Jak na Nový rok, tak po celý rok…
(leden 2017)
„Tak nám ten nový rok nezačal dobře, paní Müllerová“, konstatoval by
Josef Švejk dívaje se na zamušený portrét císaře Franze Josefa.
Pár hodin po lednové půlnoci roku 2017 proběhl teroristický útok
v exkluzivním nočním diskotékovém klubu Reina na pobřeží Bosporu v tureckém
Istanbulu. Osamělý střelec zabil 39 osob, vedle Turků byla většina obětí cizinci
z arabských zemí, po jednom z Ruska, Izraele, Belgie. Spoustu lidí také poranil.
Naštěstí mezi nimi nebyl nikdo z České republiky jako v Berlíně. K útoku se
přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Terorista, předtím bojující v Sýrii,
byl identifikován jako osoba ze středoasijské země bývalého SSSR, vojensky
vycvičený Uzbek A. Mašaripov. Jeho čin souvisel s angažovaností Ruska a
Turecka v bojích v Sýrii. Cílem islámských teroristů, používajících buď metodu
„osamělých vlků“, nebo skupinky 2-3 osob s pásem výbušniny kolem těla, jsou
letiště, nádraží, metra, obchodní domy, tržiště, veřejné oslavy a jiná shromaždiště,
tj. místa s velkou koncentrací osob. Střílelo se i před jednou z istanbulských mešit,
atentáty byly zaznamenány i jinde. Boje o Mosul pokračovaly a v Turecku se
bouřily lidé proti chystaným změnám ústavy, které by měly přitvrdit a podpořit
prezidentský režim R. Erdogana. Kvůli změnám se poprali členové tureckého
parlamentu, který nakonec změny ústavy podpořil. Uprchlíci z Asie a Afriky se
v Evropě bouří. Nepokoje vypukly v uprchlickém táboře u Benátek v Itálii, jehož
zaměstnanci se museli do příchodu policie zabarikádovat. Příčinou byla smrt
černé 24leté ženy ve sprše. V Saúdské Arábii panuje středověk. Zahraniční
dělníci, kteří pracovali u firmy Binladin Group, patřící rodině bývalého zabitého
vůdce al-Káidy Usáma bin Ládina, nedostali za vykonanou práci plat a vzbouřili
se. Zato byli zbičováni a uvězněni. V Afganistanu v Kandaháru bylo při
bombovém útoku zabito 5 diplomatů Spojených arabských emirátů, včetně
velvyslance. Islámští barbaři ostřelovali starověké, už zpola zničené syrské město
Palmýru, a zlikvidovali amfiteátr, v němž popravovali své oběti. Snímky poprav
šokovali civilizovaný svět – divadlo bylo divadlem. Světová kulturní veřejnost
považuje zničení Palmýry za válečný zločin a Zenóbia1 se musí v hrobě obracet.
Teroristické akce islamistů vyvolávají protiakce. Rozpínavost islámu v Kanadě
dohnala místního studenta politologie A. Bisonnetta, stoupence anitiimigrační
politiky D. Trumpa a šéfky francouzské krajní pravice M. Le Pen(ové), k střelbě
v mešitě islámského kulturního centra v Quebecu. Zabil 6 osob. Kanadský
premiér Trudeau se nepoučil a uprchlíky bez ohledu na jejich vyznání vítá.
Zkorumpovaný evropský homo byrocraticus pracuje na plné obrátky.
Německým paslovem roku bylo vloni zvoleno slovo Volksverräter, zrádce národa,
lidu. Komupak asi označení patřilo? Přestože příliv uprchlíků do Německa v roce
2016 klesl, Německo vůči imigrantům, teroristům a extremistům přitvrdilo a chce
je kontrolovat pomocí elektronických náramků. Navrhl to německý ministr
spravedlnosti H. Maase, jehož resort tak sleduje pachatele sexuálních deliktů a
násilných trestních činů už od roku 2011. Elektronické náramky testovalo i
Pelikánovo české ministerstvo spravedlnosti. Zlí jazykové tvrdili, že je ministr
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testoval osobně. V Německu zrušili trestný čin hanobení zahraničního majestátu,
na který se při svém napadení satirikem J. Böhmermannem, „českým mužem“,
odvolával turecký prezident Erdogan. Švýcarsko vyhrálo spor u Evropského
soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Bylo obviněno, že neosvobodilo muslimské
dívky ze školních kurzů plavání, v nichž byli i chlapci, což je v evropské
společnosti běžné. Podnět k soudu dali v roce 2012 dva Turci, švýcarští občané,
které místní úřady za neúčast dcer v kurzech pokutovaly a kteří nepochodili u
soudů nižších instancí. Zase jednou zvítězil zdravý selský rozum! Když se
muslimským rodinám nelíbí evropské praktiky a nechtějí se integrovat do
majoritní společnosti, ať se vrátí do svých mateřských zemí, nebo ať jdou bydlet
mimo Evropu. Ta by neměla kvůli muslimům zavádět nové pořádky, ustupovat
jejich požadavkům, podřizovat se jejich právu šári´a a budovat pro ně paralelní
společnost. Středověk do Evropy už nepatří a „Evropu si rozvracet nedáme“. 2 Stát
ve státě nepřinesl společnosti nikdy nic dobrého. Evropská unie zavedla Evropu
na scestí a ochromila její obranyschopnost a bojeschopnost.
Svět se asi zbláznil, anebo jde o Obamovu „demokratickou“ pomstu před
odchodem z postu prezidenta. Zatímco Evropa bojuje s islámským terorem, začala
se americká armáda, která potřebuje vojáky, chovat, i přes zkušenost s 11.9. 2001,
k náboženským komunitám a menšinám vstřícně. Bere kde koho, a proto musela
uvolnit předpisy ohledně uniforem: muslimským ženám povolila nosit hidžáb
z nehořlavého materiálu a sikhům nehořlavý turban a 5 cm dlouhý plnovous.
