Červnové politické tance
(červen 2017)
Tak nám ten červen nezačal dobře. Prázdniny skoro na krku a kam se
podíváš, všude samý atentát. Naposledy v Londýně na mostě (London Bridge),
kde dodávka s islámskými teroristy najížděla do chodců a poté tři teroristé
zběsile bodali noži do lidí. Policie je zastřelila. K útoku, který si vyžádal 7
lidských životů a přes 50 zraněných osob, se přihlásil Islámský stát. Jeden
útočník pocházel z Pákistánu, byl britským občanem a zajímala se o něho
britská tajná služba MI5, druhý byl z Maroka a třetí z Libye. Je to krátce po
Westminsterském mostě v Londýně a po koncertu v Manchesteru už třetí útok v
Anglii a několikátý v západní Evropě (Nizozemí, Francie, Rakousko, Německo,
Švédsko). To v řídících orgánech EU nikdo nevidí, jak nám tady první generace
uprchlíků „vychovala“ své děti? Stačí druhá generace původních imigrantů,
z níž se většina frustrovaných islámských útočníků, znalých místních poměrů,
rekrutuje, natož aby se tu usazovali ještě další Afričané a Asiaté. Migrace není
řešení globálních problémů, ty se mají řešit v původních zemích imigrantů a
kvóty imigraci nevyřeší (v tomto smyslu jednal i německý ministr zahraničních
věcí S. Gabriel s českým protějškem L. Zaorálkem). Je absurdní, aby se
obyvatelstvo z Afriky a Asie stěhovalo do Evropy, malého už přelidněného
světadílu, zatímco v Asii a Africe jsou rozsáhlé neobydlené oblasti. Vyžírky a
nemakačenky Evropa nepotřebuje. ČR s požehnáním české vlády už nepřijme
z Řecka a z Itálie žádné imigranty, ministr vnitra M. Chovanec posílí policii,
ministr obrany M. Stropnický armádu a vybuduje domobranu. Jak dopadla
invaze cizinců do Evropy v období tzv. stěhování národů, ukázala už historie.
Přivandrovalá kočovná etnika (Vizigóti, Ostrogóti, Vandalové, Germáni,
Langobardi, Hunové, etc.) zničila pax romana, římskou říši, římskou společnost,
římský politický, ekonomický a kulturní svět, římskou civilizaci. Lákalo je
především bohatství říše. Je to předobraz dalšího vývoje v Evropě a jejího
příštího osudu? Skončí ve třetím tisíciletí evropská (křesťanská) civilizace,
evropské národy, Evropa? Historie se opakuje a vše už tu jednou bylo.
Ve Velké Británii, kde antiislamisté začali na oplátku podnikat
automobilové nájezdy do muslimů, proběhly předčasné parlamentní volby.
Konzervativní strana premiérky T. May(ové), která před volbami ztratila hlasy
ve prospěch labouristů, volby nakonec vyhrála. Nebude mít však v Parlamentu
většinu, což jí ztíží jednání o brexitu a prosazení nepopulárních opatření. Někteří
volali po její rezignaci. Nakonec jí k sestavení vlády pomohla severoirská
Demokratická unionistická strana, vedená ženou A. Foster(ovou). Musíme si
pomáhat. Jako z románu J. Hellera „Skleněné peklo“ vypadl požár londýnského
24poschoďového mrakodrapu Grenfell Tower, obývaného sociálně slabšími
občany. Mnoho lidí bylo zraněno a uhořelo, těla všech obětí nebyla ještě
identifikována. Požár způsobila lednička a hořlavý materiál v zateplení budovy.
Podceněna byla bezpečnostní opatření. Královnu Alžbětu II. navštívil prezident
ČR M. Zeman s chotí a dcerou. Jednal s britským ministrem zahraničí B.
