Březen – za kamna vlezem
(březen 2017)
Březen je obojaký měsíc, ani pořádné teplo, ani pořádná zima a každá
kamna ještě dobrá. Sluníčko, trochu zubaté, svítilo a teploty se vyšplhaly až k 20º
Celsia. Ale místy sněžilo a na horách zůstal ležet sníh. Kvetly sněženky a bledule,
krokusy, podléšky, petrklíče, kočičky, lísky i zlatý déšť. Alergikům začala nová
sezóna. Ženy byly obdařeny květinou k světově slavenému MDŽ, svátku, který
vznikl v americkém Chicago. A 20. byla jarní rovnodennost. Jaro je tady.
A co nového se událo ve světě a doma? Prezident USA D. Trump pronesl
v parlamentu projev, který sklidil bouřlivé ovace a aplaus ve stoje (standing
ovation). Zopakoval v něm své vládní priority, které zazněly už v předvolebních
proslovech a podepsal nový imigrační dekret. Z původně sedmi islámských zemí
se už netýkal Iráku, přestala by se vydávat rychlá víza, která přitahovala cizí
experty, kteří brali Američanům práci a osoby se zelenou kartou by pracovaly
v USA nadále. Ani s inovací dekretu o imigrantech však Trump nepochodil.
Federální soud považoval jeho výnos za náboženskou diskriminaci muslimů.
Nicméně, imigrantů z Mexika do USA prý letos ubylo, takže jeho politika
„mexické zdi“ je účinná. Trump nepochodil ani se zrušením Obamovy zdravotní
reformy a obvinil jejího tvůrce a svého předchůdce, že ho nechal odposlouchávat
FBI. Ta však nařčení odmítla. Také CIA má aféru. Prý pomocí chytrých mobilů a
televizorů sledovala občany a narušovala jejich soukromí. Vydávala se rovněž za
hackery cizích států, jak sdělil server WikiLeaks. „Důvěřuj, ale prověřuj“:
s Trumpovým posvěcením začali zaměstnancům Bílého domu kontrolovat mobily,
neboť vylezly na povrch úniky informací do médií. Ta nemá americký prezident
v lásce. Podobá se tím M. Zemanovi, prezidentu ČR, který vede dlouhá léta boj
s médii a novináři a který se chystá navštívit USA v dubnu. Kdo pojede s ním?
Svoje už má jisté šéf financí A. Babiš a ministr vnitra M. Chovanec. Chtějí jet i
další. Navazovat kontakty s americkou administrativou začal i nový český
velvyslanec v USA H. Kmoníček. Na ambasádě ve Washingtonu mu prý pomůže
první Trumpova žena Ivana, původem z Moravy, znající naši mentalitu.
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V Holandsku, správněji v Nizozemí,1 volili. Přišlo rekordních 80% osob.
Parlamentní volby vyhrála Lidová strana pro svobodu a demokracii M. Rutteho
před Stranou pro svobodu G. Wilderse, liberálové před antiislamisty a obránci
národní identity (podle některých nacionalisty a populisty). Demokratická Evropa
se z výsledku nizozemských voleb radovala, ale všeho dočasu. V Rakousku a v
Nizozemí prohráli „národovci“, kteří se postavili proti imigraci a chtěli exit z EU,
jen těsně. Nový prezident USA D. Trump je také proti ilegální imigraci, ruský
prezident V. Putin proti EU. Velká Británie v EU končí a země V4 (ČR,
Maďarsko, Polsko, Slovensko) také EU moc nemusí. A ještě nejsou rozhodnuty
prezidentské volby ve Francii, v ČR, kancléřské v Německu. Nizozemské volby
proběhly na pozadí diplomatické roztržky mezi Nizozemím a Tureckem. Vypukla
poté, co Nizozemci zakázali vstup tureckému ministru zahraničí a eskortovali ze
země tureckou ministryni pro záležitosti rodiny, kteří agitovali nizozemské Turky
pro ústavní (proerdoganovské) referendum. Turecký prezident R. Erdogan označil
Nizozemce za fašisty, za vrahy muslimů v bosenské Srebrenici, a pohrozil EU,
která se postavila za Nizozemí, vypuštěním Krakena – imigrantů, zadržovaných
v Turecku, do Unie. Rovněž německá kancléřka A. Merkel(ová) nezůstala
Erdoganových výroků ušetřena. Byla napadena za nacistické praktiky a Evropa
označena za nacistickou a fašistickou. Kdo vzal Turecko do NATO? Ani do
Evropy svou asijskou politikou nepatří. Vždyť je v podstatě součástí islámské
pohromy, tumultus islamicus.2 Jak ukazují statistiky nově narozených evropských
obyvatel, velká část dětí je z muslimských rodin, tureckých, syrských, iráckých,
bosenských. Naplňuje se tak Erdoganův sen. Zaúkoloval totiž německé Turkyně:
každá má mít nejméně 5 dětí, lepší bydlení v lepší čtvrti, lepší auto. Imigrace a
zvýšená porodnost muslimských matek, to jsou dvě hlavní formy plíživé okupace
Evropy vyznavači islámu. Bílá Evropa postupně vymírá a co si myslíte, že tu bude
za pár desítek, stovek let? Turecká džamāhīrīja či jiná islámská státní formace
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Oficiální název je Nizozemí, Nederlanden, Netherlands, Niederlande, les Pays-Bas nebo
Nizozemské království (Koninkrijk der Nederlanden), které vzniklo spojením více území.
