Listopadový vítr už fouká, vítr ledový….
(listopad 2016)
Ze světa. Svět se neustále mění. V listopadu proběhly volby prezidenta
USA a americký předvolební cirkus, který byl letos obzvláště vydařený a bohatý
na skandály, skončil. Amerika má od ledna 2017 nového prezidenta. Volby proti
očekávání většiny Ameriky i světa vyhrál kandidát republikánské strany, finanční
magnát a podnikatel Donald Trump. Protikandidátka z demokratické strany Hilary
Clinton(ová) skončila fiaskem a svou porážku těžce snášela. Demokratům
nepomohly ani zmanipulované sdělovací prostředky, ani předvolební výzkumy,
které jednoznačně preferovaly Hilary a věřily v její vítězství tak jako spousta lidí
ve světě. A nepomohlo jí ani 5 miliónů dolarů od německé vlády. Někteří si na její
vítězství vsadili jako podnikatel M. Horáček a prohráli. Většina lidí v Americe už
prozřela. Vidí, slyší, mají své názory a nenechají si diktovat novinami, novináři a
obskurními, lehce zmanipulovatelnými průzkumy. Demokratické protiamerické
politiky už měli Američané dost. A tak po vládě Clintonových a Obamových
demokratů nastoupí vítězní republikáni. Svět se postavil ke zvolení Trumpa
americkým prezidentem rozpačitě. Některým leží Trump v žaludku, jiní jeho
volbu přivítali, zejména národně zaměření politici Putin, Le Penová, aj. A jak se
k Trumpově zvolení postavili naši politici? Hrad a prezident Zeman, náš malý
„český Trump“, jak sám sebe nazval, zvolení nového amerického prezidenta
přivítal a hned mu i pogratuloval, neboť má stejné priority jako on, a to především
boj s islámskými teroristy. Kdo by v dnešní geopolitické situaci takovou prioritu
neměl? Zatímco Zeman zvolení Trumpa prezidentem USA předpokládal, bývalý
prezident Klaus nikoliv, ale po jeho zvolení otočil a jeho volbu přivítal. Ač oba ze
stejného profesionálního vědeckého hnízda, z Prognostického ústavu ČSAV,
inženýr Zeman je lepším prognostikem než profesor Klaus. Ostatní čeští a
moravští politici se chovali spíše zdrženlivě. Zvolení Trumpa některým zejména
konzervativním politikům pod nos moc nejde, ale v demokratických volbách
zvolený prezident USA se musí respektovat, jak sdělil pragmaticky premiér
Sobotka.
Zeman má s Trumpem více společného než jen boj proti terorismu.
Cherchez la femme. Trumpova první žena Ivana má stejné jméno jako druhá
Zemanova a obě jsou z Moravy. Jedna ze Zlína, druhá z Bystřice nad Pernštejnem.
Trump má tak v rodině moravskou krev jako mnoho našich politiků a jeho tři děti
s první manželkou Ivanou jsou jen poloviční Američané, Moravoameričané
(oficiálně Čechoameričané). Ostatně, Trump evidentně tíhne ke Slovankám – i
jeho třetí manželka je ze slovanského prostředí, Slovinka. Prý bude nejkrásnější
americkou první dámou všech dob. Není proto divu, že ruský prezident V. Putin,
tíhnoucí rovněž ke krásným ženám, Trumpovu volbu přivítal a věří v normalizaci
vztahů mezi Ruskem a USA. Americký velvyslanec Schapiro, který měl konflikt
s Hradem, už si pomalu balí kufry, protože Trumpova Ivana, lyžařka, modelka,
podnikatelka a spisovatelka, se nechala slyšet, že zná dobře domácí prostředí a
tudíž chce být velvyslankyní v České republice. Ač se u dam věk neříká, „na stará
kolena“ to bude mít z Prahy do Zlína k mámě blíže než z Ameriky. Prezident
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Zeman její rozhodnutí uvítal, už s ní i telefonoval a pochvaloval si, že také miluje
tlačenku. Aby ne, vždyť je z Moravy!
