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Úvod:  

Čtenářům svých blogů (a nejen jim) nabízím možnost si přečíst výběr svých blogů publikovaných v roce 
2018) v jednom balíku. Kdo chcete, pusťte se do čtení.  

patří k úvodu: 

O tom, že asi budu psát míň (nejen o buranovi a kavárně) 

Tedy budu psát méně často. Mám totiž dost práce. Ale žiju, co jsem chtěl, nebo lépe, už nežiju, co 
jsem nechtěl. Učím se novým věcem, dělám různorodou práci, řeším operativu…  

Hlavně nemám čas, nenudím se a práce mi utíká a dává mi smysl. Nečučím tolik do počítače, a když 
chci něco napsat (či přepsat), musím si zapnout počítač doma.  

Zdá se, že začátek roku v mém novém oboru, je takový hektický, ale prý to v jiném období není jiné. 
Ani nevím, jak často se budu věnovat blogům svým a co se týká blogů kolegů, které si tak rád čtu, tak 
tam už si svou aktivitu netroufnu ani odhadnout. 

A to nyní máme ještě dlouhé zimní večery, takže je víc času, než se začne makat na zahrádce a lákat 
mne to více ven.  

Ještě k tomu mému psaní. Témata, která mne baví míň (tj. především politika), k nimž se stavím 
provokativně, a jsou takovým citovým výlevem, kdy vypustím nějaký emoční ventil, protože mne 
něco k tomu vyprovokovalo či naštvalo. Obvykle jde o nějakou z mého pohledu přehnaně pitomou 
reakci na nějakou prkotinu. Nevím, čím to je, ale přeborníci, kteří mne v této oblasti nejvíc inspirují, 
jsou převážně příslušníci tzv. „pražské kavárny“.  

Tyto články jsou kupodivu nejvíc čtené, mají největší karmu, a možná odrazují milé čtenáře, kteří pak 
přestávají číst ty mé jinak tematicky zaměřené články, které mně osobně připadají mnohem více 
povedené. Takové články většinou mají čtenost maximálně do 200 (ikdyž poslední dobou spíše lížou 
maximálně stovku) a karmu hluboce pod desítkou.  

A takových si nejvíc vážím, ale upřímně, to že mají tak malou čtenost a karmu mě někdy štve. Tak si 
holt budu i nadále pomáhat „pražskou kavárnou“. To je totiž sázka na jistotu, ledaže by mne 
„kavárníci“ překvapili či dokonce šokovali. Sice bych si to přál, ale nejspíš se to nestane.  

Jak by mne dokázali šokovat? Celkem chápu, že si každý žije v té své „bublině“, ale co už chápu 
mnohem méně, je, že pociťuji (jako sice intelektuál, ale spíše buran a plebejec) povýšenou aroganci 
intelektu, plynoucí z tohoto: nesouhlasíš-li s mým (naším) názorem, jsi opovrženíhodný a zlý. A snad 
nejsi ani člověk, spíš podčlověk. Tak není divu, že „podlidé“, na něž se „nadlidé“ dívají spatra, se 
bouří. Bezesporu vzdělaný intelektuál, léta žijící v Londýně, pan Alexandr Tomský v jednom svém 
textu vyjádřil, že Brexit byl vzpourou ponižovaných.  

Až si „kavárníci“ uvědomí, že povyšovat se nad ty méně inteligentní, nebo přímo hloupé, je nehodné 
nejen jejich inteligence a (elitního) postavení, ale i lásky, jež propagují, pak bude líp. Chce to více 
respektu, odpouštění a inspirace od těch nahoře.  

Na aktivity prezidenta Zemana se lze podívat ze dvou úhlů pohledu: 1. využívá „hloupých 
venkovských“ lidí a tak si buduje popularitu a připravuje si cestu ke znovuzvolení. 2. Ti „malí hloupí“ 
lidé vidí, že se jich někdo nahoře zastává, a proto mu dají hlas, protože těm druhým moc nevěří. Bojí 
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se, že jimi budou opět pohrdat. Příčinu úspěchu Zemana vidím v tom druhém pohledu a taky v tom, 
že těch lidí je početně v republice víc a když se zvednou a přijdou volit, tak jejich hlasy rozhodnou. A 
to osobně respektuji.  

Pokud se bude „kavárna“ chovat stále stejně, pak mne to sice bude inspirovat ke psaní a pošimrá to 
mé ego, neboť to taky potřebuje zažívat radost, ale bude mne to mrzet. Protože ten příkop a 
rozdělení bude pokračovat. Inu každý sklidí, co zaseje a komu není rady, tomu není pomoci.  

 

Kapitoly: 

Úvahy profesionálního souseda 

Je v Praze blaze? 

Něco ze společnosti  

Ptákoviny 

Média a sociální sítě 

Osobní výlevy 

 

Úvahy profesionálního souseda 

 

Lidskost, jaké to překvapení u sousedů 

Když se podíváte na zprávy, vidíte sousedy, buď jako věčně se hádající nepřátele, nebo jako netečné a 
lhostejné lidičky, kteří, když dojde k průšvihu, tak se jen diví, jak je to možný.  

Co to ten tichý, nenápadný, slušný, zkrátka normální soused provedl.  

Vlastníci bytů ve společném bydlení si rovní nejsou, na rozdíl od družstevníků. Soused-vlastník má 
svůj podíl odvozený od plochy bytu. A tak ten, co má větší plochu, má i větší hlas.  

Zúčastnil jsem se jedné schůze ve starém domě, kde sedm sousedů muselo řešit nemalý problém. O 
něm se dříve nevědělo, odhalil ho až nový soused při rekonstrukci bytu a poctivý kominík. Jako 
správci jsme byli přitom a vyslechli si návrh řešení. Největší byt v horním patře je napojen na špatný 
komín a bude se muset napojit jinde, aby mohli všichni topit.  

Tak se svolala schůze, která to měla vyřešit. Majitelka největšího bytu, do toho dle schválených 
pravidel mohla jednoduše hodit vidle, protože přes ni nejel vlak. Její hlas mohl všechno úsilí zhatit. 

Kupodivu se tak nestalo, byl jsem svědkem toho, že účast byla stoprocentní a že sousedé, kteří sdílí 
společný dům, se dohodli. Samozřejmě i v bytě, kde se bude pracovat, se to zaplatí ze společné 
kapsy. Tato nabídka byla přijata a dále se ještě dohodla výměna střešní krytiny.  

Měl jsem z toho dobrý pocit, lidé, když chtějí, dokáží táhnout za jeden provaz a překousnout i to 
nepohodlí, aby se prosadil společný zájem. 

Lidskost je prostě víc než paragrafy. Stalo se na maloměstě a žádný ze sousedů nebyl (naštěstí?) 
právník.  

 

 

 



Mravenci v kredenci 

Tak jsem si při práci vzpomněl na song Ivana Mládka. Co mne k tomu vlastně vedlo? V práci řešíme i 
mravence. Resp. zprostředkováváme dohodu o provedení desinfekce v bytových domech. 

V lese mám mravence rád a taky jsem měl rád Ferdu mravence s celou tou hmyzí společností, kde asi 
největším oblíbencem byl Brouk Pytlík. Všechno viděl, všechno znal a uměl, ale vždycky se to nějak 
pokazilo a byl z toho průšvih. Takový „hmyzí intelektuál“, co ovládal bravurně teorii, protože jako 
larva strávil své „dětství“ na zábradlí v kině a tak mnoho viděl, byl zábavný především svou 
nešikovností.  

A pak nastoupil šikovný (manuál) Ferda, který dokázal všechno spravit. To jsem trochu odbočil od 
mravenců v kredenci, nebo v kuchyni. Ale zase ne tak moc. Připomnělo mi to, že ještě nedávno jsem 
spolupracoval i s nějakými „brouky Pytlíky“, dnes obvolávám „Ferdy mravence“, aby tu a onde něco 
opravili. 

Mravenci v kuchyni jsou něco jiného, než ty v lese. Do bytů lezou takoví hodně mrňaví mravenci. 
Faraoni, se jim říká. Pár jich nevidíte. Zaregistrujete je až tehdy, kdy jich je moc. Není to určitě nic 
příjemného, hlavně co se potravin týče. Na to jsou experti. 

Tak jsem viděl fotku nádherné bábovky a kolem ní se to hemžilo právě těmi mravenci. Chápu, že to je 
k naštvání a tomu taky odpovídal text v emailu. Mravenci se řeší, resp. odborník ví a teď se musí jen 
doladit kde, co, kdy a jak. 

Říkám si, že ta fotka byla nádherná a v době, kdy se téměř vše sdílí na sociálních sítích, asi někde 
koluje. Protože autora důvěrně neznám, netroufnu si ji publikovat.  

Ale říkám si, jestli nebyla ta bábovka obětována fotce na sociální síti. Třeba autor rozkrojil bábovku a 
pak čekal s připraveným mobilem, až mravenci přilezou… Ale nejspíš ne. Bábovku už považoval za 
ztracenou a tak si to aspoň vyfotil. 

Jo, tak snad mu (a jeho sousedům) odborník pomůže a mravenci odlezou jinam. Mravenci dokonce 
dali jméno jednomu paneláku. Většina tu ví, který panelák je „mravenčák“.  

Třeba i ti nově přistěhovalí. Tak s námi jedna paní začala cvičit, ptám se „kde na sídlišti bydlíš?“ „V 
tom dlouhým paneláku“. „Jo, v mravenčáku“. „Taky už jsem o tom slyšela“ 

 

Přišel jsem, viděl jsem, ….. 

O vítězství tu nejde. Maximálně o vítězství nad sebou samým, nad svými obavami. Je to rok, co jsem 
se nechal zvolit šéfem bytového družstva a stal se „profesionálním sousedem“. 

Honosím se vznešeným titulem předsedy, ale kvůli tomu jsem se do toho nehrnul.  Mou motivací 
bylo něco jiného. Zpětně viděno, to byla touha po změně.  

Chtěl jsem odejít ze státního úřadu, z Prahy, resp. děsila mne představa, že bych tam měl být ještě 
deset let, když vím, že se tam změní podmínky a postupně i lidé. A pak šla okolo příležitost. Zpočátku 
jsem se zalekl odlišného a de facto multifunkčního oboru, o němž téměř nic nevím. Pak jsem si řekl, 
že je to hlavně služba sousedům a celé je to nejvíc o komunikaci, organizaci, spolupracovnících a 
získávání zkušeností. 

Tak získávám zkušenosti, učím se a mám štěstí na lidi, resp. začal jsem potkávat ty správné lidi a 
osvědčila se mi pokora, respekt, nebojácnost a smích. Využívám mnohé, co mi tu zanechal dlouholetý 
předseda, ale musím se vypořádat i s novinkami, které on řešit nemusel.  

Něco se mi zdálo tak složité, že jsem našel jednodušší způsob řešení, tedy hlavně pro mne. Každý 
máme jiný způsob myšlení, pohlížení na priority a třeba legislativu.  



Spolupracuji s techniky a mistry svého řemesla a to mne baví. Mám uspokojení z práce, která mi dává 
smysl. Zejména v případě, když se podaří něco opravit, vyřešit problém, který lidi trápí a který je 
obvykle technického rázu. 

Psychologické problémy vyřešit neumím, jako že někoho ruší sykot v potrubí k topení, mňoukání 
kočky ve dvě ráno, vytí psa přes den. Vím, že se nejde zavděčit všem, vděčné věčné téma je úklid, 
někde se uklízí svépomocí, někde uklízí úklidová firma. Většina je spokojena a stěžují si hlavně 
nespokojenci. Ty vyslechnu, pokývám, občas „protistraně“ zavolám, či pošlu dopis.  

Někteří si vzali do hlavy, že to není jako za starého předsedy a že ten nový to neumí (přiznávám, že 
dělám spoustu chyb), ale kupodivu už se neobjevují a část z nich přestala otravovat. Být v něčích 
očích arogantní blb není na škodu. 

Nejhorší součástí mé práce je právo, resp. právní předpisy. Dříve jsem byl na straně kontrolujících 
(buzerujících), nyní jsem na straně kontrolovaných (buzerovaných). Vždy jde o lidský přístup, 
porozumění a spolupracuji s právničkami, s nimiž si rozumím. Snaží se též o lidskost a zdravý rozum.  

Zajímavé je to právě s těmi, co neumí či nechtějí najít řešení, bojí se byť sebemenšího úkroku 
stranou. Tak nám např. donutil vysoký bankovní úředník jeden pár se vzít během týdne, protože by 
jinak nemohl být vydán úvěr, protože za něj ručili oba a oni si nemohli koupit družstevní byt, neboť 
členem družstva může být buď jeden, nebo společné členství manželů.  

Holt přes systém nejede vlak. Byl to byt po zemřelém, dědic to hned prodal a my jsme dělali hned 
několik různých smluv z toho víc jak polovinu s krátkou trvanlivostí. „Donucení“ manželé, kteří se 
stejně chtěli vzít, si berou byt do osobního vlastnictví, tak nechápu, proč banka nemohla být 
vstřícnější a lidská. Ale je to globální korporace se svým systémem. 

Jsme malé družstvo, v kanceláři je nás pár, takže si vyhovíme. Správa domů je náročná práce, ale 
kromě té úředničiny je to práce i na zdravém vzduchu, v životě jsem nebyl na tolika střechách a 
nenavštívil tolik bytů a nesetkal se tak s různorodými lidmi. 

Tuhle jsem šel s jedním kolegou z domovní schůze a ten se mne zeptal, zda i na jiných schůzích je to 
taky taková sranda. Když se na to člověk podívá z nadhledu tak to sranda je, jen je škoda, že ta sranda 
vzniká při diskusích o v podstatě malicherných záležitostech (možná spíš z oblasti psychiky 
jednotlivých aktérů) a celou tu schůzi obvykle protáhne. Naštěstí po hodině a půl jsou všichni unaveni 
a rádi se rozejdou. Když se schůze ukončí do hodiny, je to malý zázrak. 

Bez toho svého nadhledu, znalostí Paretova pravidla 80:20 a žití čtyř dohod, vědomí, že díky množství 
právních předpisů může být každý z nás kdykoliv za cokoliv kriminalizován, bych to dělat nemohl. 
Snažím se ve své práci využívat zdravý selský rozum, vstřícnost, lidskost.  

