přišlo malé „okénko“. Odemkl jsem dveře bytu, má pravá manželka odešla vyvenčit psa. Pak 
„vokno“ až ráno jsem se probudil a šel vyvenčit psa já. Ani jsem nezaznamenal, kdy přišly děti 
s kamarády.  

Když jsem vstal, našel jsem oblek na ramínku přehozený přes židli, sháněl jsem se po propocené košili 
a našel ji v koši na špinavé prádlo. Ptal jsem se ženy, zda se mnou něco prováděla a jestli po mně něco 
uklízela. Odpověděla, že si mě vůbec nevšímala a kam jsem si to večer dal, tam to najdu. Ač jsem byl 
opilý, umyl jsem se, vyčistil zuby, převlíkl do pyžama a uložil se do postele a hned jsem ho brousil. Jen 
jsem si to vůbec nepamatoval.  

Takže jsem jel asi na „autopilota“ a můj mozek potřeboval vypnout, aby si uchránil zbytky inteligence, 
které se jistě ještě budou hodit. 

A takhle báječně jsem se cítil se čtyřmi manželkami 
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Tohle je celá partička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidláci v metru 

Je to už spoustu let, co se stal příběh, který by člověk asi sám nikdy nevymyslel. Bráchovi bylo tenkrát 
osm let, já byl v pubertě a rodinka z venkovského (okresního) Kolína si vyjela do hlavního města. 

Už ani nevím, zda jsme jeli do Národního muzea, a zda jsme navštívili i obchodní dům Kotva, 
nejdůležitější roli hrálo metro. To tenkrát jezdilo snad jen na trase „C“ mezi stanicemi „Sokolovská“ 
(dnes Florenc) a „Kačerov“.  

 

 



65 
 

Táta rozhodl, že si metro užijeme, nastoupili jsme (asi) ve stanici „Muzeum“ a jeli na konečnou na 
„Kačerov“. Tato část cesty proběhla v klidu, drama teprve mělo přijít. Chtěli jsme se vrátit zpět na 
nádraží a jet vlakem domů.  

Když jsme vystoupili z vagónu metra, naproti stálo metro zpět.  Táta tam ještě prostrčil malého bráchu 
a v tu chvíli se dveře zavřely. My ostatní zůstali na peróně jako opaření. Malý okamžik jsme sledovali 
bráchův zděšený výraz v obličeji přitisknutém na skle, než nám ujel. Táta ještě stačil rukama ukázat: 
jednu stanici a ven.  

Tak jsme jeli všichni na „Budějovickou“, kde ale brácha nikde nebyl. Táta řekl, že třeba nevystoupil a 
zmizel v dalším metru směr „Sokolovská“. Navrhl jsem mámě, že pojedu na Kačerov, že se třeba vrátil 
zpátky a je tam. Máma mě ale nikam nepustila. Tak jsme šli k dispečerům. Za chvíli hlásili, že se rodiče 
osmiletého Mirka Tichého mají dostavit na stanici Kačerov.  

Tak jsme jeli zpátky a šťastně se shledali s bráchou. Ten si ještě otíral slzy a pak nám řekl, že mu paní 
v metru poradila, aby se dalším metrem vrátil na Kačerov, což udělal, ale my jsme už odsud zmizeli. 
Chvíli nás hledal a pak za sloupem brečel, všimla si ho hodná paní a dovedla ho k dispečerce a ta už to 
vyhlásila, dřív, než jsme za dispečerkou na Budějovické dorazili my.   

Sedíme všichni na lavičce a přichází dispečerka a s úsměvem nám oznamuje: „předpokládám, že se vám 
ztratil i tatínek. Ten na vás čeká na Sokolovské“. 

Jo, tenkrát jsme si to metro v Praze opravdu užili. 

 

Ten chlap má svetr Harryho Pottera  

To bylo na mě a já to věděl. Už jsem dávno věděl, že mám tenký svetr, dres Nebelvíru. Nicméně tato 
pronesená hláška mne překvapila, protože jsem ji opravdu nečekal, čekal jsem něco jiného, obvyklého. 

Když chodíte na procházku se psem, který vypadá jak liška a potkáváte lidi, časem si zvyknete na hlášky 
typu: „podívej se na toho pejska, vypadá jak liška“ a podobně. Někdo Vás i osloví a začnete si o „lišce“ 
povídat, většina kolem projde a Vy pak jen zmínku o lišce zaslechnete.  

Už jsem si na to zvykl a vím, že je velmi pravděpodobné, že hlášku „jé, vypadá jak liška“ na procházce 
s naší fenkou zaslechnu a někdy ne jen jednou. 

Tak si takhle jdu se psem, je mi celkem příjemně a mám rozepnutou bundu…A najednou slyším: „mamí, 
ten chlap… (si vede lišku, pomyslím si) … má svetr Harryho Pottera“. To mne překvapilo, ale otočil jsem 
se a směrem k rodince jsem prohodil: „to už mi někdo říkal“, pak jsem se jen usmál, otočil se zpět a 
pokračoval v cestě.  

Žádné Potterovské kouzlo jsem připravené neměl, byť tohle bylo kouzlo okamžiku. Ten svetr mám už 
dlouho. Dostal jsem ho k nějakým Vánocům a s pravděpodobností hraničící s jistotou od své ženy. Jsem 
navyklý nosit to, co dostanu. V podstatě do „roztrhání“ či upozornění „prosím tě, to už vyhoď a hlavně 
to nenos mezi lidi“. 

A tak jsem si ten svetr (jako nový) vzal do školy, kde jsem (tenkrát) učil a jedna studentka se mě zeptala, 
zda jsem vášnivým fanouškem Harryho Pottera, načež jsem popravdě odpověděl: „ne, proč?“. „Protože 
máte svetr, který Harry nosil. Jsou to barvy Nebelvíru“, poučila mne.  

Zíral jsem, to jsem dosud nevěděl. Potterománie mne (na rozdíl od dětí) minula. Knížky jsem nečetl a 
počkal si až na film v televizi, snad na tom posledním jsme byli v kině. Že mám stejný svetr jako Harry, 
to se mi nikdy nespojilo, zkrátka nevšiml jsem si toho. Musel jsem být poučen. 

Poučil jsem i svou ženu, když jsem se ptal, zda mi potterovský svetr koupila schválně. Ťukala si na čelo, 
řka: „líbil se mi, tobě se nelíbí?“. „Samozřejmě, líbí, jen jsem nevěděl s kým je spojený“. 
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To se stalo asi před pěti lety. Vzpomněl jsem si, že v té době jsme také byli na rodinném výletě 
v Londýně a nejspíš je ten svetr odtamtud a určitě nebyl koupen jako suvenýr. 

Od své žačky vím, co nosím. A teď mi to připomnělo malé všímavé dítě. Také vím, že se pomalu a 
nezvratně k tomuto svetru přibližuje i oblíbená hláška mé ženy: „to už nenos, prosím tě“.  

Ale zatím tu kouzelnou formulku nevyslovila.  

 

Nehraj si s tím mobilem 

Sedím ve vlaku, čtu si, pak poklimbávám a v Horních Počernicích mě vzbudí průvodčí. Ukážu jízdenku 
a koukám, že na protilehlé čtyřce sedí dáma, která si pohrává s mobilem. 

To je přece Jitka. Bývalá kolegyně. To už je dávno. Nějak nám zešedla. To je normální, vždyť jsme se 
neviděli léta páně. Vím, že pracuje v Počernicích a stále bydlí v Čelákovicích. Tak mi ta cesta líp uteče. 

„Nehraj si s tím mobilem a pojď si se mnou povídat“. Dáma pohlédne „jo, to je na mě. My se známe?“ 
Tohle mne ještě nerozhodilo, ještě jsem přesvědčen, že to je Jitka. Ale pro jistotu: „Jsi Jitka, dělal jsem 
Ti šéfa ve Mstěticích“.  

„To asi ne. Jitka nejsem a tam jsem nepracovala. Ale odněkud Tě znám, nebo mi aspoň někoho 
připomínáš“. „Promiňte, tak to se omlouvám, ale jste ji zkrátka podobná a to mne zmátlo“ „Nevadí, tak 
pro jistotu přejdeme zase na vykání“. 

Další cesta ubíhá zajímavým způsobem. Přemýšlíme, odkud bychom se mohli znát, a už to jede: práce, 
kola, voda, tábory…. Před Čelákovicemi, kde neznámá známá vystupuje (i v tom je podobná Jitce), se 
shodneme, že jsme se mohli vidět v Káraném v hospůdce u Ferusů nebo na Grádu. Tam jezdím občas 
s partou na kole a ona si tam také občas zajde. Jiný styčný bod jsme při jízdě vlakem mezi Horními 
Počernicemi a Čelákovicemi nenašli.  

Dál už jsem se díval z okna vlaku a v Lysé n. Labem vystoupil. Došel do „zveráku“ pro živé cvrčky, tj. 
krmení pro naše malé dráčky (anolise a agamu) a autobusem pokračoval domů. Mise splněna. Tak 
jednou za dva týdny (či měsíc) tudy jedu. Cvrčky u nás nevedou a tak je musíme vždy zajistit jinde. 
Využívám toho, že mohu jet domů oklikou. 

