Prosinec aneb Vánoce, Vánoce přicházejí…
(prosinec 2016)
V některých obchodech, super- a hypermarketech už od října. Prosinec –
čas zabíjaček a Vánoc. Postaru se prosinci říkalo prasinec, protože se zabíjela
prasata a po adventním půstu nastala doba hojnosti, doba zabíjaček a přežírání.
Obžerství a opíjení se, válení se na gauči před televizí a sledování pohádek,
spousty zbytečných dárků, za které jsme utratili víc než vloni a které mnohé
přivedly do dluhů, lyžování na horách či válení se u teplého moře v exotických
krajinách, nadbytečné užívání drahé a nebezpečné zábavní pyrotechniky,1 to byly
signifikantní znaky současných Vánoc. Přes žaludeční a žlučníkové potíže a
opičky a opice jsme ve zdraví přežili hektické předvánoční nákupy o adventu,
Mikuláše, čas vánočních svátků i oslavy Silvestra, které byly – přes manévry
policie, hasičů a zdravotníků kvůli nebezpečí terorismu, hodně mlžné z husté
mlhy i z pyrotechniky a prý méně riskantní než minulé. Jen hromady odpadu po
nich zbyly jako obvykle. Vyslechli jsem si rekapitulační vánoční projev či vánoční
poselství prezidenta ČR M. Zemana, který politici hodnotili kladně i záporně.
Holt, všem se nezavděčíš! A na vánoční zklidnění a zamyšlení nám většinou
nezbyl čas. Hurá do Nového roku 2017 a na povánoční slevy!
Zatímco se budoucí prezident USA Donald Trump, ač jeho odpůrci
zbytečně „přeměřovali“ výsledky voleb – stejně byl nakonec potvrzen, už
připravoval na prezidentský post, vybíral si spolupracovníky a prodal prý všechny
své akcie, aby mu nevytýkaly střet zájmů, Rakušané dali přednost klidu a jistotě.
V opakovaných prezidentských volbách zvítězil předseda Strany zelených
Alexander van der Bellen, vídeňský liberál, kterému nevadí imigranti a který je
proti Rusku, před Norbertem Hoferem, představitelem rakouské pravice, který
naopak usiloval o sblížení s V4 a Ruskem, imigranty nemusí a uvažoval o
vystoupení Rakouska z Evropské unie. Z nouze ctnost, ale všeho do času. Po
příštích volbách přijdou změny i v Rakousku. Italové v referendu odmítli návrh
italského premiéra Mattea Renziho, který chtěl změnit ústavu a omezit pravomoci
senátu. A protože spojil vítězství v referendu se svým dalším setrváním v čele
italské vlády, po prohraném referendu jako slušný politik rezignoval. Itálii čekají
nové volby. Německá kancléřka Angela Merkel(ová) otočila o 180°. Změnila svou
promigrační politiku a s novou rétorikou (žádný nikáb, žádná šaría, žádná
paralelní společnost) na sjezdovém vystoupení zblbla své politické nepřátele ve
vlastních řadách tak, že vyhrála opět post předsedkyně a leadra německé CDU.
Politické lavírování Merkel(ové) je však pochopitelné, chce být po příštích
volbách opět kancléřkou Německa a nejmocnější ženou světa. Ale předvolební
sliby, chyby. Taková je tvář politiky, jednou tak, podruhé jinak, jak se to hodí a jak
to chtějí lidé slyšet. A pak se politici diví, proč se slušní a mladí lidé do politiky
nehrnou. Ne každý má na to žaludek.
