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Fejeton

Jednoho dne jsem se rozhodl napsat fejeton. A hned, a to mi věřte, jsem se svého rozhodnutí
zalekl. Mám rád fejetony. A mám rád fejetonisty.
Nedávno jsem četl knihu Dave Barryho a před tím knihu Ivana Krause, no a samozřejmě také
před časem fejetony Karla Čapka. A tak jsem si uvědomil, že to je dost velká konkurence.
V podstatě mi došlo, že těmto fejetonistům nemohu konkurovat vůbec. A tak jsem tužku,
respektive klávesnici odložil a rozhodl se jen konzumovat ty skvělé články. Jenže pak mne
napadlo, že když bych kladl na sebe takové nároky, tak nemůžu psát vůbec nic. Vše už bylo
napsáno. Já jsem autor detektivních povídek. Dokonce jedné knihy. Jak jsem si to mohl
dovolit. Vždyť přede mnou už napsali lepší věci Edgar Alan Poe, Ed Mc Bain, nebo Pavel
Frýbort a já to přesto zkusil. Možná, kdybych už nic nepsal, tak bych někoho i potěšil, ale
když mě to baví. A tak jsem našel pod stolkem tužku, no spíše jsem zase sedl ke klávesnici a
začal přemýšlet nad tématem, které bych rozvedl. Poté mě však myšlenky zavedly zase úplně
jinam. Přemýšlel jsem o svém psaní. Pokud bych své literární vzory jen uctíval a sám nic
nenapsal, asi bych tím literatuře nijak neuškodil, ale na druhou stranu, kdyby si to řekli oni,
aniž bych se s nimi chtěl srovnávat, byla by v literatuře docela velká díra. No ona by asi
nebyla, protože, kdyby nepsali, tak bychom nevěděli, jak skvělé myšlenky nám přinesli. Já
samozřejmě neříkám, že můj fejeton je přinese. Nicméně mám potřebu sdělovat své
myšlenky. Asi nějaká porucha, nebo co. Jenže jsem si uvědomil, že to je právě to, co mě
s těmi velikány spojuje. I oni totiž se chtěli jen podělit o své myšlenky.
Dave Barry, Ivan Kraus..., no dovolím si jmenovat..., nebo bych měl možná posvátně jeho
jméno nevyslovovat a říci jen, jeden z velikánů naší české literatury. No pro jistotu bude lepší
říci i Karel Čapek, ale i mnozí další se vlastně jen chtěli podělit o svůj názor s ostatními a tak
psali své fejetony. A tak jsem se rozhodl, neboť na počátku je stejná potřeba, zkusit to. Vždy´t
nejde o nic víc, než napsat svůj názor na nějakou, třeba i všední věc, která se dotýká tisíce lidí
a sdílet ho s ostatními. V dnešní době, kdy je sdílení čehokoli naprosto běžné, to zkouším
touto literární formou. A kolikrát člověk později zjistí, až když vysloví, nebo napíše svůj
názor, že je opravdu spousta lidí, kteří mají podobný úhel pohledu, jen ho dosud nevyslovili,
nebo nenapsali. Ale jsou kolikrát rádi, že to udělal někdo za ně.
A tak jsem se rozhodl to napsat, aby se mohl někdo připojit a říci, tak jako já mnohokrát: „
To je přesně to, co si myslím já“.
A tak to zkusím. Buď se to bude líbit, anebo ne. Nic horšího se stát nemůže. Ale doufám, že
se vždy najde někdo, kdo si řekne: „to je přesné. Ten chlap to vystihl…“
Alespoň v to doufám. Držte mi prosím palce, tak jako já je držím těm, kteří dočetli mé řádky
až sem. Děkuji.
úterý 7. únor 2012
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Vaření s jezevčíkem

O tom proč vařím zrovna s jezevčíkem a ještě něco navíc o životě s jezevčíky. Proč zrovna
s jezevčíkem? A proč ne? Samozřejmě by se mohlo jednat o vaření s jorkšírkem, pudlíkem,
vlčákem, nebo třeba s bernardýnem?
Rozdíl je hlavně v míře opatrnosti. Tak například, když se vám v kuchyni plete pod nohy
jorkšír, tak musíte dát velký pozor, abyste ho nezašlápli. A tak se vám může stát, když náhle
šlápnete na něco hebkého, měkkého a chlupatého, okamžitě nadskočíte, ztratíte rovnováhu a
ve snaze něčeho se zachytit, na sebe strhnete hrnec vroucí vody. Ještě před odjezdem do
nemocnice se však uklidňujete, že jste si nezašlápli svého miláčka, ale jen jeho plyšovou
hračku. Naopak, když vaříte s bernardýnem, tak se opařit prakticky nemůžete, protože se přes
bernardýna vůbec nedostanete k lince, ani ke sporáku. V případě, že máte jen kuchyňský kout,
tak ani do kuchyně. Ale já vařím s jezevčíkem. Ne, že by to byla podmínka, kdy se rozhodnu
vařit. To samozřejmě ne. Prostě máme doma jezevčíka. Respektive jezevčici.
V naší rodině máme jezevčíky snad od ne paměti. Nepamatuji si totiž, kdy to přesně bylo,
když jsme si pořídili prvního. Tedy první. Jmenovala se Bettynka. Byla zrzavá, dlouhosrstá,
zvědavá, všežravá a tvrdohlavá. To ostatně byly všechny, které jsme kdy měli a máme. Teď
bych se chtěl, kromě vaření věnovat hlavně Bessynce, která odešla do jezevčičího nebe
zhruba čtyřmi lety, čtyři dny před Vánoci a Nellynce, která přibyla do naší rodiny necelý
měsíc potom jako půlroční štěně, které bylo najednou ještě zvědavější. Také ona je zrzavá a
dlouhosrstá. Přesto každá z nich je úplně jiná. Zatímco Bessynka byla už taková hrdá dáma,
která moc nemusela cizí psí společnost a aniž by upozornila štěkáním, hned každému psovi
ukázala, že ona je ta, kdo se tu nebojí a tak jednou dokonce zahnala dogu jménem Aura.
Možná se jen Aura nechtěla zahazovat takovým malým vzteklým psem, ale Bessynaka tehdy
odcházela jako hrdý vítěz a se vztyčenou hlavou odkráčela domů. To Nellynka společnost
ostatních psů vyhledává a vítá s velkou důvěrou a radostí. To se jí ovšem občas i nevyplatí.
Nedávno jsme šli podél blízkého potoka a naproti nám v dálce se blíží dvojice se zlatým
retrívrem. Ani my, ani naše Nellynka, jsme nepředpokládali problémy a tak šli klidně dál a
Nelly k sobě nevolali a nechali ji jednat po svém. V té se nejprve probudil lovec. Zavětřila a
zalehla. Retrívr se stále blížil. Nelly se připravila do startovních bloků. Retrívr se ještě víc
přiblížil. Teď byla ta pravá chvíle vyrazit. Nellyna prudce vyběhla. V té chvíli, ale vyběhl i
retrívr. To Nella nečekala. Retrívr už byl téměř u ní a tak prudce odbočila a snažila se utéct.
Když zjistila, že jí přeci jen dohoní, začala hrozně kvičet a brečet jak malé dítě. Hrůzostrašný,
srdcervoucí a o holý život bojící se kvikot trval do chvíle, než jí retrívr doběhl a přistrčením

5

svým čumákem do jejího boku, ji uvedl do kroutícího pohybu tak, že udělala tři kotrmelce.
Retrívr byl spokojený a čekal na protiakci. Vůbec nechápal proč tuto jeho hru přerušuje jeho
páníček, když ho volá k sobě a proč ten mrňavej pes tak kvičel. Tomu také nerozuměl.
V každém případě celá hra byla zkažená a tak hrdě odkráčel, zatím co my se smáli naší
Nellynce, jak se nechala převézt. Ona zatím dělala jakoby nic a to, že se přišla k nám přitulit,
protože se ještě před chvílí bála, se snažila zakrýt tím, jak okamžitě začala provokovat ke hře
nás.
Tato příhoda mi připomněla, že ne vždy byla Bessynka ta hrdá, nikoho se nebojící a hrůzu
spouštějící dáma. Před lety jsme bydleli v pronajatém domku se zahradou v Libčicích nad
Vltavou. Dodnes na ta léta rádi vzpomínáme a to nejen proto, že tehdy našemu synovi byly tři
roky, a Bessynce byl tehdy rok. Ze zahrady nám často utíkala, aby se porozhlédla po okolí a
nasbírala zkušenosti, vysmívala se psům ze zahrad, odkud se utéci nedalo, a honila kočky,
které potkala. Mimo to jsme z jedné strany sousedili s fotbalovým hřištěm a z druhé strany
s restaurací. To byla velice výhodná a strategická poloha. A to nejen pro Bessynku, ale i pro
mě. A tak se stalo, že se jednou objevila uprostřed hospody a servírka Monika mi se smíchem
pověděla: „Á už si pro mne poslali, takže asi budeš platit, co?“. Jindy jsem zase seděl na
lavičce ve skromných ochozech vesnického hřiště, když naši chlapi hráli mistrovské utkání.
Když tu se náhle v prostoru šestnáctky, pro méně znalé fotbalu ve velkém vápně, pro ty ještě
méně znalejší, to je ten větší obdélník kolem branky, objevil hráč navíc. Nejen, že nebyl
registrovaný a navíc podstatně menší než ostatní, ale ještě štěkal na brankáře protivníka.
Všichni diváci se touto vsuvkou bavili, zatím co rozhodčí přemýšlel, jestli bude muset přerušit
utkání. Nikomu se nedařilo štěkajícího jezevčíka odchytit. Vůbec jsem si to v první chvíli
neuvědomil, než mi kamarád povídá: „není to náhodou vaše Bessyna?“ „No jo!“ uvědomil
jsem si a za potlesku a smíchu na otevřené scéně, jsem se odhodlal na hřiště, abych si vetřelce
odchytil a potrestal. Bessyna se v první chvíli zaradovala, jelikož právě mne hledala a teď
navíc nabyla přesvědčení o mém přijetí její výzvy k dovádění. Jenže pak zaregistrovala můj
naštvaný výraz a slyšela můj křik, i když trochu zanikal ve smíchu z laviček, jenž z každým
jejím úskokem sílil. Vycítila, že je hlavní hvězdou celého představení a tak udělala několik
koleček kolem mne a zalehla. Já byl vzteky bez sebe a rudý studem. Bessynka si mne jako
správný komediant ještě krásně vychutnala, když mne několikrát nechala přijít až k sobě a
když už, už jsem jí držel, tak zase odběhla. „Tak to ne,“ pomyslel jsem si a přísně, no …spíše
zoufale, na ni zařval: „koukej mazat domu!!!“ V tu chvíli pochopila, že je zle, ale ještě jedno
kolečko si neodpustila a pak zase dírou v plotě, kterou přiběhla, zmizela na zahradě a pro
jistotu zaběhla i do domu a na své místo. A na místě se pes trestat nesmí. Ještě v noci, když se
jí o tom zdálo tak poštěkávala a utíkala ze spaní. My jsme se museli s manželkou usmívat nad
tím, jak si spokojeně oddechovala. Ten den byla vítězem a zároveň jí lidi tleskali ve stoje a na
otevřené scéně. Ano ten potlesk patřil jí, ne mě.
Ne vždy však byla vítězem. I ona se dostala do podobné situace jako Nelly. Jednou večer,
když si zase vyrazila pod plotem na špacír, tak zapomněla na jednu důležitou skutečnost. Tou
dobou totiž chodili venčit své dvě feny dobrmanky, sousedi hospodští. Byl vlahý letní večer,
na nebi už byly hvězdy, když tmu prořízl zoufalý výkřik. Jakoby křičelo malé dítě.
Hrůzostrašný jekot bytosti, které jde o život. Další dlouhé, husí kůži nahánějící zaječení a pak
ticho. Hodně nás to tehdy vystrašilo. Stejně zděšen byl i otec kamaráda restauratéra, který
holky, jak dobrmankám říkali, venčil. Vyběhli jsme s manželkou ze stavení a snažili se oči
přizpůsobit tmě. V tu chvíli přiběhla Bessynka pokorně k nám. Ocas stažený strachy mezi
nohama a celý hřbet oslintaný. Nic víc jí nebylo. Holky dobrmanky jí totiž jen olízly, ale ta
hrůza, kterou vyprovokovala její fantazie, co všechno by jí mohly udělat, jí opravdu
vystrašila. Nutno přiznat, že jim to nikdy nezapomněla. Vždycky když šly ven, tak jim ze
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zahrady hlasitě nadávala. A nutno uznat, dala jim co proto. To si za rámeček určitě nedaly.
Ale jít si to s nimi vyřídit přímo, tváří v tvář...? Myslím, že si tehdy řekla: „za to mi ty holý
Nány černý, nestojí.“
Tak teď koukám, kde zůstalo to vaření, o kterém jsem původně chtěl psát? No nic. Tak třeba
příště…
čtvrtek 9. únor 2012
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Mráz je vlastně báječný, ne?

Náš pes s tématem nesouvisí, ale i on musí v
mrazu ven a pejskaři trpí také
Po krásném prosinci, kdy konečně po několika letech nebyla prakticky zima, omlouvám se
těm, kteří ji mají rádi, nakonec na horách byla, ne? Já ji nesnáším. Nicméně v lednu přišly
mrazy. A to opravdové. Jak už to tak chodí, prý přišly z Ruska. Oni tam na ně jsou zvyklí, ale
proč je sakra vyvážejí? Nakonec bylo to zadarmo, tak neremcejme.
Můj sen o zimě, kdy je plusových 20 stupňů, se asi hned tak nenaplní. Mou jedinou šancí je
snad jen globální oteplování. Jenže to jde pomalu a tak se takových zim zřejmě nedožiji. Hold
žiji v Čechách, tedy mírném pásmu, jak nás učili a ne na Floridě. Ale globální oteplování je
celkem dobré téma. O tom jindy.
Mrazy prostě přišly. Mě se na nich ale přeci jen něco zalíbilo. Ony mrazy, nás totiž velice
zrovnoprávňují a sbližují. Stírají rozdíly. Tedy ne úplně. Miliardář ve své vile a opilý
bezdomovec pod mostem si blíže nejsou. A to ani, když by se jednalo o opilého miliardáře.
Ale jinak jsme si na ulicích opravdu blíže. Vezměte si třeba ty situace na parkovištích. Tam
škrábou zamrzlá okna aut všichni bez rozdílu. Pobíhají okolo svých ocelových miláčků a
snaží se jim očistit okna, zatímco ta namrzají zevnitř, takže když doškrábou, sednou dovnitř a
čekají, až přes ně uvidí, aby mohli konečně vyrazit. Ale i za jízdy dochází k podobným
situacím, kdy jsme tak nějak na stejné lodi, aniž by záleželo na tom, kdo má jaké auto. To
takhle přijedete do ulice „V kopečku“, těch je opravdu spousta. Ulice má sklon 60 stupňů a
bojí se tam zajet i silničáři, kteří ji objíždějí o dva bloky vedle. Tam pak uvízne a zvolna se
klouže zpátky dolů jak nová audina, tak starý Favorit. Jen stará škoda 120 na letních gumách,
mající výhodu motoru vzadu, který jí právě zadek zatěžuje, se smýkavými pohyby vyškrábe
kolem vás vzhůru. Kdysi jsem jí měl a ona to fakt dokázala. Vám pak nezbývá vydat se, tak
jako silničáři o dva bloky vedle a tuto ulici objet jinudy. A nebo zaparkovat pod ní a dál jít
pěšky.
Nebo jiná situace. Stojíte před poštou a vidíte, jak se na zamrzlém chodníku zmítá
důchodkyně, v ruce držící peněženku, jelikož si před chvílí, celá šťastná vyzvedla důchod a
teď jí na zamrzlém chodníku ani hůl nepomohla zabránit potupnému pádu. A o pár metrů dál
si stejně nemotorně počíná vysoký štíhlý muž v obleku na míru a dlouhém plášti, když už, už
se blížil k zaparkovanému mercedesu. I jeho botky podkluzují a nohy se dostávají do
vzduchu. Ačkoliv právě uložil několik set tisíc na svůj účet, nebo co v té bance dělal, už se
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válí po chodníku stejně jako ta babička před poštou. No není to skvělé, jak je ten mráz vlastně
spravedlivý ke všem? Oba se válejí na zmrzlém chodníku a vy s nimi soucítíte, zatím co
zadržujete smích, ale už se těšíte, jak budete tuhle historku popisovat svým přátelům.
Anebo administrativní budovy a jejich zaměstnanci. Nevím sice, jak se může tolik
administrativních budov uživit a co v nich ti zaměstnanci vlastně dělají, ale většinou je člověk
vidí, jak postávají před budovou a kouří. Zřejmě v celé budově není místo, kde by jim byla
vyhrazena místnost pro kouření, nebo si zaměstnavatel myslí, že tím, že je vyžene na mráz je
jejich zlozvyku zbaví. Pokud to zaměstnavatelé nevědí, tak jim zdarma poradím. Tímto je
zlozvyku nezbavíte. Možná jich pár omarodí, ale rozhodně budou čelit mrazu dál a to bez
ohledu na to, jestli je to údržbář v montérkách, či úředník v kravatě. A opět máme smazány ty
tak zvané stavovské rozdíly. Mráz to opravdu dokáže. Ti dva se pak vrátí zpět do budovy a
opět zaujmou své pozice a zapomenou na své společné utrpení, ale jen do té doby, než je
přemůže chuť na další cigaretku a pak budou oba zase společně trpět na mrazu, jako
spolubojovníci.
A tak i když mráz nesnáším a zimu vůbec, tak vlastně sláva mu za to, jak nás dokáže občas
sblížit. A alespoň na chvíli jsme si všichni rovni. Není to báječné?
pátek 10. únor 2012
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Mládež se nám opíjí …

Ilustrační obrázek. Ale jinak celkem slušné pivo

Jednou za čas se z médií dozvíme šokující novinu. Tentokrát to byla zpráva o mládeži, která
se nám stále častěji opíjí. V televizi doplněná ilustračními, již několikrát použitými, záběry
strážníků, či policistů, dávající mladistvým dýchnout do alkoholtestru. Nutno říci, že tato
zpráva je z těch tzv. periodických. Objevuje se tedy vždy po nějakém čase znovu, aniž by se jí
někdo nějak věnoval. Napadá mne i výraz punkevní. Tak jako řeka Punkva, objeví se na
povrchu, aby se po chvíli zase ukryla a vynořila se později. Přitom teče klidně dál. Tak jako
dál mladiství holdují alkoholu a dospělí se rozčilují, jaká ta dnešní mládež je a jak to za jejich
mladých let bývalo jiné.
Vůbec nechci rozebírat, škodlivost alkoholu, ani to proč není dodržován zákon o podávání
alkoholu mladistvým a ani proč není dle tohoto platného zákona důsledněji vymáháno jeho
dodržování. Místo toho se však pokaždé několik poslanců, do té doby většinou neviditelných
hlásí, se stále nesmyslnějšími návrhy novými, které je alespoň na chviličku zviditelní, než
také tak jako ta Punkva zmizí i se svými navrhovateli. Ani o tom nechci psát. Mě to spíše
připomnělo všechno něco jiného.
Tak nějak jsem si vzpomněl, jak jsme kdysi ve svých sedmnácti obcházeli s kamarády
pražské restaurace a zkoušeli si objednat pivo. Někde jsme neuspěli, ale vždycky, při troše
snahy, bylo naše úsilí odměněno pěnivým mokem. Někde nám s pochopením dali jedno a
dost, jinde se tím prostě nezabývali. Někdy se nám to nepovedlo a pak jsme koupili pivo,
nebo láhev vína v samoobsluze. Nejlepší bylo čůčo, neboli ovocné víno za 8 korun. Tu jsme
pak vypili někde v parku, nebo dokonce na hřbitově.
Něco mi to prostě připomíná. A to se dělo před rokem 89. Rozhodně naše parta nebyla
sama. Dokonce mi můj táta mnohokrát vyprávěl, jak oni zase chodili na kofolu s rumem
v roce 68 a to bylo sedmnáct jemu. Nakonec i ve většině retro filmů mladí popíjejí. Já to
neschvaluji, jen nechci být větší pokrytec, abych nepřiznal, že jsme nebyli jiní.
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Ale nebylo to tehdy asi tak jednoduché jako dnes. Vím, že tehdejší veřejná bezpečnost, dnes
Policie, chodila do hospod a kontrolovala dodržování zákazu prodeje alkoholu mladistvým,
podnapilým a řidičům. Dokonce si pamatuji absurdní situaci. Naproti našemu domu byla
restaurace Na rychtě. Tam když se někdo opil opravdu pořádně. To znamená opravdu pod
obraz, tak ho výčepní převedl přes ulici. A to ne, že by byl takový dobrák a měl strach, aby
dotyčného hosta, něco nepřejelo. Důvod byl jiný. Kdyby totiž přišla hlídka a našla toho opilce
na druhé straně ulice, tvrdil by, že ten opilec není jeho. „Kdoví kde se opil. Já bych přece
podnapilému nenalil, ne?“ Mohl totiž dostat slušnou pokutu i za nalévání podnapilým. I když
jich byla plná hospoda.
I nám se jednou stalo, že jsme byli přistiženi. Se dvěma kamarády, jsme tehdy navštívili
bufet Metro na Národní třídě. Koupili si každý jedno pivko a postavili se ke stolku. Já měl
tehdy pořádnou žízeň a tak jsem pivo vypil celkem rychle a babka co tam poklízela, můj
půllitr odnesla. Kamarádi zrovna něco důležitého řešili, asi kam půjdeme potom a tak jen upili
a kecali, když v tom vešla do lokálu hlídka VB ( dnes policie) a povídají: „ ale copak to
vidíme. Jestlipak už vám bylo osmnáct? Tak občanské průkazy.“ Měl jsem tehdy štěstí, že
jsem pil tak rychle. Oba mí kamarádi dostali stovku pokuty. Peníze na ní jsme nakonec složili
dohromady. Ještěže já ji nedostal. To bychom na to neměli. Takže jsme pak už ani nikam
nešli. No a výčepní dostal pokutu pětistovku, což tehdy byla více než polovina platu. Nutno
říci, že nás výčepní vyprovodil velice nelichotivě a údajně, dle jeho vyjádření, jsme už neměli
zkoušet jeho výčep navštívit. Také jsme to ani nezkoušeli. Tedy u něj.
Nechci omlouvat ani obhajovat dnešní mládež holdující alkoholu. Ani to neschvaluji. Konec
konců dnes jsem také rodič a tak musím hájit zájmy rodičů. Jen nechci být pokrytcem, který
zapomíná na svá léta dospívání. Nakonec já na ně vzpomínám moc rád. Vy ne?

