
str. 1 – vakát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str.  



 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 - 3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanislav Bukovský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O (NE)NÁPRAVĚ VĚCÍ 
VEŘEJNÝCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plzeň 2014 
 
 
 
 
 

 

 

 



 - 4 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
© Stanislav Bukovský, 2014 
Illustrations © Stanislav Bukovský, 2014 
Epilogue © Jana Horáková, 2014 
 

 

 

 



 - 5 - 

OTÁZKY A ODPOVĚDI 
 
Dědo, je vesmír nekonečný? 
Jistě. 
A je to pravda, že se neustále rozpíná? 
No, říkají to ti, co tomu rozumějí. 
A může se nekonečno zvětšovat? 
Nekonečno je nekonečné, nemůže se zvětšovat ani zmenšovat. 
A kam se tedy ten nekonečný vesmír rozpíná? 
No tak asi bude konečný, když se rozpíná. 
A když je konečný, co je za jeho koncem? 
Za jeho koncem není nic. 
A to nic je nekonečné? 
Jistě, jak jinak. 
A když se vesmír rozpíná, tak byl napřed menší než je teď?  
Rozpíná-li se, tak musel být napřed menší. 
A tenkrát, když byl menší, tak se začal rozpínat? 
Ne, rozpíná se pořád, od samého počátku. 
A co bylo na začátku? 
Velký třesk. Z nekonečně malého bodu vznikl celý vesmír. 
A může hmota přibývat? 
Nemůže ani přibývat ani ubývat. 
A do toho malinkého bodu se vešel celý vesmír? 
No říkají to. 
A jak se tam mohl vejít? 
Asi proto, že hmota měla nekonečně velkou hustotu. 
A jakou bude mít jednou rozpínající se vesmír objem  
a hustotu? 
Nekonečně malou hustotu a nekonečně velký objem. 
A když to začalo velkým třeskem, čili explozí, neskončí to 
implozí? 
To by asi musel mít vesmír menší hustotu než okolní nic. 
A může být něco menšího než nic? 
Nemůže. 
A může být číslo menší než nula? 
Jistě, každé záporné číslo. 
A mohla by být hmota méně hmotná, než je nic? 
Asi je taková antihmota. 
A mohla by mít antihmota velkou hustotu? 
Asi ano, aspoň to říkají.  
A je větší malé záporné číslo nebo velké záporné číslo? 
No, u dluhu čím větší číslo, tím menší je bohatství. 
A může být dluh nekonečně velký? 
Zdá se, že zatím to k tomu směřuje. 
A dá se zadlužování nějak zastavit? 
Asi stejně jako to rozpínání vesmíru. 
A inflace taky musí neustále růst? 
Asi musí, je to u ní také jako s tím vesmírem. 
A roste-li objem, není to pak čím dál řidší? 
Jistěže je. 
A kdo to tak chce?  
Jedni chtějí zdražit, druzí přidat, třetí připravit lidi o úspory. 
A komu to prospívá? 
Ani prvním, ani druhým. Třetí se smějí. 
To je hustý! 
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KROK PO KROKU K POKROKU 
 
  Moderní člověk si již nemusí komplikovat život 
manželstvím a není ani žádoucí přivádět na svět děti. 
Manželstvím a následným rozvodem se lidé většinou 
ekonomicky zruinují, nemluvě o újmě na psychice.  
A na děti nemá dnes člověk čas ani před rozvodem, 
natož po něm. Žít na psí knížku či na hromádce je  
o něco výhodnější, ale ani to není řešením. Nej-
modernější je jednoznačně být singly. Kariéra, jež je 
smyslem existence jak mužů, tak i žen, je s rodinným 
životem a výchovou dětí jen těžko slučitelná. Beztak děti 
přinášejí rodičům víc starostí než radostí. Proto má 
moderní člověk mít místo dětí raději pejska.  
  Pes je ideální partner pro soužití – na rozdíl od dětí 
většinu času prospí – a jak známo, kdo spí, nezlobí. 
Zvláště dámám to na procházce se psem sluší mnohem 
víc, než s nějakým zlobivým capartem. I když procházky 
bipedilní, u psa pak kvadrupedilní, lokomocí také asi 
brzy vyjdou z módy. Většina už stejně chodí na 
procházky v  autě.     
  Až se i zbytek populace oprostí od zastaralého způsobu 
přemisťování a korzování, bude možné města radikálně 
zmodernizovat zrušením chodníků a tím vytvořením 
nového prostoru pro rozšiřování silnic a vytváření 
parkovacích míst. Všichni si koupí rotopedy, aby jim 
nezakrněly nohy a vyvinou se tato zařízení uzpůsobená  
i pro psy, aby ani jim neatrofovaly nožičky. Auty se 
přitom bude jezdit takřka výhradně na procházky, 
protože zaměstnání se budou vykonávat doma  
u počítače. Je zbytečné jezdit do práce, zbytečné jsou  
i kanceláře. Nutné snad budou jen na dráze a ve státních 
úřadech, ale tam, kde se pracuje, se bude práce 
vykonávat doma u počítače. Dojde k obrovským 
úsporám energie a ušetří se na výstavbě a údržbě 
kanceláří, jeslí, školek a škol. Státní dluh se hravě 
zaplatí a přebytkový rozpočet bude vytvářet stále větší  
a větší hotovost. Problém bude, za co ji utrácet. Můžeme 
jen doufat, že i to se na modernějších počítačích podaří 
vyřešit.  
  Pokrok se totiž nedá zastavit a všechny problémy 
budou brzy vyřešeny. Z nich největším se momentálně 
jeví neustále nebezpečně rostoucí přebytek financí.  
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JAKÁ JE DOBA? 
 
  Teprve když se něco pojmenuje, tak to doopravdy je. 
Co nemá jméno, jakoby není, i když je. Je na pováženou, 
že to, v čem žijeme, se nedá nějak kloudně pojmenovat. 
Dříve si lidé klidně žili v nějaké době, třeba bronzové, 
v kultuře knovízské, mohylové nebo polí popelnicových. 
Jiní zas žili v renesanci, v osvícenství, ve století páry 
nebo v éře budování socialismu. V čem ale žijeme teď 
my, co právě žijeme? 
  Bylo by možné naši dobu pojmenovat jako kulturu 
rozptylových louček? Nebo jako éru alternativní 
kultury? Co naši dobu více a lépe charakterizuje: plasty, 
počítače, mobilní telefony, lety do kosmu, umělé 
kloubní protézy? Jsme jen dobou po něčem nebo 
naopak před něčím? 
  Svět je jako nikdy dříve globalizovaný, ale zároveň 
multikulturní, a to i tam, kde v minulosti býval spíše 
monokulturní. Někdejší jednotící víra byla vystřídána 
nevírou a vírou ve všechno možné i nemožné, alespoň  
u nás v Evropě. Někdo je džentlmen, chodí hladce 
oholen, do šedých šatů s kravatou oblečen, jiný nosí 
potrhané džíny nebo kalhoty s rozkrokem u kolen, od 
hlavy po paty potetován, zarostlý, s copem a jako 
nebezpečný býk s kroužkem v nosu. Je demokracie, 
každý si může dělat, co chce, všechno se smí a nic se 
nemusí. V jiných zemích mimo náš civilizační okruh je 
tomu zase možná právě naopak. Lze najít něco, co by 
mohlo být pro tuhle nejednotnost přeci jenom 
jednotícím, pro celý svět společným? 
  Co oproti jiným dobám je jiné, na celém světě, ve všech 
světadílech a u všech etnik, je vzmáhající se obezita. 
Nikdy nebylo v žádné populaci a v žádné době tolik lidí 
s nadváhou. Dalo by se proto říct, že na celém světě 
zavládla kultura lidí moudrých robustních. (Raději je ale 
nebudeme prozatím označovat za nový druh, zůstaňme 
u pokusu najít název současné kultury.) Ale také ani 
tohle neplatí docela. V některých zemích lidé hladoví, 
pod kůží jim vystupují žebra, mnozí už přestávají  
i odhánět mouchy, co se na ně houfně vrhají, jak bývají 
zesláblí. V bohatých zemích zas některé krasavice trpí 
anorexií, a ač by se kdykoliv mohly najíst, vypadají 
zrovna tak. Takže ubývají lidé normální a přibývají tlustí 
a hubení. Jak to jenom nazvat? 
  Na počátku 20. století si Jindřich Šimon Baar takto 
zaprognostikoval: „Čím bude asi století naše, věk 
dvacátý? Neprožili jsme je dosud celé a už se to klove. 
Objevilo se radium a všichni jsme svědky jeho divů. 
Vzduchoplavba činí úžasně smělé a úspěchy korunované 



 - 9 - 

pokusy, automobilism překonal nejsmělejší očeká-
vání…“  
  Teď když se můžeme ohlédnout, což J. Š. Baarovi 
nebylo dopřáno, můžeme uplynulé století klidně nazvat 
stoletím nejstrašnějších válek a nejkrvavějších diktatur.  
  Co se klove na počátku století dvacátého prvního? 
Především nás už nic nemůže překvapit. Žádné divy, 
žádné smělé a úspěchy korunované pokusy. Na 
všechno jsme si zvykli. I na mezinárodní terorismus, 
na ekologické katastrofy, na astronomické dluhy, 
jistě si zvykneme na genetické manipulace, ostatně 
možná, že zanedlouho to bez nich už ani nepůjde. 
  Na výstavách mívají mnohá díla uvedeno coby název 
„Bez názvu“. Mám dojem, že pro ten chaos, v němž 
žijeme (kupodivu chaos byl podle bible i na počátku 
světa), se název „Bez názvu“ hodí docela dobře. 
Doporučuji jako nouzové řešení prozatím žít ve 
století „Bez názvu“. Třeba si to naši potomci jednou 
nazvou nějak lépe a trefněji. 
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ZPÁTEČNICKÝ FEUILLETON 
 
