Únor bílý, pole sílí…
(únor 2017)
Měli jsem tu masopust,1 tradiční rozptýlení lidu. Pořadatelé slavnostních
průvodů veselých masek se předháněli v nabídkách akcí s občerstvením i bez.
Maškary všeho druhu se producírovaly po městech a vesnicích a byly zdrojem
bujarého veselí aktérů i přihlížejících. Některé maškary i mimo masopust.
Masopust je na rozdíl od importovaných amerických a anglosaských oslav
halloweenu alespoň náš, domácí. Na Moravě se slavil fašank. Že nevíte, co to je?
Po česku masopust. Ve fašankových průvodech křepčily maškary, tancovali
„fašančáři, pochovávali basu, bylo hodně zábavy a smíchu. I dobré jídlo
k zakousnutí, slivovička a víno k zapití. Nechyběly ani koblihy a boží milosti.
Moravský fašank má dlouholetou nepřetržitou kontinuitu a neopakovatelnou
atmosféru. Měli jste se jet podívat! Ale nepadlo o nich ani slovo, rozhlas
informoval jen o českém masopustu v Milevsku a ve skanzenu na Veselém kopci
u Hlinska. Už staří Římané měli své saturnálie na počest boha Saturna a
oslavovali od poloviny prosince slunovrat, převtělený do dnešních karnevalů,
masopustů a fašanků.
Demokracie byla po dlouhá léta spojována jen s Amerikou a tzv. západním
světem. O. Wilde však s humorem sobě vlastním viděl Ameriku a demokracii
takto: „Amerika je jediná země na světě, která ve svém vývoji od barbarství
k dekadenci přeskočila civilisaci“ 2 a „Demokracie je klacek na otloukání lidu
lidmi pro lidi“.3 Kam se to tedy vlastně v reakci na předchozí
východoevropocentrismus tak vehementně vracíme? Nedbáme na domácí
politické, náboženské a kulturní tradice a tak se demokracie změnila ve svůj
vlastní paskvil, v demokraturu. A proto je na čase, aby se svět, včetně Evropy,
začal bránit jak americkému, tak ruskému protekcionismu.
Americký úředník je povinen respektovat nařízení hlavy státu a
neuposlechnout nejvyššího šéfa se nevyplácí. Vyzkoušela si to ministryně
spravedlnosti USA S. Yates(ovou), kterou americký prezident D. Trump vyhodil
z funkce. Kritizovala a nesouhlasila s jeho nařízením o zákazu vstupu osob ze
sedmi arabských zemí na americkou půdu, které má zabránit šíření islámského
terorismu. Ten podporují i pašeráci zbraní do Íránu a Libye, které zatkla neapolská
protimafiánská policie v Římě, Salernu a Aquile. Trump však se svým výnosem o
imigrantech neuspěl. Postavil se proti němu americký Federální soud. Ale
americké ministerstvo spravedlnosti se proti jeho výroku odvolalo. Nicméně, jede
se dál a D. Trump už nachystal nový imigrační dekret. Obětí kontaktů s ruským
velvyslanectvím v USA se stal Trumpův hlavní bezpečnostní poradce M. Flynn,
který odstoupil z funkce a nahradil ho K. Kellogg. A výrobky módní značky
Trumpovy dcery Ivanky nejdou na odbyt. Doplatila na to Trumpova poradkyně K.
Conway(ová), která ji propagovala a teď čelí disciplinárnímu řízení za porušení
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etiky. Kdo se jakkoliv vymyká z šedivého průměru, je trnem v očích ostatním.
„Jen průměrní lidé nemají nepřátele.“4
Na Maltě se konal summit 28 nejvyšších evropských státních a vládních
představitelů, kteří jednali o imigraci a tzv. středomořské cestě. Na tzv. balkánské
cestě by se měla zlepšit obrana a ochrana hranic států, ležících na její trase, jak se
dohodli ministři obrany zainteresovaných zemí. Boje s Islámským státem v Sýrii a
Íráku pokračovaly, osvobozování islamisty okupovaných území postupovalo, ale
pomalu. Svět i nadále sužovaly atentáty, které byly dílem islamistů. Po vzoru
islamistů z Nice se stalo módou najíždět auty do pokojných občanů: Londýn, New
Orleans, Heidelberg. Nebyl to prý terorismus, ale zločin určitě. Francie žila
prezidentskými volbami. F. Fillon, M. Le Pen(ová) a E. Mascron. Tři kandidáti na
prezidentský post: umírněná pravice, krajní pravice a centrista. Někteří mají na
krku i soudy. Podle předvolebních průzkumů by měla prezidentské volby vyhrát
Marine Le Pen(ová) z krajní pravice, a to 1. i 2. kolo. A jak to dopadlo? Uvidíme.
