
Tiché(ho) glosy 
snad vás zaujmou a pobaví 

O zdraví a lékařích 

Přivodit si infarkt či žaludeční vředy z politiků je nesmírně hloupé. Přesto je takových hlupáků hodně. 

Civilizace, která zavedla civilizační choroby, je sama chorobná. 

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

Strach a stres jsou nejlepší kamarádi nemoci a utrpení. Radost, smích, láska, pohyb a pobyt v přírodě 
jsou nejlepší kamarádi života a zdraví. 

Čím více prášků, menší imunita, čím méně pohybu, menší imunita, čím více jídla (a nezdravého), tím 
menší imunita, čím více strachu, tím menší imunita, čím méně smíchu, tím menší imunita. Platí nepřímá 
úměra, tzn., že imunitu naopak posílíme tím, že to budeme dělat přesně naopak. 

Je třeba se vrátit k pacientům, neboť hrozí, že by se po dobu mé nepřítomnosti mohli uzdravit. Tato 
slova vložil autor pokračování Jirotkova Saturnina M. Macek do úst doktora Vlacha. A ještě tam uvádí, že 
lékařská ordinace je jediné místo, kde může lékař požádat ženu, aby se svlékla a ještě dostane 
zaplaceno. (citováno téměř přesně, ale z důvodu místa trochu volněji, než je v textu knihy) 

Aktivita prospívá lidskému zdraví, aktivismus mu naopak škodí. Následování idey vede k činu. 
Následování ideologie vede k zaslepenosti. 

 

O byrokracii 

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

Vychází zvůle z vůle? Nad tím přemýšlí jen vůl (tedy já) 

Nejefektivnější řešení problému je nalezení příčiny a její odstranění. Hrozí, že problém bude vyřešen 
trvale a nelze na něm dál vydělávat. Z tohoto hlediska je naopak efektivní trvale řešit důsledky, aniž 
bychom našli a odstranili příčinu. 

Kde je hranice hlouposti? Asi v nekonečnu.  

Komunisté měli demokracii lidovou a praktikovali diktaturu proletariátu. My máme demokracii liberální 
a praktikuje se diktatura globálních korporací, politických neziskovek a byrokratického aparátu. U nás je 
to ještě okořeněno zvláštní odnoží - demokracií firemní. 

Vládci jsou dvojího druhu.Ti egoističtí se snaží vás svázat, omezit svobodu, manipulovat vámi. Ti 
duchaplní se snaží spravovat svěřené území ve prospěch lidí, kteří zde žijí. Ti první se vyskytují převážně 
v administrativních centrech v metropolích, ty druhé najdete spíše v malých městech a vsích. 

Kde je zjednodušení úředních záležitostí? Třeba se mluvilo o tom, když se někdo ve lhůtě nevyjádří, bude 
se to brát jako souhlas. Platí to? Nejspíš ne, je to stále a ta samá buzerace, ne-li šikana. Proč se z toho 
vytratila lidskost i tam, kde dříve byla? Strach, kontrola, manipulace. Oficiálně se tomu říká legislativa. 

Byrokracie dokáže zavést lecjaký nesmysl, ale už ho neumí zrušit. 



Lidskost je s byrokracií neslučitelná. Potkat na úřadě člověka (a ne robota) je čím dál vzácnější. Ve 
větších administrativních centrech anonymních velkoměst jde doslova o zázrak. V malých obcích je to 
naštěstí ještě o lidskosti, vždyť se tam potkávají sousedé. 

Posedlost dokonalostí a kontrolou je asi nejlepší cesta do hrobu, v lepším případě do blázince. 

Hloupost kvete. Kdyby jen kvetla, ona i plodí: hlupáky. 

 

O právu a právnících  

Jsem vesel a zdráv, vyhýbám se doktorům práv 

Většina lidí porušuje zákony nevědomě. Podvodníci vědomě. 

Právníci si myslí, že bez nich by nebyla spravedlnost, já si myslím, že bez nich by nebylo bezpráví. 

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

Zákony nejsou pro lidi. Kdyby byly, bylo by jich málo a byly by srozumitelné. Zákony tu jsou pro instituce, 
úředníky, právníky a lobbisty. Instituce z nich odvozují svoji existenci, úředníci, právníci a lobbisté svůj 
byznys. 

Zákony a předpisy jsou dvojího druhu. Ty první jsou hloupé. A ty druhé taky škodí. 

Ďábel se skrývá v detailech. Jak se tedy vyhnout ďáblu? Jednoduše, detaily neřešit. 