Vousy hoří, takže opatření o nehořlavosti jsou pro kočku. Jen aby Američané
nechtěli podobnou praxi implantovat do ozbrojených složek NATO v Evropě,
které vojensky a ideologicky ovládají a v němž už jsou nábožensky problémoví
Turci. Nezbláznili se jen za oceánem. Real Madrid to kvůli obchodům na Blízkém
východě přehnal. Ze svého loga, užívaného od roku 1920, odstranil kříž sv. Jiří,
patrona Katalánska, aby prý neodradil své muslimské příznivce. Jak hluboko to
klesl. Kvůli kšeftům obětoval španělskou křesťanskou tradici. Jen aby zakrátko
nesplakal nad výdělkem. Některým Španělům asi nestačilo jedno znovudobývání
(rekonquista) Iberského poloostrova na muslimech a chtějí si historii zopakovat.
Není divu, že se pak na světě objevují Hitlerové, Stalinové, Pinochetové nebo
Breivici. Nepřítel multikulturní společnosti a hajlující terorista A. B. Breivik,
který je vězněn v Norsku, kde si odpykává trest za atentáty v Oslu a na ostrově
Utöya v roce 2011, si u soudu stěžoval na nelidské zacházení ve vězení. Obývá v
něm třípokojový byt s veškerým vybavením, jaký nemají ani mnohé rodiny,
včetně počítače. A soud mu v některých ohledech vyhověl. To je lesk a bída
evropské a americké demokracie!
Donald Trump čelil útokům amerických médií, že ruské tajné služby mají
na něho kompromitující materiál. Proti nařčení se ohradil a rovněž mluvčí ruského
prezidenta V. Putina to dementoval. Zatímco odcházející prezident B. Obama v
poslední řeči poděkoval Američanům a vyzval je k větší aktivitě, Trump, kterého
si dovolil kritizovat odcházející šéf CIA J. Brennan, Madla, původem z českých
luhů a hájů,3 která svého času „zpívala“ i Evropě, i přední americká filmová
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hvězda M. Streep(ová), byl slavnostně imatrikulován na prezidenta USA. Nastala
nové éra americké politiky. Jak se s ní svět a Evropa vyrovná? Trump by chtěl
vrátit Americe její velikost a upevnit velmocenské postavení USA. Zatím stihl
zkritizovat německou kancléřku A. Merkel(ovou) za uprchlíky, označil NATO za
zastaralé, masíroval média a navštívil CIA. Chce také uvalit clo na německé
automobily BMW, vyráběné v Mexiku, proti němuž postaví zeď, zabraňující
nekontrolovatelnému pohybu osob a pašování drog, čímž vyvolal diplomatickou
krizi a konflikt s mexickým prezidentem, který odřekl cestu do USA. Chce také
zrušit Obamovy zdravotnické reformy („Obama care“). Očekává se zlepšení
vztahů USA s Ruskem a jejich společný boj proti islámskému terorismu.
Nejmocnější muži světa, Trump a Putin, si už telefonovali. Řešili nejen vzájemné
vztahy (a sankce), ale i napjatou politickou situaci v islamizujícím se světě, která
je důsledkem terorismu, džihádu. V této souvislosti Trump podepsal zákaz vstupu
imigrantů vybraných islámských zemí do USA, imigrační výnos, což vyvolalo
bouřlivé reakce. Stát Izrael a jeho premiéra Netanjahua vzal Trump na milost a
snaží se posílit jejich postavení. Že by zatím byl jeho poradce a zeť Jared
Kushner, manžel dcery Ivanky, a židovská lobby?
Britská premiérka Th. May(ová) ztratila svého muže v Bruselu: I. Rogers
rezignoval z postu britského velvyslance u Evropské unie. Nicméně May(ová) se
chce úplný brexit, žádné částečné či přidružené členství v EU, a proto už odletěla
do USA a začala kooperovat s novým prezidentem Trumpem. Jednat s Brity ještě
před oficiálním jednáním EU navrhl i ministr vnitra Chovanec. Bývalá britská
prime minister, předsedkyně vlády a železná lady Margaret Thatcher(ová) prý
užívala pastilky proti kašli Nipits, kterými si zklidňovala hlas při řečnických
vystoupeních, v nichž byla údernější než většina mužských kolegů. Corpus delicti
se našel v kapse jejího saka, darovaného muzeu. Britská královna Elisabeth
(Alžběta II.) byla přes vánoční svátky nemocná a spekulovalo se, že ji
v panovnických povinnostech nahradí syn, princ Charles, případně vnuk Willliam.
Začátkem nového roku se však uzdravila. I našincům se zachtělo monarchie. Pod
heslem „Lepší král železný a zlatý, než prezident opilý a sťatý“ zahájili její
příznivci svůj Tříkrálový pochod z pražského Václavského náměstí na Hrad. Ve
Švýcarsku, v Davosu, zasedalo Světové ekonomické fórum. Výročního zasedání
47. ročníku se zúčastnilo na 3000 předních světových politiků a ekonomů.
K hlavním tématům jednání patřila narůstající nespokojenost mas s vládnutím
národních elit a s výsledky vše ničící globalizace. Novým předsedou evropského
parlamentu se stal italský lidovec A. Tajani a jedním z jeho zástupců bývalý český
eurokomisař P. Telička. Pro neshody s Vatikánem kvůli prezervativům,
rozdávaným v rozvojových zemích, odstoupil velmistr Řádu maltézských rytířů.
Ty však více než jako antikoncepce měly sloužit proti nákaze virem HIV.
Křesťanská osvícenost byla na místě.
Nezávislá etická komise kanadské vlády se zabývala kauzou premiéra J.
Trudeaua, který se před volbami oháněl zlepšením politické kultury, ale sám
strávil rodinnou dovolenou na soukromém ostrově miliardáře a lobbisty Agy
Khana, který od vlády obdržel milióny dolarů. Kdopak to světu diktuje a vládne? I
česká etická komise, rozhodující o přiznávání statutu protikomunistického
katolička, pak episkopální církev. Co to bylo v Clintonově administrativě za lidi!