Co můžeme od nového amerického prezidenta očekávat? Nikdo přesně
neví. Jeho volební rétoriku nelze brát úplně vážně – účel posvětil prostředky. 1 Po
svém zvolení, jak vyplynulo z povolební řeči, Trump zmírnil své extrémní názory
a exaltované výkřiky, poděkoval soupeřce Clinton(ové) a prohlásil, že bude
především hájit zájmy USA a jeho občanů, jak se na správného republikána sluší a
patří. Na své straně má většinové republikány v Parlamentu i v Senátu. Amerika
chtěla po letech změnu, ale přesto Trumpovo zvolení vyvolalo po celé Americe
vlnu protestů a nepokojů militantních menšin všeho druhu. Zatímco se Trump už
pomalu stěhuje do Bílého domu a vybírá si tým nejbližších spolupracovníků,
stávající prezident Obama podnikl rozlúčkovou spanilou jízdu po Evropě,
koketoval s Mutti Merkel(ovou) v Berlíně a vzpomínali společně na vzájemnou
spolupráci. V Německu se mu tak zalíbilo, že slíbil přijet v roce 2017 na
Oktoberfest, aby si v klidu bez státnických povinností vychutnal lahodný
německý pivní mok. Před svým odchodem do prezidentského důchodu stihl ještě
udělit Medaili Svobody, nejvyšší americké civilní vyznamenání, několika
jedincům, zatímco nejmodernější a nejdražší torpédoborec na světě USS Zumwalt
mu šel málem ke dnu.
Teroristické útoky nepolevují, jak svědčí atentát v šiítské mešitě v
afgánském Kábulu. Francouzi také zabránili jednomu, když zatkli 2 teroristy
v Marseille a 5 ve Strasbourgu. Protiislamistické síly se spojily a osvobodily
město Rakka. Byla také osvobozena další města a vesnice kolem Mosulu, ale o
město samotné se neustále bojuje na jeho předměstích a je postupně obléháno a
dobýváno. Islámský stát už je prý o 28% menší než vloni. Evergreen: Evropská
unie chce po ČR a ostatních zemích V4, aby akceptovaly schválený program EU o
přerozdělování imigrantů a zapojily se. Těm se však do toho nechce a kvóty si
nechtějí nechat diktovat. Někteří evropští politici proto zuří a pro urážlivá slova
na účet Visegrádské čtyřky nejdou daleko. Německá police je bdělá. V PorýníVestfálsku a v Sasku zadržela pět islámských teroristů, osob napojených na
Islámský stát, a v 10 spolkových zemích podnikla zátah na stoupence radikálního
islámského spolku „Pravé náboženství“, šířícího v Německu korán, podporujícího
džihád a rekrutujícího jeho bojovníky. Merkel(ová) změnila názor a Turky do
Unie nechce, přesto chce Německo udělit azyl Turkům, většinou novinářům a
vědcům, pronásledovaných tureckou vládou a režimem prezidenta Erdogana. Prý
se jeho politika neslučuje s evropskými principy demokracie a svobody a
s evropským právním státem. A nic německým vládním kruhům, kancléřce
Merkel(ové) i Rothově sociální demokracii, která s návrhem přišla, nevadí, že
někteří z nich mají kontakty na islámské duchovní vůdce a radikály, na
islamistické teroristické buňky, a neřku-li, na teroristy samotné. A už se to
provalilo: jednoho teroristu si sami nasadili do „centrály“ jako experta na boj
s islamisty. Ta politická korektnost Evropu i nás jednou zabije! Merkel(ová) je
neúnavná. Ač je ve funkci německé kancléřky již 11 let a má za sebou řadu
politických lapsů, rozhodla se s troufalostí sobě vlastní kandidovat příští rok do
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čela CDU i do funkce kancléřky znovu, a proto si předplatila za milióny dolarů
potencionální prezidentku USA. Zatím má podporu 55% Němců (a to někteří
netušili, že ze svých daní zafinancovali volební nadaci Clintonových) a honí
politické body, kde se dá: slíbila Němcům, že v letech 2018-2025 vyrovná
důchody tak, aby byly stejné ve všech spolkových zemích. “Bůh před
Merkel(ovou) ochraňuj Německo i Evropu.“2 A kdy budou u nás důchody a platy
na německé či evropské úrovni, když už máme stejné ceny zboží, bytů, služeb
apod.? Díky dosavadní imigrační politice Merkel(ové) se Evropa otáčí doprava.