úterý 14.2.2012
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Zákon schválnosti
Některé zákony fungují, jiné už méně. Jsou zákony, které potřebují, aby na jejich dodržování
někdo dohlížel a jejich porušování a obcházení trestal. Jenže ty také musí někdo tvořit a již
jejich tvorbou omezit možnost tohoto jednání. Ne vždy se to daří a bohužel někdy to vypadá
jako záměr. Nicméně jak se stalo „dobrým“ zvykem, vždy je již při tvorbě nějakého zákona,
prakticky zároveň připravovaná i jeho vlastní novelizace. Pak se počká, přes varování
odborníků u veřejnosti, až nový zákon nebude fungovat a pak přijde ke slovu právě ta
novelizace, jejíž další novelizace se začne okamžitě připravovat.
Jsou zákony přírodní, fyzikální, či chcete-li Boží, které jsou víceméně dané. Nepodléhají
novelizacím a nepotřebují nikoho, aby na jejich dodržování dohlížel. A pak jsou tak zvané
zákony schválnosti. Nejde sice o prokázané zákony. Jejich fungování není přímo popsané a
prozkoumané, nicméně o to přesvědčivěji platí. Jsou snahy alespoň o jejich zmapování a
sepsání, většinou pod hlavičkou tzv. Murphyho zákony. Ale myslím, že ačkoli nemůžeme
prokázat jejich existenci, tak nás každodenně sami přesvědčují svou přítomností.
Ty nejznámější se často snaží i různí vědci vysvětlit měřitelnými hodnotami a vědeckými
metodami. Například krajíc padající namazanou stranou na podlahu. Jiné se samozřejmě dají
vysvětlit i prostou lidovou moudrostí. Třeba „tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu…“ Je
jasné, že se ucho utrhne, když se hodí nejméně. A tak vám trubka na vodu praskne třeba
v noci, když spíte, nebo když jste přes den v práci, aby unikající voda stačila vytopit co
nejvíce sousedů. Jasně, někdo může namítnout: „kdybyste vyměnil trubky dříve, nebo je
alespoň čas od času zkontroloval.“ Ano máte pravdu. Prasknout prostě musely. To je fyzika,
ale proč zrovna v noci? Proč na Silvestra? Proč když je všude zavřeno a nikdo ze známých,
kteří by vám mohli pomoci, neboť nejste zrovna kutil, nemá čas? To je už ten zmiňovaný
zákon schválnosti.
Na druhou stranu musím uznat, že existuje ještě něco, co není úplně prozkoumáno a popsáno.
Občas totiž, když jste už úplně zoufalí a na konci tunelu vidíte jen beznaděj, se stane něco, co
nikdo nečekal. V řeckých tragédiích to byl deux ex machine. Bůh z létajícího stroje, který
posunul děj, když se sám autor dostal do úzkých.
Sám jsem zažil loni takovou situaci. Jeli jsme na návštěvu za dcerou, která byla tou dobou
v lázních Klimkovice, což je u Ostravy. S autem jsem sice byl před cestou v servisu,
potřeboval jsem vyměnit ložisko a tak jsem to raději řešil před cestou 400km tam a 400 zpět.
Na výměnu výfuku, který už se také začínal hlásit, ale nedošlo. Jednak jsem musel plánované
opravy rozložit, dle rodinného budgetu a jednak jsem počítal s tím, že na tom ještě není tak
špatně. Prostě prioritou v tu chvíli bylo ložisko předního kola. Cestou jsem si pochvaloval
jeho výměnu. Měl jsem čekat, že žárlivé výfukové potrubí si to nenechá líbit. Ano, opět jsem
u fyziky. Ano, měl jsem to vyměnit, ale jezdím prakticky denně, tak proč mi část výfuku
upadla ve chvíli, kdy jsme s manželkou a dcerou vjížděli v neděli dopoledne do Ostravy?
Tedy nejdál od domova, ve městě, kde jsem byl tenkrát prakticky poprvé a kdy jsou všechny
servisy v širokém okolí zavřené?
Zatím co se tedy žena s dcerou šli občerstvit do nejmenovaného fast foodu, obvolával jsem
marně nejbližší opravny. Zkoušel asistenční službu, kde jsem se dozvěděl, že má pojistka je
mi v tomto případě k ničemu, protože mi auto nezavalil strom a jediné co mi mohou
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nabídnout, je odtah do nejbližšího, zavřeného, servisu, kde bych si počkal do následujícího
dne. Kromě ceny za naložení a odvezení auta, jsem tak v hlavě dával dohromady, cenu
ubytování a možnosti výběru dovolené v zaměstnání, kde jsem měl zítra ráno být. A tu přišla
ta zoufalá, ale spásná myšlenka. Když jsem šel manželce vysvětlit naší situaci, zahlédl jsem
dva mladé muže pojídající k svačince hamburgery, z nichž jeden byl oblečen v montérkách
s nápisem auto… a ještě něco. Zkusil jsem je oslovit s prosbou o pomoc, nebo alespoň radu.
Pražák v Ostravě. Dva nezaměnitelné přízvuky. Přesto jsem měl neuvěřitelné štěstí, neboť
jeden z nich vlastnil dílnu a druhý slíbil, alespoň dočasnou opravu. Dokonce se snažili
telefonem obvolávat známé, jestli by mi nesehnali celý nový díl. To se sice nepovedlo, ale
přesto mi výfuk alespoň zavařili a já v klidu dojel do Prahy. Dokonce cena byla stanovena na
to, kolik jim prý dám, tak zvaně na pivko. Celý šťastný jsem jim dal to, co by mne jinak stálo
jen naložení na odtahovou službu. Ještě jednou bych jim za jejich ochotu tímto rád poděkoval.
A tak možná ty zákony schválnosti fungují i proto, abychom poznali něco, co bychom jinak
nezažili. A já tehdy poznal, že i dva Ostraváci v nouzi pomůžou Pražákovi, i když má třeba na
zrcátku pověšený sparťanský dres. Jen to má jednu podmínku. I on se k nim musí chovat
slušně. To je totiž taky zákon. I když fyzikální. Zákon akce a reakce. Pokud se k někomu
chováte slušně, tak je možné, že vám to oplatí. Ale pozor platí to i opačně.
středa 15. únor 2012
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Konec front v Čechách?
Nikdy jsem neměl rád jakékoli vyřizování záležitostí spojených s čekáním. Vyzvednutí
nového občanského průkazu, kterému samozřejmě předcházelo vyřízení formalit s žádostí o
výměnu. Stejně tak výměna řidičského průkazu. Na to také nerad vzpomínám, když jsem
musel stát hodinu před otevírací dobou před jedinou budovou v Praze, kde bylo možné tento
akt učinit, abych byl alespoň zhruba stopadesátý na řadě. Ještě, že jsem si přivstal. To jsem
pak musel zopakovat asi za tři týdny, když jsem si ho šel vyzvednout.
No, ještě že byly zřízeny automaty na lístečky s čísly. To hned člověk ví, jaké má číslo. Ne, že
by mu to nějak pomohlo, ale může si tak zahrát takovou hru, která ho zabaví, než přijde na
řadu. Může totiž odhadovat, kdy na řadu skutečně přijde. Když si ke svému odhadu připočte,
dejme tomu třicet minut, může se i přibližně trefit. Jsou ale různé faktory, které musí
započítat. Velice důležitá je např. přestávka na oběd. Většinou přijde ve chvíli, kdy už, už se
blíží vaše číslo.
Někde se okénka zavírají průběžně, což je dobré, protože je stále naděje, že se rozsvítí vaše
číslo u okénka, kde úřednice ještě na pauzu neodešla, nebo se právě vrátila. V případě, že na
pauzu teprve čeká, je možné spatřovat u úřednice určitou nervozitu, která se může projevovat
například tím, že vám vrátí váš formulář k přepracování. Někdy je lepší si počkat, jelikož ty
co jsou už po pauze, jsou obvykle mnohem lépe naladěny.
Jinde, např. na registraci vozidel jsem zažil překvapení, když se z ničeho nic, zavřela všechna
okénka najednou. Samozřejmě. Byla to moje chyba. Při té, pro mne, nucené půlhodinové
pauze jsem to zjistil na ceduli s otvírací dobou umístěné na dveřích. Ano, vše bylo správně.
Na dveřích skutečně byla uvedena přestávka a tak se s tím nedalo nic dělat. Počkal jsem si a
dočkal se. No a navíc jak jsem již zmínil. Odpočaté úřednice jsou opravdu mnohem
vstřícnější. Údaj, který jsem opomněl v jedné kolonce vypsat, dokonce ta milá paní sama
doplnila. Dokonce mi poradila, co jsem tam měl napsat, abych to věděl pro příště. Nutno
přiznat, že než to budu zase potřebovat, neboť se neživím přehlašováním vozidel a tudíž, než
to budu zase potřebovat, tak to určitě zapomenu. Popravdě už teď nevím, co mi tam tehdy
chybělo. Navíc je možné, že budou už úplně jiné formuláře.
Také se mi stalo, že jsem přišel na úřad vybavený automatem na lístečky s čísly, ale nikdo u
okénka nebyl a tudíž jsem nesměle přistoupil rovnou k okénku, načež jsem byl vyzván, abych
si vzal lístek s pořadím. Zmáčkl jsem tedy příslušné tlačítko a vyjel mi lísteček. Při pohledu
na displej jsem se zaradoval. Bylo jasné, že musím akorát přijít na řadu. Věřím, že mnozí teď
očekávají, co se přihodilo. Mohlo totiž na displej vyskočit číslo jiné číselné řady, nebo se
okénko mohlo zavřít a obsluha jít na oběd, ale musím škodolibého čtenáře zklamat, neboť
jsem byl tehdy sám překvapen. Na displeji se skutečně objevilo mé číslo. Samozřejmě u
stejného okénka, ke kterému jsem před tím tak nesměle přistupoval. Věc byla tehdy vyřízena
za pár vteřin. Úžasné. Bohužel ojedinělé.
Trochu záludnější systém pořadových lístků vymysleli na poště. Tam hra na odhad nabírá
úplně jiný rozměr. Myslím, že autor této hry pro zákazníky, vymyslel skutečně důmyslné a
propracované záludnosti, tak aby ztížil možnost odhadnout, jak dlouho se zde zdržíte. Je zde
totiž na každou záležitost samostatná řada čísel. Přesto jednotlivé úřednice jakoby
přeskakovali z jedné řady na druhou. Člověk by si myslel, že tento systém je náhodný, ale já
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jsem přesvědčený, že se jedná opravdu o důmyslnou hru, která má za úkol se vyhýbat
vylosování čísla, které držím v ruce. Bohužel tento systém přeskakování opravdu velice
ztěžuje odhad, kdy přijdete na řadu a tak se bojíme kamkoli odběhnout, abychom
nepromeškali toužebně očekávaný okamžik, kdy se naše číslo objeví na displeji. Je to vždy
velká radost.
Tak vidíte, jak na nás myslí. Dříve jsme tupě stáli frontu a teď rozeseti po celé hale, či
místnosti, zvedáme oči k červeným číslům displeje s každým pípnutím. Mnohokrát se
přesvědčujeme, že číslo na displeji ještě stále není to naše, které se stále snažíme
zapamatovat. Přepočítáváme, kolik pořadí je ještě před námi a postupně přehodnocujeme náš
odhad, kdy na nás konečně dojde. A nakonec, když na nás konečně dojde, tak vlastně
prožíváme i pocit štěstí a malého vítězství i euforie. Není to vlastně báječné? Vždyť s každým
malým vítězstvím je náš život zase veselejší.
středa 15. únor 2012
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Jak bude zítra?

Jak bude zítra? Zítra bude hnusně. Jak by také mohlo být? Buď je nám moc zima, nebo moc
horko. Buď bude pršet, nebo mrznout, možná přijdou nesnesitelná vedra a možná budou padat
žížaly. Co já vím. Dnes je možné všechno.
Počasí je fenomén. Lidé se o něj zajímají, hovoří o něm a zejména, pokud není jak zavést
hovor, přichází na řadu právě počasí. „ To máme dneska vedro, co?“ „Jo, jo, a zítra má být
ještě větší pařák.“ A dialog je na světě. První ostych stranou a postupně můžeme přejít i na
jiná témata. Ale počasí je téma fakt vděčné. A lidé informace o něm opravdu vyhledávají a
hltají. Sledují zprávy v televizi. V posledních letech smrsknuté na několik minut,
moderované, zejména na komerčních stanicích, vysloužilými modelkami. Převážně se
dozvíme, jak bude ve Španělsku, pak že k nám směřuje nějaká fronta, která počasí u nás
ovlivní a pak velice stručně kolik stupňů bude zítra, pozítří a popozítří. To se opakuje
prakticky každý den, jen se vždy posunou data. Obrázky a údaje se prakticky nezměnily.
Osobně podezírám tvůrce předpovědí počasí z toho, že možná nevědí ani jak je dnes. Ale do
včerejšího počasí by se možná trefit mohli. Jenže třeba je to ani nezajímá. Důležité je
zatraktivnit reklamní čas před a po předpovědi.
O to více se počasí věnují v hlavních zprávách. Jakmile jsou vedra, pravděpodobně to jsou ta
největší vedra za posledních sto let. Nejspíš bude překonán rekord z roku 1896 a tak pro
nedostatek jiných zpráv, budeme tento pokus o rekord sledovat den co den, dokud se něco
nestane. Stejně tak, když přijde v zimě mráz. To je pak zase každým dnem ohrožen rekord
z roku 1901. Napadne-li sníh, je to kalamita, jakou naše země nepamatuje, přestože loni byl
sníh souvisle po čtyři měsíce a letos nevydržel ani měsíc. Lidé tím žijí a věří. Tak co?
Lidé věří a zajímají se to, jako o hlavní událost dne. V práci se baví o tom, kolik stupňů bylo u
nich, nebo kolik jim to ukazovalo v autě cestou do práce. Zároveň se předhánějí v hodnotách,
protože u nich byl větší mráz, nebo větší vedro, než kde jinde a to hlásily, že bude ještě hůř. A
ačkoli s tím nemohou vůbec nic udělat, tak je to hrozně trápí a sledují pozorně jakýkoli další
vývoj. Shromažďují informace s přesností na jeden stupeň, ačkoli zprávy jednotlivých stanic,
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či internetových serverů si s tím starost nedělají a rozdíly v předpovědích jsou i několik
stupňů. Buď chce být každý originální, nebo, jak by se řeklo ve škole, ani opisovat neumí.
Lidé vědí přesně, jak bude, ale přesto se ráno špatně obléknou, protože zase s takovým
mrazem, nebo horkem, nepočítali. Nemohou nastartovat auto, protože takový mráz teda
nečekali, anebo si nevzali deštník a přišli promoklí na kost, jelikož měly být přeháňky, ale
takový slejvák nikdo nepředpokládal.
Je snad nějaký recept jak na to? Není. Já osobně nemám rád zimu, ale nic s tím nemůžu dělat.
Pouze zimní období přetrpět a těšit se na rozkvetlé jaro. Mám rád teplo a tak i když jsou horka
na padnutí a pot člověku stéká po tváři, i když jde jen po ulici se psem, vždy si vzpomenu na
ty hnusný mrazy a to horké léto si pak mnohem více užívám.
Myslím si, že pokud s něčím nemůžu nic udělat a to s počasím opravdu nemůžu. Zkoušel
jsem ho i zaříkávat, ale nic se nestalo. Tak si ho užívám alespoň tehdy, kdy mi vyhovuje.
Když tomu tak není, pak ho musím přetrpět, ono nic jiného mi ani nezbývá a těšit se na lepší.
A tak ho prostě neřeším. Předpovědi nesleduji a žiji. Ono nějak bude. Ono totiž vždy nějak
bude. Ještě se totiž nikdy nestalo, že by nějak nebylo. No a jak bude zítra? Asi hnusně, ale
určitě nějak bude.
úterý 21. únor 2012
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Dotazník spokojenosti
Naše firma si nechala udělat nezávislý průzkum spokojenosti zaměstnanců a vyšly jsme jako
jeden z nejlepších zaměstnavatelů v republice, znělo v prohlášení jedné fiktivní firmy ve
stejně fiktivní republice, která byla součástí neméně fiktivní kontinentní unie. Stejně tak se
objevilo v tisku prohlášení významného obchodníka, který si zase zadal u jiné firmy průzkum
trhu a potvrdilo se mu, že je nejlepším obchodníkem. No a jedna vládní strana zase zjišťovala,
která z partají je ta nejlepší.
Otázky pro zaměstnance zněly:
„Hovořil s vámi v posledním týdnu váš vedoucí o vaší práci?“ Odpověděl jsem ano. Tento
týden mě totiž poslal do háje, když jsem říkal, že nové nařízení je nesmyslné a nedá se
realizovat.
Další otázka byla: „vyslechne váš nadřízený vaše návrhy?“ odpověděl jsem ano. Naposledy
mi řekl, že mám pravdu, ale bude to tak, jak bylo řečeno na poradě.
Další otázka: „Máte v práci podmínky k vaší práci?“ odpověděl jsem ano, jelikož, mám
kancelář, vzduch, světlo a počítač. Co bych si mohl přát víc. Dokonce jako luxus mám i
pracovní boty. Co jsem tedy mohl odpovědět?
V obchoďáku mě odchytly krásné dívky s deskami v rukou a položily mi pár otázek pro
zákazníka:
„Našel jste v našem obchodě i zboží, které jste původně nechtěl?“ Odpověděl jsem ano. Byla
to pravda. Takového zboží byla spousta, jen se nikdo nezeptal, jestli jsem sehnal to, co jsem
chtěl.
Další otázka byla, jestli jsem zaznamenal, že v tomto obchodě je zřízen úsek čerstvých
lahůdek? Musel jsem přiznat, že jsem si toho všiml. Také jsem si všiml, jak jim tam neseděli
cenovky, některé uzeniny vypadali velice unaveně a saláty oschle, ale na to se nikdo neptal.
„A zaznamenal jste náš nový rozšířený úsek textilu?“ Odpověď opět byla ano. I když
posmutnělá. Kvůli jejich novému úseku textilu, jsem dlouho nevěděl, jak se dál dostanu
k potravinám, které jsem šel koupit.
„Víte, že každý zákazník, který je na pokladně ve frontě pátý a výše má právo na papírovou
tašku zdarma?“ Ano. I toto jsem zaznamenal, neboť jsem držel v ruce papírovou tašku. Byl
jsem ve frontě desátý.
„Můžete potvrdit, že většina vašich odpovědí byla ano?“ Musel jsem po pravdě odpovědět, že
ano.
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Před obchoďákem jsem měl štěstí ještě na politický průzkum.
„Pokud byste volil jednu z vládních stran, byla by to AA, BB, nebo CC?“ Ale já bych nevolil
žádnou z vládních stran.
„Dobrá, tedy volil byste stranu BB, nebo stranu mimo vládní koalici?“ Mimo vládní koalici,
zněla má odpověď. „A pokud byste měl volit mezi stranou CC anebo mimo vládní koalici.
Opět mimo vládní koalici. Dobrá tedy nám zbývá strana AA. Děkujeme za váš názor.“ Už
jsem neříkal nic. Bylo mi jasné, že můj názor nikoho nezajímá.
Jistě každý pochopil, že se jednalo jen o vymyšlený příběh, který se v žádném případě
nemůže stát v dnešní době a v našem státě. Například mě ještě nikdo nikdy s žádným
průzkumem na ulici neoslovil. A pokud se někdo na něco ptal, zajímal ho můj názor. Tedy
alespoň na otázky, které mi s pečlivostí sobě vlastní připravil.

pátek 24. únor 2012
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Termín schůzky