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bojovníka, měla problém. Premiér Sobotka na základě jejího usnesení, které
nepodpořilo návrh na jmenování K. Srpa, bývalého šéfa Jazzové sekce, za člena
komise, odmítl rovněž přidat svůj podpis a stvrdit jeho jmenování, které naopak
podpořil prezident Zeman. O Srpovi je známo, že spolupracoval s StB a na
hudebníky donášel, ač soudní výrok to popřel. Nicméně nástup D. Trumpa na
prezidentský post a nastávající oteplení americko-ruských vztahů přilákalo do
českých zemí více ruských turistů a v Rakousku se ujal prezidentování (podruhé)
zvolený zelený A. Van der Bellen.
Střední Itálii postihlo opět zemětřesení, záchranné práce komplikoval sníh.
Pod Gran Sassem se zřítila s lidmi horská chata a otřesy byly cítit také v Římě,
kde lidé zděšeně vybíhali z domů a kde preventivně zastavili provoz metra. Svět
trpí znečistěným ovzduším. Smogem se dusili nejen obyvatelé českých zemích,
kde omezovali výrobu, automobilovou dopravu a chtěli provozovat MHD zdarma,
ale smog zasáhl také velká čínská města. Nemají to v Číně, kde nastal nový rok ve
znamení Kohouta, s průmyslovou revolucí přehánět a nesnažit se být prvními
mezi asijskými tygry, ani nemají do orientálních omáček cizích značek Knorr,
Maggi a Nestlé přidávat technickou sůl. Japonsko bojovalo s nebývalým přílivem
sněhu, takže musely být zrušeny vnitrostátní lety japonských leteckých
společností. Chilský přístav Valparaiso zachvátil obrovský požár, v jehož
důsledku bylo evakuováno 400 obyvatel. U západních břehů Afriky a u Filipín
řádili piráti, kteří unášeli posádky lodí a žádali za ně výkupné jako ve středověku.
Nákladní letadlo turecké společnosti Boeing 747 z Honkongu do Istanbulu spadlo
na kyrkyzskou vesnici a zabilo 37 lidí. Spekulovalo se o chybě pilota.
A co nového na Balkáně? Srbové se opět oprávněně bouří proti
jednostrannému vyhlášení nezávislosti Kosova, které bylo a je integrální součástí
srbského státu.4 Kosovo je jednou z nejstarších srbských historických zemí, zde se
počala srbská státnost a zde se nachází řada srbských středověkých památek,
klášterů a kostelů. Při etnické „jugoslávské“ válce a srbsko-albánských bojích jich
bylo mnoho zničeno. Vyhlášení samostatného Kosova, aniž by tento akt Srbsko či
jiné státy (Rusko) uznaly, je z historického hlediska a z hlediska mezinárodního
práva nonsens. Nelze v Evropě vytvářet Velkou Albánii, o niž Albánci z Albánie a
Kosova usilují stejně, jako chtěli Chorvaté etnické spojení Chorvatů do Velkého
Chorvatska. Nebo bychom měli opět vytvořit Velkou Moravu a Velké Srbsko,
které zde historicky byly? Navíc muslimská Albánie a Kosovo se podobně jako ve
středověku muslimská Bosna stávají předpolím islámské expanze a importu
džihádu do centrálních a západních oblastí Evropy. Kdeže jsme ty muslimské
osmanské Turky až měly? Pro osvěžení paměti, až před Vídní. A to je Albánie se
svou prapodivnou ekonomickou strukturou horkým kandidátem na členství v EU.
V Evropě je draho. Podle statistik je nejlevnější evropskou zemí Makedonie. Ale
všeho dočasu, zatím není v EU. Až bude přijata, bude tam dráž. Holt, zboží se
nesmí převážet z jednoho konce Evropy či světa na druhý. Dopravou se prodraží a
ve finálním výsledku člověk dostane odjinud horší zboží, než jaké vyprodukuje
doma v ČR. Proto kupujte české výrobky, podpoříte tím naše výrobce a v součtu i
sebe. V zahraničí ať si každý produkuje, co chce, ale ať si to také zkonzumuje a
4

L. Havlíková a kol., Dějiny jihoslovanských zemí (= Dějiny států), Praha: NLN 1998, 20092; L.
Havlíková a kol., Dějiny Srbska (= Dějiny států), Praha: NLN 2004, 20132.

4

nezavaluje cizí státy dovozem nekvalitních výrobků, nezamořuje výfukovými
plyny, neničí dálnice a silnice a nenavyšuje tak ceny zboží.
Novoroční ohňostroj za 1 milión Kč se letos konal v Praze na Letné, ale
byla mlha a nebylo ho moc vidět. V některých rozumných městech jako v Brně,
Českých Budějovicích, Karlových Varech se raději nekonal a města ušetřila:
peníze i ovzduší. Místo hradního protokoláře definitivně opustil M. Forejt, který
také odevzdal bezpečnostní prověrku a vzdal se k 2. lednu i místa na ministerstvu
zahraničních věcí, kde působil coby potencionální uchazeč o místo velvyslance
ČR ve Vatikánu. Po „hradní“ aféře se však jeho naděje na post rozplynuly.
Prezident M. Zeman jako každoročně pracovně poobědval v Lánech s předsedou
vlády B. Sobotkou. Přítomny byly i jejich manželky Ivana a Olga. Řešila se
domácí a zahraniční politika. Novináři nebyli připuštěni, zato z kuchařských
kruhů prosáklo, že se na novoroční tabuli objevila zvěřina, ale oběd prý za moc
nestál. Prezident Zeman poobděval také s předsedy obou komor Parlamentu,
Hamáčkem a Štěchem, s nimiž jednal podobně jako se Sobotkou o politice, a
podnikl spanilou jízdu po Plzeňském kraji, kde v Konstantinových Lázních
zavzpomínal na své mládí a „zasvěcení“ do sexu. Nastala doba plesů. Na
„prezidentském“ plese, jehož výtěžek šel ve prospěch nadace manželů
Zemanových, předtančil na známou melodii Vídeňáka J. Strausse ml. „Na
krásném modrém Dunaji“, který nebyl tichý, sám prezident Zeman se svou paní
Ivanou. Svou kandidaturu či nekandidaturu na post prezidenta na další funkční
období ohlásí Miloš Zeman začátkem března, který se nezadržitelně blíží. Už se o
tom radil se svými poradci a spolupracovníky. Na tento horký, finančně bohatě
saturovaný post začala tlačenice. Oficiální kandidáti jsou již tři: podnikatel a
textař M. Horáček, který se přihlásil jako první, lékař M. Hilšer a podnikatel I.
