A máme tu Dušičky, Mikuláše a Vánoce
(listopad – prosinec 2019)
Zachovej nám, Hospodine, císaře a naši zem…
Dušičky a dušičkové počasí, zloději na hřbitovech, bouračky na silnících,
vykolejování na železnicích a začátek žní pro obchodníky, tak nám začal listopad.
Anglo-americký import Halloween a mexické makabrózní smrtkomaskování se moc
neujaly, jen zvýšily nákup dýní Hokkaidó. Vinaři se radovali z úspěšné sezóny a
z kvalitního svatomartinského k pečené huse a přijel i sv. Martin na bílém koni.
S úspěšným obdobím byla spokojena tenistka B. Strýcová a vedlo se nejbohatšímu
Čechovi P. Kellnerovi, který pro své impérium PPF koupil CME (TV Nova aj.) a coby
vlastník O2 chce prý rozvíjet telekomunikační a mediální prostředí. Kam, směrem
k monopolizaci mediální sféry?
Listopad byl měsícem zasedání, jednání, zahraničních návštěv a oslav 30. výročí
pádu berlínské zdi, svatořečení Anežky České, 17. listopadů, 1939 a 1989, i válečných
veteránů. Za demokratické politiky, instituce, svobodu a spravedlnost protestoval na
pražské Letné Milión chvilek (250 tis., tj. ca 2,5% obyvatel ČR), na pódium vylezly i
disidentské zombie. Stále táž písnička: odchod Babiše z vlády či z Agrofertu. Budou
protestovat ad libitum, blokovali Václavák i Hlavní nádraží. Bezohlednost
k neprotestujícím. Holt, co si lidi zvolili, to mají, i kupónová privatizace byla jedno
magnum latrocinium! 17. se nad republikou stahovala mračna, lid vedený studenty
pochodoval a veselil se. Za protestů veřejnosti a doprovodu ministryň financí A.
Schillerové a spravedlnosti M. Benešové položil premiér Babiš kytici na Národní a
zapálil svíčku. Letos kupodivu odsoudil protestující i šéf ODS P. Fiala. Ano, v jaké
demokracii to žijeme, když premiér a prezident s špatně řazenými pruhy na trikolórové
vázance nemohou pietně uctít památku 17.listopadu. Večer pak A. Babiš státnicky
promluvil o Listopadu v Národním muzeu před V4, vyzdvihl V. Havla a kál se za svou
komunistickou minulost. Na Národní se poklonila i prezidentka SR Z. Čaputová a
prezident M. Zeman den nato letěl na Slovensko otevřít v Bratislavě Český dům, třetí
po moskevském a jeruzalémském. V jubilejním roce revoluce se policejní ÚDV
rozhodl trestně stíhat předlistopadové papaláše, staříky M. Jakeše (97), L. Štrougala
(95) a J. Vajnara (89), za zneužití pravomoci a zodpovědnost za masakry na hranicích.
A červeně se rozsvítil Petřín a kostel sv. Havla za stíhané pro víru. V co?
Pod taktovkou A. Babiše se na Pražském hradě sešla V4 a postavila se proti
rozpočtu EU diskriminujícím země tzv. východního bloku. V Kramářově vile jednali
ministři různých resortů o kooperaci v rámci V4, integrace v malém. Prý jde proti
zájmům EU, nechali se slyšet Babišovi odpůrci. Po integraci následuje dezintegrace,
tak skončí i nereformovatelná EU, což k r.2028 prognózoval ruský prezident V. Putin.
Na post prezidenta ČR hodlají kandidovat jak neúspěšní J. Drahoš, P. Fischer, M.
Hilscher, tak generál P. Pavel (vojenská junta nám tu chyběla), hudebník M. Kocáb
(vyhnal ruské tanky, ale ne občany) a do senátu J. Ruml, disident 1 s kvalifikací ministra
vnitra, potomek komunistického novináře. V banku jsou i Zemanovi pretendenti,
trojka: Středula, Dlouhý, Babiš, který má podle sázkových kanceláří vedle Fischera
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Kdyby jejich otcové a matky, tj. jeho a jemu podobných disidentských „kádrů“, nebudovali v ČSR po
r.1948 s nadšením komunismus a nevstupovali do ČSM a KSČ, nemuselo být tolik lidí znárodněno,
vyhozeno z fakult VŠ, ze zaměstnání a emigrovat do zahraničí, nebyla by sovětská okupace v r.1968, po
níž by jejich rodiče nemuseli odhazovat stranické průkazy, být vylučováni, vyškrtáváni z KSČ, stát se
disidenty a kát se a jiní by nemuseli být po r. 1970 nuceni vstupovat do KSČ a doplácet stejně jako celá
společnost na chyby osmačtyřicátníků-osmašedesátníků. To si tito disidenti myslí, že je jim po jejich
opileckém a ze zahraničí financovaném disentu („Pražské orgie“) vše odpuštěno?