Johnsonem a vyznamenal letce RAF. Parlamentní volby ve Francii vyhrálo
v prvním i druhém kole hnutí premiéra E. Macrona. Hnutí „Republika
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v pohybu“, které má podporu mnoha Francouzů, zničilo systém tradičních stran
na levici a pravici. Je zákonité, že deziluze lidí z politiky klasických levicových
a pravicových stran iniciuje vznik hnutí, jak je známe z tzv. východní Evropy (v
ČR Občanské hnutí, hnutí za samosprávnou Moravu, hnutí ANO), která vznikala
po pádu komunismu, tj. v zemích, kde nebyl po II. světové válce zakódován
systém tradičních politických stran, jako byla např. v Rakousku či Německu
CDU a CSU či ve Velké Británii labouristé a konzervativci. V Bruselu proběhl
summit prezidentů a premiérů evropské 28 o brexitu a o bezpečnosti a obraně
Evropy. Pořád jednají a bezpečnost Evropy v háji. Ve věku 87 let zemřel bývalý
kancléř H. Kohl, sjednotitel Německa.
Katar byl v izolaci kvůli podpoře terorismu, který propaguje al-Džazīra,
katarská satelitní televize, která destabilizuje poměry v regionu. Diplomatické a
dopravní styky s ním přerušily Saúdská Arábie, Bahrain, Egypt, Spojené arabské
emiráty, Jordánsko aj. O urovnání situace se snažilo Turecko a Kuvajt. Sankce
proti Kataru se dotkly i chovu velbloudů. Arabsko-kurdské vojenské jednotky
začaly dobývat město Rakka, které je baštou Islámského státu v Sýrii. Měly
vojenskou podporu (letectvo, zbraně, logistika) USA. Teroristé z IS terorizovali
obyvatele íránského hlavního města Teheránu, kde zaútočili na významných
místech, v Parlamentu a u Mauzolea ajatolláha Chomejního. IS zničil v Mosulu
svou vlastní mešitu, z níž bylo vyhlášeno založení chalífátu na dobytém iráckém
a syrském území. Že by to signalizovalo jeho konec? Teroristický útok se
odehrál na hlavním nádraží v Bruselu a světe, (ne)div se, útočník byl
z Molenbeeku, který je znám z předchozích útoků a stal se patrně líhní
islamistických atentátníků (viz Paříž 2015, Brusel 2016). Kolik se jich ještě
v Evropě zabydlelo? A kolik přišlo v rámci imigračních vln? Jsou jich tisíce a
tajné služby nemají o pohybu všech přesné informace. A nenoste v islámském
Orientu šortky, abyste nebyly napadeny jako domorodá studentka v tureckém
autobuse v Istanbulu. Jiný kraj, jiný mrav! Člověk se má přizpůsobit místním
zvyklostem tak, jak je to třeba požadovat po imigrantech v Evropě.
Islamisté řádili na Filipínách, kde sebrali se škole jako rukojmí děti, ty
byly nakonec osvobozeny. Teroristický útok na americkou ambasádu byl
zaznamenán na Ukrajině, v Kyjevě. Zde výbuch bomby v autě zabil také šéfa
ukrajinské vojenské rozvědky. A Ukrajinci mohou nově do schengenského
prostoru bezvízově, což v dubnu schválil Evropský parlament. Bacha na ožralé
Rusy! Jeden takový zastřelil v Tveru své sousedy a sousedky, 6 mužů a 3 ženy,
kteří s ním předtím popíjeli. A jiný v Moskvě zastřelil pro nic za nic čtyři lidi.
Ruská policie likvidovala v Moskvě a Petrohradu pro státní establishment
nepohodlnou opozici, vedenou A. Navalným. Černá Hora se oficiálně stala
členem vojenské organizace NATO, ale Evropu to nespasí. Praha byla světová a
na chvíli se stala pupkem Evropy. Sešlo se tu jednodenní jednání o evropské
bezpečnosti. Předseda Evropské komise J.-C. Junker promluvil v Karolinu,
účastnil se konference DESCOP a nabádal ČR, aby plnila evropské imigrantské
kvóty. A jedna dobrá zpráva: po Belgii, Bulharsku, Francii, Nizozemí zakáže
nošení burek a nikábů ve školství také Norsko. ČR stihla zakázat jeden šátek na
pražské zdravotní škole. Řecko (ostrov Lesbos) a Turecko postihlo zemětřesení.