  Trh je nejdokonalejší samoregulátor všeho, jeho 
neviditelná ruka všechno napraví a správně upraví. Vše 
špatné působením trhu zanikne a přežije jen to nejlepší. 
Je to jako v přírodě. V té také přežívá jen to nejživota-
schopnější. Třeba bakterie a potkani. Panda, jak jistě 
uznáte, moc šancí do budoucna nemá. 
  A tak v nelítostné, ale zdravé konkurenci denního tisku 
vítězí bulvár. Ostatním novinám pak slouží za vzor  
a jeho vlivem se z nich postupně stává polobulvár. 
V televizi se největší sledovanosti těší roztomile sprosté, 
sympaticky přitroublé zábavné pořady a taky, jak rádi 
jsme tomu, že takové jsou, nekonečné seriály o tom, 
kdo, s kým, kdy, proč a jak. Při nich si diváci nejlépe 
odpočinou, neboli zarelaxují. Na odpočinek po dobře 
vykonané práci, nezaměstnaní pak po celodenním 
stresu z nezaměstnanosti, mají svaté právo. 
  Blahodárně působí na čtenáře a posluchače také rekla-
ma a inzerce. Třeba i v relativně seriózních novinách se 
můžeme třeba dočíst, jaké sexuální praktiky je ochotna 
nabídnout kolouškovi nad inzerátem vyobrazená, za-
jištěná sedmdesátiletá perverzní baculka, jež je neustále 
při chuti. Nebo že bohatí manželé - podnikatelé 
sexuálně neuspokojují své nadržené manželky. A proto 
zavolej! Některé z nich to mají rády i ve třech. No 
nezavolej, když je tomu tak. Stud mne, starého kon-
zervativce, vedl k autocenzuře a ty nejpeprnější inzeráty 
jsem necitoval. Můžete si je v denících nakonec najít 
sami. Jistě i tohle zvyšuje prodej a noviny, které se 
dobrodiní takových inzerátů zříkají, si koledují o zánik. 
Zaslouží si to, protože se nechovají tržně. 
  Něco jiného je, když jsou dotace. Když se něco dotuje, 
třeba filmová tvorba, nemusí se to přizpůsobovat obec-
nému vkusu, nemusí se to líbit. Klidně se může natočit 
film, ze kterého se nevyspělému diváku při jeho sledo-
vání třeba udělá špatně. Trh pak spočívá v soutěži  
o získání dotací z rohu hojnosti, v souboji s konkurencí. 
Opět, tak jak to má být, nejschopnější vítězí.  
  Jak směšně dnes vypadají někdejší snahy do něčeho 
zasahovat, něco regulovat, svobodu, svobodný trh, 
svobodnou soutěž omezovat. Třebaže vkládáme peníze, 
které jsou nás všech, tedy moje, tvoje, vaše, zkrátka 
naše, nemáme v žádném případě do toho, jak s nimi 
bude naloženo, co mluvit. To bychom se vraceli někam, 
kde přece být nechceme. Jak hrozně nám dnes napří-
klad zní, co napsal ve svém feuilletonu Censura v roce 
1925 v Českém slovu divadelní kritik, dramatik  
a ředitel Národního divadla Stanislav Lom: 
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  „Bez censury by se zde rozmohl brak laciné sensace, 
jenž by ohlušil a zaslepil obecenstvo ke všemu ušlechti-
lejšímu a umělečtějšímu působení, a svojí vtíravostí  
by soustavně kazil vkus a otupoval vnímavost na úkor 
dobrého umění.“ 
     Fuj! To ale jsou předpotopní názory. Hrozná to asi 
byla doba ta První republika. 
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VON SI ZAČAL 
 
  To jsme říkali jako děti. Vždycky začal on anebo oni, 
nikdy já nebo my. A je to tak i u dospělých, vždycky za 
všechno můžou ti druzí. Kartágo si troufalo, a tak 
muselo být zničeno. Indiáni doplatili na to, že 
provokovali svou přítomností Evropany, kteří jim přišli 
zvelebit jejich zemi. Srbové si začali, když zabili 
následníka trůnu. Sice se od toho distancovali, ale 
zlovolně nesplnili nesplnitelné ultimátum. Pak zas 
sousedé plánované tisícileté Říše šidili u nich žijící 
německé menšiny tím, že je oproti ostatním nezvý-
hodňovali, takže bylo třeba vzít soukmenovce pod 
ochranu a zajistit pro ně potřebný životní prostor. 
  A přišla doba, že většina neměla ráda vládu a bála se. 
Pak najednou začala mít vládu raději a přestala se bát. 
Protože se už lidé nebáli, tak si moc dovolovali  
a dostali za to od přátel za vyučenou. Většina se pak 
přiznala k tomu, že byla pomýlená a zase bylo všechno 
v pořádku. I Pán má rád polepšené hříšníky. Ti, co se 
zatvrdili a dál se nebáli, si začali v krátké době už 
podruhé a odskákali to. Jejich chyba, neměli si začínat  
a setrvávat v bludu. 
  Teď trvale provokují vládci zemí, v nichž je ropa. To 
nás jako děti taky štvalo, když se někdo frajeřil s něčím, 
co měl a my to neměli, a přitom si to vůbec nezasloužil. 
Takový si zasloužil nakládačku. 
  Někdy si někdo začne i tím, že se nepřiměřeně brání. 
Třeba když dav ve spravedlivém rozhořčení začne na 
strážce pořádku házet dlažební kostky a tzv. Molotovovy 
koktejly, a ti se pokojně nerozejdou, ale semknou se  
a kryjíce se štíty překážejí těm spravedlivým v dělání 
pořádku. 
  Někde si zase začnou tím, že nechtějí dovolit, aby se 
nějaká provincie osamostatnila. Jinde zas tím, že chtějí 
provincii na základě referenda osamostatnit. Referen-
dum, jak známo, když dopadne, jak jsme nechtěli, bylo 
zmanipulované. Když dopadne, jak jsme chtěli, případ-
ně jak jsme je sami zmanipulovali, vyjadřuje vůli lidu  
a je třeba je respektovat. Stejně tak je to s volbami. 
Někdy nám nezbude než si přiznat, že lidé neumějí volit 
a výsledek jejich hlasování se pak musí demokraticky 
zvrátit. O něčem pak je lepší rozhodnout bez lidí, pro-
tože ti mnohému nerozumějí a nevidí to v širších sou-
vislostech. 
  V některých zemích je třeba v zájmu demokracie  
a humanity podpořit odstředivé tendence a rozdrobit 
stát na malé, navzájem znepřátelené státečky. Jinde je 
naopak nutné v zájmu demokracie udržet pohromadě 
pod nadvládou menšiny něco, co většina nechce. 
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  Takhle jsme se chovali jako děti taky a je to normální. 
Občas to musel někdo odskákat, když nebylo po našem. 
  Dospělí jsou stejní, jenom rafinovanější. Onehdy jeden 
hokejista vyrazil jinému hokejistovi hokejkou šest zubů, 
protože on si začal. Jako malý jsem zažil při hokeji, když 
jeden kluk vyrazil druhému dva zuby. A protože třikrát 
dvě je šest, jsou dospělí třikrát lepší. 
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1 = 2 
 
  Koncem padesátých let nám na plzeňské strojnické 
průmyslovce pan učitel matematiky Jaroslav Hauzner 
na tabuli pomocí složité rovnice dokázal, že 1=2. 
  Až do té chvíle jsem měl pevnou půdu pod nohama, 
věřil jsem zákonům, fyzikálním i lidským. Měl jsem za 
to, že čas jde neměnným tempem stále jen kupředu,  
k všeobecnému pokroku, věda že jednou provždy odha-
luje jednu pravdu za druhou a soudy že ze zásady soudí 
spravedlivě. Věřil jsem, že lež má krátké nohy a že s po-
ctivostí nejdál dojdeš. A teď to najednou začalo:  
  S teorií relativity přišel i relativní čas, zinscenované 
procesy, neidentifikovatelné létající objekty, někdejší 
věda se stala pavědou, zato buržoasní pavěda vědou  
a z těch nejlepších z nejlepších byli najednou zločinci. 
Tím to ale neskončilo, k normálu se to už nevrátilo; 
ačkoliv čas plynul, vůbec se to nelepšilo. Z domněle 
uspořádaného světa nezůstal kámen na kameni.  
     Dnes už neplatí vůbec nic. Hmota už není hmota, 
protože celý vesmír, než se stal vesmírem, tak se vešel 
do nepatrného bodu, samá energie a žádná hmota, teď 
je někde ta hmota nehmota, jinde zas antihmota, státy 
mají astronomické dluhy, banky jsou švorc, státní 
administrativa je jak černá díra ve vesmíru, občané mají 
dluhy a splácejí hypotéky a přitom jsou všichni tlustí  
a bezstarostně si cestují po všech sakrech a destinacích. 
  Zákon o zachování hmoty už neplatí; zcela logicky, 
když žádná hmota není. V obilí se dělají kruhy, mlékem 
se pole zalévají, ženské místo sukní nosí kalhoty, 
zločinci na všech frontách vyhrávají a z obětí zločinů se 
u soudů stávají zločinci. Právníci, co nejsou právníci, 
řídí ústavně právní výbory a ti, co to myslí upřímně, 
jsou ze všech nejrafinovanější. 
  Až do okamžiku, než pan učitel Hauzner spočítal, že 
1=2, zdál se mi svět jako funkcionalistická budova. Teď 
to vše vypadá jako bláznivá postmoderna, jako nějaké 
pochybné alternativní umění. Přitom to byl takový 
hodný člověk a výborný pedagog. No snad za to všechno 
nemůže, snad svým výpočtem nezměnil do té doby 
spořádaný svět v jedno velké absurdní divadlo. 
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NAŠE POSLEDNÍ NADĚJE 
 