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největší „prezidentskou“ šanci. Po obstruování ze strany opozice sněmovna schválila
rozpočet na r.2020 se schodkem 40 miliard a daňový balíček, hlavně vyšší daně na
tabákové výrobky, alkohol a výhry, i rodiny a důchodci dostanou přidáno. Nechlastejte
a nekuřte, kdo má platit léčení alkoholiků a kuřáků či Kubera váš vzor? Nejvyšší státní
zástupce P. Zeman zrušil zastavení trestního stíhání A. Babiše a spol. v kauze Čapí
hnízdo (jeho rodina je z toho venku) a vrátil k došetření J. Šarochovi. Do médií unikl
audit, který dorazil od EK, zainteresovaní politici mlží, ČR odpoví do 2 měsíců. Jen
opozice pod taktovkou Pirátů má jasno: Babiš je ve střetu zájmů, zveřejnit výsledky
auditu, zažalovat. Hřib zaplatil právní experty: zveřejnění musí povolit EK. Proč
primátor Prahy, který vystudoval medicínu, dělá paseku v diplomacii a plete se do věcí,
které patří do kompetence ministerstva pro místní rozvoj či přísluší parlamentu ČR a ke
kterým se vyjádřil i premiér A. Babiš? „Ševče, drž se svého kopyta!“V této zemi
rozumí politice už kdekdo, nejvíc pražský magistrát s kostlivci ve skříni, a lidé jen
nevěřícně čučí zprava doleva a zleva doprava. A jelikož se blíží volby, opozice na ocase
volebních preferencí zavětřila, využila nespokojenosti lidu a grupuje se do koalic, neb
jsou prý malé strany ve volbách demokraticky diskriminovány. Voliči též.
V parlamentu leží návrh všelidového referenda, ale nesmělo by se prý hlasovat
o vystoupení z EU a NATO. Nač tedy referendum bude? Referendum o počtu volů a
krav (gendrově korektně) v parlamentu, který se chová jak spolek kocourkovských
učitelů, je nám nanic. A zpráva BISu varovala před čínskými a ruskými agenty
pronikajícími do průmyslové a vědecké sféry. Ve vědě toho tolik ke kradení není, ale
infiltrace do ozbrojených, policejních, tajných a politických složek státu může mít
katastrofální bezpečnostní důsledky. Aby to nedopadlo jako v moskevském FSB, kde se
střílelo. Proč učitelé místo učení stávkovali, když dostali přidáno a mají platy vyšší než
celostátní platový průměr, zatímco jim školáci fetovali „dětský koks“? Pouze naštvali
spoustu rodičů, kteří neměli kam narychlo umístit své ratolesti. Bude či nebude
Babišova vládní čtvrť v Letňanech? Do hry vstoupil nevyhovující poštovní areál
v Malešicích, premiér rekognoskoval terén, ale upřednostnil Letňany. A nový bude kde?
A u Kolína stál…. Lobbista M. Dalík, Topolánkova pravá ruka, se radoval, neboť ho
pustili po zaplacení 4 mil.pokuty za vzorné chování (práce v penziónu) po 2,5 roce ze
znojemského vězení, kde dlel za úplatek za pandury. Proběhla i sbírka na nemajetné
(často od nemajetných) s rekordem 330 t potravin, 52 t drogistického zboží. Prý máme
5. nejlevnější jídlo v EU. Jak pro koho, pro důchodce většinou ne. Také jsme prý hrdí
na to, že jsme Češi a občané České republiky. Jak kdo? V ČR žijí i Moravané na
Moravě a Slezané ve Slezsku, jak dokládá velký státní znak (2 orlice: moravská a
slezská), poslední dobou plíživě nahrazovaný lvem z Čech, který si na rozdíl od
moravských orlic nechal nasadit rudou hvězdu a kterého Češi vidí na státním znaku
dvojmo. Že by vliv zvýšeného požívání alkoholu? Většinu intelektuální Prahy (a nejen
té) tvoří moravští a slezští (ekonomičtí?) emigranti, rodilí Moravané a Slezané,
absolventi moravských a slezských vysokých škol. V Praze už za socialismu, za
klausovsko-ježkovského kapitalismu i Babišova kapitalismu s lidskou tváří byly vyšší
platy, což svědčí o ekonomické diskriminaci Moravy a Slezska od zrušení zemského
zřízení a Moravskoslezské země NS v r.1948 k 1.1.1949, prohloubené po vzniku
diskriminační dvojfederace zák.č. 143/1968 Sb. místo trojfederace a posléze po
rozpadu Československa v r.1992. V 93 letech zemřel moravský Valach, režisér V.