Evropské političky, M. Le Pen(ová) a U. von der Leyen(ová), německá ministryně
obrany, se odmítaly při návštěvě muslimských zemí zahalovat. Dobře udělaly,
reprezentují přece suverénní země. Poláci uspořádali sbírku na řidiče, který
naboural vládní limuzínu polské premiérky B. Szydlové. Byl to prý záměr a
protest proti politice vládnoucí strany. Teď si mladý řidič může za vybrané peníze
koupit auta tři. Kdo bude jeho další obětí? Rusové a další země bývalého SSSR
budou kontrolovat z hlediska mravnosti dětské hračky. Některé prý ohrožují
zdravý sexuální vývoj dětí, jejich psychiku a mravní integritu. Zájmu „kontrolorů“
neuniknou ani panenky, obzvlášť si smlsnou na panence Barbie, a plyšáci. Ano,
vyšší princip mravní nade vše. Rusové milují vládu tvrdé ruky, a proto obdivují
Stalina, Brežněva a Putina. Není divu, tradice carismu je staletá a západní
demokracie ji jen tak nevymýtí. Jak pravil klasik: „Jen jedna věc je v Rusku
naprosto nemožná: Reforma!5 Mutti Merkel(ová), německá kancléřka, prý
nevěděla, že německé tajné služby špehovaly spojence. Proč se tak naivně diví?
Tajné a bezpečnostní služby jsou všude státem ve státě, ať vládne v zemi
kdokoliv. Jejich kontrola je jen zdáním. V březnu se místo J. Gaucka stane novým
prezidentem Německa sociální demokrat F.-W. Steinmeier, bývalý ministr
zahraničních věcí. Protesty Rumunů proti vládní garnituře, která chtěla nařízením
zachránit před vězením místní korupčníky z řad vysokých a vlivných politických
a podnikatelských kruhů, byly úspěšné. Premiér změny odvolal, dav však
požadoval také odstoupení vlády. Situaci uklidňoval i prezident. V Malajsii na
letišti zabili severokorejští agenti Kima Čong-nama, nevlastního bratra Kima
Čong-una, který žil v Číně v exilu. Prý to byl playboy, hráč a povaleč a dělal
KLDR ostudu. Ostrov Lesbos a turecké pobřeží postihlo zemětřesení a v New
Yorku zuřila sněhová bouře. Austrálie zabodovala. Její policie zabavila
v pobřežních vodách 1,5 t kokainu na plachetnici v hodnotě 6 miliard Kč a zatkla
6 osob. A v Barmě pašují drogy už i buddhističtí mniši, jednoho takového chytli.
Sklad metamfetaminu měl v klášteře. Cena zabavené drogy se vyšplhala k 200
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miliónu Kč. „Všichni, kteří hledají nebe na zemi, nacházejí i hrůzy pekla.“ 6 To
platí i pro syntetickou drogu (acetylfentanyl s vlastnostmi heroinu), která nově
zaplavila Evropu i ČR. Turecko propustilo dalších 4500 úředníků, celkem je jich
už 125 tisíc, a k tomu 40 tisíc nepohodlných zatčených. Jak bude po tomto
úřednickém „masakru“ orientální, do Evropy se deroucí Turecko fungovat? V
Hamburku uzavřeli letiště kvůli pepřovému spreji, jehož výparů se nadýchalo 68
osob. Nebyl to prý teroristický útok, ale jednalo se jen o zločin. Jako kdyby to
nebylo jedno! Východní Austrálii zachvátily ničivé požáry a v Kalifornii u města
Oroville se pomalu řítila největší americká přehrada a hrozila zaplavením území.
200 tisíc lidí opustilo domovy. Hráz se opravila, k nejhorší katastrofě nedošlo a
situace se stabilizovala. Teprve v únoru se evropský lid dověděl, že měřící
přístroje zaznamenaly koncem ledna zvýšenou radioaktivitu (izotop jódu 131) u
ruských hranic. Její zdroj je nejasný, ale prý lidské zdraví neohrožující. Jen aby to
nebylo jako s Černobylem!
Obě komory britského parlamentu schválily návrh zákona, který umožní
aktivovat článek 50 lisabonské smlouvy o zahájení jednání o odchodu Velké
Británie z EU. Britská královna Alžběta II., která nastoupila na trůn po smrti
svého otce Jiřího VI. v roce 1952 ve 25 letech, se stala s 65 lety vlády nejdéle
vládnoucí panovnicí na světě a předčila i královnu Viktorii. Její snaše Dianě,
princezně lidských srdcí, nechají její synové William a Harry po dvaceti letech od
její tragické smrti7 postavit na památku sochu, která bude stát před jejím sídlem,
Kensingtonským palácem, v němž byla otevřena výstava jejích šatů. Podle
polského Institutu národní paměti byl Lech Walesa, leader protikomunistické
Solidarity, ikona polské revoluce a Nositel Nobelovy ceny za mír, placeným
agentem polské komunistické tajné policie pod jménem Bolek, donášejícím na své
kolegy. Prokázalo to a potvrdilo grafologické zkoumání jeho rukopisu. A je po
ikoně. Kolik takových falešných ikon ještě existuje? A jak to asi vypadá s jeho
příznivci a s vůdci „sametové“ revoluce v českých zemích? Raději nemyslet.