Pracoval jsem chvíli v Čelákovicích a tak mám naději, že ve vlaku potkám někoho známého. A párkrát 
se mi to i stalo. Jen si musím dát pozor, aby to byl opravdový známý a ne domnělý. 

Také jsem si vzpomněl, že s Jitkou jsem sice pracoval v polovině devadesátých let, ale naposled jsme 
se viděli, když jsem makal v Čelákovicích (2009-2013). Žádné šediny neměla a poměrně přibrala, takže 
mým předobrazem byla Jitka mladší, štíhlejší a přisoudil jsem jí ty šediny. Jenže ta podoba byla největší 
ve výrazu tváře. A na tom trvám.   

Raději už příště nebudu tak hrr. 

 

Pravá ruka neví, co dělá levá 

Myslel jsem si, že s korporacemi a potažmo státní správou, mám své zkušenosti a už mne nemohou 
ničím překvapit. Opak je pravdou. 

Končí mi platební karta a současně i manželce.  Zatímco ženě sdělili prostřednictvím SMS, že ji novou 
kartu pošlou poštou, mě přišlo, že si pro ni musím do pobočky. Největší sranda je, že se jedná o stejnou 
banku a tentýž účet. 

Mám pobočku na místě, kde jsem dříve v sousedství pracoval a nyní tam musím zajet zvlášť. Mohu to 
vzít z práce z Prahy okolo vlakem. Dostal jsem geniální nápad, takový „tři v jednom“, aneb umím „zabít 
tři mouchy jednou ranou“.  
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Pojedu ráno autem do Lysé na vlak, naberu benzín, cestou zpět vystoupím dřív, dojdu do banky a pak 
ještě v Lysé koupím cvrčky. Nakonec mise byla splněna jen částečně, plnou nádrž do auta a žrádlo pro 
naše ještěrky jsem zařídil.   

S kartou se to mělo následovně, nemohl jsem se do pobočky dovolat, poslal jsem email, ale pozdě a 
nepočkal na odpověď. A tak jsem se na pobočce zjevil.  

A dozvěděl se neuvěřitelné věci. Na můj dotaz, proč já sem musím a manželka ne, mi bylo odpovězeno, 
že tak to má systém nastaveno. Když aspoň jednou za rok budu něco vyřizovat na pobočce, pošle mě 
na pobočku. No a já musel vyřídit na pobočce mimořádný převod vyšší částky.  

Tak mě systém svým způsobem potrestal. Manželka to měla jednodušší a přišla ji obálka s kartou. Když 
už jsem na pobočce byl, předpokládal jsem, že odejdu s kartou. Ale bohužel, karta ještě nedorazila. Ten 
den byla odeslána a ještě nepřišla. Pracovnice pobočky se mi omlouvaly, já je celkem chápal, jen jsem 
si nahlas povzdychl něco o zatracených korporacích a jejich systémech. 

Zatímco s lidmi se tváří v tvář celkem v pohodě dohodnete, přes systém nejede vlak. Ten je totiž 
„všemocný“ a nějaký lidský přístup nepřipouští. To snad vymýšlí nějací roboti a nejen v bankách. 
V podstatě mám své zkušenosti s mobilními operátory, ČEZem a státní správou.  

Druhý den mi volala s omluvou pracovnice banky, že karta už jim přišla a mám 30 dní na její vyzvednutí. 
Takže si tam domluvím nějaké setkání a při té příležitosti si vyzvednu kartu. Systém maká i ve svátek a 
poslal mi SMS, že karta dorazila na pobočku. 

Nejlepší je, když se do toho systém neplete, ale to bohužel není možné. Jedině tak si vysvětluji, že 
z katastrálního úřadu při prodeji matčina bytu přišlo několik dopisů, vždy dva odjinud, ale v podstatě 
se stejným obsahem.  Asi tam budu muset zavolat, aby z toho náhodou nebyl nějaký průšvih, či 
dokonce katastrofa. 

Ne nadarmo se mu přece přezdívá „Katastrofální úřad“. Jo, jakmile se v korporaci či úřadě mění či ladí 
systém, nic jiného než „katastrofa“ pro klienty z toho nevyleze. 

 

Sněží, sněží, mráz kolem běží… 

Vzpomněl jsem si na tuhle říkanku, která zazněla na nějaké předvánoční besídce ve školce, kdysi dávno, 
když dcera ještě chodila do školky a spolu s ostatními se předváděla v roztomilém pásmu rodičům.   

Křupal mi pod nohami zmrzlý sníh, když jsem se ubíral na ranní autobus, který mne odveze do Prahy. 
Zde v centru narazím už na tu „břečkovitou černotu“, která už vůbec romantická není. Až přijedu skoro 
za tmy domů, budou tam ještě zbytky křupavého bílého sněhu, kterého si aspoň ve tmě užiju na 
procházce se psem? Nebo se budeme brodit roztékající a černající břečkou?  

Uvidíme, třeba zase budou padat vločky, nebo bude pršet či bude jasná obloha a mráz, který ještě tu 
sněhovou peřinu nějaký čas udrží? 

Tak vám to prozradím, odešel jsem dřív, abych si doma stihl užít ještě malilinkatou chvilku světla. 
Dopadlo to takhle: ve městě posolené silnice a chodníky, hlavní průtahy zčernalé, jinak taková směs 
béžovo šedé břečky s bílým sněhem. Jakmile jsme se psem vstoupili do přírody: všude krásně bílo. 
Ještěže to máme tak blízko a ještěže jsem přijel dřív a prožil si tu „bílou“ půlhodinku s bílým sněhem 
pode mnou a bílošedou oblohou nade mnou. Být ta obloha modrá, prožil bych si „modré pondělí“. 
Rozhodně to bylo příjemnější, než se štrachat za tmy z Prahy.  

Už máme za sebou Tři krále a jsme o krok dále. Krůček od tmy, kousíček blíž světlu. Den se prodlužuje, 
přibývá slunečního svitu. V zimě se probouzí jaro. Můžeme si užít zimní radovánky. Možná se poštěstí 
a částečně si je užiju doma. Nebo se vypravím do hor a aspoň na pár dní si nandám na nohy lyže. 
Uvidím, snad nám to vyjde, ještě je více jak dva měsíce čas. Týdenní pobyt plánovaný nemáme, tak se 
snažíme párkrát vyjet. 
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Přiznávám, lyžař jsem sice sváteční, ale v sezoně si vůbec nezalyžovat, to by se mi fakt nelíbilo. A letos 
to vypadá, že sníh nebude jen ten technický na sjezdovce, ale nádherně zasněžené budou celé hory. 
Tak snad se mi letos podaří užít si hory, lyže a sníh, dát si ten grog pro radost. 

Loni mi to nevyšlo, vyjel jsem z nížiny za krásného počasí, ovšem na horách pršelo. Promočení jsme si 
dali čaj a párek a pospíchali domů. A pak to ještě chvíli trvalo, ale nakonec přišlo jaro. Na něj se těším 
už teď a vím, že se přese všechno pomalu, ale jistě blíží. 

Tuhle přirozenou jistotu mám rád. Lidské jistoty jsou nejisté a pominou, zvláště ty nepřirozené. Příroda 
jistě zvítězí, i když zdánlivě dostává na frak. Už je čas přimknout se k budoucímu vítězi. Tak s přírodou 
přestaňme bojovat, spolupracujme s ní a radujme se z ní. Ono to asi jinak fakt nepůjde. 

Tedy půjde to i jinak. Je tu možnost, že se Příroda zbaví toho „nejodpornějšího parazita“ na planetě, 
jehož latinský název zní: „homo sapiens sapiens“.   

 

Karlštejn se blíží 

Jsou události, které proběhly za mlada a člověku se tak pozitivně zapsaly do života, že na ně bude 
s láskou vzpomínat celý život. Pro určitou skupinu z nás to byly prázdniny s Brontosaurem v období 
1985 až 1991. 

Ty jsme trávili na hradě Březnice (85-86,90) a pak na Karlštejně (87,88,90 a 91). V 89. byla „vojenská“ 
přestávka.   

Loni na Silvestra jsem měl zajímavý telefon, po letech volal kamarád Petr, co se mu zastesklo po dávné 
partě a tak se rozhodl „vzkřísit mrtvolu“. Obvolal pár lidí, založil FB stránky (a díky tomu jsem se tam 
ocitl), že se začneme svolávat. Zrodil se plán vzpomínkového víkendu po 30 letech. Důležité bylo, aby 
s tím souhlasil pan kastelán.  

Ten nejen souhlasil, ale byl tou myšlenkou nadšen a to se samozřejmě zpětně pozitivně projevilo u nás. 
A tak „samozvaný“ přípravný výbor ve složení Petr, já se svou ženou a bratrem začal pracovat. Oslovili 
jsme všechny, na něž jsme udržovali kontakty. Na dálku se radíme s kamarádem (tehdejším mým 
kolegou vedoucím) a také s kastelánem. Určili jsme termín, ladíme program a sháníme další kontakty.  

Sešli jsme se v hospodě a při pivku prohlíželi staré fotky, vzpomínali na jména. Ono za ta léta těmi 
tábory prošlo cca 70 až 80 lidí, někteří se vzájemně neznají. S většinou člověk na delší dobu ztratil 
kontakt.  