Radikalizuje se a do popředí se dostávají (ultra)pravicové strany (Francie,
Rakousko) a jejich představitelé se derou na prezidentské posty. Velká Británie
díky antimigračnímu brexitu vystupuje z Evropské unie a Visegrádská čtyřka
statečně vzdoruje evropským kvótám. Imigrantů neustále přibývá, jak
dokumentují dva Afgánci, prchající z českého výcvikového tábora, kam je poslalo
USA, do Německa – u nás být naštěstí nikdo nechce a tak byli vráceni zpět
Afganistánu. U německých protestantů zůstala i syrská rodina, přijatá původně do
azylu v ČR, odkud odešla.
V japonském městě Fukuoka se propadlo kus hlavní třídy a udělal se
obrovský kráter zaplavený vodou. A to nemusí být ani zemětřesení, ani tsunami.
Ale rychlost s jakou vše spravili, je obdivuhodná. Japonci jsou klasa. Také malý
český kráter mezi Ječnou a Sokolskou v Praze, vytvořený prasklým potrubím
z předminulého století, spravili na české poměry poměrně rychle a netrvalo jim to
celou věčnost, takže hlavní pražská tepna, severojižní magistrála, je už zase
průjezdná. Nový Zéland se otřásá v základech. Ostrovy postihlo zemětřesení o síle
7,4 Richterovy stupnice. Zemětřesení o síle 7,3 řádilo i v Japonsku na ostrově
Honšú a hrozily i tsunami. A v Indii u hranic s Nepálem k ránu vykolejil osobní
vlak. Neštěstí, které zavinila nekvalitní práce jiných, si vyžádalo mnoho obětí a
zraněných. V Kolumbii spadlo letadlo, zahynulo 75 lidí a většina brazilského
fotbalového týmu a v Izraeli hoří a hoří a hasí to tam celý svět. V obnoveném
pařížském klubu Bataclan se opět koncertovalo v čele se Stingem, který
připomněl, že od neblahého teroristického útoku uplynul již rok. Florenťané mají
rozum a nechtějí si své nádherné město hyzdit MacDonaldem, který si Američané
přáli v centru města před katedrálou Santa Maria del Fiore s unikátní
Brunelleschiho kupolí. Americká firma je za nepovolení fast-foodu zažalovala. V
mnoha zemích chtějí zrušit užívání reproduktorů při vyzpěvování muezzinů
z minaretů mešit. Prý to hulákání ruší ostatní a kdo to má pořád dokola
poslouchat. Na Kubě zemřel bývalý prezident Fidel Castro – pro jedny zloduch,
pro jiné revoluční ikona. Ihned ho zpopelnili. Nebyl už mrtev dlouho předtím, než
to oznámili? S popelem zemřelého revolucionáře udělali jeho příznivci a
obdivovatelé okružní jízdu po celé Kubě po stopách jeho revolučních tradic. Měl
90 let a oplakával ho celý hispánský svět. V Bulharsku si zvolili proruského
premiéra, v Moldavsku proruského prezidenta a v Rusku komunisté a jejich
příznivci opět oslavili další výročí VŘSR.
A z domova. Pod tlakem krajských a senátních voleb, které pro ČSSD
nedopadly nejlépe, chtěl premiér Sobotka změny ve vládě. Prý ji omladí, protože
se mu zdá, že někteří „starci“ jsou již z vládnutí unaveni. Na oplátku se zase
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ozvaly hlasy z krajů, že by se po nezdařených volbách měl nad sebou zamyslet
Sobotka a z postu premiéra, případně z čela ČSSD odejít. Jedni žádali hlavu toho,
jiní onoho. Priority se různí a kandidátů na odejítí z vlády bylo hned několik.