Politika v praxi – pravdu má ten, kdo chytřeji lže a má mocenskou
podporu. Prezident M. Zeman dal podnět k Ústavnímu soudu kvůli tzv. lex Babiš,
který vetoval, ale poslanci ho přehlasovali. Podobně chce postupovat i zatvrzelý
kuřák a senátor J. Kubera v reakci na protikuřácký zákon, který Zeman podepsal.
„Moderní žurnalistika je důkazem Darwinovy teorie o přežití nejvulgárnějších
druhů“8 a tak pokračoval boj vládní moci s médii. Ministr financí A. Babiš, ač
měl v roce 2015 společně s ministryní práce a sociálních věcí M. Marksovou a s
vicepremiérem P. Bělobrádkem nejhorší účast na poslaneckých interpelacích,
podal stížnost na Českou televizi, jejíž redaktoři pořadů „168 hodin“ a „Reportéři
ČT“ chtěli po něm vysvětlit nesrovnalosti v příjmech a nákup dluhopisů
Agrofertu. Někteří politici, opoziční i neopoziční, požadovali po Babišovi, aby
zveřejnil své majetkové poměry. Ten naopak navrhl, aby daně a majetek byl
zkontrolován všem politikům, což podpořil i prezident. Do jeho vozového parku
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byl zařazen nový terénní automobil Škoda Kodiaq, který si M. Zeman otestoval
cestou do Lán. Pochvaloval si výšku stropu, do něhož nenarazí jako v Superbu.
Humbuk kolem prezidentských voleb 2018 sílí. Jeden z konkurentů M. Zemana
na post prezidenta M. Horáček už má svůj volební poradní bezplatný dream team:
cyklista L. König ho požene rychle vpřed do cíle, hokejista R. Reichl bude dávat
nepřátelům rány a góly (hrozí nebezpečí, že i do vlastní branky), právník K. Eliáš
bude vše obhajovat a lékař P. Pafka zachraňovat, až to všechno i s jadernou
fyzičkou D. Drábovou vybouchne. Je-li Horáčkovou jedinou devízou, že byl za
minulého režimu pronásledován (a takových bylo) a antropologii vystudoval až 18
let po jeho pádu (poněkud zpozdile), měl by se raději věnovat textování písní než
politické kariéře. Svou suitou si Horáček dodává lesku, jsou však prezidentští
kandidáti, kteří takové berličky nepotřebují, neboť mají znalosti, rozhled a
oplývají charismatem, což Horáček evidentně postrádá.
Prezident M. Zeman jako čestný předseda pronesl projev na víkendovém
sjezdu Strany práv občanů a podpořil její touhu kandidovat do parlamentních
voleb společně s hnutím T. Okamury Svoboda a přímá demokracie. Poté skončil
v nemocnici. Na Bulovce podstoupil plánovanou prohlídku. Bývalý hradní
činovník-šéf hradního protokolu J. Forejt nastoupil do práce k svém bývalému
šéfovi. Místo na Hrad bude teď docházet do zámečku na Hanspaulce do Klausova
institutu. Vatikán to sice není, ale i tak dobré. Poslední únorový víkend proběhl
dvoudenní sjezd hnutí ANO, na němž byl do čela zvolen, jak jinak, staronový
předseda A. Babiš. Sněm posílil jeho pravomoci. Je to, holt, strana jednoho muže,
kterého nezastíní ani první místopředseda Faltýnek, ani místopředsedové Brabec a
Stropnický, ministr obrany koketující s prezidentstvím, natož lísající se
středočeská hejtmanka Pokorná Jermanová či brněnský primátor Vokřál. Bývalého
šéfa státní kasy a permanentního „mudrce“ M. Kalouska měl už někdo dost. Do
Sněmovny mu poslal „dárek“, obálku s tajemným práškem. Že by na odchodnou?
Co to asi bylo? Cukr, škrob, mouka nebo něco (kokain?) na šňupání – expertíza
ukáže. Prý jako vrcholový politik musí s útoky na svou osobu počítat. Hackeři
napadli webové stránky rakouského parlamentu a jejich útoku nezůstaly ušetřeny
ani servery českého ministerstva zahraničních věcí. Dostali se do počítačů
ministra L. Zaorálka, který zachránil před súdánským vězením misionáře P. Jaška,
a jeho náměstků, z nichž několik měsíců stahovali e-mailovou korespondenci.
Veřejnosti šéf české diplomacie sdělil, že se hackeři k tajným informacím
nedostali. Kde selhala ochrana dat a jaké bylo jejich zabezpečení? Kauzu bude
řešit nový ředitel NBÚ Lang, bývalý šéf BISu. I EET je ohrožena hackerskými
útoky, jak potvrdily expertízy Hospodářské komory. A kdo dnes ohrožen není?