Teroristé řádí dál. Sebevražedný atentátník odpálil bombu v kostele
křesťanských Koptů v egyptské Káhiře, kde zahynulo 24 věřících. Střílelo se před
americkou ambasádou v Ankaře a při vernisáži výstavy byl postřelen ruský
velvyslanec v Turecku A. Karlov, který těžkým zraněním v nemocnici podlehl. S
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výkřiky „Aleppo“ a „Sýrie“ ho jako odplatu za ruskou účast v bojích o Sýrii na
straně prezidenta B. Asada zabil turecký policista v civilu a mimo službu, který
byl nakonec zlikvidován. Jak to, že ho tam pustili? Nejhorší útok islamistů z IS se
odehrál večer v Berlíně, ve čtvrti Charlottenburg na vánočních trzích před
protestantským kostelem císaře Viléma. „Osamělý vlk“ vjel podobně jako v Nice
s kamiónem, který předtím ukradl polské špeditérské firmě a jehož řidiče Urbana
zastřelil, do davu pokojných německých občanů a cizích návštěvníků vánočních
trhů. 12 z nich zabil, mezi nimi byla i Češka pracující v Německu, a 48 těžce
zranil – ještě že plzeňská vražedkyně Hepnarová neměla tehdy v nákladním autě
výbušninu, jako mají soudobí teroristé. Německá policie zatkla Pakistánce,
uprchlíka a žadatele o azyl, ale ten to nespáchal a byl propuštěn. Skutečný vrah,
24letý Tunisan, vlastník několika falešných identifikačních dokladů, byl na útěku
a na jeho hlavu byla vyspána odměna 100 tisíc eur. Nakonec ho zabila italská
policie na předměstí Milána, kam se dostal cestou přes Francii. Měl namířeno zpět
do Tunisu. Vše jde na vrub německé imigrační politiky Mutti Merkel(ové) a
nedostatečné kontroly uprchlíků. Kolik potencionálních teroristů ještě se
syrskými, pakistánskými, afgánskými, africkými aj. migranty do Evropy přitáhlo
a kolik jich zde čeká na vhodnou příležitost zabíjet pokojné Evropany? Džihád se
nebezpečně přiblížil k naší hranici. Není divu, že český ministr vnitra M.
Chovanec okamžitě zareagoval zvýšeným počtem po zuby ozbrojených policistů
v ulicích a zvýšenou ostrahou objektů. Stavěly se i „barikády“ – betonové kvádry
proti vjezdu motorových vozidel na vánoční trhy jako v Německu. Křesťanské
Vánoce v Evropě byly snadným a předvídatelným cílem. Naštěstí se kromě
Berlína další hrozby nenaplnily, protože nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Člověk
se ani nediví, že Francie neustále prodlužuje výjimečný stav. Turci permanentně
bojují s Kurdy a nechtějí připustit existenci jejich separátního národního státu –
Kurdistánu. Po jejich teroristickém útoku v Istanbulu, kde zahynulo i několik
policistů, zatkli opoziční vůdce Kurdské strany pracujících. V zapeklité situaci se
ocitli Čech s Češkou, údajně pomáhající Kurdům, kteří byli Turky zatčeni. Ministr
zahraničí ČR Lubomír Zaorálek to jel do Turecka rovnat. Snad je vše na dobré
cestě a po vyšetření celé záležitosti budou propuštěni. Takové „výlety“, chtělo by
se říci nesvéprávných, přinejmenším však nezodpovědných osob, do cizích
rizikových krajin, stojí pak spoustu energie a úsilí mnoha lidí, aby je dostali ze
svrabu ven, a to nemluvíme o horentních částkách, vyplácených jako jejich
výkupné, které mohly být investovány potřebněji a smysluplněji. Naplácat na
zadek, jak mínil prezident ČR Miloš Zeman, nestačí. Německo zavedlo na třech
dálničních přechodech s Rakouskem kontroly, aby zabránilo příchodu dalších
uprchlíků. Boje v Sýrii pokračovaly, Aleppo se evakuovalo, v boji o Mosul
dosáhla irácká armáda centra města v okolí řeky Tigris. Mezinárodní politika
zaznamenala úspěch, bylo uzavřeno příměří všech stran bojujících v Sýrii. Jeho
garantem je Rusko, Turecko a Írán, USA zatím zůstaly v pozadí. Zuřila
diplomatická válka mezi Ruskem a USA, které viní Moskvu z hakerských útoků
na americké servery a z ovlivňování amerických voleb ve prospěch D. Trumpa.
