Červencové miniatury
(červenec 2017)
Vypukly prázdniny a začala okurková sezóna. Léto bylo ve znamení
nejrůznějších festivalů doma i v zahraničí. Střídalo se tropické horko se zimou,
svítilo a pálilo slunce, bouřky bouřily, lilo a padaly kroupy a lidé sčítali škody.
Úrazů dětí i dospělých o prázdninách zase přibylo, někoho zrazil i blesk a
mnohé životy vyhasly na silnicích. A dobrá zpráva úvodem: podle nezávislé
írácké televize je vůdce Islámského státu abú Bakr Bagdádí mrtev, o čemž
informovaly už před měsícem moskevské zdroje. Přesto nebo právě proto
teroristické islamistické útoky nemají konce: egyptská Hurghada, německá
města Hamburg, Kostnice, australské letiště, …
Americký prezident D. Trump měl zčásti úspěch, když byl schválen
zákon, že USA nemusí přijmout z islámských zemí všechny imigranty, ale jen,
ty, kteří tam mají velmi blízké příbuzné. Zato změny v Obamacare mu neprošly.
Americké tajné služby a Interpol zjistily, že na svou příležitost čeká 173
islamistů a vyrobily jejich „katalog“, včetně jejich osobních údajů a příbuzných.
Itálie už měla uprchlíků z Afriky nad hlavu a žádala evropské středozemní
přístavy, aby také přijímaly imigranty. J. Kaczynski, šéf polské vládní PiS, válel.
Na kongresu strany pronesl, že Polsko nezavinilo politický a ekonomický
marasmus v zemích, odkud imigranti do Evropy přicházejí, a tudíž má morální
právo je nepřijímat. Totéž právo má i Česká republika, která se rovněž nikdy
nepodílela na koloniálních zvěrstvech států západní Evropy a Ameriky.
Nicméně, každý český vědec, který podepsal „Výzvu vědců“ (2015) o přijímání
imigrantů, ať si vezme povinně jednoho (i více) do své rodiny. Dobrovolnosti se meze
nekladou.

V Budapešti proběhl summit V4. Český premiér B. Sobotka jednal
s představitelem Egypta o zlepšení obchodu, zejména o možnosti vyvážet
výrobky zbrojního průmyslu. Co jiného také do této destinace? A v Hamburku
se sešel summit G20. Za vedení hostitelské země a A. Merkel(ové), premiérky
Německa, se ho zúčastnil prezident USA D.Trump, který se cestou zastavil ve
Varšavě, kde byl srdečně přivítán, a prezident RF V. Putin. Summit nebyl téměř
k ničemu, stejně jako jeho přísná bezpečnostní opatření. V ulicích Hamburku se
válčilo mezi odpůrci globalizace, levicovými extrémisty, anarchisty a
policejními těžkooděnci, což obyvatelé města nepamatují; výsledkem bylo 200
zraněných policistů. A Trumpův syn D. Trump jr. musí před senátní výbor
vysvětlit své styky s ruskou právničkou N. Veselnickou, napojenou na Kreml, od
níž měl získat kompromitující materiál na otcovu protikandidátku
v prezidentských volbách H. Clinton(ovou). Prezident Trump se zúčastnil
v Paříži na Macronovo pozvání oslav Velké francouzské revoluce, dobytí
Bastily.
Vnuk anglické královny Alžběty II. William s chotí Kate pobýval i
s dětmi, Georgem a Charlottou, v Polsku a Německu. V polském parlamentu
měli problémy při projednávání kontroverzního zákona o nejvyšším soudu,
který prosazovala strana Právo a spravedlnost J. Kaczynského proti opozici,
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podle níž zákon omezuje demokracii a likviduje právní stát. EU hrozila Polsku
odebráním dotací a prezident A. Duda nakonec 2 zákony schválil a 1 vetoval.