Neoficiální název Holandsko je odvozen ze slova Holland, původního názvu jednoho hrabství z
11. století. Zavádějící a nepřesné je proto používání názvu Česko (Czechia = Čechie), odvozeného
od Čech, tedy jen od jedné ze zemí České republiky (Czech republic). V mezinárodním styku je
analogicky názvu Netherlands akceptovatelné jedině jednoslovné Czechlands (České země).
Hledat adekvátní terminologii pro ČR by bylo dnes jednodušší, kdyby byly po „sametové
revoluci“ obnoveny Morava a Slezsko jako svébytné (spolkové) země, ať už v rámci
Československé nebo České federativní či spolkové republiky. Vždyť v evropských civilizovaných
zemích jako Německo, Rakousko, Anglie či Španělsko, byly ve správním systému státu zachovány
historické země! V rámci Spolkové republiky Německo je dokonce „svobodný stát“ Bavorsko
(Freistaat Bayern), tedy stát ve státě. Místo toho po roce 1948 vládnoucí politické garnitury
nasekaly rozlohou větší či menší kraje a jejich menší či větší počet. Ani po roce 1989 neproběhlo
referendum o státoprávním uspořádání, natož o osamostatnění zemí ako v moderních evropských
zemích (Španělsko: Katalánci, Velká Británie: Skotové). V Čechách a na Slovensku nebyla
politická vůle tehdejších egoistických, zápecnických maločeských a prospěchářských slovenských
politiků na uspořádání státu něco měnit ve prospěch Moravy a Slezska.Ani po „sametové revoluci“
nebyly politické garnitury schopny napravit zemské, občanské a politické zločiny a křivdy
minulosti. A to se, prosím, hlásíme k civilizované Evropě!
2
Tumultus islamicus („islámský postrach“) parafráze na tumultus gallicus („galský postrach“). Tak
nazývali římští autoři expanzi a invazi Gallů (Keltů) do Evropy.
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(Islámský kalifát) a z Evropy se stane zislamizovaný asijský poloostrov,3 západní
Asie s postupně vymírajícím autochtonním (domácím) bílým obyvatelstvem a
upadajícím a zanikajícím křesťanským náboženstvím. Ostatně Turci (osmanští) už
jednou v historii Evropy neblaze figurovali. Okupovali více než polovinu Evropy
a přinesli jí, zejména Balkánu hodně utrpení, fyzického i duchovního. 4 Národy
jihovýchodní Evropy na rozdíl od západní Evropy mají historickou a lidskou
zkušenost s Turky zakódovanou v krvi, v podvědomí, v národním genetickém
kódu. Není nad evropskou demokracii, vstřícnost a pohostinnost, že paní
kancléřko Merkel(ová)? Když se někdo postaví za zájmy a práva lidí, domácího
obyvatelstva, nazývají to mnozí neprávem populismem. Ale bezbřehá demokracie
zničí samu sebe, zničí Evropu, která je na rozcestí, tápe a nemůže se pořádně na
ničem domluvit, a zničí i nás, její domorodé obyvatele. Vyvstává obava, že EU je
po tolika letech, prožitých s islámskou imigrací, terorismem a anarchismem, už za
zenitem, že se přežila a že její reforma a přeměna v něco smysluplného a plně
funkčního není v blízké budoucnosti již dost dobře možná, ať se její představitelé
snaží sebevíc a přicházejí se stále novými a novými návrhy na její reorganizaci.
Místo integrace Evropy, která ani nebyla úplná, nastupuje její dezintegrace. Je to
přirozený vývoj a v zárodku každé integrace už dřímá dezintegrace. Je to jako
příliv a odliv. Nic netrvá věčně a žádné „na věčné časy“ neexistuje.
V Římě se sešel summit nejvyšších evropských představitelů. Slavili 60.
výročí podpisu římských smluv, základu to EU, až z toho český premiér B.
Sobotka ochořel a musel být po příletu do Prahy hospitalizován v motolské
nemocnici. Asi to byl šok pro všechny leadery Visegrádské čtyřky, kteří v zápětí
po jednání v Říme zasedali v Polsku. Evropská unie schválila v rámci boje proti
terorismu novou směrnici o zbraních. ČR jako jediná nebyla pro. Podle expertů je
to paskvil, který je namířen proti prověřeným nositelům zbrojních průkazů a
legálním držitelům zbraní a který nahrál teroristům, kteří vlastní zbraně nelegálně.