 

O společenském systému 

Televize, auto, mobilní telefon. Výdobytky naší civilizace, ale také její možní hrobaři a novodobé metly 
lidstva.  

Společenský systém, který dokáže vyprodukovat na dva miliony právních předpisů, a který si myslí, že je 
ten nejlepší na světě, není vzorem vysoké inteligence, ale spíš demence. 

Zápal pro věc je lepší než zápal plic. Lidé zapálení pro věc lidstvo posouvají. Ale někdy mu škodí, záleží 
totiž co je tou věcí. 

Systém vyžaduje otázky a odpovědi typu ano-ne (systém je uzavřený). Otevření lidé se ptají, proč a jak? 
Na to systém odpovědět neumí. Resp. naučil se odpovídat proč něco nejde udělat. Když potkáte člověka, 
který vymyslí, jak to udělat, máte štěstí. 

Idioty převlečené za chytráky zvládne nejlíp chytrák převlečený za idiota. 

Máme ten konzum zažraný pod kůží. Aby Češi neutráceli, když je stát pomocí DVBT2 nutí kupovat nové 
televize či aspoň set-top-boxy. Navíc ten skřehotavý zelený Alzák je všudypřítomný. 

Poté, co zmizel státní znak z reprezentačních dresů hokejistů, národní barvy z dresů fotbalistů, zmizel 
znak Sokola ze sokolské známky. Místo Mánesovy originální grafiky názvu Sokol, trochu bezduché 
(marketingové) heslo "jsem sokol". Jako bychom byli nenápadně "odnárodňováni" 

Boj s korupcí kupodivu korupci neporáží, ale vytváří ještě větší. Trochu je to zamlženo dotacemi, které se 
tváří, že korupci nevytváří. 

Jak dlouho nás budou ovládat chamtiví zbabělci? Dokud si to necháme líbit. Otázka zní jak na ně? Nasadil 
bych oblíbenou a vyzkoušenou cestu smějících se bestií. Humor, ignorance 

Máme hafo televizí a televizních programů. V podstatě se dají shrnout do těchto hlavních: TV Strach, TV 
Propagace, TV Trapárna a TV Nostalgie. Existují ještě vedlejší televize: Příroda, Umění, Sport 



Při boji s virem virus neporazíme, leda tak sami sebe. Nepotřebujeme opraváře starého systému, ale 
vizionáře nového systému. Ale kde ho hledat a najít? Sami v sobě. Nicméně vždy se někdo u nás našel, 
např. ve Stadicích Přemysl Oráč, v Poděbradech král Jiřík a v moravském ječmeni král Ječmínek. 

Pozor na nabídku velkého dobra. To svého času nabízeli např. Hitler, Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao. 
Spisovatel E.M. Remarque prohlásil: "Ti, kteří slibují ráj na zemi, vytvářejí peklo". Přesto je možné ráj na 
Zemi tvořit, ze srdce, laskavou tvorbou, pokorou, soucitem a žít vlastní realitu, která tomu odpovídá. Ale 
na tom nejprve musí zapracovat každý sám, ani ten největší šiřitel dobra to nezařídí, spíš naopak. A 
historie to potvrdila. 

Otázka k volbám: je lepší protřelý lotr bez idejí, nebo ideologický aktivista s náruživostí svazáka?  Lotr 
sice krade, ale nejspíš vás nechá na pokoji. Aktivista možná nekrade, ale na pokoji vás nenechá.  

Na jedné straně zoufalá kadeřnice, na druhé sedřená zdravotní sestra, a na třetí vysmátý úředník na 
home office. To nám přinesly opatření proti covidu-19: zoufalství, přepracování, frustraci, strach, vztek, 
chaos. To je "hezké" nadělení. Na druhé straně nedůvěru v systém (režim) a posílení důvěry v sebe a 
třeba zodpovědnosti za své zdraví (otužování, cvičení, zdravý životní styl), posilování psychické odolnosti, 
soudržnosti v rodinách, hledání cest k větší soběstačnosti a nezávislosti, odvahu k obraně svobody slova. 
A v tom je ta naděje. 

Mám raději řád a jednoduchá pravidla, nemám moc rád chaos. Ale protože pravidla jsou příliš složitá, 
řád je spíše neřádem či zlořádem, tak mi ten chaos ani nevadí. Naopak, chápu ho jako nutnou podmínku 
k proměně zlořádu zase v řád a zjednodušení pravidel. 

Pokud se na truchlohru (nejen) české vlády dokážete dívat jako na božskou komedii je vám dobře. 