„Ahoj, co se v pátek sejít? Dáme jedno. Pokecáme,“ začal můj telefonní hovor s kamarádem,
kterého jsem dlouho neviděl. „No jasně. To by bylo super,“ jeho reakce začala nadějně. Méně
nadějně už zněla jeho další věta: „Jenže tenhle pátek se mi moc nehodí. Možná příští týden, a
nebo možná ten další.“ Naprosto jsem to chápal. Také mám poměrně nabitý program a ten
příští týden by se mě také moc nehodil a tak jsme se domluvili, že si ještě brnknem a
doladíme konkrétní termín. Nesešli jsme se.
Kdo ten pocit nezná? Máte chuť si s někým pokecat, ale není možné se domluvit na termínu,
který by vyhovoval oběma. Samozřejmě, pokud by se mělo sejít více lidí, pak se problém
samozřejmě násobí. S jedním kamarádem jsme se domlouvali asi rok. Použili jsme různé
vymoženosti moderní doby, jako sms, e-mail i prostý telefonní hovor a odkládali schůzku na
možná, ještě uvidíme a dáme si vědět. Je to vůbec možné? Je. Buď to nevycházelo jemu, nebo
mě. Pak jsme to přestali řešit, až jsem se ozval zase po pár měsících, ale on odjížděl do
zahraničí. Shodli jsme se na schůzce, až se vrátí. Nesešli. Nakonec jsme přišli na způsob, jak
to vyřešit. Vyšli jsme z toho, že pracovní schůzky se většinou konají a to proto, jelikož je
pevně daný termín a ten máte v diáři a tak ho zahrnete do programu, když plánujete nějakou
další schůzku. No a tak jsme si zapsali termín naší schůzky do diáře. Opravdu si
s kamarádem, se kterým si chci zajít na pivo, plánuji termín schůzky? Ano opravdu se to
stalo. Věc byla vyřešena a my se... Nesešli. V rámci přehodnocování priorit byla totiž schůzka
s kamarádem v diáři přesunuta mezi prvními.
Po čase jsme si znovu volali a v rámci větší závaznosti a důležitosti naší schůzky, jsme
zapojili ještě další dva kamarády. My čtyři dohromady jsme se nesešli snad dvacet let.
Všichni jsme se na to těšili. Tentokrát už není možné, aby to nevyšlo. A taky to konečně
vyšlo. Zašli jsme na pivko a skvěle pokecali. Tedy jen s jedním z nich, dva s lítostí omluvili,
ale i tak to byl úspěch.
Ne vždycky to je ale tak špatné. Říká se, že nejlepší je neplánovat a jednat. Nedávno jsem si
potřeboval s někým jen tak popovídat. Jen tak jsem zkusil poslat sms jedné kamarádce a
nabídnout pokec. Odpověď přišla záhy. „Jo, ráda.“ To potěšilo. Tuhle příležitost jsem už
musel popadnout za pačesy a nepustit. Nabídl jsem termín a ona napsala kdy nemůže. Tím se
našel prostor pro to, kdy může a bylo dohodnuto. Strávili jsme příjemný večer a probrali
všechno možné co jen šlo probrat. Oba jsme pak odcházeli s dobrým pocitem. Někdy je dobré
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při plánování schůzky spíše vyloučit dny, kdy nemůžeme a pak už jen vybrat společného
jmenovatele. Tedy den, který můžeme. Někdy je nutné se na všechno ostatní vykašlat,
všechno zrušit a vsadit jen na tu schůzku s kamarádem, nebo kamarádkou. Kdo ví, kdy bude
zase nějaká další příležitost.
A tak mne napadá. Když je nejhůř, vytočte číslo někoho, koho jste hodně dlouho neviděli a
možná vás mile překvapí. A nebo ...? A nebo se ozve automat, který vám oznámí, že to číslo
máte uložené zbytečně, protože už neexistuje. Je také důležité ve všem hledat to pozitivní. Co
je pozitivního na tom, že máte uložené neexistující číslo a tak jediný kontakt na kámoše
vlastně už nemáte? No můžete ho vymazat a zvýšit tak aktuální paměť svého mobilu. No a
pak tam uložit číslo někoho, kdo s vámi rád zajde na pivko a pokec.
pátek 2. březen 2012
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Zabte bobra, zachráníte strom

Předem bych rád upozornil, že ačkoli jsem použil tento nadpis, já hlasuji pro bobry. Ale v
našem státě už to tak nějak chodí. Jen nejdříve nad příchodem bobrů, kteří v naší krajině
volně nežili snad sto let a tu se konečně vrací, nadšeně jásáme, máváme mávátky, fotíme si je
a natáčíme filmy o tom, jak ten šikovný bobřík umí stavět přehrady. To je ale šikulka. Jenže
pak náhodou někde bobři postaví hráz a voda zaplaví odlehlou pastoušku. Tu se náhle zvedne
varovný prst a začne se proti kampaň. Často mnohem razantnější, než bylo vítání. Zbraně
řinčí. Novináři se rozeběhnou do přírody a natáčejí pohromy, které bobři svým působením
způsobili. A už se jim hlásí zahrádkáři, lesníci a správci povodí a vyžadují po státě náhrady
škod za toho uličníka bobra, který svou bezohledností ničí ráz přírody. Náhle jako by bobr
nebyl součástí přírody. Navíc škody jím způsobené se vyčíslují v miliónech korun. Zase
chudák stát, který musí škody za bobra zaplatit. Navrhuji bobra zavřít a na nucené práce
s ním. Ať si to odpracuje.
No a co takoví vlci. Desítky let u nás nežili a jen pamětníci vzpomínali, když ještě potkali
volně žijícího vlka na Šumavě, nebo v Beskydech. Pak se jich k nám pár zatoulalo. A opět
nadšení nad tím, jak jsme v poslední době vyčistili přírodu, že se k nám vracejí druhy zvířat,
která tu léta nežila. Jenže vlci si neváží naší pohostinnosti a odmítají přejít na vegetariánskou
stravu. Pak dokonce i něco uloví. Nejdříve jsou zděšeni myslivci a lesníci. Ta strašná zpráva
opět obíhá média. Vlci vraždí ostatní zvířata. Hon na vlky začíná. Už nikdo nejásá nad jejich
návratem do volné přírody České republiky. Náhle jsou tu zrůdy. Připomeňme si pohádku o
Karkulce, nebo o kůzlátkách. Ne, vlci jsou nepoučitelní. A opět se sčítají miliónové škody.
Hlásí se chovatelé ovcí, slepic a kdoví čeho ještě. Na vlka se vypisují odměny. Bude-li mít
štěstí, tak půjde jen do vyhnanství, ale někteří možná budou zastřeleni na útěku. Možná pak
přehodnotí své rozhodnutí se vrátit do země svých předků.
Nedávno byla dcera se školou na přírodovědecké vycházce. Byli se podívat na hnízdění
kormoránů. Jaký zázrak, že vůbec přezimují u nás. Není to úžasné. Nějaké články o tom také
byly. Samozřejmě dokumentární filmy. Ale jen do doby, a shodou okolností jen pár dní po to,
co dcera připravovala o kormoránech referát, než se začali bouřit rybáři a požadovat
odškodnění za několik tun ryb, které jim kormoráni sežrali, aniž by se dovolili, ale hlavně
zaplatili. Zase létaly milióny korun. A opět se vymýšlelo jak na ně, na nezdvořáky. My jim tu
dovolíme zimovat a oni? No to si představte. Oni jedí ryby. No to je opravdu na pováženou.
To už je příště nepozveme. Možná až poletí na zimu k nám, nasadíme na hranice dravce, kteří
je zase odeženou. Jen si musí dravci dát pozor, aby se zloba neobrátila na ně. To kdyby
náhodou ulovili omylem holuba a ozval se chovatel, kterému zadávili dravci už tisíce a tisíce
holubů za několik miliónů korun.
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No a co když se v Beskydech objevil roztomilý medvídek. To bylo úžasu. Už se k nám vracejí
i medvědi. Naše příroda se vrací do starých dobrých kolejí. Jenže to ten méďa neměl dělat.
Kdyby byl seberoztomilejší. Měl si uvědomit, že bude chtít také něco jíst. Měl si vzít jídlo
sebou, když už jde na návštěvu. A pokud tady chtěl bydlet, měl nejdřív vyhledat sousedy a
laskavě se s nimi dohodnout na podmínkách, za jakých se tam může usadit. Možná měl chodit
žebrat do města, než aby se snažil uživit sám. Pak by se mu nic nestalo. A v zimě, pokud by
nespal, tak by ho určitě přišel i nějaký politik nakrmit, aby neumřel hlady a možná by mu i
postavili stan, aby nezmrzl. No jo, jenže on se chtěl postarat sám o sebe a tak ho stihl
spravedlivý trest. Aby někoho nenapadl, tak ho raději v sebeobraně zastřelili. Nevím tedy,
jestli medvědův útok trval a jestli se skutečně jednalo o nutnou obranu, ale to už nikdo neřešil.
Do zpráv najdeme jinou senzaci.
No, a když se zrovna nic neděje, tak začneme na Moravě lovit rysa. Ne rysa ne, to by bylo
málo atraktivní. Co třeba pumu. To je senzace. Americkou pumu. Televizní noviny nám
několik dní ukazují obrázky lesa na Moravě. Bez pumy. A pak obrázky pumy, aby všichni
věděli, jak vypadá. Pak několik historek o tom jak je nebezpečná. Po týdnech pátrání po pumě
se zjistí, že celá národní bezpečnost, která byla připravena zasáhnout proti nebezpečnému
kočkovitému predátorovi, se může uklidnit. Z pumy se vyklubal jen velký tlustý kocour.
Chudák ani netušil, co se na něj všechno chystá. No ale hlavně, že byla senzace.
A takhle to tu chodí. Vzpomínám si na film „Srdečný pozdrav ze zeměkoule“, kde Jiří Lábus
v roli zřízence v rezervaci říká: „dřív králíci žrali trávu, lišky žrali zajíce a medvědi…, ti
sežrali, na co přišli, ale teď už je tady pořádek,“ a kamera zabere frontu zajíců, lišek a
medvědů, jak s ešusem čekají ve frontě na oběd. Možná si někdo představuje, že taková
příroda by byla ideální a hlavně pod kontrolou. Možná by se mohli do přírody vysadit
plyšáci. Ty nic nesežerou a nezničí. Roztomilí jsou také. Jen mají takovou malinkou vadu.
Nejsou živí. No, ale nic nesežerou a nezničí, ne? Ale to snad ještě nějakou dobu nehrozí. Ono
i chránit přírodu se musí s rozumem. A tak držme palce zvířatům, ať to tu s námi ještě zkusí.
neděle 4. březen 2012
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Vozová hradba v supermarketu

Napětí stoupá. Zbraně řinčí. Hole v rukou se mohou stát nebezpečnými každou chvílí. Někdo
mne šťouchl loktem, jak se dral, přede mně. Možná chce být v první linii a nasadit tak holý
život i za ostatní. Náhle vidím, jak skupina bojovníků staví vozovou hradbu. Tady to bude
ještě husté. Rozhlížím se, jak se vyhnout hlavní řeži, když tu mě někdo zezadu vrazí vozíkem
do boku. Uskakuji stranou. Ten člověk totiž pospíchá k regálu, kde jsou slevy. Už je tam
skupinka lidí, která asi jen tak nepustí mezi sebe dalšího, ale vidím v jeho pohledu zarputilost
a odhodlání. Já se tohoto boje nehodlám účastnit. Nejsem srab, ale mám jinak nastavené
priority. Přeci jen mi je milejší můj život, než ušetřená dvoukoruna na párcích polepených tou
úžasnou samolepkou „sleva 10%“
Procházím většinou v supermarketech poměrně rychle, s jasně danými cíli nákupu. Alespoň
zhruba vím, co si chci koupit. Samozřejmě někdy koupím i to co jsem nechtěl, ale spíše než
sleva, mě zlákají moje vlastní chutě. Prostě něco vidím a říkám si: „to jsem dlouho neměl a
docela bych si to dal,“ a vložím do košíku a jedu dál. Nemám rád dlouhé procházení uličkami,
kde nic nechci. Když jsem se ženou, tak občas trpím v drogerii. Já bych tam byl pět minut.
Vezmu zubní pastu, kterou beru vždy, deodorant na který jsem zvyklý, případně gel na holení,
samozřejmě stejný, který mi doma dochází, a jdu. Vůbec nechápu na co tam ty ženy tak často
a dlouho koukají. A to moje žena dokonce nějaký čas pracovala v drogerii.
Taky se mi párkrát stalo, že jsem šel jen pro pár věcí a tak jsem si ani nebral košík. Proběhl
jsem, no spíše rychleji prošel, drogerií, nic mi doma totiž zrovna nedocházelo, a vydal se
přímo k regálu, ke kterému jsem chtěl. Když tu mě oslovila nějaká paní a povídá: „prosím
vás, kde máte těstoviny?“ Chtěl jsem jí říci, že doma ve skřínce v kuchyni. I když jsem si
nebyl úplně jistý. Manželku jsem neměl sebou a tak jsem se jí nemohl zeptat. Ona je totiž, tak
jako většina žen, přede mnou schovává, tak jako většinu věcí. Takže já se jí doma vždycky
zeptám. Pokud není doma, tak je musím najít sám. Ale zeptat se je jednodušší. Jenže já tu paní
pochopil. Ona mě měla za zaměstnance. Právě proto, že jsem se po obchodě pohyboval tak
rychle a neprohlížel vystavené zboží. To z jejího pohledu nebylo normální. Poradil jsem jí.
Neboť vím, kde v obchodě mají těstoviny. Přitom doma je hledám. Zajímavé. A vysvětlil
jsem té paní, že nejsem prodavač. Což mi stejně nevěřila, protože jsem věděl, kde mají ty
těstoviny. Ale možná si doma pochvalovala, jaký ochotný personál to v té samoobsluze mají.
Možná by mi měli něco zaplatit. Minimálně jednoho zákazníka jsem jim tak získal i pro další
nákup.
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Vrátím se ještě k té vozové hradbě. Všimli jste si někdy, jak důmyslně někteří postupují, aby
vám zabránili se přiblížit k regálu, který právě okupují? Vozík totiž postaví napříč uličkou,
takže se k nim nedostanete. A dokonce ani neprojdete „jejich“ uličkou. Někdy mě napadá, že
tam dochází i ke složité logistice a koordinaci. Po chvíli zjistíte, že celá jedna část obchodu
má přehrazené uličky tak šikovně, že se do nich nedostanete ani, když to objedete. To už není
vozová hradba, to už jsou barikády. I francouzští revolucionáři, či pražští povstalci by se
mohli učit. A když byste náhodou nějaký ten vozík odstrčili, abyste projeli tím svým, náhle se
z poza rohu vyřítí jiný obránce pevnosti a plnou silou vrazí svým vozíkem do toho vašeho.
Když nic jiného a vy přeci jen projedete, tak si to budete alespoň pamatovat!
Někdy jsou uličky zbytečně široké a tak je potřeba více vozíků k přehrazení cesty. Je
zajímavé, jak někteří mlčky, bez mrknutí oka spolupracují, jako správní agenti. Nikdo
nepozná, že by byli domluveni. A než se nadějete, je ulička přehrazena a neprodyšně
uzavřena. Někdy si ani nestačíte všimnout a váš vozík se nechtěně stane jedním ze základních
kamenů hradby. Nikdo mi nevymluví, že tyto akce jsou někde pečlivě připravovány a dlouho
a složitě plánovány. Nevím sice jaký je ten pravý cíl těchto akcí, ale určitě to má nějaký
smysl. Nicméně já se nechci pouštět do nějakých konspiračních teorií. Ještě by se mi příště
mohlo stát, že nejen dostanu vozíkem na pamětnou, ale mohl bych také jednou provždy
zmizet a už by o mně nikdy nikdo neslyšel. Raději už nebudu vyprávět o tom, čeho jsem si
ještě v tom supermarketu všiml, protože mi je život milý. Tak hodně štěstí při nákupu. A
dávejte na sebe pozor. Život je přece tak krásný!
pondělí 5. březen 2012
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Nejsou vejce – slepice stávkují

Porovnání pštrosího se slepičím vejcem.

Tak je to tady. Nejhorší předpovědi novinářů se vyplnily. Dalo to práci, ale podařilo se. Vejce
skutečně nejsou. Jak je to možné? Ze seriózního tisku se dozvídáme o tom, že vše způsobilo
nařízení EU, které stanovuje velikost klecí pro slepice v drůbežárnách. Nečetl jsem ho, ale
představuji si, že konečně někdo v Bruselu přišel na to, že by slepice měly mít více luxusu za
svou práci a rozhodl o nařízení, které bude pro příště v celé Evropě zajišťovat slepicím luxus,
jaký dosud neviděly. Evidentně na toto nařízení nebyla Evropa připravena, neboť všichni
počkali až vejde v platnost, aby hned druhý den mohli prohlásit: „sakra, ale my máme
všechny ty klece menší. Tak to fakt nevíme co teď s tím.“ Možná těm úředníkům v EU nikdo
neřekl, jak veliké ty klece jsou a tak si, jen tak od stolu řekli: "Jak asi jsou velké ty klece na
slepice?“ A druhý povídá: „No tak já slepici v životě neviděl, ale řekl bych, že může mít tak
asi půl metru, no a když roztáhne křídla, tak bude mít nejmíň metr rozpětí, ne?“ Ostatní jen
tak přikyvovali, protože ten mudrc byl z Německa a tam vědí všechno. Tak si tak
představovali kolik taková slepice potřebuje asi prostoru. No když snáší vejce, tak si sice
sedne, ale také potřebuje v mezičase nějaké uvolnění. Protáhnout si nohy, trochu si zatančit, a
nebo by jí mohla přijít navštívit přítelkyně. To už musí být ta klec tak velká, aby se do ní
pohodlně vešly i dvě slepice. Tak stolek se dvěma šálky kávy, malá televize, konferenční
stolek, malá kuchyňka a lednička. No prostě je potřeba zajistit těm slepicím, nebo jak se to
jmenuje, aby měli důstojné podmínky, ke své namáhavé práci. Tak ať jsou ty klece hezky
velké, ať do nich celý den svítí slunce a hraje hezká hudba.
Jak řekli, tak nařídili. Úředníci v celé Evropě to ani nečetli, jen třikrát zkopírovali a založili.
Kdy že to má začít platit? V Březnu 2012. Jo, tak to je čas. Dejte tam upomínku. No a
v březnu 2012 jim zapípala upomínka v počítači. Aha. To je to nařízení ohledně těch garsonek
pro slepice. Jo dejte vědět všem zemědělcům, že ode dneška platí, že každá, zdůrazňuji každá
jednotlivá slepice, zapojená do procesu snášení vajec, pro další prodej, musí mít klec velikosti
malého bytu. Pokud nebude mít odpovídající klec, není možné její vejce odebírat a prodávat.
A od zítřka posíláme kontroly, aby zjistili, jestli se někdo náhodou nesnaží prodat vejce od
slepice, která má jen malou klícku.
Zemědělci oněměli. Pak se trochu vzpamatovali a šli to říci slepicím. Ty jen kroutily hlavou.
Co si ale počnou s těmi vejci, která dál snášejí. Ony neumějí přestat. Co budou teď dělat.
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Jejich malé klícky se budou brzy plnit vejci, která nikdo nebude chtít. A to jen proto, že si ty
slepice v souladu s Evropskou normou nezajistily dostatečně velké klece. Ale vždyť ti
úředníci to s těmi slepicemi mysleli dobře. Chtěli pro ně přece větší luxus. Ať to stojí co to
stojí. No a slepice jsou bez práce. Jejich vejce se totiž tímto dnem stala nekvalitními a to jen
proto, že tento den začala platit ona vyhláška EU. Ještě včera to byla dobrá vejce za 2 koruny,
no a dnes? Ať si je ty slepice nechají. Když nemají dostatečně velké klece, tak přeci nemohou
snášet dobrá vejce. Kdo ví, jestli vůbec ještě nějaká snesou, až si uvědomí, jak by se jim to
snášelo v těch velkých klecích. Až těm slepicím dojde, jak byly dosud vykořisťované a samy
budou požadovat větší klece a vstoupí do stávky, dokud je mít nebudou. Pak teprve bude
šance, na nějaké kvalitnější vejce. No a až všichni zemědělci přestavějí drůbežárny na malá
sídliště, tak to budou potom vejce. Sice jich bude míň, protože zemědělci budou muset
zredukovat počty slepic, ale zato ta kvalita. Přímo Evropská. No sice bude jedno vejce stát tak
kolem deseti korun, ale ta kvalita. Ta kvalita.
Jen mám trochu strach, aby se ti úředníci v Bruselu nezačali zajímat o kvalitu bydlení nás
občanů a zaměstnanců. Aby každý z nás nemusel dle nařízení EU mít dům o deseti
místnostech. Protože jinak odvádí nekvalitní práci a o tu už v EU není zájem. Je až dojemné,
jak na nás ti úředníci myslí. Dobře jsem si to zvolili.
úterý 6. březen 2012
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Ať se propadne do země!
Občas se nám stane, že se neudržíme a zaklejeme: „ Ať se třeba propadnu do země, nebo
propadne do země...“ Samozřejmě, jedná se o ustálený slovní obrat a nikdo ho nebere až tak
vážně, i když mu to vlastně má přidat na vážnosti. Propadnutí se, či propadnutí označené věci
do země neočekáváme, nicméně někdy se tak přeci jen stane. Občas se stane, že se někdo,
nebo něco, opravdu propadne do země. Tak jako například dnes se v pražské čtvrti Michle,
propadl do země osobní vůz Škoda. Náhle se zem otevřela a osobní auto zahučelo do kráteru,
který se pod ním vytvořil a celý ho pohltil. Je zajímavé, že kráter byl té samé velikosti jako
auto, které do něj přesně pasovalo. A to jak na výšku, tak šířku. Ta velikost je na tom
nejzajímavější. Samozřejmě jsou zjišťovány příčiny této záležitosti a zatím se přivolaným
odborníkům jeví za nejpravděpodobnější podemletí vodou. Ale jak vysvětlí přesnou velikost
jámy? Trochu jsem pátral po dalších podobných případech. Našel jsem jich více. Je však
zajímavé, jak krátery, jenž pohltí osoby, budovy, či věci vlastně odpovídají, jakoby přesně
vyměřenému útoku. Jako kdyby se vždy mělo jednat právě o tu osobu, tu věc, nebo tu
zpropadenou budovu. Jde o prokletí? Útok z podsvětí? Nevím? Ale posuďte sami fakta.
Tak jak jsem již zmínil, dnes se propadlo celé osobní vozidlo v Praze Michli. Před dvěma
lety, konkrétně 25.5.2010 se přímo v centru Ostravy propadlo do země vozidlo hasičů. Tam
tedy zřejmě šlo jen o varování, nebo nepovedenou zkoušku, jelikož tam se propadlo jen
částečně. Naopak 16.6.2011 se v Kutné hoře octla pod zemí celá dodávka Tranzit.
Podobné jevy spatřovali jsme také v Pražské Stromovce. Tam se země propadla několikrát.
Sice se to zdůvodňovalo pracemi na tunelu Blanka, ten je sice také prokletý, ale stejně tak je
možné, že tam ještě oběti unikly. Podobně unikly i v Domažlicích, když letos 1.3.2012, se
nečekaně propadla dlažba pod dolní branou, vedoucí na Domažlické náměstí Míru.
V našem regionu zřejmě ještě nejsou tyto tajemné síly tak mocné a tak jsou jejich útoky jen
malé, ale nebylo tomu tak vždy. Na severu Moravy, u Opavy, tedy přesněji ve Slezsku, je
obec Strahovice. Polsky se jmenuje Strachowice. Tedy strach mají přímo v názvu. Pověst o
této obci vypráví, že tam kdysi býval tak zvaný Hodinový důl. A jednoho dne se tam propadl
do země celý místní zámek. Od té doby tam je prý slyšet tikot hodin. Je to určitě strašidelná
pověst a jak to bývá, určitě na ní něco bude. Jen mne zarazil ten Hodinový důl. Byl to důl na
hodiny? Nebo se v něm pracovalo jen hodinu? Třeba jeho majitelé požadovali delší pracovní
dobu, dělníci je prokleli a proto se zámek propadl do země? Je to možné.
Zajímavé a ještě hrůznější jsou však fakta ze zahraničí. Tak například v Německu se
1.listopadu 2010, u durynského města Schmalkaldenu propadla země také. Vytvořil se kráter
o šířce 40 metrů a hluboký bezmála 20 metrů. To už je slušná jáma. V té se ocitlo několik aut
a část garáží. Možná byly zpropadené. Zajímavé je i stanovisko přivolaných odborníků.
Příčina je totiž neznámá. Spíše prý by to čekali o 40km dále, kde jsou doly, ale tady?
Také z Kanady mám jeden ze zvláštních případů. Tam se zase 12.5.2010, nedaleko Montrealu
propadl do země celý rodinný dům. Jeho čtyři obyvatelé nepřežili. Jen jejich pes. Zřejmě psa
nikdo neproklel. Kráter měl délku 500 metrů. A důvod? Opět neznámý. Zemětřesení
v uvedené oblasti nebylo a ani jiné vlivy nebyly zaznamenány.
To například v Guatemale prý jsou na takové jevy už zvyklí. Nejsou tam totiž ojedinělé. Teď
marně vzpomínám, kde začínal horror „Stáhni mě do pekla“? Možná to nebyla Guatemala, ale
jiná latinsko americká země, ale nevadí. Tak v již zmíněné Guatemale se pod jednou ženou,
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respektive pod její postelí, dne 25.7.2011, utvořila průrva hluboká 13 metrů. Naštěstí široká
byla jen 80 cm, takže se ženě nic nestalo. Ale jak jsem zmínil, místní to až tak nepřekvapilo.
Rok před tím totiž, v roce 2010, se tam propadla celá křižovatka, která sebou stáhla i budovu
místní textilní továrny. Kráter byl prý 20 metrů široký a 30 metrů hluboký. Jak byla velká ta
zpropadená továrna agentury neuvádějí.
Takže propadání do země není nic neobvyklého. Možná je to v některých případech záhadné,
ale není to neobvyklé. Ve srovnáním se světovým měřítkem jsme sice měli i svá větší období,
jako byl zpropadený zámek Strachowice, ale dnes se máme od světa zase co učit. Naše
krátery, které sotva pojmou osobní vozidlo jsou se světem nesrovnatelné. Oproti kráterům
z Kanady, Německa, či Guatemaly, se u nás jedná spíše o větší důlky na kuličky. Na druhou
stranu, ale už máme i své vlastní záhadné krátery a máme své propadnuté do země. Jen mne
tak napadá, mít i na našem území takový kráter, jako v Guatemale. To by bylo. Sjeli by se
záhadologové z celého světa. Tiskem i televizemi by se šířili fotky a filmy, kde by byl kráter
zaznamenán. Všichni by si na mapě, no spíše na internetu, hledali, kdeže ta ČR vlastně je, aby
věděli, kde přímo uprostřed hlavního města se propadla do země celá budova. O naší zemi by
se zase vědělo a nám by se hned lépe žilo. Zejména pokud by tou zpropadenou budovou byla
budova ve Sněmovní ulici na Malé straně pražské. Pro upřesnění, aby se čert přeci jen
nespletl. Jedná se Parlament ČR a jeho osazenstvo.
Na závěr snad jen tolik. Až budete chtít říci: „ať se třeba propadnu, jestli lžu,“ nebo něco
podobného, raději zvažte, jestli jste tu větu nechtěli formulovat nějak bezpečněji. Člověk
nikdy neví.
pondělí 19. březen 2012
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Zachraňte prasátko – snězte ho