V Portugalsku a v Chorvatsku řádily požáry, ten portugalský měl katastrofické
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následky, mnoho mrtvých a zraněných. Ušetřeny požárů nebyly ani USA. U
japonského pobřeží narazila do amerického torpédoborce loď, plující pod
filipínskou vlajkou; by to záměr? A KLDR konečně propustila fyzicky týraného
a zdravotně zdevastovaného amerického studenta O. Wambiera, který na chodbě
hotelu vzal propagandistický plakát, domů do USA zemřít. Smrt potkala řidiče
polské dodávky na dálnici do francouzského přístavu Calais, okupované
imigranty, kteří se snažili dostat do kamiónů do Anglie. 148 chamtivých
Pakistánců, kteří kradli benzín z havarované cisterny, přišlo při výbuchu o život,
když si jeden „chytrák“ zapálil cigaretu. Zaměstnanci slovenského Volkswagenu
si po týdnu vystávkovali plat kolem 1804 eur, nejvyšší v koncernu v Evropě.
Boj o prezidentské křeslo, ač jsou volby v ČR až v roce 2018, už nastal.
Ani všichni kandidáti nenasbírali potřebný počet podpisů pro svou kandidaturu
– jen Horáček měl 60 tisíc a chtěl pomáhat dalším prezidentským adeptům – a
už by podle průzkumů byl lepším prezidentem J. Drahoš, bývalý předseda
Akademie věd, před prezidentem M. Zemanem, kterého by přesto volilo 35%
respondentů. Sobotkova vládní krize Zemanovi zavařila. Stejně i ČSSD, která se
propadla a kterou ve volebních průzkumech předběhla KSČM, čtvrtá by byla
ODS. Suverénně vedlo hnutí ANO, jehož předseda A. Babiš, pokud vyhraje
volby, nechce euro. Navíc premiér Sobotka měl rodinné problémy a
s manželkou Olgou se dohodl na rozluce. Nakonec vzdal vedení ČSSD, které
převzal M. Chovanec, ministr vnitra, stejně jako podzimní volební kampaň, a
leadrem ČSSD se stal L. Zaorálek, ministr zahraničí. Vedení vlády si Sobotka
ponechal. Cherchez la femme1 nebo šlo o „spiknutí“ protagonistů tzv. lánského
puče? Kolik premiérů české vlády neustálo politické tlaky a ženské sukně?
Sobotka neměl „vrtat“ do vlády, která vcelku fungovala, neměl podléhat tlakům
opozice, neměl pronásledovat Babiše, jehož EET a jiná ekonomická opatření
zlepšila českou ekonomiku, pronásledovat a odvolávat bezpředmětně
jihočeského hejtmana Zimolu, etc. Po sjezdu ČSSD, kdy byl opět zvolen do čela
strany, kupil chybu na chybu.
Škatule, škatule, hejbejte se! Prezident Zeman odvolal ministryni
školství K. Valachovou, která podala koncem května demisi, na níž trvala a na
její místo jmenoval jejího náměstka S. Štecha. Parlamentní volby se blíží,
převlékači kabátů se činí a řeší téměř hamletovskou otázku. Být či nebýt zvolen,
tudíž do které strany se upíchnout, abych byl opět poslancem? Z ČSSD odešla
do ANO soudkyně M. Benešová s vyhlídkou na křeslo ministryně spravedlnosti.
Herec M. Jandák, někdejší ministr kultury za ČSSD, prchl předčasně ze
Sněmovny, neboť se správně domníval, že by už nebyl zvolen a raději se stal
členem Rady Českého rozhlasu. Z Úsvitu odešel po M. Lankovi i M. Černoch,
oba údajně nespokojení s politikou předsedy M. Lidinského, který ho tlačí
k extremistickým stranám. Ale co je extremismus? Je to jen definice politiků,
politologů a jiných škatulkovačů, kteří do extremismu zařazují i hrdost na
vlastní národ a zemi čili vlastenectví a patriotismus, boj za národní hodnoty a
tradice, etc. Někteří lidem zvolení do práce raději nechodili jako 81letý senátor
F. Čuba, tvůrce „slušovického zázraku“, který ač nemocen bez neschopenky,
bral nemalý plat a jiné senátorské požitky. Nakonec se platu vzdal. Pro volbu do
1

Cherchez la femme (franc.) – Za vším hledej ženu.