Dnešní svět je charakterizován nepředvídatelností a nejistotou 

Žijeme ve společenském systému, kde mnohé věci odporují zdravému rozumu. Ale to už nestačí, něco se 
už vymyká i rozumu nemocnému. 

 

O životě 

Život předpisům a normám vždy uteče. To jim ale nebrání v tom, aby se nesnažili ho dohnat a 
předehnat. Život přidušený nesmyslnými pravidly sotva lapá po dechu. Proto se snaží dostat tam, kde se 
může volně nadechnout 

Je lepší být zavalen prací, než být zavalen např. v dole.  

Být zalezlý v "díře" (bytu, kanceláři) je sice bezpečné, protože známé, ale není to pro život to nejlepší. Je 
třeba občas vylézt ven, na vzduch, do jiného prostředí. Ono to ofoukne, někdy to i nějaké rány uštědří, 
ale mnohé se dozvíte a naučíte. Buďme často venku a do své "díry" se vracejme. 

Strach je nejhorší kuchař, ten vám navaří neuvěřitelné věci, hlavně děs a hrůzu. 

Nejvíc straší ten, kdo se nejvíc bojí. 

Padají nejen sochy (hulvátství), ale i modly, třeba ekonomický růst. Modlou je i to, že vše vyřešíme 
starými osvědčenými postupy, zákazy, příkazy, strašením a manipulací. Chráníme život strachem ze 
smrti? Naopak, tím život zabíjíme. 

Život je jako houpačka, jednou seš dole, jednou nahoře. Když je někdo nahoře dlouho, bojí se, že se 
jednou ocitne dole, jednak se nahoru tlačí další, a jednak ti, kteří tu houpačku dole zatěžují, mohou 
odejít a také postupně odcházejí. 

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

 

 



Filozofická a jiná moudra  

Někdo se bojí, aby nešlápl do houna, a přitom nevidí v jakých sjačkách se brodí 

Nedorozumění je snadné, porozumění je těžší. Při pochopení jako by se rozsvítilo. 

Dva zákeřní zabijáci, kterých se nebojíme: auto a mobil. Jsou nebezpeční v rukách šílenců nebo umí 
udělat z některých lidí šílence? 

Vděčnost je asi základem lidskosti. Vděk za pomoc (v nouzi) zahřeje. Snažím se být vděčný a používat ta 
dvě kouzelná slůvka vřelosti otvírající lidská srdce: "děkuji" a "prosím" 

Až bude "in" nebýt "in", bude opravdu líp.  

Stáří není podmínkou moudrosti, stejně jako VŠ titul nevypovídá nic o inteligenci, o té emoční a sociální 
už vůbec.  

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

"Nemusím, já už ho vidím" s Vánoci vstoupilo na televizní obrazovky. Je to hezké, když se taková reklama 
připomíná a patří k Vánocům jako pohádky. Škoda jen, že už nehrají "Bóbika". Ale to by dnes asi politicky 
korektně neprošlo (týrání zvířátek a pro-čínská propagace). Ale bylo to sákra vtipný! 

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

Obyvatel Prahy je Pražan. Pražák je diagnóza. 

Rozběhne se svět trochu jinak? K větší skromnosti, pokoře a lásce, harmonii. A že média přestanou mít 
takovou roli. Změnili jsme se vnitřně? 

Koronavirus nás zastavil, abychom přemýšleli. Co jsme vymysleli? Celkem nic. Asi nic nového, takže nás 
čeká asi návrat do starého "normálna". Ach jo. Přírodo, asi budeš muset přitvrdit. 

"Kdo nejde s námi, jde jinudy", toť heslo tolerantních lidí, kteří mají rádi mnohobarevnost života. To 
známé: "kdo nejde s námi, jde proti nám" je naopak heslem netolerantních zaslepenců, fanatiků 

Na podzim dusna nebývají, ale společensky je celkově dusno. Díky drsným vládním opatřením se dusíme 
v rouškách, to by se dalo přežít celkem v pohodě (tedy jde jen o trochu nepohodlí), ale ta dusná 
atmosféra by se dala krájet. A to ještě nenastoupily dusivé podzimní a zimní inverze. 

Co takhle šípkový čaj a další využití šípku. To by mohlo pomoci, určitě neuškodí. A vy v čele, co jen 
škodíte a ničemu nepomáháte, jděte k šípku! 

Soucit není podpora sebelítosti. Pomoc je podepření, podání ruky, ale není to převzetí odpovědnosti. 

