A máme tu nový rok 2020
(leden – únor 2020)
„Nesuď o věcech tak, jak je posuzuje ten, kdo ti ubližuje, nebo jak by on rád,
abys je posuzoval, nýbrž hleď na ně tak, jak podle pravdy jsou!“
(Marcus Aurelius, Hovory k sobě)
Podle kalendáře je zima, ale sněhu na horách kromě umělého nic moc a
v nížinách nula. Velkolepé ohňostroje, videomapping, ekologicky bez ohňostroje, tak
nám začal po předvánočním a vánočním shonu nový rok. Co nám letos nadělí: vyšší
důchody, dražší cigarety, alkohol, stavbu domu, zápis do katastru nemovitostí, vodu,
odvoz odpadu, rozšíření EET, e-neschopenky – „miláčka lékařů“, daň z hazardu,
povinné očipování psů, konec papírové dálniční známky, volby do krajských
zastupitelstev a 1/3 Senátu, volební sjezdy Pirátů, ODS, KDU-ČSL. Čeká nás i
kritizovaný Národní investiční plán, alespoň nějaká vize, jen aby byla státní kasa plná.
Zaplavil nás nebývalý počet vánočních a novoročních projevů, vedle prezidentského
(M. Zeman) a předsedů Senátu a Poslanecké sněmovny (J. Kubera, R. Vondráček),
nově i premiérský (A. Babiš): zabráníme-li nelegální migraci a změnám klimatu,
budeme-li mít vodu a omezíme-li vliv sociálních sítí, bude nám dobře na světě.
Týdenní „táčky“ s M. Zemanem na TV Barrandov podle mluvčího Hradu J. Ovčáčka
(otevřený dopis na hradním webu) končí, neb prezident je unaven a televizní šéf a
moderátor pořadu J. Soukup chce kandidovat na prezidenta. A prezidentskou volbu
chtějí lidé přímou (Media), snahy vrátit ji do rukou poslanců a parlamentu jsou liché.
„Ekonomika padne, pokud mzdy neporostou dost rychle“, prohlásil šéf ČKOS J.
Středula. Nebude to jinak? Neuvážené zvyšování mezd zaměstnanců, lidí bez vzdělání
a s nízkou kvalifikací (minimální mzda), levná pracovní síla cizinců, slabá koruna
stejně jako nepromyšlené a nerozumné zvyšování dávek, podpor, mateřských a slev,
aniž by se prověřovala jejich racionálnost, účelnost, nutnost, potřebnost a nezbytnost,
rozloží ekonomiku, jejíž páteří by měly být domácí firmy, závislost na nadnárodních
globalizovaných korporacích je ošidná. V důsledku další elektronizace, digitalizace,
automatizace a kybernetizace začne propouštění, vzroste nezaměstnanost, zmenší se
odvody do státní kasy (důchodové, sociální pojištění) a vzroste nápor na sociální
systém, který nezachrání ani rovnostářská důchodová reforma. Hlavně že matky
dostanou zpětně (nesmysl) enormní rodičovské příspěvky, které si rozdávkují, aby
mohly déle pohodlnět. Před Sametem dostaly mámy za dítě porodné jen 2000,-Kč
(+přídavky), proto se vrátily záhy do práce, děti šly do jeslí, školek. Tristní stav dnešní
společnosti ukazuje, že dlouhá mateřská/rodičovská dovolená a větší příjmy rodin ze
státního k lepší výchově potomků (alkoholismus, drogy, gamblerství, zvrácené
bloggerství, youtuberství, instagramství, agresorství a násilnictví) nevedou.
Přežili jsme i tradiční Tříkrálovou sbírku, halasné znovuotevření 3 roky
rekonstruované, renovované pražské Státní opery za 3 miliardy, oslavy 100 let založení
Církve československé husitské i vichřici Sabina a jiné větry a povodně. Bývalá
„nejvyšší spravedlnost“ H. Válková, aspirující na ombudsmanku, popřela spolupráci
s prokurátorem justičních vražd J. Urválkem (já nic, já muzikant), jala se soudit a
kandidaturu vzdala. Zvolen byl S. Křeček, předtím zástupce ombudsmanky, proti jehož
nástupu do úřadu v Brně protestovali. A bude protestovat i Milion chvilek. Š. Pánek,
Člověk v tísni, prý politikům kvůli jeho volbě vyhrožoval, pravil sympatizant Trikolóry
a SPD J. Foldyna, který svou mateřskou stranu označil za „neomarxistickou pakáž“, za
což mu z ČSSD hrozil vyhazov, raději odešel sám. V Praze se to mele, magistrát
vyměnil nespolupracjící čínskou Šanghaj za tchajwanskou metropoli Tchaj-pejí, Praha
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1 po podrazu s novou koaliční smlouvou odvolala starostu J. Čižinského a náměstí Pod
kaštany před ruskou ambasádou přejmenovali provokativně na náměstí B. Němcova.