Tak snad to vydržím a s nepříjemnými lidmi se budu setkávat méně. 

 

Je v Praze blaze? 

 

Praha někde v dáli svítí…   

…a mě její světla už nelákají. Projdu kolem stanoviště autobusů a do „pražského autobusu“ 
nenastoupím.  Popojdu jen kousek dál a jsem v práci. Už žádná hodina tam a hodina zpět. 

Užívám si výhodu nedojíždějícího a snažím se být hlavně dobrým sousedem ve své nové funkci 
bytového šéfa a jsem za to dokonce placen. Docela slušně. Sice méně než v Praze, ale nějaké peníze 
ušetřím za dojíždění a hlavně ušetřím čas.  



Praze jsem se několikrát věnoval i na svém blogu. Pravda, nevyšla mi z toho nejlépe, ale je to můj 
úhel pohledu. A když si to někteří Pražané vzali osobně, s tím nic nenadělám. Pravdou je, že Praha se 
pro mě změnila, resp. se změnil můj vztah k ní. Možná jsem byl tou naší metropolí už přesycen.  

Rozumem to vysvětlit neumím, ale nedávno jsem narazil na text, který asi uhodil „hřebík na 
hlavičku“. Cítím to podobně, jak popisuje sociolog Petr Hampl ve své (nekorektní) glose a dovolím si 
citovat z jeho textu o Praze pár postřehů: 

Vyrůstal jsem v Praze, hrál jsem si na dnešním Vítězném náměstí a v okolí, v dospívání jsem se 
posmíval vesničanům (přiznávám, nebylo to pěkné), ale své město jsem vnímal jako prostředí 
příjemné právě svou otevřeností a tím, že se v něm potkávají a promíchávají různí lidé. Dnes v Praze 
vnímám spíš nádech elitářství, snobství a rostoucí omezenost a agresivitu.  

To všechno je součástí trendu, v jehož rámci z Prahy odcházejí normální pracující lidé a do Prahy se 
naopak stěhují z celé republiky ti, kdo chtějí své spoluobčany regulovat, převychovávat, rozkazovat 
jim a hlavně žít z jejich peněženek. Pěstování kolektivního mýtu, podle nějž Praha údajně dotuje 
zbytek republiky, na tom nemůže nic změnit. Zkuste oplotit Prahu, a schválně jak dlouho přežije 
z toho, co si její obyvatelé vypěstují a vyrobí.  

To celé směruje k formování světa, jehož obyvatelé mají pocit, že tvoří jednotný celek s obyvateli 
Berlína a Amsterdamu, ale nemají nic společného s lidmi ze Žďáru nad Sázavou. 

Cítil jsem se v Praze nesvůj, a to jsem tam jen dojížděl za prací. Ikdyž makám víc, mám daleko větší 
odpovědnost a ještě za to beru míň peněz, cítím se šťastnější.  

Potřeboval jsem změnu a potřeboval jsem z Prahy, abych získal chuť se tam občas podívat. Třeba za 
kamarády nebo za kulturními zážitky. Ty si ovšem mohu užít i doma. I k nám jezdí umělci z Prahy a 
jsou v tom svém hereckém či muzikantském umění vážně dobří. 

K nám maloměstským buranům přivezou obvykle lechtivou komedii nebo známou hudbu starých 
mistrů. Zkrátka to vyzkoušené, co místní chtějí a na co určitě půjdou. Žádná moderna, avantgarda, či 
absurdita.  

„Burani“ nechtějí přemýšlet a domýšlet si, co tím chtěl autor říci, ale chtějí si po práci odpočinout, 
zasmát se, nebo se potěšit známou hudbou, co se jim líbí. Chtějí si to zkrátka užít. A o tom by ten 
život měl být, nebo na maloměstě (naštěstí pro mě) ještě je.  

V Praze je prý blaze a na Václavským Václaváku je moc člověků. Ale jo, takových lidí, kterým se 
v Praze líbí a nemohli by bez ní žít, je určitě mnoho. A dost z nich jsou nejen slušní, ale i „boží“ lidé. 

Jenže mně je líp ve venkovském maloměstě. I s těmi zdejšími lidičkami, co si vidí do talíře, někdy se 
poštěkají, i spolu třeba dlouho nemluví, občas se i pomluví, ale přesto si dokážou vzájemně pomoct, 
když je potřeba. Tady jsem spokojen a vím to.   

To rozdělování lidí je umělé (rozděl a panuj) a propagují ho ti, co to rozdělení potřebují k upevnění 
své moci či prosazení svých cílů. Nicméně reálné jsou jiné podmínky a životní styly ve velkých 
městech a na venkově. A tady platí to známé a okřídlené „svůj k svému“. 

 

Blízká a vzdálená Praha 

Praha se k nám přibližuje, byť stále zůstává ve svých hranicích. Ale čím dál víc lidí jezdí do Prahy 
pracovat a velká část Pražanů se stěhuje do blízkého a vzdálenějšího okolí.  

Dá se říci, že velká část Středních Čech je ve stínu Prahy, můžeme si to představit tak, že vliv Prahy je 
zde zesílen. Praha jako velkoměsto a hlavní město je přirozeně jiné, než je zbytek země. Jsou tam 
centrální úřady, pobočky globálních firem, univerzity. Srovnání snese spíše s Vídní, Budapeští, 
Berlínem, Paříží, Londýnem, ... Evropské metropole se svým způsobem podobají.     



Podobají se i v tom, že se liší od „zbytku“ země. Je to nejspíš přirozené. Metropole lákají svým 
koncentrovaným bohatstvím, a tak lákají i lidi, co jsou bohatstvím, úspěchem, kariérou přitahováni. 
Některé kariéry se ani mimo Prahu nenabízí (např. ministerstva), regionální univerzity a regionální 
divadla nejsou tak vidět, jako ty univerzity pražské či pražská divadla. 

Praha hrála (jako hlavní město) v dějinách českého národa významnou roli. Někdy ta role byla kladná, 
jindy záporná. Z Prahy se do dalších oblastí republiky šířilo to dobré, ale i to zlé. A jak je to dnes? 

To se teprve ukáže. Připadá mi, že se stále více rozvírají nůžky mezi Prahou a ostatními kraji ČR. Praha 
jako region je nad průměrem EU, zatímco ostatní kraje zaostávají. Praha nyní bude mít pirátského 
primátora. Jak svou úlohu zvládne? Chce mít z Prahy „Smart City“, pokrokovým technologiím asi 
rozumí. Praha nejspíš bude „chytré“ město. Bude ale i „moudré“?  Koalice bude bez lídrů, Pospíšil a 
Čižinský nebudou v radě. Můžeme na to nahlížet tak, že moudřejší ustoupí, ale i takto: „my si myjeme 
ruce“. Čili: „máte co jste chtěli a teď se ukažte“.   

Nevíme, jak vše dopadne, ale troufám si říct, že Praha bude i nadále mentálně bližší západním 
metropolím než městům, městečkům a vsím v ostatních částech republiky.  

Praha má také největší zátěž lidí, co pracují (jistě jako ďas), ale přitom nevytváří žádné smysluplné, 
směnitelné hodnoty a služby. Podíl obyvatelstva pracujících v kancelářích asi bude největší právě 
v Praze. Co si vlastně dnes Praha dokáže samostatně vypěstovat a vyrobit?  

Zjednodušeně řečeno Praha je pro „svěťáčky“ a „čecháčci“ se v ní přestávají cítit dobře. Je dobré, 
když lidé vyrazí do světa a vyzkouší si žít jinde, mají srovnání a rozhodnou se dle svého naturelu, kde 
chtějí žít. A není špatné, že někdo dává přednost místu, kde se narodil a neopustí svou rodnou 
hroudu po celý svůj život. Každý si vybere, co mu vyhovuje, co je však špatné, je těm druhým nepřát, 
tj. závidět a nenávidět, příp. těmi druhými pohrdat a nálepkovat je.   

Praha se mi vzdálila, mentálně. Resp. naopak, já jsem se mentálně vzdálil Praze. Také fyzicky, když 
tam nedojíždím za prací. Zjistil jsem, že mi Praha vůbec nechybí, ikdyž na návštěvu občas zavítám.  

Jsem člověk více přírodní než kulturní, více konzerva než pokrokář, ale změn se nebojím a do změn se 
pouštím. Dávám si ale pozor, aby ty změny byly v souladu s přáním mé duše. Pozná se to tak, že 
provedená změna mě naplňuje radostí a tělo funguje zdravě, resp. nepřivodí si nějakou nemoc. 

Pochopil jsem, že v Praze není mé místo, přestože tam žije dost spřízněných duší, s nimiž se rád tu a 
tam sejdu, nebo si od nich alespoň něco přečtu. Ikdyž fyzicky se ke mně Praha přibližuje, mentálně se 
jí vzdaluji a plánuji se vzdálit v budoucnu i fyzicky. Až skončím svou pracovní misi, přesunu se o 80 km 
na sever, tedy plánuji to, ale znáte to, když člověk plánuje.... 

 

Zpovykaní Pražáci 

Takto nelichotivě se vyjádřila končící primátorka Prahy, původem z Bratislavy o Pražanech. A strhl se 
jejich povyk. Takže asi uhodila hřebík na hlavičku. 

Ono je to samo o sobě velmi zajímavé slovo „zpovykaný“, docela by mne zajímalo, zda má něco 
společného (krom podobnosti) s „povykem“. Napadlo mne, že hlavně, když něco není „popražsku“, 
pak dokáží někteří Pražáci spustit pěkný povyk. Třeba takové volby, v Praze se volí „správně“, ale ten 
„hloupý venkov“ to vždy pokazí. 

Synonymům „zhýčkaný“ či „rozmazlený“ už asi většina bude rozumět lépe. A čím jsou Pražáci 
hýčkáni? Třeba MHD, najmě metrem. To jinde v Česku nemají a každou chvíli to jede. Také na 
tramvaje a autobusy nečekáte dlouho a pomocí MHD se dostanete všude. Pražané jsou dále zhýčkaní 
divadly, galeriemi, koncertními sály, multikiny, bary, restauracemi, kavárnami, vinárnami, vysokými 
školami… Ale také obchodními centry a domy, obchůdky, službami všeho druhu, na něž mimo Prahu 
narazíte stěží. Např. barber shop. 



Pak mohou být Pražané zpovykaní penězi. V Praze se v množství větším než malém vyskytují velmi 
dobře placení lidé. Třeba vládní představitelé, poslanci, státní úředníci, bankovní úředníci, advokáti a 
další právníci, podnikatelé (mnoho těch „politických“ či nasátých na státní rozpočet), developeři, 
šéfové všeho druhu… Zkrátka armáda bohatých „bílých límečků“, co se rukama neživí. 

Ještě jsou Pražané zvyklí na anonymitu a technologický (i společenský) pokrok, jenže to venkované 
(vidláci) považují také za zpovykanost, byť v tom mnozí jedou taky. 

Nemyslela paní primátorka tím slovem „zpovykaní“ i „líní“? Je to dost pravděpodobné. Ale že je to 
hezké jedním slovem vyjádřit, že je někdo líný, zhýčkaný a rozmazlený. Prostě čeština umí zázraky, 
jen nám to musí připomenout Slovenka. 

Možná bych se mohl také trochu „zpovykat“, trochu se rozmazlit, hýčkat a zalenošit si.  

PS: zpovykaný být možu, ale Pražák nejsu. 

 

Něco ze společnosti  

 

Buran ve státní správě aneb proč čtu Petra Hampla 

Mediálně proslulý (aspoň si myslím), elitami nenáviděný, pravicový sociolog Petr Hampl napsal knihu 
„Prolomení hradeb“. Přiznám se, že jsem si ji pořídil a přečetl teprve nedávno. 

Z Hamplových glos a článků jsem mohl odtušit o jaké dílo jde. Také jsem četl pár vyjádření od veřejně 
známých lidí, kterých si vážím (prof. Jan Keller, spisovatel Benjamin Kuras). Nepřímo se člověk o knize 
dozvěděl i z hysterie, kterou kniha způsobila v prostředí „dobyvatelů renty“ (zde cituji Hamplův 
termín). Na základě přečtení knihy jsem dodatečně pochopil, proč jsem se v prostředí „nové 
aristokracie“ necítil moc dobře.  

Pojmy jako „nová aristokracie“ a „dobývání renty“ označují zejména vysoce postavené manažery 
korporací a vysoké státní úředníky a jejich zdánlivě nerozumné chování. Pro bližší zkoumání 
doporučuji přečtení knihy. 

Proč tedy buran ve státní správě? Vždy jsem si myslel, že státní správa by tu měla být jako služba 
občanům. Vždy jsem ctil pravidla a regulaci jsem bral jako nutné zlo k eliminaci těch nepoctivých a 
neslušných. 

Jenže pak jsem se ocitl přímo u zdroje, kde jsem se zpočátku cítil užitečný. Navíc jsem se víc zabýval 
technickými záležitostmi a působil v rámci bohulibé oblasti ochrany spotřebitele. Také jsem nahlédl 
do regulace v této oblasti a byl šokován kolik toho je. A do toho samozřejmě mediálně propírané 
změny v legislativě od alergenů po GDPR.  

Po spuštění služebního zákona jsem pochopil, že ta služba je služebníky vnímána poněkud jinak. 
Udržet se u zdroje a vytvářet podmínky k růstu zdrojů (rozpočtů). Vycítil jsem, že na to nejsem 
stavěnej a že bych tam do důchodu nemohl vydržet s jediným cílem: udržet si tu židli. Tak jsem při 
naskytlé příležitosti tu židli opustil. 

Přečtením Hamplovy knihy jsem pochopil, že to tak mělo být a že bylo dobře, když jsem vsadil na 
pocit, na změnu a nejistotu. Potřebuji, aby mi dávala práce smysl a mohl jsem být upřímný. Ne se 
přetvařovat, ohýbat a říkat jen to, co ti nahoře chtějí slyšet, a tak si zařídit kariérní růst a zvyšování 
renty.  