Bezpečnostní mezery máme všude. Hackerská lobby, která představuje
bezpečnostní riziko pro každý stát a systém, je jako většina kriminálních živlů o
krok napřed a nestačí na ni ani policie, ani bezpečnostní služby. IT programátoři a
tvůrci ochranných systémů většinou hasí požár a přicházejí se svými inovacemi
bezpečnostních programů pozdě. Je to permanentní boj excelentních mozků.
Kardinál D. Duka na konferenci o náboženství a migraci v Bratislavě
varoval před neregulovanou migrací, což Evropa právě prožívá, která přináší
násilí a války, což se už ve světě děje. Přišel sice s křížkem po funuse, ale zlatá
slova! Na každoroční pracovní schůzce se setkali zástupci obou komor
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Parlamentu, Sněmovny a Senátu, aby projednali tzv. stykový zákon, zákon, který
upravuje jejich vzájemné vztahy. “Jakmile se poslanecká sněmovna snaží být
užitečná, nadělá nesmírné škody.“9 Mezi ČSSD a ANO se rozhořel (předvolební)
boj o závěrečnou zprávu vyšetřovací komise v kauze reorganizace policie. Prý je
v podstatě bezobsažná. A co čekali? ANO odvolala hejtmana Olomouckého kraje
O. Koštu, který se funkce nechce vzdát a který si za odborného poradce vybral
předchozího hejtmana Zavadila, stíhaného policií v akci Vidkun za korupci. NKÚ
při kontrole MPSV zjistil, že v letech 2010–2015 vydalo 22,5 miliónů Kč na
zaměstnávání zdravotně postižených, ač je podporovalo jen okrajově. J. Chvojka,
ministr pro lidská práva, chtěl zrušit vládní společnost HateFree, která měla učit
Čechy toleranci k jinakosti – ale oni to potřebují, hlavně směrem k zemi jménem
Morava a jejím obyvatelům, Moravanům. Proč by jinak ODS, její vedení a
přívrženci, byli v 90. letech 20. století proti zemskému zřízení 10 státu? Konal se
sjezd KDU-ČSL a opět se koketuje o předvolebním spojení strany, o koalici s
hnutím STAN (starostové a nezávislí), která se předtím díky jeho vůdci P.
Gazdíkovi rozpadla. Dvěma Čechům, obviněným v Turecku z podpory Kurdů,
hrozí 14 let vězení. Obviněn byl i blouznivec z Plzně, který chtěl jet do Sýrie
pomáhat IS a nechat se zabít. Byl zadržen tureckou policí a předán české. České
soudy teď přemýšlejí, zda byl fanatikem islámu, nebo zda jde o duševní poruchu.
I když, upřímně řečeno, je to prašť, jak uhoď. Místo doživotí, dostal 3 roky.
Vládní kruhy v čele s premiérem Sobotkou konečně začaly jednat s podobně
postiženými evropskými (vesměs bývalými socialistickými) státy Visegrádské
čtyřky o obraně proti dovozu nekvalitních potravin ze Západu. Mají sice stejné
balení jako ty v Německu, Francii, Itálii, aj., ale jsou horší kvality. A to jsme
všichni občané stejné EU, jen někteří stále druhořadí, kteří „sežerou“ všechno.
Hlavně že to má německou, francouzskou, italskou apod. nálepku. Je to myšlení
Tuzexem popletených hlav.
V Česku a v Moravsko-Slezsku vypukly putovní jarní prázdniny. Mrzlo až
to praštělo, zamrzaly i záchodky ve vlacích. Někde i sněžilo a mrholilo,
ledovkovalo se, smogovalo se a bouralo se. Lyžovalo se a bruslilo a děti si alespoň
užily pořádné zimy a zimních radovánek. Zábavu jim nezkazila ani obleva, která
naopak zamotala hlavy vodohospodářům. Jarní teploty, tání a déšť zvedaly
hladiny řek a říček zejména v Ústeckém a Libereckém kraji. Hrozila velká voda,
která nás může překvapit i v březnu. A nakonec se nad ČR i Evropou přehnala
větrná smršť, která lámala a odnášela kdeco, v Německu kvůli ní rušili i
masopustní veselice. Byty na sídlišti v Písnici, patřící původně ČEZu, skoupil v
soutěži kontroverzní slovenský podnikatel P. Krúpa z Kennialu, protože se vedení
Písnice nedohodlo s pražským magistrátem o převodu bytů pod jeho egidu. Čeká
jejich obyvatele stejný osud jako nájemníky bytů, patřících původně OKD,
s nimiž kšeftoval uhlobaron Bakala? Krúpa zatím slíbil byty k odprodeji. Nebude
to lehké, protože lidé už nedostanou od žádné banky stoprocentní hypotéku. Už
aby byla schválena novela zákona o igelitových taškách. Snad to omezí jejich
používání, protože zafouká-li vítr, kolem odpadových kontejnerů je jich plno a
zamořují okolí. Ministr M. Stropnický pořádně rozčeřil politickou hladinu.
9

Moudrost a vtip Oscara Wildea. Paradoxy, aforismy, postřehy, 149.