Z USA se vyhošťovali ruští diplomaté s rodinami a v Moskvě se zavíraly školy
pro děti cizích, zejména amerických diplomatů. Indonésii postihlo velké
zemětřesení o síle 6,4, obyvatelé byli varováni před následnými tsunami, ale ty se

2

nekonaly. I na nejvyšší šéfku přes evropské finance došlo. Christine Lagarde(ová)
se dostala před soud za spornou arbitráž z roku 2008, kdy působila jako
ministryně francouzských financí. Ale zavřena nebude, jak by byl obyčejný
smrtelník. V právním státu by se zodpovědným osobám nemělo nic odpouštět, ale
Evropská unie je zkorumpovaná a tak se zahraje vše do kouta jako u nás kauzy
zpackané privatizace. Poláci se vzbouřili proti glajchšaltování veřejnoprávních
sdělovacích prostředků, protože polská vláda chtěla omezit jejich přístup na
jednání polského Sejmu. V ruském Irkutsku se ožírali pěnou do koupele s
metanolem tak dlouho, až z toho zemřeli. Úmrtnost byla tak vysoká, že na to
konto prezident Putin zlevnil drahou vodku. V Mexico City shořelo celé tržiště od
jedné petardy, která způsobila nekontrolovatelné výbuchy dalších. Kolik takových
petard je či bylo na vietnamských stáncích a tržnicích u nás? Skotové chtěli pod
vedením premiérky N. Sturgeon(ové) zůstat buď v EU a na jednotném evropském
trhu, nebo se osamostatnit.
Volební mašinérie do parlamentních a prezidentských voleb se už rozjela,
přestože parlamentní budou až na podzim 2017 a prezidentské až v roce 2018.
Prezident M. Zeman se k své kandidatuře vyjádří až na jaře 2017, ale už pozval D.
Trumpa do České republiky. Ten ho na oplátku pozval na duben 2017 do USA,
kde má přijmout vyznamenání od několika židovských organizací a spolků.
Vyznamenat, polichotit a zkorumpovat, tak se ovládá svět! Prezident M. Zeman,
který v zájmu svého potencionálního volebního spojence vetoval lex Babiš, se
pokouší hrát roli smírčího soudce, connecting link, mezi Západem a USA na jedné
a Ruskem na druhé straně. Jak ukázala historie, je tahle role v duchu tradic
T.G.M., J. Masaryka i E. Beneše, role nevděčná a nezáviděníhodná. Nicméně
sklon k středoevropsko-pupkovské politice je mnohým českým politikům vlastní.
Prezidentské křeslo vábí. Do prezidentského klání se už přihlásil podnikatel
Michal Horáček a v kuloárních a mediálních vodách se objevila i jména „atomové
baby“ Dany Drábové, europoslance a bývalého ministra spravedlnosti Iva
Pospíšila a Jiřího Drahoše. Stávající předseda AV ČR, který v březnu 2017 – po
třech obdobích ve vedení Akademie věd2 – ve funkci končí, prohlásil, že se
k možné kandidatuře na prezidenta vyjádří až po skončení svého funkčního
období, tedy podobně jako M. Zeman na jaře 2017. Politické strany se
v poslanecké sněmovně a v senátu handrkovali o každou blbost a jejich poslanci a
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V rozporu s tehdy platnými Stanovami AV ČR byl jedno volební období místopředsedou
Akademické rady AV ČR a dvě volební období předsedou AV ČR. Stanovy AV ČR, schválené
vládou ČR usnesením z 24.5. 2006 č. 614 s účinností od 1.1. 2007, neumožňují, aby byl
vědeckovýzkumný pracovník AV ČR více než dvakrát zvolen členem Akademické rady AV ČR.
Podle Stanov (č. II, čl. 24) tvoří na čtyři roky volenou Akademickou radu, která je voleným
výkonným orgánem AV ČR, předseda a místopředsedové Akademie, předseda Vědecké rady a
další členové Akademické rady. Členem Akademické rady je tedy také volený předseda AV ČR,
který předsedá zasedáním Akademického sněmu, Akademické rady a jejího předsednictva (č. II, čl.