Prezident Zeman chtěl vystrnadit z vlády ministra kultury D. Hermana, který
svým přijetím dalajlámy na vládní půdě porušil dohodnutá pravidla a ohrozil
spolupráci a obchod s Čínou. Jiní chtěli, aby odešel ministr průmyslu J. Mládek či
ministr zdravotnictví P. Němeček. Naposledy byl jako nejvhodnější kandidát pro
odchod z vlády objeven ministr pro lidská práva a předseda legislativní rady vlády
J. Dienstbier ml. Od válu měla jít i šéfka MPSV M. Marksová. Premiér Sobotka
by rád rozvrtal celou vládu, koaliční smlouva nesmlouva, ale šéf ANO Babiš i šéf
lidovců Bělobrádek byli se svými týmy ministrů spokojeni a nehodlali na nich nic
měnit. Navíc Babiš konstatoval, že měnit ministry 11 měsíců před parlamentními
volbami v roce 2017 je holý nesmysl. Nicméně Sobotka jednal o vládnutí a
perspektivách resortů na pracovních schůzkách s jednotlivými ministry i
s prezidentem ČR Zemanem v Lánech. A co z toho vylezlo? Nakonec „za vlast
padli“ ministři Němeček a Dienstbier z ČSSD, které nahradí jejich spolupartajníci
M. Ludvík, šéf nemocnice v Motole, a J. Chvojka, člen ústavně právního výboru
Parlamentu. Ostatní své posty obhájili. Předseda ODS P. Fiala však usoudil, že
kosmetické úpravy jsou prý marketingové řešení pro veřejnost a že je potřeba
změnit celou vládu. Příští volby ukáží, kdo měl pravdu.
Ač budou prezidentské volby u nás až v roce 2018, nedočkaví kandidáti se
už hlásí. Prvním přihlášeným kandidátem na post prezidentský je textař a
podnikatel Michal Horáček, leader staroměstské protibetské a antihradní
demonstrace. Pán spravedlivý a čestný se bleskově „obnažil“, zprůhlednil a
zveřejnil svůj majetek, stav svého finančního konta i stav zdravotní, což nemusel,
protože to většinu soudných lidí ani nezajímá. Nikdo není absolutně zdravý,
každý má nějakou svou chorobu i kostlivce ve skříni. Ale nemusí s tím chodit
hned na trh. V kuloárech a v médiích probleskla jména i dalších kandidátů na
prezidenta. Jen stávající prezident České republiky M. Zeman se zatím prozřetelně
nikam nežene a k své prezidentské kandidatuře se vyjádří až v jarních měsících
2017. Zatím na něho čeká podepsání či nepodepsání zákona o střetu zájmů, který
poslanci i na podruhé schválili a který byl v kuloárech nazván podle vicepremiéra
Babiše, proti jehož podnikatelským aktivitám je namířen, lex Babiš. A navíc měl
práci s oficiální, půldenní a dvakrát odloženou návštěvou francouzského
prezidenta Hollanda, kterému se v Praze líbilo, a proto se vyslovil, že k nám zase
přijede, ale už asi jako soukromník, protože těžko projde nadcházejícími
francouzskými prezidentskými volbami. Závažných evropských i světových
problémů k jednání je bezpočet, ale hlavním tématem bylo vyplácení minimální
francouzské mzdy pro české kamioňáky.
A naše školství. Pořád se křičí, že je nedostatek lékařů a učitelů. Ti, co
zadarmo vystudují medicínu, jedno z nejdražších studií u nás, odcházejí vydělávat
do zahraničí, hlavně do Německa, protože prý nemají adekvátní příjmy, i když
příjmy lékařů jsou v ČR jedny z těch vyšších (mimochodem, vysoké příjmy
nemají ani jiní vysokoškolsky vzdělaní lidé, zejména z humanitních oborů).
Vysokoškolské studium medicíny se musí u našich západních sousedů draze platit
a německé lékařství má tak přísun doktorů z České republiky zadarmo. Ale proč
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mají čeští občané sponzorovat německé felčary české národnosti ze svých českých
daní? Ať si své vysokoškolské studium u nás zaplatí, nebo ať ho splácejí ze svých
německých příjmů, dokud nebudou stejné podmínky studia medicíny a stejné
platy lékařů v celé unijní Evropě, pokud přežije. A nedostatek učitelů, kteří své
finanční problémy řeší odchodem ze školství nebo do něho po studiu ani
nenastoupí? Ministerstvo školství v čele s K. Valachovou konečně zplodilo po léta
diskutovaný Kariérní řád, ale ten to nezachrání. Tři stupně hodnocení učitelů
(začínající, po 2 letech samostatný, po 7 letech vynikající) a jejich finanční
kompenzace (2000,-Kč, 3000,-Kč, 5000,-Kč) jsou k smíchu; výstižnější by bylo
v tomto případě quasi stupňování dobrý→lepší→vynikající. Školské odbory sice
dlouho očekávaný Kariérní řád uvítaly, ale když je někdo „vynikající“, je to
hodnocení výsledků jeho činnosti a nemůže tak být nazván kariérní stupeň.
