…duben, ještě tam budem
(duben 2017)
I za kamny jsme v dubnu ještě byli. Pršelo, ochladilo se a ve výše položených
oblastech dokonce sněžilo, což způsobilo nečekanou kalamitu. Střídavě teplo, zima, inu,
aprílové počasí. Zemědělci lkali, protože mráz zničil část budoucí úrody meruněk a broskví,
ohrozil vyklíčené osení i rašící vinohrady. Březen odešel se zimním časem, duben už má letní
a tak všichni vstáváme o hodinu dříve. Ale prý je to podle ekonomů zbytečné, žádné úspory to
nepřináší a podle lékařů a odborníků na biorytmy nám to narušuje biologické hodiny. Ale
zvyk je železná košile a nikdo, ač se o tom mluví pořád dokola, nic nezmění. Alespoň že ty
Velikonoce mají řád, pravidelný rytmus a připadají na první neděli po jarním úplňku. Letos
přišly v polovině dubna. Ve stejném termínu je měli jak katolíci, tak pravoslavní, kteří slavili
svou Paschu. I Židé oslavovali svůj Pesach. Napřed půst, pak pašijový týden a oslavy
Vzkříšení Ježíše Krista a nakonec velikonoční obžerství a veselí.
USA vládnou nejmajetnější občané s židovskou lobby v zádech – to je výsledek
zveřejnění majetkových poměrů Trumpovy administrativy, která se neustále rozrůstá o další
externí poradce (naposled o mediálního magnáta R. Murdocha a developera R. LeFraka).
Trump nechtěl dávat federální dotace tzv. azylovým městům, ale soud jeho dekret zablokoval.
A neposílejte e-maily pro milenky omylem manželkám. Doplatíte na to jako 70letý ženatý
guvernér amerického státu Alabama R. Bentley, který se zamiloval do své vdané poradkyně,
matky tří dětí. Po aféře oba dva z úřadu odešli. Raději odsuďte genocidu nevinných Arménů
(osmanskými) Turky v době I. světové války v roce 1915, jako to udělal D. Trump. Rozvoj
turistiky v Egyptě posílí nejen objev nové pyramidy, ale také obnova a zlepšení vztahů mezi
ním a USA. Likvidují ho však teroristické útoky jako ty na dva koptské křesťanské kostely,
v Tantě nedaleko Káhiry s 29 mrtvými a v Alexandrii s kolem 45 mrtvými, které mají za
následek tříměsíční výjimečný stav v Egyptě. Islámský stát se nezastaví před ničím a přitom
křesťané a jejich kultura byly na území dnešního Egypta dříve, než je muslimové
převálcovali. V petrohradském metru zabil výbuch 14 osob a kolem 50 lidí zranil. Teroristický
útok by naplánován na dobu, kdy ve městě pobýval prezident Ruské federace V. Putin. Že by
náhoda? Selhala bezpečnostní opatření v ruském metru nebo byla nedostatečná? Teroristou
byl kyrkyzský kuchař sushi A. Džalilov, který bombu vyrobil z hasícího přístroje. Je
nebezpečnější teroristický útok nebo požár? Mají se hasící přístroje všude preventivně
odstranit, požár nepožár? A jak je na tom pražské metro? Prý bude investovat a posilovat
ochranu proti terorismu. Ve Stockholmu najel uzbecký atentátník s ukradeným autem do davu
lidí. Tragédie si vyžádala 4 mrtvé a 9 zraněných. Původně měl terorista namířeno
k švédskému parlamentu, ale nezvládl řízení a zakotvil v lidském davu. Šlo o Uzbeka R.