Tak jsme si rozdělili dílčí úkoly. „Já si vezmu na starosti Míru“, děl brácha. „Objevil jsem ho na you tube 
hrát s Irenou Budweiserovou, zkusím ji napsat na FB a požádat o kontakt“. „Já zajedu do Kostelce a 
zkusím tam najít Andreu“, bere na sebe úkol Petr. Má žena se přihlásí, že napíše Míše do Japonska, 
třeba ta adresa, co máme, stále platí.  

A já zkusím najít Dášu. Jistě má dnes jiné příjmení. Ale byla z Tanvaldu a je zubařka (přihlásím se ke 
svému úkolu). Tak jsem zkusil vygúglit „zubaře v Tanvaldu“ a skutečně se tam objevila jedna Dagmar, 
ovšem ordinace v Zásadě. Přešel jsem na stránky a tam se dozvěděl, že dřív měla ordinaci v Tanvaldu. 

Zavolal jsem tedy na pevnou linku a sestřičce jsem sdělil, že se neobjednávám, ale že se chci zeptat, 
jestli se náhodou paní doktorka za svobodna nejmenovala …. (řekl jsem Dášino rodné příjmení) a 
s udivením se na druhém konci ozvalo, že jo. Pak jsme si přes sestřičku tlumočili, o co jde, potvrdili, že 
se známe, jak jsem ji našel, nadiktovali mi mobil a ať zavolám večer po práci. 

Večer jsme si volali a jako bychom se viděli včera, mezitím ovšem uplynulo mnoho let. Obrovské 
nadšení, jistě přijedu a dlouhý hovor. Mezitím nadšený email od bratra, že mu Irena Budweiserová 
poslala ten kontakt.  

A než jsem s Dášou mluvil, volal mi Petr a sděloval, jak hledal a našel Andreu a že je to je skvělý nápad 
a že si to nenechá ujít.  
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Své úkoly jsme splnili hned druhý den a na jedničku. Náhoda? Štěstí? Synchronicita? Ještě je spousta 
dalších lidí a uvidíme, kam se všude dostaneme. Někdo už tu kapitolu ve svém životě uzavřel a nebude 
mít zájem, k někomu možná informace nepronikne (hledejte MUDr. Zdeňku v Brně), nebo se nebude 
moct zúčastnit. Ale to je život. 

Zatím to vypadá, že se nás tam přes dvacet sejde určitě. Tak v září uvidíme.  

 

Před karlštejnským víkendem 

Tak v sobotu to vypukne. Začneme se srážet na Karlštejně. S někým se možná potkáme už v kempu, 
s dalšími na nádraží, s dalšími v hospodě a nakonec všichni i s kastelánovic rodinou na hradě. 

Je celkem 30 přihlášených, to už je pěkná porce. Až nás překvapilo, kolik lidí se dalo dohromady. Po 30 
letech.   

S některými udržujeme kontakty stále, občas se i vídáme, ale jsou tací, co se vzájemně neviděli i těch 
30 let. Někteří přijedou s partnery či s dětmi, co nikdy nebyli „karlštejňáky“. Už se těším na otázky typu 
„a kterej ty seš?“. 

Kastelána jsem naposled viděl, když jsme jeli Berounku (2002?). Končili jsme v kempu na Karlštejně, a 
když už jsme tu byli, dohodli jsme si s ním návštěvu. 

Od té doby jsem ho párkrát zahlédl v televizi či v novinách. Patří k těm šťastlivcům, co se věnují jedné 
práci po celý život. Na hradě Karlštejně bydlí (cca) 30 let a také tak dlouho ho spravuje. Do roku 1992 
jsme se stýkali poměrně intenzivně, pak ještě sporadicky a nakonec (v posledních 15 letech) nebyl čas.  

Zlenivěli jsme a ani nás nenapadlo to změnit. Snad jen oslavit loni 25. výročí naší svatby. To nás sice 
napadlo, ale neodhodlali jsme se k realizaci. Nějak jsme to prokaučovali. Člověk stále něco řeší. 

A letos, resp. loni na konci prosince, kamarád zavelel k akci. To nás nějak nakoplo a tak jsme nachystali 
setkání. V průběhu přípravy jsme se opět začali (aspoň na dálku a virtuálně) scházet. Nadešel čas 
realizace. 

Vybrali jsme staré fotky a další pamětihodnosti a v sobotu ráno vyrážíme. Máme připravenou 
(plánovanou) část programu, tj. prohlídku s průvodcem, podíváme se do velké věže s kastelánem, 
prohlédneme si karlštejnský poklad s autorkou výstavy Naďou Kubů. Pak už to bude více „spontánní“, 
pokec, prohlížení fotek, „brontosauří vzpomínkové“ čtení a snad i promítání krátkého filmu AFT 
„Půlnoc na Karlštejně“, který jsme na jednom táboře natáčeli (tenkrát na super osmičku). CD bereme, 
tak snad to dáme. 

A pak už jen samé jistoty a pozitiva, něco jídla, pití, snad i hudby a zpěvu, poklidný spánek (?), nedělní 
procházku, loučení a tak zas někdy příště.  

 

Karlštejn po 30 letech 

Majestátní hrad Karlštejn pamatuje mnoho, gotickou výstavbu, renesanční dostavbu, rozsáhlou 
rekonstrukci architekta Josefa Mockera v 19. století. 

Také dobývání husitů a Švédů, z nichž ani jedni ho nedobyli, byť Švédové aspoň částečně ano. Ovšem 
v moderní době se to daří davům turistů a před 30 lety (1987) tam přišli „Brontosauři“, kteří tam od té 
doby pobývali dva týdny o prázdninách (do roku 1992) a pak ještě občas o víkendech. 

V sobotu 23. září se „Brontosauři“ vydali navštívit „hradního pána“ a také sebe navzájem, někteří se 
míjeli účastí v ročnících, tak se vzájemně ani neznali, další se poznávali. Nakonec se nás sešlo celkem 
35, z toho 26 opravdových účastníků brontosauřích táborů na Karlštejně. Doplněni byli některými 
rodinnými příslušníky.  
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Na prvním srazu na nádraží se nás sešlo celkem 13 a společně jsme došli do restaurace Pod Dračí 
skálou, kde jsme měli zajištěnou rezervaci. Tam bylo místo druhého srazu, společný oběd, kam 
postupně začali docházet další účastníci setkání.  

Po obědě jsem vyhodnotil, že přijeli téměř všichni přihlášení až na dva, kteří dorazili na oficiální sraz u 
hradní studny. Pak nás přišel přivítat pan kastelán se svou ženou a začal program. Kastelán začal svou 
uvítací řeč jako za mlada, když nám každé ráno rozděloval práci. Tento vtip jsme ocenili, ale klidně 
bychom si vzali hrábě a lopaty a šli makat. Prý jsme se tady namakali dost a tak jsme začali prohlídkou 
výstavy karlštejnského pokladu s výkladem její autorky, pak následovala prohlídka s průvodcem a 
nakonec se správcem.  

Konstatovali jsme, že se hrad vhodně proměnil, přiblížil se víc té žité středověké realitě, takže je hezčí, 
než když jsme tam pobývali my. Potřebovali jsme hradní místnost pro sebe, ale také v té době probíhala 
rozsáhlá rekonstrukce nejen Kaple svatého Kříže, ale i ostatních prostor. 

Kastelán nám také vyprávěl spousty vtipných příběhů, které na hradě za těch 30 let zažil. Výborná byla 
ta s prezidentem Klausem, kdy po vystoupení z auta a uvítání, prezident prohlásil: „kdy já tady byl 
naposled?“ Načež údajně do nastalého ticha se ozval hlas kastelánovy ženy: „asi se školou, ne?“.  

Prohlídli jsme si fotky z doby mládí, udělali pár fotek současných, přečetli si článek, co o nás vyšel v roce 
1987, došlo i na mé vzpomínky na tábory na Březnici a Karlštejně. 

Pak již část účastníků odjela, a asi dvacet lidí společně s naším kastelánem se odebralo do hospůdky 
na večeři a vyprávění při lahodném moku. Tam jsme strávili příjemný večer až do zavíračky, pak už 
následovalo postupné loučení, kdy většina lidí odjížděla, někteří auty, jiní vlakem a sedm zbylých nás 
šlo přespat do kempu. Ale protože ráno pršelo, už jsme nic kromě společné snídaně, čaje a kávy, 
nepodnikli a rozjeli se domů. Akce se vydařila, všem se líbila a tak zas někdy příště. 

 

No jo, Pražáci… 

…povzdechl si policista na obvodním oddělení v malém městě, když vyslýchal jako svědka mého syna, 
kterému v Praze ukradli peněženku s doklady. 

Ale pojďme od začátku. Byl jsem doma a chystal se na schůzi bytových družstevníků, když mi volal syn, 
že ztratil, nebo mu spíš ukradli peněženku a potřebuje se dostat domů, jestli jsem ještě v Praze. 
Naštěstí se mohl domluvit se svou sestrou, která ještě v Praze byla a mohla mu pomoct. 

Když večer přijeli, rozebírali jsme doma, jak to řešili a co se bude muset všechno druhý den vyřídit. 
Zajímalo nás, kde mají policejní protokol, když to byli na Policii ohlásit. Ten jim nikdo nedal, policista si 
vše napsal tužkou na papír a poslal je, ať si vše vyřídí na příslušných úřadech. To se stalo ve čtvrtek. 