7a Stanov). Jmenuje ho na návrh Sněmu prezident ČR na čtyřleté funkční období, avšak nemůže
zastávat funkci předsedy AV ČR více než dvě funkční období za sebou jdoucí (č. II, čl. 8 Stanov).
Není proto možné a je absurdní, že byl stávající předseda AV ČR zvolen Akademickým sněmem
třikrát za sebou do Akademické rady, byl jejím členem po tři po sobě jdoucí funkční období (20032007, 2007-2012, 2012-2017), z toho dvě předsedou AV. Proto z výše uvedených důvodů byli jeho
předchůdci H. Illnerová a V. Pačes předsedy AV jen jedno funkční období (dvakrát voleni do AR,
z toho jedno období předsedové AV).
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senátoři pronášeli laciná, vyčpělá, občas přisprostlá moudra. A jak si v prosinci
stály naše partaje? Podle volebního výzkumu TNS Aisa by obstálo hnutí ANO (s
33,5% hlasů) následované ČSSD (s 14% hlasů) a ODS (s 9% hlasů). Zatímco
rozdíl počtu hlasů mezi Babišovým ANO a Sobotkovou ČSSD je propastný,
Fialova ODS, která prý chce proti Babišovým koblihům a nesmyslům prosadit
reálný program, dotahovala ČSSD. Podle prosincového průzkumu CVVM
prezidentu Zemanovi odpadli příznivci a důvěřovalo mu jen 48% české populace,
nejméně za rok 2016. Vláda byla na tom s 35% důvěry lidí ještě hůře stejně jako
senát (28%) a dolní komora parlamentu (26%). A k tomu se na politické scéně
objevila nová strana politologa Petra Robejška, nazvaná Realisté jako
reminiscence na masarykovskou dobu. Realisty podpořil miliardář a spolumajitel
společnosti Penta Investment M. Dospiva. Každá strana má svého miliardáře, tak
proč Robejšek jel proti Babišovi a jeho střetu zájmů? Předseda Realistů nechce
také euro podobně jako bývalý prezident Klaus. Podle něho je nejsympatičtější
osobou z kandidátů na prezidenta současný prezident ČR Zeman, který je ovšem
podporovatel eura. Do aktivní politiky a do řad ČSSD se chtěl vrátit její bývalý
předseda Jiří Paroubek. Někteří – jako poslanec Jandák – se nechali slyšet, že jim
není jeho návrat proti mysli a prý jako zkušený politický matador sociální
demokracii posílí. Většina ho nazpět nechce, protože se ho bojí. Ostře kritizoval
vedení sociální demokracie, zejména Sobotku, který není schopen se vypořádat
s Babišem, Zemana jako prezidenta by bral a přijal by jen pár desítek
kvalifikovaných imigrantů. Po neúspěchu ve volbách přišla politická strana
Alternativa pro Českou republiku o entomologa a bojovníka proti islámu M.
Konvičku, který se proslavil antiislamistickými happeningy. A lidé slavili pět let
bez Havla.
Podle ministerstva vnitra je prý Česká republika bez rizika teroristického
útoku a není třeba, aby stát (vnitro) dělal cenzora a kontroloval, co je korektní a
důvěryhodná zpráva a co zpráva nedůvěryhodná. Nepotřebujeme žádného
novodobého Koniáše, jak se vyjádřil prezident Zeman. Nicméně ruský server
URA napsal, že předvolební prezidentskou kampaň M. Zemana financovalo
Rusko. Rusko prý financovalo i Trumpovu kampaň. Důvěryhodné,
nedůvěryhodné, babo, raď! Německo zase financovalo předvolební kampaň
Hilary Clinton(ové). Už to prasklo! Pod šéfem odboru protokolu Kanceláře
prezidenta republiky J. Forejtem se otřáslo křeslo. Jeho kancelář byla zapečetěna a
on odešel z osobních a zdravotních důvodů z funkce k 31.12. dohodou. Čím se
provinil a co má na svědomí, anebo se stal obětí politických hrátek a čachrů
kolem prezidenta? „Jindra“, donedávna prezidentův blízký spolupracovník, šňupal
v podivné společnosti, jak je patrné z kompromitujícího videa, drogu – už se o
něho zajímala i protidrogová centrála, zpozdil českou delegaci na pohřeb
slovenského exprezidenta Kováče a hodil to na prezidentovu ochranku, proti
čemuž se razantně ohradil ministr vnitra M. Chovanec, který se postavil za své
muže, mlžil v kauze vyznamenání J. Bradyho, neměl ukončené vysokoškolské
právní vzdělání, uváděné v CV, a přehlédl účast amerického velvyslance Schapira
na oslavách 28. října. Měl se stát českým velvyslancem ve Vatikánu a prezident
Zeman, který video odsoudil, si myslí, že si to za svou dosavadní práci jako
odměnu zasloužil. Vatikán jako trafika? Styky s dealery drog, jejich konzumace,

4

sexuální hrátky – to není nejlepší kvalifikace pro post velvyslance ve Vatikánu. A
co s Forejtovou bezpečnostní prověrkou? Je v tomto kontextu věrohodná?