Akilova, který neúspěšně žádal o azyl. Neúspěšní žadatelé o azyl jsou jednou ze skupin
ilegálních imigrantů, z nichž se část islámských teroristů rekrutuje. Do Evropy přišli v době
Německem či EU „řízené“ migrace a zakotvilo jich tu „neurekom“. Jsou jako časovaná
bomba. Bombové útoky na soudy hrozily i na Slovensku. V Sýrii byl při náletu použit toxický
plyn, vyžádal si přes stovku lidských životů. Viník? Syrská nebo ruská armáda. Ani jedna se
k útoku nepřiznala. Nato Američané zbrkle, bez důkladného vyšetření celé kauzy zlikvidovali
syrskou leteckou základnu. Holt, v bombardování mají letitou praxi, ale nejednou se utli, ať
již to bylo za II. světové války nebo v bývalé Jugoslávii, a bombardovali, co neměli.
KLDR zlobí a ohrožuje svět. Provedla sice neúspěšný test další rakety, čímž
aktivovala jednání amerického viceprezidenta M. Pence, který cestoval východní Asií a
Tichomořím, v Jižní Koreji. Nejvyšší vedení USA se nechalo slyšet, že jeho trpělivost se
Severní Koreou a Kim Čong-unem je u konce a problém se bude řešit. Patrně vojensky, jak
mají Američané ve zvyku. Všude se vměšovat a Trump se opět zviditelní jako při svržení
největší americké bomby na Afghánistán. Ve Francii, v Marseille, zabránili těsně před

prezidentskými volbami teroristickému útoku, který připravovali dva zradikalizovaní
atentátníci s francouzským občanstvím. A těsně před francouzskými prezidentskými volbami
stříleli teroristé samopalem na francouzskou policii v Paříži na bulváru Champs-Elysées,
jednoho muže zabili, dva těžce zranili. Kolik takových podobných „aklimatizovaných“ a
„zobčanštělých“ islámských radikálů v Evropě ještě máme? A jak dopadlo nakonec 1. kolo
prezidentských voleb? Z jedné kandidátky a tří kandidátů, M. Le Pen(ové) z Národní fronty,
republikána F. Fillona, E. Macrona z hnutí En Marche a J.-L. Mélenchona z hnutí Nepoddajní,
postoupili do 2. kola E. Macron, kterého volila i Paříž, a Marine Le Pen(ová), volená
v průmyslových, krizí a nezaměstnaností postižených oblastech severu Francie. Ta se také
dočasně vzdala vedení strany, aby se mohla naplno věnovat své prezidentské kampani.
Odejdou Francouzi z EU, omezí imigraci a posílí policii? Uvidí se po 2. kole prezidentských
voleb.
Také Turci hlasovali. A to o ústavních změnách. Poměrně těsně vyhráli jejich
stoupenci. Opozice výsledky referenda neuznala a žádala jejich revizi. Nicméně, Turci budou
mít napříště stát prezidentský, neboť svým hlasováním posílili pravomoci a postavení
prezidenta R. Erdogana, který chce vyhlásit další referendum o trestu smrti, který hodlá
obnovit. Zavedení trestu smrti sice zavání středověkem, ale v některých případech by bylo
žádoucí a prospěšné nejen v Turecku, ale vzhledem k zvyšující se kriminalitě a terorismu také
v Evropě, v EU. Doufejme jen, že Turci nebudou hlavy svých kriminálníků, politických a
jiných nepřátel napichovat na kůl jako ve středověku. Nicméně po referendu začal Erdogan
v turecké policii další čistky. Asi se mu výsledky referenda nezdály dost přesvědčivé a hledal
viníky. V důsledku tureckých změn už začali Němci (CDU-CSU) couvat ze své vstřícnosti
vůči Turecku a chtějí ukončit přístupové rozhovory o jeho vstupu do Evropské unie. Podobně
uvažovali také Rakušané, jak se vyjádřil jejich ministr zahraničí S. Kurz. Turecko do Evropy
nepatří, jak jsme již psali, ani do NATO. Historicky, politicky, nábožensky, ideologicky
(myšlenkově) je ukotveno jinde, v Asii. Kdyby v Evropě Turkyně nebyly, pak by se rakouský
prezident Van der Bellen nezbláznil a nechtěl po neislámských Rakušanech, aby na podporu
muslimek nosili šátky. Chtít to po občanech katolické země je politická drzost a neomalenost!