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Prohlásil, že speciální armádní jednotka bude začleněna do německého
Bundeswehru. Partajní leadeři zareagovali, ale premiér Sobotka to nechtěl
komentovat nic o tom nevěda. Kam se ti Češi pořád derou? Chtějí být dalším
německým Bundesstaatem anebo by raději zase Protektorat Böhmen und Mähren.
Dostávat životní minimum 3410,-Kč nebude zadarmo. Tak stanovila novela
zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterou prosadilo MPSV a která má motivovat
lidi k práci. Tak budou muset nezaměstnaní makat a pokud ne, dostanou jen
existenční minimum 2200,- Kč. Zato bohaté, jednotlivce i firmy, chce ČSSD
zdanit více. Progresivní daň prý existuje téměř všude. ČSSD ji navrhuje od 40
tisíc, Babišovo ANO od 113 tisíc měsíčně. Inu, parlamentní volby se kvapem
blíží. Opozice radí nepracovat. Ministr P. Bělobrádek chce, aby za doktorandy
platil zdravotní pojištění stát. Prý mají příjem jen 7000,-Kč, z toho dají 1000,- na
pojistné a pokud si nepřivydělávají, mají méně než je minimální mzda. Gymnázia
se vzbouřila proti rozhodnutí ministerstva školství, že budou mít v roce 2021
povinnou maturitu z matematiky jako první, ostatní střední školy s výjimkou
uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů až rok později. Už se ozvaly hlasy
pro i proti. Maturitu z matematiky podpořil kardiochirurg J. Pirk i astrofyzik J.
Grygar, naopak senátor J. Růžička zvažoval kvůli matematice ústavní stížnost.
Společenskou scénou hýbe kauza Paroubek kontra Paroubková. Druhá žena Petra,
kterou exposlanec a expředseda ČSSD se „sexy mozkem“ J. Paroubek označil za
psychicky labilní, se vzbouřila. Odešla s dcerou Markétou a chce rozvod.
Paroubek zveřejnil vzájemnou korespondenci na webu a špinavé prádlo začali za
asistence Petřiny matky prát na veřejnosti. Manželství se zlatokopkou, tj. mladou
sexy ženou je problematické a často nedopadne dobře. Neuměla sice parkovat, ale
neměl se se Zuzanou, k níž se údajně navrací, rozvádět. Ta jeho novou politickou
kariéru na rozdíl od Petry určitě podpoří. Podporovala ho i v té první. „Své první
ženě vděčí za svou politickou kariéru a politické kariéře za svou druhou ženu.“
Úředníci nad 50 let mohou v klidu úřadovat bez maturity dalších 20 let až
do sedmdesátky, ti pod touto hranicí si ji musejí dodělat. Tak pravil Zarathuštra,
ne, rozhodl tak český parlament. To činnost státních úřadů nezkvalitní. Český
telekomunikační úřad zaspal a Mládkovo ministerstvo průmyslu, kam patří, také.
Tarify mobilních operátorů máme nejdražší na světě. Řešil to i premiér Sobotka. A
vyřešil. Osm měsíců před volbami odvolal ministra průmyslu J. Mládka, který 28.
února skončil. V pozadí odvolání byl i jeho nápad na odkoupení OKD, které
Sobotka coby ministr financí privatizoval, státem za jednu korunu. Tak to u nás
chodí, jednou státní firmy privatizoval geograf Ježek, jindy právník Sobotka. Teď
bude premiér na průmyslu ministrovat sám. V české a moravské zemi pokračovala
epidemie ptačí chřipky. Bylo zaznamenáno a zlikvidováno přes 37 ohnisek. Hrozí
nedostatek drůbežího masa a vajec. A nespraví to ani dovozy z Polska, odkud k
nám přivezli 3,5 t závadného kuřecího masa se salmonelou, které se prodávalo
koncem ledna v Jablonci nad Nisou. Info o něm přišlo z Holandska. Zato lidská
chřipka byla na ústupu. Policie jako obvykle a celoročně řešila vraždy, loupeže a
krádeže, únosy, brutální napadení, útoky, obtěžování a znásilňování dětí a
dospělých žen, záhadná zmizení, drogy. Německá policie zadržela na základě
zatykače bývalého senátora ODS A. Nováka, podezřelého z machinací
s evropskými dotacemi, ač si už stihl obstarat německé státní občanství. Vyhýbal
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se české spravedlnosti, ale ruka Europolu má dlouhé prsty. Pokud si neobstaráte
nový řidičský průkaz a ten, vydaný v roce 2007, vám už propadl, nebudete moci
řídit. Přesto je to řadě lidí jedno a někteří darebáci řídí i bez řidičského průkazu či
poručují zákaz řízení po jeho odebrání. Jiní by vzhledem ke svým řidičským
schopnostem a agresivní povaze neměli řidičský průkaz vůbec dostat a vlastnit.