Sládek. Účast v prezidentském klání zvažují i další zájemci.
Ministr financí Andrej Babiš je machr. Státní rozpočet poprvé od roku
1992 zaznamenal přebytek 61,8 miliard Kč. Pouze investic bylo méně, jak na to
poukázali prezident M. Zeman, bývalý ministr financí F. Kalousek, známý šťoural
a kritik z TOP 09, i předseda ODS P. Fiala. Jejich námitky však Babiš vyvrátil a
většinu přebytku chce jako správný hospodář použít na snížení státního dluhu.
Premiér Sobotka a spol. chtějí část peněz uložit jako důchodovou rezervu.
Politický fenomén Kalousek se vyjadřuje kriticky ke všemu. Dopřejme mu tu
radost ještě pár měsíců, protože podle předvolebních průzkumů si už po volbách
ani nevrzne, neboť nebude mít patrně žádnou partaj, která se mu rozpadá. Babiš
zastavil udavačský web pro „lidovou“ kontrolu EET, který prý vznikl díky
snaživosti jakéhosi ministerského úředníka bez jeho souhlasu. Nicméně EET je
úspěšná, vloni se vyinkasovalo o 10 miliard Kč více než v roce 2015. Od března
platí EET i pro malo- a velkoobchodníky a e-shopy, které buď skončí nebo zruší
internetové platby kartou. Schválení novely stavebního zákona, která měla
zjednodušit stavební řízení, je podle ministryně pro místní rozvoj K. Šlechtové
kvůli obstrukcím poslanců v nedohlednu, což ji notně naštvalo. A jak sdělil
médiím šéf Strany zelených Matěj Stropnický, změnila strana na sjezdu v Hradci
Králové svůj název na Zelení.
Přestože na jeho podnikatelské aktivity dopadl tzv. lex Babiš, zákon o
střetu zájmů, namířený proti němu, navržený a vytvořený parlamentními
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závistivci a schválený poslaneckou sněmovnou, jež přehlasovala prezidentské
veto, Babiš si s tím jistě poradí. Své impérium podobně jako D. Trump převede na
příslušníky své početné rodiny. Poradil si i poslanec za ANO J. Faltýnek, který
z vedení Agrofertu odešel. Sněmovna zlikvidovala i další prezidentské veto a tak
si počteme, protože nám zlevní časopisy a noviny. Parlament schválil novelu
zákona o dani z přidané hodnoty a tato komodita bude převedena z 15% daňové
sazby do 10%. Už si v restauracích a nemocnicích nezakouříte, ani elektronicky, a
někde ani alkohol nepopijete. Senát schválil bez změn protikuřácký zákon a
prezident ho podepíše. Bylo načase. Na kouřící, chlastající a posléze zhulené a
opilé děti, naši budoucnost, nebyl pěkný pohled. Patrně měli poslanci a senátoři
mezi nimi své děti, vnuky a pravnuky, že to nakonec prošlo. Jen senátor Kubera
(jak by se rýmovalo tubera) s nápisem na propadlé hrudi a velkou cigaretou
neustále protestoval. Vyšetřování vyšetřovací komise k reorganizaci policie pod
vedením exministra spravedlnosti P. Blažka skončilo a ve zprávě bylo
konstatováno, že přestavba policie nebyla namířena proti ÚOOZu a jeho
tehdejšímu řediteli a že reforma policie nebyla účelová. Jak jinak? Z obavy
z teroristického útoku a údajně kvůli nastražené výbušnině musel být odstaven v
Berouně rychlík z Prahy do Mnichova asi s 250 cestujícími. Nic se však nenašlo,
zato rychlíky a vlaky nabraly na trati dvouhodinové zpoždění. Nudící se
recidivista z inkriminovaného vlaku se telefonátem jen tak bavil. Policie ho zatkla
a jistě mu drahý policejní zásah do koruny spočítala. Ministerstvo vnitra v boji s
terorismem přitvrzuje a kromě monitoringu závadných internetových stránek
s teroristickým obsahem a dezinformacemi, na což zřídilo zvláštní úřad, chce
zákonem, s jehož návrhem přišel ministr M. Chovanec, zajistit majitelům legálně
držené zbraně právo na její použití v případě ohrožení terorismem. Podle ministrů
spravedlnosti, současného Pelikána a bývalého Blažka, je návrh absurdní a bude
to tu prý vypadat jako na Divokém západě. Slovenský herec a politik M. Kňažko
už zbraň použil, ale na českého zloděje ve vlastním honosném domě na svazích
bratislavského Slavína. Prezident Zeman informoval národ, že v ČR je terorista
z Maghribu (Maroko, Alžírsko, Tunisko), ale jeho jméno nesdělil. Prý to vyčetl
z šifry v informacích od tajných služeb. Politici i ministerstvo vnitra se proti tomu
ohradili a osočili ho z ohrožení bezpečnosti státu, z šíření paniky a z ohrožení
mezinárodní spolupráce tajných služeb v boji proti terorismu. Inu, jak říkali
moudří latiníci, Nulli tacuisse nocet, nocet esse locutum či Tacere utilius est,
quam loqui temere,5 protože Si tacuisses, philosophus manssises.6
Někomu vadí země Morava, Moravané a moravisté (tj. odborníci na
moravskou historii, literaturu etc.), jiným zase Češi, islamisté, teroristé, cikáni
nebo černoši, jak se ukázalo na reakcích na reklamní kampaň německého
obchodního řetězce Lidl. V ní propagoval černošský manekýn mikiny, které si
někteří facebookři a twitteři prý už na protest proti černému modelovi nekoupí.