Někteří to naštěstí pojali jako hapenning a ošátkovali se muži i ženy. Měl by si vzít za vzor
Čínu, která chrání svou národní identitu a kulturu a kde naopak zakázali nošení muslimských
šátků a dlouhých plnovousů na veřejnosti, stejně jako dávání muslimských jmen dětem. I
Německo, které po imigrantském debaklu prý za čtvrt letošního roku deportovalo už 6700
neúspěšných žadatelů o azyl a 8500 imigrantů odešlo dobrovolně. Kam? Do balkánských
zemí. Je to jako s Potěmkinovými vesnicemi, imigranti z Evropy nezmizí, jen se přesunou
jinam.
Ve Velké Británii a EU pokračoval brexit. Jak EU vyřeší Gibraltar, britskou enklávu a
vstupní bránu do Středozemního moře? Premiérka T. May(ová) chce co nejdřív (v červnu)
předčasné volby, které by měly nejen posílit její konzervativní stranu, ale také podpořit tvrdý
brexit. A odmítla vystupovat v předvolebních televizních debatách. EU na oplátku začala
tvrdě hájit zájmy svých občanů z ostatních států EU (pracovní trh, obchod, etc.). Anglický
princ Harry přiznal, že se těžce vyrovnával se smrtí své matky Diany. Emočně trpěl a byl na
pokraji psychického zhroucení. Není divu. Smrt blízkého příbuzného, rozvod či ztráta
zaměstnání patří mezi přední faktory zásadně ovlivňující psychické zdraví lidí. Prezidentské
volby v Srbsku skončili vítězstvím premiéra A. Vučiće, který chce Srbsko směrovat do EU,
ovšem při zachování tradičních srbských vazeb na Rusko a Čínu. Na jihozápadě Kolumbie
vyhlásil prezident stav nouze, protože obyvatele ohrožovaly záplavy a sesouvala se půda.
Uprchlický tábor (Grande-Synthe) mezi přístavními městy Calais a Dunkerque, v němž
původně žilo kolem 9 tisíc imigrantů, shořel. Neměli se Afghánci s iráckými Kurdy vzájemně
napadat. Škoda shořelých dřevěných, pro ně zbytečně postavených chatek. A průšvih, protože
kolem 700 imigrantů využilo situace a zmizelo. A v divoké jižní Americe, v Paraguaji řadil

gang lupičů z Brazílie, který ukradl z bezpečnostní agentury kolem 20 miliónů dolarů (půl
miliardy Kč), část zlodějů policie zabila a část lupu zachránila.
Prezidentovi ČR M. Zemanovi se jaksi přihodilo, že měl v počítači, na němž nemá
poštu a hledá si jen články, dětské porno. Zalarmoval IT specialisty a ti zjistili, že prý to tam
nainstalovali hackeři až z Alabamy. Ale ukliknout se přece může každý. Předtím řádili hackeři
u Sobotky a Zaorálka a tak důsledkem „napadení“ Zemanova počítače byla „revize“ všech
počítačových sítí všech státních úřadů. Místo odvolaného J. Mládka, kterého nakonec potopila
kauza s telefonními operátory, jmenoval Zeman do funkce nového ministra průmyslu a
obchodu J. Havlíčka. Co za těch pár měsíců do voleb může tak ještě stihnout? Proč se
Kalousek rozčiluje na „agenta“ A. Babiše, který byl soudem očištěn, když má léta ve svém
týmu a „pobočníka“ mu dělá D. Korte,1 který coby „sametový revolucionář“ v KŘŘL ČSAV
má na svědomí vyhazovy, degradace a zpackané osudy několika lidí. Naštěstí už nebude dále
kandidovat do parlamentu, jak prohlásil, v TOP 09, kde jako partajní cestovatel nakonec
zakotvil, ale zůstává a bude se věnovat překládání (asi na chalupě na Šumavě, kterou zdědil
po svém otci). Volby do Sněmovny vyhlásil prezident Zeman na 20. a 21. října 2017. A
objevil se nový adept na prezidenta, bývalý poslanec Věcí veřejných O. Chaloupka. Podle
agentury Median, která dělala průzkum pro Český rozhlas, by v roce 2018 volilo 37% občanů
ČR jako nového prezidenta M. Zemana, 20% M. Horáčka a 17% J. Drahoše. Podle agentury
Kantar pro Českou televizi bylo s prací prezidenta Zemana spokojeno 57% občanů. Všichni
prezidentští kandidáti začali sbírat pro svou nominaci podpůrné podpisy. Jejich volební týmy
čeká perná práce, ten Zemanův povede jeho žena Ivana.