Do hospody bez peněz nelez! To je staré moudro, nové heslo vychází z pandemické situace: do hospody 
nelez s mobilem, ať tě nevyčmuchá vládní PES. 

 

Trochu o přírodě 

Pořád s něčím bojujeme a pořád se něčeho bojíme. Přestaňme bojovat a bát se. A pomozme přírodě, 
spolupracujme s ní. Začněme s přírodě blízkou krajinotvorbou, remízky, odstranění meliorací, mokřady, 
strouhy, tůně, zelené střechy, výsadba zeleně. Potřebujeme udržet vodu v krajině, k tomu potřebujeme 
přírodě blízké zemědělství a lesnictví. Poučme se z toho, jak to dělá sama příroda. Změně klimatu se 
můžeme jen přizpůsobit, asi tu bude míň lesů, možná více savan a stepí, ale neurychlujme vznik pouští. 

Voda si cestu vždy najde. Na rozdíl od lidí. Ti častěji bloudí. 

Člověk je zvíře. Nevěříte? Klaníme se zlatému teleti, žijeme jak prasata v žitě, člověk člověku vlkem, 
modlíme se k beránkovi, chováme se jako hňupi, makáme jak koně, líní jsme jak valaši, chytří jsme jak 
volové, chceme sílu býka a sexuální výkonnost hřebce.  



Může být dusno i za mrazu? Příroda to neumí. Pokud nepočítáme mráz na Sibiři a zároveň horko v 
Austrálii (to je sice v jednom okamžiku, ale ne na jednom místě). Ale lidi to zvládají dokonale. Umí dusno 
vytvořit kdykoliv a kdekoliv. 

Když se člověk dočte, že obce nechtějí další krabice u dálnic, a přesto se plánují a zabírá se další plocha 
orné půdy či přírody, je to k naštvaní. A možná víc je člověk naštvaný na ty ekologické neziskovky. Jak to, 
že nevyvíjejí nějaký nátlak? 

 

Trochu osobně 

Můj osobní lockdown: žádné zprávy!!! Proč? Protože jde o šíření pandemie strachu. Situace je jistě 
vážná, ale díky strachu stává se zoufalou. Protože zoufalci straší lidi, aby se sami zoufalci stali. Proto 
dejte lockdown zprávám. 

Když vím, že nikoho nezajímám, jsem svobodný. Protože se nemusím před nikým klanět, nikoho se bát, 
nemusím říkat to, co chce někdo slyšet. To je svoboda. 

Aprílové žertíky nějak vyšly z módy. Přestáváme se smát a bavit? Tak to naštěstí není. Jen už se 
přestávám bavit těmi, kteří se berou moc vážně. Už mi nejsou ani k smíchu, a to je vážné. 

Trvanlivost manželství je nepřímo úměrná nákladům na svatbu (PS: výjimky z pravidla jistě existují) 

Pokud si myslím, že jsem nejchytřejší a všichni ostatní jsou pitomci, pak ten největší pitomec se na mě 
dívá, podívám-li se do zrcadla. 

Jsem pro změnu, změnu paradigmatu a transformaci lidské společnosti, především návratem k 
přirozenosti, vyváženosti, vše založeno na lásce a vzájemném respektu, optimismu, humoru a smíchu. 
Ovšem nechci změnu á la Soros. 

 

O mobilech a smart věcech 

Cituji z Petra Robejška o chytrých mobilech, s nimž někteří i spí: "považují ho za svého služebníka, rádce 
a intimního přítele a nechápou, že je to jejich dealer, fízl a pasák." Já jsem to pochopil ačkoliv, nebo 
naopak právě proto, že mám "blbej" mobil - bez apek, fejsu, netu, slouží mi k volání a SMS 

Nový mladý člověk dokáže to, co my staří ne. Zemře hlady pod jabloní plnou jablek zahleděn do svého 
nejmodernějšího nejchytřejšího mobilu. 

Hrozí nám bezdotykový a sterilní svět. Jsem zvědav, jak to bude s dotykovými telefony? Až uvidím 
mladíka, jak se dotýká mobilu ve sterilních rukavicích, tomu se snad nebudu moct ani smát.  

Nejsem hloupý, abych chtěl chytrou domácnost. Sice nemusíte na nic myslet, ale mohou vás hacknout. 

Jsme připraveni na povodně, epidemii, sucho, ... ale co když nás překvapí něco jiného? Co kdyby byly 
vypnuty internet, televize, mobily? Kolik lidí by to nepřežilo? 

 

 

 