  Má-li vše zůstat při starém, je třeba všechno změnit. 
Měla-li se do budoucna uchovat římská civilizace, bylo 
zapotřebí, aby ji napřed křesťané vyvrátili a pak na ni 
navázali. Ona jinak v nezměněné podobě již další 
existence schopná nebyla, stačí si přečíst Petroniův 
Satirikon. Ve stejné situaci se ale teď nachází naše 
křesťanstvím donedávna prodchnutá euroatlantická ci-
vilizace. Jsme jakoby na lodi tonoucí v moři dluhů  
a neřešitelných problémů a klidně si čteme Blesk  
a díváme se na úžasně zábavné seriály, zatímco naši 
představitelé řeší, jak nejlépe uzákonit registrované 
partnerství, s kolika procenty alkoholu v krvi se ještě 
může jezdit autem, jak velké je větší než malé množství 
drogy a kolik smí pytlák beztrestně upytlačit zvěře. Však 
on nám prozatím ještě někdo na to všechno půjčí. Carpe 
diem, a až nepůjčí, třeba tady už my nebudeme. Ať se 
pak starají ti, co přijdou po nás. 
  Nerad to říkám, ale nás může zachránit už jenom 
islám. Až zvítězí, bude zase všechno při starém. Ženské 
budou nosit šátky (moje babi ho taky nosila). Budou 
zbičovány, pokud si obléknou kalhoty (babi o ženách 
v kalhotách měla velmi nelichotivé mínění). Přestane se 
šířit pornografie (no to by moje babi snad nebyla 
ochotna ani vyslovit). Přestane se krást (babi by se 
zloději taky neměla slitování). Povětrné ženštiny budou 
umravněny (znaje babi mohu za ni s klidným svědomím 
připojit její souhlas). Tradice a náboženství budou zase 
určovat běh života, vrátíme se k pokoře, přestaneme být 
individualisty a pocítíme sounáležitost se svými bližní-
mi. V případě potřeby budeme zase ochotni za ně polo-
žit i to nejcennější, svůj vlastní život.  
  Můj děda dávno tušil, kam se to řítí, marně nás ale 
tenkrát varoval a říkal: „Počkejte, vy si na mne jednou 
vzpomenete a dáte mi za pravdu.“ Už je to tady. Dávám 
mu za pravdu. Děda byl hlavou rodiny, ale babi roz-
hodovala o všem a oba byli s takovým uspořádáním 
srozuměni (četl jsem, že v muslimském světě je tomu 
uvnitř rodin stejně). Jen tak spíš sám pro sebe děda 
občas utrousil: „Dlouhé vlasy, krátký rozum.“ Babi se 
jen usmála a děda udělal, co ona chtěla. Jejich rodinné 
soužití plynulo bez jakéhokoliv zádrhele, celý den 
pracovali, děda pak večer četl bibli, babi poslouchala  
a přitom pletla. Pánu Bohu se neprotivili. Aby to tak 
zase bylo, budou se holt muset na kostelních věžích 
vyměnit kříže za půlměsíce. 
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DEMOKRACIE 
 
  Když je kapuce na hlavě a šátek přes ústa, oči vidí, ale 
zato strážci pořádku a kamery, i když vidí, moc neuvidí. 
Je to stejně podivná demokracie, jako když se lidé 
špehují. Svoboda, to je kravál v autě, na hokeji, na 
fotbale, při cestě na fotbal i z fotbalu, na technoparty. 
Zásadně nechceme nikde žádné kamery! Policajti jsou 
dinosauři, co přežili pád totality. Snad nám tu naši 
demokracii nezadusí. Hrrr na ně! Šutry, klacky do ruky 
a bijte je! Televize je na naší straně. Ochránci lidských 
práv, přidejte se! Vidíte to? Policie se nepřiměřeně 
brání. To je hustý! To je krása! Auta hoří, krámy hoří, 
sklo křupe pod nohama.  
  Už to nechce žádné kompromisy! Učitelé budou skákat, 
jak mládež píská. Na vojnu chválabohu už chodit 
nemusíme, protože žádnou armádu nepotřebujeme. 
Mládí vpřed! Svět patří nám! (Kde jsme tohle už jenom 
slyšeli?) Nechceme žádné maturity! Chceme drogy 
v malém sice, leč přiměřeném množství a pro sociálně 
slabé na ně požadujeme dotaci. Nedostaneme-li ji, tak se 
rozzlobíme a budeme zlí.  
  Pro přátele pořádku, neboli pro nepřátele demokracie, 
není v moderní společnosti místa. Dnes už naštěstí 
nemusí nikdo nikoho poslouchat a každý si může dělat, 
co chce. Nechceš pracovat? Nepracuj! Nechceš nic 
platit? Když nic nemáš, neplať! Nemají ti co vzít. 
Kradeš? Do zákonem povolené částky klidně kraď dál! 
Chtějí na tobě legitimaci? Rozsekej je mačetou! Máš dítě 
a nechceš ho mít? Šoupni ho do baby boxu! Odsoudili tě 
do kriminálu? Když se ti tam nechce, tak tam nechoď, 
beztak tam nemají místo. Ublížil ti někdo, když jsi krad? 
Dej ho k soudu, zákon je na tvé straně! Kradl jsi hodně 
moc nebo jsi někoho zabil? Máš-li dost nakradeno, 
vezmi si dobrého, drahého právníka! Sedět půjdou 
okradení a pozůstalí. Nebo si kup soudce, to prý přijde 
levněji. Chceš mít titul a nechce se ti studovat? Tak si ho 
kup!  
  Tohle je ta pravá demokracie. Takhle vypadá skutečná 
svoboda. Nechceš už mít žádné starosti? Staň se 
bezdomovcem! Máš prachy, zkušenosti, i titul sis už 
koupil a nelekáš se starostí? Dej se na politiku! Chceš 
být miliardářem? Staň se jím! V zemi neomezených 
možností a skutečné demokracie se přece můžeš zcela 
svobodně rozhodnout, čím se staneš. Hlavně se nesmí 
nikomu závidět!  
  Také je důležité být optimistou. Je to, jak doporučuje 
devět psychologů a jedenáct psychiatrů z deseti, totiž 
zdravé. Nechť zhynou pesimisti, škarohlídi, remcalové  
a staromilci! Ať žije pokrok! 
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SVOBODA 
 
  V letech nesvobody snil jsem o svobodě. V letech 
nepořádku sním o pořádku. Rozhodně si ale nemyslím, 
že by v letech nesvobody byl pořádek nebo že v letech 
nepořádku je svoboda.  
  Co je vlastně svoboda? Studovat reklamy a pak se 
svobodně rozhodovat, kam jít nakupovat? Svobodně si 
vybírat mezi televizními kanály? Cestovat do tu-
ristických center, která vypadají všechna stejně? 
Svobodně si při volbách vybírat mezi stranami nejmenší 
zlo, když je to pak stejně prašť jako uhoď? 
  Mám před očima obraz Alfonse Muchy ze Slovanské 
epopeje, zobrazující dav ze zajetých kolejí vykolejených 
mužiků, jimž bylo ve známost dáno, že s nevolnictvím je 
konec. Se stejnými obavami asi na budoucnost hleděli 
mnozí afroameričtí otroci, když ti proklatci ze severu jim 
vzali jejich jižanské jistoty. Co teď s nimi bude? 
Nebudou mít práci, nebudou mít co jíst. Budou muset 
krást a mnozí asi skončí v kriminále. Jak jen byli 
svobodní, když nemuseli na nic myslet, o nic se starat, 
celý den trhali bavlnu a při tom si mohli překrásně 
zpívat. S tím teď je (nebo tenkrát byl) konec. 
  I my ale musíme krást. Onehdy jedna paní ze severních 
Čech řekla v televizi: Když nám strhnou peníze, co 
dlužíme na pokutách, ze sociálních dávek, nebudou holt 
moct děti chodit do školy, protože budou muset krást.  
A je to. Samozřejmě jsou i výjimky, krást nemusí miliardáři 
a jejich kamarádi politici, ti naopak ještě dávají peníze 
na charitu, protože mají lepší charakter a mají na to. 
Milionáři už takoví nejsou. Ti jsou schopni, jak známe 
z literatury, ukrást i slunce. 
   Krást se zkrátka musí, ale jak si uchovat tu svobodu? 
Jedna možnost by tu byla. Nemuset platit daně, 
složenky, alimenty, poplatky za vedení účtu, nemuset 
nic a nemuset se ani o nic starat. Řešením je stát se 
bezdomovcem. Krást jenom částky menší než malé, aby 
nás nezavřeli; a i kdyby, tak budeme aspoň v teple  
a bude o nás postaráno. Starosti a s nimi spojenou 
nesvobodu si ani pak vnutit nenecháme, protože nesvo-
bodní jsou vlastně ti, co se snaží.  
  Kdyby měla být svoboda a pořádek k tomu, to by chtělo 
zodpovědnost a byla by to jedna velká starost. Brrr, to 
by snad ani nikdo nechtěl. 
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POTŘEBA CHRÁNIT SVOBODU 
 