Česká koruna je podle Bankovní rady ČNB téměř od začátku dubna opět bez
devizových intervencí. Posílení koruny proběhlo v pohodě, enormní výkyvy se nekonaly. 62
miliardový účetní přebytek rozpočtu půjde většinou na umoření státního dluhu a do investic,
jako rezerva pro valorizaci důchodů podle návrhu ČSSD neprošla. Brněnští radní se asi
zbláznili. Financovali a vydali „odlehčeného“ průvodce Brnem a okolím. Vzbudil rozruch,
protože zesměšňuje okolní obce. Jejich starostové protestovali. Prý nepochopili moderní ironii
a nadsázku. Nakonec se budou inkriminované pasáže předělávat. Lepší standardní průvodce
bez tupé ironie a nadsázky než „moderní“. A hoteliér B. Ďuričko, který při prezentaci
Paroubkovy knihy zastřelil V. Kočku ml., syna stejnojmenného provozovatele Matějské pouti
v Praze, který ho napadl, bude patrně na svobodě. Z vězení, kde si odpykal z trestu 20 let za
vraždy u Plzně, chce také Kajínek. Prý byl zavřen nevinně a prezident Zeman uvažuje o
milosti. Co všechno vyleze o této kauze tak za 50 let, až budou všichni její aktéři po smrti,
raději nechtějme vědět. Premiér B. Sobotka se zbavil svého konkurenta a kritika:
vychvalovaný jihočeský hejtman za ČSSD J. Zimola, známý také z „lánského puče“,
rezignoval kvůli stavbě chaty z cizích peněz, odměnám managmentu nemocnicím a na přání
ANO. Vznikla nová koalice. Podle Sobotky prý Zimola udělal dobře a svým odchodem
zabránil spojení s ODS. Ten si však běžel stěžovat na jednání ČSSD na Hrad a zatím na jeho
hejtmanské křeslo Jihočeského kraje v Budějicích (= České Budějovice) usedla stranická
kolegyně I. Stráská. Sobotka také zintenzívnil svůj boj s A. Babišem, který půjde do voleb
jako leader ANO za střední Čechy, a chce ho vystrnadit z vlády kvůli daňovým únikům. Podle
STEMu by volby vyhrálo s velkým náskokem ANO před ČSSD a KSČM a do sněmovny by
se mohla dostat i ODS, KDU-ČSL a TOP 09.
Hejtman Zlínského kraje, starosta, senátor, jinými slovy politický mnohoobročník J.