Hlásím tedy návrat k buranům a radostný pocit z toho, že dnes mezi mé parťáky patří šikovný zedník 
a instalatér. V jeden den jsem dopoledne jednal s kominíkem a odpoledne s právníkem. Kominík si 
prohlédl stav, vše obešel, vše si změřil. Podíval jsem se s ním i na střechu. Pak navrhl řešení a slíbil, že 



to udělá. Bylo to slovo chlapa, co budí důvěru. Okamžitě si získal respekt zúčastněných, najmě 
sousedů, na které se jeho kolegové vykašlali. 

Právník také jen dělal svou práci. Potřeboval něco vyhledat. Tak jsme se hrabali v papírech a čučeli do 
počítače. Vyhledali jsme, co jsme mohli, ale bohužel nedostal to, co by chtěl či potřeboval. Chvilku 
mu trvalo, než pochopil, že víc nemáme, nevíme. Byl to zamotaný případ (dělá to na mě dojem, že 
nejvíc to zamotali právníci) a z hlediska nás, jako správce, bylo vše v pořádku, neboť platby za byt byly 
uhrazeny. Vzal to, jak to je a poděkoval za spolupráci. Známe se, ale vykáme si. 

Přesto z neznámého kominíka jsem měl lepší pocit. Asi opravdu do toho buranova patřím. Avšak svůj 
výlet do prostředí „dobyvatelů renty“ považuji za velmi podnětnou zkušenost a Petra Hampla za 
jednoho ze svých inspirátorů.  Nemusím s ním vždy souhlasit, ale jeho názory jsou pro mne zajímavé 
a mám podobný smysl pro humor.  

A stále ctím Jaroslava Duška a Václava Cílka.  

 

Kde se s Petrem Hamplem neshodnu, aneb vše může být jinak 

Určitě máme podobný názor na byrokracii, čeho je moc, toho je příliš, a ještě jsou přijímány čím dál 
větší nesmysly. A hlavním smyslem je čerpání rozpočtů a mít vliv (moc). 

Uplatňován je dvojí metr a je převrácen význam slov. Hodně se nálepkuje. Na obou stranách jsou 
fanatici a pokud zvítězí fanatismus, je to špatně.  

Diktátorské režimy většinou nepřežijí dvě, tři generace. Postupně se vyčerpají. Islám podle Hampla je 
„guma“, která se stále vrací do středověku. Opravdu není současnou transformací reformovatelný? 
Vím, že to tak nevypadá, ale připadá mi divné, že by vůbec nebyl schopen generační vzpoury? Chápu 
strach o život a v podstatě neomezenou moc imámů.  

Nicméně nechce se mi věřit, že pro islám neplatí to, co pro všechny „politické režimy“. Když to 
vypadá na věčné časy, pak se to v jednom okamžiku zhroutí, protože tomu lidé přestanou důvěřovat. 
Ačkoliv historická zkušenost říká něco jiného, nevylučoval bych ani možnost nějakého „vnitřního 
polepšení“ islámu ve prospěch respektování ostatních. Něco podobného jako slábnoucí moc až konec 
inkvizice. Přesto bych byl obezřetný a bránu dokořán neotvíral. Při mísení kultur si můžeme z obou 
vybrat to lepší, chová-li se však jedna sebevražedně a druhá dobyvačně, to moc nadějí nevzbuzuje. 

V přírodě neživotaschopné zahyne. Dekadentní Západ „umírá“, nicméně jak říká prof. Bárta: civilizace 
spěje ke kolapsu dlouhou dobu, ale pak to přijde rychle. Staré paradigma končí a svět se potřebuje 
uspořádat nějak nově. V tom je příležitost, ale zároveň hrozba. Přenastavení systému asi není možné 
bez chaosu.  

Radikální ideologii globálního oteplování příliš nefandím, nicméně klimatickou změnu považuji za 
reálnou, prokázanou. Blíží se k nám subtropy a možná tu za pár let budeme pěstovat olivy. Jsou 
dlouhá období sucha, vlny veder, zimy bez sněhu, místo vydatných drobných dešťů máme lijáky 
přinášející bleskové povodně. Krajina je oslabena a nedokáže udržet vodu.  

Kdysi odhadnutelné počasí na několik dní dopředu, kdy převažovalo vlhčí a chladnější severozápadní 
proudění, dnes neplatí, protože čím dál větší vliv má proudění jihovýchodní, které je obvykle sušší a 
teplejší.  

Můžeme vyloučit novodobou „potopu světa“? Přežije Nizozemí jako pevnina? Sopky, tsunami, 
zemětřesení, .... Možná už nás má planeta Země plné zuby a aspoň nějakých lidí se zbaví. V současné 
migrační krizi může „spláchnout“ dvě „zla“ najednou. Západní lenost a chamtivost spolu s radikálním 
islámem. 

Jistě, těch lidí mi bude líto, pokud to přežiju a rozhodně jim to nepřeju. Naopak přeji jim, aby se 
změnili a našli k sobě vzájemnou (upřímnou ne vypočítavou) úctu. To začíná sebe-úctou, nebrat si 



věci osobně, nestřílet jedovatými šípy (slovy) a snažit se něco naučit, něco umět. To by mělo být 
důležité.  

A pak hlavně životní prostředí, zdraví, rovnováha, láska, humor. Zkrátka tvořit si příjemnou realitu. To 
můžeme všichni, ale jen málo lidí si je toho vědomo. Stavba začíná od základů, základem lidstva je 
jedinec, pak rodina, větší rodina, obec, region (pokud je přirozený), národ, stát, kontinent, planeta, 
sluneční soustava, galaxie, vesmír. Na tom lze stavět, od střechy (či prostředka) se stavět nedá, leda 
tak vzdušné zámky.   

Jak říká Jarda Dušek - většina lidí žije v roli oběti. To je pohodlná role, já za nic nemůžu, to oni. 
Podívám se kolem sebe a hned mám viníka. 

Dobře nebude jestli „kavárna“ porazí „hospodu“ nebo naopak. Ale až se budou vzájemně 
respektovat, nebo se naučí aspoň si nepřekážet. Jenže, když jde o prachy a moc, a možná i o kejhák ... 
to pak jde vzájemný respekt stranou. Komu to asi vyhovuje? Klasické rozděl a panuj, zasej strach do 
srdcí a vládni. A nezapomeň, že co seješ, to sklízíš. Že by se k tobě „vládče“ už ten strach vrátil?  

Copak mozek na tom bude líp, když se zbaví srdce? K životu potřebujeme oba orgány a jejich 
nezištnou spolupráci. Potřebujeme jak rozum, tak cit.   

Dalo by se to nahlédnout i tak, že jestli zvítězí povýšenectví, pokrytectví a chamtivost nad hloupostí, 
závistí a nenávistí nebo naopak, je úplně jedno. Zvítězíme všichni, pokud dokážeme ty výše uvedené 
vlastnosti poslat na smetiště dějin.  

Pak bude „experiment lidstvo“ úspěšný, jinak samo lidstvo patří na smetiště dějin. A že tam dokáže 
dojít samo bez pomoci (či dokonce pomoci navzdory), je dost chabá útěcha.  

 

Dobro trousí, svobodu rdousí 

Zase chválím ohebnou češtinu a pana senátora Kuberu, jež se nebojí pojem „dobrotrus“ použít. Je to 
výraz možná i neuctivý, ale není vulgární. Navíc je jednoduše definovatelný. 

Dobrotrus trousí dobro, měl by to tedy být dobrák. Dobrák je (dle mého) dobrosrdečným a laskavým 
člověkem. Ten šíří dobro už jen tím, že je, že se usměje, pomůže, poradí, inspiruje. To je dobrák od 
kosti. Dobrota vychází ze srdce, je vidět v jeho očích, má ji vepsanou ve tváři.  

Příčí se mi takového člověka nazývat dobrotrusem. Je to pro mě zkrátka dobrák. Jak tedy popsat 
dobrotruse? Docela dobře ho definuje vtip, který jsem snad slyšel právě od senátora Kubery.  

„Přivezli jsme vám tunu dobra, berte, nebo dostanete přes držku“. Dobrotrus je tedy profesionální 
šiřitel dobra, co to činí z vypočítavosti (pro peníze), nebo nevědomosti či pýchy. Může se považovat (a 
často se to děje) za člověka morálnějšího, chytřejšího, prostě lepšího než ostatní. Svůj dobrý úmysl či 
ideu pak ostatním vnucuje a v tom je ten zásadní problém.  

Když takový dobrotrus narazí na odpor, jeho dobrota se kamsi ztrácí. Je-li ve svém „svatém“ úsilí 
neúspěšný, svede to na ty pitomce, co ho nechápou. A začne vymýšlet, jak je přesvědčit. Když je 
nepřesvědčí, pak vymýšlí, jak je omezit či zastrašit. Prostě chce jim omezit svobodu projevu a 
následně svobodu svobodné volby.  

Právě rozhodnutím ze svobodné vůle přijímáme za svůj život odpovědnost. Jaký si to uděláš, takový 
to máš! Ta zodpovědnost je ale velká práce a ta práce za tu svobodu stojí. A je moc dobře, že tu jsou 
mezi námi dobráci a je mi ctí se s nimi potkávat. 

Dobrotrusům přeji, ať pochopí, kam se (se svým dobrým úmyslem) řítí. A těm, kteří vědí, co a proč 
dělají, přeji, aby se zbavili svého strachu ze ztráty vlivu a pozic.  

To už jste zapomněli, že žádný strom neroste do nebe? 

 



EU nám zabíjí skřivánka! 

Mám rád Evropu jako kontinent, jehož je má domovina součástí, dokonce srdcem. Evropa končí na 
Urale, EU je jen část Evropy. 

K EU mám dnes vztah trochu jiný, resp. můj vztah se postupně měnil tak, jak sleduji proměnu 
zejména Západní Evropy.  Nějakou dobu, co by ještě „Eurohujer“, jsem ještě různé prohřešky 
omlouval a říkal si pořád lepší než směr na Východ. Nicméně postupem navyšování tempa regulací a 
čím dál větších nesmyslů, tedy zbytečností, co přinášejí výhody jen úzkým skupinám (korporace, 
právníci, úředníci) na úkor většinové populace, se ze mne postupně stával „Euroskeptik“. 

Jako amatérský ekolog a přírodomilec jsem byl doslova šokován (ale ne překvapen) článkem o tom, 
že po vstupu do EU ubývá polních ptáků a souvisí to s unijní zemědělskou politikou. Na druhé straně 
se EU snaží vyhlašovat území Natura 2000 a bojovat proti invazním nepůvodním druhům.  

Kde jsou „Zelení“? Jak chrání polní ptactvo, když ho EU (tedy její společná zemědělská politika) 
poškozuje. Tohle není jen (Babišova) řepka. To jsou i kamiony, zábor půdy na v lepším případě 
montovny, v horším jen sklady a obchodní centra. Ochrana migrantů, lidských práv a eurohujerismus 
je u „Zelených“ posvátnou mantrou, zatímco ochrana přírody se asi dostala na vedlejší kolej. 

Pomalu se ze mě stává „Euroodpůrce“, ale jsem v tom realista, z EU nemá smysl vylézat, jednak 
alternativa (díky geopolitickým zájmům velmocí) může být ještě horší, a jednak nemůžeme vyloučit 
jakousi mstivost eurounijních mocných.  

Ale zdá se, že se to pomalu drolí a EU se bude muset v zájmu přežití radikálně změnit, nebo bude 
smetena na smetiště dějin. Naděje na změnu stále je, doufám, že ji má jak skřivan polní a další ptáci, 
tak především ti normální obyčejní lidé. 

Celkem je mi jedno, jestli to bude s EU, s jinou EU nebo bez EU. Možná záchrana polního ptactva 
proběhne jinak, bez lidí. Ale to by bylo celkem škoda, protože s lidmi je (občas) sranda. 

 

Chybí nadhled … 

… a není ostudou říct nevím, nebo neumím. Neumím pilotovat letadlo a nejsem psychiatr. Vím, že je 
těžké se dívat na věci s nadhledem, snazší je přidat se na jednu či druhou stranu.   

Např. vyhodit květiny od památníku do koše, protože je tam dal někdo, kdo mě štve, a já se 
domnívám, že na to nemá právo? To má být projev svobody? Projev odvahy? Dobrá, je možné se na 
to takto dívat, ale mě přijde, že je to svoboda doprovozená hloupostí, dávající na odiv neuctivost. 
Jistě je to vyjádření postoje.  

Moudrá svoboda si uchová nadhled. V tomto směru se mi nejvíc líbilo vyjádření Jaroslava Kubery, 
nového předsedy senátu, že tohle je zbytečné. Je nadějí, že do nejvyšší politiky bude díky Kuberovi 
vnesen nejen uvolňující humor a vtip, ale i trocha toho nadhledu a moudrosti. 

Chce to omezit extrémy a sjednotit se ne proti něčemu, někomu, ale pro něco. Nejvíc se mi na 
událostech letošního 17. listopadu líbila reportáž o vysazení 100 lip pod horou Říp a ministr životního 
prostředí Richard Brabec v civilu a s lopatou.  

Jinak se dá říct, že se sešli sví se svými a užili si to podle svého. Jednota skupiny v tom byla, ale nějaké 
celkové pozitivní sjednocení národa jsem v tom neviděl. Sjednocení opravdu chybí. Mělo by to však 
být sjednocení v různosti, ne sjednocení proti nepříteli, ať už je to Rusko, komunismus, 
multikulturalismus, islám, Zeman nebo Babiš.  

Aféra s jeho synem ukazuje na hodně nepěkných věcí a snad jen přesvědčení mají jasno. Já mám 
pochyby, snad kromě toho, že reportáž nebyla zrovna vrcholem etiky a vystavuje mladého Babiše 
nebezpečí. Ať už je pro něj nebezpečný jeho otec či jeho (údajná) nemoc. Oba Babišové jsou v kauze 
obvinění (pokud se nepletu), a tak mohou použít ve svůj prospěch cokoliv. A orgány policie a justice 



jsou tu od toho, aby se celou záležitost snažili rozklíčovat a sdělily výsledek. Rozhodně by si neměli 
hrát na soudce politici, novináři a svolaní demonstranti. Už před dvěma tisíci lety křičel dav „ukřižuj 
ho!“.  

