Hlavní politická témata doby
(září 2016)
Jako kdyby neměla naše politická scéna po parlamentních prázdninách co
na práci. Vepřín, toť nejzávažnější politické téma doby. Hlavní kauzou září se
stalo, co řekl vicepremiér Andrej Babiš o Letech. Prý to byl pracovní tábor pro
cikány (dnešní Romy1) a kdo nechtěl z jejich etnika pracovat – šup s ním do
tábora. A hned byl oheň na střeše. Na vládní i na parlamentní. Babiš se sice od
výroku distancoval, ale kde kdo z politických kruhů vládního i nevládního spektra
včetně Romů se nechal slyšet, že Babiš prý zlehčuje utrpení tehdejších cikánů
v koncentráku.
Pro politiky je dobré vše, jakákoliv sebemenší kauza, aby konkurenty a
protivníky nějak utloukli. Cikánský tábor v Letech byl táborem sběrným,
internačním, kde museli dotyční skutečně pracovat, odtud tábor pracovní. Ostatně
pracovalo se i v jiných táborech, které Němci či spolupachatelé všemožných
zvěrstev po Evropě zřídili, včetně zplynovacích a vyhlazovacích koncentračních
táborů, jak je známe např. z území Polska. V Letech o klasický koncentrační tábor
nešlo, cikáni zde nebyli zplynováni, ale jen soustředěni na jednom sběrném místě,
odděleni od ostatních, internováni a nuceni jako ostatní vězni v jiných táborech
pracovat – ale s tímto požadavkem němečtí okupanti u nich asi moc nepochodili.
Z Let pak byly internované osoby převáženy do vyhlazovacích koncentračních
táborů, kde teprve docházelo k jejich zplynování, tj. ke konečnému řešení
cikánské otázky, jak si ji plánovali inženýři holokaustu. Podobně byla řešena i
existence Židů, Slovanů, a jiných pro germánskou (německou) veleříši
nepohodlných etnik.
Jiného názoru než ministr českých financí a předseda politického
seskupení ANO Babiš, který původem z jiného etnika používá v mluvě někdy
zemitějších, ne příliš přesných výrazů, byl však útlocitný a akurátní premiér
Bohuslav Sobotka. Začal ho peskovat a osočil ho, že parazituje na romské
problematice a že překročil hranici mezi populismem a náckovstvím. Nakonec ho
jako obratný manipulátor přinutil, aby se cikánům za Lety omluvil, poklonil se
obětem a hluboce se zamyslel sám nad sebou přímo v Letech, jak by to udělal on.
A tak vicepremiér Babiš podnikl kajícnou cestu do Let. Ještě že nešel bos v haleně
či sutaně podobně jako římský císař Jindřich IV., který se musel v bojích o
investituru pokořit před papežem Řehořem VII. a přijít v rouše kajícníka v roce
1077 do Canossy. A vládní koalice tak zavřela hubu všem a zase zůstala
nedotčena.
Copak naše a světová politika stojí na tom, abychom se donekonečna
omlouvali za utrpení, způsobená ve druhé světové válce, stále jen Židům a
cikánům? A co ostatní národy, náboženství, atd.? Většina obětí války byli nežidé a
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necikáni. Ať stát vepřín vykoupí a zbourá. Bude konečně pokoj! Proč vlastně
Evropská unie poskytla Rumunsku miliardy euro na integraci Romů?