V Turecku probíhaly čistky na univerzitách, v Paříži gangy maskovaných
lupičů okrádali movité turisty u hotelů, v Kanadě a USA hořely lesy v západní
části, ve Francii, Portugalsku, v Chorvatsku a Černé Hoře na pobřeží a Německo
a Polsko sužovaly lijáky a povodně, na Filipínách byly záplavy, etc. Ostrov Kos
a turecký Bodrum (antický Halikarnassos s mauzoleem, jedním ze 7 divů světa)
postihlo zemětřesení o síle 6,7 Richterovy stupnice, které mělo za následek 2
mrtvé, mnoho zraněných, paniku mezi turisty a zničené památky. Egyptské
letovisko Hurghada zažilo útok místního islamisty, který dvě Němky ubodal a
čtyři turistky zranil, mezi nimi i jednu Češku, která na následky zranění nakonec
zemřela, v Bulharsku utonula v moři žena a dívka z Čech, turistka z Nového
Města na Moravě zahynula v Alpách, kde se zranili i kněží ze Slovenska a
Polska, když se pod nimi utrhla skála. A v bulharském letovisku Burgasu kvůli
závadě brzd nedorolovalo letadlo z Brna a sjelo mimo přistávací dráhu – nikomu
se naštěstí nic nestalo. A Ukrajina chtěla do NATO. V důsledku veder a sucha
Evropa vysychá a bojuje o vodu. V Římě zavírali vodovodní kohoutky, Vatikán
omezil přívod vody do kašen. Je jen otázkou času, kdy to dorazí i k nám. Bude
voda jen na příděl? Svět čeká boj o (pitnou) vodu. Někde vedro, jinde zima, ale
evidentně se země otepluje. V Antarktidě se odlomil obří kus šelfového ledovce
a prasklina se stále zvětšuje. Konečně proběhlo v Berlíně zatýkání lupičů
kanadské pamětní zlaté mince Big Maple Leaf, vážící 100 kg, která byla
vystavena v Bode muzeu a v březnu ukradena. Ale mince nikde, asi ji stihli
rozřezat, roztavit a prodat. Kam to svět dospěl, když miliardář dává na charitu
jinému miliardáři, W. Buffett B. Gatesovi!
Evropský soud pro lidská práva označil zákaz nošení burek a nikábů,
zahalujících muslimské ženy, za nezbytný pro demokratickou společnost.
Muslimky, které se proti němu postavily v Belgii a Francii, kde platí od roku
2011, ho musí respektovat a zaplatit pokutu. Zatímco všude v Evropě se brojí
proti „zahalovacím“ oděvům muslimek, ve Francii na pláži je zakázali,
nejmenovaný český Aquapark připsal do seznamu povoleného koupacího oděvu
i muslimské dámské plavky – burkiny. Kdo ví, co všechno se pod nimi dá
skrývat a jaká je hygiena? Nicméně, na druhé straně by burkiny byly řešením
pro psoriatiky, kteří se bojí vstoupit na koupaliště či pláž. Všichni na ně
nepřátelsky koukají, jakoby měli nakažlivou nemoc. Osvěta neosvěta! Nemají.
Naopak se v bazénech koupou osoby s chorobami, i nakažlivými, ale ne
viditelnými jako psoriasis. Koupací oděv na pláž je jedna věc, oděv do města
druhá. Ostatně, pokud jste nebyli přiměřeně oděni a chodili v chorvatských
městech v Dalmácii jen v plavkách, dostanete pokutu. Platí to i o jiných
evropských městech, po nichž se turisté promenovali téměř v negližé. A Řekové
památky kvůli vedru i se slavnou athénskou Akropolis rovnou zavřeli či omezili
přístup.
Mezi politickými stranami zase jedna přibyla. Po vzniku Robejškovy
strany nastalo další drobení politické scény. Moci chtiví muži obnovili
staronovou stranu ODA, která předtím stála na pravici, ač v ní byli četní bývalí
komunisté jako např. V. Dlouhý (ti ostatně byli i v jiných stranách kromě
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domovské KSČ). A hned nominovali na prezidentského kandidáta V. Kulhánka,
bývalého šéfa Škody Mladá Boleslav. Renesance ODA zamíchala kartami na
pravici. Snaží se nahradit potápějící se Kalouskovo TOP 09, jehož někteří
členové jako D. Korte tam kdysi byli (i jiní jako V. Dlouhý). Odebere tak hlasy
klasické pravicové ODS, úspěšně obnovované a vedené P. Fialou. Začátkem
července posílila ve volebních preferencích právě ODS, která se dostala za
ANO. Štěpení pravice nahrálo ANO a KSČM, které těžily rovněž z personálních
problémů a hádek v ČSSD. Ač nastal čas prázdnin a dovolených, politické
hrátky byly v plném proudu. Sbíraly se podpisy k prezidentské kandidatuře,
podnikaly spanilé jízdy, objížděly kraje, vychvalovaly volební programy a
balamutily občané. Kvetly také typicky (české i světové) předvolební manýry:
vytahovala se kdejaká špína na soupeře, dehonestovali se protikandidáti,
zamlžovalo se, uráželo…Nastalo všeobecné předvolební slučování, malí
Davidové se spojují proti Goliášům. Nešťastné spojení KDU-ČSL se STAN,
které by nepřekročilo hranici 10% pro zvolení do Parlamentu, se rozpadlo. Oba
subjekty jdou do voleb samostatně, STAN povede J. Farský. K volebním účelům
se sloučila také TOP 09 a Bursíkova Liberální ekologická strana, které se
orientují na Západ a upevňování pozic ČR v EU a NATO. Lidé v ČR za
posledních 25 let věřili nejvíce policii (65%) a státním zastupitelstvím a soudům
(46%).