To už bychom dopouštět neměli a měli bychom vyčkat spravedlnosti. Ideální by bylo, kdyby Andrej 
Babiš do vyšetření případu odstoupil a příp. očištěný se mohl vrátit, nebo by nastoupil vyměřený 
trest. Jenže při tempu naší justice by mohl případ skončit nevyšetřen až do jeho smrti. Z tohoto úhlu 
pohledu se mu ani nedivím. 

Svrhnout vládu je možné, je to však krok „a“. Mají ti, co volají po nedůvěře připraven krok „b“? Je to 
šité horkou jehlou, navíc Zeman už se vyjádřil, co by udělal, taktéž Okamura se vyjádřil,… takže Babiš 
má de facto krytá záda. Zatímní výsledek přináší jen utvrzení utvrzených. 

Nějaká vize, nástin řešení, dohody mezi aktéry buď není, nebo mi to uniklo. Chtělo by to opustit boj, 
smířit se s protiklady tím, že je začnu respektovat a podívám se na to z nadhledu.  

Dole v komunálu, v malých městech a obcích se dohodnout dá. Tam je to ale více o práci a 
zodpovědnosti, v centru hraje velkou roli moc, vliv a celkem „bezpracné poslanecké korýtko“. 

A pak svou roli hrají i nějaké ty mezinárodní zájmy a závazky. Je celkem zajímavé, že multikulturalisté 
nechtějí uznat přerod unipolárního světa (který se zrodil z bipolárního) právě na multipolární. Rádi by 
zachovali svět unipolární, a to nejspíš za každou cenu. Ikdyby snad měli nahradit USA džihádem. 

Proč je chvástavý Trump špatný prezident? Protože ještě nemá svou válku? Protože má na prvním 
místě zájmy USA, tedy Američanů, ne vojensko-průmyslového komplexu a tajných služeb? Možná 
jako jeden z mála amerických prezidentů pochopil, že unipolární svět skončil a je třeba nově 
definovat své zájmy v multipolárním světě.  

Možná se na povrchu a pro své okolí hrají hry, ale v zákulisí se jedná o dohodách velmocí, jak svět 
nově uspořádat. Zní to jak hloupá fráze, ale opravdu si přejme světový mír. Zkrátka „Mupy mup!“ (ti, 
co se učili ruštinu a azbuku, pochopí). Smiřme se s tím multipolárním světem a žijme spolu ve smíru 
ve vesmíru.  

 

Otupěl jsem? 

Možná jsem jen prozřel. Jednoduše mne to nebaví. Sledovat dnes média je náročné, každou chvíli je 
na tapetě někdo jiný. A hned to vyvolá humbuk.  

Naštěstí to mediální zviditelnění je strašně krátké, jedna kauza (mediální lynč či odhalení lumpárny) 
přebíjí druhou. Jasno mám jen u medvěda. Toho bych nechal být, majitelům ovcí bych doporučil lepší 
ochranu a ovčáckého psa jako podmínku k náhradě škod a uhradil bych jim škody.  

Medvěd je zkrátka zvíře a svéhlavé. Svéhlavý byl i Nohavica, co si jel pro cenu k nenáviděnému 
Putinovi, Michal David a spol., co si převzali vyznamenání od nenáviděného Zemana, a asi Milan 
Kundera, co si dovolil setkat se s nenáviděným Babišem. 

Teď je v hlavní mediální roli sám Babiš. Tomuto dávkování se snad dá říci předávkování. A to člověk 
otupí. Babiše v politice nemusím, je tam velký střet zájmů, je to dravý byznysmen, spoustu věcí v jeho 
praktické politice se mi nelíbí. Takže určitě by mi osobně nevadilo, kdyby z politiky odešel. 

Jistě má máslo na hlavě, STB a proslulé Čapí hnízdo. Určitě to nebylo křišťálově čisté. Kauza ukazuje 
na ovlivňování orgánů činných v trestním řízení politiky (jde o něco na způsob války policajtů). 
Nemám informace, neumím to posoudit, a proto nechci soudit. V každém případě je špatně jak 
maření vyšetřování, tak účelový mediální lynč vedený k odstranění politického soupeře.  

Otázka je, co je horší? Že někdo, kdo je momentálně u moci může svým vlivem mařit vyšetřování, 
nebo, že je možné kohokoliv obvinit, pošpinit a možná i odsoudit, když se to jeho soupeřům hodí?  



Zkrátka jsem z toho mediálního kolovrátku už otupěl. Marně vyhlížím v politických luzích a hájích 
nějaké nápady, nabídku jiného paradigmatu, zastavení nadprodukce regulací, byrokratické zátěže, 
postavení se politické překorektnosti a jiným nesmyslům. Nevidím, že by toto někdo nabízel. Ani 
Babiš, ikdyž tah na branku, motivaci a chtění makat mu nelze upřít.  Bohužel u jeho soupeřů vidím jen 
snahu dostat ho od válu a (znovu) ukořistit pro sebe jím sebrané hračky, a to mne na tom nejvíc štve.  
Kolovrátek Antibabiš, Antizeman, obrana liberální demokracie už mne nudí, otupěl jsem.  

U Babiše uvidíme, jestli to vzdá, nebo ne a jestli se vyšetřování posune k jakémusi rozuzlení. Zajímavá 
bude i „politická laboratoř“ Praha. Jak si povedou Piráti? Jak „političtí aktivisté“ změní Prahu? Bude 
„aktivismus“ fungovat na realizaci potřebných věcí jako např. metro „D“, nutné opravy mostů, apod.? 

Povede se někdy spojit protiklady: Prahu a venkov na základě vzájemného respektu k rozdílnosti? Bez 
vnucování, povýšenectví a manipulace? Bylo by to potřeba, národ by si oddechl. Negativního 
nenávistného pokřiku už bylo dost. To nikam nevede, resp. jedině do pekla násilí, chaosu a bídy.  

A lidé (aspoň doufám) chtějí žít přece v klidu a míru, se slušnou životní úrovní, bez nadbytečné 
buzerace a šikany, aby mohli tvořit díla, produkty a služby, vzájemně spolupracovat, bavit se a 
respektovat se. Měli bychom být k sobě vlídní a nenechat se rozeštvat (ať už těmi nebo oněmi).  

Možná je ta má „mediální“ otupělost dobrá mentální ochrana. Je to taková imunita proti 
nenávistným bojovníkům, ať už „Sorosovým“ křiklounům nebo těm hlupcům z druhé strany barikády.  

Chodím rád do lesa a dívám se na stromy. Jsou nemocné stromy, oslabené, napadené kůrovcem, 
které se při větru zlomí. Jsou ale i zdravé stromy, které větru a dalším nepříznivým podmínkám 
odolávají. Zralí velikáni, strážci lesa. Pak dole na zemi jsou „děti“, potomci stromů (malé semenáčky), 
které se snaží vyrůst v konkurenci dalších, v podmínkách přírody, kdy mnozí skončí jako potrava a jen 
pár se vyvine a postupně nahradí stromy, které zestárnou a začnou se rozpadat. 

V lese mě ta otupělost z mediálního předávkování přejde a sbírám energii. A vím, že starému dubu je 
nějaký vlivný politik úplně u ... kořene.   

 

Elfové si své démony vyživují sami 

K Vánocům pohádky patří. Na internetu a na sociálních sítích se častujeme jmény severských 
mýtických, dalo by se říci pohádkových postav: elfů a trollů. Pusťme se tedy do „politické“ pohádky. 

Elfové si své démony vyživují sami a v zásadě k tomu žádné trolly nepotřebují. Ovšem každý ne-elf je 
vlastně troll. V jejich očích. Tak jo, vím, že jsem pro elfy troll. Měl bych se z toho asi hroutit a chodit 
kanálem. 

Jenže já se z toho nepotento. Premiér Babiš a prezident Zeman jsou asi největší trollové a elfové proti 
nim bojují, ale nějak se jim nedaří vyhrávat. Těchto ušlechtilých bytostí, které se koncentrují najmě 
v metropolích, je sice stále více, ale zatím méně než těch neušlechtilých hloupých trollů, co tak nějak 
po svém žijí na tom venkově mimo velká města.  

Kde tedy dělají elfové chybu? Možná právě v tom permanentním boji. Ten už nudí a zdá se být 
kontraproduktivní. Negativní reklama je také reklama a démoni díky „potravě“ zvané „Antibabiš“ a 
„Antizeman“ nabírají na síle, resp. neslábnou.  

Dokud elfové nezmění taktiku nad většinovými trolly nezvítězí. Sahat na „božstvo“ se možná dříve 
vyplácelo, ale dnes se trollové spíše zatvrdí a těm, co jsou pro elfy démoni a pro některé skupiny 
trollů naopak božstvo, zkrátka pomohou.  

Trollové tak hloupí nejsou, vědí, že tito démoni/bozi nejsou dokonalí, mnozí z nich by je rádi i 
vyměnili, ale už nechtějí ty bohy, co je zklamali a tyto novodobé démony stvořili. Ti naši elfové jsou 
jistě vzdělaní, inteligentní, chytří, ale nějak na té své cestě ztratili moudrost a trpělivost.  



Moudrý člověk by na prezidentovy provokace nereagoval, nechoval by se jak potrefená husa, mávnul 
by nad nimi rukou. A je pravděpodobné, že by provokace přestaly, protože by neměly tu 
očekávatelnou odezvu. Přepinkávání skončí ve chvíli, kdy jedna strana míček schválně neodpinkne. 
Jak to pozoruju, to elfové neovládají, více to ovládá prezident tím, že něco neudělá, něčemu se 
vyhne. Stejně je i za to kritizován a následně vypustí u Soukupa svůj šrapnel (provokaci, urážku) a 
skvěle se baví (si myslím). 

Démon premiér reaguje jinak, dost emočně, nicméně jeho obranná strategie a stylizování se do role 
mučedníka funguje. Minimálně tak, že se k němu jeho voliči ještě více přimknou a někteří se k němu 
ještě přidají odjinud.  

Proč elfové nenechají premiéra tzv. „utopit se ve vlastní šťávě?“ Chce to jen více trpělivosti, 
poukazovat na chyby, za něž budeme v budoucnu platit všichni a nabídnout řešení, jak se podobným 
chybám vyhnout. 

Pokud elfí nabídka bude lepší než ta současná, proč by trollové své božstvo nevyměnili? Je také 
možnost, že by si trollové zvolili ještě horší božstvo, které nepokrytě půjde elfům po krku. Zatím to 
tak není, Tomio do závratných výšin neroste. Jestli je to díky hlouposti či moudrosti „trollů“ nevím. 

Milí elfové, je to hlavně na vás, změňte taktiku a pomozte trollům, kteří také nechtějí vládu 
současných démonů, ale ještě více si nepřejí vládu těch minulých, provařených. Ty, kteří si prošli 
opravdovou sebereflexí, vezmou na milost i trollové, já tedy určitě.  

Jistou nadějí je „elf“ nový předseda Senátu, který volí jinou taktiku, smířlivější. Nemusím ani přebírat 
jiné názory ani opouštět ty své, ale mohu komunikovat i s těmi, s nimiž nesouhlasím. To se mi zdá 
mnohem přínosnější než nálepkování.  

Tak uvidíme, zda i pan Jaroslav Kubera bude zařazen mezi trolly. Osobně si přeji, aby dokázal otupit 
hroty. Pomohlo by to mírumilovným elfům i trollům. Řádění radikálů bychom se tak mohli vyhnout.   

Aktuálně k Vánocům a do nového roku přeji všem elfům, trollům a jiným bytostem, aby našli cestu 
k vzájemnému respektu a tím otupili hroty nenávisti. 

 

Ptákoviny 

 

Půl litru pravdy 

S pravdou se to nemá přehánět, protože někdy pravda bolí a je těžká tak, že se nedá ani unést. Ale na 
druhou stranu se nemá s pravdou šetřit a člověk má být pravdomluvný. 

Ono se to nakonec vyplatí. Lež má nejen krátké nohy, ale ty konstrukce a výmysly, často nesmyslné a 
budící pochyby, je těžké udržet aspoň trochu pravděpodobné a důvěryhodné. Takže když mluvím 
pravdu, jsem k sobě upřímný, ušetřím si vymýšlení lživých konstrukcí. 

Někdy pravdu (nemilosrdnou) raději skryjeme a vyřkneme milosrdnou lež. Toto dilema prožívají 
najmě lékaři a příbuzní, když mají sdělit těžce nemocnému člověku diagnózu.  

Když lékař řekne „zbývá Vám tak půl roku života“, je to jako by vyřkl rozsudek smrti. Lékař je autorita 
a pacient si tak naprogramuje svou mysl, že lékařem vyřčenou předpověď vyplní. Lékař má vždy 
pravdu. Pravda, někoho to vyburcuje k tomu, že bude žít a žije. Vytvoří si program mysli, kašlu na 
lékařovu pravdu, chci žít a budu žít! A tak se v některých případech stane zázrak. Pravdou asi je, že 
většinou ne.    

MUDr. Hnízdil (tuším) napsal příběh o tom, že syn matce zatajil, že má rakovinu a řekl, že je 
v pořádku a prodloužil ji tak život asi o 12 let. Přitom lékař tvrdil, ať se připraví na nejhorší, tak do 
roka. Takže se to na druhou stranu s pravdou asi moc přehánět nemá.  



A proč tu takhle filozofuju o pravdě? Protože ji zrovna piju plnými doušky. Měl jsem náročný den, tak 
jsem si rozdělal víno, a jak jistě každý ví: ve víně je pravda. Toho půl litru pravdy v pohodě zvládnu, 
možná i víc. Protože jsem odlil decku manželce, tak z té sedmičky těch šest decáků mohu dát.  

Tuhle pravdu v pohodě zvládám, aniž by mi z ní bylo nějak špatně. Naopak, dobře je mi z takovéhle 
radostné, povzbuzující pravdy. 

Tak na pravdu a hlavně na zdraví! 

 

Jak kálet na placatý kámen? 