Čunek se zřekl starostování Vsetína a pobytu v místním zastupitelstvu, protože chce v květnu
kandidovat na předsedu KDU-ČSL. Dobře dělá. Přece si svou lidovou stranu, která má svou
voličskou základnu na Moravě, kde žije většina jejích členů a stoupenců, nenechá rozvrátit a
zničit pletichami Pražáků a jejich koalicemi (naposledy s Gazdíkovým hnutím STAN). Ale i
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mistr tesař se utne a senátor Čunek se měl s výroky na adresu matek-samoživitelek držet
zpátky. Nechal se slyšet, že si mají lépe vybírat „chlapy“, aby je stát nemusel podporovat. To
je opravdu správný křesťanský pohled, když by pro křesťana měl být cenný každý život, i ten
nenarozený! Napadených žen se okamžitě zastala ministryně M. Marksová z MPSV, žena na
svém místě. Ano, měly si lépe vybírat partnery, „chlapy“, ale kde je brát, když opravdoví
„chlapi“ už skoro vymřeli a nejsou k mání. Ad causam „Čunkovi chlapi“ je možno
konstatovat, že z 1/3 jsou zadaní, 1/3 jsou gayové a 1/3 nepoužitelní (narkomani, gambleři,
alkoholici, workholici, zločinci, chorobní žárlivci, aj.). Přitom, kdyby matky-samoživitelky,
z nichž některé, většinou vysokoškolačky, které nenašly vhodného partnera,2 dřou jako mezek,
dostávaly za stejnou vykonanou práci (i více práce) stejné množství peněz jako jejich stejně
staří (i mladší) kolegové, a ne méně než oni, pak by nemuseli žebrat u státu o nějakou korunu.
A některé ani nemohly, protože by se svými příjmy na přídavky či jiné sociální dávky
nedosáhly. Takhle většina z nich žije na hranici chudoby nebo těsně za ní a ještě musí se
svých platů „živit“ daněmi a sociálními odvody nezaměstnané a jiné nemakačenky. To je
jedna věc. Druhá věc je nezodpovědnost „Čunkových chlapů“, kteří si sice tzv. „užili“, ale o
dítě/děti se nezajímají, nestarají a neplatí na ně. Holt, do mozků mužů nevidíš. A už lékař,
psychiatr (jak příznačné) M. Plzák říkal, že manželství je jako sázka do loterie, buď to vyjde,
nebo nevyjde. A to se týká i křesťanských manželství, která jsou svázána církevním
manželským slibem, ale ne vždy šťastná (jak říkávaly pra- a praprababičky, sukně všechno
přikryje). Je sice pravda, že dnes dostávají mladé matky od státu různé přídavky a podpory ve
značné výši, za socialismu dostaly jen 2000,-Kčs porodného a přídavky na děti, za
prvorepublikového kapitalismu přídavky jen na první tři děti. Z demografických údajů a
křivek vyplývá, že autochtonní občané ČR vymírají a nahrazují je postupně cizinci. Aby se
stávající počet domácích obyvatel reprodukoval, měl by mít každý z nich teoreticky nejméně
jedno dítě (pár dvě). Čím více dětí, zejména vysokoškolsky vzdělaných rodičů, tím lépe,
hlavně pro budoucí důchodce a stát. Zejména polistopadová generace si zvykla žít pohodlný
život, bez závazků a povinností k druhým, a tak část mladých zůstává žít módně singl nebo
v páru (i různorodém), ale bezdětném. Mít dítě je totiž pro rodiče (i samoživitele) v dnešní
zkapitalizované společnosti s prioritou peněz určitá oběť, starost, zátěž finanční a časová, ale i
radost. Někde se stala ve výchově občanů ČR k rodičovství, a nejen k němu, ale i
k vlastenectví, chyba. A stěží to zachrání 7 dní placeného volna pro novopečené otce.
Sněmovna zase zabodovala a ukázala lidu, že je něco víc než on. Zatímco lid má
velikonoční svátky a volno až od Velkého pátku, oni si udělali volno už na Zelený čtvrtek. A
to jim asi 15 let po „sametové revoluci“ trvalo, než se dohodli a Velký pátek jako svátek
uzákonili, zatímco v sousedním Rakousku a jinde v evropském civilizovaném světě byl
svátkem téměř od nepaměti. Tak, kdy bude mít lid, dámy a pánové z parlamentu, volno i na
Zelený čtvrtek? Kauzu Jany, ženy expremiéra P. Nečase a dříve šéfky jeho Kabinetu Nagyové,
týkající se zneužití vojenských zpravodajců dostala místo soudkyně Králové, která opakovaně
všechny zainteresované zprošťovala viny, nová soudkyně P. Hájková, potvrzená Ústavním
soudem. Nové koště dobře mete. Dočkáme se spravedlivého rozsudku?