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Senátu by měla platit nejen věková hranice od kdy (40 let), ale také do kdy
(snad 70-75 let)2 a ne, aby se Senát stal odkladištěm duchem i fyzicky
nepřítomných a přestárlých senátorů. Pod zástěrkou spojení evropských
křesťanů v boji proti islámskému terorismu lezli lidovci v čele s pražskými
leadry KDU-ČSL P. Bělohlávkem, předsedou, a D. Hermanem, místopředsedou,
do dolního pozadí sudetským Němcům v katolickém Bavorsku, kde se zúčastnili
Sudetoněmeckého sjezdu v Augsburku. Říkají tomu „akt usmíření“. Holt, čo
bolo, to bolo…A obyvatelé ČR zhodnotili vládní instituce. Nejlépe dopadlo
ministerstvo kultury, asi proto, že tam není, až na Hermanovy občasné eskapády,
co zkazit, nejhůře Chovancovo ministerstvo vnitra, neboť lid se bojí latentního
islámského terorismu a zdá se mu, že ministerstvo dělalo pro naši bezpečnost
málo a více se zabývalo vnitřními boji a skandály. Horší byla jen Prezidentská
kancelář a Úřad vlády.
Ministr Chovanec odjel do Varšavy radit se s ministry vnitra V4. Našli
společnou řeč a ladili detaily proti imigrantské a kvótové politice EU, za jejíž
neplnění chce EU země V4 žalovat. Naopak ministr vnitra, kterému jde o
bezpečnost ČR, chtěl u Soudního dvora žalovat EU, která omezuje držení zbraní
slušnými lidmi. Její norma měla zabránit teroristům v nákupu zbraní, ti však
mají řadu nelegálních kanálů, jak k nim přijít. NATO trénovalo v Rumunsku,
česká policie a další složky integrovaného záchranného systému nacvičovali
obranu proti útoku teroristů v Plzni. Jen aby ty manévry k něčemu byly a
bezpečnostní situace se alespoň v ČR, když už ne v celé Evropě, zlepšila.
Tradiční čínská medicína dostala v ČR zelenou a byla podpořena i ze
senátorských řad, přestože se oficiální lékařská věda a část odborné veřejnosti
k ní staví většinou skepticky. Hackerských útoků v zahraničí i doma přibylo a
tak v létě vznikne v Brně Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost, zakotvený v novele zákona o kybernetické bezpečnosti, schválené
Senátem. V čele bude stát D. Navrátil, bývalý šéf NBÚ. Ministr spravedlnosti R.
Pelikán svou stížností zavařil D. Rathovi, exhejtmanovi Středočeského kraje,
který tak neuspěl u Nejvyššího soudu v Brně. Podle jeho výroku byly
odposlechy legální. Kauza se vrátila ke Krajskému soudu a tak se Rath, který
považuje celou záležitost za politický komplot a monstrproces, vězení za
korupční skandál (dostal 8,5 roku) patrně nevyhne.
Bývalý předseda ČSSD J. Paroubek má problém. Chce zpět do strany,
ale ta ho nechce. A člen ČSSD J. Kočka, podnikatel a syn V. Kočky st.,
provozovatele Matějské pouti v Praze, a bratr V. Kočky, ml., zastřeleného při
křtu Paroubkovy knihy J. Ďuričkem, byl NCOZ obviněn z krácení daní a praní
špinavých peněz. Bývalý prezident V. Klaus i kancléř prezidenta V. Mynář
oslavili narozeniny. Jeden ve svém Institutu, druhý v jižních zahradách
Pražského hradu. A oba měli problémy. První s finančními dary od
omilostněného Z. Kratochvíla, které dostal jeho Institut, druhý s Lesní správou
v Lánech, spadající pod Kancelář prezidenta republiky. Lesní správa porušila
zákon o veřejných zakázkách a do vazby byl vzat její ředitel. Prezident Zeman
to komentoval slovy: „Padni, komu padni.“ Jeden za čtyř zkušebních super
2

Státní úředníci mají podle Služebního zákona možnost sloužit maximálně do 71 let. Přesto se
tato věková hranice nedodržuje (viz velvyslankyně na Slovensku ing. L. Klausová aj.).