V pátek syn obíhal úřady a instituce v Mladé Boleslavi, aby získal náhradní doklady. Přestože zablokoval 
bankovní kartu, několikrát z ní bylo placeno. Kupodivu vyřídil vše v pohodě. Odpoledne se chystal, že 
pojede do Králíků kvůli přípravě tábora, kde bude dělat vedoucího.  

Naneštěstí mu končila technická, neměl ani malý techničák a tak s velkým techničákem zamířil na STK. 
Tam mu sdělili, že bez malého techničáku mu technickou neudělají. Nové OTP mu však vystaví na 
počkání na pověřeném úřadě, ale potřebují policejní protokol. 

Odpoledne tedy zašel na místní obvodní oddělení, popsal vše, jak se seběhlo, že hrál badminton ve 
Strašnicích, že po turnaji si v šatně všiml postaršího muže, který mu nejspíš peněženku vyndal z tašky, 
když byl ve sprše. Tomu času odpovídaly i nákupy realizované ukradenou kartou. Cca v sedm večer vše 
oznámil na Policii v Praze a druhý den ve 14 hod. doma.  

„Oni to nedali ani do systému, …no jo, Pražáci“, sdělil ještě místní policista synovi, když si četl a 
podepisoval protokol. Dále mu vysvětlil, že to stejně budou posílat do Prahy Strašnic k šetření.  
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Jsme zvědaví, jak se k tomu „Pražáci“ postaví. Spíše očekáváme „aroganci“ a po třech měsících odložení 
případu.  

Asi tak. Co by se v Praze zabývali problémem mladíka z maloměsta, když mají svých problémů víc než 
dost. Vím, vždy záleží na konkrétních lidech a jejich přístupu. Nicméně si myslím, že to prostředí 
velkoměsta s centrálními řídícími orgány samo o sobě způsobuje jistou aroganci a nadřazenost 
minimálně určitých skupin obyvatel Prahy. A pak se „Pražská kavárna“ diví, že ji „venku“ nemají moc 
rádi.  

Zvláště když tamní policisté nevědí, co je „šalinkarta“, kterou syn měl též v peněžence. Studuje totiž v 
…. mimopražští (obzvlášť Jihomoraváci) jistě vědí. 

PS: do Králíků a posléze do Brna syn odjížděl naším autem. Chatu jsme zvládli bráchovým autem, chtěl 
se tam podívat a pořádně se projet na kole cestou zpět. 

 

To jsem si naběhl 

Se svým posledním „provokativním“ blogem jsem si tak trochu „naběhl“. A to se ještě admini (jak jsem 
zjistil další den z emailu) postarali o jeho propagaci. 

Na(ne)štěstí jsem byl pár dní pryč (v zahraničí) a k internetu jsem se moc nedostal. Na zasedání se to 
nehodilo, navíc byly problémy s připojením a v hotelu to (k mému překvapení) chtěli zaplatit. Blog jsem 
publikoval pár hodin před odjezdem, proto, když jsem odcházel na nádraží, jsem se již diskuse 
neúčastnil. 

Chytrý mobil (zatím?) nemám a na starém malém hloupém je to nepohodlné, navíc i omezené. Tak 
jsem byl pár dní off-line a mohu reagovat s křížkem po funuse, tudíž to činím najednou novým blogem. 

Zpět k „Pražákům“. Docela mne i potěšilo, že určitý patriotismus je vlastní i Pražanům. Nedělá mi 
problém, se omluvit všem těm, kterých se článek nějak dotkl. Popsal jsem jen pravdivý příběh, ovšem 
neodpustil jsem si „třaskavý“ komentář.  

Příběh sám o sobě samozřejmě nebyl moc radostný, ztrátu hotovosti, nákupy na odcizenou kartu a 
náklady na náhradní doklady v pohodě přežijeme. Doufám, že tímto příběh skončil a odcizené doklady 
se dostaly někam na skládku či do spalovny. Ale také by je mohl někdo chtít zneužít, vzít si třeba 
hypotéku a po čase by se mohl objevit exekutor a najednou zjistíte, že nemáte ani ten „blbý“ papír, 
kterým byste se mohli bránit. Díky pohodlnému či přepracovanému policistovi, sloužícímu někde 
v Praze a nezkušenosti kluka z maloměsta, který toto zažil poprvé. I nám v našem malém městě ukradli 
kola, lyže, dokonce i starší auto. Protokoly jsme potřebovali kvůli pojišťovně, nicméně byly to jen věci 
a nehrozilo zneužití dokladů jako v tomto případě. 

Ale zpět ke komentáři, který některé Pražany nadzvedl ze židle. Nedošlo mi, co to způsobí. Jednou 
vyřčené (napsané) se nedá vrátit zpět. Je třeba přijmout za svá slova (písmena) zodpovědnost.  

Dalo by se psát i o „potrefených husách“, ale spíše jde o různé úhly pohledu. Praha byla a je „mocenské 
centrum“ a zároveň jediné velkoměsto v zemi. Proto je specifická, tj. jiná než ostatní místa v zemi.  

To na jednu stranu láká lidi inspirativní, vzdělané, vědecky a umělecky založené, kteří jsou často špičky 
ve svých oborech činnosti. Na druhou stranu anonymita a instituce, které jsou nositeli veřejné moci, 
přitahují také určité lidi (dost odlišné od těch prvních).  

A to vše, s otisky minulosti (zkušenosti předků) vytváří tzv. „morfické pole“, které se odráží v mentalitě 
lidí, co zde žijí. Lze tedy odvodit, že místa nějakým způsobem (aspoň částečně) ovlivňují lidi, kteří zde 
pobývají. Někteří lidé se na některých místech cítí líp, jinde hůř. A o tom to je. 

Praha je nádherné město, mám tam pár přátel, známých, obdivuji spoustu jejích lidí (ať rodilých či 
náplav), ale cítím (řečeno anglickým rčením), že Praha není můj šálek čaje.  
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A také nemám rád, když se „zkreslený velkoměstský pohled z Prahy“ vnucuje všem ostatním. Což 
v malém městě či vesnici může způsobit více škody než užitku. Vím, je to především můj problém a 
jsem s tím srovnaný. 

Svůj pohled se nebojím napsat a věřte, že ho nikomu nevnucuji. Pokud je někdo přesvědčen o opaku, 
je to jen jeho věc a já s tím nic nenadělám. A naopak, pokud mé články a úhly pohledu někoho inspirují, 
jsem za to rád. 

 

Zažít spontánnost, nebo zůstat uvíznutý ve stereotypu? 

Stereotyp mi sice nevyhovuje, ale nějaká pravidelnost není na škodu. Život je ale častěji o pravidelnosti 
a stereotypu, než o spontánnosti. Vždycky jsem se ušklíbal nad hláškou „dnes je středa, je ho tam 
třeba“.  

Zůstat ve svém rodišti, asi bych bojoval s pravidelnými návštěvami rodičů mé ženy. Ti by si nejradši 
stanovili svůj pravidelný den, tedy: „ve čtvrtek si bereme děti my“. „No, jo, ale my bychom potřebovali 
tento týden změnu, hlídat děti místo čtvrtka v úterý“. Nejspíš bychom se dohodli, možná si to i 
vybojovali, ale odstěhováním se a založením rodinného hnízda o 50 km dále „tyhle čtvrtky“ ztratily 
smysl. Stěhovali jsme se, když bylo prvnímu dítěti šest měsíců, do té doby jsme se střídali u rodičů a já 
přes týden bydlel na podnikové ubytovně. 

Připomnělo mi to také oblíbenou hlášku jednoho kamaráda, kterou používal velmi často a dalo se jí 
odpovědět na mnoho otázek: „každý den není úterý“ (což v jeho případě byla taková universální 
odpověď skoro na všechno). 

Vždy, když jsem se opil opravdu do němoty, bylo to spontánní, neplánované. Na plánovaných oslavách, 
jsem mohl pít hodně, ale vždy jsem se nějak uhlídal. Prostě zapnutá sebekontrola. A tak dnes 
s úsměvem vzpomínám, jak naprosto nevinně začaly večery, které mi způsobily kalná rána. 

S kamarádem spolužákem jsme si koupili flašku vína a na koleji zapili konec prvního semestru, protože 
jsme oba v ten den skončili úspěšně poslední zkoušku. Pak šel spolužák do svého pokoje a já se chystal 
do postele, když vtrhl spolubydlící s partou a demižonem vína z Moravy.  

Spát jsem stejně nemohl, tak jsem se přidal. Hned po zkoušce jsem volal z budky domů, že to ještě na 
koleji oslavím, ráno vstanu a přijedu na oběd.  

Po noci objímání záchodové mísy a dopoledním bolehlavu, jsem v poledne z kolejí volal, že se dostavím 
až k večeři.  

Další takovou spontánní akci jsem zažil asi půl roku poté, kdy jsem jel na Ekofilm do Ostravy. Ubytoval 
jsem se na kolejích, unaven si lehl a z vedlejšího pokoje, s kterým jsem měl společnou koupelnu, se 
začal ozývat veselý opilecký smích. Chtěl jsem spát a tak se rozhodl, že půjdu „mladíky“ umravnit. Sotva 
jsem otevřel dveře jejich pokoje, poznal jsem dva ze čtyř a už jsem na jejich pokoji zůstal. Neplánovaně. 
Nebylo to až tak hrozné, nicméně ráno jsem měl kalné a dopoledne jsem bojoval hlavně sám se sebou. 