  Říká se, že ze všeho nejcennějším pokladem je 
svoboda. Zvlášť přesvědčivě o významu a přednostech 
svobody dovedou hovořit takoví, kteří nevědí co 
s miliardami, jichž se nějakým řízením osudu stali 
majiteli. Asi stařenky, co většinu svých příjmů vydají na 
bydlení, v zimě sedí doma v kabátech a volnou chvíli si 
krátí přemítáním, zda si mají koupit léky nebo něco 
k jídlu, mají možná o svých prioritách jinou představu. 
Možná by ze své svobody i něco slevily, pokud by mohly 
získat o něco víc životního komfortu. Jinak se zas na 
svobodu asi dívají bezdomovci. Dluhy už jim nevadí, 
složenky nedostávají, nikdo už jim nemá co vzít, nikdo 
od nich nemůže nic chtít. Ti jsou v jistém směru 
nejsvobodnější z určitého úhlu pohledu ještě svo-
bodnější, než ti miliardáři. Ale ani u nich není jisté, jestli 
by na svém stavu nechtěli něco měnit, jestli by část své 
svobody raději nevyhandlovali za více jídla a tepla. Ale 
všichni dohromady si svobody tak jako tak vážíme. 
  Děti, když je, vole, svoboda, nemusejí poslouchat. To je 
pro děti super, pro ty, co je mají na starosti, už tak ne. 
Stejně jako dříve ale děti jednou dospějí. Dospělí 
v rozkvětu duševních i tělesných sil se mohou svobodně 
rozhodnout pro životní styl totožný se způsobem života 
většiny ostatních. Nejsou-li nějak zvlášť od samého 
počátku svého žití bohatí a věří, že si i nadále zachovají 
či ještě zvýší stávající zdroj příjmů, vezmou si hypotéku.  
Aby měli kde bydlet a aby měli všechno to, co mají lidi 
dnes mít. Pracují, aby měli na splátky, na úroky, na úro-
ky z úroků, na bydlení, na ježdění autem, na nakupování 
všeho možného, na dovolené, zkrátka na všechno, co 
žádá doba a k čemu je svádí móda a reklama. Jenom 
bezdomovci, blázni a výstředníci se nechovají, jak je to 
obvyklé a žádoucí. 
  Naprostá většina lidí je dnes svobodnější, než byli lidé 
za starých časů. Takový sedlák, když obdělával pole  
a pro potěšení duše přitom poslouchal leda skřivánka, 
musel orat jednu brázdu pěkně vedle druhé. Že by se 
raději věnoval třeba egyptologii, nikoho nezajímalo. 
Udělat to musel, jinak to nešlo, na dovoz se tehdy 
spoléhat nedalo. Selka taky měla práce nad hlavu,  
a aby si to ulehčila, tak si při práci zpívala. Při draní peří 
něco vyprávěla anebo poslouchala vyprávění druhých. 
Ti, co jsou dnes bezdomovci, byli tenkrát tuláky. 
Stařenky, když nikoho neměly, bydlely v pastoušce. 
Šlechta byla nejsvobodnější, ale taky to neměla jedno-
duché. Cestování bylo tenkrát namáhavé a taky šlechtice 
věčně trápila dna. Obyčejní lidé každopádně museli 
dříve těžce pracovat v zemědělství, v sezoně od slunka 
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do slunka. Později většina vyměnila dřinu v zemědělství 
za práci v továrnách a ještě později v kancelářích.  
  Nejdříve se však lidé živili lovem. Když nebyli zrovna 
na lovu, tak chytali lelky. Stařenky tenkrát žádné nebyly, 
protože lidé se tehdy stáří nedožili. Poloviční 
bezdomovci byli všichni; kdo nechtěl žít jako ti druzí  
a ve společenství s nimi, nepřežil. Ale i tehdy byl člověk 
pánem tvorstva a pomalu se chystal na to, že jednou 
začne pracovat. A práce, jak víme, osvobozuje. Zvířata, 
ptáci a ryby nemají ani ponětí o tom, co je svoboda. 
Ještě tak bobři, mravenci a včely mají nějakou předsta-
vu o svobodě, protože taky pracují. Ale jako musel 
sedlák orat brázdu vedle brázdy, musejí včely pilně 
sbírat med a bobři stavět hráze. Nemají svobodu jako 
my, mravenci se nemohou stát právníky, bobři sociology 
a včely ani trubci ekonomy nebo exekutory.   
  Svoboda je však neustále v ohrožení. Sama sebe nejlépe 
chrání tím, že všem tendencím i útokům na svobodu, ba 
i teroristům, extremistům a fotbalovým fanouškům 
ponechává přiměřeně volný prostor. Největší silou 
bránící svobodu je totiž svoboda sama. Každý, kdo útočí 
proti svobodě, je odsouzen k nezdaru, protože svoboda 
tím, že se skoro nebrání, nebo jen tak na oko, nedává 
žádnému odpůrci možnost nad ní se slávou zvítězit. 
Svoboda nepotřebuje cenzuru, nepotřebuje své odpůrce 
posílat do kriminálu nebo do vyhnanství, může klidně 
zrušit trest smrti. 
  Právě v těch nejsvobodnějších zemích působí ze všech 
nejtajnější policie, o které se nikdo nikdy nesmí 
dozvědět, a ta monitoruje a vyhodnocuje chování všech 
lidí. Všelijací křiklouni a pomatení ideologové jí vůbec 
nevadí. Naopak – vyhledává a pak likviduje lidi zcela 
nenápadné a nevýznamné. Lidi, kteří, ač na to mají, 
nevlastní automobil, televizi, mobilní telefon, lidi, co 
nechodí nakupovat do nadnárodních velechrámů 
obchodu, neberou si půjčky, nejezdí na dovolenou na 
osvědčené destinace a nedrží krok s módou. Tihle lidé, 
ač se to nezdá, jsou jediní, kteří by byli schopni rozvrátit 
dobře fungující a svobodu vyznávající společnost. I když 
trest smrti byl zrušen a odsoudit je za jejich jednání by 
v žádném případě nešlo, je třeba je odstranit. Buď je 
někde jakoby nešťastnou náhodou přejede auto nebo  
je zavřou za něco jiného a nechají zemřít ve vězení nebo 
je někdo, kdo nebude nikdy vypátrán, zavraždí ve 
vyprovokované potyčce, nebo jako spáchají sebevraždu. 
Bude to všechno vypadat jako normální ukončení života  
a nevznikne žádné podezření, vždyť nakonec to byli 
pomatenci, se řekne. 
  Někomu se to možná zdá kruté a zbytečné, vždyť takoví 
lidé nikomu neškodí. Proč právě s nimi se musí takhle 
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naložit? Opravdu to ale musí být. Tihle lidé by se mohli 
stát vzorem pro ostatní a mohli by tím přivodit zkázu 
naší moderní, svobodu vyznávající společnosti, stejně 
jako to kdysi dokázali křesťané s římskou supervelmocí. 
Římané křesťany před očima všech svobodných občanů 
křižovali a házeli lvům. A víme, jak to nakonec dopadlo. 
Kdyby je byli likvidovali nenápadně, potichoučku, bez 
humbuku, mohla Římská říše existovat dodnes. Také 
v ní měli svobodní občané svobody až nad hlavu. Proto-
že však tehdejší stratégové zvolili pro obranu svobody 
nesprávnou strategii, lidé se zhlédli v hrdinství těch roz-
vratníků a pak už se s tím nedalo nic dělat.  
  Jen co ti poddajní a nekonfliktní křesťané zvítězili, byl 
se svobodou amen. Jiné náboženství se nepřipouštělo, 
homosexualita se netrpěla, ženská nevěra se trestala  
i smrtí, nastaly hony na čarodějnice. Svět přestal být 
veselý, veškeré naděje se upíraly jen na život posmrtný. 
Všude bylo plno krutosti a netolerance. Nejlepší inves-
ticí bylo nakoupit si odpustky. A pak už se jen těšit na 
požitky, jež jejich majitelům přinese smrt. 
  Stejně tak to dopadlo s kolonialismem. Země, jimž je 
svoboda nadevšecko, osvobodily z lásky k bližním 
zaostalé země od nesvobody. Všichni z toho měli 
prospěch a mohli si to užívat. Pak ale přišel Mahátma 
Gándhí, zdánlivě nemilitantní dobrák, který přesvědčil 
Indy, aby přestali nakupovat, a až je budou mlátit, aby 
se nebránili. A bylo po všem. Země, které se teprve učily 
svobodě a jejichž výuka ještě zdaleka neskončila, se 
najednou už nechtěly učit. Nejen Indové, ale postupně  
i ti ostatní, se zřekli koloniálního dobrodiní. Kdyby bylo 
Gándhího, dokud byl ještě čas, nenápadně přejelo auto, 
nemuselo k tomu všemu dojít.      
  Dnes už se naštěstí ví, jak na to. My, poučeni historií, si 
svobodu vzít nedáme. Nedáme si nic nakukat, ani se 
nedáme strhnout špatným příkladem. Nesmíme dopus-
tit, aby lidé začali zase chodit pěšky, na zahrádkách aby 
si pěstovali zeleninu, aby chovali slepičky, králíky  
a třeba i kozy, aby přestali číst reklamy, kde je jaká akce 
a sleva, a aby vůbec přestali nakupovat zbytečnosti a pak 
večer si namísto dívání se na televizi vyprávěli, zpívali, 
hráli šachy anebo četli. Systém by zkolaboval stejně jako 
svého času Řím a později kolonialismus. Proto je třeba 
lidi, kteří mají podobné sklony, jako měl ten Mahátma 
anebo Ježíš Kristus, včas odklidit a zabránit šíření jejich 
rozkladnému vlivu. Nikdo se nemusí nic dozvědět, ne-
štěstí nechodí po horách a přejetí autem je dnes možno 
považovat za přirozenou smrt. Kdepak je křižovat  
a házet lvům. Právě to by jejich příklad zviditelněný 
jejich mučednictvím učinilo nakažlivým. Tak se musí za 
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všech okolností a bez pardonu chránit náš statek nej-
vznešenější, svoboda naše nejmilejší. 
 Ovšem tohle všechno se ale nesmí nikdo v žádném 
případě dozvědět. Je to informace v režimu nejpřís-
nějšího utajení. Po přečtení je třeba spálit a popel sníst. 
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KONFLIKT SVĚDOMÍ 
 