Názvem se snažím respektovat kodex blogera, zkrátka nemohu to hned vybalit vulgárně. Jde o takové 
zvláštní rčení, které vyjadřuje něco úplně jiného. 

Tak vám někdo řekne: „sereš na mě, jak na placatej kámen!“ Asi se hned začnete vymlouvat, že jste 
opravdu nemohl ani zvednout telefon, moc práce, už nejste nejmladší a zapomínáte, že jo. Stydíte se 
za to, že jste se na bližního vykašlali, nepoctili ho ani svou návštěvou, ani mu nezavolali. Tak se 
omluvíte. 

Až později vás to rčení zaujme. Proč se to vyjadřuje takhle, to je jako to příslovečné anglické „to není 
šálek tvého čaje“, což znamená „do toho ti nic není“ a tam také vůbec nejde o čaj. Podobně v tomto 
českém rčení nejde o placatej kámen.  

Jinak doslovně jsem to tedy nezkoušel. Člověk civilizovaný obvykle vyhledá mísu, či kadibudku a když 
není zbytí, tak se snaží ukrýt a vykonat svou potřebu ve křoví a nějakej placatej kámen je mu 
ukradenej. Takže přeneseně na něj „sere“, jenže doslova to asi nikdo nikdy nezkusil.  

Jasně, mohl bych být průkopník, najít někde u vody placatej kámen a místo házení žabičky se o to 
pokusit. Ale asi by mi to k ničemu nebylo. 

Při vyprázdnění nastane pocit úlevy, naopak, když někdo vám sdělí výše uvedenou (nekorektní) větu, 
pak vás zasáhne šíp výčitky a nejspíš budete reagovat na pocit provinění: „ano, máš pravdu, čas 
(aspoň na telefon) jsem si udělat mohl“. Jenže „pozdě bycha honit“ a hned by se dalo přejít na to, kdo 
nebo co je „bych“ a proč ho vůbec máme honit. Ale na to už se fakt zvysoka vykašlu. 

A co říct závěrem autorovi tohoto blogu? „Tak na tohle, ti autore, sere Bílej Tesák“. 

 

Jednoduché řešení existuje 

Filosofové, komentátoři, politologové, sociologové, mediální analytici, právníci, ekonomové, vědci, 
zkrátka ti vysoce vzdělaní muži (a s nimi samozřejmě i ženy) hledají složité odpovědi na složité otázky.  

Svět je tak složitý, že je složité ho nejen vykládat, ale pochopit ho dokáže málokdo a měnit jen ti 
povolaní. Když pak z těch myšlenkových výšin na chvíli slezou, náhodou si mohou všimnout, že ti 
hloupější jim nerozumí a mají rádi jednoduchá řešení.  

Přece hřebík si zatluču sám. To je jednoduché řešení! Nepotřebuji být certifikovaným zatloukačem 
hřebíku. Kupodivu k této činnosti nepotřebuju mít poradce, hlídače kvality, evropskou normu, 
právníka, psycholožku či genderovou specialistku. Nemusím ani žádat o dotaci a ani pořádat 
transparentní výběrové řízení. 

Tak složitou věc jako zatlučení hřebíku, vidím jednoduše. Stačí mi kladívko, hřebík, místo kam ho 
mám zatlouct, a když jsem nešikovný, raději si vyndám lékárničku.  

Tak jednoduše řešíme zatlučení hřebíku my, venkovští balíci. 

A dokonce jsme vymysleli i další jednoduché řešení velkého, složitého a vleklého problému. Jak 
jednoduché, že. Níže to máte černé na bílém. 



 

 

 

PS: dnes je nejen Velikonoční neděle, ale také 1. Apríla a tak se provokace hodí. Fotit skleněnou výplň 
dveří, do kterých se opírá slunce a odráží okolí, neumím. Tak se za tu nepovedenou fotku omlouvám.  

 

Kandidátem na ujo vtipkára roku 2018 je… 

… pan Jakub Janda z Think tanku „Evropské hodnoty“. Ten se údajně školil v Americe a pochlubil se, 
že proti „ruským dezinformačním webům“ se bude bojovat novou zbraní, českým černým humorem. 

Skvělá zpráva. Za břicho se popadám, když jsem se dozvěděl, že nějaký Američan má školit Čechy jak 
používat černý cynický humor. Už to samo o sobě je nejlepší vtip.  

Možná, kdyby byl školitelem Robert Fulghum, tak by to nějaký humorný výsledek přinést mohlo. Ale 
jestliže nebyl, tak o tom pochybuju.  

Dovolím si i pochybovat, že dotyčný pan Jakub Janda má smysl pro humor. Kdykoliv jsem narazil na 
nějaké jeho vyjádření, dělalo to na mě dojem, že to myslí naprosto vážně. Ale možná je skvělý herec a 
já špatný pozorovatel. Takže se mohu mýlit.  

Navíc ho sleduji opravdu jen mimochodem, snad pouze, když se mi tzv. „zjeví“ před očima v televizi 
nebo na internetu. Obvykle hledám něco jiného, co bych si rád přečetl, např. rozhovor, nebo nějaký 
názor spisovatele Vlastimila Vondrušky a hle tu na mne vyjukne Jakub Janda s neuvěřitelnou 
upoutávkou k černému humoru. A tak jsem se podíval.  

Nejsem si jistý, zda ho někdy v budoucnu jako humoristu dokážu zachytit, ale pokud se tak stane, 
jsem zvědav, zda jeho humoru porozumím a zda se při tom budu smát. Šance tu rozhodně je. Takový 
smích, jaký dokázal vyvolat Felix Holzmann, to nejspíš nebude.  

Ale estrádu Miloše Jakeše zvanou „Kůl v plotě“ by to připomenout mohlo. Přestože si myslím, že i 
tato laťka je poměrně vysoko.  

Nechám se překvapit, někteří lidé v překvapování druhých dosahují naprostého mistrovství. Třeba se 
to povede i onomu (od teď humornému) „evropskému hodnostáři“. 

 



 

Pěna dne 

Mám na mysli tu opravdovou pěnu. Pěnu na holení. To se takhle člověk holí, dokonce se oholí a 
najednou…. 

Něco tu syčí. A to už tu jednou bylo. Zase „hrnečku vař“ a tentokrát toho bylo víc. Tak nevím, zda 
příště místo k tetě nezajít raději ke strejdovi a zdali to vzít Diplomaticky, či na to jít od Adama. Nebo 
že by snad jedině francouzský strýček Gillette nevypěnil?  

Že se mi to stane jednou, fajn. To mohla být náhoda. Ale podruhé to je snad schválnost, anebo taky 
zázrak. Kdo to takhle má?  

Tak štětku ještě mám, jen nevím, kde a zda vůbec prodávají tu originální krabičku s Barbusem, nebo 
jak se to jmenovalo. Nebo přejdu na nějaké gely, ale to je také v té tlakové lahvičce. Nebo mi prostě 
někdo tam nahoře sděluje „nehol se!“ Nejspíš to bude vtipálek. Nakonec proč by měl být Bůh suchar 
a neužíval si kanadský žertík při mém holení?  

Opakovaný vtip přestává být vtipem. Ovšem to platí u nás u lidí. Pro Boha to může být opravdu boží 
zábava.  

Pro mne to bylo prve překvapení, teď jsem se i zasmál, přiznávám. Jo, a vzpomněl jsem si na vtip:  

Job vzhlíží k nebi a ptá se vyčítavě „proč mi to děláš, Pane?“ Bůh vykoukne z obláčku a říká: „já ti ani 
nevím, ale nějak mne sereš“  

 

Pýcha hnidopicha  

Tak se probírám zákony, co potřebuji, a říkám si, zda je nenapsal nějaký hnidopich. A pak se 
zamyslím, co vlastně hnidopich znamená. 

Zase takové krásné české slůvko. Dle tetičky Wiki je to člověk, který neváhá kritizovat za maličkosti 
a  který přikládá nepřiměřenou váhu detailům. 

Docela to zavání takovou složeninou ze dvou slov: "hnida" a "píchat". Hnidopich se tedy rýpe v 
něčem, co za to nestojí (hnida). Přičemž hnida je vajíčko známého parazita – vši.  

Hnidopich je člověk, co píchá do vší(ho), tedy ten, co se příliš zabývá nepodstatnými detaily. 
Vzhledem k tomu, že „ďábel se skrývá v detailech“, dokáže hnidopich svým hnidopišstvím přímo 
ďábelsky otrávit své okolí. 

Říkám si, že geniální tvůrci s talentem od boha, museli mít smysl pro detail (podobně jako hnidopiši), 
ale na rozdíl od nich měli dar detailem podpořit harmonicky ladící celek. To mi přímo čiší z děl 
takových mistrů jako např. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti, W.A. Mozart a další. 

Takovými hnidopichy mi připadají mnozí advokáti, byrokrati, nebo třeba literární kritici. Ti, co žádné 
dílo nestvořili, ale za to ho dokáží perfektně odborně zkritizovat. Hnidopiši dobře vědí, co druzí 
udělali špatně a vždy dokáží tu „hůl na psa“ najít. Ihned uvidí třísku v oku protivníka, ale nevšimnou si 
trámu v oku svém. Tak bych viděl hnidopicha, co na ničem nenechá nit suchou. 

Také jsou hnidopiši (a samozřejmě i hnidopichové), co se hledají v textech gramatické chyby. Někdy 
chybu přehlédnu, v textech svých i jiných a většinou je přecházím, přesto jsem jednu hnidopišskou 
úchylku u sebe našel. Nesnáším nesprávné „aby jste“ a „aby jsme“ , přičemž netrvám na spisovném 
„abychom“, ale používám rád i hovorové „abysme“, to je totiž jako „abyste“ správně.  

A když jsme u té gramatiky, je slovo „hnidopych“ jen gramatickou chybou? Podobně jako u pychu 
lesního či polního by to mohlo znamenat krádež hnid, teda jakože by někdo kradl vajíčka všem, 
správně vším. 

https://cs.wiktionary.org/wiki/%C4%8Dlov%C4%9Bk
https://cs.wiktionary.org/wiki/kter%C3%BD
https://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%A1hat
https://cs.wiktionary.org/wiki/kritizovat
https://cs.wiktionary.org/wiki/za
https://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=mali%C4%8Dkost&action=edit&redlink=1
https://cs.wiktionary.org/wiki/kter%C3%BD
https://cs.wiktionary.org/wiki/p%C5%99ikl%C3%A1dat
https://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=nep%C5%99im%C4%9B%C5%99en%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%A1ha
https://cs.wiktionary.org/wiki/detail


 

Sexuální Stachanovci 

Člověk je nejen ušlechtilý tvor s těmi nejlepšími představami o sobě, ale též příslušník živočišné říše, a 
tak jeho součástí jsou i ty nízké pudy. 

Nejsem ani katolický kněz, ani asketa a tak občas se zabývám i tím nízkým pudem sexuálním. Ono 
zapuďte pud, když jste denně v plavkách a na koupališti. Samozřejmě na veřejnosti pud potlačíte, ale 
v soukromí si řeknete, že by bylo lepší ho uspokojit.  

„Mám na tebe chuť“ sdělím kódované přání manželce a ona hned kontruje „to překročíme naší 
normu“. „Na dovolené si to můžeme dovolit“, odvětím a hned přidám větu, která nás oba odbourá: 
„stejně už nejsme žádní sexuální Stachanovci“. Po vysmání se, následuje rozbor řečeného. Mladí už 
Stachanovce stejně neznají a obávám se, že ti ještě mladší možná nebudou znát ani sex.  

Můžeme na to usuzovat z novinových (a internetových) článků či titulků, ať už se píše o mnoha 
pohlavích, antinatalistech, japonských robotkách, odkládání sexu či rovnou asexualitě, apod. To jsou 
smutné vyhlídky, sexuologové asi vymřou a nahradí je sex-koučové.  

Naštěstí nemusím všem blbostem, co se píšou, věřit. A když se rozhlédnu kolem sebe, tak věřím, že 
sex má budoucnost a že příp. nějací noví Stachanovci skončí na smetišti dějin. Mám na mysli takové 
ty snaživce (Stachanovce), co zapomněli na sex a humor, ti ať klidně vyhynou. Myslím, že lidi se bez 
nich docela obejdou. 

Jo, a ještě k té normě, když je nízký základ, jde ji hravě překročit o 100 %. Tím nemyslím „jednou 
v roce na Vánoce“, tak hluboko jsme (s pokročilým věkem) neklesli a tuto minimální mez 
překračujeme nejmíň 50 krát.    

 

Tak jsem si ho olíznul (zezadu)  

Po dlouhém čase jsem posílal dopis. Potřebuji si koupit v trafice známku. Vejdu tam a potkám 
známou. 

„Ahoj, koupím si známku za třináct .... asi už bude dražší. Tak tu nejlevnější, co máš na obyčejný 
dopis.“ 

„Za devatenáct! Už když jsem odcházela z pošty, tak za třináct nebyla. Ještě něco jiného?“ 

„Ne, díky, potřebuji jen tu známku“. Dostanu známku, zaplatím, rozloučím se a vyjdu z trafiky ven. Na 
ulici se podívám na známku. Je tam nějaká hlava, asi nějakého známého panáka. Vzhledem k výročí 
pražského jara by to mohl být i Dubček.  

Bez brýlí se pokouším zaostřit a zjišťuji, že to je Miloš Zeman. Co nadělám, je to jen známka na dopis. 
Olíznu zezadu obrázek prezidenta za 19,- Kč a nalepím ho na nadepsanou obálku s dopisem. Pak ho 
hodím do schránky a pošlu do Pardubic.  

Tak jsem se poprvé osobně setkal s prezidentem, a dokonce jsem ho zezadu olíznul. Naštěstí to byla 
jen poštovní známka. Že bych ho potkal osobně, nepředpokládám. A kdyby? Tak určitě bych ho 
neolíznul, asi jen pozdravil a šel dál.  

Nemusím poslouchat jeho moudra, pronesená na setkání s občany, ale zrovna tak nemusím mávat 
červenými trenýrkami. Je ve volbách zvoleným prezidentem, to respektuji, ale jinak je mi celkem 
volný. 