Vyšetřovací parlamentní komise pod vedením bývalého ministra
spravedlnosti Pavla Blažka vyslýchá kvůli reformě české policie už kde koho,
s bezpečnostní prověrkou i bez prověrky. Snad každého, kdo jen zaslechl slovo
reforma. Od hlavních aktérů a původců celé kauzy až po státní zástupce, ministry
a další státní úředníky, kteří se vzájemně, místy i věcně, osočovali, kdo má pravdu
a kdo ne. Ministři M. Chovanec a A. Babiš si trvali na svém. Jeden obhajoval
reformu policie a působení Národní centrály proti organizovanému zločinu, druhý
považuje reformu za porušení koaliční smlouvy, která prý jde proti koncepci
policie. Složení Blažkovy komise z řad poslanců parlamentu, zastupujících
jednotlivá politická uskupení, je přinejmenším podivné a kuriózní. Co asi
k reformě české policie a humbuku kolem ní může říci takový vystudovaný
klasický filolog, trávící svá vojenská léta v bohnické nemocnici (tehdy léčebně),
dříve člen OF, ODA, ODS, dnes člen TOP 09, překladatel pro Železného Novu
podnikatel v železných odpadech a zpívající poslanec Daniel Korte2? Ten se
vyjadřuje jako obvykle ke všemu, zejména k naší státní bezpečnosti, o níž má
tento vlastník modré knížky jako předseda parlamentní komise pro kontrolu
použití odposlechů a člen vyšetřovací komise k reorganizaci policie dbát
především, ovšem bez politických lapsů a napadání a denunciování jiných. Ale
v tom má letitou praxi ještě z dob svého působení v ČSAV. Ač měla komise
předložit závěry svého vyšetřování do konce října, termín bude zřejmě na
Blažkovu žádost prodloužen až do konce roku 2016.
Brexit nebrexit, Britové jdou vpřed. Papíru odzvonilo. Jejich pětilibrovka
už je plastová, odolná počasí, vodě i padělatelům. Chrání jí spousta
bezpečnostních prvků. Na nové bankovce je zobrazen Winston Churchill tak, jak
vypadal v roce 1941 i se svým výrokem, který pronesl o rok dříve ve válečné
vřavě druhé světové války, za bojů o Velkou Británii a který zněl: „Nemohu vám
slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot“. Churchillův výrok neztratil nic na své
aktuálnosti. I dnes, po brexitu, je pro britské občany nanejvýš současný a
naléhavý.
Došlo i na Mutti Merkel(ovou), předsedkyni německé CDU a německou
kancléřku. Prohrála volby v nejmenší z německých spolkových zemí,
v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Její strana byla až třetí za sociálními
demokraty a Alternativou pro Německo, která vznikla před třemi lety jako reakce
na emigranty a imigrační politiku Merkel(ové) a která je považována za
euroskeptickou a populistickou stranu. CDU prohrála v malé zemi, ale prohrála.
Byl to jasný signál berlínské politice a její představitelce. Ani v Berlíně však
Merkel(ová) volby nevyhrála. Její CDU byla až druhá za SPD, Alternativa pro
Německo byla pátá, ale ubrala oběma partajím jejich voliče a dostala se do
parlamentu. Do parlamentu pronikla AfD tak v 10 z 16 spolkových zemí. A není
se co divit. Němci mají rozum a všech pět pohromadě. Nechtějí žít nadále
s nepřizpůsobivými imigranty, které Mutti Německa a Evropy do země pozvala,
kteří je ohrožují na životech a majetcích a u nichž neví ani hodiny, ani dne, kdy a
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kde na ně zaútočí a zmasakrují je. Chtějí jen žít v pokojné zemi jako před
migrační vlnou a chtějí, aby jejich děti a vnuci a vnučky vyrůstali v klidu a míru,
bez násilí, bez teroru, bez znásilňování.
Zatím imigranti trýzní Evropu a občany francouzského pobřežního města
Calais, atlantického tranzitního přístavu do Velké Británie, jejichž poklidný život
zlikvidoval uprchlický tábor, příznačně nazvaný „Džungle“, který obývá kolem 10
tisíc nespokojených a stále více agresivních imigrantů. Francouzská vláda nic
neřeší. A tak občané Calais a jeho okolí vzali věc do svých rukou a řekli si: Dost!
A zablokovali hlavní přístupové trasy do města. A budou stavět vysokou zeď,
která má zabránit uprchlíkům skákat na kamióny, vezoucí zboží do Británie. Zdá
se, že se nakonec nejvyšší francouzské vládní kruhy rozhoupaly a prezident
François Hollande prohlásil, že bude „Džungle“ zrušena.
Muslimským světem hýbe každoroční pouť do Mekky. Došlo i na
osočování, kdo je pravý a kdo není pravý muslim. Zatímco jedni, jako íránský
prezident zastupující šiítský Írán, volají po sjednocení muslimského světa, jiní,
jako náboženští představitelé sunnitské Saúdské Arábie, vidí příležitost, jak
zviditelnit sunnity jako ty nejpravější vyznavače islámu. Loňská pouť do Mekky
byla pro muslimy tragická, 2426 lidí bylo ušlapáno. Jak dopadne ta letošní?