Nebojte se, nejedná se o filmové, roztomilé prasátko Babe, nebo prasátko z Medvídka Pú, jde
tu o skomírající chov typicky českého druhu, který, jak jsem se dozvěděl v pondělním vydání
Mladé fronty Dnes, je udržován v Přešticích na Plzeňsku. Jedná se o strakaté prasátko, které
se chová na Přešticku již od 19. století a tento chov prý přežil i válku, kdy měli údajně Němci
„dbát“ nejen na čistotu rasy člověka, ale i prasat a chtěli, aby se u nás chovalo jen Německé
světlé prase. Takové Nordické. Zřejmě prase s blond vlasy a modrýma očima. To se naštěstí
neujalo, protože nejenže smutně koukalo. No a zkuste zabít prase, které má blonďatou
šošolku a koulí na vás své pomněnkové oči. Na druhou stranu, jestli to prase mělo podobné
vlastnosti jako vybrané nordické typy pro SS, tak vás asi praštilo dřív, než došlo na něj. Jak
říkám, naštěstí naši čeští zemědělci uchovali chov strakáčů a zachovali tak různorodost a
pestrost. Jak je vidět, tak jako v řadě jiných odvětví, nadvláda EU pomáhá opět tomu, co se za
války Němcům nepovedlo. V rámci zemědělské politiky je levnější dovážet prasata
z Holandska a Dánska. Tam umějí vepře vykrmit za 4 měsíce. Tak, asi jim dávají nějaké
tablety, jaké používají kulturisti a tak jsou prasata brzy pěkně svalnatá a navíc úplně blbá.
Takovému praseti řeknete, kam má jít na porážku a ono jde. Zatím co naše strakaté prase
zbytečně moc přemýšlí. A tak se ptá proč a jak? A jestli je to nutné? Ale zároveň je plodné,
otužilé a odolné vůči nemocem i stresu. Tedy když potom jede na jatka, jede se vztyčenou
hlavou. Zároveň je dle vyjádření řezníků a kuchařů velice chutné, i když tučnější. Tučnější já
rád, i když doktor nerad, že já rád. Ale to je jiný příběh.
Právě těchto vlastností přeštického druhu by se mělo využít k propagaci, která, řekněme si to
otevřeně, je velice slabá. Článek v novinách je sice hezká věc, ale kdo o tomto druhu ví něco
více. Kdo ví, kde se dá jeho maso koupit? Hlavně, že se dozvíme u řezníka, že maso pochází
z jedince „CZ 7301 ES“ a bylo poraženo 14. 3. 2012. To jsou informace, po kterých vyloženě
toužím. Bez nich bych si na tom mase nepochutnal. Nechci samozřejmě, aby na každém
kousku masa byla přiložena fotografie s podpisem příslušného čuníka, ale pokud některé
řeznictví prodává maso z přeštického chovu, nebo z chovu tohoto českého druhu vepře, pak
by taková informace byla dobrá.
Ale nejlepší by byla reklama formou filmu, nebo večerníčku. Když tak bych byl ochoten
podílet se na scénáři. A to klidně i jen za výslužku ze zabíjačky. Představuji si, jak by takové
strakaté prasátko, které bojovalo už za války s nordickými světláky o čemž mu vyprávěl jeho
dědeček, se jednoho dne, vydá do světa, aby našlo inteligentního řezníka, který pochopí, jak je
takový čuník užitečný a už nechce jiného. Cestou samozřejmě potkává různá zvířátka a
překonává různé nástrahy, ve kterých dokazuje svoji odolnost a inteligenci. Je pravda, že by
to byla spíše taková cimrmanovská pohádka, neboť nakonec by čuník skončil na talíři, ale
musíme dětem vysvětlit, že on byl vlastně rád, protože to bylo to jeho pravé poslání, za
kterým se celý život plahočil. Navíc jeho oběť nebyla marná, protože každý snědený jedinec
pomáhá celému rodu. Happyend by byly spokojené tváře lidí, kteří by se hostiny účastnili a
kteří by vychvalovali pečeni z toho našeho strakatého prasátka, jaké se žádná jiná v Evropě,
ba ani na světě nevyrovná. A také šťastná strakatá selátka, jejichž chov nebyl zrušen.
Závěr článku v byznys speciálu MF Dnes od autorky Kateřiny Koubové obsahoval heslo,
které mne zaujalo a kvůli kterému jsem se rozhodl napsat tento fejeton. Totiž, že můžeme
zachránit chov těchto prasat tím, že je budeme jíst. K této myšlence bych se já hrozně rád
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připojil. A proto vyzývám: „jezme je, ať je zachráníme. Ona budou ráda a my šťastní, jelikož
se nám podařilo zachránit další druh před vyhynutím. A navíc jsme si u toho pochutnali.
úterý 27. březen 2012
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Vědci opíjeli potkany

Toto samozřejmě není potkan, ale naše činčila,
i když kdo ví, jak se cítili ti potkani, když je opili

Vědci opíjeli potkany, aby zjistili, proč máme kocovinu. Tak zněl nadpis článku, který jsem
našel na iDnes v sekci Technet.cz a který popisoval výzkum neurologa Michaela Oshinsky
z univerzity Thomase Jeffersona ve Filadelfii. Samozřejmě se jednalo o velice bohulibou
činnost, která zaslouží uznání. Ono opíjet hlodavce, to není jen tak. Já bych to dělat nechtěl
Zažil jsem opíjení kamarádů, kolegů, či přátel, na kterém jsme se podíleli, i když dnes si
nevybavuji, kdo koho tehdy opíjel, ale myslím, že se nám to povedlo všem, jen jsme v tom
zmatku ráno zapomněli na výzkum. Také nejsme vědci a nejsme za to placeni. Vlastně jsme si
to museli platit sami. Nicméně jsme nepropadli beznaději při neúspěšných pokusech a vědomi
si toho, že každý neúspěch nás posouvá dál, jsme po čase zahájili další pokus. Podařilo se
nám projít fází veselosti, opilosti i kocoviny. Nutno přiznat, jejich průvodní jevy jsme schopni
rozpoznat, ale odborný důvod kocoviny jsme nezjistili. I když nejsme vědci, tak jsme nejspíše
sázeli na přemíru alkoholu a vhledem k tomu, že jsme měli žízeň jako trám, tak snad spojenou
s dehydratací. Ale jak jsem napsal, nejsme vědci. Na druhou stranu, my jsme pokus prováděli
statečně sami na sobě. Jednak nám bylo líto zvířat a tak jsme potom mohli hrdě prohlásit, že
náš alkohol nebyl testován na zvířatech, no a pak jsme také žádné k dispozici neměli.
Říkal jsem si, jak asi probíhala pijatika s potkany na Filadelfské univerzitě. Třeba některý
potkan není zvyklý a tak začal být protivný už po pár kapkách špiritusu. Ostatní ho posílali do
háje, ať se uklidní a raději se s nimi napije na zdraví. A tak si dal říct. Jenže to neměl dělat. Po
dalších porcích alkoholu se mu zvedl žaludek a potupně vrhnul. Pak raději zalezl do kouta a
tam po chvíli usnul. Mezi ostatními teprve začínala zábava. Jo, kdyby jim profesor dovolil i
potkanice, to by bylo. To už by se asi neudrželi a začali se před ní předvádět a zkoušet který
z nich bude mít dneska štěstí, že s ní odejde. No jenže byli v teráriu, takže nemohli odejít a
navíc potkaní slečny byly oddělené a tak se pánská jízda rozjížděla bez nich. Nikde v článku
není, jestli se zmíněný neurolog přidal a popíjel s potkany, ale kdyby se k nim přidal, věřím,
že by došel do fáze, kdy si mohl s potkany popovídat a zeptat se jich jak jim je přímo. Hádám,
že se ale snažil přistupovat k experimentu přísně vědecky a tak sám abstinoval a jen suše
pozoroval a zapisoval. Možná potkanům připadal jako nějaký estébák, který sedí v koutě,
naslouchá a dělá si poznámky, které pak použije proti nim. Také se tak stalo. Podrobnosti o
jejich dýchánku totiž roztroubil do celého světa. Navíc ráno, když je bolela hlava, jim ten
debil ještě svítil do očí a píchal je do obličeje, aby se o jejich bolesti přesvědčil. Divil se pak,
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jak na to podrážděně reagují. Ať si sám zkusí se ožrat a pak se píchá do ksichtu, jestli mu to
bude příjemné. Naštěstí jim dal kofein, i když kafíčko by zřejmě bodlo spíš, a ten jim celkem
pomohl. Naštěstí během chlastačky pili i dost tekutin, takže nebyli dehydratovaní. Ale
v každém případě si potkani příště raději udělají mejdan bez toho suchara vědce.
Výsledek experimentu byl, že naši kocovinu nejspíše způsobuje acetát, který vzniká v těle
dalším zpracováním acetaldehydu. Já osobně jsem rád, že to vím. Sice mi to nijak nepomůže,
ani si to ani nezapamatuji a co je nejhorší, pokud se někdy opiju, zřejmě se mi nepodaří se
vyhnout tak zvané kocovině. Jediné co se dá poradit, je nemíchat, jíst a pít tekutiny. No a
možná také neopíjet potkany, nebo nepít s potkany. A co je nejdůležitější, když už pít, tak
s dobrou náladou. Pak se i ta kocovina lépe snáší.
úterý 27. březen 2012
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Netopýří chřipka

V uplynulém týdnu naší rodinu přepadla jakási nemoc. Možná to byla chřipka, možná jen
nachlazení. Podle obvodních lékařů to nejspíše byla jen nějaká viróza. Pro ně je totiž všechno
viróza. Pokud taková viróza trvá i další týden, pak se jistí většinou odběrem krve, ze kterého
zjistí zánět. Nejspíše horních cest dýchacích. Pak nasadí antibiotika. V takovém případě si
říkám, jestli nemohla léčba už týden trvat, ale já nejsem obvodní lékař. Oni zase tvrdí, že
antibiotika mají přijít na řadu až v tom nejzazším případě. Prý aby si tělo nezvyklo a tak.
Nevím, nám je v dětství dali a nemarodili jsme tak často, jako dnešní děti. Taky je pravda, že
mě nechali doma až ve chvíli, kdy jsem měl vysoké teploty. Nějaké nachlazení se neřešilo. A
kupodivu jsem celkem dobře přežil. Pamatuji si, když jednoho spolužáka napomínal učitel, ať
si nechá ten provokativní tuberácký kašel. Tuberu naštěstí ten spolužák neměl, ale nachlazený
byl řádně.
Jak už vím, tak chřipka není jen jedna. Je jí plno druhů. Proti některým existuje očkování,
které vás však neochrání, jestliže dostanete zrovna tu nepravou, nebo nějak zmutovanou, která
se na vaše očkování vytahuje a když ho přepere, tak se mu vysmívá a vám to dává najevo o
hodně těžším průběhem nemoci. To vás pak ještě týdny bolí svaly a klouby, abyste si
pamatoval, že se příště nemáte bránit, jinak toho budete litovat.
Chřipky jsou prý velice družné a rády se kříží napříč rasami. To taková člověčí chřipka potká,
z Asie přicestovavší kolegyni, chřipku kuřecí a hned v ní najde zalíbení a přivedou na svět
nový silnější druh. Jindy zase potká chřipku prasečí a zkusí to s ní. Jak se později, když už
byly vyhozeny milióny za vakcínu proti ní, zjistilo, tak takto vzniklý vir byl nakonec mnohem
slabší, než jeho rodiče. Nicméně o to většího bubáka se z ní podařilo udělat.
Teď, jak jsem zjistil z iDnes v jednom článku, konečně, opravdu už konečně…, vím, že na to
čekali celé generace lidí, a až my jsme se dočkali. Ale je to tady. Konečně američtí vědci
objevili důkazy o existenci „netopýří“ chřipky. Tak a je to tady. Ti vědci museli během let
2009 až 2010 zkoumat v Guatemale na 300 netopýrů, aby se jim podařil tak skvělý vědecký
kousek. A za to jim samozřejmě patří náš dík.
Když si to představíte, jak skupina vědců, vyslaná na dva roky do Guatemaly obcházela jednu
netopýří rodinu za druhou a všude se vyptávala, jestli některý z nich nemá chřipku? Netopýři
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v této středoamerické zemi, jen nechápavě kroutili hlavami a vědci tápali. Plahočili se k další
jeskyni, kterou obývala jiná rozvětvená rodina netopýrů, až narazili, po dvou letech úporného
hledání na rodinu, která se necítila nejlépe. Byli celí zesláblí, v krku je bolelo, teploty je
trápily, svaly, křídla i klouby bolely a tu vědcům svitla jiskřička naděje. Ano byli jí na stopě.
Ještě bylo nutné udělat několik testů, ale po těchto procedurách už mohli vzkřiknout
„Heuréka!“ „Netopýří“ chřipka byla prokázána. A to se ještě od nejstaršího z rodu netopýrů
dozvěděli, že v jejich rodině se tím nakazili už před staletími. Trochu jim kazilo radost, když
jim netopýři vyprávěli, jak tu před pěti lety byli nějací vědci, kteří prý „gavarili“ a stále říkali:
„Nu što?.“ Jak ale zjistili, tak tito ruští kolegové nepředložili o tomto objevu žádné důkazy. A
tak bude prvenství připsáno jim, expertům z amerického střediska pro kontrolu a prevenci
nemocí (CDC). Hned o tom napsali do časopisu Proceedings of the National Academy of
Sciences, neboli Sborníku Národní akademie věd, čímž si své vítězství pojistili. A už se těšili,
jak se vrátí do USA a získaný virus zkusí zkřížit s virem člověčí chřipky, případně prasečí,
kuřecí, a dalších. Když se budou hodně snažit, třeba se jim povede mutace, na kterou ještě
nemáme vakcínu, a bude zle. Nebo zároveň vyrobí i vakcíny a naše ministerstvo zdravotnictví
rychle nakoupí milióny dávek, i když je nebudou chtít ani lékaři, ani pacienti. Anebo ho jen
uloží do virové databáze, jako hrozbu příštím generacím a vrhnou se na další neméně důležitý
úkol.
Nejdůležitější je, že u nás doma už nemoc, ať už to bylo cokoli, ustupuje. Stačily na to
hektolitry čaje, citróny, med a zbytek vyležet a prostě to nechat odeznít. Ono taky nic jiného
s tím dělat nešlo. V každém případě to netopýří chřipka asi nebyla. Kde by se tu taky vzala,
že? No, i když mě trochu bolí křídla. A když visím hlavou dolů a chci spát, tak mě taky fakt
všechno bolí. Ale ono to nic nebude. Člověk si zvykne na všechno, ne? Tak na zdraví.
středa 28. březen 2012
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Rajská způsobuje globální oteplování
Vědci zjistili, na základě mezinárodního výzkumu, na kterém se podíleli i odborníci
z Jihočeské univerzity, že rajská omáčka je mezi jídly největším znečišťovatelem ovzduší.
Dle tohoto výzkumu při výrobě rajské s knedlíkem a hovězím masem vzniká údajně dvakrát
více skleníkových plynů než při přípravě řízku s bramborem, nebo dokonce sedmkrát více než
kuřecího s rýží. Jak jsem se dočetl na iDnes, kde byl článek o tomto výzkumu publikován,
hlavní důvod je právě v tom mase. Nejedná se totiž vůbec o tu omáčku, ale o hovězí, protože
krávy uvolňují do ovzduší během trávení skleníkový plyn metan. Na druhou stranu spásají
trávu a ta zase uvolňuje jiný skleníkový plyn, oxid uhličitý, čímž vlastně vyruší svou
„škodlivost,“….. a tak dále… bla, bla, bla.
Už to, že se vědci zabývají tím, které jídlo tak zvaně nejvíce škodí životnímu prostředí, je
samo o sobě komické. Vynaložené peníze, které jsou sice z 90% z prostředků EU, ovšem ve
výši jednoho miliónu korun, jsou určitě „dobře investované,“ neboť takovýto výzkum může
zajisté lidstvo posunout velký krok kupředu. Proč asi EU na takový projekt dává peníze?
Spíše mám obavu, aby tento výzkum neměl jiný cíl. Totiž až komise EU vyhodnotí výsledky
tohoto vědeckého počinu, mám strach, že přijde s nějakým „výborným“ nápadem, jako třeba
ekologickou daň na rajskou omáčku.
Co nám to ta rajská dělá? Takhle zatěžovat životní prostředí? Není to nakonec právě ta rajská,
která nám způsobuje globální oteplování? No jo. Je to ona a jí podobné. Také svíčková,
španělští ptáčci, roštěná, biftek… No našlo by se jich dost a dost. A na všechny teď dáme daň
jako prase, tedy jako krávu a bude hned na světě lépe. Ekologové jásají. Další možnost a
vědecky podložený důvod, jak lidem omezovat život.
Co tedy dělat? Samozřejmě nám někteří ekologové budou navrhovat snížit produkci hovězího
masa, s čímž tedy rozhodně nesouhlasím. Zamyslel jsem se nad tím, jestliže na jeden
kilogram hovězího je počítáno 12 kilogramů zmíněného plynu a zhruba čtvrtinu, tedy 3kg
plynu, na jeden kilogram kuřecího, jestli náhodou nejsou pro ovzduší škodlivější kuřata. Není
jich náhodou mnohonásobně více než krav? Nemám podklady k tomu, abych to spočítal, ale
určitě bych kuřata nepodceňoval.
Není bez zajímavosti, že nejvíce těchto plynů vyprodukují býložravci. To mě přivádí na
myšlenku, jestli není zdravější a k přírodě šetrnější se živit masem. Nedávno se objevil článek
o vegetariánovi, který si po letech dal zase maso, a bylo mu hned lépe. Údajně po pár týdnech,
kdy začal opět jíst maso, ho začaly opouštět i některé zdravotní problémy. Docela tomu
věřím. Myslím si, že bychom se neměli snažit bojovat proti zákonům přírody. Snažit se ze
všežravce, nebo masožravce dělat býložravce je nesmysl. V přírodě nebyl zaznamenán případ,
kdy by třeba lev přešel z masité stravy na bylinky. Asi by totiž pošel. Pokud by nějaký čtenář
věděl o takovém případu, tak budu rád, když mi pošle odkaz, ale já o ničem takovém nevím.
Tak tedy ještě jednou. Co s tím? Já si myslím, že nejlepší bude, když nedáme na vědecký
výzkum a s chutí si dáme rajskou, svíčkovou, ptáčky, nebo biftek. Navíc, když tu krávu
sníme, tak prospějeme životnímu prostředí. Takže jezme hovězí, ale i vepřové a kuřecí a jiné
maso, pomáháme tím planetě.
pondělí 2. duben 2012 06:06
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Teplotní rekord opět padl