Podle premiéra Sobotky se doprava na Moravu a do Německa díky plánovaným
rychlovlakům zrychlí. Už prý na to vytváří pracovní komisi. Doprava se časem
zlepší i Pražákům; začne stavba trasy D metra. Při české „rychlosti“ je to hudba
daleké budoucnosti. Trestanci začali pracovat v řadě firem a při úklidových
pracích. Zaměstnavatelé si je chválí. Aspoň se ve věznicích nenudí a něco si
vydělají na dluhy. Černošická „malá“ vila stíhaného a v africkém vězení drženého
podnikatele R. Krejčíře byla v aukci vydražena. Výtěžek z prodeje byl menší než
odhadní cena. Exekutoři splakali na výdělkem. Vysočanská estakáda se zase
propadla. Není divu, když ji v roce 1967 vybudovali „experti“ přes zasypané
pískovny. Jak každé malé dítě ví z pískoviště, písek je sypký a pohyblivý materiál.
U Národního divadla byla postavena skříň pro bezdomovce, kde najdou ošacení,
jídlo a pití. Nestačí hromadit nepotřebné ošacení v Charitě, v Armádě spásy, ve
sběrných kontejnerech na textil a nezaplevelovat jím historické budovy, památky,
náměstí či stromy? Lesy ČR budou mít novou správní budovu u Hradce Králové.
Půjde o největší ekologickou dřevostavbu u nás. Jen aby na ni nepadlo moc lesů!
Bude mít i skluzavku, aby se úředníci mohli jít klouzat. Nejlepší rada nad zlato:
přitáhli-li vaše děti ze školky nebo ze školy vši, dejte čepice do mrazáku! A
neměňte pohlaví, jinak se k vám kvůli zmatkům na poště nedostane poštovní
zásilka. Poštovní úředníci si pletou i abecedu. Diskuse o umístění pražské
záchranné služby jsou letitý evergreen. Proti stavbě její budovy v Tróji byla místní
radnice. Podle nových zvěstí má být její sídlo na Palmovce v budově rozestavěné
radnice Prahy 8. Hlavně, aby už to bylo. Podle statistik ubylo v ČR nelegálních
imigrantů, nejvíce je tu Ukrajinců. V kauze lihové mafie padaly další tresty. Šéf
likérky „Drak“ P. Čaniga dostal 11,5 roku za nezdaněný líh. Nějak moc nám to
v ČR bouchá. Po výbušné sezóně v muničních skladech ve Vrběticích se ozvaly
výbuchy ve strojírenském podniku v Poličce, které si vyžádaly 19 zraněných,
z toho 4 těžce.
Proč v konkurzním inzerátu na post ředitele nejmenovaného ústavu AVČR
nebylo uvedeno, že zájemci mají (vedle dalších parametrů) mít vzdělání a
kvalifikaci v některém z oborů činnosti ústavu, ale jen ve vybraném oboru?
Z konkurzu to předem některé zájemce eliminuje a diskriminuje. Ostatně nač se
někde konkurzy vůbec dělají? Aby se pak nakonec vzali do ústavu všichni, kteří
se do konkurzu přihlásili a původně jím ani neprošli? A to nemluvě o rodinných
akademických klanech. Pokud pracují členové jedné rodiny v různých ústavech
AV, budiž. Ale pokud jsou zaměstnáni v jednom ústavu, na jednom pracovišti a
ještě v poměru nadřízený a podřízený, je to do nebe volající nepotismus. Extra
kapitolou je poměr nadřízený a jeho oblíbenci a oblíbenkyně. Inu, nihil novi sub
sole.11 V některých ústavech je nepřípustné psát kritické recenze na autory z řad
členů ústavu. Kritičtí recenzenti a jejich vydavatel jsou vedením a autorem
šikanováni. Na ústavních webech se odkazuje jen na pochvalné recenze, opěvující
11
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autora a jeho veledílo, kritické recenze uváděny nejsou. Ani Etická komise AVČR
není ve svých soudech neomylná a její rozhodnutí nejsou košer. Občas, neznaje
dobře pozadí a detaily kauz, rozhoduje nekompetentně, straní nesprávné straně a
věří více ničemům než slušným lidem. Anebo že by pro EK platilo Wildeowské
paradoxní pravidlo: „Jen ten, kdo o věci vůbec nic neví, ji může opravdu
posoudit“.12 Což takhle zabývat se např. šikanou lidí v ústavech nebo tím, jak
komunisté všeho druhu, osmačtyřicátníci, pomýlení, zapšklí, prodejní a závistiví
osmašedesátníci a stejně prodejní, závistiví, zčásti ředitelskými funkcemi
zkorumpovaní osmadevadesátníci (kádrové to rezervy) a jim přicmrndávající
nekomunisté a jiní převlékači kabátů po roce 1989, kdy naplno propukly jejich
nenávistné pudy a vášně, vyhazovali z AV či posílali do rané penze nekomunisty,
vyakčňovali komunisty, degradovali a šikanovali jiné, jim nepohodlné osoby?