V případě konfliktu s islámskými teroristy půjde neozbrojený občan EU jak prase
na porážku, bez možnosti obrany. Jako v Londýně, kde na Westminsterském
mostě před britským parlamentem napadl islámský terorista lidi autem a nožem.
Nakonec ho zastřelila policie. Bilance 40 osob zraněných a 4 mrtví. „Zábavou“
islamistů, která se ve světě zabydlela, se stalo najíždění autem do shromážděných
osob, s výbuchem nálože, nebo bez. Na základě výsledků brexitu zahájili Britové
jednání o vystoupení z EU. Cizincům brexitem zavařili. Budou-li chtít zůstat ve
Velké Británii, musí vyplnit dotazník o 85 stranách. Ne každý bude mít na to
nervy a znalosti a jejich řady prořídnou. Irové oslavili svátek sv. Patrika, patrona a
christianizátora Irska a Skotové v čele s premiérkou N. Sturgeon(ovou) chtějí
uspořádat koncem roku 2018 referendum o nezávislosti Skotska. Francouzi, kteří
donedávna neradi mluvili anglicky a byli sví, francouzští, se asi zbláznili.
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L. Havlíková, Společné kořeny a paměť: kontinuita a diskontinuita na Balkáně, in: Etnické
komunity – Balkánské cesty I., eds. D. Bittnerová – M. Moravcová, Praha: FHS UK 2015, 17-30.
4
Viz L. Havlíková et al., Dějiny střední, jihovýchodní a východní Evropy. I. Středověk do r. 1526,
Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity 1995; L. Havlíková et al., Dějiny jihoslovanských
zemí (= Edice: Dějiny států). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1998, 2009 2; L. Havlíková et
al., Dějiny Srbska (= Edice: Dějiny států). Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004, 2013 2; L.
Havlíková, Emigrace jako způsob lidské existence: Pád byzantské říše a její tradice v myšlení a
kultuře jihovýchodní Evropy, Parrésia VII, 2013, 399-445.
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Zveřejnili na internetu petici a chtějí místo svých kandidátů, F. Fillona, M. Le
Pen(ové) či E. Mascrona, za prezidenta bývalého prvního muže USA B. Obamu.
Chtěli ho ostatně místo Trumpa i lidé v Americe.
Islámský terorismus už přerostl Němcům přes hlavu (Düsseldorf, Essen,
aj.), a proto v Berlíně i jinde provedla německá policie razii. Zabavovala majetek,
kontrolovala finanční konta a nechala uzavřít muslimskou modlitebnu v berlínské
čtvrti Moabit, spojenou s teroristy. Že by se změnilo proislamistického myšlení a
politika kancléřky A. Merkel(ové), která chce být opět zvolena německou
kancléřkou? Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora mohou zaměstnavatelé
v EU zakázat nošení viditelných symbolů politických, filozofických a
náboženských, tedy i islámských šátků. Zatímco Evropa šátky zakázala, americká
armáda nikáb povolila. Jeden hot a druhý čehí. A to Francie a Marine Le Pen(ová)
brojí proti burkinám, koupacímu to oděvu muslimek. Název je sice vytvořen à la
bikini, ale na rozdíl od nich burkiny muslimky zahalují, což působí na
francouzských plážích výstředně a nepřirozeně, ale jejich nositelky se odmítají
podřídit francouzskému, potažmo celoevropskému úzu. Za chvíli budou chtít
extra pláže jako nudisté! Imigrace jako neřízená střela přispěla k tomu, že se
z Evropy stalo útočiště a semeniště islámských teroristů, kteří už jako teroristé
přišli nebo se radikalizovali jako zneškodněný útočník z pařížského letiště Orly. A
to má letos přijít do Evropy 400 tisíc migrantů přes Středozemní moře!
Syn zavražděného nevlastního bratra severokorejského vůdce Kim Čonguna se bál o život a s matkou a sestrou se skrýval. Jihokorejská prezidentka Pak
Kun-hje brala se svou přítelkyní úplatky od největší jihokorejské firmy Samsung
Group. Holt, kdo má hodně, chce ještě víc! Muž z policejního dozoru nezvládl při
projevu F. Hollanda, francouzského prezidenta, svou zbraň a omylem vystřelil.
Lehce zranil dvě osoby. Neprofesionalita, únava, nepozornost či lajdáctví?
Francouzský výrobce automobilů GPA Group koupil od americké skupiny
General Motors evropskou divizi automobilky a značku Opel, která prý byla
ztrátová. V Evropě tak vznikla druhá nejsilnější skupina výrobců automobilů po
Volkswagenu. V Alpách, rakouských i italských bylo nebezpečno. Padaly laviny a
několik lidí to odskákalo. Ve Španělsku řádila stočlenná banda, která vyžírala
luxusní restaurace. Objednala si, zaplatila zálohu, do sytosti se najedla a pak bez
placení utekla. Škody šly do tisíců eur. V Itálii soptil Vesuv a málem pohřbil
televizní štáb BBC. Ale podívaná prý stála za to. Na Bali se otřásla země (5,5 Rs),
ale tsunami se nekonalo. A severovýchod Austrálie zpustošil cyklón Debbie. Ještě,
že české země leží daleko od moře, i když se někdy praotci Čechovi vyčítalo, že
se zastavil na Řípu a nešel až k moři. Nicméně, moře bylo v dávných dobách i na
území Čech a Moravy.