Známka s prezidentem je taková naše tradice. A lízal jsem i Husáka, Havla a Klause. 

 

 



 

Teleblbís 

Richard Genzer, Michal Suchánek, Josef Carda a Veronika Žilková byli svého času reprezentanty 
vysílání Tele Tele. Hráli si na takovou svou televizi, parodovali zprávy, reklamy, reportáže, televizní 
pořady. 

Občas jsem zhlédl, občas se i zasmál. Snad nejvíc jsem si oblíbil jejich parodii pořadu pro nejmenší 
děti „Teletubbies“, v jejich verzi teleblbís.  

Lidé jsou dnes z té televize asi skutečně zblblí. Mají k dispozici programů, co nikdy předtím neměli, 
televizory rozměrů až stěny v obýváku a mnohá další přídavná (a možnosti rozšiřující) zařízení. Vysílá 
se digitálně (DVBT), dokonce i v HD rozlišení, programová nabídka se realizuje v multiplexech, ale 
stále jde o kmitočty a kanály.  

Jenže digitální vysílání už je zastaralé, a tak se přechází na DVBT2. Koncem příštího roku se začne 
vypínat, nyní už jsou vypnuty a převedeny programy ČT v HD. Jsou lidé tzv. prvního sledu, to jsou ti 
pionýři pokroku (vždy připraveni), co hned kupují nové televize a požadují naladění antény, což 
v případě rodinného domu je čistě jejich problém, ale u společného bydlení jde o společnou anténu a 
o to se musí postarat vlastník a správce domu.  

Z osobního hlediska mě to moc nezajímá, nejraději bych televizi neměl, ale protože má žena 
k takovému rozhodnutí ještě nedospěla, a protože chci žít s manželkou, tak tu televizi strpím, stejně 
se na ni dívat nemusím. Ale pracovně mě to zajímat musí, tak se snažím získávat zkušenosti, ptát se, 
informovat se o něčem, co je pro mne „španělskou vesnicí“. Kde se vzalo tohle úsloví, že to, o čem nic 
nevíme, nazýváme ausgerechnet španělskou vesnicí?  

Většina lidí v mém okolí se sice na ten televizní přechod ptá, ale většina je zatím v klidu a nic neřeší. 
Zatím to funguje. Osobně sem také patřím, počkal bych, ale pokusil bych se vyhnout té zoufalé vlně 
na poslední chvíli, tak typicky české.  

Co je vůbec za tím přechodem, za tou modernizací? Cítím v tom hlavně kšeft, potřebu prodat nové 
televize. Jsem zvědav, kdy se prodej rozjede, zda už proběhla či ještě ani nezačala první vlna, a zda 
vůbec budeme národem konzumních teleblbís (bez televize není života), nebo už televize nebudou 
hrát takovou roli. Už by neměly, aspoň u mládeže ne (ti mají své mobily a you tube). A nám starším, 
co už mají toho televizního zblbnutí sice dost, ale ještě v něm budou nějakou dobu pokračovat, bude 
stačit setop box.  

Možná, že tvorové zvaní teleblbís pomalu míří k vyhynutí. Pro další generace budou směšní tak jako 
hopkající Genzer, Suchánek, Carda a Žilková v kostýmech Teletubbies. 

 

Umí muži zacházet s automatickou pračkou? 

Opraváři praček asi ano, ale takoví ti běžní muži, co ženám i pomáhají, jak umí, třeba zametou, 
vyluxují, umyjí nádobí, v případě nouze i uvaří, umí „automaticky“ vyprat? 

Napadlo mne to, když měl kamarád ženu v nemocnici a staral se o domácnost, a tak jsme si povídali, 
jakej je to doma záhul pro chlapa, když žena není či nemůže nic dělat. Postěžoval si, že všechno je 
dobrý, jen s tou pračkou neumí a špinavý prádlo se hromadí a nevoní. 

Díky rekonstrukci koupelny jsme na tom byli stejně, až na to, že po připojení pračky se má žena vrhla 
na zdolávání kopců prádla okamžitě. Já s tou automatkou taky neumím. Tedy s nápovědou jsem 
schopen, vím, že musím zapnout šňůru do zásuvky, pustit vodu, vím, kam mám dát prádlo a prášek, 
umím zavřít buben a pračku. A pak to přijde: který knoflík mám zmáčknout a otočit, co nastavit, aby 
pračka prala tak, jak má.  



Pak nastává činnost cvičeného opičáka, kterému musí žena říkat, co má mačkat či otáčet. Tak to 
jednou nějak zvládnu, ale že bych si to pro příště pamatoval, to nehrozí. 

Jo, bývaly doby, kdy jsem pral. To jsme ovšem automatickou pračku neměli, měli jsme pračku 
manuální a k tomu ždímačku. Docela mi to šlo. Na naše Romo z Fulneku padá prach někde ve sklepě, 
ale tady bylo praní jednoduché, určitě bych si vzpomněl. Pravda, bylo to fyzické cvičení, ale je to asi 
jako sekat trávu kosou a sekačkou.  

Zacházet s automatkou se naučila dcera, jenže ta už z domova zmizela, resp. už nás jen navštěvuje, je 
u nás jen hlášená. Ale aspoň mám koho povolat v případě, že by žena nebyla delší dobu doma. 
Oprašovat starou „romku“ se mi opravdu nechce. Pro strážce politické korektnosti uvádím, že se 
jedná o pračku, tak mne nemusí hned obviňovat z rasismu. 

Ale aby si aspoň trochu užili a mohli mi přílípnout aspoň nálepku sexistického prasátečka, tak jeden 
starý vtip. 

Pračky Tatramat nejdou na odbyt, chtělo by to nějakou reklamu, podobně jako tu italskou, kde 
polonahá dívčina se opírá o pračku, řka: „na sex chvilku najdu si, peru v pračce Zanussi“. Tak soudruzi 
přijdou s podobnou reklamou, oblíbení čsl. herci, též polonazí a ona povídá: „trkať pójdem milý 
bratku, až mi kúpiš tatramatku!“ 

 

Prezidentem sám sobě 

V době vrcholného boje o úřad prezidenta ČR jsem si uvědomil, že každý jsme „prezidentem“ 
především sami sobě.  

Tak jako prezident se i já prezentuji v práci, doma, ve společnosti, venku na ulici. Sám sobě jsem 
vrchním velitelem branných sil. Sám si velím a sám jsem připraven k případnému boji jako ten 
poslední pěšák. Při sobě nosím jedinou osobní zbraň: svou paži, zakončenou rukou, kterou mohu 
nabídnout k podání, ale mohu ji i uzavřít v pěst a v případě nutnosti udeřit.  

Mám jazyk, s nímž se mohu vymluvit, omluvit, ale i domluvit a také nohy, díky nimž mohu odejít, příp. 
se pokusit utéct. Mohu nabídnout i srdce na dlani, najmě tomu, kdo si to zaslouží. 

Mám dokonce dvě základny „zbraní hromadného ničení“, nacházejí se na zahradě a na chatě. 
Disponuji tu pilami, sekyrami, motykou, lopatou či krumpáčem. Na chatě se najdou i poněkud 
sofistikovanější zbraně jako např. DTK-SD, čili dlouhý tlustý klacek – středního doletu. 

Jako každý prezident má premiéra, mám ho i já. Tedy já mám premiérku. Připadá mi to pohodlnější. 
Je dokonce i manažerkou kuchyně a dohlíží na věci vnější i vnitřní. Je zároveň i první dámou, ale 
zvládá i funkci kuchařky, pokojské a milenky. Ministerstvo financi máme rozdělené, jeden se stará o 
příjmy, druhý o výdaje. Je zajímavé, že i u nás mandatorní výdaje neustále rostou.  

Bohužel nemáme výběrčího daní, a protože jsme malá jednotka, musí se prezident a premiérka co 
otáčet, aby zabezpečili pohodlný chod domácnosti. Každý holt na sebe musí navlíknout více funkcí, 
aby se to vše dalo přežít. 

Ale zase na druhou stranu nám do toho nikdo nekafrá a volby jsme zrušili. Za to si svobodně volíme 
role, které zrovna chceme hrát. Někdy sice některé role hrát ani nechceme, ale musíme. To už je úděl 
nejen prezidenta, ale především člověka.  

Mojí oblíbenou rolí je role gaučového povaleče, ta se nejlíp hraje, když na sebe moje premiérka 
vezme roli ministryně zahraničí a odcestuje jednat do blízkého či vzdálenějšího okolí (v každém 
případě za hranice domova). Když je doma a to v roli premiérky či drába, nastupuji do role pracovníka 
úklidové firmy.  

Tak bez ohledu na to, kdo se stane skutečným a jediným prezidentem země, si žiju svobodně a 
odpovědně svůj život. A když chci, můžu si i na toho prezidenta zahrát. 



Má to ještě další výhodu, kdybych se náhodou jako prezident na své další podřízené role příliš 
povyšoval, dostanu přes držku, resp. sám si dám přes držku. Ale kolikrát je lepší si toho nabubřelého 
prezidenta ve mně nevšímat, nebo se začít smát.  

Smích je nakonec má nejlepší zbraň, umí všechny (až na některé výjimky) „oddělat“. 

 

Média a sociální sítě 

 

Koukám, že jsem se nějak vyřadil 

Myslím, z té virtuální společnosti. Třeba mi chodí méně soukromých emailů, mé jméno je však 
součástí pár hromadných skupin a tak dostávám i tyto maily, ačkoliv v těch skupinách nejsem příliš 
aktivní, byť jsem se v minulosti nějakých aktivit účastnil. 

V sociálních sítích aktivní nejsem, byť svůj zvláštní fejsbůčkový profil mám. Zvláštní je především tím, 
že se na něm často nevyskytuju a sdílím ho se svou ženou. Ta hlavní událost, proč jsem na něj kývnul 
a založil si ho, už pominula a upřímně řečeno, jsem jím na rozdíl od blogu nebyl nijak nadšen. 

Na můj vkus je takový formalistický, nemůžete si do nastavených rubrik napsat, co chcete, musíte 
použít to, co se Vám nabízí. Také tam vložené informace dlouho nevydrží, není nic staršího než zpráva 
vložená včera. Takže když se tam podíváte jednou za týden či dva, jste prostě mimo. 

Jo, radši budu mimoň, než být s FB spojen „pupeční šňůrou“ a to téměř nepřetržitě. To mne ani 
trochu neláká, a tak komunikovat se mnou pomocí tohoto média příliš nelze. Za to postaru, emailem, 
telefonem či osobně, to jde. 

Virtuálně jsem jen tady na blogu a „pěstuju si“ webové stránky. Tam se taky trochu učím a podobně 
jako tady dávám prostor své duši. Jen na těch stránkách je zkrátka širší záběr a také víc těch mých 
milovaných duší, co mám kolem sebe. 

Ale ta moje tam hraje prim. A s ní i mé ego, jak jinak. Oni totiž patří k sobě, vzájemně se doplňují a 
hlídají. Ze sociálních sítí jsem se sice vyřadil, ale za to na svých webovkách a tady na blogu jsem se 
pro změnu vyřádil. 

A řádit budu dál, jenom už ne tak často, jako dřív. Realizace mých přání a cílů je teď trochu jinde. 

 

Sociální sítě nejsou šálek mého čaje 

Přitom společnost mám docela rád. Setkávám se s lidmi při práci, jsou to kolegyně v kanceláři a lidé, 
kteří nás navštěvují, volají, i nám spílají či žádají o pomoc.  

A my se snažíme vyřešit jejich problémy. I s pomocí šikovných dalších lidí, kteří umí to či ono. Takže si 
lidí docela užívám, a proto občas jsem i rád sám, nejlépe v přírodě.  

Pak mám kolem sebe rodinu, kamarády, sousedy. Všechny znám osobně. Ve virtuálním prostředí, 
třeba na blogu, se setkávám s lidmi neznámými, ale ti, co si nějak „voní“ se snaží setkat i osobně a 
vždy, když jsem se takových setkání účastnil, zažil jsem příjemnou atmosféru. 

Sociálním sítím jsem se dlouho bránil, nezajímaly mne, přesto jsem se zde ocitl. Když člověka něco 
zajímá, tak to hledá, ptá se. Tady to bylo jinak. Nejdřív jsem vstoupil na linkedIn, přemluvil mne 
kolega. Vyplnil jsem nutný základ, využil pracovní email, začaly chodit nabídky na přátelství. 
Zapomněl jsem heslo a nějak se mi nechtělo ho s pomocí organizátora získat zpět či změnit. Zkrátka 
mne to neoslovilo. Tak jsem tuto síť ignoroval a s opuštěním práce jsem opustil i služební mail, takže 
jsem tam stejně nedostupný. Vyřešilo se to samo. 



Párkrát jsem tu psal o facebooku. Kdybych se mu víc věnoval, možná bych získal i víc čtenářů na 
blogu, mohl bych mít i víc virtuálních přátel. Dopadlo to tak, že tam mám „Karlštejňáky“ z prázdnin 
s Brontosaurem, kde jsme na FB vstoupili, abychom se slezli po 30 letech a zdá se, že jen malá část 
z nás je s FB srostlá. Pak tam mám rodinu a pár přátel, co znám a co se s nimi s větší 
pravděpodobností potkám častěji naživo než v prostředí FB. Navíc se o svůj profil dělím se svou ženou 
a FB to „nechápe“, nedovolil nám dát mezi naše křestní jména spojku „a“. 

Do telefonu facebook nechci, v práci na to nemám čas a ikdybych náhodou měl, tak na něj stejně 
nepůjdu. A doma na něj zpravidla nemám chuť, ikdyž mám puštěný počítač. Občas tam sice 
zabrousím, prohlídnu si, někdy mne i něco zaujme, ale zpravidla je tam víc věcí, co mne ani 
nezajímají. Opravdu mi stačí blog a email. A navíc (pro radost) mám webovky. 

Restauraci navštěvuji proto, že mám chuť, hlad a žízeň, nebo chci změnu, společnost. Rozhodně si 
tam nechodím fotit jídlo a dělat selfie a pak to na FB sdílet. Zkrátka to nedělám, protože mne to 
nebaví a pokud vím, není to žádná zákonná povinnost. 