Pravicové strany, zejména ODS, jsou spojeny s likvidací státu jménem
Československo, hnutí ANO minulost tímto aktem poskvrněnou nemá.
Československou republiku neměli tehdejší čeští a slovenští papaláši v čele s V.
Klausem st. a V. Mečiarem rozdělit a vytvořit dva samostatné centralistické
státy, ČR a SR. Centralistické řízení ČR bylo a je kamuflováno zřízením
nesmyslných krajů, teritoriálně neodpovídajících ničemu, místo historických
územně-správních (i právních) celků, a rádoby deponováním moci do nižších
územních celků, odkázaných většinou na peníze z ústředí, z Prahy. Inu, pravdu
mají, určují a diktují vítězové (voleb, válek) a mystifikace občanů střídá
mystifikaci. Československo se mělo federalizovat, jak koncem 60. a na počátku
90. let 20. století navrhovaly moravské a moravsko-slezské iniciativy. Na
federálním principu fungovalo Československo v podstatě za I. republiky a
krátce po konci druhé světové války, kdy existovaly 4 země: země česká
(Čechy), moravskoslezská (Morava a Slezsko), slovenská (Slovensko) a
podkarpatská (Podkarpatská Rus). Ostatně na centralismus, tehdy vídeňský,
doplatila už, Rakousko-uherská monarchie (císařství Habsburků), která se
zavčas kromě vyrovnání s Uhry nefederalizovala. Zastáncem federalismu byl
ostatně jeden z potomků císaře Františka Josefa I. Otto Habsburk, prezident
Panevropské unie a poslanec Evropského parlamentu, který v červnu 1990 při
návštěvě v Brně prohlásil: „Víte, stal jsem se velkým zastáncem federativního
uspořádání. To je totiž důležitý garant proti neustálému nebezpečí centralismu,
které nikdy nemizí. V každé lidské povaze jsou negativní rysy, které se mohou,
v případě příchodu k moci bez kontroly, projevit v tendenci jejího hromadění
v jedněch rukou, tedy centralismu. A centralismus a svoboda se vylučují.“1
Někteří se, i když pozdě, poučili, někteří jsou, holt, nepoučitelní a opakují stále
1

P. Fiala, První rok činnosti Panevropské unie na Moravě, Proglas 10, 1990, 35-39, zde 37.
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stejné politické chyby. Ostatně i třetina Bavorů, kteří mají v rámci Německa
vlastní spolkový stát, chce osamostatnění a nezávislost na Německu. Proč by ji
nemohla chtít a mít i Morava a Slezsko, Moravané a Slezané?