  Poté, co skončila éra, kdy ze zákona byla komunistická 
strana vedoucí silou ve společnosti, přestala většina 
komunistů být komunisty. Mnozí z těch, co byli předtím 
u komunistů kvůli výhodám, jež tehdy členství ve straně 
přinášelo, když přinášet přestalo, z komunistické strany 
vystoupili a do žádné jiné politické strany již nevstou-
pili. Někteří komunisti i pak komunisty zůstali. Mají 
možná míň rozumu, ale taky míň vypočítavosti a záro-
veň i víc charakteru než ti, co od komunistů přešli do 
stran, jež jsou právě u moci. Zvláště pak do těch, co na 
všechno mají zcela opačný pohled, než komunisti. 
Obzvláštní kategorií pak jsou dřívější svazáci a komu-
nisti dnes proměnění v antikomunisty. 
  Tohle všechno známe však již z minulosti. S podobnou 
názorovou pružností se můžeme setkat již v dobách 
rekatolizace, při přechodu od monarchie k republice, 
z protektorátu k obnovené a posléze komunisty ovlád-
nuté republice nebo při servilním přiznávání se k před-
chozímu  pomýlení na počátku normalizace. A to se 
nechci vracet k počátkům christianizace. Tehdy neocho-
ta měnit víru předků vedla ke genocidě celých kmenů  
i národů. Jen přizpůsobivější přežili. 
  Jsou i takoví, možná je to ta mlčící většina, co se nikdy 
neangažovali, a chtělo-li se to od nich, se vším vždycky 
souhlasili. Nanejvýš občas prohlásili: Já neříkám nic, ale 
na moje slova dojde. Ti proplouvají epochami a ne-
přicházejí často k úrazu. Ono nakonec není snadné 
rozhodnout, co je správné. Ti, co pro správnou věc 
obětovali kariéru nebo i život, často přitom nechtěně 
připravili o kariéru nebo i o život jiné, včetně dětí, kteří 
se vystavovat nebezpečí zničení, neřku-li ztrátě života, 
nechtěli. Ať tak či tak, je fakt, že ti lepší vymírají nebo 
odcházejí a národy při životě udržují ti opatrní a při-
způsobiví. 
  Pak zde máme Svědky Jehovovy. Ti, poté co skončila 
první i druhá totalita, ztratili možnost kazit si pro své 
přesvědčení život a kariéru. Člověk v těch minulých 
dobách s nimi mohl nesouhlasit, ale nemohl jim upřít 
statečnost, zvláště na vojně měli pro ni dostatek 
prostoru. Jejich rádoby vědecké učení zavánělo poněkud 
středověkem, ale oni navzdory tomu své okolí morálně 
převyšovali. I komunisti si, jak známo, kazili život a při-
cházeli o něj za nacistické okupace, stejně jako jehovisti. 
Narozdíl od komunistů, kteří s jednou totalitou bo-
jovali, zatímco tu druhou sami nastolili, přestali mít 
jehovisti důvod k hrdinnému vzdoru až po nástupu 
demokracie. Zůstalo jim už jen konání dobrých skutků, 
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spočívajících především v obracení ostatních na jimi 
sdílenou a dle nich jedinou pravou víru.  
  Je to od nich hezké, že i ostatním chtějí dopřát 
spasení, jež je samotné jistě nemine. Ale když oni za 
konání dobrých skutků očekávají tam nahoře odmě-
nu. Skoro by se dalo říct, že činí dobro z vypočíta-
vosti. Skutečně dobrý člověk činí druhým lidem 
dobře, aniž by za to něco očekával, neřku-li chtěl. 
Dobročinnost ateisty je v podstatě upřímnější a ne-
zištnější než dobročinnost věřícího.  
  Komunisti i jehovisti chtěli nebo pořád ještě chtějí 
odvrhnout tradici, jedni jako přežitek, druzí jako 
modloslužebnictví, a začít od nuly budovat nový lepší 
svět. Zatím však komunisti i jehovisti jezdí v autech, 
nakupují v supermarketech, cestují po světě, hromadí 
majetek a nemají své bližní natolik rádi jako sebe 
samy. Klidně se dosyta nají, zatímco miliardy lidí 
hladovějí. Využívají všechny vymoženosti, co doba 
přináší, a nic nedbají na to, že se tak děje za cenu 
válek a novodobého otroctví. Je těžké skloubit uží-
vání života s konáním dobra a zachováním čistého 
svědomí.  
  Toto však nechť nevyzní tak, že ti ostatní si zaslouží 
pochválit. S nimi však netřeba polemizovat, protože 
ani většinou dobré skutky moc nevyžadují, hlavně ne 
od sebe, a nápravu světa neplánují. Sociální ne-
rovnost a nespravedlivé přerozdělování považují za 
normální. Naprostá většina ostatních církví také 
věřícím nebrání brát zbraně do ruky a po lidech 
střílet; někdy se dokonce s jejich souhlasem střílení 
lidmi do lidí lidem nařizuje a neuposlechnutí se 
trestá zastřelením. Nakonec na rozdíl od Svědků 
Jehovových proti střílení lidí nikdy nic neměli ani 
komunisti.  
  Komunisté si vládnutí už vyzkoušeli, někde to 
dokonce ještě zkouší. Jehovisti sice uchopení moci 
nikde neplánují, ale zajímalo by mě, jak by to 
dopadlo, kdyby se k nim někde dali úplně všichni,  
a tudíž by jim nic jiného, než ujmout se vlády, 
nezbývalo. Komunisté odložili komunismus na ne-
určito. Zdalipak by aspoň jehovisté Boží království 
někde na zemi zřídit dokázali? Nechci jim ovšem 
sahat do svědomí a nic špatného jim nepřeji, ale 
skoro mám za to, že by je tahle perspektiva pěkně 
zaskočila, a kdyby se někde k něčemu takovému 
schylovalo, honem by se svou propagandou přestali. 
Mít totiž moc a zříkat se přitom násilí, to by asi stěží 
fungovalo. Radši ať si vládnou a všechnu tu špinavou 
práci, co s tím souvisí, dělají ti, kteří s tím problém 
nemají a Boha se nebojí. 
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CHVÁLA HNOJE 
 
  Chlévská mrva a močůvka jsou pro pole tou nejlepší 
výživou. Zemědělské plodiny je pak během několika 
měsíců přetvoří i na výživu naši, lidskou. Je to jeden  
z mnoha zázraků přírody, jimž se tak nanejvýš můžeme 
divit, ale těžko nám lze je pochopit. Poněkud neotřele,  
a přitom poeticky bychom mohli říct, že z hnoje se dělá 
chléb a k obědu brambory i ke kávě a čaji koláče a dorty. 
  Ale nejen to. V hnoji, močůvce a taky v žumpě, jak 
každý ví, žijí červi. Z těch se pak líhnou mouchy. A mou-
chy jsou potravou pro nejrůznější ptáčky zpěváčky, 
zvláště pak pro vlaštovky a jiřičky. Jak rádi naslou-
cháme jejich švitoření. Jakou radost nám jen udělají, 
když nám svým příletem ze zimovišť v teplých krajích 
každoročně ohlásí příchod jara. Takže máme-li rádi 
ptáčky a jejich zpěv, na to nakonec nemusíme být 
zrovna ornitology, a chceme-li mít na svém stole každý 
den chléb náš vezdejší, musíme mít rádi i hnůj. Ten je 
totiž na počátku všeho. 
  Hnůj a žumpa je ale základem nejen zemědělství,  
a tudíž i potravinářství, ale i krmě duševní, oné dnes 
tolik oblíbené kultury a zábavy informující ctěné poslu-
chače a čtenáře o životě celebrit. Z tohoto životodárného 
zdroje jsou jak červi z močůvky živi novináři. Ti recyklují 
lidskou hnojůvku na senzační a výživné zpravodajství, 
stejně jako červi chlévskou mrvu na proteiny svých těl,  
a pak s tím jako vykuklené mouchy do povětří, letí do 
redakcí, do novin a do soukromých i veřejnoprávních 
televizí, aby si na tom jako ptáčci na mouchách mohli 
smlsnout konzumenti vítězné bulvární kultury.  
  Vidím-li pak po ránu noblesní paninky a elegantní 
pány gentlemany, jak si do práce s cigaretami kupují ke 
kafíčku taky Blesk dnes, vzdávám v duchu hold životo-
dárnému hnoji. Jen aby nám nějaký kazisvět tuhle 
pohodu nepokazil. Útoky na novináře, a z nejvyšších 
míst k tomu, se mi pranic nelíbí. Od čeho nakonec 
máme demokracii? To by bylo, aby nás novináři odteď-
ka začali krmit jen nudným zpravodajstvím a kulturou, 
která nepobaví!  
  Snad novináři a ostatní mediální pracovníci najdou 
něco na nepřející kritiky, a když nenajdou, něco na ně 
narafičí, a když jim ti na to neskočí, něco si na ně 
vymyslí, aby byl už jednou od nich pokoj. Hnůj se musí 
za každou cenu ubránit. Nikdo si nesmí myslet, že 
smyslem novinářské práce je přinášet pravdivé a zá-
važné informace, napomáhat cestě k demokracii, 
politické i ekonomické konsolidaci a společnost i poli-
tickou scénu kultivovat. To by nikdo nečetl a televizním 
kanálům, pokud by jimi neteklo, co kanály odjakživa téci 
má, by sledovanost klesla k nule. 
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ARCHAISMY A CELEBRITISMY 
 
  Když jsem bylo dítě, chodilo jsem s mámou, když jsem 
onemocnělo, na vyšetření k paní doktor. Jako dítko 
vychované jsem cestou zdravilo paní doktorovou, paní 
majorovou, paní Janů, paní Kočí a všechny ostatní, 
které jsme potkali. Teď chodím, ale raději nechodím, na 
vyšetření k paní doktorce. Cestou potkávám paní Robin-
son, paní Smetana, paní Klenot, manžele Kaplických -  
mladou paní Kaplicky, jíž doprovázívá ta významná 
osobnost, co se jmenuje stejně, jenom má čárku nad y,  
a také manžele Liška – Liškovi, paní Liška Bokovou 
s panem Liškou, s jejich dcerami Liška a syny Lišky.  
  Jako osoba podléhající branné povinnosti jsem byla 
vojákem základní služby nejprve na Slovensku. Tam 
vojáky obveselovalo děvče jako lusk zvané Odvážná 
školačka. Pak mě vojenští páni přeložili do Čech. Tam 
vojáky pokoušel Rudý ďábel. To bylo děvče! To byla 
žena! Byl to čert. 
  Člověk si musí dávat pozor, aby ty rody a také čísla, 
časy a osoby nepopletl. Naštěstí když je něco přitažené 
za vlasy, tak se to časem často samo srovná. Jako třeba 
z té paní doktor je dnes paní doktorka a paní doktorová 
už se také neříká. Ale dnešní móda usilující o světovost - 
svět dohnat a nejlépe předehnat - velí nepřechylovat 
ženská příjmení. A to je teprve něco.  
  Paní odborník na češtinu z Ústavu pro jazyk český říká, 
že se vše má nechat samovolnému vývoji. Pak se to 
kodifikuje, jak je to. Jazyk se sám od sebe se vším 
vypořádá. Tak tomu bylo nakonec i v minulosti. Prezi-
denti neříkají jako dříve králové, že my prezident jsme 
se rozhodli. Kosmetičkám podlah se už také neříká: Šla 
sem a utřela to tady! 
  Ještě zůstalo nelogické: Vy jste tam byl? Kolik jich tam 
bylo? Několik či jeden? Zkusme to obrátit: Ty jsi tam 
byli? Pěkná blbost, že?  
  Co na to, Roubíček, říkají? Pán či paní? Naštěstí to 
nemusíme my řešit. Tohle, vědějí, je už zakonzervováno 
jenom v anekdotách. Snad tak skončí i jiné nelogičnosti. 
Odborník na češtinu je ráda, že v době neomezené a ne-
omezované demokracie nemusí nikoho otravovat 
s pravidly a může v klidu čekat, jak se to samo od sebe a 
za pomoci mobilů a počítačů všechno vyvine. Někteří 
pokrokáři a optimisté dokonce tvrdí, že ať se děje co se 
děje, všechno jde neustále k lepšímu. Snad mají pravdu. 
Takže žádné strachy o naši mateřštinu. Ani o zdravý 
rozum! 
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TEN, TA, TO 
 