FB přátelé mne zvou na akce (události), většinou je prošvihnu a většinou mne ani nezajímají. Můžou 
zavolat či napsat email. Také se tam pořád někomu gratuluje, protože velmi často má někdo z přátel 
a přátel přátel narozeniny. Jo, občas i popřeju, když to zrovna neprošvihnu. 

Možná to vyznívá tak, že něco proti FB mám. Tak nemám. Jen ho ke svému žití nepotřebuji. A proč to 
tedy vůbec píšu? To snad ani nevím sám? Přiznávám se tím k „nenormálnosti“ a poskytuji šanci těm, 
kteří marně usilují o FB přátelství se mnou a náhodou mne tady objeví, že se dozvědí, že nejsem 
arogantní ignorant, který je odmítá zařadit mezi své přátele.  

Jsem jen ignorant facebooku. Vlastně něco proti němu mám, považuji ho za zloděje, zloděje času a 
jakousi „syntetickou náhražku“ vztahů, kamarádství. Přátele a kamarády, které znám, mám stejně na 
svém neveřejném seznamu zařazeny už dávno. A to se týká i těch známých (osobně neznámých) 
diskutérů na blogu. Ano, využil jsem dobrých služeb FB, ale nenechávám se „zotročit“. Při mé 
frekvenci návštěv to ani nejde.  

A kromě toho je fb poslední dobou nějakej divnej. Asi není divu, když je to globální korporace, která 
má své globálně korporátní manýry. 

Ten virtuální svět funguje jako svět sociálních skupin, které spolu vytváří tzv. sociální bubliny a lidé 
v nich se utvrzují ve svých názorech a postojích. Tím se k sobě přitahují „spřízněné duše“ a ty si pak 
vykreslují a vytvářejí svou „zkreslenou“ realitu. A protože jim internet a sociální sítě obzvlášť nabízejí 
to „jejich“, vnímají, že je jich hodně. Je to zkreslené a v zásadě platí to, že „realit“ je tolik, co skupin, 
resp. lidí. 

To je to, když jdou dva spolu po stejné cestě a každý pak bude popisovat jiné zážitky.    

 

Čtyři dny off-line 

Vypnul jsem na pár dní virtuální svět a žil chvíli bez všudypřítomného „matrixu“. Pak jsem přijel 
domů, televizi ze setrvačnosti večer ani nezapnul a ráno navštívil matku. 

„Tak co, už se dohodli?“, ptá se matka. „Kdo, co?“ chvíli nechápu a pak mi to dojde. „Jo, Ty myslíš, 
jestli už upekli tu vládu? Tak to nevím, nesleduji to. Tuhle hru už nehraju“. 

„Vždycky jsi byl informovanej a uměls to vysvětlit. Co si o tom myslíš?“, ptá se seniorka a tak chtě 
nechtě s úsměvem rozvíjím své „politické školení“.  

„Především je to hra, a protože ji Babiš chce hrát, chce být tím premiérem, tak to bez něj nepůjde. Je 
houževnatej, umanutej a jde tvrdě za svým cílem. Navíc se dokáže přizpůsobit měnícím se 
podmínkám. Je především kšeftař“, pouštím se do diskuse. „Nejde o to, jestli se nám to líbí nebo ne. 
Ale ostatní jsou proti němu vyčpělí, působí jak obehrané desky a myslím si, že jsou ze hry.  



Socani si teď ještě chvilku to divadlo zahrají, bude na ně víc vidět, a kdo ví, zda se k nim voliči vrátí. 
ODS taky působí neslaně nemastně a s tímhle se těžko vrátí někam k 20 procentům podpory. Zkrátka 
to s tím programem „Antibabiš“ podělali“.  

„S tím Fialou to moc nevyhráli“, doplní mne matka a já přitakám. „Možná by mohli zabodovat 
s mladým Klausem, ale těžko říct, je to posunuté už jinam. Už mne to nebaví, je to stejně jen hra, 
taková hra „o trůny“ a i ten Babiš se na trůnu dlouho neudrží, přijde čas, kdy ho to přestane bavit, 
nebo ho smetou dějiny (či voliči) na to pověstné smetiště dějin, howgh, přepněme na jinej kanál, 
mami, prosím“. 

A tak pak už klábosíme o nás, o chatě, o počasí, jak jsme se měli a co se nám událo, kdo koho 
navštívil, kdo volal, co bylo k jídlu a tak. Prostě o těch věcech, co jsou mnohem důležitější, než nějaké 
sestavování koaliční vlády v Česku. 

 

Zavřete oči, odcházím ... 

... nepotěším ty, kteří by rádi, abych z tohoto blogoprostoru odešel a zároveň nezarmoutím ty, kteří 
mne zde (aspoň občas) vyhledají. Známou filmovou hláškou z úst Oldřicha Nového jsem se rozhodl 
ukončit jeden nenaplněný vztah. 

Je to náš vzájemný vztah s facebookem. Zkrátka jsem v něm nenašel zalíbení. Nějak jsme si nesedli. 
Navíc to byl takový divný vztah, protože jsem se do něj nehrnul, nelákalo mne to. 

Jsem bytostný heterosexuál a tak mne facebook, který je mužského rodu spíše odpuzoval. Jenže když 
se přeloží do češtiny jako ksichtokniha, rázem změní pohlaví, tedy je ženského rodu. To už mi 
vyhovuje. Stejně je to dnes s těmi pohlavími zamotané a určovat ho u věcí je naprosto od věci. Když 
se dva milují na pohlaví přece nezáleží. 

Nakonec jsem se nechal ukecat a začal jsem s ním koketovat. Nebylo to snadné, okoukávání trvalo 
dost dlouho. Říkal jsem si, co si to zase vymýšlí, proč se mne takto ptá, co mi zase vnucuje, furt 
nějaké přátelé, co ani neznám, ale co jsou zase přáteli mých přátel.  

V pravou chvíli mi posloužil. Opravdu dobře. Nějak to s ním šlo líp. Má zásluhu na dvou akcích, s jeho 
pomocí jsme se domlouvali s dcerou, když byla v Kambodži a také jsme uspořádali vzpomínkovou akci 
po třiceti letech. Kvůli tomu jsem si s ním začal. Jó, to jsme si tenkrát doslova užívali vášeň. Byli jsme 
v kontaktu tak obden.  

Jenže pak se svět vrátil zase do svých kolejí, občas jsme se spojili, to zas jó, ale pak mne začal nudit. 
Frekvence kontaktu se omezila na pár chvilek nejprve týdně, pak stačila chvilka za 14 dní, za měsíc. 

Ani ta trojka nám nevyšla, když se k nám přidala má žena a já ji nabídl spoluúčast na mém 
facebookovém profilu. Ikdyž do toho vztahu přinesla manželka určité oživení a trávila s facebookem 
více času, což při mé frekvenci opravdu nebyl problém. 

Zkrátka nám to partnerství nevydrželo. Uznávám, že moji vinou. Zanedbával jsem ho, flákal jsem to. 
Nepřitahoval mě. Došlo to tak daleko, že když jsem se dal s někým do řeči (tzv. ksichtem v ksicht), 
který mi tvrdil, že to jsem musel vidět na našem facebooku, nevěděl jsem, která bije.  

Nezajímá mne, nedojímá, nevyhledávám ho, je mi ukradený. Tak proč tam stále straším a dávám 
lidem naději k tomu, aby mne žádali o přátelství a objevovali mě tam? Nechci v nikom vzbuzovat 
naději, že by právě FB mohl být komunikační kanál mezi námi.  

V podstatě to není možné, moje strana nepřijímá, alespoň ne tak, jak je druhá strana zvyklá. Ale 
myslím si, že si toho všimli. A mezi námi, kanály zapáchají. I na tom facebooku to nějak páchne.  

Někdo se v tom rochní, ale mě to nevoní. Tak je čas udělat facebooku pá pá. Milí přátelé a 
nemilovaný facebooku, zavřete oči, odcházím.... 



PS: ještě jsem ho sice úplně nevypnul, tj. nezrušil profil, ale už dlouho ho nezapínám... Čas tohoto 
odcházení věnuji své ženě, která se mezitím rozhodne, zda odejde se mnou, nebo to s ním zkusí 
samostatně. 

 

Osobní výlevy 

 

Upřímně: už nechci být pokrytcem 

Jsou lidé, najmě v politice, kteří mají funkcí víc než japonská kalkulačka. I já jsem ve svém životě 
vykonával řadu funkcí, jednak ty, co souvisely s mým zaměstnáním, a jednak ty druhé. 

To jsou funkce, za něž jsem nedostával nic a mohl z nich mít jen dobrý pocit. Pocit užitečnosti. Pak se 
stane najednou něco, že ten pocit užitečnosti ztratíte, už to, co jste dříve považoval za užitečné, Vám 
přestane dávat smysl. Prozřete, a řeknete si, že už „užitečného idiota“ dělat nechcete. Pokud byste 
pokračoval dál jenom kvůli lidem, cítíte, že jdete proti sobě, stáváte se pokrytcem a začínáte ničit sám 
sebe. Tam, kde jste ztratil motivaci a nečiní Vám to radost, je lepší nepůsobit. 

Co se to stalo? Je to vaše vnitřní proměna, něco uvnitř Vám „říká“ takhle už ne. Tohle k životu 
nepotřebuješ a budeš-li to dělat jen z povinnosti, bude narůstat tvůj odpor a dostaneš se pod tlak a 
tělo se ozve, může Ti vypovědět službu.  

A tak se rozhodnete, že s něčím, co jste dělali dříve rádi a byli na to i svým způsobem hrdí, skončíte. 
Už víte, že pro Vás není důležité, co si o tom kdo myslí, zda Vás považují za „zrádce“ či „sobce“. Jen 
nechcete nést odpovědnost za přání a touhy někoho jiného. A tak v tom kolektivu ustoupíte a 
vytvoříte prostor pro to, aby ten, kdo touží realizovat své plány, které s Vámi nesouzní, za ně i převzal 
odpovědnost. To už ale závisí na něm, ne na Vás.  

Přichází úleva a vědomí, že takto ušetřenou energii můžete věnovat tomu, co Vám činí radost a dává 
smysl. Od určité věci jste se tím osvobodil.  

Pak přijde na řadu jiné úskalí. Nakonec souhlasíte s kandidaturou do Zastupitelstva města. Původně 
to odmítnete, ale pak uzavřete kompromis. Ano, podpořím Tě a ostatní kandidáty tím, že se ocitnu na 
kandidátce. Ale chci na tzv. „nevolitelné“ místo, tj. do druhé poloviny pořadí.  

Mám své práce dost, dává mi smysl a chci ji vykonávat odpovědně a poctivě. Nechci nabalovat další 
funkce, nicméně chci, aby to v městečku dále klapalo i v nově zvoleném Zastupitelstvu. Aby zde 
působila vstřícná atmosféra a společná energie, která město posouvá dopředu. Aby se nesklouzlo do 
nějakých žabomyších válek, které by tu energii odebraly.  

Celkem je mi jedno, zda budu zvolen, či nikoliv. Nevím, jak to voliči pojmou. Mohou si myslet cokoliv. 
Jen tak namátkou dále uvádím několik příkladů: 

„Nedávno se stal předsedou byťáku a teď se zase někam hrne? Potřebujeme, aby dělal svou práci na 
bytovém družstvu, a tak ho volit nebudeme. Je až desátý, znamená to, že se rozešel s lídrem? Ne, já 
slyšela, že sám ustoupil, že kandidovat nechtěl, z jeho strany jde prý jen o symbolickou podporu“.  

Nemám ambici a touhu po moci, k funkcím jsem obvykle přišel tak, že jsem neřekl ne. Vždy šlo o 
funkce, o které nebyl zájem, takže jsem o ně nemusel bojovat, stačilo souhlasit. Proto jsem na žádné 
z nich nelpěl a ani na té současné funkci „předsedy“ nelpím, ikdyž je pravda, že mne teď živí. Může se 
stát cokoliv. 

Tak uvidím, co život přinese. Obvykle je to velký srandista a často přináší věci, které si ani 
nedovedeme představit. Obzvlášť, když netlačíme na pilu, se dějí věci.  

 

 



Prohra, která nemrzí ...   

...  a je v jistém smyslu výhrou.  Kandidatura do Zastupitelstva malého města je vlastně projevením 
zájmu o věci veřejné v lokalitě, kde máte šanci věci trochu ovlivnit.  

Což samozřejmě ovlivníte už tím, že vhodíte lístek do volební urny. Když kandidujete, souhlasíte s tím, 
že můžete být zvolen, byť je ta šance jen teoretická. Ale u nás se v minulosti stalo (a ne jednou), že se 
dostal poslední kandidát a ne první.  

A jak jsem s výsledkem spokojen? Pokud odmyslím úspěch-neúspěch volebního uskupení, jehož jsem 
byl členem, kdy jsme obhájili počet dvou mandátů z minula, tak celkové zastupitelstvo se výrazně 
nemění. Minulý vítěz (ODS) si pohoršil o jeden mandát, o jeden také přišla sociální demokracie a tyto 
mandáty získalo ANO. Složení zastupitelstva se příliš nemění, tak cca z jedné pětiny a to považuji za 
úspěch, neboť cca ze dvou třetin tam jsou lidé, které jsem si tam i přál. 

A já osobně? Chtěl jsem jen podpořit kamarády a dostat se tam jsem ani netoužil, tak jsem se svým 
osobním úspěchem ani nepočítal. Už jsem si roli být zastupitelem vyzkoušel.  

Nedostal jsem se, tak nebudu mít zabrán volný čas dalším schůzováním navíc. A to je dobrá cena (pro 
mne). Zastupitelstvo bude sice o mne ochuzeno, ale je tam dost jiných kvalitních lidí a na ně se mohu 
obracet s problémy a náměty nadále jako občan. 

Život píše paradoxy a přináší nečekané změny a proměny. Časem se proměnil i můj přístup 
k politickým stranám. Na centrální úrovni k tomu přispěly informace z médií, na lokální zkušenosti 
s místními politiky. Tj. stejnou stranu jsem nemohl na centrální úrovni vystát, zatímco na lokální jsem 
ji volil, resp. vždy mi nabídla nejvíc (dle mého soudu) nejkvalitnějších lidí. 