To asi nebyl pozitivní příklad spontánnosti. Stereotyp, povinnosti, opakování stejného, pravidelného 
ubíjí a tak to chce občas nějakou spontánní změnu. Třeba na víkend nic neplánovat a rozhodnout se na 
poslední chvíli podle počasí a nálady, jet na výlet, zajít někam, někoho navštívit. Některé věci je nutné 
plánovat dopředu, např. divadlo, koncert.  

Ale dá se i v rámci opakované pravidelné aktivity, to udělat trochu jinak, zvolit jinou cestu, odlišný 
způsob. Je to takové vítané „osvěžení“. Jo, také jsme sklouzli do pravidelnosti, podobně jako žena i já 
mám své dny (třeba večerní cvičení v Sokole, žena ve středu, já ve čtvrtek). Všední dny mám 
nalajnované, větší část dne strávím v práci, pak tam jsou nějaké domácí povinnosti, aktivity společné 
či samostatné. Když je „dlouhý den“, dá se toho stihnout víc, hlavně venku. Za dlouhých zimních večerů 
také existují nějaké možnosti jak trávit čas pravidelně, či nějakým spontánním rozhodnutím.  
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Jo, život je zpravidla pravidelný, cyklický, opakující se. Aby to nebyl úplný stereotyp, je potřeba zařadit 
čas od času do života tu spontánnost, nespoutanost, změnu, zkrátka toho pošetilého blázna, který 
možná leckoho vyvede z míry, ale člověku působí radost. Protože si to ještě dokáže užít a nemyslet na 
to, co si o tom druzí pomyslí. 

Dovolit si nemyslet, čili dát své mysli dovolenou, je (aspoň pro mě) povznášející. A tak se občas 
„vznáším v oblacích“ a nemyslím na to, až zase budu „stát nohama pevně na zemi“, což je nutné 
k přežití. Ale to občasné „vznášení se“ dává „životu křídla“ a přežívá se tak mnohem líp.           

 

Čas padání a hrabání listí 

V sobotu jsme se vydali do podhůří. Podívat se, zda vše stojí a jak se vše za měsíc proměnilo. Sychravo, 
vlezlo, mokro. A spadané listí. 

Tak jsme něco shrabali, naložili na kolečko a odvezli do našeho „lesa“ na hromadu. Házel jsem do toho 
listí vidle tak dlouho, až mne začaly bolet paže. Pak jsme se pustili do prořezání dřevin a následně do 
úpravy a úklidu větví. Snažili jsme se uklidit pár věcí z venku dovnitř, aby si s nimi nepohrával vítr. 

Z pracovní soboty jsme odjížděli s dobrým pocitem: udělali jsme, co jsme mohli a jak to nakonec 
dopadlo s větrem, nejspíš zjistíme až při další návštěvě. Pokud nám dřív nezavolají z Obecního úřadu. 

V potoce bylo vody víc než obvykle, ale z břehů nevystoupal, déšť ustoupil a díky tomu jsme venku 
nezmokli. Proud v sobotu šel a tak jsme také mohli vše, třeba si uvařit kafe, ohřát oběd, přitopit si 
přímotopem. 

Nedělní „fičák“ už jsme prožívali doma, chvílemi bez proudu, ale po obědě již elektřina šla naprosto 
bez výpadku a v podvečer se utišil i vítr.    

Dopoledne jsem šel se psem zkontrolovat zahrádku, vítr honil listí po silnici i chodníku, plno 
polámaných větví, cestou i padlé stromy a plech ze střechy. Na zahradě vše v pořádku, jen odfouknutá 
plachta, posléze uklizená do chaty, žádné škody. Odklonil jsem odtok z okapů mimo sudy, protože 
dešťovky máme opravdu hodně. Teď, když je mokro a navíc už nemáme co zalévat. Zákon schválnosti. 
To je asi nejdokonalejší ze všech zákonů přírodních i společenských. Funguje naprosto dokonale.  

Možná bych mohl spláchnout auto dešťovou vodou. Na zahradě ještě zbývá sklidit a zpracovat poslední 
zbytky úrody, shrabat listí, vylít vodu ze sudů a pak nechat zahradu svému „zimnímu“ osudu. Ideálně, 
když vše přikryje sníh, ale v nížině musíme počítat i s holomrazy a snažit se to citlivé zabezpečit. 
V zimním čase, kdy se už jezdí domů za tmy, už zbývají jen víkendy. 

Za chvíli nás čeká sníh, nejen jeho nutné odklízení, ale i užití si zimních radovánek ve sněhu. V podhůří 
a na horách bude naděje na sníh větší než doma.     

Jo, koloběh přírody, koloběh života. Někdy do něj zasáhne i něco nečekaného, co nám připomene, kdo 
je tu silnější, než lidská civilizace. Počasí a příroda. Já s mou ženou jsme zůstali tímto rozmarem počasí 
nedotčeni, nebo aspoň v tuto chvíli nevíme, zda se nás to nějak dotklo. 

To dcera si to prožila při návratu z moravského sklípku. Čekali dvě hodiny na benzínce, než půjde proud, 
aby mohli nabrat benzín a pokračovat v cestě. Syn dojel v pohodě ze sklípku v Hustopečích do svého 
brněnského studentského domova, jeho slečna s kamarádkou pak cestovali vlakem do Prahy. Bohužel 
několik hodin. Ale nakonec se tam šťastně do večera dostali. Bohudík. Tedy spíš díky všem lidem, kteří 
si to obnovení provozu vlaků odpracovali. 

Klobouk dolů a nesmírný dík všem, co opět obnovili (a na některých místech ještě obnovují) chod 
civilizace. 

 

 



74 
 

Svět je malý a o náhody v něm není nouze 

Zúčastnil jsem se setkání, o němž jsem nevěděl, že se vůbec koná. Jak je takový zázrak možný? Asi vás 
napadne nejjednodušší cesta, vstoupíte někam sám, rozhlédnete se a uvidíte partičku lidí, které znáte. 

Skutečnost byla o něco barvitější a může za to manželčin nakopnutý ukazováček na noze a vysypaný 
kamion (s rybami) na dálnici D10 před Prahou. Obě události vedly k tomu, že jsem sobotní večer strávil 
v Čelákovicích při setkání učitelů.  

V pondělí manželka dokulhala domů ze cvičení, kde si zranila prst a požádala mne, abych v úterý ráno 
vyvenčil psa. S ohledem ke zvířeti jsem si zvolil, že nebudu vstávat tak brzy a pojedu ráno do Prahy 
poněkud později. K cestě jsem zvolil courák, který v Brandýse místo směrem na dálnici zahnul na starou 
silnici, pak se přes Jenštejn a Radonice vrátil směrem k dálnici, jenže ta byla plná a tak to vzal přes Horní 
Počernice kolem tamní průmyslové (skladové) zóny. A tam už jsme jen popojížděli.  

Nic se nedalo dělat, na metro Černý Most jsem se dostal skoro o půlhodinku později a také tak do 
práce, než jsem plánoval. Ve středu jsem vypomohl ráno se psem též, ale rozhodl se, že zvolím klidnější 
cestu oklikou s vyhnutím se dálnici i metru.  

Plánoval jsem jet autobusem na vlak do Lysé n. Labem a odtud vlakem až na Masaryčku. Nakonec ta 
cesta trvá stejně dlouho jako courákem přes Brandýs. Jen jsme to se psem stihli dříve a já došel na 
zastávku přesně v době, kdy tam najel autobus do Milovic a Nymburka. A já si uvědomil, že za stejné 
peníze můžu jet i tímhle autobusem, jen do vlaku nastoupím už v Milovicích a ne až v Lysé. Vyhnu se 
tak čekání na autobus doma a na vlak v Lysé.  

Vystoupím z autobusu, přijíždí vlak, který za chviličku jede přímo do Prahy. A najednou uvidím známou, 
bývalou kolegyni ze školy, kde jsem učil. Následuji ji a drze si přisednu. Tak příjemně kecáme, a když se 
(kupodivu?) ona žena dostane někde u Počernic ke slovu, sdělí mi, že v sobotu mají sraz v pizzerii 
v Čelákovicích ti, co už na gymplu neučí.  

Vyhodnotím to jako zajímavou informaci, a protože bych ty lidi rád viděl, řeknu, že zvážím své možnosti 
a možná přijdu. Domluvím se s manželkou, zjistím, zda tam pojedu autem jako řidič a budu abstinovat, 
nebo se někdo obětuje a hodí mne do Lysé na vlak a pak v Lysé vyzvedne.  Mám štěstí, syn je doma a 
nemá s tím problém.  

Takže si k pizze mohu dát i vínko. Objevím se na místě tak minutku před hodinou „H“, ale nikdo známý 
tu nesedí. Tak se u baru zeptám, jestli tu mají objednanou večeři učitelé. Servírka mne ujistí, že jo a 
ukáže na stůl. Objednávám si víno a dívám se do jídelního lístku a tu již přicházejí první známí.  