Podle informací z rádia, televize i internetových verzí tisku, jsme se dozvěděli neuvěřitelnou
zprávu. V pátek 27. 4. 2012 totiž padl teplotní rekord za posledních 212 let, tedy z roku 1800.
Pro upřesnění dle informace z webu Českého meteorologického ústavu je zápis v Klementinu
pro den 27. 4. v hodnotě + 27,9 ˚C. Nevím, jestli se máme radovat, nebo děsit. Zda je vhodné
tento fakt oslavit, nebo začít kopat podzemní kryt, protože nám byl znovu připomenut blížící
se konec světa. Příznivci teorie globálního oteplování zdvihají varovně prst a říkají: „vidíte?
A vy jste nám nevěřili.“ Odpůrci poukazují na teplotní cykly v historii Země a argumentují
tím, že se podobné jevy v minulosti už staly. Mimochodem v únoru padaly opačné teplotní
rekordy. To byly největší mrazy za posledních x let.
Největší argument v tomto směru je, dle mého, právě zmiňovaný rok 1800, kdy byla stejná
hodnota teploty vzduchu, jako v pátek. Těžko říci, jak to vnímali tehdy na přelomu 18. a 19.
století naši předci. Zřejmě to vzali jako fakt. Zapsali to do kroniky a víc se tím nezabývali.
Pochybuji, že se tehdy Prahou a během několika dnů a týdnů i zbytkem českého království,
respektive rakousko-uherskou říší nesla zpráva o tom, jak v pražském Klementinu
zaznamenali teplotní rekord. Úplně to vidím. Po několikerém přeměření teploty byl odeslán
rychlý posel na Pražský hrad, aby tuto zprávu sdělil místodržícímu. V kanceláři
místodržitelství začal zmatek. Je ta zpráva dobrá, nebo špatná? Byli svoláni nejpřednější
šlechtici země, aby se poradili, jak tuto zprávu podat císaři. Jak na to bude reagovat? To už
informace o teplotě letěla Prahou. Na tržištích se nemluvilo o ničem jiném. V hostincích měst
pražských to vřelo. Mezi lidmi se začaly objevovat nejprve letáky, pak i oficiální noviny. Ve
vlasteneckých kruzích si o tom povídali v salóncích, kde se scházeli intelektuálové té doby.
Policejní ředitel začínal mít obavu, aby se vše nepřetavilo v národní povstání. Ta informace
otřásla celým mocnářstvím. Samozřejmě je to fikce. Na povstání si museli ještě nějakou dobu
počkat. Celých 48 let. Mimochodem to byl poměrně chladný rok. Tedy co se teplot týče. Je
zajímavé, že revoluční roky jsou obvykle spíše teplotně chladné. Jako by příroda byla chladná
k našemu konání. „Jen si blbci dělejte, co chcete, stejně bude po mém.“ Mnoho lidí jí stále
nechce věřit, ale ona nám to ještě dokáže.
Možná to naši předci ani nebrali jako nějak významné, protože pro ně byl předchozí rekord
možná jen pár let starý. V každém případě je zajímavé, že je zapsán také nejnižší teplota
zaznamenaná ke stejnému dni a to z roku 1888 a to -1,1 ˚C. Nevím, jestli na konci 19. století

37

přemýšleli naopak o globálním ochlazování, ale prostě to zapsali. Dle mého názoru se tolik
zase nedivili. Ještě pro zajímavost k těm teplotním výkyvům. Dne 29. 4. 1814, tedy o
pouhých 14 let a dva dny později po teplotním rekordu, který padl až letos, byla naměřená
hodnota, jen 0,3 ˚C. To je slušný rozdíl.
Je fakt, že naměřené hodnoty, které se v Klementinu zapisují, od roku 1775 jsou zajímavé a
mají jistě hodnotu pro meteorology i pro historiky, ale vyvozovat z dnešních výkyvů teplot
něco významnějšího mi přijde pošetilé. Ještě zábavnější mi přijde jásání, či strašení při
nějakém tom teplotním rekordu, jak se děje dnes a denně v médiích. Ano je to zábava pro
občany a odvádí pozornost. A lidé si chtějí hrát. Chtějí jásat a chtějí být strašeni. Jak je ale
možné, že jsou ty teplotní rekordy tak často překonávány? To přece není možné, ne? No jo,
ale ony existují nejen zápisy rekordů, ale i zápisy všech teplot za uvedené období. No a tak se
dá lehce zjistit, že nějaká teplota nebyla překonána za posledních pět let, jiná dvacet let a tak
je každý den co slavit. A lidé se v zaměstnáních, či restauracích baví a říkají: „to je dneska
vedro, co? To jo. No taky říkali v rádiu, že padnul dneska teplotní rekord. Tak to jo. To je pak
jasný.“ Nikdo si nepamatuje, za jakou dobu ten rekord byl. Kdo si vůbec pamatuje, jak bylo
před měsícem, natož pak před rokem, či před deseti lety. Vždyť si všichni pamatujeme, že za
našeho dětství byly úplně jiné zimy, než dnes a co teprve léta. Ta byla teplá. To jsme se
chodili koupat od května až do září, že jo? Paměť je krásná věc. Postupem času nám ukazuje
naší minulost mnohem hezčí. To špatné vytěsní a zůstane jen ten krásný obraz, který se nám
při vzpomínání vybaví a někdy i vyloudí úsměv a zahřeje duši. Škoda, že nejsme schopni
vidět každý náš den takový, jaký si ho budeme jednou pamatovat za pár lety. To by bylo
skvělé. Vlastně by byl život mnohem hezčí.
To jsem trochu odbočil, ale to vlastně nevadí, vždyť to je hezký konec. Já osobně mám radost
za každý krásný den. Proč se pořád bavit vážně. Berme život také trochu s nadhledem a
nebojme se zasnít. A hlavně se někdy zasmát. Mimochodem dnes 29. 4. by mělo být hezky.
Tak asi kolem 28 ˚C. Tedy zhruba stejně jako v roce 1800, možná padne znovu o půl stupně
rekord. Přitom teplotní průměr za posledních cca 250 let je jen zhruba 10 stupňů. Ale pozor,
již v roce 1814, jak jsem se již zmínil, bylo jen 0,3 ˚C. Je docela možné, tedy alespoň dle
historických faktů, že nám hrozí spíše globální ochlazování. Mimochodem v 70. letech tím
vědci dost vyhrožovali, podobně jako dnes oteplováním. No a pak si vyberte.
neděle 29. duben 2012
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Kdo nic nedělá, nic nezkazí
Tohle heslo je sice pravdivé. Když někdo něco nedělá, tak to opravdu nemůže zkazit. Na
druhou stranu se nestane nic. Buď tedy musí jeho práci udělat někdo jiný, nebo se nikdy
neposune dopředu. Pokud udělá práci někdo jiný, pak za ni dostane i někdo jiný zaplaceno.
To znamená, že na prvního, který nic nedělal, nic nezbude. Jedině, že by práci toho druhého
nadhodnotil. Proč bych ale platil někomu, kdo nic nedělal. Raději si najmu rovnou toho, kdo
to udělá, a ušetřím. Tak by velel selský rozum. Takhle se asi zachová každý, kdo potřebuje
provést nějakou práci, kterou sám neovládá. Nefunguje to tak ale v našem novodobém
kapitalismu.
Je to divné a logicky silně neúsporné, ale dnes leckterá firma, zřejmě nemaje vlastní
odborníky, najímá si různé poradce na strategie, marketing, na školení svých zaměstnanců a
tak podobně. Bohužel stejně funguje dnes i stát. Přes tisíce úředníků na ministerstvech jsou
najímány další stovky poradců, firem vypracovávající strategie, posudky, právní názory.
Nedovedu si představit, že by například Baťa, či Kolben s Daňkem najímali jiné firmy, aby
pracovaly za jejich zaměstnance. Proč úřad, který má své právní oddělení a tam své kvalitní
právníky, proč by zaměstnával nekvalitní, najímá jinou firmu, aby mu vypracovala právní
rozbor. Proč firma, či stát, se spoustou účetních a jiných úředníků, najímá externí firmu, aby
mu udělala analýzu nákladů a výdajů. Co potom dělají ti zaměstnanci? Nevím. Asi zatím
studují oběžníky, surfují po internetu a dělají výběrová řízení na toho, kdo za ně udělá jejich
práci. Pravda. Tím nemohou nic zkazit. Vždyť nic nedělají. A až přijde analýza, či právní
rozbor, tak udělají briefing a rozešlou oběžníky. Po nějaké době, kdy se nic nestane, přijde
někdo s myšlenkou, že by bylo potřeba nechat udělat ještě jednu analýzu a pak je porovnat.
Na to bude potřeba ještě třetí firma, která pak ty dvě analýzy porovná. No a vzhledem k tomu,
že už to začne být trochu nesrozumitelné, bude třeba dát nové zadání. Začít prostě znovu.
Myslím, že by naši prvorepublikoví podnikatelé, ale zřejmě i politici nevěřili svým očím, co
je možné.
Nutno říci, že tento systém nefunguje jen v ČR. A nejen ve státní správě, ale i ve velkých
nadnárodních firmách. Nevěřte tomu, že by to v cizí firmě fungovalo jinak. Možná malé
rodinné firmě. Tam ano, protože, kdo by vyhazoval své peníze, když nemusí. Nedávno
dokonce tiskem prošla zpráva o tom, jak v Německu státní úředník, který odcházel do
důchodu, prozradil, že posledních, tuším, že 16 let nic nedělal a nikdo si toho nevšiml. A to
zcela jistě není výjimka. Krásný humoristický televizní seriál „Jistě pane ministře“ a jeho
pokračování „Jistě pane premiére“ také museli vycházet z něčeho reálného, co bylo
satirováno. Jinak by se tomu nikdo nesmál. I tam, pokud ministr nedělal nic, tak byl úspěšný a
měl své místo jisté. Běda však, jakmile by přemýšlel, nebo dokonce něco dělal. Takových lidí
je třeba se zbavit. Vždyť oni by mohli zbořit celý systém, tak sofistikovaně vystavěný. To se
neodpouští.
Nedávno mi jeden známý, mimochodem pracoval u jedné nadnárodní společnosti, vyprávěl:
„když jsem tam nastoupil, tak jsem se snažil, vymýšlel, trávil tam spoustu času a pořád jsem
byl ten špatnej.“ Ptal jsem se, co s tím udělal. „Jednoho dne jsem rezignoval. Vykašlal jsem se
na všechno a nedělal nic. Jen přitakával a sliboval.“ Chtěl jsem vědět, jak to dopadlo. „Jsem
v pohodě a všichni jsou spokojení.“
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Je něco shnilého, a to nejen ve státě dánském, jak napsal Shakespeare, ale v celém tom
globalizovaném světě. Zejména EU tento systém zdokonalila. Tisíce úředníků a žádný výkon.
Je pravda, že na to, jak svět změnit nemám recept. Možná by bylo na místě začít používat ten
selský rozum. Ale jedno je jisté. Takhle to nemůže fungovat do nekonečna. Nerad bych
prorokoval něco špatného, ale tenhle systém se musí zákonitě zhroutit. No, vlastně to by tak
špatné nebylo. Jen jestli se toho dočkáme.
úterý 1. květen 2012
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Legalizace korupce

Je to možná neuvěřitelné, tedy pro mne určitě, ale schvalovacím procesem prošel návrh
ministra zdravotnictví, který v podstatě legalizuje korupci. Je to poněkud zvláštní, zejména
když se tato Vláda holedbá tím, jak bude proti korupci bojovat. Nevím, ale tento způsob, zdá
se mi poněkud nešťastným.
O co jde? Pokud budete chtít, aby vás například operoval přednosta kliniky, nebo primář, či
veřejně známý specialista, tak prostě zaplatíte. Velice mne „pobavilo“ jedno ze zdůvodnění.
Prý už nebudeme muset nabízet potupně nějakou pozornost, nebo peníze, když takou službu
budeme požadovat. Tak to je opravdu hezké. Skoro mi to vhání do očí slzy dojetí. Tak
abychom si nepřipadali trapně při uplácení, možná si trapně připadali i ti uplácení, tak nám to
Vláda zlegalizuje. Takhle se podle našich představitelů bojuje proti zločinu.
Vraťme se k lékařům. Nevím, kdo vám zaručí, že vás skutečně odoperuje primář, i když jste
si zaplatili. Možná se vám pak pod jizvu podepíše. V praxi vás uspí a vy víte houby. Když se
to povede, tak se už dál pídit nebudete, a když ne, už s tím nic nenaděláte. V každém případě
zaplatíte.
Napadlo mne, kam až by se tento podivný způsob řešení korupce dal dotáhnout. Co když se
budou chtít inspirovat lékaři i ostatní profese. Například půjdete do obchodu reklamovat
nějaký výrobek. Prodavač vám nebude chtít vyhovět a tak budete požadovat vedoucího,
abyste věc projednali s někým odpovědnějším. Prodavač bez problémů zavolá vedoucího a
zároveň vám naúčtuje 5 000,-Kč, za nadstandard.
Při odjezdu z obchodu vás zastaví hlídka policie. Ta i díky novému zákonu, nebude požadovat
úplatek a také díky školení, které absolvovali, se budou chovat naprosto slušně a korektně.
Vůbec netvrdím, že už dnes jsou mezi policisty slušní a korektní. Tak tedy. Jeden z policistů
vás upozorní, na váš přestupek a zároveň se přizná, že je začátečník a nemá ještě mnoho
zkušeností. Je však možnost projednat váš přestupek s jeho kolegou, který slouží u policie už
asi tři roky a je tedy také velitelem hlídky. Jenže tento nadstandard si budete muset připlatit.
Ale zase se nebudete cítit trapně a poníženě, když poputují vaše peníze do jejich kapes.
Potvrzení dostanete. Nakonec je možné, že zkušenější kolega přijde na to, že váš přestupek
nebyl tak závažný a bude stačit domluva. Takže nakonec těch 10 000,-Kč bude dobrá
investice, ne?
Večer zajdete, celý vyčerpaní a už téměř bez peněz, do restaurace. Pěkná, mladá blonďatá
servírka, k vám přitančí a už máte na stole orosený půllitr piva. Jenže je to půl napůl. Půl piva
a půl pěny. To nedojde. Obrátíte se na servírku, ale ta vám oznámí, že by vám ráda vyhověla,
ale je tu první týden a lépe to pivo natočit neumí. Leda, že byste chtěl, aby vám ho natočil
vedoucí. Ten už je za výčepem přes dvacet let a tak natočí hladinku na jeden zátah. Pivo jen
zavíří. Je to požitek ho sledovat při práci. Je to skutečně odborník. Jenže vás to bude stát
5 000,- za nadstandard.
Na úřad snad už raději, druhý den, nejdete. Když jste tam byli naposledy, tak tam seděl
takový mladíček, sotva po škole. Ten by vám určitě také doporučil nějakého staršího,
zkušenějšího kolegu, ale na to už vám tento měsíc nezbylo.
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Jak to tak vypadá, tak nápad ministra zdravotnictví má široké využití. Takhle s tou korupcí
konečně zatočíme. Svět se od nás má ještě co učit.
úterý 8. květen 2012
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Japonci vymírají - prokletá statistika
Nedávno jsem v rádiu zaznamenal „šokující zprávu.“ Japonští vědci zjistili, že Japoncům
hrozí vymření. Má to být do 1000 let. Myslím, že by to určitě neměli brát na lehkou váhu.
Ono 1000 let uteče jako voda a až tam najednou zbyde poslední Japonec, co pak bude dělat?
Ale jak známe Japonce, ti se k tomu postaví čelem a tak bych se o ně zase tolik neobával.
Důležité je, že už o tomto hrozícím nebezpečí vědí a mohou přijmout opatření. Mohou se
například poučit od naší Vlády. Ta když se jí dostala do ruky statistická studie, dle jejíchž
výpočtů naše populace stárne, hned přikročila k opatření a prodloužila věk potřebný
k odchodu do důchodu.
Statistiky jsou báječná věc a dají se použít všelijak. To věděl i Winston Churchill, který sám
řekl: „jediná statistika, které věřím, je ta, kterou jsem si zfalšoval sám.“ Také se říká, že
statistika je věda o přesných číslech a nepřesných výsledcích.
Tak například ti Japonci. Dle statistiky vyhynou do tisíce let. Počítala tato statistika také
s možností změn, které mohou v průběhu staletí přijít a celou statistiku změnit v cár papíru?
Stát se může cokoli. Vzpomeňme na posledních 1000 let. To bylo nějakých změn a událostí.
Těch válek. Morových a jiných nákaz. Změn v chování lidí v reakci na předešlé události.
Nárůsty, či poklesy porodnosti. Živelné katastrofy. Stát se může cokoliv. Třeba vyleze z moře
Godzila a polovinu obyvatelstva smete, rozdupe, nebo sežere. No a pak, pokud zbyde nějaký
ten vědec – statistik, tak bude moci udělat nový propočet, kterým zjistí, že v následujících pěti
stech letech je pravděpodobné, že se naopak počet obyvatel Japonska zdvojnásobí. Navíc,
pokud by například zbyli poslední dva obyvatelé, kteří by měli dvě děti, tak by se počet
obyvatel také zdvojnásobil. Takže já si myslím, že se o Japonce bát nemusíme. Oni se jen tak
nedají.
Horší to bude s následky reforem u nás. Když na základě statistik o stárnutí populace, naši
politici usoudili, že naše děti budou schopny mít produktivní věk o deset let delší, než byl do
nedávna. Už vidím ty sedmdesátileté zedníky, horníky, řidiče autobusů, nebo třeba kopáče.
Podívejte se kolem sebe, kolik máte ve svém okolí lidí, kteří se vůbec sedmdesátky dožijí a
jestli jsou schopni takových prací. Já ve svém okolí nikoho takového nemám.
Ono s touto statistikou to také bude takové všelijaké. Ono, když se udělá např. průměr za
poslední dva roky, tak můžeme zjistit, že v průměru se lidi dožili o dva roky déle. Prostě
v těch dvou letech zemřelo více lidí starších. No a pak se to propočte, jak by to vypadalo,
kdyby se každé dva roky prodloužil život o dva roky. No a zjistíme, že za deset let se budeme
dožívat o deset let více. Problém je v tom, že za takových padesát let se podle stejné teorie
budeme dožívat o padesát let více. Paradoxně tak na rozdíl od Japonců, kteří za tisíc let
vymřou, tak my se budeme dožívat již o tisíc let déle, takže nás bude naopak tolik, že se
nevejdeme do Evropy. Že je to nesmysl? Ale vždyť já neříkám, že není. Jen si tak hraji
s čísly.
Ono s tím průměrným věkem, jakého se dožíváme a jak se prodlužoval je to také různé.
Často se říká, jak se ve středověku dožívali lidé sotva 40ti let a jak se tedy od té doby
prodloužil věk dožití, díky lékařské vědě a tak dále, bla, bla, bla. Částečně se však jedná o
mýtus. Ono to opět způsobila statistika. Protože v té době umírala spousta dětí. A to i
v královských rodinách. Navíc byly ty počty dětí také mnohem větší a tak se stalo, že
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například na šest narozených dětí se tři nedožili dospělého věku. Bylo také hodně válek a tam
umírali převážně mladí. Naopak mor, ten si nevybíral a tak samozřejmě i při morových
nákazách zemřela spousta mladých lidí. Tím, se celkově velice snížil průměrný věk dožití.
Přitom není vůbec výjimečné, že se nějaký šlechtic dožil i 70ti let. Např. Jan Žižka měl zemřít
jako šedesáti osmi letý. Karel IV také přežil šedesátku, sv. Ludmila také. A co Přemyslovci?
Pokud nebyli otráveni, nebo probodnuti, pak se dožívali také slušného věku. Všimněme si
nárůstu. Boleslav I. se dožil 57 let, jeho syn Boleslav II. 67 let a jeho vnuk Boleslav III.
Ryšavý dokonce 72 let, a to žil od roku 1003 až do své smrti v roce 1037 v Polském vězení a
oslepený. Pokud bych to vzal statisticky, pak se během tří generací prodloužil život
Přemyslovců o celých 15 let. Samozřejmě to nic neznamená. Je to jen statistika. Jen pro
zajímavost, když už jsem u tohoto historického exkurzu. Když padl Přemysl Otakar II., král
železný a zlatý, roku 1278 na Moravském poli, bylo mu 45 let. A to byl v podstatě na vrcholu
sil, když v čele svého vojska vjel do bitvy, která se mu bohužel stala osudnou, tak jako i
celému Českému království. Ale to asi někdy jindy. Co je podstatné a co lze zjistit i z těchto
zmiňovaných faktů, že i když statistiky uvádějí, průměrný věk dožití ve středověku cca 40 let,
je to zase jen statistika.
Vždycky záleží na tom, co od té které statistiky požadujeme. To co od ní požadujeme, to
šikovný statistik skutečně zjistí. Takže nejvíce záleží na zadavateli. Je to podobné, jako u
výzkumu veřejného mínění, ale o tom možná příště. V každém případě, neberme tyto
statistiky příliš vážně.
sobota 19. květen 2012
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Příjemně strávené odpoledne, aneb střelba do černého

Na střelnici v Libušíně.