Na jižní Moravě byla objevena nová ložiska ropy a zemního plynu,
přesná lokalita se tajila. Inu, je to tak. Morava měla a má všechno, ropu, zemní
plyn, černé uhlí, řadu nerostů včetně zlata, průmysl, úrodné nížinné oblasti s
výborným zemědělstvím, hory, lesy, řeky, etc. Mohla by být samostatná, protože
je soběstačná, jen kdyby ji od založení ČSR nevykořisťovali pražští centralisté a
v poslední době nesužovalo sucho, které je zčásti důsledkem v Praze
vygenerovaných socialistických hospodářských rozhodnutí. Proč pak asi někdo
v Moravském krasu přelepoval na malém státním znaku ČR, který napřed
znehodnotil kosočtvercem, české lvi na moravskou orlici? Pro jedny vandal, pro
druhé hrdina. Moravský kras, jak vyplývá z názvu je na Moravě a znakem
Moravy byla a je orlice (viz velký státní znak). Tak proč není Kras označen
moravskou orlicí, případně velkým státním znakem? Český lev na moravském
území, které mělo odnepaměti ve znaku moravskou orlici, uráží národní,
vlastenecké i patriotistické cítění Moravanů, moravských vlastenců a
moravských patriotů. To úředníkům v Praze nikdy nedošlo. Jak by mohlo při
jejich centralistickém a středoevropopupkovském vidění světa? Proto jsou
chráněná krajinná území po celé ČR, v Čechách, na Moravě i ve Slezsku,
označována jen malým státním znakem s českým lvem. Jde však pouze o
historický znak geografického území Čech, tak proč je na geografickém území
Moravy či Slezska? Zase jeden z důsledku pražského centralismu.
Už v červnu D. Trump, prezident USA, prohlásil, že jeho země odstoupí
od klimatické dohody uzavřené v Paříži, k níž se v roce 2015 ČR také přihlásila,
ale neratifikovala ji. Jak je to s kybernetickou bezpečností v ČR? Jedni experti
tvrdí, že jsme 6. nejbezpečnější zemí, druzí, že jsme 8. nejvíce kyberneticky
napadanou zemí. A jak je to s bezpečností občanů vůbec? Stále více lidí se
ozbrojuje a chce vlastnit zbraně, proto vláda schválila nová pravidla zkoušek na
zbrojní průkaz. Také se zpřísnily podmínky k pobytu cizinců v ČR, neboť
prezident V. Zeman podepsal novelu, omezující ekonomickou migraci. A pět
poslanců navštívilo čínský Sečuan. Ničivý požár od jiskry z kombajnu, který
podpořilo i enormní sucho, vedro a skladiště hořlavých pneumatik, zničil na
Znojemsku 40 ha ječmene. Požáry na polích řádily i jinde. Úroda zemědělských
plodin byla v důsledku klimatických potíží (mráz, sucho) malá, zdražilo pivo i
mouka, podraží i pečivo a také český česnek nebude nejlevnější. A to ještě
výrobci a vývozci ze západní části EU berou občany z ČR a jiných východních
zemí na hůl. Dovážejí k nám méně kvalitní potraviny, drogistické zboží a jiné,
což vytočilo a naštvalo ministra zemědělství M. Jurečku natolik, že nechal
vybrané druhy zboží otestovat, výsledky předložil ministrům stejného resortu
v EU a chtěl, aby bylo vše na stejné úrovni a EU nediskriminovala občany svých
„východních“ zemí. EU jeho námitky uznala a prý je bude řešit. Ale kdy?
Majitelé domů v ČR, kteří se obrátili na Evropský soud pro lidská práva, byli
regulací nájemného diskriminováni a kráceni na svých příjmech. Ten rozhodl, že
jim ČR musí požadovanou sumu doplatit. Ani Kariérní řád učitelů, ani nový
zákon o kulturních památkách neprošly poslaneckou sněmovnou. Dobře jim tak.
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Nebyly dobře připraveny. A máslo se neustále zdražovalo, až dosáhlo rekordní
ceny kolem 50,-Kč za čtvrtku (250 g.). Prý není dostatek mléka a tuku. V ČR na
Vysočině prázdninovaly děti z Běloruska, z Gomelské oblasti nejvíce zasažené
výbuchem jaderné elektrárny v Černobylu, které ohromným trychtýřem nalily
do říčky Bělé vodu z jejich řeky Sož. V rámci projektu „Voda planety Země“
bylo vlito do Bělé 826 vzorků ze 74 zemí. Co nám sem všechno nenalily?
Závadné, nezávadné? Nic to však nezměnilo na tom, že sběratelé v ČR
investovali v posledních letech milióny do umění a že nemocnice neměly přes
léto dostatek lidské krve na transfúze. A došlo i na premiéra B. Sobotku, který
svědčil v kauze zbabrané privatizace OKD, na níž měl jako tehdejší ministr
financí Grossovy vlády lví podíl. Po ní se OKD dostalo nakonec do rukou
uhlobarona Z. Bakaly, který vytuneloval doly i byty. A v bouřce raději ani
nevycházejte z domu, už dvě osoby zasáhl blesk, jedna nepřežila a druhá o
přežití bojovala. A bývalý lobbista M. Dalík si za úplatek za Pandury pro českou
armádu odsedí pět let. Vojenská technika „smrdí“. Byl vinen či nevinen podobně
jako v kauze s grippeny V. Parkanová? Čím více pokut, tím jsme lepší, tak
vybírejte: tak zavelel strážníkům velitel Městské policie M. Stejskal.