Vynikající může být i začínající učitel, pokud má kvalitní vzdělání a učení ho
baví. Možná by stvořitelé Řádu udělali lépe, kdyby mezi učiteli více diferencovali
a kategorií vytvořili nejméně pět (vždyť i žáčci jsou hodnoceni stupni 1-5).
Označit je mohli římskými číslicemi jako I.-V. nebo velkými písmeny abecedy AE. Každá kategorie Kariérního řádu by měla svou charakteristiku (vzdělanost,
praxi, výkonnost, svědomitost, komunikativnost, flexibilnost, oblíbenost učitele,
atd.) a vyhnuli by se tak stupidním názvům, které stvořili a které mohou začínající
učitele zase jen odradit. Ostatně tradiční vysoké školy mají čtyři stupně
pedagogických pracovníků a kategorizaci vědeckých pracovníků má i Akademie
věd, kde by se mělo zařazení do kategorií řídit vzdělaností, výkonností a
publikační činností pracovníků. Že se tak často neděje, atestace jsou formální – tu
horor, tam šaškárna – a panuje zde protekce, je jiná věc. Navíc někteří
vystudovaní středoškolští učitelé s učitelskými jazykovými (ruština-němčina,
čeština-latina, ruština-angličtina, angličtina-dějepis, čeština-dějepis) či
s přírodovědnými (matematika-fyzika, chemie-biologie) kombinacemi aj., jdou
mimo své obory nebo se nacpou do akademických pracovišť. Zde pak místo toho,
aby učili na středních školách – kvůli učitelství absolvovali pedagogiku a
zkušební výuku (náslechy) na školách, zabírají místa, šikanují (i vyhazují) osoby,
které by je mohli ohrozit a které na rozdíl od nich vystudovali odborné (vědecké)
směry bez pedagogické přípravy a mají daleko hlubší znalosti svých oborů než oni
svých. Ve vědeckých institucích při řízení vědy a práci s kolegy tito středoškolští
učitelé zavádějí a uplatňují školometské metody, které se naučili a ověřili
v pedagogické praxi na středních školách, kam svým vzděláním i jednáním
s kolegy a podřízenými jako s žáčky a studentíky patří. Pak by v našem základním
a středním školství nechyběli učitelé a řadu předmětů by nemuseli učit nedouci.
A co doma dál. Policejní složky ze všech krajů republiky včetně
antikonfliktního týmu měly zase manévry při příležitosti pietních oslav výročí 17.
listopadu 1939 (tehdy bylo několik mrtvých studentů) a listopadu 1989 (tehdy
nebyl žádný mrtvý). Nahlášeno bylo asi 30 oslavných akcí a demonstrací na
různých místech v centru Prahy. Slavili příznivci i odpůrci listopadových změn a
nespokojenci všeho druhu. Přestože došlo ke konfliktům a střetům různých skupin
demonstrantů, naštěstí se vše obešlo bez vážnějších následků. Prezident ČR M.
Zeman po zkušenostech z loňských oslav zůstal prozíravě raději doma a slavil
Listopad v klidu v Lánech. Hlasy z lidu, interviewovaného sdělovacími
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prostředky, mu to zazlívaly. Prý se měl či dokonce měl povinnost se oslav
zúčastnit. Sotva zaschla čerň na návrhu nového zákona o příživnictví, navrhli
v Parlamentu komunisté zákon o urážce Majestátu, hanobení prezidenta ČR.
Přidali se k nim i někteří sociální demokraté, někteří z hnutí ANO a Úsvit-Národní
koalice. Vzápětí se část signatářů návrhu chytla za nos a pod tlakem veřejného
mínění a premiéra Sobotky, podle něhož by se naše společnost vracela 27 let
nazpět, se od návrhu alibisticky distancovali. Prezident – konzistentní osobnost,
která si je vědoma své ceny, přece takový zákon nepotřebuje. A na rovinu. Kdo
není v tomto státě urážen? Ve věku nadvlády médií všeho druhu je to tak snadné.