Za nenaočkování dětí odpovídají dle legislativy rodiče a pojišťovny na nich mohou
vymáhat náklady na léčení neočkovaných dětí. MPSV v čele s J. Maláčovou hýří
bezkoncepčními nápady a vyžaduje od státu stále další finance. Došlo i na kostlivce v
ministerské skříni: předraženou IT zakázku na výplatu dávek (od 1993), dva náměstky
ministryně a dodavatelskou firmu vyšetřuje policie. Jak pravil v TV debatě J. Kubera,
premiér Babiš si „nasadil veš do kožichu“. Škoda, že vtipný předseda Senátu ČR po
sjezdu ODS náhle zemřel, nahradil ho M. Vystrčil. Funkci předsedy obhájil P. Fiala
slibující svým soukmenovcům porážku ANO a vstup do vlády, první místopředsedkyně
A. Udženija post neobhájila, neuspěl ani „vlasovec“ P. Novotný z Řeporyjí, zato
„havloid“ A. Vondra, europoslanec, gestor nákladných českých dnů v Bruselu, „se
přihlásil do služby“. Také předseda Pirátů I. Bartoš post obhájil a už ladí novou vládu.
Na sjezdu KDU-ČSL byl zvolen do čela M. Jurečka, bývalý ministr zemědělství;
předsednictví se tak vrátilo k největší členské základně, na Moravu. Ministr kultury L.
Zaorálek chtěl volné vstupy do muzeí a galerií, neb kultura jen pro elity nemá smysl.
Skončil ministr dopravy V. Kremlík, nezvládl přípravu dálniční e-známky („happening
ajťáků“ to zvládl přes noc) a nevzal úplatek. Nahradil ho K. Havlíček, ministr průmyslu
a obchodu, vede teď obě. Že by předzvěst plíživého slučování (1. m. průmyslu a
obchodu + m. dopravy + m. pro místní rozvoj; 2. MPSV + m. zdravotnictví; 3. m.
zemědělství + m. životního prostředí) a padání dalších hlav? Kvůli zakázkám měli
problémy i ministr obrany L. Metzner. Ministerské zakázky – černá díra státního
rozpočtu. Mnoho ministerstev, občanova smrt. I Senát je jaksi navíc na tak malou
rozlohu státu a počet jeho obyvatel.
Exhejtman D. Rath si posedí 8 let; nedostal specmatraci, stěhoval se, kvůli
přísnějšímu režimu nemůže ani léčit. Pro duševně pracujícího člověka psychický teror,
zatímco vrazi a vražedkyně si v arestu dělají školy, posilují svaly, těhotní a bydlí lépe
než studenti VŠ. Železniční dopravní společnost Arriva, podnikající se zastaralým
vozovým parkem a zahraničním personálem, musela zaplatit státu za binec na kolejích
(zpoždění, výpadky spojů, nákup jízdenek) pokutu. V Brně, navštíveném premiérem
Babišem, rozdávali finanční dotace na zelené střechy a chytaní dešťové vody, neb
v starém vodovodním potrubí mizí pitná voda z Vírské přehrady. Ve Znojmě bojovali o
podobu Horního náměstí: stánek či kašna? Dolní náměstí a radnici se „Spanilou“ jim
zatím hyzdí socialistický obchoďák podobně jako hlavní náměstí v Jihlavě. Ve
Vejprtech zase hořelo, mentálně postiženým klientům nepatří sirky do rukou,
protipožární hlásiče instalované na toaletách to nezachrání. Drzé tlupy nepolapitelných
zlodějů řádily v satelitech a v okolí Prahy. Nepomohla ani domobrana. Jaký bude osud
digitální daně pro Google, Amazon a Facebook, proti níž USA brojily? 7 či 5%. Chtělo
by to jednotný postup EU!
A filantropie ještě žije: manželé Dvořákovi darovali na vědu 400 mil. Kč a
klubu Bohemians 1905 odkázal fanoušek majetek za 7 milionů. Několik vědátorů
(egyptolog, kybernetik, strategik, ekonom, neurochirurg, genetik, analytik) založilo
uzavřenou platformu, Institut Equilibrium; důchodci v akci aneb sedm statečných chce
„spasit svět“, řešit problémy společnosti, dnešní i budoucí, jen aby nedopadli jak
Moravané na Bílé hoře. A chybí jim ekolog. Zemřel britský filozof R. Scruton (75),
čestný doktor MU v Brně, český filozof E. Kohák (86), americká herecká legenda K.