Konečně se jednalo o revizi zastaralého výpočtu dovolených a novele ZP. Ty budou
podle zásluhy, tj. podle počtu odpracovaných hodin, a ne podle počtu odpracovaných dní nebo
směn. Internetem se začala z Ruska šířit po sociálních sítích vražedná hra „Modrá velryba“,
která zabíjí dospívající, psychicky rozkolísané děti, nutí je plnit stupidní, sebepoškozující
úkoly a dohání je až k sebevraždě, poslednímu to úkolu. Několik už jich skočilo s mostu nebo
je přejel vlak. Souvislost nebo náhoda? Někteří vyrukovali s tím, že je to jen humbuk a hra
neexistuje, ale ministerstvo vnitra bylo jiného názoru, existenci smrtící hry potvrdilo. Jak to
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tedy emancipovaných žen většinou bojí, vyhýbají se jim a za manželky si berou středoškolačky či jiné
maturantky a vyučené.

tedy je? Ministr M. Chovanec nechal celou kauzu prošetřit a chtěl výsledky a důkazy. Hyn, to
je příští měsíc, se hukáže. Virtualita nebo realita? Jak chrání rodiče své děti, co dělají učitelé a
nově zřizovaný orgán MV pro monitorování kyberprostoru? Ten už měl pracovat dávno, a ne
až od července. Zlínský Mitas, podnik na výrobu pneumatik, stávkoval za zvýšení mezd.
Přidali se i zaměstnanci stejnojmenného pražského závodu. Vláda slíbila příští rok přidat
důchodcům a placené volno pro starající se a ošetřující doma těžce nemocné. Jen aby to
nebyly předvolební sliby chyby. Jedna 49letá úřednice, T. Čempelová z Karvinska
v Moravsko-Slezsku, vstoupila do dějin. Byla jako první občanka ČR pokřtěna v bazilice sv.
Petra ve Vatikánu přímo papežem. Měla šikovného duchovního pastýře, který to zařídil. A
v Jičíně došlo k tragédii, při níž se dvě ženy, matka s dcerou, uvařily a upekly v sauně u
známých, když se jim ulomila klika u dveří a nemohly se dostat ven. Vyvolalo to diskuse o
bezpečnosti saun a saunování. Moravsko-Slezsko ničí epidemie. Jižní Moravu (nově i
Slánsko) ničí žloutenka, snad už na ústupu, severní Moravu spalničky a Jihlavsko příušnice,
proti nimž byl lid v dětství očkován. Kde se to všechno bere? Výsledek globalizace, anebo
něčí záměr decimovat místní občany? Po prodělání příušnic hrozí totiž mladým mužům
impotence. Aféra s kotlíkovými dotacemi ve Středočeském kraji skončila u policie, prý se s
nimi kupčilo. Příště budou žádosti jen elektronické jako jinde. Důchodce z Kladna s ortézou
na pravé ruce vejce v listopadu 2014 na prezidenta Zemana v Praze na Albertově neházel, tak
se usnesl soud, a zprostil ho viny. Někoho přece předhodit lidu jako viníka výtržností tehdy
asi „slepá“ policie musela. Jak absurdní, házející důchodce s ortézou!
Před Velikonocemi začaly jednotné státní maturitní zkoušky, a to slohovou prací
z češtiny, kterou bude centrálně vyhodnocovat CERMAT. Pokračování písemných maturitních
zkoušek z dalších zvolených předmětů bude až v květnu. Dříve se státní maturity ze všech
oborů dělaly v jednom týdnu. Holt, dnešní středoškolští studenti nejsou asi tak odolní jako
jejich předchůdci za dob socialismu a potřebují půlměsíční odpočinek na regeneraci svých sil.