V politických kruzích se rozhořela diskuse o úpravách naší Ústavy.
Senátoři bránili existenci senátu, po jehož rušení volají již delší dobu někteří
politici v čele s prezidentem Zemanem i veřejnost. Ministr spravedlnosti R.
Pelikán uvažoval o úpravě a regulaci zákona 106 o právu na informace, který prý
je zneužíván (že by měl špatné svědomí?) a jeho agenda zatěžuje státní
administrativu, soudy a úřady. Korupční kauza Rath se potáhne, protože Vrchní
soud v Praze zrušil rozsudek, v němž byly jako důkazní materiál použity
nedovolené odposlechy. Proti jeho rozhodnutí protestoval jak ministr
spravedlnosti Pelikán, tak vrchní státní zástupkyně L. Bradáčová. Proč se do toho
vložil ministr? Ten nemá do řešených kauz co zasahovat! Rozpočet na rok 2017
počítá s 60 miliardovým schodkem a byl po denní rozpravě sněmovnou schválen.
Vyjádřil se k němu a podpořil ho i prezident Zeman, který požadoval utlumení
těch sociálních dávek, které demotivují lidi pracovat. Při přesunu financí v rámci
rozpočtu dostane přidáno armáda, zajišťující naši bezpečnost, a ministr
Bělobrádek vymohl peníze na zvýšení platů vysokoškolských učitelů. Ne všichni
učitelé jsou však na patřičné odborné výši a v důsledku europeizace a
amerikanizace školství (ad hoc maturity, povrchní znalosti, dvoufázové
vysokoškolské studium, nekompetentní vysoké (soukromé) školy) čeští studenti
hloupnou a neobstojí v mezinárodních srovnávacích vědomostních testech. Zlaté
základy rakousko-uherského školství, ale „pokrok“ holt nezastavíš! Ministryně
školství K. Valachová předala jmenovací dekrety novým profesorům, které
jmenoval prezident M. Zeman, aniž tentokrát někoho z nich odmítl. Do čele
Akademie věd ČR byla na akademickém sněmu zvolena E. Zažímalová, po H.
Illnerové druhá žena v čele této vědecké instituce. Kam čert nemůže, strčí bábu.
Některé ústavy Akademie věd ČR, veřejné vědecko-výzkumné instituce, berou do
svých řad v duchu socialistického myšlení, co je zvenku, je dobré, druhořadé
zahraniční pracovníky, kteří se ve svých mateřských zemích, v Německu,
Rakousku, Polsku, Bulharsku, Rusku (dosaď dle vlastní zkušenosti), nemohli
uplatnit. Některé ústavy Akademie věd ČR, veřejné vědecko-výzkumné instituce,
berou do svých řad podle zásady a v duchu socialistického myšlení, co je z ciziny,
je dobré, druhořadé zahraniční pracovníky, kteří se ve svých mateřských zemích,
v Německu, Rakousku, Polsku, Bulharsku, Rusku (dosaď dle vlastní zkušenosti),
nemohli uplatnit. Výsledky jejich práce pak neodpovídají vynaloženým finančním
nákladům a zpracovávaná témata nejsou vždy v korelaci s odborným zaměřením
ústavů. Ať si o nich bádají v mateřských zemích. Proč má jejich výzkum
financovat český daňový poplatník? Zatímco na cizince česká AV peníze má, na
domácí erudované specialisty a exkluzivní vědní obory prý peníze nejsou. Je to
likvidační záměr a likvidační politika AV?