Začátkem března se přes Čechy přehnal silný vítr a oteplení ohrozilo
lyžování v horských střediscích. Ale většinou se lyžovalo až do konce března,
někde se bude až do Velikonoc. S teplem začaly opravy silnic a dálnic, nikdy
nekončící uzávěrky, nekonečné fronty automobilů a vzteklí řidiči. A s teplem se
v centrech měst vyrojili žebráci a organizované mezinárodní žebrácké gangy,
které dokáží využít kdekoho a kdečeho: dětí, stáří, tělesného postižení, což bez
herecké přípravy s patřičnými rekvizitami bravurně zahrají.
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Stávající prezident ČR M. Zeman oficiálně přihlásil svou kandidaturu na
další prezidentské období. Podle sdělení Hradu s volební kampaní nepočítá a
předvolební období chce prožít v klidu, bez zbytečného humbuku, jen výjezdní
setkávání s občany si ujít nenechá. Nepochodil však u premiéra Sobotky
s požadavkem posílit prezidentské pravomoci a předkládat zákony. Prezidentem
chtějí být i mnozí další (M. Horáček, M. Hilšer, I. Sládek, K. Štogl, J. Drahoš), ale
z větší části na Zemana nemají. Letošní parlamentní volby se blíží a rodina
Okamurů se rozhodla, že do voleb půjdou i další členové. Vedle Tomia jeho starší
bratr, křesťanský teolog Hayato Okamura, který chce kandidovat podobně jako
stávající ministr kultury D. Hermann za KDU-ČSL. Čím více, tím lépe. Co kdyby
to Tomiovi nevyšlo? Alespoň někdo z rodiny bude sedět ve sněmovně. Sichr je
sichr. Prezident M. Zeman jednal s nejbohatším Čechem P. Kellnerem coby
rádcem v ekonomických vztazích s Ruskem, USA a Čínou, kam prezident co
nevidět pojede a kde už Kellner léta prozíravě podniká. V Číně bude jednat o
projektu „Hedvábná stezka“, který naváže na historické tradice tzv. Hedvábné
cesty, obchodní karavanní trasy, která ve starověku a středověku spojovala Čínu
přes středoasijská města s Evropou, s římskou a byzantskou říší. Díky ní
docházelo k akulturizaci Evropy, která tak poznala výdobytky čínské civilizace,
hedvábí, papír, porcelán, knihtisk, kompas (astroláb), chryzantému, taoismus,
konfuciánství. Zemřel bývalý ministr financí Zemanovy vlády I. Svoboda,
arestovaný s B. Snopkovou za vytunelování Liberty, výrobce stejnojmenných
dětských kočárků. Pohřeb se konal jen v kruhu rodiny; Zeman poslal věnec.
Vnitro válčí s armádou. Ministr M. Chovanec nařkl ministra Stropnického,
že mu poslal na obchůzku jeho ministerské vily v Praze-Dejvicích vojenské
zpravodajce, kteří sledovali a fotografovali její okolí. M. Stropnický to považoval
za absurdní. Kauza vzbudila rozruch doma i v zahraničí a kvůli ní zasedala
generalita policie a tajných služeb i premiérské grémium s ministry vnitra, obrany
a zahraničí, šéfy tajných služeb, policejním prezidentem a dalšími aktéry. Ministr
Chovanec prý sledován nebyl. IT experti bijí na poplach a varují před ohrožením
soukromí lidí na internetu. Důvod? Vojenské zpravodajství by mělo podle novely
zákona dostat pravomoc sledovat provoz na internetové síti a odposlouchávat
kdekoho. Dohled nad dosud relativně svobodným kyberprostorem chce už
kdejaký stát, kdejaká tajná služba. Důvodem opatření je islámský terorismus,
kyberterorismus, kyberšikana, šíření dezinformací a mystifikací i skutečnost, že
státní establishmenty ztratily díky elektronickým sítím a volnému kyberprostoru
částečně svou moc a dohled nad svými občany. Ať tak či tak, špióni jsou všude a
občané, třeste se.
V Brně se konal sjezd ČSSD. Koho zvolil do čela strany, do vedení?