Nicméně konvičkovci vyznavače islámu předešli a pojali pouť do Mekky jako
happeningové představení před velvyslanectvím Saúdské Arábie. Došlo i na
Kaabu v podobě přenosného záchodku, zahaleného do černě, i na metání kamenů
(= zmuchlaných novin), rituálního to kamenování Satana. A opět bylo
shromáždění konvičkovců rozehnáno stejně jako jejich předchozí představení na
Staroměstském náměstí. Martin Konvička se za své politické názory a občanské
postoje nestydí a nebojí se, že za ně půjde sedět do vězení. Ostatně Václav Havel
seděl za své politické názory také a kam to až dotáhl.
Terorismus není jen doménou mužů. Také udatné, zfanatizované a
zradikalizované muslimky, často černé vdovy, vytáhly do boje proti nevěřícím. Za
cíl si vybraly katedrálu Nôtre-Dame, jeden z pařížských křesťanských symbolů a
symbolů francouzské státnosti. Nechaly před ní stát auto s plynovými láhvemi, ve
kterém přijely. Tři teroristky chystaly prý útok proti Pařížanům, a byly proto
zadrženy.
Žen není nikdy dost a tak se syrští mužové, kteří nezemřeli ve válečné
vřavě nebo před ní neutekli do zahraničí, zejména do Evropy, rozhodli, že se vrátí
k tradicím a v souladu s koránem, tj. v souladu s náboženstvím a právem, nastolí
opět polygamii. Žen, válečných vdov, je nadbytek a co s nimi? Žena bez muže je
prý v arabském světě nula a potřebuje mužskou ochranu, patronát, která prý zaručí
její dobrou pověst. A tak se vdovy, zatímco jejich zemřelí mužové tančí
v muslimském ráji s půvabnými huriskami, provdají znovu, i když jako druhá
žena nebudou mít totéž privilegované postavení jako v původním manželství.
Syrští mužové se činí. S podobnými padělanými doklady jako teroristé
z Paříže, vybaveni dolary a komunikační technikou se vypravili do Evropy, aby
zde „hájili“ zájmy Islámského státu. Nepovedlo se, protože po razii německé
policie v Šlesvicku-Holštýnsku a Dolním Sasku byla trojice syrských mladíků
zatčena a obviněna v Karlsruhe z členství v teroristické organizaci. Také české
tajné a bezpečnostní služby jsou bdělé, vše mají důkladně zmapováno a
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zaznamenáno. I to, jak k nám jezdí teroristé v klidu nakupovat outdorové
vybavení (zřejmě i zbraně vyšlé z módy) a jak se tu v klidu doléčují ze svých
zranění, utrpěných v boji za zájmy Islámského státu. Česká republika, Praha,
srdce Evropy se holt nedá minout.
Syrští mužové se činili i jinak. V loňském roce 2015 bylo každé páté dítě,
narozené v Německu, dítětem cizinců. Plodné byly zejména Turkyně, Polky,
Rumunky a Kosovanky. Největší nárůst počtu dětí cizinců zaznamenaly Syřanky.
Oproti roku 2014, kdy se malých Syřánků narodilo v Německu 2281, v roce 2015
stoupl jejich počet na 4829, což je více než dvojnásobek. Poroste-li syrská
porodnost v Německu geometrickou řadou, jaké číslo čeká Němce letos, po další
imigraci a invazi Syřanů?
Místy nechutná americká prezidentská kampaň, která zuří ve Spojených
státech mezi Hilary Clinton(ovou) a Donaldem Trumpem, má svou první oběť.
Hilary na pietním shromáždění k uctění obětí teroristického útoku 11. září v New
Yorku zkolabovala, protože pracovala jako démon, jak o ní prohlásil bývalý
prezident USA a její usměvavý muž Bill Clinton. Na vině prý bylo přehřátí
organismu, ale jak se později ukázalo viníkem byl podceněný zápal plic.