Douglas (103) a na Pardubicku objevili nejstarší studnu na světě z let 5526/5 př.n.l.
Asiaté přivítali nový rok Krysy. Vyspělé technologie, středověké stravování:
z nehygienické tržnice ve Wu-chanu se rozšířil smrtící koronavir (Covid-19), zachvátil
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Čínu, obří výletní lodě a díky globalizaci se rozšířil do světa. Objevili se nejbizarnější
spekulace. Nejde o novou biologickou zbraň, jejíž testování se vymklo z rukou? Měla
sloužit k vyhubení nadměrného počtu důchodců? Nebo se jen matka příroda začala
bránit přemnožení lidstva? Země EU zrušily lety a evakuovaly ze zamořených zemí své
občany. Pomohou léky proti jiným chorobám jako remdesivir či algoritmus vymyslí
nový účinný? A co ČR? Poskytla Číně finanční i materiální pomoc s tím, že to neohrozí
naše občany, ale dezinfekční gely, roušky a respimasky s nanovlákennou membránou
brněnské firmy Respilon inzerované v lékárnách Dr. Max nejsou, prý ani dva měsíce
nebudou, neboť vše jde do Číny, tak pravila lékárnice. Politické kecy jedna věc, praxe
jiná. Panika, nákupy, vyprodané obchody, vir udeřil už i u nás, přivlekli ho ze severní
Itálie, která epidemii nezvládla, neukáznění turisté a prázdninoví lyžaři. Varování MZV
a MZ před jízdou do zasažených oblastí nepomohlo, ať si teď nakažení platí léčení
sami, když měli na zájezdy. Navíc nám tu řádila chřipka, udeřila krvavá hantaviróza a
opět ptačí chřipka. Všechny slepice světa zalezte, herečka E. Holubová vás chce dostat
z klecí! Divokých prasat je zatím dost, jen je střílet. V Brně vystříkali tramvaje proti
bakteriím a kvasinkám, v Praze ozónovaly. Celý svět je zavirován: lidstvo, zvířectvo,
ptactvo, ovzduší, voda, počítačové sítě a nezachrání to ani Světové ekonomické fórum
v Davosu, konstatující prohlubování nerovnosti mezi lidmi, ani slib D. Trumpa vysadit
bilión stromů, čímž Kuberovu „ekošílenku“ G. Thunberg(ovou) neuklidnil.
Nevyzpytatelná příroda, zákeřné nemoci a vynalézaví zloději všeho druhu jsou před
námi vždycky o krok napřed.
Nový rok začal i eskalací napětí na Blízkém východě: Izrael, Palestina, Sýrie,
Irák, Írán. Po protestech v Nadžáfu, následovalo vypálení vchodu americké ambasády
v Bagdádu a zabití íránského generála K. Solejmáního, stojícího v čele snah vytlačit
Američany z Iráku, na letišti tamtéž. Spor mezi USA a Íránem vyvrcholil. Vlna odporu
islámského obyvatelstva hrozila odvetou, válkou a likvidací USA. D. Trump označil
generála za „zloducha“ a pohrozil Íránu odplatou. Panychida za mrtvého se zvrátila
v muslimské davové šílenství. Írán odstřeloval balistickými střelami základny v Íráku,
zranil pár Američanů a Chorvatsko, Kanada, Německo, Rumunsko, SR, Španělsko
stáhly z Iráku část vojáků, ČR jim dalo dovolenou. Po startu z teheránského letiště
spadl ukrajinský Boeing, 176 cestujících zahynulo. Cílený útok či omyl horlivého
střelce? Íránci mlžili, pak útok přiznali, výsledek: policií tvrdě potlačené demonstrace
proti establishmentu a ajatoláhu Chomejnímu, v parlamentu vypsána odměna na
Trumpovu hlavu, na americkou ambasádu v Bagdádu dopadli 3 rakety. Euroatlantická
civilizace, ovládaná postneokolonialismem, politickou korektností a naivním
mesianismem, má sebevražednou mánii vnucovat autoritářským asijským a africkým
režimům západní demokratické hodnoty (jaké dnes v politickém, ekonomickém a
duchovním marasmu jsou?).
Erdoganova turecká armáda operuje na severu Sýrie a zamířila i do Libye, v níž
od pádu M. Kaddáfího panuje chaos a maršál Ch. Haftar operující na východě Libye
proti oficiální vládě F. Sarrádže v Tripolisu příměří v Moskvě nepodepsal. Sám velký
„sultán“ Erdogan poslal Syřany a další emigranty do Řecka, úmluva neúmluva s
Merkel(ovou), chce domluvu s Ruskem. S. Kurz, předseda ÖVP a vítěz rakouských
voleb, sestavil po tříměsíčním jednání vládu se Zelenými, priority: stíhání islámského
extremismu a nebezpečných osob, ekologie, snížení daní, transparentnost v úřadech.