Pořád a na všech frontách se studentům něco ulehčuje. Jak pak mají obstát v mezinárodní
konkurenci? V jednom z ústavů AVČR nesmí mít vědecký pracovník na svém úředním webu
více než 20 bibliografických položek. Toto absurdní opatření slouží těm, kteří nic nedělají
nebo dělají málo, není tak na jejich práci vidět. A v ASEPu (databázi prací pracovníků
AVČR), který funguje až od roku 1993, také není vše. Co bylo napsáno pracovníky AV
předtím, jako kdyby neexistovalo. Odebrat část pracovního úvazku (místa) vědeckému
pracovníkovi a dát ho nějakému doktorandovi, nebo na něj zaměstnat nějakou restaurátorku
z ciziny, zcela mimo vědecké zaměření instituce, je rovněž absurdní. Je možné, aby ústav
AVČR platil cestovné cizinci, který v něm pracuje a jede za české státní peníze na služební
cestu do rodné země (Rusko, Slovensko, Bulharsko, Německo, aj.)? Je. Jede tam služebně o
prázdninách, prý tam dělá výzkum: začátkem prázdnin odveze své děti k prarodičům a
koncem nazpět. A to někteří z téhož pracoviště nesměli vyjet ani na pozvání s hrazeným
pobytem či na reciproční výměnu? Pro ty na cestovné nebylo. A kdo může podat a dostat
ústavní grant, když v ústavu nepracuje? Jen Němka, pak tam zase pracuje. Z mnohaletých
zkušeností je patrné, že je lepší, když ústav, oddělení, odbor, projekt, atd. vede silný jedinec a
do všeho nekecá nevhodný kolektiv. Ale jak nevybrat nádivu, parazita či jiného nepatřičného
jedince, který na cestě vzhůru k vědeckým výšinám leze výše postaveným do anorum3 a až
vyšplhá na vrchol, do níže postavených, kteří mu cestu svou prací nezřídka vydláždili, kope?
Simia simia est, etiamsi aurea gestat insignia.4 A to lidé, kteří likvidují některé, tzv. malé
vědní obory, sedí ve vědeckých radách AV či ústavů, nebo dokonce tyto vědecké instituce
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Od anus, i, m. = řiť.
Simia simia est, etiamsi aurea gestat insignia = „Opice zůstává opicí, i když nosí zlaté ozdoby“, případně
„Svině zůstane sviní, by na sobě zlaté sedlo měla“.
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vedou, řídí, ředitelují. Dejte magora do čela akademického ústavu či jiné instituce a zničí vše,
co jiní budovali před ním. Exempla trahunt5 – i ta špatná.
Diamant „Růžová hvězda“ původem z Afriky se vydražil za 1,8 miliardy Kč,
pochopitelně v dolarech. B. Dylan, známý americký zpěvák a skladatel převzal se zpožděním
ve Stockholmu Nobelovu cenu za literaturu. Už v dubnu začaly někde majálesy, které patří až
do května, máje, odtud jejich název. Stará divadelní garda odchází: ve věku 92 let zemřela
herečka L. Havelková, bývala členka Národního divadla, a ve věku 70 let herec, režisér,
překladatel a manžel D. Kolářové J. Ornest z Divadla E. F. Buriana. A herci, komikovi a
režisérovi M. Šteindlerovi bylo 60. Na počest výročí 70 let jízdy J. Hanzelky a J. Zikmunda
z Prahy do Afriky (Cap Town) Tatrou 87 projela ČR jízda veteránů. Někteří skauti slavili na
Pražském hradě, jiní v Beskydech u mohyly Ivančena svátek sv. Jiří (Georgia), symbolu boje
dobra se zlem (drakem), který je jejich patronem od roku 1907. Anglického zpěváka E. Johna
skolila záhadná baktérie, poležel si v nemocnici a odřekl všechny koncerty. A u Hořic má být
postaven obří trpaslík, sochaře Kurta Gebauera. Má to být obraz „velikosti“ národa a jeho
vůdců?