Majitele psů v ČR čeká povinné čipování, které už někde proběhlo. Řada
majitelů psů je bohorovných. Venčí psy v parcích městské zástavby, nechávají
psí miláčky různé velikosti a plemen pobíhat volně bez vodítka i bez košíku na
tlamě i v ulicích měst. K volnému pobíhání psů jsou určeny psí loučky. Ale ty
zejí většinou prázdnotou a psi se prohánějí po městských parcích, tu a tam
napadnou, pokoušou, obtěžují a otravují jiné psy a jejich majitele. Když se
člověk proti jejich volně pobíhajícím miláčkům ohradí, jsou naštvaní a diví se,
že má být pes na vodítku či mít košíkem. A z vás udělají nepřítele psů, jejich
trýznitele, protože toho svého nenecháte volně pobíhat s ostatními. Ale se psy je
to jako s lidmi, mají různé povahy a ne každý si sedne s každým a zbytečně pak
dochází ke konfliktům mezi psy, nezřídka zraněnými, pokousanými a jejich
majiteli, občas poraněnými rovněž. A pes Bard pronásledující lišku až do nory,
v níž uvízl, vyvolal monstrózní záchranou akci hasičů, ale přežil. Divoká prasata
ve Zlínském kraji zabíjel arabský mor. Řešením problému jak zabránit jeho
šíření se zabýval i hejtman Čunek. Vyráběly se pachové ohradníky, stavěly
elektrické ploty a byl povolen odstřel divočáků. Přemnožené kusy se měly
vystřílet dříve. Jedinou ochranou před epidemií arabského moru je zlikvidovat
všechna divoká čuňata v kraji. Však ona se zase namnoží. A KRNAP zakázal
kvůli brutálnímu sběru borůvek a devastaci přírody, zejména ze strany polských
sběračů, vstup do některých částí Krkonoš. Bude-li se vám hodně kouřit
z komína, máte na krku úředníka s otázkou, čím topíte a co spalujete? Soukromí
nesoukromí! „Vyšší“ zájem o čistotu ovzduší byl povýšen nad nedotknutelnost
příbytku.
Šikana, mobbing a bossing, je v ústavech ČSAV a AVČR běžnou praxí,
jak se zbavit nepohodlného pracovníka. Že nevíte, o čem byly v pražské
Akademii revoluční a porevoluční „sametové“ roky 1989–1991? O boji jedněch
skupin komunistů, většinou Pražáků, převlékačů kabátů, kteří ze dne na den
změnili své politické názory (mnozí byli kádrovými rezervami na ředitele
ústavů) a prodrali se k moci, proti jiným. Jinými slovy jedni vyhazovali a
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šikanovali druhé, a to ty (často z Moravy), kteří se jim nehodili „v nové době“
do krámu. Odnesla to i řada nekomunistů a nestraníků. Někteří z nich, držíce se
v ústavu u moci až do senilního věku, měnili názory jak fusekle. Tu opěvovali
katolické duchovní, tu kooperovali a koexistovali s komunisty, tu zase fedrovali
pravoslavné duchovní, které byvše ve vedení ústavu zaměstnávali. Jak se jim to
hodilo! Který majitel či pronajímatel bytových domů má peníze nazbyt? Asi jen
česká Akademie věd. Stavět zbytečně dvakrát lešení, poprvé kvůli výměně
zábradlí na lodžiích, podruhé kvůli zateplování budovy, je drahý luxus. Však to
někdo zaplatí! Nájemníci činžovních domů v drahém nájemném nebo Akademie
věd, rozpočtová organizace, ze státních peněz? Buď jak buď, je to
neekonomické a nad takovým hospodařením s penězi zůstává rozum stát.