Kurz stihl i pražské setkání V4 v čele s A. Babišem: společný boj proti emigrantům
ano, jádro ne. Slovensko řešilo kauzu vraždy novináře J. Kuciaka a jeho přítelkyně,
vypovídali svědci, obžalovaní i pozůstalí. Pravoslavní oslavili Vánoce a Putinův
kalendář se zvířátky šel v Japonsku na dračku, Austrálie, ochlazená deštěm a
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povodněmi, hořela dál, Filipíny zamořil výbuch sopky a vulkanický popílek, v Bejrútu
to vřelo, proti protivládním demonstrantům zasáhla libanonská policie, v Afghánistánu
spadlo americké letadlo a politická a židovská elita se sešla na 5. světovém fóru o
holokaustu v Jeruzalémě: závěr „bijte“ antisemity. Teroristé řádili a zabíjeli dál, ač od
masakru v redakci časopisu Charlie Hebdo uběhlo 5 let, a premiér Babiš s V4 hájil její
finanční zájmy v EU, její nový rozpočet je problém.
Velká Británie řešila oslavami i protesty ukončený brexit a skandál s odchodem
Harryho a Meghan z náruče královské rodiny. Co si to dovolili? Z teplého hnízda se
neodchází. Královna Beth, hlava rodiny, po rokování nejvyšších v Sandringhamu
odchod povolila, vyvázala je z královských povinností, ze státní kasy nedostanou ani
vindru a nesmí užívat Royal ve značce Sussex Royal. Podpantoflák Harry už v Kanadě
lituje, co by však pro ženu, toužící dobýt Hollywood, neudělal. Už druhá Američanka
převálcovala britskou královskou rodinu. Premiér B. Johnson podrazil skotskou
premiérku N. Sturgeon(ovou), jejíž Skotská národní strana získala v parlamentu 48
křesel a zatrhl referendum o nezávislosti Skotska. Co návrh zákona o referendu
zakonzervovaný v českém parlamentu? Americký prezident D. Trump předložil mírový
plán pro Blízký východ: vedle Izraele s Jeruzalémem nezávislá Palestina s Abú Disem.
V reálu nereálné! Přednesl i řeč o stavu Unie, která je ve všech aspektech nej-, ustál
politický impeachment, válcuje demokraty a připravuje se k volbám za znovuzvolení
prezidentem USA. Předsedkyně EK U. von der Leyen(ová) měla problém, vyšlo
najevo, že zaměstnávala na špatně spravovaném ministerstvu obrany jako poradce své
lidi a zametla stopy v mobilech. Jak to asi vypadá na dalších ministerstvech, které
řídila? Proto ji Merkel(ová) uklidila do Bruselu. Její korunní princezna A. Kramp(ová)Karrenbauer(ová), předsedkyně CDU, pro volební neúspěchy strany končí. A bratři
Slováci volili, Směr odpískali, vyhrálo OľaNO I. Matoviče a už sestavuje vládu,
hledání konsensu bude náročné.¨
Po Augsburském míru (1555) platila zásada Cuius regio, eius religio („Čí země,
toho náboženství“), která je v principu platná dodnes. Imigranti a imigrantky, cizinci a
cizinky, kteří chtějí žít v ČR, se mají přizpůsobit zvyklostem země, respektovat české
zákonodárství a řídit se českými zákony, což platilo i v 12. stol. pro německé kolonisty
povolané do Čech Přemyslem Otakarem I. Pak by nechtěli „extrémisté“ (tj. vlastenci,
patrioti, národovci, nazývaní politiky populisté) útočit na mešity. Propagátory západní
rétoriky tzv. politické korektnosti patří zavřít do korekce, jejich kamuflování a
zatemňování pravého významu slov ohrožuje naši budoucnost. Je třeba se řídit
zdravým selským rozumem a nebýt tupým a bezhlavým stádem!
Závěrem několik římských moudrostí o přírodě a pravdě: 1. Vivere naturae
convenienter oportet („Je třeba žít ve shodě s přírodou“, Horatius, Listy 1, 10, 12); 2.
„Příroda musí činit právě to a to: ve prospěch vesmírného celku“ (Marcus Aurelius,
Hovory k sobě); 3. Sic est vulgus: ex veritate pauca, ex opinione multa aestimat
(„Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho“, Marcus
Tullius Cicero, Řeč na obranu Q. Roscia 29); 4. Veritas laborat nimis saepe,
extinguitur numquam („Pravda často velmi strádá, ale nikdy ji nelze zahubit“, Titus
Livius, Dějiny 22, 39, 19).
LCH
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