Jsem překvapením večera, protože o mne ví jen Eva, která přijde až jako poslední. Setkání organizují 
jazykáři a tak já jako chemikář a kolegyně matematička jsme jediní zástupci přírodních věd. 

Tak jsem si vyslechl něco ze školních lavic a přidal něco ze svého života. Pohovořil jsem o rodině, o 
chatě, o tom, jak jsem se rozhodl změnit práci a proč končím s kariérou státního úředníka v Praze. Proč 
už nestojím o „ty jistoty“ a proč mi přestala vyhovovat role „parazita“. 

Závěrem jsme si popřáli k Vánocům a do nového roku. Náhodou, takovéto náhody, co vedou 
k příjemným setkáním, mám rád. A příště už mne prý pozvou, když jsem se takhle vnutil. 

 

Pohádky a příběhy 
 
Prase Rudolf  

Ruda je malý, školou povinný kluk, co žije s mámou a jeho nejlepšími kamarády jsou Anička a Toník. 
Tak si tak jednou hrají na babu a máma ho volá k večeři. 
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A ještě se ho zeptá, co mají za úkoly do školy. Ruda neví, a proto se ptá kamarádů. „Měli jsme napsat 
sloh o praseti. Já napsala, jak se prase chová v chlívku, co jí a jak jsou roztomilá malá prasátka, selátka 
a také jsem si vzpomněla na prase divoké v lese“, referuje Anička, snaživá holčička. 

Tonda se pochlubí: „Můj táta je řezník a tak jsem napsal, co z prasete všechno máme: sádlo, jitrnice, 
jelita, tlačenku a jak vypadá taková zabíjačka“. 

Ruda cestou domů zakopne a rozplácne se v louži. Když dorazí domů, máma mu vyčiní: „Fuj, Rudo, ty 
jsi ale prase, okamžitě do koupelny a pořádně se vydrhni!“ 

Ruda se neochotně vleče do koupelny. Náhle se mu v hlavě zrodí nápad: já se teď musím vydrhnout 
v koupelně, to prase přeci nemusí, napíšu, jak se prase rochní v bahně a nemusí se mejt! A navíc nemusí 
vstávat, chodit do školy a psát ty pitomý úkoly. Kéž bych tak byl prasetem!  

Poslední věta se Rudovi stane osudnou, přání se mu jako mávnutím kouzelného proutku splní. Z Rudy 
je prase.  

Máma volá synka k večeři, ale místo Rudolfa přichází prase. „Kde se tady vzalo to prase?“, ptá se máma, 
načež prase promluví: „Ale to jsem já, mami, Ruda“. Máma omdlévá, prase ji naštěstí včas zachytí, žena 
se vzpamatuje z počátečního šoku a snaží se najít nějaké řešení. Nakonec se rozhodnou, že ráno je 
moudřejší večera a třeba se z toho Ruda do rána vyspí.  

Nevyspal, ráno snídá žena s prasetem. Za chvíli už zvoní kamarádi, že spolu půjdou do školy. Matka 
dětem sdělí, že Rudovi je špatně a že s ním půjde k doktorovi. Jenže Anička si všimne a řekne: „jé, to 
jsem nevěděla, že máte prase“. 

„To není prase, teda vlastně je, ale je to můj Ruda“, povídá matka a děti vyzvídají, jak se to Rudovi stalo. 
Naštěstí už je pozdě a oba musí do školy, jen Toník si ještě na něco vzpomene, otočí se a na Rudu 
zakřičí: „hlavně se nepohybuj sám po vsi, táta by tě mohl i zabít“. 

Když se máma s Rudou vracejí od doktora, potkají Kašpárka, protože to je veselá kopa, hned spustí: 
„Dobrý den matko, kampak s tím prasetem? Na porážku?“ 

„Kuš, šašku, to je můj syn Rudolf“, dí matka naštvaně. 

Jenže Kašpárek si dál vede svou: „Kašpárek, jméno mé. Ale paní, co to děláte, pojmenovat prase, to už 
ho nezabijete, to my jsme jednou s Kalupinkou prase pojmenovali, Pašík Vašík jsme mu říkali…“ 

„Ale já jsem opravdu Rudolf, chodím do 3. B“, prohlásí prase. To Kašpárka na chvíli šokuje, že prase 
mluví a chodí do školy. Ale co, z pohádek je zvyklý na ledacos a tak se zeptá, zda už byli u doktora. 
Odpoví mu, že jdou od něj a že je poslal ke zvěrolékaři.  

Kašpárek přemýšlí a zatím dojdou s mámou a Rudlou skoro domů, kde potkají Toníka s Aničkou: „Rudo, 
pojď si hrát, na babu s prasetem to bude legrace“. 

Zatím Kašpárek vyzvídá na matce, jak se to vlastně celé přihodilo. Vyslechne si celý příběh, usilovně 
přemýšlí, když zaslechne Rudolfův nářek: „Mě už to nebaví, já už nechci být prase“. 

„A tys to chtěl?“ ptá se Kašpárek. Ruda odpoví, že vlastně ano, že měli napsat úkol o praseti, že se 
nechtěl mejt a praseti záviděl, že se mýt nemusí a taky nechodí do školy. 

Kašpárek nad tím dumá, jak detektiv Štika z bájného Ohníčku a najednou to má: „Mám nápad. Mámo, 
přineste necky, mýdlo, šampón, kartáče, vodu. Děti nám pomohou to prase pořádně vydrhnout. A aby 
nám to dobře šlo, zazpíváme si tu krásnou písničku od Dády: Rudlo ty šmudlo, že se nestydíš…“ 

Během mytí, drhnutí a zpívání se z pěny vynoří Ruda, už jako člověk. Je strašně rád a všichni kolem 
také. Ještě něco se změnilo, Ruda od té doby chodí rád do školy, úkoly píše včas a dokonce se rád myje. 

A jaké si z toho vzít poučení? Dávejte si pozor na to, co si opravdu přejete. Přání se totiž plní a nejen 
v pohádkách. 
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Jak Kalousek sehnal brousek  

Jistý sekáč (luk v Bílých Karpatech), jménem Václav Kalousek, jednoho dne zjistí, že má tupou kosu a 
brousek už nebrousí tak, jak by měl. Potřebuje nový. 

Je to dobrotivé chlapisko, ale trochu pitomé, ještě se nenaučilo s tím internetem a pro brousek si stejně 
musí dojet do vzdáleného okresního města a tak ho napadne, že si pro něj dojede až k výrobci. To dá 
rozum, tam to musí být levnější.  

A tak se objeví v továrně a na vrátnici se zeptá, kde si může koupit brousek. Pošlou ho k ředitelce pro 
styk (s veřejností). Zaklepe, vejde do místnosti, kde vidí dvě dámy, ta mladší, kráska, sedí na stole 
v minisukni a lakuje si nehty, ta starší, kulatější a ošklivější něco buší do klávesnice počítače. Václav 
slušně pozdraví a vypraví ze sebe: „já bych chtěl…“. „Co bys chtěl, brouku?“ otočí se na něj atraktivní 
brunetka, podává mu ruku, řka: „Regina Miláčková, ředitelka pro styk“. 

Zmatený Václav polkne, chvíli zírá do výstřihu, ale nakonec si vzpomene na důvod své dlouhé cesty a 
vykoktá: „br…br…brousek chci“. 

Načež se ředitelka ušklíbne: „to vyřizuje tady náměstkyně. Máňo, máš práci“ a jde se věnovat svým 
nehtům.  

Náměstkyně Máňa projedná se zákazníkem jeho přání, napíše něco do počítače, vytiskne a předá mu 
papír a pošle ho do kanceláře Obchodního ředitele. 

Ten si chvíli prohlíží Václavův papír, chvíli dumá a pak na to přijde. „Tak s tímhle papírem si dojděte o 
patro výš k řediteli vnitřního prodeje, ten už to s Vámi vyřídí“.  

U ředitele vnitřního prodeje si Václav pomyslí, že tady už by se mohl vysněného brousku dočkat, když 
s úsměvem a pochopením převezme papírek a začne datlovat něco do počítače. „Tak, teď mi pane 
Kalousku řekněte Vaši adresu, číslo občanského průkazu a hlavně Vaše IČO, DIČ…“ Zkoprnělý Kalousek 
podává občanku, udiveně a upřímně lamentuje: „ale já nemám žádné ičo, dýčo či co… já si chci koupit 
brousek za peníze“. 

„Ach tak, to ale nedělám já. My tady děláme zakázky pouze na fakturu a přijímáme objednávky na další 
kvartál“. „Ale já potřebuje brousek včil, teď.“ „Víte Vy vůbec, co to dá práci vyrobit? Nejdřív musí ředitel 
zásobování sehnat brusné zrno, pak technologický ředitel vypracovat postup, pak to výrobní ředitel 
zadá do výroby a pak, když se to povede, dostane se to k řediteli skladu a ten to může vydat“. 

„Dobře, dobře, ale já musím odjet domů s brouskem, co mám dělat?“ „Zkuste to u ředitele zásobování, 
za výrobní halou, modrá budova vlevo“, rozloučí se ředitel vnitřního prodeje a podá Václavovi jeho 
původní papír od náměstkyně. 