První vlna elektronické evidence tržeb (EET), která už má za sebou i
menší kolapsy, se rozjela na plno a do státního rozpočtu přiteklo více peněz.
Hospody zdražily jídlo a pivo nebo zavřely a skončily. Nepomohla ani
manifestace proti EET v horní části Václavského náměstí. I pošťáci hrozili
stávkou a stávkovali za zvýšení platů o 2500,-Kč. Příští rok 2017 přijdou
diskutované změny v daních, na kterých vydělají rodiny s více dětmi, což většinou
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kromě nábožensky založených manželů jsou sociálně slabší daňoví poplatníci,
neplatiči daní a pobírači všemožných dávek. Každý rozumný a inteligentní
manželský pár si pořídí 1-2, maximálně 3 děti, tedy tolik, kolik je schopen ze
svých příjmů uživit, aniž by se snížila životní úroveň rodiny či aniž by rodina byla
odkázána jen na sociální dávky a zatěžovala tak státní rozpočet. Zvýší se také
minimální mzda, což pomůže nekvalifikovaným osobám, které berou někdy více
než kvalifikované osoby s důchodovou almužnou, odměnou za celoživotní práci.
Ale prý bude od ledna 2017 vyšší. Ekonomika nebývale prosperovala, platy a
mzdy zaměstnanců se zvýšily. Proto si poslanci a senátoři navýšili své vlastní
příjmy. Počítají již předem s progresivním, tj. vyšším zdaněním osob a firem
s velkými příjmy, o kterém se uvažuje. Pro ekonomiku je však prý výhodnější,
aby místo vyššího zdanění odváděli vyšší částky na sociální a důchodové
pojištění. Český region Severozápad zneužil eurodotace a hned to vyšetřovala
státní policie. Mezi zatčenými byl i starosta Chebu Navrátil a bývalá hejtmanka
Ústeckého kraje J. Vaňhová z ČSSD a další. Většinu ze zatčených však policie po
výslechu propustila. Český podnikatel íránského původu Zadeh se ocitl podruhé v
policejní vazbě a byl obviněn za falešné důkazy a ovlivňování svědků. Co bude s
mnohamiliónovou kaucí, na kterou byl propuštěn z první vazby, kam se dostal za
daňové úniky? Ministr spravedlnosti R. Pelikán si koleduje o další průšvih. Přibral
si totiž objekt bývalých kasáren v Karlíně, kterých se naopak ministr obrany M.
Stropnický po nejasnostech kolem výběrového řízení a jejich prodeje prozíravě
zbavil. Chce zde prý vybudovat Justiční palác, nový Na Mičánkách mu asi
nestačí. A padělatelé zboží a piráti všeho druhu se činí a způsobují ČR i celé EU
enormní škody a ztráty v hodnotách miliard a biliónů korun. Plyn bude levnější,
elektřina nezdraží, zato vodu nám, ač s ní čím dál tím více šetříme, zdraží. Zuby si
nechte raději vymlátit a pořiďte si umělý chrup, protože levné amalgámové
plomby zakáží a za ostatní vám zdravotní pojišťovny nezaplatí. Všechno souvisí
se vším: levné hypotéky, které naštěstí skončily, zapříčinily nedostatek bytů a
v důsledku toho byty podražily. A kradlo se a kradlo. Předvánoční čas byl časem
zvýšeného výskytu zlodějů všeho druhu, od kapsářů až po velké zlodějské gangy.