Holt v modelingu platí jiná pravidla a rozhodují jiné parametry, než je barva pleti,
a to zejména tělesné míry a vzhled. Byl to Afričan, Afroasiat, Afroameričan,
Afroevropan, Afroangličan, Afrofrancouz, Afroněmec či jak by to znělo politicky
korektně? Kolik Afročechů běhá po pražském Václaváku či nabízí lodní lístky na
5
6

Obojí znamená „Mluviti stříbro, mlčeti zlato“.
„Kdybys byl mlčel, byl bys zůstal filozofem“.
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vltavském nábřeží? Kauza bývalé šéfky Nečasova kabinetu J. Nagyové-Nečasové,
která se proslavila jednak nezdaněním darovaných luxusních kabelek a šperků
(kauza byla uzavřena), jednak vyzrazením utajovaných informací z Bezpečnostní
a informační služby, pokračovala dalšími soudními jednáními. Městský soud v
Praze rozhodl a obžalovaní v kauze BISu, J. Nečasová, I. Rittig a D. Michal,
dostali podmíněné tresty. Všichni se proti rozhodnutí soudu odvolali s tím, že
policejní odposlechy byly neoprávněné. Podobně argumentuje a odposlechy
zpochybňuje i bývalý středočeský hejtman D. Rath v kauze s „láhvemi vína“.
Pokud nelegálnost odposlechů Nejvyšší soud uzná, všichni obžalovaní jsou z toho
venku a kauzy budou smeteny se stolu. A nepomůže ani intervence ministra
spravedlnosti R. Pelikána, který ovšem nemá do řešených kauz zasahovat, což
zřejmě s oblibou dělá. Navíc NKÚ přistihl jeho ministerstvo „při činu“, protože
v roce 2015 nesprávně odepisovalo svůj majetek.
Prvenství mezi nově narozenými dětmi roku 2017 v ČR patří malé Emě,
narozené v pražské porodnici Nemocnice na Bulovce dvě minuty po půlnoci 1.1.
Bílé mámení…Celou Evropu včetně České republiky postihly arktické mrazy,
zasáhla sněhová kalamita, ledovka i povodně, foukal silný vítr, zkrátka nastal
chaos. Horské silnice byly neprůjezdné, a proto je silniční správa raději uzavřela.
Padaly stromy i vedení vysokého napětí, tvořily se závěje, bourala osobní auta i
kamióny, které blokovaly silnice, v závějích vázly i vlaky, pod tíhou sněhu se
bortily také střechy, jako byla ta na nově zkolaudované sportovní hale v České
Třebové. Mrzli a umrzali rovněž lidé. Silničáři, hasiči a zdravotníci byli na
roztrhání. Ach, ten sníh, ten sníh! Co si to dovoluje padat a v zimě? Holt, větru,
dešti ani sněhu neporučíš. Když padá a k tomu mrzne, raději nikam nejezděte a
nechoďte. Zato lyžaři, běžkaři, snowboardisté a sáňkaři i majitelé ubytovacích
zařízení na horách se radovali. Sportovat se dalo i ve městech. Díky mrazům se
bruslilo všude, někteří se, ač neotužilci, propadli i pod led. Konečně, po několika
nevalných zimních sezónách přišla pořádná zima. A omeťte auto od sněhu a
očistěte pořádně skla! Protože jinak ohrožujete sebe i ostatní a dostanete pokutu.
A zajděte si k očnímu lékaři, protože jste patrně barvoslepí a špatně vidíte. Jinak
byste nemohli přehlédnout blikající červená světla na přejezdech a vjíždět pod
projíždějící vlaky. Anebo si vyměňte hlavu, protože ta vaše již nemyslí a
dosloužila, když vjedete rovnou pod vlak. Nebo vás už přestal bavit život? A
nezapomeňte si vyměnit starou, loňskou dálniční známku. A pokud máte zimní
kabát či bundu navíc, podle nové evropské praxe je pověste na náměstí
v pražských Dejvicích na nejbližší strom. V noci si pro zimní oblečení přijdou
bezdomovci. Svět i Evropu, Česko a Moravsko-Slezsko nevyjímaje, zachvátila po
10 letech zase ptačí chřipka a tak se všude likvidovala drůbež, slepice, kachny,
husy, i exotičtí ptáci, soukromé i komerční chovy. Asi se nekazily od volně
žijícího ptactva, labutí a divokých kachen a hus. Jen cvičení poštovní holubi ten
masakr většinou přežili, protože sou zavření a v zimě nelétají. Ale úředníci
na jižní Moravě zaspali a dvěma důchodcům-chovatelům z Moravského
Krumlova byla hejna holubů vyvražděna, což jim způsobilo nejen velké finanční
ztráty, ale i duševní kolaps. Hejna už neobnoví a přiznaná finanční náhrada je tak
směšná, že jim nezbude, než se obrátit na soud. Naštěstí se do toho vložil Svaz
holubářů jižní Moravy, který dotyčným zajistí nové holuby výborné kvality
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z vlastních chovů. Lidem zatím od ptáků nic nehrozí, ale své pejsky venčete na
vodítku, aby uhynulého ptáka nesežrali. Vyhlášky vám stejně zakážou volné
pobíhaní psů ve městech, s výjimkou vyhrazených prostranství. Alespoň vám psa
nepokouše a nesežere divočák. „Lidská“ chřipka, která obyvatele ČR ohrožovala,
nabrala formu epidemie. Pro návštěvy byly pozavírány nemocnice a jiná sociální
zařízení, několik lidí na ni i zemřelo a uvažovalo se dokonce o chřipkových
prázdninách, které vypukly v některých školních zařízeních. A epidemii
nezastavilo ani koupaní pražských otužilců ve Vltavě, ani extrémní mrazy. Odolná
je i epidemie žloutenky na jižní Moravě, zejména v Brně, kterou se i přes zvýšená
hygienická opatření stále nedaří zastavit a zlikvidovat. IKEM se kvůli prasklému
teplovodnímu potrubí stěhoval nestěhoval. Většina majitelů své psí a kočičí
miláčky pravidelně odčervuje. A tak se také detoxikujte a odčervujte, ať nemáte
parazity. Dělali to už i naši předci s pomocí bylin a česneku, my máme k dispozici
i pilule. Bude vám lépe na těle i na duchu.