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rychlých policejních vozů BMW za 4 milióny je na odpis. Jeho řidič, který vozil
Brnem šéfa Zemanova hradního protokolu V. Kruliše, který byl s prezidentem
na návštěvě jižní Moravy, po kolapsu (mozková mrtvice) havaroval. Není divu,
ty tlaky, které musel vydržet! Oba těžce zraněné převezli do FN Brno. Kauzu
šetřila Generální inspekce bezpečnostních sborů a všichni zainteresovaní drželi
basu, ne hubu a ke kauze se nevyjadřovali. Spekulovalo se, že řídil protokolář a
jízdu povolil šéf policie Jihomoravského kraje L. Tržil. Inspekce přišla k závěru,
že civilista Kruliš vůz neřídil, jeho výskyt v policejním autě byl sice proti
policejním bezpečnostním předpisům, nicméně šlo o povolené testování vozu.
Česká republika zažila tropická vedra i bouřky řádily, silný déšť a
kroupy; někteří občané byli opět vytopeni a zaplaveni bahnem. Hůře dopadla jen
čínská vesnice s 62 domy, která zmizela při sesuvu půdy. Zlaté, staré, dobré
„járky“ či „škarpa“ u silnic, které bránily odtoku vody z polí na komunikace, do
vsí a které byly při rozšiřování silnic kvůli pohodlí motoristů i se stromy, aby do
nich motorističtí analfabeti nenarazili, zlikvidovány. Podobnou škodu napáchalo
zrušení remízků a topolových větrolamů při socialistickém scelování pozemků a
vytváření velkých rodných širých lánů podle J. V. Sládka krásných, stejně jako
rušení lužních lesů (i kácení deštných pralesů), mokřadů, bažinek, vysušování
půdy, meliorace. Pak svět, Evropa i ČR (jižní Morava., střední Čechy) postrádá
vodu, půda vysychá, vznikají stepi, polostepi, pouště. Voda je čím dál dražší a
vzácnější a další válka bude bojem o ni.
Občané ČR vyrazí či vyrazili o dovolených do Chorvatska, Řecka,
Bulharska i Dubaje a jiných exotických destinací. Mnozí si dopřejí dovolenou
doma i v zahraničí. A pozor na utonutí a úrazy! Rok od roku jejich počet stoupá
a mají tragické následky. Letos bude méně domácích jahod, meruněk i jiného
ovoce, poněvadž se v době jejich květu vyskytly přízemní mrazíky, pak zase
sucho či kroupy. Sněmovna svým rozhodnutím zlikviduje v roce 2019
kožešinové farmy v ČR. Ochránci zvířat si libují, majitelé farem dostanou
kompenzace. Po interglaciálu, době meziledové, nastane zase doba ledová. Čím
se zahřejeme, když ne kožešinami? Asi si bude muset svou lišku, norka, vačici,
nutrii, vlka či medvěda ulovit každý sám. Ministr Mládek odešel, mobilní
operátoři se pochlapili. Už budou občané ČR volat v EU (roaming) levněji, tj. za
tarif, hovorné jako v ČR. Obyvatel ČR mírně přibylo a zase populaci zachraňují
cizinci. Hlavní trať mezi Prahou a Kolínem je zakletá, už několikrát se zde
málem střetly dva proti sobě jedoucí vlaky, naštěstí ke srážkám nedošlo. Na
nádraží v Přerově nedobrzdil strojvedoucí vlak. Měl zdravotní potíže. Náraz
způsobil škodu za 20 miliónů. Zákonné vykázání kuřáků z hospod a restaurací
mělo za následek zvýšení požárů odpadkových košů. Je sucho, tráva uschlá a
požáry, zapříčiněné neopatrnými kuřáky, táborníky, zahrádkáři, obyvateli
bytových domů hrozily všude. Na popelník snad má každý! A pozor na africký
mor! Nejde tentokrát o africké imigranty, ale o mor prasat, kterým byla poprvé
v ČR nakažena dvě divoká prasata v okolí Zlína, která uhynula. Přenosný je na
užitková prasata (vepřové maso), na člověka zatím ne.
Kam s nimi? Dvouleté děti budou od roku 2020 chodit do mateřské
školy, jak usoudilo na základě zahraničních zkušeností ministerstvo školství.