Centrum Prahy kolem Staroměstského náměstí s koncentrací luxusních obchodů
se šperky a hodinkami světových značek přitahuje mezinárodní gangy zlodějů,
kteří operují po celé Evropě a pocházejí převážně z její bývalé socialistické jižní a
východní části. Tu ukradly šperky či drahé hodinky, tam převážené peníze a zlato,
jako ve francouzském Lyonu. Ochranky jsou bezmocné a policie mnohdy také,
někdy je i dopadnou. Na dálnici, pokud nepředjíždíte jiné vozidlo, jezděte
v pravém jízdním pruhu. Jinak vám za blokování levého strhnou 2 body a ještě si
připlatíte 1500,-Kč. A zase nás v roce 2016 přibylo. Počet obyvatel České
republiky navýšili Ukrajinci a Slováci. Narodilo se také více dětí, než zemřelo lidí
a je nás už 10 572 400. A zase nebude pivovar v českých rukou, tak si asi
povzdechli zklamaní občané Plzně, protože světoznámý pivovar Prazdroj vyfoukli
české podnikatelské jedničce R. Kellnerovi Japonci. Jejich společnost Asahi
Group Holdings zaplatila za pivovar 7,3 miliard eur (197,3 mil. Kč), tedy o
několik miliónů více než byla česká nabídka. V prosinci konečně otevřeli kus
dálnice D8 Praha – Drážďany s omezením na inkriminovaném mostě stojícím na
nestabilním podloží. Posune se, neposune, spadne, nespadne, zavře se, nezavře?
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Toť vskutku hamletovské otázky. Stavba století – úsek dlouhý 16 km se stavěl 9
let a stál 10 miliard korun. A vysočanská estakáda v Praze se zase propadla o kus
dál. Proč se staví silnice a dálnice na nepevném podloží, jako jsou pohyblivé
písky apod.? To máme tak neschopný geologický průzkum, anebo zase převážily
čísi zájmy nad bezpečností lidí? Českou republiku postihlo náledí, zkolabovala
zejména doprava na D1 od Prahy po Jihlavu, kde se vyskytla hromadná
autonehoda a byly i 2 mrtví. Ač zimní měsíc prosinec a předpovědi počasí
námrazu předvídaly, silničáři opět zaspali. Skončila kauza vražd tří pražských
taxikářů. Jejich původce D. Virgulák, který tvrdil, že nic nespáchal, byl odsouzen
Městským soudem v Praze na doživotí. Stejně tak půjde asi sedět psychopatická
vražedkyně ze Smíchova, která je ve vazbě. A poprvé nám o vánočních svátcích
po dlouhé době zavřeli velké supermarkety, na Štědrý den a na Silvestra bylo
otevřeno jen do 12 hodin. Na Karlově náměstí v Praze vybuchla v telefonní budce
zábavní pyrotechnika, která vyvolala policejní manévry a způsobila šok přítomné
dívce. Ještěže tu na Silvestra bylo povoleno její používání jen na 13 či 14 místech,
jinde to vyhláška zakazovala.
Co nového v kultuře? Po L. Bílé ochořela také H. Zagorová s manželem Š.
Margitou a vyprodaný vánoční koncert v Lucerně odložila z prosince na leden
2017. Ochořely i další předvánočně koncertující hvězdy českého showbyznysu.
Polské soudy rozhodly, že nevydají světoznámého režiséra polského původu R.
Polanského, nositele filmového Oscara, do USA, kde měl sex s nezletilou dívkou
a hrozil mu trest. V 69 letech zemřela rocková legenda Radim Hladík, kytarista
neméně legendární kapely Blue Effect. A ve věku 104 let také zemřela tanečnice
M. Kyliánová alias Rita Rita, matka světově proslulého tanečníka a choreografa
Jiřího Kyliána. 23. prosince zemřela v požehnaném věku 93 let nestorka
Národního divadla v Praze Luba Skořepová. Rozloučení s ní se nekonalo na
jevišti, ale ve foyeru ND, nad čímž se mnozí podivovali. Ruský armádní letoun
TU 154 po třech generálních opravách pohřbil ve vodách Černého moře u Soči
1/3 legendárního armádního souboru Alexandrovců, letícího pobavit ruské vojáky
bojující v Sýrii – technický kolaps, chyba pilotů nebo teroristický útok? Umírali i
další hvězdy. Slovácký krúžek v Praze oslavil 120 let své existence a v únoru
2017 bude pořádat na Žofíně slavnostní, už 61. Moravský ples. Oslavy výročí
podpořila nadace Agrofert. Pokud nemáte vlastní kyjovský či horňácký kroj, jehož
pořízení stojí majlant, nevadí, můžete si ho půjčit. Krúžek bere do svých řad i
Pražáky nemoravského původu, pokud mají rádi cimbálovou muziku, lidové písně
a tance z jižní Moravy a podle typického pohledu Pražáka na Moraváka také víno,
slivovici a (moravské) uzené. Známé pražské knihkupectví Fišer ke konci roku
2016 v Kaprově ulici skončilo, protože nedostalo další nájemní smlouvu a
přestěhovalo se do Rybné.