Uznávaný americký patolog B. Omalu, který by si rád řízl, jak je u patologů
zvykem, dokonce tvrdil, že bývalá první dáma USA byla otrávena a požadoval
toxikologickou analýzu její krve. A světe div se, kolaps Clinton(ové) natočil a
zveřejnil na sociálních sítích náš krajan, rodák z Moravy, Zdeněk Každa
z Lednice. Ale kolaps, ne kolaps, jede se dál a boj o prezidentské křeslo urputně
pokračuje…Nicméně z mediálně sledované debaty obou kandidátů vyšla
s pětiprocentním náskokem vítězně Hilary, kterou by podle průzkumů volily 2/3
voličů. Ale to nic neznamená, vše se může změnit. Voliči jsou nevyzpytatelní a ve
svých názorech vrtkaví. Hin se hukáže v listopadu.
Na pražském Hradě se slavil slovenský státní svátek – Den ústavy. Při této
příležitosti prezident Miloš Zeman konstatoval, že Visegrádská čtyřka, tvořená
Českou republikou, Slovenskem, Polskem a Maďarskem, potřebuje posílit. Náš
první muž chce do ní zapojit i Rakousko. Není tak od věci, že došlo i na krále
Svatopluka, který vybudoval rozsáhlou velkomoravskou říši, a to na území
Moravy, Slovenska, Čech, části Polska i Rakouska. V souvislosti se svými plány a
návrhy na posílení střední Evropy prezident připomněl také pověst o třech
Svatoplukových synech a jeho třech prutech. Pověst s motivem bratrské
soudržnosti, svornosti a jednoty velkomoravské říše3 měla alegoricky evokovat
soudržnost střední Evropy. Středoevropská monarchie už tu po Velké Moravě také
jedna byla, jenže nebyla česká, ale rakousko-uherská. Ani „Panevropa“, jakési
Spojené státy evropské, propagovaná programově již ve 20. letech 20. století
Richardem Nicolausem Coudenhove-Kalergim, není dlouhodobě nosné a
udržitelné řešení, protože odstředivé tendence jednotlivých politických entit jsou
nevyzpytatelné a představují pro tyto nadnárodní celky latentní nebezpečí.4
3

L. Havlíková, O prutech Svatoplukových, Svobodné slovo, roč. 47, č. 291, č. 298, s. 4 (z 13. a 21.
12. 1991).
4
L. Havlíková, Společné kořeny a paměť: kontinuita a diskontinuita na Balkáně, in: Etnické komunity – Balkánské cesty. Díl. I., eds. D. Bittnerová – M. Moravcová, Praha: FHS UK 2015, 1730.

4

A ještě jednou Hrad. USA otřásají teroristické útoky jeden za druhým,
přesto zasedalo v New Yorku za přísných bezpečnostních opatření Valné
shromáždění OSN. Přítomen byl také prezident ČR Miloš Zeman, doprovázený
nezbytnými a všudypřítomnými osobami, hradním kancléřem M. Forejtem a
tiskovým mluvčím Hradu J. Ovčáčkem. Hlavním tématem zasedání byl světový
terorismus. Náš prezident promluvil na své oblíbené téma a kázal o tom, jak se má
svět chovat, aby byl terorismus vymýcen.
Patlámo, patlámo…, říkal Jan Werich. Tak konečně koncem září poslanci
v čele s ministrem financí A. Babišem dopatlali rozpočet na rok 2017. Přestože
česká ekonomika roste, rozpočet je v minusu a bude se příští rok hospodařit s 60
miliardovým schodkem. Přidávalo se letos totiž všude, peníze chce každý.
Tak půjdeme všichni nejpozději v 65 letech do důchodu. Konečně to bude
uzákoněno. V Rakousku už to platí dávno i pro univerzitní profesory. V Akademii
věd ČR však museli někteří nepohodlní, ale produktivní vědečtí pracovníci,
pronásledovaní neustálými atestacemi a diskriminovaní smlouvami na dobu
určitou, většinou čtyřletou, jít do důchodu dříve a nemohli dělat ani do 65,
zatímco se jiní do nejmenovaných ústavů AV belhají ještě v 80 a více letech.
Senilita nesenilita, někteří holt nemají soudnost. Úředníci, to je extra kasta, ti
budou moci dělat podle služebního zákona a jeho novelizace až do 70 let a více. A
co chudáci v těžkých a namáhavých povoláních, hutníci či horníci či zemědělci?