Školky se tomu začaly bránit. Nemají potřebný personál, zaškolený na tak malé
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děti, které dříve chodily do jeslí a do MŠ až od tří let. Jesle měly jiný režim než
MŠ. Pracoval tam zdravotnický personál, sestry. Jak se mají učitelky MŠ
věnovat přípravě dětí na základní školu, když se budou starat o batolata,
k čemuž nemají patřičné vzdělání? Recenzent (peer reviewer) posoudí článek či
knihu a k tisku buď doporučí, nebo nedoporučí. Ale co s recenzentem, který dílo
doporučí, ale vykuchá a cizí poznatky napíše do své práce, která vyjde dříve
nebo ve stejné době jako ta recenzovaná? Kdo byl první, původní autor
myšlenky či textu? Babo, raď! To ví jen oba zainteresovaní. Je s podivem, že
polistopadoví aktivisté všeho druhu prosazují a dávají přednost termínu
Romové,3 který byl za socialismu používán v domnění, že tím zmizí snědá kůže
a typická cikánská fyziognomie, a napadají ty, kteří používají původní termín
cikán. Přičemž termín Romové měl zastřít a světu sdělit, že v ČR žádní cikáni 4
neexistují a nežijí. Co je na tom neetického, nekonformního či politicky
nekorektního, když mluvíme o cikánech? Stačí se podívat do pohádek, lidových
písní, říkanek, hádanek, historek, humorek a anekdot, folklór je plný termínů
cikán, cikánka, cikáni, cik/gáňata. Podobné je to i s označením žid. Politická
korektnost a konformita nás jednou ubije a zničí, vše znepřehlední, zaonačí,
zatemní, ale o to přece politickému establishmentu jde, není-liž pravda?
Člověk je starší než se původně myslelo. Dokládá to nový nález
v Maroku. Lidské fosilie druhu Homo sapiens vykázaly stáří 300 tisíc let.
Slovanská epopej A. Muchy se vrátila z Japonska, kde ji shlédlo kromě císařské
rodiny i 650 tisíc návštěvníků, do Prahy. A kam teď s ní? Na Moravu, do
Moravského Krumlova, kde pobývala desítky let, ji Pražáci vrátit nechtějí a tak
prozatím skončila v depozitáři NG ve Veletržním paláci. A zase se mluví o nové
galerii na Těšnově, kam by měla být Epopej v budoucnu umístěna. Unikátní
český projekt Kinoautomat, v němž si diváci mohli volit pokračování děje a
který se poprvé představil na světové výstavě v Montrealu, kde slavil světový
úspěch, oslavil ve Světozoru padesátiny. A úspěšně proběhla v ČR Noc kostelů a
3

Existuje a na VŠ se studuje také jejich jazyk romština (cikánština). Jak jsme již psali, existují
různé cikánské rodové klany, různá cikánská etnika, a Romové, romští cikáni jsou pouze jedním
z nich. Navíc termín „Romové“ odkazuje na termín „Římané“. Ve středověké byzantské říši byli
Byzantinci s odkazem na univerzální římskou říši, za jejíž dědičku se považovali, nazýváni
řecky Rhomaioi, tj. „Římané. Také arabská etnika nazývala byzantskou říši al-Rūm (římská
říše). Označení jednoho z cikánských etnik jako Romové můžeme vysvětlit tím, že kočovali po
území bývalé římské, potažmo byzantské říše, na které přitáhli ve středověku z asijské oblasti
pod tlakem stěhování arabských kmenů nebo s nimi. Šlo původně o celý mediteránní prostor,
proto byli cikáni v Malé Asii, na Balkáně, v Itálii, Francii, ve Španělsku, v Egyptě, etc.
Byzantský spisovatel a kronikář Nikeforos Gregoras (1290–1360) psal ve své Rhomaike historia
(Romejské, tj. byzantské dějiny) o tom, že na dvůr byzantského císaře Andronika II. Komnena
(1282–1328) v Konstantinopoli přišla skupina žonglérů z Egypta, která kočovala od východu
k severu a přišla přes Chaldeu, Arábii, Persii, Médii a Asýrii, přes Ibérii na Kavkaze, Kolchidu a
Arménii a další země a kmeny, které obývaly zájmová území byzantské říše. G. C. Soulis, The
Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the Late Middle Ages, Dumbarton Oaks
Papers 15, 1961, 143-165, odvozoval anglický termín pro cikány „gypsies“ od řeckého
(byzantského) Aigyptoi; D. Georgakas, Űber die Ethnikon Gyftos, Glotta 29, 1942, 156-161, se
domníval, že termín Gyftoi (užíván i v moderní řečtině) vznikl derivací z řeckého termínu
Atsigganoi, což je české „cikáni“.