Předně bych chtěl upozornit, že střelbou do černého, není myšleno nic rasistického, ale že se
prostě a jednoduše jedná o střed terče. To jen tak na okraj, aby nedošlo k nějakým mylným
výkladům.
Začalo to všechno tak nenápadně. Takové unavené podmračené dopoledne. Když v tom mi
zazvonil telefon. Na druhé straně byl kamarád a ptal se, co dělám. Přiznal jsem se, že jsem
ještě v posteli a nic zvláštního na tento den neplánuji, načež navrhl, co si tak trochu zastřílet.
Ten nápad se mi hned zalíbil a tak jsem nabídku přijal. Ptal jsem se dětí, jestli pojedou s námi,
ale už měli svoje plány. No, jejich chyba. Ještě budou litovat. Což se později potvrdilo.
Kamarád po telefonu obvolal ještě pár lidí, ale nakonec jsme vyrazili jen ve třech. Což ale
vůbec nemělo vliv na to, abychom si společné odpoledne neužili.
Vyrazili jsme směr Kladno. Věděli jsme, že cílem cesty je Libušín. Kdysi jedno z center tak
zvaných ochranných hradišť přemyslovského státu. Ale naším cílem nebylo studium historie,
nýbrž střelnice, nacházející se právě v blízkosti této středočeské obce. Navigace nám do cesty
stále kecala, nicméně dorazili jsme na správné místo. Na střelnici k nám byli vstřícní a tak
jsme se za chvíli ocitli na palebném stanovišti.
Kolega začal vyndávat zbraně a náboje. Začal jsem pociťovat zvláštní vzrušení. Vždy jsem
ke zbraním cítil zvláštní úctu a jsem si dobře vědom, co dokážou. Ve chvíli, kdy ji vezmete do
ruky, tak dojde k určitému spojení. Je nutné se se zbraní seznámit. I když u první pistole,
kterou jsme měli střílet, to bylo spíše setkání po letech. Kdysi jsem s takovou sloužil. Tři roky
v centru Prahy se nezapomíná a jak se později ukázalo, tak ani střelba se nezapomíná. Kolega
a jeho synovec, kteří přeci jen chodí na střelnici častěji, už byli připraveni a tak jsme se dali
do páskování nábojů. 9mm argumentů, jak zpívá Dan Landa, bylo připraveno. A pistole ČZ
85 také. I my jsme byli připraveni. A tak jsme postupně vyzkoušeli střelbu z různých
vzdáleností, potom s přebíjením a nakonec dvou výstřely a také dvou výstřely s přeběhnutím.
To už je skutečný zážitek. Docela zajímavě to vypadalo i ze záznamu, neboť kolega pořizoval
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dokumentaci jak fotografickou, tak videozáznam. Jeho jsem pak točil já. A on neodolal a
přidal na akčnosti. A ačkoli od doby jeho služebních let už je o pár kil starší, tak vystřihl
během střelby para kotoul, přebití a doražení protivníka. Náš nejmladší účastník, kolegův
synovec, sice poznamenal, že se náhle zvedl oblak prachu, z něhož se posléze vynořil. Ale
bylo to náhodou efektní a bylo znát, že ani tyto návyky člověk úplně nezapomíná.
Další zbraní, kterou jsme si vyzkoušeli, byla malá pistole ČZ 45, ráže 6,35mm. Kolega nám
poradil, zkusit si střelbu z ní i bez sluchátek, což nebylo úplně nejlepší, protože pískání
v uších nebylo úplně nejpříjemnější, ale šlo o to si to vyzkoušet a slyšet její zvuk. Ten je
podstatně vyšší než u devítky, který je mi mnohem příjemnější. I když samozřejmě rána to je
pořádná. Odstříleli jsme si každý několik sérií, a když jsme vystříleli všechny náboje, které
měl kamarád sebou, tak jsme se rozhodli přesunout na tak zvanou dlouhou, abychom mohli
vyzkoušet také větší ráže a větší zbraně. Popadli jsme terče, naše věci a dali se na přesun.
Tam na nás čekala laskominka. Odstřelovací puška SVT 40 Tokarev. Taková byla i ve
výzbroji pluku Ludvíka Svobody, který jak známo putoval, za 2. světové války z Buzuluku do
Prahy, když pomáhal osvobozovat tehdejší Československo a který podstoupil známé boje na
Dukelském průsmyku, kde byla tato puška zajisté využita. Sám jsem na vojně sloužil také, půl
roku na Dukelském průsmyku, i když mnohem později. To už jsme Němce zase vítali. No to
jsem trošku odbočil. Tak zpět na střelnici.
Kolega mi dal pušku, abychom se seznámili. Zkusil jsem si zamířit ve stoje, a to mi do ruky
šla dobře. Pak jsem zalehl a přeci jen si ji musí člověk trošku srovnat a zalehnout tak, aby si ji
dobře zapřel do ramene. Očekával jsem, že když jí člověk nebude mít pod kontrolou, tak ho
pořádně nakope a to jsem nehodlal připustit. Později na chvilkovou nepozornost pevného
držení zbraně trochu doplatil benjamínek naší výpravy, když si po jednom výstřelu pořádně
pažbu nezapřel a už ji držel. Zpětný náraz do ramene ho ještě chvilku bolel, ale nesl to
statečně a pálil dál. Nutno říci, že pálil dobře a přesně. No a já, když jsem se s ní seznámil, už
jsem se s ní kamarádil. Několik ran z cca 60 metrů, by podle zásahů v terči protivníka
zasáhlo. A vzhledem k tomu, že se používají stejné náboje jako do kulometu, tak by to asi fakt
nerozdýchal. Pak jsem si zkusil tuhle pušku i ze stoje a s výsledkem jsem byl spokojen.
Samozřejmě jsem nestřílel jen já, ale poctivě jsme se střídali a nachodili kilometry, když jsme
se chodili dívat na přesnost našich zásahů a s uspokojením přelepovali průstřely polepkami.
Pak zase zpět na palebnou čáru a další salvy. Člověk přestává vnímat čas. A to už kolega
vybaluje další lahůdku. Nám dobře známý samopal vzor 58 se sklopnou pažbou. S tím jsem
odsloužil celou vojnu, takže opět setkání po letech. A když se setkají staří známí, tak to je,
jako by se viděli včera. I když měl zablokované dávky, jak určuje zákon, tak jsem si s ním
skvěle zastřílel. A opět nejen já.
Ani jsme si to neuvědomili a uplynuly bez mála tři hodiny na čerstvém vzduchu, i když
silně provoněným střelným prachem. A věřte, že vůně střelného prachu a benzinu, jsou vůně,
které pořádného chlapa dostanou. No, samozřejmě i vůně ženy, ale to sem teď nepatří.
V každém případě jsme si odpoledne opravdu parádně užili. A nejlepší na tom bylo, že to celé
nebylo vůbec předem plánované a všechno to začalo, jako takové ospalé, unavené,
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podmračené dopoledne. Nikdy nevíte, jak se takové dopoledne může vyvinout a jak vás každý
den, i když nevypadá, může překvapit. A proto stojí za to žít.

9.6.2012 19:24
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Televizní zprávy – příprava scénáře

Vždy jsem se zajímal o dění kolem nás a tak jsem vždy také četl noviny a sledoval televizní
zprávy. Dokonce jsem kdysi i přepínal televizi, dle toho, jak začínaly zprávy na různých
televizních kanálech. Postupem času jsem dospěl k tomu, že si raději zprávy spíše
vyhledávám na internetu, ale i tak se rád dívám na ty televizní, abych viděl, co s takovou
zprávou dovedou udělat a jak lze různé věci podat různými způsoby. Často tak, aby chudák
divák, nemusel moc přemýšlet a názor mu byl dodán současně se zprávou. Poučil jsem se
zejména tzv. nejsledovanější televizí a jejími televizními novinami a udělal si takovou
přípravu, co by nemělo chybět ve zpravodajství. Tak tedy, vítejte u zpráv.
Dnes jsme si pro vás připravili: „Našli jsme podvodníka, který okradl spoustu důvěřivých lidí.
Náš reportér se vydal za ním domů. I dnes, bohužel zahynuli lidé na našich silnicích. Uvidíte
záběry z místa vážné dopravní nehody. Už za chvíli. Buďte s námi.“
Reportér, někde ve městě, u jakéhosi domu. Ze záběru těžko identifikovat. Možná několik
místních pozná, jestli je to v jeho sousedství. Reportér čeká na místě, až na něj přijde slovo.
Zatím moderátor ve studiu: „I díky našim divákům, jsme se dozvěděli o podvodníkovi Jiřím
K., který okradl spoustu důvěřivých občanů. Vylákal z nich peníze pod záminkou, že jim
opatří dvojnásobek. Náš reportér je teď u domu Jiřího K. Tak co Martine podařilo se ti mluvit
s panem K.?“ Reportér si srovná sluchátko a po chvíli kývne hlavou a povídá: „tak ano. Já
jsem právě u domu, kde Jiří K. bydlí. Zkoušeli jsme na něj zvonit, ale nikdo nepřišel otevřít,
ale jak máme natočeno z předchozích záběrů, tak se odpoledne právě za tímto oknem hnula
záclona.“ Následuje střih a odpolední záběr, na letmý pohyb záclony za čímsi oknem. Jedná
se o detail, tak je úplně jedno, čí to okno bude. Následně se opět objeví reportér a oznámí
nám, že přeci jen vyzkouší alespoň mobilní telefon. Na hlasitý odposlech vyťuká číslo a ozve
se vyzvánění. Někdo zvedne telefon a ohlásí se: „prosim“, načež se reportér představí,
samozřejmě i s názvem televize XY. V telefonu klapne a ozve se obsazený tón. Smutný
reportér emotivním hlasem sdělí, že podezřelý se nechce k podezření vyjádřit. Asi má špatné
svědomí, ale co ti podvedení chudáci, těch mu není líto. Téměř by ukápla slza. Střih.
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Pojďme k dalším zprávám. Na Jesenicku se vylil z koryta potok. Lidé se cítí ohroženi. Celá
oblast je v panice. Záběr na zurčící potok, tak zblízka, aby nebylo možné rozeznat, o jakou
oblast se jedná. Případně se do rohu obrazovky dá malým písmem: „ilustrační záběr.“ Stejně
to diváci nevnímají. Nebo tam napíšeme rok, kdy byla povodeň natáčena. Ani toho si nikdo
nevšimne. Bylo by dobré, aby na rozbouřené hladině něco plulo a případně to narazilo do
pilíře, už tak chatrného mostku. Ve skutečnosti se sice potok vylil jen v jedné zátočině a zalil
část pole sedláka Patery, ale iluze musí být dokonalá a pravda nikoho nezajímá. Ještě se
v přímém přenosu zeptáme sedláka a jeho rodiny, co bude teď dělat. Jeho odpověď opět budí
emoce. V některých lidech už přichází pocit, jak by bylo potřeba začít na sedláka uspořádat
sbírku. Co nám ten chudák řekne? Třeba: „tož to víte. Už jsme měli zaseto a teď toto. Je to
hrozné, ale to víte. Příroda si nedá poručit. Až to opadne, tak musíme navýšit tuto hráz, aby
se to už nestalo. A toto je už poněkolikáté.“ Nedoporučuje se otázka, proč už to neudělali.
Z reportéra by byl nelida a to si naše televize nemůže dovolit. My jsme s občany a oni musí,
prostě musí být s námi. Když nebudou občané, tak nebude reklama. A když nebude reklama,
tak jsme bez peněz. Škoda, že nemůžeme reklamu dávat místo těch reportáží. No, možná, by
to i šlo. No tak snad příště. Teď už to běží.
„ Za chvíli se ještě dozvíte o vážné dopravní nehodě, kdesi v České republice. Buďte
s námi.“ Reportér, kdesi na jedné silnici. Kousek od něj je na silnici mastný flek a sklíčko
z blinkru. Moderátoři s vážnou tváří, téměř pohřebním hlasem hovoří o tragické nehodě na
silnici u obce Nová ves. „Co stálo za nehodou? Byl to alkohol? Nezkušenost mladého řidiče,
který přejel dvojitou čáru ve sto padesáti kilometrové rychlosti a dostal smyk, vylétl ze silnice
a narazil do stromu? Není čas se zamyslet nad nesmyslností blízkosti stromů u silnic? Na
místě je náš reportér Standa. Stando, co jsi zjistil?“ Přepojujeme se do terénu. Standa
zopakuje to, co řekl moderátor, zatím co mu do tváře fouká svěží vítr. Nakonec si přidřepne
ke stromu, na kterém je patrné odření po nárazu. Vrak vozidla je bohužel již pryč, ale
vypomůžeme si zbytky laku na stromě a mastnou skvrnou od oleje. Při správném úhlu
pohledu a vzhledem k tomu, že je již šero, tak nepozorný divák nepozná, jestli to byl olej,
nebo krev. Hlavní je dojem. Nakonec nám ještě reportér sdělí, že nezodpovědné bylo i to, že
už přezul na letní gumy a to přitom zima ještě může klidně přijít. Například ledoví muži byli
zcela nedávno.
„No a blížíme se k závěru. Ještě uvidíte, jak po našem lese běhal zajíc. Tak dávejte pozor a
neodcházejte“ Po chvíli tuto větu zopakuje roztomilá blonďatá moderátorka, při čemž
nejdůležitější je pohyb dlouhými řasami a profesionální úsměv na závěr. Předchozí tragédie
jsou zapomenuty. Teď přijde osvěžení na konec. A opravdu, už běží reportáž, jak si to po lese
hopká malý zajíček. Sice v komentáři projevíme strach, jestli přežije ve volné přírodě, ale pak
poznáme tu vykutálenou legraci. Zajíček totiž žije na zahradě jednoho myslivce, který se ho
ujal a vychovává ho jeho tříletá fena jezevčíka. No to je prostě roztomilé. To je tečka. Prostě
bóóóóžííí.
Teď už jen zbývá zažertovat se sporťákem, prozradit jeho hlavní zprávu a můžou jít
reklamy, na které jsme tak dlouho čekali. Následuje skutečně reklamní blok, ve kterém se
dozvíme, jak je ta paní ráda, že se může počůrat a nevadí jí to. Pán, který už nechodí na
záchod tak často. Nějaký operátor něco nabízí. Reklama slušná a vtipná, ale nikdo si
nezapamatuje, kdo a co to vlastně nabízel, ale to je věc zadavatele reklamy. Divák se pobaví.
No ještě nám něco zažvatlá nějaké děcko a už běží znělka sportovních zpráv. Někdy může být
i delší, než celé zprávy. Na začátku by možná měl moderátor upozornit diváka, aby
neodcházel, neohlížel se, možná aby ani nemrkal, protože by mohl celé sportovní zprávy
prošvihnout. Nejdříve se podíváme, jaké boty si kupovala přítelkyně známého fotbalisty.
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Potom bychom mohli říci, jak hodlá trávit nenadálé volno naše méně známá tenistka, která
překvapivě vypadla v prvním kole turnaje. Krátký záběr v prostřihu by mohl připomenout i
její slavnější kolegyni, která už málem turnaj vyhrála, ale nemohla se nám věnovat, tak
pustíme záběr, který jsme již použili včera, kde říkala, že si věří. My jen zkonstatujeme, že si
věřila právem a čeká ji finále. To už na nás významně mává režisér, ať to utneme. Takže se
rozloučíme a může zase běžet reklama.
Tak příprava je hotova, a kdyby nějaká televize chtěla, tak se může ozvat, mám ještě
spoustu nápadů, jak ušetřit náklady a udělat zprávy zajímavé a dle nejnovějšího trendu.
Například postavit reportéra na prázdnou tmavou ulici, aby nám oznámil, že je skutečně tma a
tak podobně.
Tak příjemnou zábavu a buďte s námi, nebo buďte prostě s někým. Mějte se a buďte
pátek 15. červen 2012
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Aktivní klíšťata

Před nedávnem, už po několikáté tento rok a nebyl to první a asi ani poslední rok, kdy přišlo
z televizní obrazovky, v rámci hlavních zpráv, varování před aktivitou klíšťat. Varování
doprovázely záběry zanícených štípanců a varování před nebezpečnými nemocemi, které
klíště může přenášet. Poté, když už byli diváci dostatečně vystrašeni a ve světle obrazovek se
začali prohlížet, drbat, případně prohlížet domácího mazlíčka a ti bázlivější se opatrně
rozhlíželi kolem sebe, jestli nějaké to strašlivé klíště nečíhá někde v tmavším koutě pokoje,
aby je mohlo zákeřně napadnout a dokonat tak dílo zkázy, právě v tu chvíli naservírovala
nemilosrdně další hrůzy světa. Bouračky, vraždy, unesené děti, nemocné děti, okradené
důchodce…. Zřejmě televize dnes už nemá informovat o aktuálních událostech, případně
poučovat, ale strašit. Celkem se jí to daří, ale nakonec, tak jako v pohádce, vždy všechno
dopadne dobře, aby divák neměl pocit, že je ten svět tak hrozný, nasadí nějaký dojemný klip
se zvířátkem. Tehdy mě poprvé napadlo, proč by nemohlo i klíště být na konci zpráv.
Samozřejmě by muselo být v roli roztomilého zvířátka. Je fakt, že ono klíště moc roztomilé
není, ale to už je záležitost kameramana a reportéra, případně grafika. Když můžeme udělat
roztomilým doživotně odsouzeného vězně, nebo ministra, v současné době ještě
neodsouzeného, proč ne třeba pavouka, nebo právě klíště. Na tu myšlenku mne přivedla ještě
jedna záležitost. O té později.
Když jsem se jednou díval na předpověď počasí, možná to bylo, když jsem o počasí
připravoval jeden ze svých předchozích fejetonů, tak jsem zabrousil na webové stránky
ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), kde je nejen předpověď, ale třeba také historická
data a teplotní rekordy, o nichž jsem už také s chutí napsal, našel jsem tam i jednu zajímavou
rubriku. Ta se jmenuje „Předpověď aktivity klíštěte obecného.“ Než budu pokračovat, co
mne s tímto názvem okamžitě napadlo a jak jsem tu myšlenku rozvíjel, tak jen ve stručnosti,
co se tam dá zjistit. Kromě stručného popisu kde se klíšťata nejvíce vyskytují a co hrozí
napadeným, následuje tabulka s předpovědí stupňů rizika od 1 do 10, přičemž 10 je nejvyšší,
na následující týden. Pod tím je pak legenda, co které stupně znamenají. V podstatě, ať je
jakýkoli stupeň, tak si musíte ve volné přírodě dávat pozor a po příchodu domů se
prohlédnout a případné klíště ihned odstranit. Klidně by to mohlo být i jen na tři stupně, ale to
je jedno. Ano. Klíšťata jsou nebezpečná a člověk se musí snažit se jim vyhnout. Takže
samozřejmě záslužná činnost, ale napadlo mne také, že by měla být podobná předpověď i na
silnice. Ne jestli budou zacpané, ale jaké riziko je, že vás někdo nabourá, nebo přejede.
Možná se to někomu může zdát, jako něco úplně jiného, ale není takové varování před
klíšťaty skoro stejné, jako by vám někdo řekl, že dnes je větší riziko nehodovosti. Ono je to
stejné také s tak zvanou bio předpovědí, kdy nám radí zůstat doma při zátěži 3, nebo
vycházky omezit. Je to záslužné, ale k ničemu, když musím do práce v autě bez klimatizace,
nebo v přeplněném autobuse s vydýchaným vzduchem. Pokud bychom se drželi všech těchto
rad tak striktně, asi bychom nevycházeli z domu. Na druhou stranu, co případná zemětřesení,
nebo kamion nabouraný do domu. Tak nevím, kam bych se schoval. Možná vykopat si zase
zemljanky, či chýše z proutí, které i když nás zavalí, tak neuškodí. Jenže zase pak můžou
přijít záplavy…. Dost už těch hrůz. Necháme to na odbornících z hlavních zpráv. Ti jsou tu od
toho, aby lidi strašili. Hitchcock by se divil, jak se dnes dělá hrůza.
Vraťme se k aktivním klíšťatům. Jak by také mohla vypadat aktivní klíšťata, aby mohla být
roztomilými zvířátky na konec zpráv. Představuji si aktivní klíšťata, jak dovádějí. Běhají,
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sportují. Taková hodně aktivní klíšťata si možná zahrají i fotbálek. Nejvíce jsou však jejich
aktivity směřovány na trénink, který se jim bude hodit v případě napadání, v jejich případě
spíše při napadání jiných. Je pravda, že klíšťata jsou zločinci, kteří napadají druhé, protože
jim to dělá radost. Nemohou za to, ale co je nám do toho. Zaslouží si trest a to často dostanou
trest nejvyšší. Škoda, že ho nemůžeme využít i u jiných zločinců, ale to je jiné téma.
V každém případě, jsou klíšťata tak jako lidi, mnohem aktivnější, když je hezky. To jim také
přichází do přírody více potenciálních obětí. Kdyby bylo klíště líné, tak by se neuživilo.
Takové aktivní klíště žije zdravým způsobem života, k čemuž patří pohyb na čerstvém
vzduchu. Také musí trénovat běh a skok vysoký, aby uspělo, když kolem běží třeba nějaký
ten pes, nebo jiné zvíře, včetně člověka. Na druhou stranu klíště nemá rádo vodu. Takže
plavání není jeho oblíbeným sportem. Tudíž ve vodě vás nenapadne. U vody pak zase hýří
aktivitou komáři. Ti tam cvičí své nálety a přistání s okamžitým přisáním. I komáři musí být
aktivní, pokud se chtějí uživit.
Jak to tak vypadá, nikdo to nemá v té přírodě jednoduché a tak aby se uživil, musí být
aktivní. Je zvláštní, že jediné zvíře, které se může uživit, i když není aktivní, je zvláštní druh
člověka. Je to politik. Tomu stačí být aktivní jednou za čtyři roky. Po celé ty čtyři roky pak
pije obyvatelům svého státu krev a nikdo ho za to nepotrestá. Možná by nás měl někdo
varovat před aktivitou politiků. V každém případě, dejte si na ně pozor. Ani tady, stejně jako
u klíšťat, či na silnici, opatrnosti není nikdy dost. Takže buďme opatrní, ale nezapomínejme
také na humor a nadhled.
úterý 17. červenec 2012
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Kocour z okna

Pohled na Prahu. Jen nevím, v kterém okně je ten kocour.