Ti jsou většinou, pokud se svému povolání poctivě věnovali celý život, se zdravím
na huntě už v 55.
Lobbovat se nevyplácí, protože většina lobbistů končí poslední dobou u
soudu nebo za mřížemi tak jako pánové Rittig, který figuroval v kauze Nečas –
Nagyová, která smetla Nečasovu vládu, Janoušek, který zrazil autem Vietnamku a
teď sedí a nesedí střídavě v brněnské věznici a pendluje mezi věznicí a nemocnicí,
a Dalík, přítel někdejšího bodrého předsedy vlády Mirka Topolánka, který ho
nakonec hodil přes palubu. A tak Dalík zaplatil 4 miliónovou pokutu, aby nemusel
sedět 6 let, ale jen 4, a v září za pokřikování vězňů a šiku zvědavých novinářů
nastoupil v Ruzyni do výkonu trestu za pokus o získání nadměrně velké provize
při nákupu Pandurů pro českou armádu od firmy Steyer.
Mucha sem, Mucha tam. Od té doby, kdy Pražáci a jejich Národní galerie
vystěhovala „Slovanskou epopej“ malíře a grafika Alfonse Muchy ze zámku v
Moravském Krumlově, kde byla po desetiletí z nedostatku vhodných prostor
v Praze umístěna, je pořád na cestách. Nesvědčí to ani jejímu stavu, ani jejímu
zdraví. A protože v Praze zatím nenašla adekvátní umístění, nechají ji raději příští
rok 2017 cestovat po Japonsku a Číně – velká země, velké budovy. A pranic jim
nevadí, že se transportem a neustálým rozbalováním a rolováním několikametrová
plátna obřích rozměrů ničí. Kompetentní orgány mlčí jako vždy, když jde o vyšší,
státní zájmy. Přes různé, často bizarní návrhy pražských radních o umístění
Muchova veledíla v Praze (Výstaviště, Letná, Vítkov, Těšnov) se pražská
primátorka A. Krnáčová nechala slyšet, že se možná po čínské anabázi v létě
2018, pokud Pražáci nenaplní Muchův požadavek, vrátí zase zpátky do
Moravského Krumlova. Už o tom jednala s jeho starostou i s hejtmanem
Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Ale v jakém bude stavu?
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Naše pěvecká legenda Karel Gott vstal z mrtvých. Národ jeho
zmrtvýchvstání patřičně ocenil potleskem vstoje na jeho vystoupení v Lucerně u
příležitosti 70. narozenin jiné naší zpěvácké celebrity Hany Zagorové, na nichž
„božský Kája“ či „zlatý hlas z Prahy“ zazpíval dvě písně.
28. září, na svátek sv. Václava, mučedníka a knížete Čechů, ožila Mladá
Boleslav, poutí. Zde nedaleko, ve Staré Boleslavi, byl v roce 929 či 935 Václav
zavražděn. Na hlavním boleslavském náměstí proběhla slavnostní mše, kterou
jako hlavní celebrant odsloužil brněnský biskup Vojtěch Cikrle za přítomnosti
církevní hlavy Čech, pražského arcibiskupa Dominika byzantského příjmení
Duka5 a hlav České republiky, současné i minulé, prezidenta Miloše Zemana a
jeho předchůdce Václava Klause st. s chotí. Přítomna byla i další politická elita
(premiér Sobotka, Bělobrádek, Kalousek, Forejt). V době všudypřítomného
islámského terorismu promluvil k Čechům do duše nejen Duka, ale i Zeman. Byla
zde k vidění i Václavova lebka, uchovávaná jinak ve Svatováclavské kapli
v chrámu sv. Víta na Pražském Hradě, a také Madona, palladium (ochranný obraz)
Čech,6 uchovávané v Boleslavi.