4
Na Moravě, zejména na moravském Slovácku se říkalo „cigán“ a od tohoto substantiva se
odvozovalo verbum „cigánit“, tj. lhát.
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Pražská muzejní noc. Výstava sezóny – K. Gott, My life, od mládí až do
současnosti aneb jeho život v kostce, probíhá na lodi v Praze. Ceny „lidové“,
všední den 290,-, víkend 350,- Kč. H. Vondráčková oslavila v plné svěžesti 70
let a filmový i divadelní režisér J. Hřebejk 50. Hvězdou festivalu Metronome
v Praze byl zpěvák Sting. Tradice žijí! Koncem června úspěšně proběhl jako
každoročně po mnoho let Mezinárodní folklórní festival ve slovácké Strážnici
na jižní Moravě, největší folklórní festival v ČR, jehož se zúčastnilo na 140
domácích a zahraničních lidových souborů. A koncem června byly zahájeny
Letní shakespearovské slavnosti, založené někdejším hercem ND v Praze a
dabérem B. Willise A. Pyškem a pořádané jeho někdejší agenturou Schok.
Kromě Prahy slavnosti proběhnou na hradech v Brně, Ostravě a Bratislavě. Tzv.
Werichova vila na pražské Kampě, v níž žil kdysi slavista J. Dobrovský aj., byla
opravena a slavnostně otevřena. Vzniklo zde v režii Nadace J. a M. Mládkových
a Muzea Kampa kulturní a společenské centrum. A smutné zprávy nakonec. Ve
věku 71 let zemřel světoznámý dirigent J. Bělohlávek, dlouholetý šéfdirigent
České filharmonie, ve věku 77 let J. Kořán, překladatel, scenárista, fotograf,
první polistopadový pražský primátor, ve věku 91 let O. Zoubek, vynikající
sochař, a v 73 letech odešel filmový a TV režisér V. Drha. A osud dostihl i F.
Crháka ze skupiny Ztohoven, známé věšením trenýrek na Pražském hradě, který
po havárii na motorce zemřel. Tolluntur in altum, ut lapsu graviore ruant.5
Předseda Fotbalové asociace ČR M. Pelta se vzdal ve vazbě funkce, tím
pominuly vazební důvody a posléze byl propuštěn. Byl obviněn z finančních
machinací, ale cítí se nevinen. Valná hromada jeho nástupce nezvolila, krize ve
vedení českého fotbalu trvá a má mezinárodní dopady. Vše se bude řešit až
v prosinci. Sprinter U. Bolt pojal atletické závody Zlatá tretra v Ostravě jako
rozlúčku se svou kariérou. Tenistka K. Plíšková do finále French Open
nepostoupila; L. Šafářová vyhrála turnaj ve čtyřhře. A P. Kvitová je po zranění
opět ve formě, vyhrála turnaj v Birminghamu a chystala se na Wimbledon.
Jednotlivá anglická slova pronikla do spisovné i hovorové češtiny ve
všech oblastech lidské činnosti, setkáváme se s nimi všude. Proč však ještě
používat do češtiny otrocky přeložené anglické fráze jako „Mějte hezký den“,
když můžeme posluchačům ranního vysílání Českého rozhlasu 2 popřát
jednoduše a prostě jen „Hezký den“? Přát někomu, aby měl hezký den (have a
nice day) je stejně hloupé jako říkat „Mějte hezké prázdniny/dovolenou“ (have
a nice holiday). A jsou to rozhlasoví a televizní redaktoři a novináři, kteří vedle
odborné veřejnosti, u níž je to zčásti opodstatněné, anglicismy v češtině
vytvářejí, šíří, nešetří jimi a przní tak český jazyk, který by měli naopak svým
hlasovým projevem a mluvou kultivovat. Aby nakonec čeština nebyla jen
snůškou kdysi užívaných germanismů, rusismů a dnes módních anglicismů.
LCH

5

Tolluntur in altum, ut lapsu graviore ruant = „Čím kdo výš vyleze, tím tíže dolů spadne“,
„Pýcha (i zpupnost) předchází pád“ (Claudianus, Proti Rufinovi 1, 3, 22).
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