Život přináší různé příběhy a někdy až neuvěřitelné příběhy se člověk dozví od náhodných
známých, či třeba prodavači od zákazníků. Nedávno mi manželka vyprávěla příběh, který jí
vyprávěla jedna její zákaznice. Vlastně to ani nebyl příběh, spíše jen taková zajímavost, nebo
ještě přesněji, prostě jejich pomůcka, jak zabránit tomu, aby jim při větrání nevypadl kocour
z okna. Příběh se z toho stal spíše jen v mé fantazii, když jsem si představil, jaká absurdní a
přitom skutečná situace může nastat.
Jak tedy ta hodná paní uchrání svého kocourka, aby nepřišel k úhoně? Jelikož bydlí ve
čtvrtém patře a větrat se musí, přičemž její kocour rád sedí na okně a pozoruje dění na ulici,
bylo nutné se zamyslet nad tím, jak zabránit případnému pádu na ulici. Vyřešili to poměrně
prakticky. Kocourkovi dali kšíry a vodítko přivázali tak, aby měl dostatečnou volnost, ale
přitom nespadl z toho čtvrtého patra. Samozřejmě už se stalo, že kocour zřejmě zahlédl na
ulici něco strašně zajímavého a jeho packy sjeli z parapetu a skutečně spadl. Naštěstí jeho
záchranný pás, respektive kšíry a vodítko, mu zachránili život. Jeho panička si toho všimla a
kocoura vytáhla zpět. Nikomu se nic nestalo. Kocour byl určitě vděčný. Olízal paničku a
určitě dostal také nějakou dobrůtku, která zažehnala ten šok. V podstatě geniální záchranný
systém, který je navíc levný a účelný.
Vzpomínám si, jak jsme podobný systém, když bylo našemu synovi, dnes již dospělému, asi
rok, v rámci starosti o jeho zdraví, také použili. Na chatě, kde jsme tehdy trávili dovolenou a
která je v kopci, jsme řešili problém, jak syna na chodítku ochránit, aby nespadl z kopečka a
nepotloukl se. A tak jsme chodítko přivázali dostatečně dlouhým provazem k plůtku, který byl
na rovině, asi dva metry široké a deset metrů dlouhé. Sami jsme pak dělali různé zahrádkářské
činnosti, když jsme slyšeli pláč. Přiběhli jsme k synovi, který přeci jen sjel z kopečku a visel i
s chodítkem bezpečně v kopci. Nejvíc ho nazlobilo to, že nemohl z této pozice vyjet. Proto
křičel. Jinak by ho celá záležitost rozesmála.
Vraťme se ke kocourovi té paní. Tak mne napadlo, jak by okolo jdoucí chodec, nezasvěcený
do bezpečnostního zařízení na ochranu kocourka před pádem, asi koukal, když by ve čtvrtém
patře viděl viset živého kocoura. Dovedu si představit, jak bych sám asi koukal. Jdu po ulici a
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slyším mňoukání. Kouknu vzhůru a ve čtvrtém patře se houpe na vodítku pověšeném z okna
živý kocour. A teď si vezměte, že by si jeho majitelka odskočila třeba jen pro něco do
obchodu. Ti co jí znají, tak by jí třeba v obchodě řekli: „paní Nováková, visí vám z okna
kocour!“ A paní Nováková (která se tak samozřejmě ve skutečnosti nejmenuje), spráskne
ruce: „ten náš pitomec zase vypadl, ještě, že je přivázaný, promiňte, já ho musím jít
vytáhnout.“ A tak majitelka kocourka zase běží domů. Když přibíhá domů, musí projít
hloučkem lidí, hledícím vzhůru a kroutící hlavami. Sama pohlédne nahoru a zakoulí očima.
Doma pak kocoura vytáhne. Hlouček pod okny ještě chvilku diskutuje, ale pak se přeci jen
rozejde, aby každý mohl celý zážitek vyprávět dál ve svých rodinách, pracovních kolektivech,
či kamarádům u piva. Panička kocourovi naoko vyhubuje, ten ji olízne a dostane pamlsek.
No jo, ale co když se takový kocour kamikadze, rozhodne této situace zneužít. On už ví, jak
to dopadne. Pod oknem má spousty obdivovatelů. Panička ho vždy vytáhne a pomazlí a ještě
dostane odměnu. Co kdyby si tímto způsobem přilepšil. A tak se může stát, že takový
vychytralý kocour by mohl skákat z okna záměrně. Zkontroluje si, jestli je správně při
kšírován a hups. Obdivovatelů přibývá, následuje vytažení, pomazlení a pamlsek. A jeho pády
by pak byly stále častější. A kocour stále tučnější, až jednoho dne…., ne, ne, žádné hororové
zápletky.
Tak to samozřejmě už byla jen fantazie. V každém případě, až půjdete po ulici a uvidíte se
houpat kocoura visícího z okna, tak se moc nedivte. Pouze, když tak upozorněte majitele, že
jeho mazlíček asi vypadl a potřebuje zase vytáhnout. Hlavní je, aby se nikomu nic nestalo.
Pak se tomu můžeme jen v klidu zasmát a případně jako veselou historku vyprávět svým
známým.
pondělí 23. červenec 2012
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31 je obráceně 13

31 je obráceně 13 v pořadí číslic. 6 je zase 9, ale vzhůru nohama. Hra s čísly může být velice
zajímavá a nemusíte být odborníky na matematiku. Já mám čísla rád a zajímám se i o
numerologii. Než se vrátím ke své oblíbené třináctce, zastavím se u té devítky. Devítka je
jedno z nejzáhadnějších čísel. Když ji vynásobíte jakýmkoli číslem, poté sečtete jednotlivé
číslice ve výsledku, vždy vám vyjde zase číslo 9. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Když
například vynásobím 9x156, vyjde mi 1404. Když pak sečtu jednotlivé číslice: 1+4+0+4,
vyjde 9. A co třeba 9x15 478? Vyjde 139 302. Tam pak po sečtení jednotlivých číslic:
1+3+9+3+0+2 = 18 a potom 1+8 je opět 9. Věřte, že to funguje s každým násobkem devíti.
Neuvěřitelné, magické, úžasné.
Podobně se sčítají jednotlivé číslice data narození, abychom získali výsledné číslo, které nás
charakterizuje. Mě tak vychází například číslo 3. Nebudu tady psát, co které číslo znamená,
ale znám několik lidí ve svém okolí, včetně mě, kterým to vychází. Je to podobné, jako
postavení hvězd při narození, nebo znamení zvěrokruhu. Samozřejmě tomu můžeme věřit a
nemusíme. Stejně tak samozřejmé je zneužívání těchto věd, které jsou vědami už od
starověku, i když je někdo může zpochybňovat a rozčilovat se nad označením věda. Slovy
Járy Cimrmana: „můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, ale to je tak jediné, co
proti tomu můžeme dělat.“ Dle mého názoru to věda je. Za pravdu mi v tomto dávají učení
muži od starověku přes středověk.
Zajímavé je i číslo 2. Je to totiž jediné sudé prvočíslo. Pro upřesnění, prvočíslo je takové
zvláštní číslo, které je dělitelné jen samo sebou a jedničkou a to beze zbytku. Je to
např.:1,2,3,5,7,11 a má oblíbená 13. Samozřejmě ta řada pokračuje, třeba i číslo 101, 331,
nebo také 523 jsou prvočísly. Tato čísla mají své kouzlo, svou magii. Jsou často využívaná i
různými náboženstvími, bájemi, ale i pohádkami. Například tři. V křesťanství svatá trojice.
V bájích, či pohádkách, třeba tři sudičky, tři přání, nebo v příslovích: „do třetice všeho
dobrého.“ Sedmička je zase symbol štěstí. Naopak 13 je všeobecně považována za nešťastné
číslo. Spousta pověr tak zapříčinila i to, že v mnoha domech, či hotelích nemají pokoj č. 13,
nebo 13. patro. Možná i to zapříčinilo mou oblibu tohoto čísla. Vždy mne pobaví, když se
blíží pátek 13. A ve všech médiích se objevují varování. Přitom dle statistik jsou to úplně jiné
dny, které jsou mnohem tragičtější.
Chorobný strach z třináctky se nazývá triskaidekafobie. Ale kde se vzal? Proč zrovna
třináctka je tím prokletým číslem? Přitom dle kabaly, starého židovského učení, je třináctka
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naopak číslem šťastným. Stejně tak v Mexiku je považována za pozitivní číslo, které určuje
počet třinácti bohů a nebeských sfér. Zajímavé je, že i z počátku křesťanství byla vnímána
kladně. Vždyť Ježíš pozval 12 apoštolů a sám tak byl třináctým u stolu. Dokonce dle staré
tradice papež Řehoř zval denně ke stolu 12 chudých, aby s nimi jako třináctý pojedl. Dokonce
ve starých matriarchálních kulturách byl rok rozdělen do třinácti měsíců po dvaceti osmi
dnech, které souviselo s lunárním cyklem žen. Takže, kde se vzala ta antipatie ke třináctce?
Už jsem se zmínil o poslední večeři Ježíše. Těžko říci, kdy se karta obrátila, ale pozdější
výklady braly právě jako třináctého Jidáše, který Ježíše zradil a tím mu přivodil smůlu. A tady
to začíná. Stejný příběh trošku obrátíme a ze šťastného čísla máme Ďábla. Smůlu, měli spíše
později templáři, když z rozhodnutí krále Filipa IV. Sličného z pátku 13. října 1307, začalo
jejich pronásledování, mučení a rozpuštění jejich řádu, přičemž jich spousta skončila na
hranici. Tomu říkám smůla, ale svádět to na pátek 13., to mi přijde podivná konstrukce.
V každém případě na toto číslo jsou různé pohledy různých kultur a dnes jde spíše o to
pověstné a oblíbené strašení v médiích, stejně jako konec světa, globální oteplování a další.
Já jdu rád proti proudu a naopak mě tyto proklínané věci fascinují. Nejspíše by mě ve
středověku církev odsoudila a nechala upálit a možná to v nějakém mém předchozím životě i
udělali. Kdo ví. Stejně to mou duši nezměnilo. Možná i to je jeden z důvodů, proč jsem si
číslo 13 oblíbil. Mám ho rád už od dětství. A když jsem jako žák hrál basketbal, chtěl jsem
dres číslo 13. Bohužel jsem měl smůlu, protože mi ho jeden spolužák vyfoukl a tak jsem
použil náhradní variantu a řekl si o číslo 31. Také jsem léta nosil na klíčích přívěšek s číslem
31, s třináctkou jsem tehdy nesehnal, a přestal jsem ho nosit, až když byl úplně hladký a to, že
je na něm nějaké číslo, už jsem věděl jen já. Samozřejmě jsem si přívěšek uschoval.
Ještě jedna zajímavost z oblasti numerologie. Jedním z velikých příznivců a obdivovatelů
numerologie byl i náš nejslavnější, nejmocnější a nejoblíbenější panovník, který pozvedl naši
zemi a to císař a král Karel IV. Ten dokonce nechal položit základní kámen Karlova mostu
dle číselné kombinace tvořící pyramidu lichých čísel po sobě jdoucích a to 1-3-5-7-9-7-5-3-1,
což znamenalo, rok 1357 dne 9. 7. v 5:31 hod. Ten most stojí dodnes a to už je 655 let.
Mimochodem tato kombinace obsahuje jak číslo 13, tak jeho obrácenou verzi 31.
Takže věřte, že čísla mají svou magickou moc, ale také hodně záleží, jaký výklad zvolíte. A
tak zatím co jeden výklad jasně hovoří o pozitivní a silné energii, toho kterého čísla, tak druhý
ho považuje za jednoznačně negativní. Ono je to totiž spojeno i s námi samotnými. Ona ta
magie je totiž i v nás a našem přesvědčení. Takže pokud budeme věřit v nešťastné číslo, je
možné, že se nám bude skutečně smůla lepit na paty, ale jen kvůli tomu, že jsme si jí sami
spojili s tímto číslem a tak sami na sebe seslali negativní energii. Proto věřme ve štěstí a
mysleme pozitivně. Třeba se nám smůla také nevyhne, ale nesvádějme to na čísla a věřme, že
bude zase lépe. Ono nám nic jiného ani nezbývá.
úterý 31. červenec 2012
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Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř

„Nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo být hůř.“ To je hned na začátek silné heslo. Ale je
negativní, nebo pozitivní? Já ho beru pozitivně. Vždyť nám vlastně říká, že ještě není tak zle,
i když se nám to zrovna zdá úplně nejhorší. Takže vlastně můžeme být rádi, že ještě není
nejhůř. Ono se kolikrát stačí rozhlédnout kolem sebe a podívat se na to z jiného úhlu pohledu.
Pak často zjistíme, že vlastně není důvod klesat na mysli. Anebo jiné heslo: „všechno zlé, je
pro něco dobré.“ Tak je pravda. Většinou se o tom sice přesvědčíme až daleko později, ale je
fakt, že i špatné zkušenosti jsou zkušenostmi a mohou se nám v dalším životě dost hodit.
Navíc: „chybami se člověk učí.“ A to je také pravda. Jsou sice lidé, kteří se nepoučí nikdy a to
ani z cizích chyb, natož pak z vlastních. Takový člověk si buď myslí, že on sám chyby nedělá,
tudíž se nemá z čeho poučit, anebo je přesvědčen, o blbosti všech ostatních a takové chyby
jako oni, to se jemu stát nemůže. V takovém případě pak platí často: „blbec neuvěří, že je
blbec, ani když mu to řeknete.“
A co takhle: „kde nic není, ani Smrt nebere.“ To je vlastně také pozitivní, neboť když nic
nemám, už mi není co vzít. Bohužel tohle heslo už je v dnešní době tak trochu mimo hru,
jelikož v naší společnosti se podařilo i Smrt překonat a tak se posílají exekutoři i tam, kde už
by ona kmotra nepořídila. Je to trochu jak v pohádce, ale ne, že dobro nakonec vyhraje a
chudák získá bohatství, ale v té, kde jezdí výběrčí daní, skvěle ztvárněný panem Hlinomazem,
a požaduje zaplacení daní i na příští rok. Když nic nemáte, tak vám sebereme plat, potom
bydlení, děti a pak něco sebereme i vašim příbuzným… Až se takový člověk snad raději
dohodne s tou kmotrou. Ale to nebyl ten správný příklad pozitivních hesel a přísloví. Tedy jak
jsem napsal původně ano, to jen v naší společnosti jsme tak daleko, že už jsme překonali i
přírodní zákony.
„Nemusí pršet, jen když kape.“ Tak to je velice příznivé. Tedy je pravda, že na poušti by to
asi neocenili, nicméně v běžném životě je to dobré. Dokud alespoň kape je to O.K. Jak začne
vysychat a nepřikápne ani kapka, tak je zle a blížíme se k heslu předcházejícímu. Je pravda,
že aby alespoň kapalo, musíme se o to přičinit. Tam pak nastává opět problém dnešní
společnosti, která je tak vyspělá, že kdo se snaží, je zákonitě potrestán a zaplatí více na
daních, nedostane žádné dávky a tak dále. Je to přesně podle hesla: „podej čertovi prst a
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utrhne ti ruku.“ No, to jsem zase odbočil. Vraťme se k heslům a příslovím, nebo chcete-li
lidovým moudrostem.
Jsou i taková, která zas tak pozitivní nejsou a nějaké klady se v nich těžko hledají.
Například: „pro dobrotu, na žebrotu,“ Nebo také: „každý dobrý skutek, je po zásluze
potrestán.“ I když nejsou pozitivní, jsou pravdivá. Dá se říci, že spíše než přísloví se v tomto
případě jedná o jakési přírodní zákony. Tak jako namazaný krajíc padá na zem tou namazanou
stranou. Sám jsem zažil jako děcko, školou povinné, ve snaze pomoci bližnímu svému, jak
tento zákon funguje. Před domem jsem našel klíče. Jelikož jsem nevěděl, komu patří, šel jsem
je odevzdat na Policii. Tehdy oddělení bezpečnosti. Ještě ten večer na náš byt zvonili sousedi.
Od někoho v ulici se dozvěděli, že jsem klíče našel právě já a tak si pro ně přišli k nám. Když
se dozvěděli, kde si je mají vyzvednout, tak začali zuřit a nadávat, proč jsem je odnesl právě
tam. Zřejmě jsem, dle jejich názoru měl začít sám pátrací akci v ulici, jen bych chtěl
upozornit, že jsem se narodil a žil v Praze v Karlíně, a tam zřejmě oslovit ty stovky lidí, co
chodili po Sokolovské ulici, abych zjistil, čí ty klíče jsou a nenosil je odevzdat. Tehdy jsem
zareagoval velice naštvaně: „Víte co? Až příště najdu před barákem, nebo na ulici, nějaké
klíče, tak je kopnu do kanálu.“ Musím říct, že jsem to nikdy neudělal, ale hodně jsem si
rozmýšlel, co udělám. A tím se vlastně vracím k tomu, že všechno zlé, je pro něco dobré.
Na závěr ještě jedno přísloví, které se týká celého národa, ale je také hodně pravdivé:
„národ, který se nepoučí ze své historie, je odsouzen si své chyby prožít znovu a znovu.“ Ale i
v tom hledejme to pozitivní. Třeba se ten národ konečně jednou poučí a posune se dál. Možná
vám připadá, že toto heslo je trochu mimo mísu, ale já ho sem dát prostě musel. Je fakt hodně
pravdivé. A navíc, tak to je. Čistá pravda. A hlavně. Myslete pozitivně.
úterý 28. srpen 2012
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Bajka o tom jak si zvířátka v lese vládla