Světem i českým hýbaly povánoční slevy, ale nenaleťte, jsou relativní. Při
nákupu zboží přes internet si už nekliknete jen jednou, ale budete muset podle
nových evropských pravidel vyplnit různé formuláře. Prý to zbezpeční vaše
internetové obchody, ale mnohé zákazníky to kvůli zdlouhavé proceduře odradí.
Azylantů vloni oproti roku 2015 ubylo. Nejvíce bylo Ukrajinců, Íráčanů a
Kubánců, ale nové bydlení v ČR se jim prodraží, protože poskytování hypotéky
bude novým zákonem, který zatím schválila jen česká vláda a který dá ČNB nové
pravomoci, omezeno. Češi, jak zaznělo z rozhlasových zpráv, měli kvůli místní
politické situaci opustit Gambii. Ale proč jen „Češi“? Je to neprofesionální.
Politicky korektní by bylo bývalo oznámit, že Gambii mají opustit „občané České
republiky“, protože v ní nežijí jen Češi, ale také Moravané a Slezané a další
občané jiných národností, než je česká (viz sčítání lidu od r.1990). A kdo pojede
z ministerstva zahraničních věcí pro Čecha, misionáře P. Jaška, kterého v Súdánu
odsoudili na 20 let za špionáž? Sám ministr L. Zaorálek nebo některý z jeho
podřízených? Inu, podnikat a dělat dobré skutky v problematických zemích je
rizikové.
Po ostudném přídavku 40,- Kč dostali důchodci konečně vyšší navýšení
důchodů, ale i tak nic moc. Na 11 tisíc vzrostla minimální mzda a podle
ministryně sociálních věcí Marksové a lidovců poroste ještě víc, proti čemuž se
ohradil ministr financí Babiš. A polepšili si i rodiny s dětmi. Jen ženy stále berou
v ČR za stejnou práci méně peněz než muži. A to jsou někdy kvalifikovanější a
pracují více než oni, a to nepočítáme „druhou směnu“ v domácnosti a péči o děti.
Za státní pojištěnce, nezaměstnané, důchodce a děti, dostaly pojišťovny o pár
korun víc, za rok zlevní pro děti a důchodce i doplatky na léky a zlepšovat se bude
prý také hospicová péče. Školáci se dočkali omezení přísunu sladkostí. Tzv.
pamlsková vyhláška, proti níž se zdvihla vlna odporu a která je namířena proti
dětské obezitě, jim zakázala jíst sladkosti ze školních automatů a bufetů.
Nebudou-li sladkosti, někteří z jejich provozovatelů zavřou, protože vydělávat na
zdravé výživě dětí prý nejde a bufety se nevyplatí. Děti si stejně pamlsky koupí
v supermarketu nebo u Vietnamce, obezita neobezita. Školáci ze změn nevyjdou:
budou mít povinný poslední rok mateřské školy a také jednotné přijímačky
z matematiky a českého jazyka na střední školy pod taktovkou CERMATu. No
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konečně, aspoň bude možné pořádně srovnávat úroveň výuky na jednotlivých
školách. Jen aby se testy „znalostem“ školáků nepodbízely.
Pedagogové na vysokých školách, z nichž některé mají nevalnou úroveň a
kterých je v ČR „neurekom“, dostanou přidáno. Na každé z nich se to hemží buď
zombiemi, nebo, na rozdíl od „předrevolučního“ období, mladými docenty a
profesory, neboť stačí napsat (či opsat) diplomku, vydat Ph.D. a docentskou práci.
Mezitím a potom už dlouho nic. Kdy se zlepší vysokoškolská výuka, jejíž úroveň
rapidně poklesla? Současné vysoké školství je horror. V EU nařízeném
rozděleném bakalářském a magisterském studiu výuka a tituly degradovaly.
Studenti sice mohou v rámci mezinárodních programů a projektů svobodně
cestovat do zahraničí, poznávat nové země a lidi, ale často nemají ani elementární
znalosti svého oboru, z něhož po vystudování stejně nakonec odejdou. Tradiční
univerzity a VŠ při tvorbě zákonné normy o akademických titulech zaspaly. Jak
by mohly jinak dovolit, aby stejné tituly jako ony udělovala kdejaká soukromá VŠ
či VŠ pochybné existence, kategorie a akreditace? Proč se např. na univerzitách
nesjednotilo udělování titulů po vzoru LF, na níž studenti po absolutoriu
šestiletého studia získají titul MUDr. (medicinae universae doctor). Stačí jen
zvýšit odbornou úroveň studia, státnic a závěrečných prací a zavést jako součást
výuky „třetí státnice“ (= rigorózní) jako na studiu všeobecné medicíny. Absolventi
PřF by tak po studiu získali titul RNDr. (rerum naturarum doctor), absolventi PF
titul JUDr. (juris utriusque doctor) a absolventi FF titul PhDr. (philosophiae
doctor). I veterináři mají MVDr. a farmaceuti PharmDr. Titul ing. patří za pětileté
studium absolventům ČVUT, VUT, VŠE, VŠ vojenským, zemědělským,
lesnickým, apod. Nic neříkající titul Mgr., který se teď uděluje všem univerzitním
absolventům, by byl přiřčen jen absolventům soukromých VŠ v pětiletém studiu,
v tříletém studijním programu by pak platilo univerzální Bc. Je nesmyslné, aby
tituly PhDr. a ing. uděloval nějaký UJAK a VŠ podobného typu. Přece jen existují
markantní rozdíly v úrovni VŠ a tak by se podle titulu hned vědělo, z jakého typu
VŠ kdo přichází a jaké lze od něj očekávat znalosti a dovednosti. Pak by kdejaký
Mgr. či PhDr., který tento titul získal zadarmo jako přívažek k Ph.D., (což je také
nesmysl), „nebuzeroval“, jak jinak počínání některých nazvat, PhDr. s rigorózem,
s CSc., etc.