Jasný (Všichni dobří rodáci), a Brňan žijící ve Francii M. Kundera, světově uznávaný
moravský spisovatel (Žert, Nesnesitelná lehkost bytí), dostal po 40 letech zpět státní
občanství ČR.
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Do čela TOP 09 se na sjezdu prosadila žena, M. Pekarová Adamová, která
vyhrála volby před druhým T. Czerninem, nyní 1. místopředsedou. V aristokratické
Schwarzenbergově straně nebylo pro J. Pospíšila, mnohoobročníka a expředsedu, ve
vedení místo, tak ostrouhal. A pirát Michálek se pustil do Kalouska a pohřbíval jeho
topku. Že by velkohubá politika byla nahrazena reálnou? Po smrti manželky odejde po
sjezdu z čela KDU-ČSL M. Výborný, otec 3 malých dětí: „rodič je víc než politik“.
Premiér Babiš navštívil Kijev, setkal se s premiérem O. Hončarukem a odmítl ruskou
anexi Krymu, který Ukrajinec N.S. Chruščov, předseda KSSS, daroval v rámci SSSR
tehdejší sovětské Ukrajině. Krym s přístupem k Černému moři získala na Turcích
r.1774 již ruská carevna německého původu Kateřina II., za krymské války v 2. pol. 19.
století odtud Rusové vyhnali Tatary, r.1878 porazili Rusové osmanskou říši (mír v San
Stefanu, kongres v Berlíně). Rusové si vzali zpět jen to, co jim Chruščov zašantročil a
co bylo původně jejich (podobně Židé dostali s americkou pomocí zpět území
historické Izraele). A starosta Řeporyjí P. Novotný chce stavět pomník vlasovcům,
pomáhajícím osvobodit Prahu, ale nepřátelům RA a Ruska, a proto není divu, že mu
v TV Rossija 1 trvala diskuse jen 5 min., pustil se do něj i ruský patriot V. Žirinovskij.
Britský brexit se posunul k 31.1.2020, poté prý B. Johnson omezí trh práce pro
unijní cizince, přistěhovalectví a imigraci, k čemuž přispěl i nový teroristický útok
v Londýně a předčasné propouštění odsouzených teroristů. Pomohou mu k tomu
předčasné volby (12.12.), které s konzervativci vyhrál, Corbynova labourparty prohrála
a programem směřuje jak německá SPD k marxistické (ultra)levici. I Skotové chtějí
samostatnost. Ve Španělsku opět volili, samostatnost žádali též Katalánci a potřetí bude
volit prý i Izrael, Netanjahu ani Ganc neuspěli, nepodpořil je ruský emigrant
Liebermann. V Gaze byl zabit vysoký člen teroristické organizace Islámský džihád,
Izrael válčil s Palestinou, rakety létaly z obou stran. Každá akce budí protireakci a do
sporů se pletou jiní „arbitři“ (USA, Írán, Hamás, Rusko). Židé a Arabové se nikdy
nedohodnou, v oblasti nebude nikdy klid. Působení kontroverzní organizace Člověk
v tísni bylo v Rusku pro její aktivity neslučitelné s politickými zájmy ruského státu
zakázáno. Pro rozdílné politické názory, národní pohledy, lidová mínění, vize
budoucnosti se lidstvo nedokáže domluvit, je to Babylón a průšvih!
V USA se volili guvernéři, v unijních státech probíhal boj mezi republikány,
podporovanými D. Trumpem, a demokraty. Amerika, váš vzor – což tak dělit v ČR
strany podobně, byl by konec politickým zmatkům a zněti stran a hnutí. Ale jak?
Demokraty jsou dnes proklamativně všichni a republikány, pomineme-li Sládkovy
„sirotky“ a Klausovi s Trikolórou, na horizontu vidět není; většina partají svorně
rozbila Masarykovu ČSR a stvořila politický paskvil „Česko“! Kancléřka A.
Merkel(ová) kamuflovala německé národní trauma z nacismu a rozpoutání války
mesiášským komplexem. S novou šéfkou CDU A. Kramp-Karrenbauer(ovou), zvanou
AKK, svou protégée, je s imigrační politikou v koncích; všude samý asijský a africký
muslimský emigrant a potencionální islámský terorista, a tak není divu, že se volební
preference propadají a nový kancléř není na obzoru. Navíc arabský zlodějský gang
vykradl Němcům v Drážďanech „národní“ pokladnici a odnesl šperky a insignie,
zdobené brilianty a drahými kameny, jejichž hodnota převýšila i cenu ukradené obří
zlaté mince. V Londýně se za účasti prezidentů a premiérů konal summit NATO; přes
Stoltenbergem a Johnsonem proklamovanou jednotu spojenců si hosté v zákulisí užili
spoustu pomluv a legrace. V Madridu se rokovalo o klimatu jako obvykle bez
kloudného výsledku, jen vyhozené peníze za 2 týdny pobytu účastníků.