Jinak vcelku nic nového. Jenom teplá vlna řádila v září jako pominutá;
summit v Bratislavě téměř k ničemu nevedl, jeho účastníci se projeli lodí po
Dunaji, Slovensko v čele s premiérem Robertem Ficem se zviditelnilo a policie
měla manévry; blíží se volby a tak poslanci přidali důchodcům, ale jinak nic
nevyřešili a udělali si zase prázdniny; národ stárne a kdo se o staré lidi a za co
postará; volby do krajů a senátu málokoho v ČR, kam dorazil už i vir zika,
zajímají; za Opencard byli odsouzeni neviní, zatímco hlavní viníci se potměšile
smějí; v Brně se nedala pít pitná voda, protože byla nepitná, ale už to napravili;
násilí v pražském metru pokračuje, parkovací zóny v Praze štvou všechny skupiny
obyvatel, a protože čas jsou peníze (time is money), pražský tunelový komplex
Blanka prý ušetřil za rok řidičům 290 let; v Kopřivnici shořelo nákupní centrum
za několik miliónů; za velkého zájmu diváků proběhla v Ostravě při špatném
počasí přehlídka (či veřejný test) výzbroje NATO a v Ralsku bylo vojenské
cvičení; vysloužilý vládní letoun TU-104, který vezl Havla i Klause, zlaté hochy
z Nagana a vojáky do misí se po třídenním putování dostal do Leteckého muzea
v Kunovicích; po dvou Polácích zabili v Británii českého manažera, který šel
večer z podnikového večírku domů – loupežné přepadení nebo první česká oběť
všudypřítomného terorismu?; v centru Budapešti vybuchla bomba – v souvislosti
s maďarskou antimigrační politikou šlo spíše o terorismus než kriminální čin;
obyvatelé řeckého ostrova Chios se bouřili proti imigrantům; kvůli imigrantům se
servali pravičáci a levičáci v německém městě Bautzen (Budyšín); v Rusku se
5

Dukové (Dukoi), významný byzantský rod, z něhož vyšel nejeden byzantský císař, podobně jako
rody Komnenů (Komnenoi) či Palaiologů (Palaiologoi).
6
Palladiem Moravy a města Brna je obraz Svatotomské Madony, „Perly Moravy“, uchovávaný ve
stříbrném oltáři v gotické bazilice minor Nanebevzetí Panny Marie, založené společně s klášterem
Aula Sanctae Mariae královnou Eliškou Rejčkou na Starém Brně. Obraz – ikona černé Bohorodičky byzantského původu – tam byl přenesen z původního augustiniánského kláštera, založeného
moravským markrabětem Janem Jindřichem (1349/50-1375) a nacházejícím se dnes v centru Brna.
Vzácný obraz mu daroval jeho starší bratr Karel IV. (1346-1378), český kál a římský císař. Viz
dvoujazyčná publikace kolektivu autorů, Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na
Starém Brně = Der silberne Altar in der Basilika Mariä Himmelfahrt in Altbrünn, Brno 2011.
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volilo a vyhrálo, jak jinak, Putinovo „Jednotné Rusko“ (Edinaja Rossija), i na
volební podvody prý došlo; v Číně řádí cenzura a v provincii Kuej-čou byl
ostaven největší teleskop na světě – už aby ti mimozemšťani přiletěli a některé si
odvezli s sebou.
Závěrem jeden citát: „Stejně jako milióny Evropanů lpících na svých
dějinách i Habsburkové jsou pohoršeni tím, že společná měna, ač nazvaná euro,
nezobrazuje na svých bankovkách žádnou slavnou evropskou historickou
osobnost, ani žádnou součást uměleckého, architektonického, duchovního,
vědeckého nebo průmyslového dědictví. Brusel se stydí za naši minulost a snaží
se nám ji vyhladit z paměti. Hanebné spiknutí za účelem vymýcení našich kořenů
vyšlo najevo počátkem roku 2011, kdy byly v údajném evropském kalendáři
zrušeny křesťanské svátky. Ve jménu jakési Evropy se škrtá vše, čím byla, jak se
budovala a jaké jsou její skutečné hodnoty. Vymývání mozků v téměř
kontinentálním měřítku!“7
A starověkou pohanskou římskou říši zničili barbaři a rozložilo
křesťanství, tak jako dnešní Evropu, bude-li dále pokračovat v současné politice,
zničí imigranti a rozloží islám…
LCH

7

J. des Cars, La saga des Habsbourg, Paris: Perrin 2010 (česky: Sága rodu Habsburků. Od Svaté
říše římské po Evropskou unii, Praha: Brána 2014, 412).
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