Maršál J. J. Radetzsky, to byla za císaře pána persóna – i obnovení pomníku na
Malostranském náměstí v Praze by si zasloužil, jak o to usilují jeho příznivci.
Také pomník Marie Terezie by se šiknul, přestože se rakouská císařovna
nevyjádřila dosti uctivě o české královské koruně, kterou nazvala šaškovskou
čepicí. Ministru obrany M. Stropnickému vlezla zřejmě politická korektnost na
mozek, když podal trestní oznámení a žádal prošetření přehlídky historických
uniforem u památníku obětí, protože mezi uniformami od legionářů až po RAF
byla i uniforma SA. Vždyť to byly jenom historické kostýmy a kus naší historie!
Na našem území se přece vyskytovaly nějaké Sudety a nějaké nacistické
uniformy, není-liž pravda? A to panu ministru-herci, který si evidentně plete
historii s realitou, nevadí, že jeho kolegové hrají v nacistických uniformách v
historických filmech a ještě za to hrabou velké peníze? Přemnožená divoká
prasata vylézají z lesů. Nejenže ničí pole a úrodu zemědělcům, ale dostávají se až
do okrajových částí měst, straší korzující občany a likvidují jejich psy. Je podzim,
doba honů. Myslivci na kaňoury evidentně nestačí a zvěř likvidují podloudní lovci
a pytláci. Zvěřina je na jídelníčku jen v nóbl restauracích či na prezidentských a
poslaneckých stolech, ale proč není po veterinární kontrole k sehnání na volném
trhu? Takový zajíc na smetaně, bažant na divoko či kančí kýta se šípkovou
omáčkou, to by bylo něco! A pozor na ptáky! Žádná divoká kachýnka, protože
kolem hranic ČR, zejména v Německu a Rakousku, řádí zase ptačí chřipka a bude
u nás co nevidět. Česká exportní banka financovala v Turecku elektrárnu a teď
spláče nad výdělkem, protože turecká strana není schopna plnit své finanční
závazky a platit. Bankou roku 2016 se stala Komerční banka – aspoň víte, kam
ukládat své peníze. Obyvatele ČR trápí dluhy, jejichž průměr dosahuje částky 26
900,-Kč. Někteří nemají žádné, jiní ještě větší. A Vánoce, kdy se lidé nejvíce
zadlužují, na krku. Jako by u nás platilo: „Kdo nemá dluh, není Čech“. Jen vesele
podnikejte, osobně bankrotujte, protože novela insolvenčního zákona ministra
Pelikána už je v běhu a dluhy vám zmizí do sedmi let. Konečně snad dojde i na
Béma a jeho povedenou Opencard, která stála Prahu asi 1,7 miliardy. Bém se však
k odpovědnosti nechce znát. Handrkování mezi Babišem a Sobotkou o EET
nebere konce: jeden chce změny a výjimky u vybraných plátců daní, druhý žádné
změny a úlevy nechce a EET má probíhat podle původního plánu. Rozhodne
Parlament. Papež František byl milostiv a poté byl milostiv i prezident ČR Zeman
a omilostnil dvě vězenkyně. Obyvatelé Česka a Moravsko-Slezska se překonali.
Nakoupili a darovali 312 tun potravin pro potřebné. Kolik z toho nakoupili
ministři, senátoři, poslanci či podnikatelé? Jak je známo, ti, co mají nejvíc, chtějí
ještě víc a že by darovali něco zadarmo, o tom většinou nemůže být ani řeč. Kdo
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nemá jednou za dva roky zkontrolovaný kotel na tuhá paliva, hrozí mu pokuta až
20000,-Kč. Ale kde sehnat na poslední chvíli revizního technika? Češi jsou
přeborníky v dělání věcí na poslední chvíli, ale ne vždy se jim to vyplatí a jejich
nesnází využívají podvodníci. A pozor na šmejdy všeho druhu, neustále mění
taktiku a jsou čím dál více vynalézavější. Poslední listopadový a první adventní
víkend byly v městech Česka a Moravsko-Slezska slavnostně zahájeny vánoční
trhy. Byly rozsvíceny vánoční velestromy, od živých až po plastové. Jen
nedočkavá Olomouc zahájila vánoční trhy a advent o týden dříve. A o adventu
neblázněte z vánočních nákupů. Ani slevy na Black Friday, Černý pátek, kterýžto
fenomén dorazil z Ameriky i k nám, za pocuchané nervy nestojí. Žádný
obchodník není lidumil, musí na každém obchodu vydělat. Segwaye v centru
Prahy končí. Konečně si budeme moci prohlédnout její krásy a užít si advent
v klidu, aniž bychom měli strach z přejetí bezohlednými segwayisty. Ceny bytů
nám enormně vyrostly, protože hypotéky byly levné a dosažitelné téměř pro
každého. Ale od listopadu a prosince bude vše jinak. Hypotéky podraží a už
nebude pro kdekoho lukrativní ukládat peníze do malometrážních bytů. Češi
chlastají doma, do hospod už tolik nechodí a přebornicemi v chlastání se stávají
mladé dívky a ženy ve věku 18-29 let, potencionální matky. Smutné prvenství!