Někteří ředitelé ústavů AVČR (i jiní vědečtí pracovníci) místo toho, aby se
věnovali na 100% svým pracovním povinnostem v ústavech, si honí akademické
tituly, pracují na více než 50% ve vedlejších pracovních úvazcích, k nimž často
nemají adekvátní souhlas vedení. Pak to tak v inkriminovaných ústavech vypadá.
A dodržování pracovní doby? Někde jako by ani nebyla? Když AV zrušila prý
socialistické, ruské tituly CSc. (candidatus scientiarum, kandidát věd) a DrSc.
(doctor scientiarum, doktor věd)7 udělované oficiálně a psané za jménem,
nahradila je titulem Ph.D., který udělují univerzity, a nepříliš vhodným titulem
DSc. (doktor věd), který uděluje sama. Zatímco však udělování dnes zrušeného
titulu DrSc. bylo upraveno zákonnou normou, bylo legitimní, udělování titulu
DSc.,8 který AV nově zavedla ve svých interních normách, oporu v legislativě
7

Na rozdíl od malého doktorátu PhDr. jde o tzv. velký doktorát, udělovaný např. i v Polsku
(doktor habilitowany).
8
Navíc se může plést s legitimním DiS (diplomovaný specialista).)
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nemá a jeho přidělování je sporné. Titul by měl platit jen v rámci AVČR a jeho
užívání zaměstnanci na veřejnosti, mimo rámec AV, je protiprávní. Problematické
je pak udělování titulu DSc. osobám z pracovišť mimo AV, protože titul nemá
právní opodstatnění a legislativní oporu v zákonné normě. Není vždy vhodné vše
dobré, ať již to přišlo z Východu či Západu, radikálně měnit a vylévat s vaničkou i
dítě. Ničit a bořit předchozí věci je dětskou chybou každé revoluce. AV sice
podporuje uprchlickou politiku a multikulturalismus A. Merkel(ové), stážistky
bývalého předsedy AV R. Zahradníka, ale šikanuje osoby, které se hlásí k Moravě,
případně k moravskému národu a moravské národnosti (viz sčítáni lidu po r.
1900). Středisko společných činností AVČR, v.v.i.,9 vydalo antimoravský spisek,
sepsaný jazykovědkyní z pražského ústavu.10Akademie věd jako celostátní
vědecká instituce, která má na Moravě jen minimum poboček a ústavů, by měla
být vědecky a politicky nezávislá, nadstranická. Chová se však jako instituce
pražská, je zpolitizovaná, slouží a podbízí se té které stávající politické garnituře.
Kdo v Praze nepěje na českou, pražskou notu, nemá stejné politické a vědecké
názory jako ředitel/ka a vedoucí pracovník/ice (dosaď dle vlastní zkušenosti), je
šikanován a musí z kola ven. Inu, český šovinismus. Když však teče Čechům do
bot a nepřijmou je na vysoké školy v Praze, chodí z Čech přednášet a studovat na
Moravu, na moravské univerzity do moravských měst Brna, Olomouce a Ostravy.
Astrofyzik J. Grygar z FÚ AVČR, absolvent přírodovědecké fakulty v Brně, byl
nominován na čestné občanství Prahy, ale jeho přijetí odmítl. Je třída, ze zásady
odmítá všechna ocenění a vyznamenání. A má pravdu, někdy je větší poctou
ocenění nepřijmout. A aby toho nebylo dost, SSČ AV ošetřuje chodníky ve svých
areálech „ekologicky“. Solí je. Asi netuší, že je to zakázáno a lze to sankcionovat.
U čelné české vědecké instituce, která se v mnoha případech ohání právě ekologií,
je to nepochopitelné.
Pokud jste už neshlédli Muchovu Slovanskou epopej do konce roku 2016,
dlouho ji neuvidíte, protože ji odešlou do ciziny. Po návratu z východoasijského
turné (Japonsko, Čína, Korea) bude prý podle pražské primátorky slovenského
původu Adriany Krnáčové umístěna v novém, moderním areálu, který má být
vystavěn na Těšnově. Tak proč se bouralo místní historické nádraží s velkými
halami? Mohly být zabity dvě mouchy jednou ranou: nádraží opraveno a Epopej
umístěna. Muchův vnuk John se však hlásí o svá práva a chce Epopej do
vlastnictví, protože Praha ji v souladu s Muchovými požadavky vhodně
nenainstalovala. Pokud mu ji vrátí, umístil by ji zase v Moravském Krumlově.
Epopej prý však nebyla Muchova, ale jeho mecenáše, který ji objednal. A tak
nastal boj právníků podobně jako o sídlo sociální demokracie, Lidový dům
v pražské Hybernské ulici, který už má i své mrtvé. Slovanská epopej to snad
9

Jak tohle servisní pracoviště AV, vzniklé vyčleněním z KAVu a sdružením pomocných pracovišť
do jiné instituce, se může řadit mezi veřejné vědecko-výzkumné instituce, po kterých se vyžaduje
vědecká a publikační činnost ve vědních oborech? Pro vědu je zřejmě důležitější nabobtnalé SSČ
než existence vědeckých ústavů, vědeckých oborů, vědeckých časopisů a vědeckých projektů, na
něž se nedostává peněz.
10
Viz reakci na spisek L. Čižmárové (ÚJČ AVČR, v.v.i.) Jak se jmenuje naše vlast (Praha: SSČ
AVČR, v.v.i., 2016) od O. Hýska, Akademie věd útočí na moravskou identitu, anebo všichni jsme
Moravané na http://hlasmoravy.eu/category/hlas-moravy-cislo-100-2016/: Zaprodanců není nikdy
dost.
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přežije bez ztrát na životech. Jako každoročně k nám přišli Tři králové, Kašpar,
Melichar a ten černý vzadu, Baltazar, a uspořádali pro Českou charitu sbírku na
pomoc potřebným. Byla úspěšná. Čestnou občankou Prahy bude herečka J.