Tak jsem dostal v roce 2010 nabídku ke kandidatuře za TOP-09 a na čelné místě. Dostal jsem se do 
místního Zastupitelstva. Tehdejší nová naděje celostátní a následně i místní politiky tenkrát zazářila. 
Jenže třeba na naší místní úrovni se TOPka začala brzy hádat. Hoši, co to zakládali, byli povětšinou 
přistěhovalci a v místě jen nocovali, až na předsedu, který celý projekt rozjel a poskládal celou místní 
kandidátku. Oslovil hlavně místní, které znal. Záhy začaly spory mezi předsedou (co v zastupitelstvu 
spolu s dvěma nezávislými byl) a členskou základnou, čítající asi šest lidí, kteří se do zastupitelstva 
nedostali. 

Spory vyvrcholily odchodem předsedy, který pak přestoupil do STANu. V následujících volbách 2014 
jsem opět stál po boku kamaráda předsedy a kandidoval za STAN (ale už jsem se nedostal). Totéž 
letos, jen jsem se nechal upozadit. Zajímavé je, že minule jsem se nedostal z 2. místa a skončil jsem 
jako 2. náhradník, letos jsem se z 10. místa stal 1. náhradníkem. Takže v zásadě úspěch. 

Možná se ptáte, jak to, že bloger vystupující jako „antikavárník“ (či přinejmenším svými názory 
„kavárnu“ provokující) kandiduje za „kavárenskou“ stranu? Jednak tyto nálepky stoprocentně neplatí, 
a jednak tady na maloměstě, kde si vidíme do talíře, to tak nehrotíme. Ono sehnat lidi, co se nechají 
vyfotit na „obludárium“, které pak po městě nějaký čas visí, jednoduché není. 

Faktem je, že některé zvyklosti a zkušenosti, přenášené z Prahy do maloměstského prostředí, zde 
nefungují, vč. těch, které by to zde zlepšily. Např. lepší restaurace nebo kavárna, kam se v Praze 
musíte objednat dlouho dopředu, zde moc dlouho nevydrží, nebo se po nějakém čase zhorší jejich 
úroveň. 

V této souvislosti určitého nepochopení mezi starousedlíky (a usazenými náplavami) a čerstvějšími 
(ještě neusazenými) náplavami z Prahy mě napadlo žertovné populistické heslo. Řekl jsem ho jen 
předsedovi, když jsem obdržel email končící přáním ať zvítězíme. Nakonec jsme byli třetí ze šesti, ale 
mezi třetím a čtvrtým byl rozdíl setiny procenta a ani ne půl procenta od nás dvou byli pátí. Na 
mandáty jsme dopadli stejně jako minule, když jsme tenkrát byli pátí ze sedmi. 

Řekl jsem předsedovi, že k vítězství by to chtělo nějaké úderné heslo jako např. „Stop migraci pražské 
kavárny do Benátek“. Jako vtip bylo heslo oceněno a samozřejmě nevyužito. 



Spadl jsem na zadek  

To se celkem lehce přihodí. Ráno mrzlo, v poledne to roztálo, ale ne všechno. A tak si mé nohy, 
v době, kdy jsem jim nevěnoval pozornost, stouply na led a krásně po něm sjely. 

Chtěl jsem zamávat kamarádce, paní učitelce ze školky, která byla s dětmi na procházce a já šel na 
oběd. Ani nakonec neviděla můj držkopád, v daném případě zadkopád.  

Hlavou jsem naštěstí do chodníku neťukl tak, abych na jasné polední obloze viděl hvězdičky, ale zadek 
jako takový „polštář“ to odnesl a nějaký čas to bude bolet. Ale přebolí to, přežiju. 

Kdo může za to, že jsem spadl na zadek? Led na chodníku. Nabízí se otázka čí je chodník a kdo se o 
něj stará? Nejpravděpodobnější odpověď je město, tedy městský úřad. Už dávno jsem se odnaučil 
hledat viníka, takové hledání by mě mohlo dovést až k americkému brouku (dříve) či ruskému 
medvědu (nyní). On se totiž viník najde vždy. A téměř vždy ten, co za to vlastně ani nemůže. 

Vždyť za to, že jsem upadl na zadek, si mohu sám. Nevěnoval jsem pozornost své chůzi, stačilo se 
podívat na zem a ledu se vyhnout.  

Nejen já jsem spadl na zadek, údajně na zadek spadne v příštím roce naše ekonomika a nejspíš docela 
brzy i naše celá slavná civilizace. A asi to taky bude bolet a asi to také přežijme.  

Občas spadnout na zadek není na škodu, připomene nám to, že se máme vrátit k řešení přízemních 
problémů a činností. Že si máme všímat přítomnosti a být bdělí, tj. duchem přítomní tomu co děláme, 
žijeme. A že ty vznešené myšlenky, přání, cíle, co se vznáší ve snových oblacích, mohou počkat.   

Když člověk spadne na zadek a ještě si mírně ťukne o zem hlavou, tak se mu rozsvítí.  Jak jednoduchá 
je cesta k osvícení. Stačí padnout na zadek.  

 

Zpovykaný Čecháček Ticháček 

Tak jsem zas jednou zpovykal (rozmazlil) svou duši. Jak jinak než tak nějak po česku. A navíc mám být 
na co hrdý. Tedy spíš na někoho. 

Na lidi. V sobotu 12. května jsem se účastnil župního sletu, který se konal v našem městečku. Ne jako 
cvičenec, ale jako pořadatel a z velké části i vděčný divák. Který sledoval i svou ženu, jak válí s obručí. 
Do rytmu hudby Mandrage ve skladbě Siluety. Skladby byly skvělé a zlákalo mě jet se podívat i do 
Prahy. Byla to radost ze cvičení, z pohybu a rytmu, co se přenášela i na nás na diváky. 

Dalším zpovykáním byl zážitek hudební. Vzal jsem matku na koncert a spolu s ní si to užil. Hrálo trio 
mladých hudebníků na nástroje klavír, klarinet a violoncello. Skvěle jim to ladilo. Předvedli skladby B. 
Martinů, R. Schumanna, F. Liszta, F. Chopina a závěr patřil rozverné hravé symfonii L. van Beethovena 
pro všechny tři nástroje. Mladíci hráli fantasticky a ta jejich radost z hudby přímo tryskala mezi 
diváky. Navíc každou skladbu představili upřímným a vtipným komentářem. Prostě zážitek.  

Tak jsem si divácky užil dvě akce a teď je řada na mně. V sobotu budu naopak já zprostředkovatelem 
zážitku zpovykaným dětem. Máme tradiční pohádkový les. Tentokrát si s ženou hrajem na dědka 
s bábou, co tahaj mohutnou řípu. 

Ale ještě večer předtím zahajuje Klub Loděnice sezonu koncertem Michala Hrůzy. Tak jsme se 
rozhodli, že se jím taky necháme zpovykat. Nakonec i burani mohou být zpovykaní, aby těm 
Pražákům nezáviděli.  

 

 

 

 



Podobenství o kompostu 

Člověk je savec, nejbližší příbuzní jsou mu primáti, lidoopi. Člověk se opírá o kostru, má svaly, aby se 
mohl hýbat, pak má důležité orgány a tkáně, tekutiny jako krev, aby vůbec byl schopen života.  

Má velké množství buněk, mikroorganismů, iontů. Je složen z molekul, atomů a dalších částic. 
Elektron je nejen hmotná částice, ale zároveň i vlnění, vibrace. Lze se na sebe tak podívat jako na 
organizovaný shluk atomů, jako na energii, vibraci.  

Být člověkem znamená i být dokonalým biologickým systémem, který pracuje v zásadě automaticky. 
Navíc je vybaven myšlením, darem jazyka, ale i instinkty a intuicí. Činností vědomou (až uvědomělou) 
a také činností nevědomou, či podvědomou. 

Dovolím si přirovnat člověka ke kompostu. Pokud vrším kompost, na povrch ukládám biologické 
odpadní produkty, takže na povrchu to bude nejspíš zapáchat. V každém případě to nevypadá příliš 
vábně. 

Pokud se vydám kompostem, který je již několik let starý, směrem dolů, je to mnohem lepší. Dole se 
mi vytvořil humus. Organická hmota plná potřebných živin, kterou obohatím svou půdu (zem), abych 
tam mohl něco zasít, a to nakonec sklidit. Cyklus zahrady, cyklus přírody.    

Člověk také může být podoben kompostu. Na povrchu nic moc, možná až nevábný, ale čím půjdeme 
hlouběji, objevíme více či méně skrytý poklad. Dobré srdce, dobrou duši. Naši předci tomu říkali, že 
zdání klame. Na první (povrchní) pohled člověče nedej, jako u kompostu, jehož kvality se skrývají 
hluboko uvnitř. 

Říká se, že současná společnost je založena na povrchnosti, povrchní lidé, povrchní společnost. Kdo 
dnes má u domu na zahradě kompost? Spíš najdeme popelnici na bioodpad, pečlivě zastřižený 
trávník, okrasnou zahradu, parkovací betonovou plochu, bazén.  

Na povrchu nádhera. K tomu na povrchu krásný, úžasný človíček, jako vystřižený z life-stylového 
magazínu. Jenže naši předci znali i „na vrch huj, vespod fuj“. 

Jo, kompostuju, jednou za čas shrnu povrchní vrstvu, zaryju hlouběji a vydoluju „poklad“, kvalitní 
humus a ten pak použiju na záhony.  

Jistě, mohl bych zajet do hobby marketu pro „balený humus“ a ušetřit si práci, trochu zápachu a mít 
vše povrchově nádherné. To by mě ale nebavilo. Tak raději zaměstnávám všechnu tu drobnou havěť, 
která v kompostu žije a vytváří z nevábné odpadní hmoty ten kvalitní humus.  

Pak ho vezmu do ruky, promnu, přičichnu a většinou už krásně voní. Příroda zkrátka umí i zápach 
proměnit ve vůni. Jen na to potřebuje čas a prostor a trpělivého zahradníka. 

Dívejme se pod povrch věcí a objevíme „poklady“. A nesuďme člověka povrchně, vždyť prý v každém 
člověku je hluboko uvnitř světélko, plamínek. Jen se u některých k němu těžko dostává a nedá se 
snadno zažehnout.  

Ono, když nás omámí ten povrchní jas a lesk, tak se hlouběji ani nedostaneme. V pohádce „Sůl nad 
zlato“, dcera Maruška říká otci králi, že ho má ráda jako sůl. Dovolím si to parafrázovat. Mám rád lidi 
jako kompost.      

 

Úsměv na tváři oči rozzáří 

Mám jedno velké přání, aby tento rok se naše země začala proměňovat na zemi úsměvů. Předávejme 
si úsměvy, nic to nestojí a bude nám líp. Humor je kořením života. 

A nezajistí nám to nově zvolený prezident. Ale my sami musíme přiložit ruku k dílu. Pokud cestuji po 
Česku, vidím mnohé, co mí spoluobčané dokázali a co nám po sobě zanechali naši předkové. Vtiskli to 
nejen do krajiny svých domovů, ale třeba i do svých děl uměleckých.  



Když tohle pochopíme a začneme od základů budovat zemi úsměvů, bude nám opravdu líp. Na duši i 
na těle, tedy jak psychicky, tak fyzicky. Zkusme si předávat úsměvy, pozdravy laskavého srdce. Vím, 
někdy není k úsměvu důvod, někdy i vybrečet či vyvztekat se, je třeba. Meky Žbirka zpívá, že „co bolí, 
to přebolí“ a stejné je to i se vztekem, nechme ho projít. S úsměvem a smíchem nás bude postupně 
opouštět.  

Tak až si toho prezidenta zvolíme, klidně si zanadávejte, či poplačte nebo se i (neslušně) zasmějte, jak 
jste to druhé straně nandali. Ale pak nechte veškeré negativní pocity, jako křivdu, nespravedlnost, 
vinu, zášť, nenávist zkrátka blbou náladu odejít a s úsměvem se vrhněte do života. Do vašeho života, 
života dle vašich představ a přání, bez vnucování svého stylu jiným. Každý ať si žije, jak umí, či neumí.  

Ten, kdo se bere příliš vážně, neumí se od srdce zasmát a jen kolem sebe šíří nenávist, pohrdání a 
povýšenou aroganci, škodí především sám sobě. Zdánlivě samozřejmě ubližuje druhým. A kdo bude 
prezidentem, v tom osobním životě až takovou roli nehraje.  

Je to jen trochu důležité pro tu hru, kterou politici hrají se svými občany a pro tu hru, co se nazývá 
mezinárodní politika, kde se hrají především mocenské hry a soupeří zde zájmy velmocí. Naše 
zemička se v tomto musí nějak umět pohybovat a výhodou menší země by měla být především 
pružnost a přizpůsobivost.  

Je to podobné jako u každého člověka, ten, kdo se umí přizpůsobit, reagovat pružně a ještě 
s humorem, nadhledem, se určitě cítí líp. A nemusí být ani tak bohatý. Možná to působí i naopak, 
mám-li dostatek a nemám příliš velký nadbytek (dokonce na více životů), jsem spokojenější, protože 
se o ty miliardy bát nemusím, že jo.  

A kdo má být prezident? Ať si každý, kdo chce, si zkusí vybrat. Přiznávám, že favorita nemám. Resp. 
největší Čech Jára Cimrman nekandiduje a ten druhý, o kterém jsem uvažoval (Tonda Blaník) zas 
nestihl odevzdat podpisy. Jak řekl svému týmu: „zku.vili jste to, do pr.ele!“ A tak bude jen film. 
Doufám, že bude. Škoda, že Tonda Blaník nebude moct plnit svůj volební program „korupce pro 
všechny“, čímž by jednou provždy v této zemi skončil boj s korupcí. 

Tak přispějme k tomu, abychom z naší země, kdysi nevzkvétající, kdysi vytunelované a spálené, 
vytvořili zemi úsměvů, zemi, kde vládne legrace a kde zítra znamená „dobrá nálada“.  

 