  Proti tomu, že nás lidi, a i ostatní tvory, stvořil Bůh, 
možná, že taky Příroda, ve dvojím provedení, jako muže 
a ženy, u tvorů samce a samice, nelze nic namítat. 
Prostě je to tak. Může to přinášet i všelikerá potěšení. 
Co má, to do sebe krásně a příjemně zapadá. Můžeme 
Pánu Bohu nebo Přírodě za to, že nás takhle stvořili  
a uzpůsobili, jen děkovat. Co Bůh, eventuálně Příroda, 
činí, dobře činí. 
  Proto dělíme lidi i tvory na dva rody, na rod mužský  
a rod ženský. Pro případ, že pohlaví není zřejmé, může-
li to být to i to, máme v zásobě ještě rod střední. 
Holčičky a chlapečkové jsou dohromady děti. V prvním 
pádě pak je to dítě, střední rod, ať už je to holka nebo 
kluk. To je samozřejmě v pořádku, má to logiku. Logiku 
ale moc nemá, že se říká to děvče. Správně říkáme děvče 
šlo, a přitom jaképak ono, vždyť jednoznačně šla nezpo-
chybnitelná příslušnice pohlaví ženského. Stejně tak: 
hrabě šlo, kníže šlo – a jsou to přitom pánové, dokonce 
velcí pánové. Asi se říká i hrabě či kníže šel, ale děvče šla 
zní přeci jen nějak divně. No, nechme to tak. Mohou být 
výjimky potvrzující pravidlo. 
  Proč ale, z jakého důvodu, je ta noha, to koleno, ten 
kotník? Což noha nebo ruka jsou samice, kotník a loket 
samci a koleno s ramenem děti? Je snad vláda samice  
a parlament samec? Stůl je samec a židle snad samice? 
Rybička je samička a ptáček sameček? A zatímco vesnice 
je samice, město je pouhé dítě? Kde je nějaká logika? 
Proč je to tak, kdo si tohle vymyslel, aby všechno bylo 
z jakéhosi nepochopitelného důvodu jakoby obdařeno 
nějakým pohlavím, když nejenže žádné nemá, ale ani ho 
nepotřebuje. Stůl nechodí na záchod na malou stranu 
ani se nerozmnožuje, ale vyrábí se v truhlářské dílně. 
Spravedlnost taky na záchod nechodí a ta se teprve 
nerozmnožuje, to už spíš nespravedlnost. Skutečné ani 
nějaké pomyslné pohlaví ale nemá ta ani ta. Pohlavnost 
jako nějaká epidemie zachvátila úplně všechno. Takže 
není žádná věc ani žádný pojem, kterým by nebylo 
přisouzeno nějaké pohlaví.  
  V některých případech to vede k pěkným zmatkům. Je-
li žena blázen, stává se mužem? Nestává, ale blázenka to 
není. Je-li muž poseroutka, je žena? Chlapem každo-
pádně není, byl by poseroutek. A přesto je poseroutka 
muž. Samozřejmě jazykoví novátoři tohle v některých 
případech řeší, a tak přišlo na svět slovo blbka. Docela 
pěkné. 
  Pozměníme-li některá slova obdobným způsobem, 
může být výsledek zcela odlišný. Třeba když z muže 
uděláme mužatku, je z toho trochu pochybná ženština. 
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Změníme-li ženu na ženáče, je z toho docela solidní 
muž. Svatba a sňatek jsou rodu ženského a mužského, 
čili je to něco pro ženy a muže. Registrované partnerství  
je to, čili rodu středního. Katolická buzna je rodu 
ženského. I když to může být muž. Pivo je rodu 
středního a komu pivo chutná, tomu je všechno putna. 
Putna je rodu ženského. Putna ten. 
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GLOBÁLNÍ SMÍR 
 
  Máme se jako prasata v žitě. Jsme v teple, máme co jíst 
a nemlátí nás. Kdypak v dějinách se lidé takhle měli. 
Ještě naši rodiče (u mladších prarodiče) si takhle nežili. 
Ale nevážíme si toho. Jsme nespokojení a chtěli 
bychom, hamty hamty, mít víc než tamty. Mladí chtějí 
zadarmo vystudovat, někteří dokonce zadarmo nejen co 
do financí, ale i vědomostí a některé školy jim v tom 
operativně vycházejí vstříc. Staří chtějí zadarmo nejen 
léky, ale veškerou lékařskou péči a ti zvlášť nároční 
dokonce i lázně. Mladí chtějí větší platy, staří zas větší 
penze a chtějí je brát co nejdéle, po odchodu do 
důchodu nejméně třicet let. Mladí s nimi nechtějí být 
solidární a poté, co si zadarmo vystudují, chtějí raději 
odejít za prací do ciziny. Jiní se zase práci vyhýbají  
a přenechávají ji gastarbeiterům, ale nakonec i oni 
budou jednou chtít penzi.  
  Odboráři veškerých profesí chtějí pro své klienty 
nadprůměrné platy. Z hlediska matematického je to 
však požadavek nesplnitelný. Chtějí-li, dejme tomu, 
soudci a lékaři plat výrazně nadprůměrný (proti platu 
ředitele Českých drah či ČEZ však úplný pakatel), pak se 
musí například učitelé spokojit s platem podprů-
měrným, aby to sečteno a vyděleno dalo dohromady plat 
průměrný. Přitom by měli učitelé mít víc, protože kromě 
těch, co udělují zadarmo tituly, nemají takové možnosti 
přijímat úplatky. A tak učitelé stejně jako všichni ostatní 
chtějí plat nadprůměrný. Zřejmě mezi školskými 
odborovými bossy nebudou učitelé matematiky, protože 
ti by jistě věděli, že když se všem přidá a všichni 
dostanou platy nadprůměrné, změní se v tu ránu 
nadprůměrné v průměrné a navíc budou tam, kde byli;  
o co se přidá, o to se zdraží, jenom inflace opět o něco 
poskočí. Anebo se zas tolik nezdraží, ale o to víc se 
vypůjčí. Problém je, že všichni chtějí mít nejen hodně, 
ale především víc než ti ostatní.  
  Chudáci politici. Lidi je nemají rádi, ale mně je jich líto. 
Zdá se, že tahle zapeklitá situace nemá řešení, že se 
musíme víc a víc zadlužovat a občané - voliči budou 
přesto nespokojení; nějaký společenský konsensus, 
sociální smír, je v nedohlednu. Přesto však vidím světlo 
na konci tunelu. Některé věci, co nejdou vyřešit, se totiž 
nenápadně, vskrytu před zraky veřejnosti, řeší samy. 
Vědecko-technická revoluce neustala, jenom je v naší 
postindustriální době jaksi nenápadnější, méně 
provokativní, a naopak se neustále rozvíjí zrychlujícím 
se tempem. Kde jsou ty časy, kdy dělníci rozbíjeli stroje, 
aby jim nebraly práci. Dnes mechanizace, automatizace 
a robotizace už téměř vytlačila pracující z výroby,  
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a protože to nikomu nevadí, tak už jen zbývá stejným 
způsobem nahradit administrativu a služby.  
  Tento proces naštěstí koresponduje se snižující se po-
rodností. A tak opět ti, co umějí počítat, se snadno 
dopočítají toho, že za nějaký čas se už naše civilizace 
obejde bez lidí a všechno bude na světě fungovat bez 
jakéhokoliv zádrhele. Nebudou stávky ani jiné 
nátlakové akce a nechutné politické tahanice budou 
jednou provždy patřit minulosti. Jakmile zmizí lidé, 
zmizí i závist, ale i zpupnost. Nebudou žádní 
podvodníci, lichváři a jiní zločinci, ani lobbisté, 
právníci, sociální paraziti a dotované celebrity. Až 
nebudou lidé, konečně nastane na zemi něco jako 
království boží, nebo dokonce komunismus. To jedno 
velké globální soustrojí bude šlapat jako švýcarské 
hodinky a žádný člověk už tomu nikdy nebude sypat 
písek do ložisek. 
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NÁRODNÍ IDENTITA 
 