Žádné zemětřesení se nekonalo. Předsedou ČSSD se stal opět premiér B. Sobotka,
jeho 1. místopředsedou zase M. Chovanec a dalšími místopředsedy M. Marksová,
J. Hamáček, L. Zaorálek, J. Birke a P. Dolínek. ČSSD začala pracovat na
volebním programu. Parlamentní volby budou sice až na podzim, ale předvolební
boj už je v plném proudu. Bude po volbách opět koalice ČSSD a ANO, když si
oba subjekty jdou neustále takříkajíc po krku? Nebo je to jen divadýlko pro voliče
a nakonec se nějak dohodnou. Otázkou dne je, kdo z koho. A tak se poslanci všech
stran pod taktovkou M. Kalouska shodli na „lynčování“ A. Babiše kvůli údajným
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daňovým únikům při finančních transakcích v rámci jeho firmy Agrofert. Podle
Babiše ČSSD kašle na koalici s ANO, paktuje se s TOP 09 a chtějí ho vyštípat
z funkce ministra financí a z politiky. Pomoci jim mají i lidovci. V čele sdružení
STAN (Starostové a nezávislí) byl potvrzen P. Gazdík, který chce zase do
sněmovny (kde jinde by řečnil?) a usilovně pracuje na likvidaci KDU-ČSL snadno
ovlivnitelného Bělobrádka. Jak? V minulých volbách se Gazdík napojil na TOP
09, která však krachuje, nyní hledá spojení s KDU-ČSL a chce společnou
kandidaturu do podzimních parlamentních voleb. Zatímco lidovci mají podle
předvolebních průzkumů přes 6,5% a do sněmovny by se tak dostali, STAN jen
1%, což do sněmovny, kde je 5% hranice pro stranu nebo hnutí, nestačí. Pokud se
oba subjekty spojí, musí dosáhnout 10% hranice, což je podle průzkumů
nemožné. Co na Gazdíkovo parazitování na KDU-ČSL řekne katolická Morava
s hlavní volební lidoveckou základnou a moravský politický matador, Zlínský
hejtman, senátor a Romobijce ze Vsetína J. Čunek? Nechá stranu zničit?
K celosvětovému protestu „Vlajka pro Tibet“ za dodržování lidských práv se v
ČR připojilo 750 radnic. A nejen ony. Vyvěsil ji ze sněmovních oken Topky i
věčně rebelující poslanec Kalousek.
Jak to ten stát hospodaří, když Úřad pro zastupování států ve věcech
majetkových zjistil, že vlastní 23319 nepotřebných nemovitostí? Kam či co
s nimi, toť vskutku nerudovská otázka? Tak se nám zahájila druhá vlna evidence
elektronických tržeb (EET). Co dobrého či zlého přinesla? Posílil odvod do
státního rozpočtu, někteří malí podnikatelé skončili a chytří vymysleli, že účtenky
jdou tisknout na menší papír a ušetří. Češi jsou koumáci a vždycky vymyslí, jak
obejít zákony. Tentokrát ten protikuřácký. Už nebudete chodit do hospod, ale do
kuřáckých kluboven. A můžete hulit, jak vám libo a prolévat se alkoholem, co
hrdlo ráčí. Budete tak naložení, vyuzení a impregnovaní, že už vás nikdo nebude
muset po smrti mumifikovat. Jen abyste nenarazili při obcházení zákona na
finanční správu. „Sleva není zadarmo“: od června budou důchodci potřebovat ke
slevě na cestu vlakem IN kartu, za kterou zaplatí a pokud cestují řídce, sleva se
jim prodraží. To Slováci jsou jiní kabrňáci a váží si svých seniorů. Na Slovensku
jezdí od 62 let zadarmo. Jiná země, jiný mrav a úcta ke stáří. Je před volbami a tak
se ČSSD, ANO i KDU-ČSL snaží nalákat voliče. Třeba na to, že zvýší přídavky
na děti o 300,-Kč a dají vyšší slevu na první dítě. MPSV navrhlo i novelu zákona
o sociálních službách, která by mj. umožnila rychleji projednat žádosti o
příspěvek na péči pro staré, nemohoucí a dlouhodobě nemocné osoby. Holt, česká
populace stárne a může se to hodit každému. Také děti prý budou pít od příštího
školního roku zdarma mléko (ochucené budou muset platit). To už tady kdysi za
socialismu bylo, někdo se asi rozpomněl na své mládí. V nemocnicích podobně
jako na vojně budou kaplani/kaplanky, aby pacienti mohli ulehčit svému svědomí
a dostali duchovní pomoc ve své nemoci. V ČR je jedna z nejkratších dovolených
v Evropě, zákonných 20 dní a lidé chtějí více volna. Novela ZP zvažuje nárok na
dovolenou ve výši 25 dní, kterou může zaměstnavatel navýšit jako bonus na 30.
Některým z nich se už teď dělají z toho mžitky před očima. Kde na to vezmou a
jak nepřítomnost zaměstnanců vyřeší?