Národ sužuje cukrovka, která vyžaduje stále vyšší finanční náklady. Očkujte sebe
i své děti, je to rozumnější než zamoření ČR všemi možnými chorobami, většinou
již dříve u nás vymýcenými. O zamoření se postarají cizinci a nezodpovědní
jednici nakažení virem HIV, jejichž počet zase stoupl. A nespěte s mobilem,
budete ještě nemocnější a zblbnete!
A něco z naší pokleslé televizní zábavy, kterou obstarává nepřeberné
množství televizních kanálů (někdy doslova) a ovládají různé typy seriálů, od
rodinných až po detektivní, soutěže všeho druhů, reality show, filmy domácí a
zahraniční, mezi nimiž se občas objeví i filmová perla. Moderátor M. Eben si
v soutěži Star Dance představoval dívku v kyjovském kroji štupující ponožky.
Proč, když jde o taneční soutěž „celebrit“ z Prahy? Měl si představit štupující
Nandu Žižkovandu v potápkovském kroji. Pěvecká topstar Hana Zaňáková alias
Lucie Bílá náhle ochořela a nechala dvakrát vyprodanou O 2 arénu a 30 000 diváků
na holičkách. Svou neúčast na plánovaném koncertu jim sdělila 4 hodiny před
představením, za což se jim z celého srdce na svém oficiálním facebooku
omluvila. Tak snad se sejdou v lednu 2017! Koncertovali i jiní. O2 aréna praskala
ve švech. Zatímco mládež „žrala“ koncert kanadského zpěváka Justina Biebra a
několik fanynek mu vlezlo i do hotelové postele, staří dali přednost klasice
Angličana Stewarta. Obraz F. Kubky vytvořil český aukční rekord, když se prodal
za 62 miliónů. A letošní Vánoce budou bez legendárního Krakonoše – F. Peterky,
který zemřel. Chcete s dětmi do bludiště? Nechoďte na Petřín, ale vypravte se na
Masarykovo nádraží. Užijete si legrace víc než dost.
A co skandály živený sport? Náš slavný hokejista Jaromír Jágr se chystá
do hokejového důchodu a chce kromě života s mladou přítelkyní, proslavenou
tancem u tyče v erotickém zařízení, rozhýbat mladé Čechy a naučit je sportovat.
Je načase, neboť máme jednu z nejvyšších dětských obezit na světě. A jeho
přítelkyně by se mohla připojit – tanec u tyče je dnes už sportovní disciplínou.
Tenistka P. Kvitová triumfovala v Číně a chce se stát světovou tenisovou
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jedničkou. Přejme jí to, za tu dřinu a v tom věku si to určitě zaslouží. Ostatně,
všechny naše tenistky jsou skvělé, vyhrály už potřetí za sebou Fed Cup.
Lidstvo terorizují rozlezlé islámské spolky, od Islámského státu přes alKajdu, Hizballáh aj. až po Islámské bratrstvo a Pravé náboženství, jejichž
pracovní náplní je džihád, o domácích kriminálních živlech ani nemluvě. Proto se
lidé nejen v Americe, ale i v Česku a Moravsko-Slezsku, jak ukazuje příklad
pohraničního Zlínska, začali více vyzbrojovat. Kam se to ten svět a Evropa s ním
řítí? Chtělo by se s lidem říci, že do ř..i.
Přesto se snažte zachovat klid a být v pohodě, protože nám nastal adventní
čas a blíží se Vánoce – svátky pokoje a míru.
LCH
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