  V dětství do mne národní kultura vstupovala zcela 
přirozeně. Učili mě písničky  jako Pásla ovečky nebo 
Holka modrooká a jejich melodika a poetika napro-
gramovala mou vnímavost a vkus. Vybarvoval jsem 
omalovánky s lidovými ornamenty, kreslil podle 
Mikoláše Alše, Josefa Lady a ze všeho nejvíc jsem si 
oblíbil Ferdu mravence Ondřeje Sekory. Četl jsem 
Pohádky Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena, 
Staré pověsti české - ty jsem potom obdivoval i jako 
loutkové filmy Jiřího Trnky. Později jsem četl Čapka, 
Vančuru, Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka, ještě 
později knihy Bohumila Hrabala a Oty Pavla. Vedle 
lidových písniček mě rozhlas záhy seznámil s hudbou 
našich klasiků: Smetany, Dvořáka, s písněmi Voskovce  
a Wericha, Kocourkovských učitelů a pak Semaforu.  
U táboráků, ohníčků i jen tak se hrály a zpívaly písně 
trampské. Doma, v partách, ve sportovních oddílech, ale 
i ve škole se vyprávělo. Hrály se hry. Mezi sebou, ne 
s nějakým počítačem. Kuličky, na schovávanou, na 
pašeráky, na vodníka, škatulata, hejbejte se, papeži, 
papeži, kolik je hodin na věži, míčové hry, zaháněnou, 
hlavičky, kopanou, hokej; holky hrály paňáka, školku a 
mnoho dalších her. Vesměs kolektivních. Znali jsme 
rozpočítávadla a říkanky, jež se předávaly z generace na 
generaci, možná že už celá staletí. 
   Vstřebával jsem, aniž by mě to někdo učil, estetiku 
životního prostředí a městské i venkovské architektury. 
Až později, když jsem se dostal za hranice, jsem si 
uvědomil jejich specifičnost. Jakož i krajiny - díla 
přírody i celých lidských generací. Přitom však paralelně 
do mne od útlého dětství vstupovala i kultura evropská a  
světová, i když se dlouho nedalo skoro nikam do ciziny 
jezdit.  
  Četl jsem světovou literaturu, poslouchal světovou 
hudbu i jazz a s jistými obtížemi i rock and roll, chodil 
jsem do kina, kde hráli filmy s Chaplinem, filmy 
italského neorealismu i filmy francouzské a také 
americké a nejvíc samozřejmě sovětské. (Egon Bondy: 
„Dnes, včera, v neděli, všechno je v prdeli. Jen filmy 
sovětský, jsou vědecký.“) I ty pohádky, co jsem četl, 
nebyly jen české, takže od samého počátku jsem byl 
ovlivňován kulturou doslova celosvětovou, i orientální  
a indiánskou. 
  Dnes, když sám sobě položím otázku, co pro mne 
znamená národní kultura, chci-li být k sobě poctivý, 
odpovím si, že minulost. Slyším-li hudbu mladé 
generace, navštívím-li výstavu současného umění, 
podívám-li se na dnešní architekturu, vidím zglajch-
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šaltovanou světovost, či alespoň snahu o ni. Některé 
knihy a filmy, v nichž je troška lidovosti a rádoby 
humoru, jsou vůbec nejhorší. Sprosťárny, cynismus a až 
obludná nekulturnost. To už je snesitelnější i to světové 
střílení, honičky, bouračky, vybuchování aut a porno-
grafické scény, pokud jsou bez toho českého folklorního 
balení. Písně Jarka Nohavici jsou jako vlaštovky, jež 
samy jaro neudělají. Zatím ještě mluvíme a píšeme 
česky, ale už ne hezky. Bude-li vývoj jazykové kultury 
pokračovat nastoupeným směrem, ani té češtiny nebude 
brzy moc velká škoda. Než mluvit špatně česky, to ať 
raději mluvíme pořádně anglicky. A tak nevím, proč se 
jeden náš pan prezident pořád obával, že nás Evropská 
unie připraví o naši identitu. O minulost nás nepřipraví, 
na tu jenom zapomeneme a víc už nás o nic připravit 
nemůžou, než čeho jsme se vzdali sami. Kde nic není, 
tam ani smrt, ba ani Evropská unie nebere. 
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NEJZÁHADNĚJŠÍ ZÁHADA 
 
  Někteří lidé se snaží vyřešit nejrůznější záhady. Větši-
nou nic nevyřeší. Záhady jsou totiž od toho záhadami, že 
nejdou vyřešit. Kdyby vyřešit šly, žádné záhady už by to 
nebyly. Ti, kdo se snaží záhady vyřešit, se jmenují 
záhadologové. Já sám v žádném případě záhadologem 
nejsem. A přesto mi občas nějaká záhada způsobí až 
obsedantní neurózu, a ačkoliv nechci, musím na ni 
pořád myslet a snažit se ji vyřešit. Dobře vím, že ji 
vyřešit nejde, ale jako nějaký posedlý záhadolog se jí 
naprosto zbytečně donekonečna zabývám a ztrácím s ní 
čas. 
  Za největší záhadu považuji ekonomii. Například vůbec 
nechápu, proč pořád rostou platy a zároveň i ceny. 
Rostou-li mzdy i ceny, mají se lidé stále stejně, jenom se 
musí postupem doby rušit drobné mince, počínaje 
haléři a padesátihaléři zatím konče. Ale to je jen taková 
záhadička. Mnohem větší záhada je, proč se musí dělat 
dluhy. 
  Dluh se zcela přirozeně musí splácet. Aby se mohl 
splácet, je třeba si na to opět vypůjčit. Splácet se však 
musí nejen sám dluh, ale i úroky. Takže je třeba si zase 
vypůjčit, abychom mohli splácet úroky, posléze i úroky 
z úroků a tak dál a pořád víc a víc. Asi to tak musí být. 
S tím si tak hlavu nelámu. Daleko větší záhada je, kdo 
nám to vlastně půjčuje. 
  Stát peníze nemá, proto si taky půjčuje. Banky peníze 
nemají, stát jim musí pomáhat, aby nezbankrotovaly. 
Lidé mají půjčky, hypotéky a nakupují na leasing. Firmy 
si potřebují půjčovat, aby mohly vyrábět a měly na mzdy 
pro zaměstnance. A taky potřebují dotace a čas od času, 
aby nezkrachovaly, pomoc od státu nebo aspoň lukra-
tivní státní zakázku. Ostatní státy jsou přitom na tom 
stejně jako stát náš anebo ještě hůř. 
  Takže na světě jsou milionové, možná trilionové, nikdo 
vlastně pořádně neví jaké, dluhy. Ty dluhy pořád rostou 
a někdo má neustále po ruce potřebné kvadriliony a dál 
může půjčovat. A právě to je ta největší záhada. Kdo má 
tolik peněz, že může donekonečna půjčovat. Byli mi 
dříve k smíchu záhadologové s jejich mimozemšťany. Až 
do té doby, dokud jsem se nezačal zamýšlet nad dluhy. 
Teď i já začínám věřit na mimozemšťany. Na zeměkouli 
přece nemůže mít nikdo tolik peněz, aby mohl doneko-
nečna všem půjčovat. Peníze zřejmě přicházejí odjinud.  
  Ale další záhadou je, proč nám pozemšťanům mimo-
zemšťané půjčují. Nenapadá mě nic jiného, než že nám 
půjčují proto, aby jednou mohli u nás provést 
vesmírnou exekuci. Politici jsou už zřejmě od nich 
podplaceni, proč by nás nakonec jinak zadlužovali. Není 
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to tak dávno, co dokonce někteří chtěli uzavřít koalici 
s Marťany. Jestli to tak doopravdy je, tak mi spadne 
kámen ze srdce. Záhada by byla vyřešena a já bych už 
mohl mít pokoj. A taky že to tak asi je, protože to tak být 
musí, jinak se to rozumně vysvětlit nedá. 
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STÁVKUJ, SABOTUJ, BOUŘI SE 
 
  V tramvajovém staničním přístřešku je k přečtení tahle 
v nadpisu uvedená výzva. Slova doprovázejí, zřejmě pro 
negramotné, ještě obrázky. Stejně jako v Rusku po 
Říjnové revoluci. Agitace pro nevzdělané masy tam 
musela být tehdy v pravém slova smyslu názorná.  
A tak „stávkuj“ vyjadřují dvě ozubená kola, zřejmě 
zastavená, netočící se. „Sabotuj“ doprovázejí opět dvě 
ozubená kola a mezi ně vhozený klíč na utahování matic. 
„Bouři se“ znázorňuje vztyčená pěst. 
  Zajímavé je, že ke stávkování jsou touto výzvou ponou-
káni, soudě podle těchto obrázků, dělníci. Přitom doby, 
kdy stávkovali dělníci a mlátili je přitom a stříleli do 
nich policajti, jsou už dávno ty tam. Dnes stávkují lékaři 
a státní zaměstnanci a demonstrují policajti. Dělníci už 
jednak skoro žádní nejsou, a pokud jsou, tak začasté 
pracují na živnosťák nebo na černo. Na stávkování 
nemají ani čas ani náladu. Vždyť si nemohou dovolit ani 
marodit, ani jít do penze. Taky mi napadá, co asi kam 
mají házet lékaři, když přikročí k sabotáži. K ozubeným 
kolům se jen tak nedostanou. Budou tedy třeba házet 
pacientům při operaci do břicha skalpely a nůžky  
a zašívat jim je tam? Nebo jim odoperují zdravou 
ledvinu a tu nefunkční jim tam nechají? 
  Asi za touhle pouliční propagandou stojí anarchisti, ko-
munisti by si už na něco takového netroufli. Když ti ještě 
vládli, měli všechno pod kontrolou a sporadický projev 
nesouhlasu s jejich politikou bylo lze spatřit tak leda na 
zdi na záchodě. Jak se to změnilo! Dnes sdělovací 
prostředky mohou sdělovat, co se jim zlíbí, a i ti 
anarchisti si mohou psát a vylepovat po zdech cokoliv. 
Internet tomu všemu dává korunu. Žádná informace, 
žádné sdělení, byť sebeúděsnější, nemá přitom na 
společnost žádný vliv. 
  Za lidově demokratické a pak socialistické lidovlády 
byla cenzura a o tom, jak se co má, se psát nesmělo. 
Takže člověk se jen domýšlel a vyvozoval ze zkušenosti, 
že to, co je jednohlasně označováno za bílé, bude ve 
skutečnosti asi černé, a to očerňované zas naopak bílé. 
Skoro by se dalo říct, že tímhle způsobem byl člověk,  
i když naruby, informován správně. Lidé si na to zvykli  
a uzpůsobili tomu i mluvenou řeč. Místo „ano“ se říkalo 
„ne že ne“. Místo „je“ zase „ne že by nebylo“. A bylo to. 
Každý tomu rozuměl. 
  Dnes je však takový informační chaos, že se v tom už za 
žádných okolností nelze zorientovat. O všem se píše jako 
o černém i bílém zároveň. Veškeré informace jsou tudíž 
zcela bezcenné a o skutečném stavu věcí si můžeme 
udělat představu ještě míň, než v dobách nejtužší 
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cenzury. Tehdy se dalo číst i mezi řádky a důležitým 
zdrojem informací byla taky šuškanda. Dnes tím, že je  
o čemkoliv sdělovacími prostředky řečeno všechno 
možné, i to, co překonává naše nejbujnější představy, 
byla nám vzata možnost uvažovat a hledat pravdu. 
Připouštíme, že možné je doopravdy úplně všechno, ale 
zároveň shledáváme, že s jistotou nevíme nic. Začínáme 
si na to zvykat a přestáváme myslet. Protože myšlení 
k ničemu nevede. 
  Tihle anarchisti by asi chtěli, aby se něco opravdového 
dělo, chtěli by burcovat a narážejí na lhostejnost. 
Upozorňují nás, že svět se řítí do záhuby. A my, otrlí  
a na všechno už zvyklí, jim svým nezájmem na to 
odpovídáme: No a co?  Tak ať!  
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DŮCHODOVÁ REFORMA 
 