Ve snaze zabránit nelegálnímu obchodu s lidskými orgány se evropská
legislativa sjednocuje, a proto senát projednal novelu zákona o lidských tkáních a
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buňkách, které dostanou jednotný evropský kód. Boj za záchranu národních parků
pokračoval. Ochránci přírody bili na poplach, vyhlásili boj developperům a
odmítli senátorskou novelu zákona o národních parcích. Pokračoval také boj mezi
poštou a klienty. Lidé si stále stěžují na pošťáky, kteří jim nedoručují balíky, ač
jsou doma. A co na to pošťáci? Co by za ty peníze po nás lidé všechno nechtěli.
Přemnožená divoká prasata terorizují ČR. Snad to vyřeší novela zákona o
myslivosti, která lidem pod pokutou zakáže vstup do lesa a počet odstřelených
divočáků se bude kontrolovat podle odevzdaných prasečích ocásků. Jako
v Kocourkově! Český fenomén chalupářství je opět na vzestupu. Ale prodraží se,
jelikož zdraží vodné a stočné a zelenina, ovoce a květiny potřebují celoročně,
zejména v parném létě, zalévat. Ruku na srdce, co dneska nepodražilo. Ale prý je
to úměrné vzhledem k od „sametové revoluce“ zvyšovaným platům. Asi jak pro
koho. Důchodcům, kterých je mezi chalupáři nejvíce, se důchody vzhledem k
neustále zvyšovaným platům, k zvyšované minimální mzdě, k zvyšovaným
různým sociálním dávkám a přídavkům a vzhledem k růstu ekonomiky a k
ekonomickým výsledkům za posledních pár let, navýšily minimálně. Většina
z nich patří výší svého starobního důchodu, získanému za svoji celoživotní práci,
pokud dále nepracuje, k sociálně slabým občanům ČR. Aktivně pracující občané a
občanky ČR pijí často víno, a to lepší a dražší a dávají přednost domácímu,
moravskému a českému. Konečně, vždyť co je moravské a české je kolikrát
kvalitnější než to z dovozu, a to nejen víno.
Na Technické správě komunikací v Praze i jinde zasahovala Národní
centrála proti organizovanému zločinu. Prý se tam páchaly nepravosti, braly
miliónové úplatky a dělaly čachry s veřejnými zakázkami. Vražedkyně M. Sudků
dostala 30 let natvrdo ve věznici se zvýšenou ostrahou a ochranné ústavní léčení
k tomu. Ve skladu firmy Rohlík.cz zadržela cizinecká policie 85 pracovníků,
cizinců, u nichž vyšlo při kontrole najevo, že měli špatná víza a padělané doklady,
a proto byli nelegálové vypovězeni ze země. A co lékařské potvrzení o
bezinfekčnosti, když pracují s potravinami? Měli či neměli? Nebo firma ohrozila
zdraví občanů ČR? Mimochodem, potraviny zase podražily a podle sdělení Státní
zemědělské potravinářské inspekce nám v Lidlu prodávali mleté polské maso
s polskou salmonelou. Je tu jaro a s ním i sebevrazi. Říká se, že nevstoupíš
dvakrát do téže řeky, ale sebevrah z pražského metra B si dvakrát za sebou vybral
pro skok do kolejiště stanici Florenc. V pátek ho odvezli do nemocnice na
Vinohrady, v pondělí do Ústřední vojenské. Lobbista Janoušek jede v kdečem. Byl
obviněn z praní špinavých peněz firmy, kšeftující s krevní plazmou, jíž byl
majoritním vlastníkem.
Mendelova zemědělská univerzita v Brně uspořádala ve svých sklenících
výstavu exotických orchidejí a tropických motýlů. Orchideje byly k vidění i ve
skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v pražské Tróji. Brněnská
Masarykova univerzita se v honbě za osobami (osoba = peníze pro školu) podbízí
potencionálním studentům. Rozřaďovací, tzv. testy studijních předpokladů, v
podstatě inteligenční testy, budou moci uchazeči o studium dělat i mimo Brno,
v dalších městech (Praha, Jihlava, Ostrava, České Budějovice, Hradec Králové) a
dokonce i v cizině (Bratislava, Žilina, Bánská Bystrice, Košice). Adepti studia
sice nemusí cestovat do moravské metropole, ale kdo zajistí bezpečnost testů a
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zaručí jejich spolehlivost a hodnověrnost. Vyškolení pracovníci na stanoveném
místě? Dnešní mládež je velmi vynalézavá v obcházení a porušování pravidel,
falšování, opisování, kopírování, etc. I témata bakalářských, diplomových,
magisterských prací se kradou. A nejen témata, ale i texty. „Hlídač“ opisovatelů,
který zavedla Masarykova univerzita v Brně je nanic, protože hlídá jen práce,
vypracované studenty univerzity, a srovnává je navzájem mezi sebou. Co vyšlo