Václav doputuje do kanceláře ředitele zásobování, tam však najde jen sekretářku. „Dobrý den, poslali 
mě za ředitelem zásobování“. Sekretářka okamžitě reaguje: „pan ředitel tu není, před měsícem odjel 
do pouště Gobi shánět levné zrno a ještě se nevrátil. Co potřebujete?“ Už skoro zoufalý Václav odpoví 
„brousek sháním, slečno“. „Tak si ho kupte“. „Proto jsem tady“. „Aha, my je vyrábíme, že jo? Kam já 
bych Vás jen poslala? Zkuste to u ředitele skladu, budova za námi“. 

Ředitel skladu v kanceláři přepočítává peníze, když Václav vstoupí, zavře šuplík s penězi a tiše se zeptá: 
„máte to pro mě? Ale víc jak pěťo za karton Vám nedám“. „Já jsem přišel s tímhle“, podá mu Václav 
užmoulaný papír. „Nemáme na skladě, zkuste to za měsíc“.  

„Ale já sem jedu až z Bílých Karpat a ten brousek nutně potřebuju!“ vybuchne Kalousek, jinak kliďas. 
„Klid, jedno řešení by tu bylo, ale nesmíte to na mě říct“, ředitel skladu natáhne ruku a Václav mu do 
ní vloží stovku. Ředitel cosi napíše na papírek a zašeptá: „můj švára má na náměstí květinářství, strčte 
mu ten papírek a brousek Vám prodá“. 

Václav si vystojí frontu v květinářství, podá prodavači papírek, ten se usměje a z pod pultu vytáhne 
nový brousek. Václav zaplatí a dojatě prohlásí „já su tak šťastné“. Tak Kalousek sehnal brousek. 
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Paprsky inženýra Gorina 

V příkopě u silnice leží tělo zanedbaného ožralého vagabunda, přítomní policisté nasedají do auta, 
přivolaný lékař konstatoval smrt. Přijíždějí černí havrani. Funebráci naloží tělo a odjedou. 

Kdo byl onen muž a proč skončil takhle? Vraťme se v ději o několik let zpět. Ing. Alexander Gorin je 
vědeckým pracovníkem katedry matematiky a kybernetiky Lomonosovovy univerzity. Je do své práce 
naprosto zažraný, dá se říci workoholik. Navíc je to nevýrazný, nenápadný človíček, zapřisáhlý abstinent 
a nekuřák.  

Saša je ženatý. Je s podivem, že si vůbec našel ženu. Pravdou je, že nenašel. Naďa si našla jeho. 
V knihovně. Pracuje jako knihovnice v univerzitní knihovně. Už jí bylo třicet. Možností k seznámení moc 
neměla. Studenti jsou mladí a blázniví, navíc je jako žena nezajímá. Se starými (většinou ženatými) 
profesory, co si s ní občas zaflirtují, zase nechce nic mít ona.  

Tu se v knihovně objevil Saša. Brýlatý, pohublý, docela pohledný. Akorát věkem k ní, jen o pět let starší. 
Chodí tam pravidelně, Naďa si o něm všechno zjistí a začne mu nadbíhat. Naďa není úplná kráska, ale 
ošklivá taky ne. Nosí brýle a je trochu při těle.  

Saša na ženský moc není, ale protože rozhodně není na chlapy, začne se i on o Naďu zajímat.  Rád by 
se vyhnul večerům s matkou a jejímu věčnému tématu: kdy už se konečně ožení. Navíc Naďa disponuje 
vlastní garsonkou a tak je brzy svatba a všichni jsou spokojeni. Naďa poskytuje Sašovi zázemí, 
organizuje jejich společný domov a Saša ji má docela rád. O dětech neuvažují. 

Blíží se Sašovo jubileum, čtyřicítka. On zaujatý vědec, si to ani neuvědomuje, pracuje stále, nosí při 
sobě deník, do něhož si zapisuje nápady. Řeší svoji životní rovnici, pracuje na axiomu stvoření života. 
Řeší to i na ulici, v tramvaji. Cítí, že už je docela blízko řešení. 

Přichází domů, je tam tentokrát nezvykle rušno. Naďa pořádá oslavu jeho narozenin, už jsou tam 
všichni pozvaní, většinou lidi z univerzity i se svými protějšky. Je tam i jeho nadřízený profesor. Jako 
vědec, nic moc, ale má dobré kontakty, umí sehnat peníze, rád si přihne a je na ženský. 

Ví, že jeho podřízený je abstinent, a proto navrhne, aby mu vodku nalili do sifonové lahve místo vody. 
Jak už je společnost v náladě, nápad je přijat a okamžitě realizován. Očekává se, jak to suchara Gorina 
změní.  

Saša nabízenou sklenku odmítne a jde si natočit svou oblíbenou sodovku. Vrací se do společnosti, naráz 
vypije svůj domnělý sifon, vykřikne, otřese se, zkřiví tvář, všichni se smějí. Saša chvíli trpí, ale najednou, 
cosi mu v mozku šrotuje. Nenápadně zmizí, vezme si tužku a svůj deník a zavře se na záchodě. Jako 
zběsilý a s naprostou samozřejmostí řeší svoji rovnici. Došel mu papír v deníku, teď nemůže přestat, 
teď to ví, naštěstí je tu toaletní papír. Tam zapíše poslední vztahy a výsledek. Šťastný, svoji rovnici, 
celoživotní vědecké dílo odvodil. Spokojeně zaklapne deník, začíná ho bolet hlava, jde spát. Rozjařená 
společnost se rozchází domů, Naďa je ze svého muže trochu zklamaná, ale oslava se celkem vydařila a 
tak jde taky spát. 

Ráno se Saša probudí, koukne do deníku a tam konec chybí. Vzpomene si, že výsledek napsal na toaletní 
papír. Slyší spláchnutí záchodu. Jde se přesvědčit, zda jeho manželka výsledek jeho životního díla 
spláchla. Je to tak, výsledek je opravdu v hajzlu, už putuje kanalizací. Zoufalý Saša neví, co má dělat. 
Chodí kolem falešné sodovky a váhá, zda se napít. Nakonec překoná odpor a napije se. Zdá se mu, že 
mozek se nahodil, je sice bystřejší, ale řešení už mu nenabídne.  

Koupí si první láhev vodky. Začínají se mu rozšiřovat obzory, všímá si žen, objevuje minisukně, módu. 
Koketuje se studentkami. Po čase mu vodka zachutná. 

Obtěžuje studentky, už ani neví, proč pije, vyhodí ho z práce. Naďa ho vyhodí z bytu. Jako alkoholická 
troska se vrátí k matce a část jejího důchodu utrácí za vodku. Hádá se s matkou, nakonec radši odejde 
na ulici a jednoho dne toho chlapíka, co málem spočítal záhadu stvoření, najdou ležet v příkopu vedle 
silnice. 
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Tak si Bůh zase poradil. Nezahrávejme si s vědou a nechtějme být chytřejší než on. Kdo jiný dokáže 
náhodou zařídit, že v pravý čas dojde papír v notesu a žena nechtěně a netuše spláchne poznání lidstva 
do hajzlu.  

 

Závěrem, blogy jako vyznání 

Nejbohatší země 

Kterápak to asi je? Záleží na tom, na co se zaměříme. Ekonomicky nejbohatší opravdu nejsme. Máme 
určitě jedny z nejkrásnějších žen. To je také naše velké bohatství, dokonce v některých případech 
úžasný vývozní artikl. 

Máme však velký počet (na rozlohu země) rozmanitých krajin. A ty krajiny, jak mimo jiné popisuje 
Václav Cílek ve své knize: „Krajiny domova“, ovlivňují ty, co zde žijí a naopak. Máme uzavřené Čechy, 
odvážné horaly, otevřené Moraváky. 

Typické tu jsou trochu kopcovité krajinky typu lesy, pole, vísky, města, které se utvářely dlouhé věky. 
Máme tu také čtyři skalní města, každé trochu jiné, pohraniční pohoří, každé jedinečné a dá se říci 
charakteristické a vzájemně nezaměnitelné. Krkonoše nejsou Šumava a Šumavu si nespletete s 
Krušnými horami, či Jeseníky nebo dokonce Beskydy. Hranici mezi Čechy a Moravou nám trochu 
narušuje tak trošku jiná země: Vysočina. Výjimkou je také České středohoří. Pak tu máme krasy: Český 
a Moravský, každý je jiný.  

Máme úrodné Polabí, úrodnou Hanou, divoké řeky na horních tocích, zařezávající se do údolí, říční nivy 
v nížinách, zbytky původních lužních lesů. Bývalé vojenské prostory, kde vojáci svoji technikou a 
cvičením utvářeli krajinu: lesy a stepi u Milovic, v Ralsku, nyní se nám otevřely Brdy. Rozsáhlé lesy 
zůstaly na Křivoklátsku. Vojáci stále chrání přírodu a krajinu Doupovských hor, v Boleticích, v Libavé. 

I ta obyčejná pahorkatina na Benešovsku přiměla ke kochání pana doktora ve „Vesničce mé, 
střediskové“.  