Bohdalová a čembalistka H. Kalabisová-Růžičková. Slovenský prezident A. Kiska
vyznamenal vysokým státním vyznamenáním filmového režiséra J. Herze,
Slováka. Ale proč českého hudebníka M. Kocába? Ten se přece o slovenskou
kulturu nezasloužil a o tu českou…? Že vyhnal z ČSFR „dočasně“ umístěná
sovětská vojska? Ale kolik bývalých občanů SSSR zde zůstalo či se vrátilo jako
podnikatelé a jiné nekontrolovatelné živly – není jich tu nakonec více než
původních vojáků? Hvězdný filmový pár Angelina Jolie(ová) a Brad Pitt se
v tichosti rozvádí a americký muzikál „La La Land“ s Emmou Stone(ovou) a R.
Goslingem v hlavních rolích získal v Los Angeles čtyři Zlaté glóby. Dostane také
filmové Oscary? Zemřel americký astronaut českého původu E. Cernan, poslední
člověk na Měsíci. Měl 82 let. Na rakovinu zemřel ve věku 71 let herec a dabér M.
Pavlata. Do Prahy zavítal světoznámý operní pěvec Plácido Domingo, aby zde
oslavil 230. výročí premiéry Mozartovy opery Don Giovanni. A titul Miss
Universe se konečně vrátil do Evropy, do Francie. Jeho nositelkou se v Manile
stala francouzská kráska, Miss Francie I. Mittenaer(ová). Opravené Národní
muzeum prý otevřou už příští rok 2018. Jen aby! Zatím jsou opravy v polovině a
známe své české „slibotechny“ a „papenhajmské“. Na prknech, která znamenají
svět, slaví úspěch satira „Ovčáček Čtveráček“, věnovaná hradnímu mluvčímu, i
„Parta hic“, věnovaná trojici hradních protagonistů, Ovčáčkovi, Mynářovi a
Forejtovi.
A sport. Hokejista J. Jágr láme sportovní rekordy v gólech a asistencích.
Naši jezdci se zúčastnili Ralley Dakar v horkých podmínkách Jižní Ameriky. Ve
studených podmínkách Severní Ameriky zase začaly oslavy 100. výročí založení
NHL. V bílém sportu, lyžování, snowboardingu, snowbordcrossu, zazářily E.
Samková a E. Ledecká a ve slalomu Světového poháru v Záhřebu byla Š.
Strachová třetí. Biatlonisté/ky se ve Světovém poháru činili/y a přivezli/y řadu
medailí a v Ostravě proběhlo Mistrovství Evropy v krasobruslení. Povedlo se, ale
chybí nám noví sourozenci Romanovi, K. Divín, O. Nepela či J. Mrázková a H.
Mašková. V prvních kolech v Melbourne na Australian Open české tenistky
zabodovaly, pak už se jim moc nedařilo, jen v čtyřhře postoupily smíšené dvojice
do finále a jedna z nich, s Šafářovou závod vyhrála. Prostějovský klub, tenisová
kolébka P. Kvitové, nabídl odměnu 100 tisíc Kč osobě, která přivede policii na
stopu k odhalení zloděje a násilníka, který jí při přepadení v prosinci 2016 poranil
ruku. Jestlipak odměnu při svých příjmech financovala či spolufinancovala?
Něco na uklidnění. Anebo k vzteku? Australští a japonští vědci dospěli
k závěru, že po čtyřicítce prý mnoho práce člověku škodí a neměli bychom proto
pracovat více než 25 hodin týdně. To je ale pro většinu lidí hudba vzdálené
budoucnosti a pro workholiky jistá smrt.
Na závěr něco moudra od spisovatelů a filozofů. Individuální emigrace
nebyla řešením problémů, které v ČSSR před „sametovou revolucí“ panovaly, a
není ani řešením problémů, které panují v ČR dnes: „Když dnes někdo odejde
z nějaké východní země proto, že se nechce smířit s určitým tlakem nebo chce
zůstat sám sebou, nestat se nástrojem, velice rychle zjistí, že chce-li existovat,
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stane se zase nástrojem na druhé straně a ten tlak se objeví znovu. Formy jsou
možná jiné, ale má-li člověk otevřené oči, musí si nutně uvědomit, že takový druh
volby znamená pouze vyměnit modré za zelené. Emigruje se vždycky do
protikladu. Vědec, který neměl příležitost, dostane vybavenou laboratoř, bystrého,
nevyužitého obchodníka shrábne velká firma, politik se přidá k nepříteli a od
spisovatele se očekává, že bude psát utrhačné pamflety. Na nějaké jemné odstíny
není nikdo zvědavý. Služ, anebo sem nelez. Být poctivě sám sebou, stát za svým
názorem může člověk jedině doma, protože je součástí celku, ke kterému patří, od
něhož bere a kterému dává. Má právo postavit se třeba na zadní nohy. I
povinnost. Kdežto v cizině to právo nemá. Přinejmenším by to od něho bylo
nevychované.“11 Tolik moudrá slova spisovatele Jiřího Muchy, který zažil
emigraci, který „nechtěl ztratit svou identitu, ani se stát nástrojem politických
čachrů“12 a který „si ověřil starou historickou zkušenost, že svět je neustále
v rukou průměrných lidí, ovlivňovaných mnohem více svými osobními slabostmi,
než se obvykle v tu chvíli zdá.“13 Filozof Pavel Kosík kdysi napsal: Moudrost
v politice vylučuje jak oportunismus a chytráctví, tak zbrklost a povrchnost.
Revoluční moudrost a moudrá revolučnost by měly zároveň být garancí proti
hysterii a demagogii, proti ambicím a ješitnosti jednotlivců, proti zbabělosti,
opatrnictví a příslovečné české přízemnosti a žoviálnosti.“ 14
Dej nám Bůh moudré politiky a otce vlasti.
LCH

11

Rozhovor s J. Muchou, in: A. J. Liehm, Generace, Praha: Čsl. spisovatel 1990, 108.
Ibidem, 111.
13
Ibidem, 117.
14
Rozhovor s P. Kosíkem, in: A. J. Liehm, Generace, 136-137.
12
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