mimo univerzitu, to nemá v databázi, takže nemůže srovnávat v širším měřítku a
případné plagiátorství tak odhalit. Má-li vědec/kyně na svém webu témata,
kterými se zabývá, je pro vychytralého studenta snadné najít si téma pro
bakalářskou, magisterskou či doktorskou práci a „obšvihnout“ ho, někdy i
s vydanou prací. Vysokoškolští pedagogičtí vedoucí studentských prací mají
někdy malou fantazii a zadávají studentům témata, na kterých pracují jejich
kolegové, kteří je mají na webu nebo o nich psali. Je to krádež nebo není? Těžko
se to dokazuje. Ostatně, na pracích svých zaměstnanců parazitovali ředitelé a
vedoucí pracovníci vědeckých a akademických institucí už v minulosti. Pak
dotyčného pracovníka s pomocí jiných vyštvali a vyhnali, aby se nedošlo na to,
jak to bylo, co sami neudělali, opsali či nedodělali. Některým zainteresovaným
byla škoda dávat k životním jubileím anturie, jejich oblíbené Merci, vína či jiné
dárky nebo na ně přispívat určitým finančním obnosem. Margaritas ante porcos.5
Lékařské fakulty chtějí navýšení peněz na studenty, protože studium
medicíny je jedno z nejdražších. Ale navyšování peněz jen některým není
z hlediska státních financí a rozpočtu v dlouhodobé perspektivě akceptovatelné a
spravedlivé řešení. Všechny fakulty, univerzity by měly dostávat stejnou částku na
jednoho studenta. Větší náklady na studium by si měli studenti dofinancovávat
sami formou půjčky, kterou by později splatili. Lékaři mají u nás jedny
z nejvyšších platů. Často odejdou pracovat jinam, zejména do Německa, kde
vydělávají několikanásobně víc. Daně pak platí zemím, které do nich nic
neinvestovaly, zatímco ČR jejich studium z daní jejích obyvatel zaplatila (platí to i
pro jiné vystudované či vyučené v ČR za státní peníze a pracující v zahraničí).
Proč má ČR financovat studium doktorů českého původu, léčících pacienty
v jiných zemích? Dofinancování dražšího studia samotnými studenty by bylo
spravedlivé vůči studentům ostatních fakult, jejichž studium není finančně tak
nákladné jako např. u humanitních oborů, jejichž absolventi si většinou vydělávají
podstatně méně než lékaři. Vždyť zahraniční studenti, kteří po studiu odejdou
jinam, si studium hradí většinou v plné výši. Proč čeští, moravští a slezští občané
mají hradit ze svých daní kvalitní vzdělání našich lékařů, kteří pak léčí německé
pacienty, zatímco oni samotní jsou odkázáni na péči a léčbu doktorů ze Slovenska,
Ukrajiny, Ruska a jiných, často exotických zemí. Občan ČR má za své peníze
nárok na kvalitní, a ne druhořadou lékařskou péči. Je to jako s druhořadými
potravinami, dováženými do ČR pro druhořadé občany EU.
Proběhl březnový Akademický sněm. Z čela AVČR odešel J. Drahoš,
jemuž skončilo funkční období a který se rozhodl aspirovat na post prezidenta
ČR. Přišla s tím pravicová TOP 09, která ho oslovila. Ovšem v návaznosti na svůj
rozlúčkový projev, v němž kromě extremismu a populismu kritizoval pravicové
vlády jako „nekompetentní reformátory české vědy“ (svatá pravda!), Drahoš
5

Margaritas ante porcos = „Házet perly sviním“. NZ, Mat 7,6.
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prohlásil, že bude kandidovat jako nezávislý. Vesla se ujala E. Zažímalová,
zvolená do čela AV na prosincovém sněmu 2016, po Illnerové druhá žena v čele
této vědecké instituce. Zvolena byla i nová Akademická a Vědecká rada AV ČR.
Delegáti Sněmu jsou voleni podle počtu vědecko-výzkumných pracovníků v
ústavech podle klíče: na každých 50 zaměstnanců jeden delegát. Početní převahu
mají pochopitelně technické a přírodovědné ústavy nad humanitními (ty byly po
roce 1968 za Husákovy a po 1989 za Havlovy normalizace zdecimovány nejvíc),
a proto jejich zvolení zástupci vládnou Akademii permanentně. Rozumné, i když
ne zcela spravedlivé, by bylo zřídit dvě komory sněmu: jednu podle počtu
zaměstnanců v ústavech jako dosud, druhou podle počtu ústavů v odborech, tj. za
každý ústav jeden delegát, a šéfové AV by měli rotovat podle odborů, aby se ve
vedení vystřídaly všechny. Rovněž přítomnost delegátů na sněmech je
problematická. Většina se v poledne nacpe řízkem s vlašským salátem, zají
zákuskem, zapije kávou a po vydatném obědě poklimbává nebo ze zasedání na
pražských Vinohradech odejde. Kam, ví Bůh? Málokdy zpátky na své pracoviště.