Léčili si tím své mindráky či to byla normalizace po havlovsku? Většina
protagonistů zplichtěné „sametové“ revoluce straší v AV v pokročilém a
stařeckém věku dosud. Budiž, byla to konec konců generace většinou
prvorepublikových a po válce vzdělaných lidí a jejich odchodem Akademie
hloupne. Rozum zůstává stát nad tím, že AV vyznamenala vědce za přínos
v oboru, který sám dotyčný ničil: v roce 1994 zastavil mezinárodní anotovanou ve
světě uznávanou bibliografii a v roce 2000 vydávání nejmenovaného
mezinárodního časopisu samotného, čímž notně poškodil jeho pověst v zahraničí,
zrušil jedno samostatné oborové oddělení, nevydal generální index k ročníkům 160 onoho časopisu, který připravily jiné, nevydal rovněž grant o dějinách oboru,
za nějž byl vyznamenán a který prezentoval jako svůj, ale jehož největší část opět
připravili jiní, etc. Jako bývalý ředitel zůstává i nadále v této instituci (až do smrti
či do konce instituce), kde permanentně šikanoval některé osoby. Po roce 1989 se
v AV nic nezměnilo, v mnoha ohledech je to ještě horší. Odpadly či byly
„vyakčněny“ nežádoucí osoby a „vyřešeny“ po akademicku nejkřiklavější
případy. Vědecká práce zůstala zase jen na terminované smlouvy – nástroj to
šikany nepohodlných lidí jako za normalizace a atestace na stejné úrovni jako za
normalizace pětileté komplexní hodnocení. Někdo navazující smlouvu dostane,
někdo ne. A to někteří dřou jako novodobí otroci za mizerný plat a vůbec nezáleží
na jejich vědeckých výsledcích. Vedení ústavu rozhoduje podle „ksichtu“ a jak se
mu to hodí. AV vyznamenává, oceňuje a při životních jubileích a odchodu do
důchodu děkuje kde komu. Nejvíce úřednicím z KAVu. A tak kdejaká vyučená
řeznice, prodavačka a sekretářka dostane od předsedy AV děkovný list a kytici,
zatímco vědeckému pracovníku, který zachránil mezinárodní časopis, komitét aj.
nikdo z vedoucích pracovníků ani nepoděkuje. Inu, člověk se nestačí divit. Už je
na čase, aby také u nás stejně jako v Polsku nastala demytizace „sametové“
revoluce, a to i v Akademii!
A náš domácí kulturní rybník. Žije v klidu. Kapela Kryštof ostravského
rodáka, donedávna herce Národního divadla v Praze R. Krajča se chystá v září
dvakrát vyprodat spartakiádní stadión na Strahově. I. Janžurová, V. Dyk, J. Vojtek,
A. Holišová či M. Kňažko patří k nominovaným na ceny Thálie 2016, která se
bude slavnostně udílet v březnu. Po dvou letech získali výzkumníci z vlasů
spisovatelky B. Němcové její DNA – vyřeší to jednou provždy diskuse o jejím
12

Moudrost a vtip Oscara Wildea. Paradoxy, aforismy, postřehy, 86.

8

původů? Byl šlechtický nebo nebyl? Do českých kin přišel film „Padesát odstínů
temnoty“, pokračování to kontroverzního snímku „Padesát odstínů šedi“
s Dakotou Johnson(ovou) v hlavní roli. V Berlíně proběhl 67. ročník
mezinárodního filmového festivalu Berlinale a o cenu Zlatého medvěda bojovalo
18 filmů. Byl tam i slavný R. Gere. Grammy ovládla britská zpěvačka vypasených
tvarů Adele s 5 gramofonky. Do kin přišel historický film amerického režiséra M.
Scorseseho „Mlčení“ o potlačování křesťanství v 17. století v Japonsku. Trapas při
předávání amerických Oscarů, které sledovalo méně občanů USA než
v předchozích letech. Oscara nedostal avizovaný muzikál „La, La, Land“,
přestože E. Stone(ová) dostala Oscara za nejlepší ženský výkon, ale film
„Moonlight“ o dospívání černošského homosexuála. Obálky s výsledky se jaksi
popletly. Ve věku 87 let zemřela slavná moravská zpěvačka lidových písní Jarmila
Šuláková ze Vsetína. Její doménou bylo Valašsko a valašský folklór, který díky
spolupráci se skupinou „Fleret“ popularizovala. Její smrt je pro moravskou,
zejména valaškou laickou veřejnost i odbornou folklórní komunitu velkou ztrátou.
V 81 letech zemřel překladatel, redaktor a antimoravista A. Přidal, který přeložil
humornou knihu L. Rostena o imigrantech „Pan Kaplan má stále třídu rád“.
Starosta Moravského Krumlova T. Třetina vyzval ministra kultury D. Hermana,
aby zabránil odletu Muchovy Slovanské epopeje na východoasijské turné. Nejsou
tam prý pro ni příznivé klimatické podmínky. Nicméně Epopej do Japonska
odletěla. Jen aby se ve zdraví vrátila! A pak podle přání našich, ani tělem ani
duchem, ale funkcí nejvyšších, hurá do Číny, pokud jim to vlastník památky
nepřekazí. Ale kdo to vlastně je, John Mucha nebo stát? Soudy ukáží. Hereckou
komunitou hýbe seriál „Bohéma“ na ČT1 režiséra R. Sedláčka, který zmapoval
dějiny barrandovských filmových ateliérů a osudy jejich herců. Ne všichni
barrandovští herci se za nacistické okupace zachovali comme il faut.13 Stačí si
přečíst paměti A. Mandlové nebo L. Baarové.14 A tak potrefené husy kejhají.