Byl jednou jeden kouzelný les, kde si zvířátka vládla sama. Některá vzpomínala ještě na
vládu Medvěda, který měl kdysi celý les pod palcem. Jediný, kdo měl stejnou moc, jako
Medvěd byly Kudlanky nábožné, které šířili víru. Za to si braly desátky od obyvatel lesa, ať
se jim to líbilo, nebo ne. Kudlanky tak bohatly a začaly zabírat stále větší část lesa. Kudlanky
k lesu patřily už od pradávna. Málo kdo už vzpomněl na to, že kdysi byly jen pronásledované
chudinky, které udělali převrat v náboženství, aby následně začaly samy pronásledovat
veškeré odpůrce. Samy pak začaly nejen pronásledovat, ale i vyvražďovat své odpůrce a
zabírat jeho majetek a jeho posvátné háje. Tak šel čas a z Kudlanek strach, že se již nikdo
neodvážil s nimi bojovat. Jejich moc se později již téměř rovnala Medvědově.
Ale po válce se sousedními říšemi, přišla zvířátka s demokracií. Medvěd byl svržen z trůnu,
ona si začala vládnout sama a bylo jim dobře. Jen Kudlanky si udržely svůj majetek a vliv.
Jenže pak přišla další válka. Zvířátka les uchránila, ale nezbyly jim téměř žádné zásoby a
Lišky tehdy přišly s řešením. Bude všechno všech a tak se nám bude hospodařit lépe.
Většina zvířátek byla nadšená, ale našla se i taková, která varovala. Těch se lišky raději
zbavily. Buď je vyhnaly, nebo je i nechaly zabít. Zajímavé bylo, jak se Kudlanky opět
přizpůsobily. Sice Lišky s jejich vírou nesouhlasily a některé Kudlanky to odnesly také, ale
spousta ostatních přišla jak na to, aby dál mohly mít svůj vliv. Pokud nebojovaly přímo proti
Liškám, mohly se mít celkem dobře a kázat si svou víru. Sice jim Lišky zabavily majetek a
náboženská shromaždiště, ale zase se za to musely Lišky o tento majetek starat. Je pravdou,
že některá shromaždiště tak i zanikla, ale ostatní musely Lišky nechat opravovat a udržovat.
Všechny opravovat nemohly, protože jich bylo opravdu hodně. Navíc si Kudlanky vymohly,
že jim za to jejich kázání, Lišky ještě platily. A tak Kudlanky se dál věnovaly svému a ještě
zato dostávaly podíl ze společného.
Po letech to už Lišky přestávalo bavit. Mezi zvířátky bylo celkem dost takových, která měla
větší výdělky než ony. Některá nejukecanější zvířátka ani moc dělat na společném nechtěla a
ještě pomlouvala Lišky v ostatních lesích a také z ostatních lesů dostávala příspěvky na
přilepšenou. Navíc Lišky viděly, že v okolních lesích si vládci mohou přijít na mnohem větší
přísuny potravy. Dokonce i Lišky z okolních lesů, už dávno předaly svou vládu ostatním a
hned se přesunuly ke strategickým lovištím, kde měli mnohem větší úlovky. A tak Lišky
udělaly velkou akci. Když si přišla zvířátka stěžovat, že se jim nežije tak dobře, jako
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v okolních lesích, Lišky poslaly Vlky, aby jim pořádně vyprášily kožichy. To zvířátka
vydráždilo a rozhodla se vládu Lišek svrhnout. Na to Lišky čekaly a tak po chvilce
předstíraného zdráhání, předaly vládu těm nejukecanějším, kteří to nikdy nedělali, ani s tím
nikdy nepočítali. K moci se dostali Zajíci. Měli spoustu řečí, ale jak nastal nějaký problém,
tak se rozprchli. Vytvářeli stále menší skupinky a každá by chtěla velet, ale nikdo z nich to
neuměl. Zato měli spoustu hloupých a zbrklých nápadů. Ve své revoluční euforii hned
všechny schválily a les se stal brzy oblíbenou destinací zvířátek z okolních lesů. Zejména
těch, kterým se v okolních lesech nechtělo nic dělat, a tady se zajíci přímo nabízeli.
A co Lišky? No ty byly v sedmém nebi. Nemuseli se už o nikoho starat a mohly spokojeně
lovit. Zabíraly si území, k čemuž jim pomáhali i Vlci, kteří jim dříve dělali ochranku, a Lišky
bohatly. Vládu už ani nechtěly, vždyť jim teď bylo mnohem lépe. Navíc se těšily na to, až
bude les v úplném rozkladu a všichni se v něm budou bát o holý krk. Nikdo nebude mít jistý
ani svůj pelech, či noru, natož zásoby na zimu. Pak přijde znovu jejich čas. Pak zvířátka sama
přijdou s prosíkem, aby se Lišky znovu ujaly vlády, ale ještě se uvidí, jestli se jim bude chtít.
Vždyť, co jim teď chybí. Dokonce jsou i ve shromáždění, zástupců obyvatel lesa a mohou
Zajíce kritizovat, jak to dělají špatně. A to ještě naivní Zajíci přistoupili na smlouvu
s okolními, mnohem většími, lesy, o společném hospodaření. A tak odváděli část svých zásob
unii lesů a za to jim bylo přislíbena, např. hromada kamení, jako dotace, pokud by chtěli
Zajíci vybudovat umělý kopec. Sice ho nepotřebovali, ale byla na něj ta dotace. Pak zase byla
šance na shnilou trávu, samozřejmě za předpokladu, že si zvířátka zřídí velký kompost. A
takových dotací bylo plno. Toho pak začali využívat i některé Kuny, které přišly na to, jak i
na tom vydělat. Slíbily zajícům, že umělý kopec, nebo velký kompost postaví, aby se dotace
mohly čerpat. Zajíci byli nadšení a tak Kunám slíbili odměnu. Jenže Kuny přišly po týdnu, že
jim odměna nestačí a je potřeba víc. Nakonec Zajíci zaplatili Kunám několikanásobně víc, než
kdyby postavili kopce tři. Jenže to Zajíci platili ze společných zásob obyvatel lesa. Navíc
někteří Zajíci začali s Kunami spolupracovat a tak se cena musela stále navyšovat, aby si
všichni zúčastnění přišli na své. A v lese to začínalo bublat.
A do toho se konečně přidaly již zmiňované Kudlanky. Na ten okamžik čekaly. V tuhle
chvíli vyrazily do útoku a požadovali po Zajících, aby jim bylo vráceno všechno, co jim
Lišky, kdysi sebraly. Zároveň nabídly, že už jim Zajíci nebudou muset platit za jejich služby.
Ani slovo o tom, že by vrátily to, co za své služby dostávaly za vlády Lišek. Zajíci naříkali, že
ne všechno co Kudlanky vlastnily, ještě existuje, ale Kudlanky přispěchaly s návrhem. To co
už neexistuje, nám prostě vyplatíte v zásobách. Zajíci plakali, že tolik zásob nemá celý les, ale
Kudlanky se tvářily dobromyslně a přispěchaly s další nabídkou. Tak jo. Tak nám to budete
vyplácet třeba třicet let. Zajíci zajásali. Ty Kudlanky jsou frajerky. Je vidět, jak to s námi
myslí dobře. Ale to musíme něco přidat, abychom se taky ukázali. A tak na jednání
s Kudlankami přišel návrh, jak jim jejich velkorysost oplatit. To co Kudlankám nemohou dát
hned, to se bude každý rok násobit nějakým úrokem. Tím Kudlanky získali majetek
několikanásobně větší, než jim Lišky sebraly. Po celou dobu vlády Lišek, navíc dostávaly
podíl na svou náboženskou činnost, který vracet nemusí. Opravená shromaždiště dostala
zpátky ve skvělém stavu. Ta, která nevydržela a potřebovala by opravu, už nechtěla a vrácené
pozemky rychle prodala. Zároveň tím získaly kudlanky opět moc. Sice o jejich náboženství
v tom lese už nikdo nestál, ale teď měly zase moc z hlediska síly. Zase jim ostatní obyvatelé
lesa museli platit desátky, ale i dvacátky. Vlastnily teď velkou část lesa a diktovali si ceny.
Zajíci se rozutekly s nakradenými zásobami, aby nebyli sežráni rozzuřenými zvířátky.
Zle se v tom lese vedlo. Jeden útočil na druhého a vládnout nikdo nechtěl. Kdo by také chtěl
převzít vládu v lese po Zajících, kteří buď z hlouposti, nebo z vykutálenosti celý les rozkradli,
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zadlužili a ještě největší moc dali do rukou Kudlankám a unii ostatních lesů. Nezbylo, než
doufat v to, že se zase jednou najde statný Medvěd, který uchopí moc pevně do rukou a
potrestá ty, kteří situaci zavinili. Ostatním lesům jasně ukáže, kde je jejich hranice a jaká jsou
pravidla v jeho lese. Takový Medvěd pak bude hoden usednout na trůn lesa a všichni budou
rádi, že zase zavládne klid a pořádek.
Dodatek. Tento příběh se nestal a podobnost s realitou je čistě náhodná. Autor pouze
popisoval jeden příběh z jednoho, fiktivního lesa a snažil se nenadržovat žádnému zvířátku. Je
pravdou, že ke Kudlankám má svůj postoj a pokud jde o přicházejícího Medvěda
(nezaměňovat prosím s tzv. ruským medvědem), měl to být spíše Lev, jenže se to celé
odehrává v našem lese a tak byl použit Medvěd. Jinak by bylo nejlepší, aby tento přicházející
Medvěd byl z rodu, který bohužel, oficiálně vyhynul před sedmi sty lety, ale měl by mít
alespoň jeho čest, hrdost a odvahu. Poučen z historie, věřím v příchod takového. Nevím sice,
jak dlouho si na něj zvířátka v lese ještě počkají, ale určitě přijde. Zároveň budou muset sami
pro to něco dělat. Tak jim přejme, ať se jim to podaří.
pondělí 3. září 2012
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Připravme se na konec světa

Tento mayský kalendář pochází z Valašska. Opravdu.

Tak už se nám to blíží. Co? No přeci konec světa. Za posledních 20 let, dle astrologické
společnosti, už asi padesátý zaručený. Nicméně tentokrát je opřena zpráva o konci světa o
mayský kalendář. A to je opravdu silný argument. Zejména pak, když staří Mayové vypočítali
konec světa tak, že dle křesťanského kalendáře spadá na dobře zapamatovatelné datum.
Zřejmě Mayové počítali s křesťanským kalendářem, který se mimo jiné v historii několikrát
měnil, a navíc si dodnes nejsou vědci, ani teologové jisti rokem 0, tedy narozením Krista, od
kterého se náš kalendář odvíjí. No nic. Přesto to Mayové spočítali tak, že nám to vychází
zrovna na 21.12.2012. Tedy datum, skutečně dobře zapamatovatelné. Trochu nechápu, proč
by mělo být zapamatovatelné, když má být konec světa. Kdo si to má tedy pamatovat? Těžko
říct. Jaká náhoda?
Pro ty, co čekají konec světa, bych rád připomněl, že už ho čekali husité. Nicméně, světe div
se, nedočkali se ho. Nevadí. My máme teď zaručené zprávy, což si sice oni mysleli také, že
k tomu opravdu dojde. Docela mne pobavil vtip, kolující na internetu: „Bojíte se konce světa?
Přijeďte k nám do ČR. Zde jsme ve všem 30 let pozadu.“ Takže i to je jeden z návodů, jak to
přežít. Díky tomu jsem já také v klidu. Ale pokud by někdo přeci jen věřil, že se konec světa
skutečně blíží, a já to opravdu nikomu neubírám, tak co má vlastně dělat?
Tak za prvé by měl člověk, těch pár zbývajících dnů, prožít tak, jako by to byly skutečně
poslední. Může to být pravda. Dle mého by tak měl žít člověk stále, protože nikdo opravdu
neví, který den je jeho poslední. A mohl by pak být po smrti překvapen, že něco nestihl. Za
druhé, a to je také hodně důležité, by si měl každý rozmyslet, jak ten poslední den světa stráví.
Například, jestli bude oslavovat? Nebo jestli bude truchlit, že už žádné zítra nebude? Nebo jen
tak prostě dožije v rámci pracovního vytížení? Nebo se někam zavře a bude doufat, že zrovna
on to nějak přežije.
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Já osobně budu žít jako každý jiný den. Tedy naplno. Ono to nějak dopadne. Ono se totiž
ještě nikdy nestalo, aby něco, nějak nedopadlo. To je jistota. A já mám rád jistoty. Ono je
opravdu nejlepší každý den, když se člověk probudí, poděkovat za každé nové ráno, být
šťastný za každý den, kdy můžeme žít a užívat si a mít rád, ty co ho mají rádi. Ono se pak
člověku žije líp a nepřemýšlí nad tím, jestli náhodou zítra už nebude. Protože i kdyby dnes byl
poslední den, tak já si ho užil a jsem rád, že mám ty, které mám rád.
A pokud by tedy skutečně měl konec světa nastat, pak se s vámi loučím se slovy, díky, že
jste mne četli a doufám, že jsem vás pobavil. Mějte se všichni krásně na nějakém lepším
místě. Ale pokud budeme žít i po 21. prosinci, pak vězte, že se chystám psát dál. A první co
po tomto datu napíši, bude fejeton na téma: „Jaké to je po konci světa.“ Tak doufám, že se
vám bude líbit.
16. prosinec 2012
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Jak se žije po konci světa?

Tak a je to za námi. Co? No přeci konec světa. No co? Stalo se. Bylo to určeno na
21.12.2012, tak už je to za námi, což znamená, že konec světa už byl. Přežili jsme to a teď už
se s tím musíme jen smířit. To už nějak půjde. Mě to tedy problém nedělá. Jeden svět tam,
jeden sem. Prostě si zvyknu na nový. Svět skončil a jiný začal. Jen musím přijít na to, jak se
v tom novém žije. Je mě trošku divné, jak jsou si věci podobné.
Politika je stále na …., no to raději nebudu komentovat, prostě tak jako před tím. Doma se
také nic nezměnilo. V práci je to stejné. Prostě nic zvláštního. Dokonce jsem oslovil několik
kamarádů a přátel, ale také žádná změna. Tak mám takové podezření, jakoby ten nový svět
byl hrozně podobný tomu původnímu. Musím přiznat, že jsem ten konec světa zaspal, takže
nevím, jak to přesně probíhalo, ale ta podobnost je snad strašidelnější, než ten samotný konec.
Dokonce mne napadla taková hříšná myšlenka…, ale ne, to snad ne. No a co kdyby přeci…,
no tak já to zmíním. No, prostě mne napadlo, že snad ten starý svět ani neskončil. Pošetilé,
že? Vždyť všechna média o tom hovořila, jako, o hotové věci. Přeci nám nemohla lhát, ne?
Né. To snad nikdo nepředpokládá. Vždyť dnešní média, to není žádný bulvár, ne? Takže to
není pravděpodobné. Tedy dobrá.
Žijeme tedy v novém světě. Třeba bude lépe. Ještě mne tak napadlo, co když se zmýlili staří
Mayové. To je nápad. Sveďme to na ně. Přeci se nespletla ta naše média. Nebo snad přeci jen
ano? Do Prčic, na co se tedy má člověk v našem světě, nebo tom novém světě, nebo jaký je to
vlastně svět, spolehnout? Na nic. To bude nejlepší. Takže možná svět neskončil a pokračuje
ten starý. Ale je to dobře, nebo špatně? Těžko říci. A já se tak těšil. Těšil jsem se, že budu
jedním z těch, co přežije a zjistí, co bude po konci světa. No vlastně jsem to přežil a zjistil.
Jenže výsledek…, nic, moc. Zase žádné překvapení.
No nic. Budeme se těšit, že se snad toho konce světa ještě dočkáme. Jak jsem se dozvěděl,
tak za posledních dvacet let, to byl teprve asi padesátý, zaručený konec světa. Žádný sice
zatím nevyšel, ale nebuďme pesimisty. Jednou to vyjít musí. Tak budeme doufat. Sice je
pravda, že už husité očekávali jistý konec světa a nedočkali se, ale jednou to přeci vyjít musí.
Co si přát víc, než abychom byli první generace v historii, která něco takového zažije. A co
teprve ta zmiňovaná média. Jak ta by byla šťastná, kdyby se to konečně podařilo. Buďme
přející. Nebuďme sobečtí. Vždyť takovou událostí, bychom prospěli jistě celému vesmíru.
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Tak buďme trpěliví, dál škoďme planetě, jak se dá a očekávejme ten kýžený konec světa.
Budeme-li opravdu trpěliví, jistě se ho dočkáme. Žijme dál a čekejme.
23. prosinec 2012
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Ohlédnutí fejetonisty, aneb jaký byl rok 2012

Se svou dcerou Michaelou, která se podílela na většině fotek

Blížící se konec roku vybízí k bilancování. Jaký byl ten uplynulý rok. Co se povedlo, co méně
a jaký bude ten nadcházející. Rozhodl jsem se na uplynulý rok podívat pohledem fejetonisty,
respektive pohledem svých publikovaných článků. A tak jsem si složil mozaiku uplynulého
roku, která měla především pobavit, což se dle ohlasů snad podařilo. Tak jaký byl ten můj rok
2012?
Začal jsem tím, že jsem se rozhodl opustit své příspěvky politicky zaměřené, jaké jsem
publikoval dříve a vydal se cestou, kterou mám sám rád a tou je humor ve formě fejetonů. Jak
jsem brzy zjistil, člověk, který chce s trochou nadhledu a humoru komentovat věci kolem nás,
ne vždy najde pochopení všech. Tak samozřejmě stará pravda říká: „není na světě člověk ten,
aby se zavděčil lidem všem.“ S tím jsem ani nepočítal. Spíše jsem vycházel z toho, kdyby můj
článek pobavil alespoň jednoho člověka, tak budu rád. A v tomto úhlu pohledu jsem nadmíru
spokojen. Samozřejmě našli se tací, co mne v komentářích, nebo mailech přesvědčovali, že
mám špatné informace, či třeba některé věci zkresluji, či je dokonce neberu vážně. Snažil
jsem se na každou reakci odpovědět a to nejčastěji poděkováním za připomínky, některé mi
skutečně dodaly nové informace, nicméně jsem také odpovídal s tím, že mé články skutečně
nejsou psány jako vážná polemika na dané téma, nýbrž jako fejetony, které mají především
pobavit. Podívat se, třeba i na vážnější témata s nadhledem a humorem. Kdo chce, ať se
zasměje, kdo ne, tak ne.
Jak jsem si vybíral témata? Někdy člověku stačí pohled na nadpis v novinách, či na
internetu a hned se začnou nabízet slova a věty, která se člověku pod rukama skládají do
vznikajícího článku. Někdy myšlenky člověku letí tak, že nestačí psát. Jindy ho téma zaujme,
ale jako by ho papír ještě nechtěl. Většinou píši na počítači. To se tak říká, jako, že papír
nechce. Přeci nenapíši: „monitor nechce, nebo hard disk nechce.“ No nic. Prostě, jakoby ještě
ten nápad nedozrál. A tak ho nosím v hlavě a pak po pár dnech člověk sedne ke klávesnici a
už to sype. Je dobře některé věci nechat dozrát. Jsou pak mnohem šťavnatější a udělají větší
radost. A to nejen autorovi, ale i čtenářům.
Někdy jsem volil témata soukromější, která však leckdo, prožívá podobně, zná podobné
situace naopak ze svého života. A tak jsem třeba vařil s jezevčíkem, což mnozí znají ze své
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kuchyně, kde jim občas „pomáhají“ jejich mazlíčci, nebo jsem si vzpomněl, jaké to je, když si
člověk sjedná termín schůzky s kamarádem, aby po čase s někým jen tak pokecal, nebo jaký
je zákon schválnosti zákeřný a řekl bych přímo záludný až zlomyslný. Jindy jsem se vypravil
postát ve frontě, jaké v Čechách stále neubývají, a to ani v supermarketech, kde pro větší
zážitek z nakupování ještě naši spoluobčané staví vozové hradby z nákupních vozíků, čímž
nám vytvoří z nakupování interaktivní hru, plnou adrenalinu, tajemství, neočekávaných zvratů
a zábavy. I když je fakt, že zábava přichází až mnohem později. Většinou až ve chvíli, kdy si
o tom vyprávíme s přáteli a porovnáváme zážitky z obchodu. A co teprve, když vejce
vystoupala na rekordní cenu, jelikož slepice požadovali zlepšení svých pracovních podmínek.
Také jsme se nevyhnuli ekologickým tématům. Například, jak je mráz vlastně báječný.
Z důvodů čistě ekologických jsme se zamysleli nad tím, jestli je kvůli zachráněnému stromu
skutečně nutné zabít bobra, nebo jestli vařit rajskou i za cenu zvyšování nebezpečí globálního
oteplování. Také jsme zaznamenali netopýří chřipku, či opilé potkany. Anebo jsem též
vyzýval k větší konzumaci prasátek, abychom se přičinili k záchraně jejich chovu. Dokonce
jsme se dozvěděli, díky jedné studii, jak je to s Japonci, kteří možná vymírají. Možná také ne,
ale výzkumy jsou výzkumy. Některé mne skutečně pobaví a přímo vybízejí ke zpracování.
Když už jsem hovořil o přírodě a zvířátkách, také jsem se občas nevyhnul trošce politických
témat, ale snažil jsem se je opět uchopit tak nějak s nadsázkou a nebrat je až tak vážně a tak
vznikla i bajka o tom, jak si zvířátka v lese sama vládla, kde podobnost s naší společností byla
čistě náhodná a někomu snad mohl jejich příběh připomínat například církevní restituce. Jiná
zvířátka v mých fejetonech zase neměla podobnost s politikou vůbec žádnou a to bylo dobře.
Například taková aktivní klíšťata, prostě byla jen aktivní, nebo kocour zavěšený z okna byl
zase jen, možná trochu vyděšený, ale později utěšený a nikomu se nic nestalo. A to je
důležité.
S blížícím se závěrem roku jsem se nemohl vyhnout tématu, konce světa, a jelikož jsem
v tomto článku slíbil, že jestli přežijeme, napíši i jak se žije po tomto konci, tak jsem svůj slib
také splnil.
A tak jaký byl ten uplynulý rok? Televizní zprávy už nás nepoučují, oni nás ani neinformují,
jen se nás snaží pobavit i vystrašit, sem tam nám padne nějaký ten teplotní rekord a tak si
myslím, že v tomto se ten budoucí rok nic moc měnit nebude. Zřejmě bude stejně tak pestrý,
jako ten předešlý a já věřím, že poskytne i dostatek témat, která budou přímo vybízet ke
zpracování. Důležité, dost možná vůbec nejdůležitější totiž je, když si dokážeme udržet
nadhled a humor, abychom se z toho života kolem nás nezbláznili úplně. A k tomu se tak
trochu pokouším přispívat svými články i já. A jestli se mi podařilo pobavit, byť jen jediného
čtenáře, a já doufám, že jich bylo snad i více, pak to mělo smysl a děkuji všem, kteří mne
letos četli a snad budou číst i do budoucna. Tak hodně štěstí a hlavně hodně důvodů
k úsměvu.
čtvrtek 27. prosinec 2012

Konec
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