Větru ani dešti neporučíš, jihozápad Francie zasáhla od Atlantiku rychlostí 160
km/h Amélie a napáchala značné škody, indickou metropoli New Delhi paralyzoval
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nedýchatelný smog, Filipíny tajfún, Sydney dým, White Island výbuch sopky, Prahu a
Vídeň terorizovali turisté na koloběžkách, oceány a moře devastují obří turistické lodě,
Rakousko těžký sníh, Albánii zemětřesení, Itálii povodně, Benátky zaplavila 4x
stoupající voda, bazilika sv. Marka, jejich symbol s byzantskými poklady ukradenými v
Konstantinopoli r.1204, byla zaplavena a mnozí nedoletěli, protože Lufthansa
stávkovala. Stávkovala generálně i Francie, Iráncům zdražili benzín, tak vyšli do ulic,
teror policie v Hongkongu se stupňoval, proto se voleb zúčastnil rekordní počet osob,
vyhráli demokraté, v somálském Mogadišu útočili teroristé a v Kazachstánu spadlo
letadlo. Po vraždě novinářky D. Caruana(ové) Galizi(ové) tepající vládní korupci se na
Maltě hroutila vláda, soud na Slovensku přijal obžaloby v kauze tří K (obžalovaný
Kočner a spol., zabití novinář Kuciak a jeho partnerka Kušnírová), za schvalování
trestního činu popotahovali R. Fica (Směr), který se zastal bývalého poslance Mazureka
(LSNS) odsouzeného za protiromské výroky. Říkat pravdu není zločin, pravda a
demokratická svoboda slova má větší váhu než politická korektnost, N.B. na politické
projevy se vztahuje poslanecká imunita.
Nevlídná předvánoční doba na náladě lidem nepřidala. Katastrofa na katastrofu:
výbuch střelného prachu v pardubické Explosii, nehoda při likvidaci nebezpečných
látek ve firmě Purum v Habrech a psychotický střelec v nemocnici v Ostravě, sirény a
sbírky život mrtvým nenavrátí. Ani výlet moravských školáků do Terezína se nevydařil,
po nehodě autobusu zemřela učitelka. I u slovenské Nitry skončila havárie autobusu
tragicky. Bratři Slováci vyhlásili národní smutek, smútnila i Čaputová s Pellegrinim.
K tomu v Prešově vybuchl panelák, je neobyvatelný a šel k zemi. Všude mrtví a
zranění. S novým jízdním řádem začal chaos na železnicích doprovázený nadávkami
cestujících a hackeři vyřadili z provozu benešovskou nemocnici i OKD. A ke všemu
napadl koncem roku sníh a zkomplikoval dopravu.
Tak začal adventní a vánoční čas rozsvěcování vánočních stromů a vánočních
trhů na vyzdobených náměstích s vůní svařáku, trdelníků a grilovaných klobás, čas
rozzářených měst, domů a dětských očí, čas Mikulášů, andělů a čertů, čas vánočních
nákupů. I čas půjček na dárky se špatnými konci a čas kapesních zlodějů, tak pozor na
kabelky a tašky. A když nemáte peníze, jděte se klouzat, ledových ploch je všude dost.
Z Vídně dorazilo i betlémské světlo, ale nákupní mánie hektické doby převálcovala
tradiční čas rozjímání. Čas obdarovávání a dobrých skutků zneužili vynalézaví žebráci
odevšad. Práce by jim slušela víc, stejně jako některým sociálním dávkařům, kteří s
„výplatou“ běží hned do herny. Obří dávky nic neřeší, nezvýší českou, moravskou a
slezskou porodnost, jen cikánskou (korekt. romskou), ukrajinskou, arabskou (syrskou,
pákistánskou, afgánskou aj.), vietnamskou či černošskou (korekt. afro-americkou).
Vánoční charita zachvátila i 200 českých rodin, chtějí si vzít sirotky z řeckých
uprchlických táborů: jen aby tu nevypiplaly potencionální islámské teroristy a
teroristky. Jejich zahalené tváře a těla nepoznají ani kamery rozpoznávající obličeje,
jimž se část občanů brání, jiní vítají kvůli větší bezpečnosti. Nejprve by musela EU
zakázat hidžáby a burky, toho se ale od ní nedočkáme.
Tak se raději nalaďte na vánoční notu, připijte si na zdraví na Nový rok 2020,
neboť In vino veritas (Alkaios), a přečtěte si jedno moudro na závěr od Plinia Mladšího
(O krátkosti života 3,2): Nulla est honesta avaritia, nisi temporis. („Žádné skrblení není
úctyhodné, jen to, které se týká času.“)
LCH
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