A ze sportu. Škatule, škatule, hejbejte se! Tenistky P. Kvitová a K.
Plíšková si vyměnily trenéry; D. Kotyza, trenér Kvitové, teď bude trénovat
Plíškovou a její původní trenér J. Vaněk zase Kvitovou. Levačka Kvitová měla
smůlu. V jejím bytě, v domě s kamerovým systémem, v Prostějově ji přepadl
násilník, ukradl 5 tisíc a zranil ji na levé ruce, která musela být okamžitě
operována. Utekl a Kvitová bude mimo tenisový provoz asi půl roku. Biatlonistka
G. Koukalová (Soukalová) se pochlapila. Po vstupu do manželského stavu a
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změně příjmení se konečně znovu dostala do loňské formy a po několika
nepodařených závodech, v nichž špatně střílela a netrefila, vyhrála zlato. A v
Novém Městě na Moravě proběhl Světový pohár v biatlonu – Koukalová tu
vybojovala zlatou medaili. Ester Ledecká, všestranná dcera hudebníka J.
Ledeckého, se činí jak ve snowboardingu, kde získala zlato v paralelním slalomu,
tak v lyžování, kam se dostala do světové dvacítky a chce všude vítězit. Ve
snowboardu je dobrá rovněž E. Samková a obdiv si zasloužil také výkon
(horo)lezce A. Ondry z Brna, který v rekordním čase zdolal kolmou stěnu Dawn
Wall v pohoří El Capitan v USA.
Politická, ekonomická, náboženská, ideologická, etc. terminologie a
politická hantýrka zkresluje a zatemňuje reálné skutečnosti. Ostatně husitská
stejně jako francouzská revoluce3 udělala z lidí plebejce a rovnostáře, což se
odráží v jejich podvědomí dodnes. Od určitého věku se dá kašlat na politickou
korektnost a tak v době islámského terorismu na závěr několik moudrých
myšlenek a slov. Nejprve citát z knihy italského filozofa, vědce a spisovatele
Umberta Eca: „Lidé se nikdy nedopouštějí zla tak dokonale a s takovým
nadšením, jako když to dělají z náboženského přesvědčení.“4 Spisovatel Jiří
Mucha, syn malíře a grafika Alfonse Muchy, řekl: „Překážky a negativní jevy se
v jednom kuse převtělují do nové podoby, právě tak jako se mění formy vlády.
Místo králů jsou prezidenti, místo uzurpátorů volení zástupci, ale společnost se
pořád skládá ze stejného procenta mocichtivých a slabochů, konjunkturalistů a
těch, kteří nesou na zádech pokrok nebo aspoň snahu uspořádat věci lepším
způsobem. Když si člověk tohle uvědomuje, částečně si nad současnými jevy míň
zoufá, protože ví, jak jsou prchavé, a částečně si zoufá víc, protože je mu jasné, že
vždycky byly a budou.“5 A český prezident M. Zeman v době, kdy ještě nebyl
prezidentem, napsal: „Politika je především bojem proti blbosti, a to včetně
blbosti vlastní.“6
LCH
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Liberté, égalité, fraternité. – Volnost, rovnost, bratrství.
U. Eco, Pražský hřbitov, Praha 2010, 20.
5
Rozhovor s Jiřím Muchou, in: A. J. Liehm, Generace, Praha 1990, 112.
6
M. Zeman, Jak jsem se mýlil v politice, Praha 2005, zadní strana obalu.
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