Na jihu máme hrdé Jihočechy, kteří vytvořili kraj rybníků a příroda a krajina to krásně vstřebala i 
s krásou lidských sídel. Mnohde máme architekturu citlivě zasazenou do krajiny, samozřejmě máme i 
necitlivé zásahy a jizvy v krajině. Ostravsko, Podkrušnohorská pánev. Ale i industriální Ostravsko má 
své kouzlo a je to jen skok do Beskyd. Na Mostecku zase můžeme sledovat, jak si příroda sama poradí 
a časem se zrekultivuje do krásy. Původně jizvy krajiny: lomy v Polabí příroda po letech proměnila 
v útočiště vzácných rostlin a živočichů a dnes jsou z nich přírodní rezervace.  

Tam, kde člověk krajinu citlivě spoluvytvářel v souladu s přírodou, je to znát. Taková krajina má své 
osobní kouzlo a člověk se zde cítí dobře.    

Architektonickou perlou je jistě i naše jediné velkoměsto, Praha. I to má svou krajinu, často překrásnou. 
Má ale jiné životní tempo, čilý ruch a lidé tu trpí jistou intelektuálskou nadřazeností. Občas se zdá, že 
lidem pražským chybí to venkovské srdce na dlani. Mnozí z nich se i dnes aspoň o víkendu snaží kousek 
toho srdce najít, ať už to jsou (dnes spíše vzácní) trampové, výletníci či chalupáři.   

Krajiny máme hojnost a na ní navázané svérázné lidičky. Lidi, které krajina domova inspirovala 
k vytvoření díla, které je přežilo a oni tak zde zanechali svou (někdy větší, někdy menší) stopu. Když se 
rozhlédnete po krajích českých a moravských, tak ji jistě najdete.  

Važme si toho a zachovejme krajinu a její lidi i těm, co přijdou po nás. Protože, to je ta krásná 
rozmanitost. Zkrátka tohle není jen země, to je pohádka.  
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Jsem divnej, tak určitě! 

Mohl jsem si život nalajnovat jako ten nápadník Píšťalky v třetím díle Básníků. Tedy dále už jen samé 
jistoty a pozitiva. Protože státní správa mi přesně toto nabízela. V klidu to tady dotáhnout až do 
důchodu.  

Jistota zaměstnání, žádná velká dřina. Hlavně poslouchat, být loajální, školit se v legislativě, zlepšovat 
se v angličtině, vítat regulaci a bezmyšlenkovitě přejímat směrnice EU. Resp. myšlení v rámci dané 
regulace dovoleno, tj. možné dílčí opravy, úpravy, národní poznámky.  

Ale dovolit si pochybovat o smyslu regulace? Cítit se jako parazit? Filozofovat o přebujelé byrokracii v 
EU a u nás? Vnímat služební zákon ne jako ochranu před politiky, ale jako buzeraci poškozující osobní 
svobodomyslnost?  

Máte tyto pocity a nedovedete, a už ani nechcete, je nějak potlačovat. Necháte je vystoupat na povrch, 
sdělíte je světu, díky této upřímnosti se Vám uleví. Zvládáte pokračovat, ale už víte, že jistoty padly, že 
tenhle nesoulad své práce a své duše zkrátka do důchodu vydržet nechcete a ani nemůžete, pokud se 
nechcete zabít. 

A tak jdete cestou změny, cestou neznámého, co se před Vámi otevírá. Už chcete jít cestou radostné 
tvorby (což je u mne psaní, vzdělávání a především ekologická zahrádka) a nějaké smysluplné práce, 
co Vás uživí. Zatím to dohromady nejde, aby to, co děláte rád, Vás i uživilo. 

Nicméně prostor se otevřel a nabídl příležitost obživy. Úplně jinou, než dosud. Bylo jen na mně, zda se 
rozhodnu jít touto cestou. Zvolil jsem si. Z insidera státní služby se stávám outsiderem služby bytové, 
sousedské. Nejspíš to nebude tak poklidné a bude to pro mne nové, budu se muset mnohé naučit, 
naštěstí budu mít pár měsíců k dispozici „učitele“, co to umí.  

Státní správa dusila mou svobodomyslnou duši, nabízela jí stravu, kterou už nemohla strávit. Poslechl 
jsem ji a nabídl ji něco jiného. Vím naprosto jistě, že té svobody a smyslu je tam víc. I té dynamiky a 
vzrušení bude duši v novém působení dopřáno. 

Vím, nebude vše stoprocentní a časem možná i ta dušička nebude tak spokojená jako ze začátku, kdy 
vstřebává nové informace. Ta mrška duše je ráda volná, nespoutaná, ráda objevuje a nemá moc ráda 
rutinu, připoutanost, vnucování. 

Někdy se holt bude muset dušička v zájmu obživy upozadit, ale vím, že v zájmu přežití jí budu muset 
nějaké to potěšení poskytnout. A rád. Mít spokojenou duši se vyplatí. 

 

Rok velkých změn a splněných přání 

Jestli byl rok 2016 šokující, pak rok 2017 byl opravdu rokem velkých změn a většina z nich byla 
pozitivních, dá se říci, že se nám plnila přání. 

Nemocnou matku máme více jak rok v domově pro seniory v našem městečku, navštěvujeme ji, celkem 
si zvykla a po počátečních „potížích růstu“ se vzájemné vztahy upravily tak, že všem stranám vyhovují 
a nikoho nepoškozují. Museli jsme se ale všichni hodně naučit, zejména o sobě.  

A najít tu rovnováhu: jak pomáhat a sami sobě si tím neubližovat. Najít způsob laskavého jednání, které 
si nenechá vnutit odlišný přístup k životu a zároveň pochopit, že ani sami nemáme právo nutit druhému 
náš přístup.  

Pak se nám najednou podařilo najít a koupit chatu s velkým pozemkem v podhůří. Oslovilo nás to na 
první pohled a měli jsme na to v podstatě bez nutnosti bankovní půjčky. Třetinu jsme měli, třetinu 
získali z prodeje matčina malého bytu a třetinu si půjčili od syna, kterému končilo stavební spoření. Syn 
nám raději půjčil, aby neměl lákadlo k útratám. Chceme mu to vrátit co nejdříve, jak to půjde. 
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Založili jsme si webové stránky a naučil jsem se s tím nějak zacházet. Žena se přihlásila na školu, aby 
později mohla pracovat s dětmi, což zatím dělá jen jako koníčka v zájmovém kroužku a nemusela 
pracovat jako účetní, což ji moc nebaví. O své změně práce jsem tu psal.  

Když něco nového začíná, zároveň tím něco končí. Resp. je třeba s něčím skončit, co už člověka tak 
neoslovuje jako dřív. Pro mě jsou to funkce v Sokole, které mi již potěšení nepřinášejí a také nestíhám 
plnit povinnosti, z těch funkcí vyplývající. Zkrátka nárůst byrokracie zasáhl i sem. Aktivním členem 
v dobré partě chci být i nadále, jen chci pomalu přestat „funkcionařit“ (nejspíš uplynutím volebního 
období). 

Samozřejmě s byrokracií se setkám i ve svém příštím povolání. Administrativa tam také bude, také 
kancelář a počítač, ale i více komunikace s lidmi, týmové práce a pohyb v terénu, operativní řešení 
aktuálních problémů, organizační činnost. Nové odbornosti a získání praktických zkušeností. Zkrátka 
docela výzva.    

Asi nebude tolik času a prostoru na blogy, ale to je těžké dopředu hodnotit. Zde více záleží na inspiraci, 
než na času. Takže nejspíš se přeorientuji na sousedské příběhy, protože účast na domovních schůzích 
bude asi nevyčerpatelným inspiračním zdrojem. 

Jinak i u dětí došlo ke změnám. Dcera žije (zdá se) v harmonickém vztahu s přítelem, předpokládáme, 
že příští rok si budou chtít už zařídit vlastní domácnost. Podívala se do Ameriky, pracovala v Kambodži 
s návaznou dovolenou v Thajsku, v říjnu našla novou práci. 

Syn se dostal na vysněný obor, studuje v Brně a současně se zamiloval a chce všechno stíhat vč. 
badmintonu a skauta. Občas u nás i přespí. Připomínají nám ho fotografie, ale hlavně všechna zvířata, 
co nám doma zanechal na starost. 

Uskutečnili jsme také radostné setkání po 30 letech na Karlštejně. Znovuobnovili bývalá kamarádství, 
mnozí přátelé zůstávají, někteří lidé z našeho života naopak zmizeli a mizí, resp. již nehrají tak důležitou 
roli jako dřív.   

Také se moc vylepšilo naše okolí, konečně máme bezpečný chodník v ulici a novou hezkou fasádu na 
domě. Ve městě se i v tomto roce dařilo věci zlepšovat a zpříjemňovat život obyvatelům. Např. 
vybudováním „City parku“, nyní se upravuje podzámecký park. Důležitými krajskými investicemi jsou 
postupné rekonstrukce mostů přes Jizeru. Stále je co zlepšovat, upravovat a opravovat, protože nic 
nevydrží věčně, vše podléhá času.   

Z pohledu mého a mé rodiny to byl opravdu dobrý a úspěšný rok, možná přelomový. Pokud si svými 
přáními, pozitivním tvůrčím přístupem, ochotou přijmout změny do života a úsilím pracovat na tom, 
co chceme, tvoříme svou realitu, pak můžeme být s tím, co se nám podařilo v roce 2017 „stvořit“ 
opravdu spokojeni.   

Kéž se daří nadále nejen nám, ale i vám všem. 

Tak si nezapomeňte ten život užívat a ne se užírat,  