Podle herečky J. Štěpánkové film prý dehonestoval jejího otce, herce Z. Štěpánka.
Kdo další se ozve? Turisté se podivovali, že přes poslední únorový víkend byla
zavřena pražská Národní galerie. Prý ji bezpečnostní agentura kvůli nezaplacení
pohledávek vypověděla smlouvu.
A na řadě je trocha sportu. J. Jágr, hráč NHL č. 68, oslavil 45 let a pořád je
ve formě, skóruje a skóruje. V Novém Městě na Moravě bodovala v juniorském
mistrovství Evropy v biatlonu M. Davidová, která získala bronzovou a dvě zlaté
medaile. Bodovali i muži, zlatý byl M. Žemlička a stříbrný O. Šantora.
V Hochfilzenu proběhl světový šampionát biatlonistů. Naše hvězda G. Koukalová
byla zlatá, stříbrná i bronzová. M. Sáblíková se stala mistryní světa v závodě
v rychlobruslení na 5000 m. A to již podeváté. Tenistky bodovaly ve Fed Cupu.
Jizerskou padesátku vyhrála běžkyně na lyžích K. Smutná. Prahu navštívil
legendární švýcarský tenista R. Federer a plédoval na Staroměstském náměstí pro
Laver Cup, v němž se v září 1017 utká Evropa s tenisovým výběrem světa.
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Zemřel legendární hokejista i trenér Dukly Jihlava J. Augusta. Byl těžce nemocný
a bylo mu 70 let.
Co říci na závěr? S politikou je to jako s kulturou. Svět je theatrum mundi,
„divadlo světa“, kde režiséry jsou politici a diváci, občané jsou jejich oběti. A jak
pravil O. Wilde: „Svět je sice divadlo, ale role jsou mizerně obsazeny.“15
Svět se globálně propojil. Kde kdo už má mobilní telefon, smartphone,
tablet, notebook, klasický PC, chat, facebook, twitter či instagram. Často čím nižší
inteligence, tím modernější, sofistikovanější přístroje a programy. Stačí se podívat
na imigranty, mafiány a kriminální živly, cikány a sociálně slabé s chytrými
telefony, a to i několika. Mít za každou cenu poslední výkřiky moderních
technologií, aniž mám na bydlení, jídlo a jiné základní lidské potřeby, je znak,
signum, určitého sociálního primitivismu. Než k nám dorazil internet a lidé neměli
tolik informací, žili v klidu svého sekularizovaného, socialistického světa, svých
bezpečných hranic, i když se závistí pokukovali na Západ a k jeho „výdobytkům“.
Přestože lze z internetu a médií získat mnoho cenných informací, převažuje v nich
informační, mediální a reklamní marast, který lidi balamutí, ničí jim mozky, děsí
je, zastrašuje a terorizuje. S PC a s internetem je to jako s ohněm, „dobrý sluha,
ale špatný pán“. Všeho moc škodí, tak to s nimi nepřehánějte. Aurea via media.16
Imigrační vlny, které jsou výsledkem jednak historických, jednak nově
nakumulovaných problémů světové, globalizační politiky, ekonomie a
náboženství, se jeví jako pomsta – z pohledu Evropana „necivilizovaného“
Východu evropskému Západu, tj. euro-atlantické či americké civilizaci. Evropská
unie ohledně své ochrany a obrany evropských hranic zaspala a selhala.
Demokracie nedemokracie, eurokraté nadělali řadu politických, ekonomických a
multikulturních chyb. Vnutili Evropě takovou formu vlády, která směřuje k její
destabilizaci, která už se díky imigraci naplnila, a k její destrukci, která je na
obzoru. „Proč se tak řítíme do vlastní záhuby? Co nás tak mocně přitahuje, že
chceme sami sebe zničit“?17 Tak se ptal už v 19. století skeptický O. Wilde, od
jehož časů se krize Evropy mnohonásobně prohloubila. A u Wildea a jeho mouder
ještě chvíli zůstaneme. Už tehdy konstatoval, že „lidstvo neví kam jde, a proto
nemůže nalézt cestu“,18 že „žijeme ve světě přepracovaných a nedovzdělaných. Ze
samé práce lidé hloupnou, až nakonec zblbnou docela“19 a že„dnes mají hlupáci,
hulváti a agresivní sprosťáci tak úžasné možnosti a práva, o jakých se jejich
otcům ani nesnilo.“20 Inu, politika je jako perpetuum mobile, pořád dokola, jen
jiná
doba,
jiný
čas
a
jiní
lidé.
LCH
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