Tenisová naděje M. Vondroušová vyhrála v 17 letech tenisový turnaj ve Švýcarsku a
byla bezradná z první miliónové výhry. Poradí prý maminka. Jiní by věděli hned, co sní,
kdyby ji měli. Úspěch zaznamenaly ženy také v golfu. K. Spilková vyhrála turnaj v marockém
Rabatu. Odměna byla jistě také tučná. Atentátníci útočí i na autobusy sportovců. Teroristický
útok zažily a přežily fotbalisté známého německého týmu Borussia Dortmund. Podezřelým
byl německý Rus, který si chtěl vylepšit sázky. Ruská tenistka M. Šarapovová opět na
kurtech. Dostala divokou kartu, která vzbudila v tenisových kruzích nelibost. Prý si trest za
doping už odpykala. Nic se nemá přehánět, ani ten sport, jinak byl brankář M. Neuvirth
v NHL nezkolaboval. Není jediný, ani první či poslední. Čím dál více mladých sportovců na
stadionech kolabuje a umírá. Příčinou je enormní, permanentní tělesné a duševní vypětí,
přetěžování organismu a často i skryté tělesné (např. srdeční) vady. Co dělají sportovní lékaři?
Peníze nejsou všechno a honit děti za každou cenu do vrcholového sportu kvůli penězům je
holý nesmysl. Nemusí to přežít! Ostuda fotbalové Plzně: coby fotbalista neudělal pro svou
sportovní formu a pro peníze jako plzeňští fotbalisté, kteří jeli v drogách. Jeden si objednával
extázi, druhý půjčoval peníze dealerovi. A další plzeňský fotbalista a národní reprezentant F.
Rajtoral, hrající za turecký klub, už to má za sebou. Oběsil se, prý psychické zdravotní
problémy a dluhy. Je to úpadek sportu v Čechách. Zemřela hokejová legenda A. Bubník.
Boxerské špičky, Ukrajinec V. Kličko a Brit A. Joshua, se střetli na Světovém šampionátu
v boxu ve Wembley; vítězem byl Joshua. A dobrá zpráva nakonec. Moravská, brněnská
hokejová Kometa válela a zamířila do extraligového finále, kde vyhrála po 51 letech extraligu
a získala zlato. Zasloužené vítězství. Brno zazářilo a Brňané oslavovali zlaté chlapce na
Zelném trhu i na Náměstí Svobody až do rána a oslavy se protáhly na celý týden.
Kdyby stařičký rakouský mocnář, císař František Josef I. (1848–1916), který vládl 68
let a provedl jen dualistické uspořádání monarchie, odstoupil dříve a kdyby na trůn dříve
nastoupil císař Karel I. (1916–1918), který by Rakousko-Uhersko důsledně federalizoval
podle jednotlivých zemí na podunajskou federální monarchii či jiný federální státní útvar,
nebyla by třeba ani I. světová válka, ani Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR) v Rusku,
ani II. světová válka, ani válka studená. A nebyly by ani Leninové, Hitlerové a Stalinové.
První světová válka zničila Evropu. Jak je důležité umět se v pravý čas rozhodnout a v pravý
čas odejít! Svět je absurdní, ale přesto či právě proto v něj věřím.6
LCH
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Exempla trahunt – „Příklady táhnou“.
Modifikace Credo, quia absurdum = „Věřím, protože je to nesmyslné.“ Zásada scholastického myšlení,
zformulovaná a vycházející z Tertullianových vývodů. Quintus Septimius Tertullianus (160–222), římský
patristický filozof, církevní otec, O těle Kristově, 5.
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