V Karlových Varech proběhl 52. ročník Mezinárodního filmového
festivalu, jehož hlavní hvězdou byla americká herečka U. Thurman(ová), která
převzala cenu prezidenta festivalu. V moravském Hluku se konala krojovaná
Jízda králů, zapsaná do seznamu UNESCO, a na Horňácku, ve Velké nad
Veličkou, proběhl tradičně folklórní festival Horňácké slavnosti, zakončený u
větrného mlýnu v Kuželově. A nechutná výstava lidských těl „Body. The
Exhibition“ je po mnoha ostudách, včetně pohřebních nápadů, snad už v ČR
naposledy. Na severní Moravě v Ostravě proběhl hudební festival Colours of
Ostrava, který byl zařazen mezi deset nejlepších festivalů v Evropě. A o britské
princezně vznikl v televizi ITV u příležitosti 20. výročí její smrti televizní
filmový dokument, nazvaný Diana, naše matka. V Třinci shořel unikátní
dřevěný kostel ze 16. století, jehož historická hodnota je nevyčíslitelná, i
s veškerým vybavením. Jen velký kříž s Ježíšem Kristem se zachoval, což
místní považují za znamení vystavět kostel znovu. Moravskoslezský kraj má
smůlu. Je to několikátá historická dřevěná stavba, která lehla popelem. Nebo zde
působí zatvrzelý žhář? Nicméně všechny historické stavby, chata na Pustevnách
v moravských Beskydech od architekta D. Jurkoviče i kostely, byly nebo budou
obnoveny.
A jak dopadli reprezentanti a reprezentantky ČR ve Wimbledonu? Jako
sedláci u Chlumce. Všichni vypadli ve druhém kole, kromě T. Berdycha, který
se dostal už popáté až do čtvrtfinále, kterým prošel přes N. Djokoviće a podruhé
byl v semifinále, kde neprošel přes R. Federera, který mužský Wimbledon
vyhrál. I přesto, že K. Plíšková vypadla ve Wimbledonu ve 2. kole, stala se první
českou světovou jedničkou v ženské tenisové dvouhře. Ženský Wimbledom
vyhrála Španělka G. Muguruaz(ová), která porazila favoritku V. Williams(ovou).
Poslední etapou skončila v Paříži proslulá Tour de France s britským vítězem
Ch. Froomem. I Ve Španělsku mají svého Peltu. Šéf španělského fotbalového
svazu a viceprezident FIFA a UEFA A. M. Villar byl zatčen pro podezření
z korupce.
A co říci závěrem? Bude to jako pohádka z říše snů a bájí a zní to možná
fantaskně, ale křesťanské církve po staletí rozhádané by se měly konečně spojit,
jinak Evropa islámu, islamizaci v budoucnu neunikne. Na vině je (nepočítaje
v to starší arabskou islamizaci Středomoří, dílčí církevní schizmata) jeden
z největších rozkolů v křesťanské církvi, tzv. Velké neboli Kerullariovo schizma
v roce 1054, kterým se univerzální křesťanská římská církev rozdělila
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s definitivní platností na západní, katolickou a východní, pravoslavnou církev.
To ve svých důsledcích umožnilo průnik islámu, jehož nositeli byli osmanští
Turci, do Evropy, kde na Balkáně zapustil kořeny, vytvořil muslimské enklávy a
později samostatné státy (Bosna, Albánie, etc.) na původně křesťanském území.
Následkem bylo rovněž usazení se části muslimů v historicky srbském
ortodoxním Kosovu. Uznání tohoto historicky srbského regionu jako samostatný
albánský stát je jen dalším politickým a právním nonsensem podobně jako bylo
v roce 1948 vytvoření novodobého židovského státu Izrael v již islamizovaném
arabském prostředí s převahou arabského obyvatelstva.
Nebylo cílem posledních řádek lidi strašit, ale historie se téměř
v pravidelných cyklech stereotypně opakuje. V pozadí velkých politických a
náboženských změn a otřesů vždy stály „temné“ politické síly velkých zemí,
světových mocností, většinou však neznalých politických a náboženských
historických poměrů a souvislostí.
A úplně závěrem pár slov a sentencí jednoho z nejmoudřejších mužů,
politiků a velikánů 20. století – britského státníka W. Churchilla (Sir Winston
Leonard Spencer, 1874–1965):
Máte nepřátele? To je dobře. Znamená to, že za něco stojíte.
Úspěch je schopnost pokračovat od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty
nadšení.
Cenou za velikost…je zodpovědnost.
Dějiny ke mně budou laskavé, protože je hodlám napsat sám.
LCH
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