Většinou zamíří domů nebo, a to zejména ženské osazenstvo, na nákupy. Pokud
zasedá sněm v prosinci, jsou to nákupy předvánoční, pokud na jaře
předvelikonoční. Stává se pak kardinálním problémem kvalifikovaně hlasovat
v pozdním odpoledni o usneseních, když je v sále sotva usnášeníschopný počet
osob. A 22. 3. oslavila Akademie Den stromu. Padl mu za oběť ztepilý smrk výše
6. patra. Nicméně, padnout prý musel, bude se zateplovat.
Národní galerie začátkem března znovu otevřela. Dosavadní bezpečnostní
agenturu, se kterou byla ve při, nahradila jiná. Sláva jí! Začala totiž turistická
sezóna a zvýšil se počet zahraničních návštěvníků galerií a muzeí. Muchova
Slovanská epopej se v Tokiu líbí a Japonci chtějí výstavu prodloužit. Že nevíte, co
je „vizovické velvyslanectví v Praze“? Renesanční dům na pražské Kampě U Bílé
botky, spojený s životem herečky S. Budínové, který koupila vizovická likérka R.
Jelínek a bude v něm mít po rekonstrukci muzeum. V kostele sv. Havla v Praze
byl na památku prezidenta V. Havla instalován zvon Václav. Pokud máte peníze
nazbyt a nevíte co s nimi, kupte si obrazy od A. Slavíčka či J. Preisslera, ty od
Zrzavého, Kupky a Čapka jsou už rozebrány. NKÚ zjistil, že nejen Ministerstvo
zahraničních věcí hospodařilo v roce 2015 špatně, ale také spojení Národního
divadla a Státní opery nepřineslo předpokládané úspory: po krátkodobém poklesu
o 1% provozní náklady obou scén opět vzrostly, a to z 965,5 milionů na 1,05
miliardy Kč, a to se ještě 1,4 milionů stály přípravy na sloučení obou. Je to jako
s vodou, šetříš a ono je to dražší!
V 72 letech zemřela ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka H. Štáchová,
Mánička a majitelka práv k dřevěným loutkám. Všestranný D. Vávra, architekt,
herec a průvodce televizním seriálem „Šumná města“, oslavil 60 let. Zpěvák
moravských lidových písní J. Černý a hudebník K. Vágner oslavili koncertem
v pražské Lucerně společně 75. narozeniny. Nezdolný K. Gott po třetí operaci
břicha zazpíval na plese na pražském Žofíně a v Karlíně byl uveden muzikál „Čas
růží“ s jeho hity. V Rusku můžete jít na americkou filmovou pohádku „Kráska a
zvíře“ v hlavní roli s E. Watson(ovou) až od 16 let, mladší jen s rodiči. Ruská
cenzura byla bdělá, film prý propaguje homosexualitu. Pravoslavná církev je vůči
výstřelkům méně shovívá než katolická, která má problém se sháněním nových
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kněží. Proto Vatikán uvažuje o (částečném) zrušení celibátu. Katolická církev by
tak podobně jako pravoslavná a protestantská měla ženaté kněze. Rakovině
podlehl ve věku 84 let kardinál M. Vlk, bývalá církevní hlava Čech. Pohřební
obřad za účasti domácích a zahraničních církevních a politických hostů celebroval
v katedrále sv. Víta olomoucký arcibiskup J. Graubner, metropolita moravský.
Vlkem kritizovaný prezident Zeman poslal jen věnec. V Jeruzalémě byl otevřen
restaurovaný Boží hrob, jehož opravy se kvůli sporům několika církví protáhly. Ve
věku 65 let zemřela na infarkt po koncertu v Čáslavi, kde ji stihl kolaps, vynikající
ostravská zpěvačka V. Špinarová, která přes četné nabídky odmítla odejít
z Moravy do Prahy a zůstala Ostravačkou tělem i duší až do smrti. A v Nymburku
proběhla hrabalovská konference.
A co sport? Jen v kostce o té hezčí, chytřejší a pracovitější polovině
lidstva. Snowboardcrossistka E. Samková a lyžařka a snowboardistka E. Ledecká
zabodovaly v závodech skvěle a braly medaile, kde se dalo, bronzové, stříbrné a
zlaté i křišťálové glóby. Podobně dobře si vedla i slalomářka Š. Strachová, která v
32 letech ukončila sportovní kariéru. Stejně dobře se dařilo i rychlobruslařce M.
Sáblíkové a biatlonistce G. Soukalové. V zimních sportech má ČR ženy-jedničky,
jak dokázaly jejich výkony a ocenění. Fanoušci fotbalového klubu Baník Ostrava
se v Opavě při zápase obou klubů zase „vycajchnovali“. Policejní těžkooděnci
měli co dělat, aby zabránili nejhoršímu, 50 osob zadrželi, ale plot u rodinného
domu to nepřežil.
„Vzdělání umožňuje člověku zlobit se nad věcmi ve všech koutech světa.“6
Tak pravil už Mark Twain.
LCH
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Mark Twain (1835 – 1910), vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens. V. Thiele, Mark
Twain z blízka (= edice Úsměvy z blízka, svazek 2), Hronov: LORS 1995, 186.
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