  Obyvatelstvo stárne a prodlužuje se doba, kterou stráví 
senioři po odchodu do důchodu na zaslouženém odpo-
činku. V kombinaci s tím, že se rodí stále méně dětí, 
vzniká disproporce mezi příjmy a výdaji jak v sociální 
oblasti, tak i ve zdravotnictví. U čím dále méně početné 
generace v produktivním věku to vyvolává nechuť při-
spívat na důchodce, kteří jednak pobírají důchod příliš 
dlouho a navíc odčerpávají i nejvíc peněz ze zdravotních 
pojišťoven. Za První republiky se chodilo do penze 
v šedesáti a průměrný věk byl přitom padesát osm let. 
Plno lidí tenkrát umřelo, aniž kdy navštívili lékaře. 
Proto se tenkrát ještě nemusela dělat žádná penzijní ani 
zdravotnická reforma. Dnes je nabíledni, že se s tím 
něco udělat musí. Dosavadní reformní návrhy jsou však 
jednak nedostatečné, podstatu problému neřešící a na-
víc politicky neprůchodné. Jak elegantně sprovodit celý 
problém ze světa mě napadlo, když jsem pozoroval, jak  
i seniorům, dokonce i těm, co už nemají žlučník a má-
lem ani žaludek, chutná na rautech či na rekreaci  
u švédských stolů.  
  Proto navrhuji zdánlivě paradoxní řešení. Zřídit pro 
důchodce stravovny se švédskými stoly, kde by zadarmo 
mohli sníst, kolik by chtěli, k snídani, k obědu i k večeři, 
jen by nesměli ze stravovny nic vynášet. Jídlo by muselo 
být chutné, tučné nebo sladké, kaloricky vydatné. Někdo 
by mohl namítnout, že místo šetření se bude takhle ještě 
více a k tomu nerozumně mrhat už tak omezenými 
finančními zdroji. Ale prostředky takto vynaložené 
rozhodně nebudou vyhozené. Především si to důchodci 
zaslouží. Proč by si nemohli na stará kolena trochu užít? 
  Celý život pracovali, škudlili, aby mladé zabezpečili  
a nakonec jako zaměstnanci platili daně, bez možnosti je 
nějak šidit.  
  A v čem tkví podstata téhle důchodové i zdravotní 
reformy jednou ranou? Namísto rozhádaných ekonomů 
a politiků všechno vyřeší sama příroda. Částka takto 
vynaložená bude nakonec mnohem menší, než úhrnné 
náklady na dlouhou dobu vyplácené důchodky a dlouho-
dobou léčbu pozvolna stárnoucích důchodců. Však ne 
nadarmo někteří důchodci říkají, že není ani tak 
důležité, jak velký mají důchod, ale jak dlouho ho budou 
brát. Jsou chytřejší než ekonomové, sami jim tím 
vlastně napovídají, jak na to. Jistěže je ekonomicky vý-
hodnější vydat krátkodobě více peněz a mít problém 
z krku, než vydávat méně, ale příliš dlouho.  
  K čemu tedy ty stravovny, vždyť by úplně stačilo zvýšit 
důchodky a důchodci by si mohli sami dopřát, co hrdlo 
ráčí. Ale chyba lávky, nestačilo. Jak znám důchodce, tak 
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by nakonec přebytečné peníze dávali mladým a dál by 
jedli zdravě. Díru ve státním rozpočtu by to zvětšilo  
a nic by se nevyřešilo. Ze stejného důvodu by nakonec 
bylo také zakázáno vynášet jídlo ze stravoven. Bezpo-
chyby by jím přilepšovali rodinám svých potomků. 
  Zásadně jsem však proti tomu, aby se penzijní reforma 
zvrhla v populistické a mladé generaci podbízivé řešení 
formou euthanasie. Bylo by to sice řešení nejekonomič-
tější, ale výše navrhovaný způsob je mnohem etičtější  
a není v rozporu s evropskou kulturou, evropským prá-
vem, ani křesťanskou morálkou. Doufám, že se bude 
líbit všem, demokratům i monarchistům, zeleným i ko-
munistům, katolíkům i jehovistům, mladým i starým; ti 
se konečně pořádně nají, budou vlastně až nadosmrti na 
jednom velkém rautu.  
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PSÍ HŘBITOV 
 
  Někdy před padesáti lety pronesl malíř Vladimír V. 
Modrý památnou větu: „V Plzni nechcíp jeden pes, 
Plzeň je psí hřbitov.“ 
  Naštěstí dnes, kdy Plzeň stojí na prahu chvíle, kdy 
předstihne Prahu (neřku-li Ostravu) a stane se Evropským 
hlavním městem kultury, již tohle neplatí. Kolik již jen 
bylo učiněno pokusů vymanit Plzeň z jejího ne-
důstojného postavení outsidera mezi českými městy. 
Dlouho se to nedařilo. Nestala se Městem Slunce, 
nestala se ani městem lázeňským, jak se o to v minulosti 
pokoušela, protože léčivý vodní zdroj nebyl zdaleka tak 
mocný jako je Plzeňský Prazdroj, dosavadní slávy její 
největší zdroj, a až do nedávné doby neměla ani 
biskupství, říkalo se jí dokonce Matka vesnic, zatímco 
Praha je odjakživa zvána Matkou měst. Pravda, občas si 
vysloužila přídomky poukazující na její jakous takous 
výjimečnost, ale to přeci jenom není ono. Bývala Baštou 
katolicismu, po 1. červnu 1953 si vysloužila přízvisko 
Černá Plzeň, tou však beztak byla i bez měnové reformy, 
jako hlavní město Západočeského kraje byla Pevnou 
hrází socialismu a míru a mohla se chlubit i tím, že ji na 
rozdíl od ostatních měst včetně Prahy, osvobodili 
Američani. 
  V minulosti byla vyvinuta nejedna snaha, jak po-
zvednout Plzni její prestiž. Se zajímavou myšlenkou prý 
přišel jeden dlouholetý předseda Národního výboru. 
Aby zahladil reakční katolickou minulost města, navrhl 
rozebrat chrám sv. Bartoloměje, jenž vévodí již po celá 
staletí hlavnímu plzeňskému náměstí, a hodlal ho znovu 
postavit někde na předměstí. V Mostě s kostelem trochu 
popojeli, v Plzni by se rozebral a znovu postavil někde 
jinde. Na uvolněném prostranství by se pak mohla 
vztyčit veliká, velikanánská socha Jana Žižky z Troc-
nova. Konečně by se Plzeň stala Městem Slunce. 
Ztroskotalo to však na financích. 
  Další pozoruhodnou myšlenkou bylo postavit na naší 
západní hranici natruc zemím, co si nepřejí, aby byl na 
světě mír, obrovské Majáky míru. Jeden vedle druhého, 
jako kruhová obrana Plzně po celé hranici se Západním 
Německem. Rudé pěticípé hvězdy měly mírovým svitem 
svítit na nepřátelský západ a tím natrvalo zastrašit 
nepřátele míru. Sešlo z toho opět kvůli financím, ale 
jako náhražka se alespoň vybudovala raketová proti-
letecká kruhová obrana města Plzně a její Škodovky. 
  Poněkud skromnější projekt se však naštěstí realizoval. 
Aby kostel – symbol katolického tmářství – netrčel sa-
mojediný nad ostatní nízkou zástavbu k nebi, byl 
nedaleko od něho postaven mrakodrap Hutního pro-
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jektu, který měl kostelu ubrat na jeho jedinečnosti  
a pokud možno ho zastínit. To vyšlo. Plzeň se tím 
zároveň stala tak trochu středoevropským New Yorkem. 
Už předtím, jak známo, stál totiž jeden mrakodrap 
zvaný Mrakodrap na Americké Stalince Jungmannově 
Moskevské třídě Ludvíka Svobody. 
  Když se Plzeň s její Škodovkou stala málem nejpřed-
nějším světovým výrobcem atomových elektráren, 
mnoho nechybělo a došlo ke splavnění Berounky, aby 
obří tlakové nádoby a další součásti elektráren, které 
nebylo možno pro jejich velikost dopravovat po 
silnicích, mohly být z Plzně odváženy velkými náklad-
ními loděmi třeba až na moře - Plzeň se tak mohla stát 
významným přístavním městem. Také se uvažovalo  
o přepravě součástí elektráren pomocí vzducholodí. 
Bohužel ze všeho sešlo, a tak se v Plzni postavila alespoň 
Pionýrská železnice. Teď už je to všechno passé, 
jaderným elektrárnám nepřejí zelení a zelenou nemají 
ani pionýři.   
  Nyní však plzeňskému úsilí stát se velevýznamným mě-
stem alespoň v oblasti kultury požehnal sám papež  
a výhru v soutěži o tento titul už máme v kapse. Plzeň se 
už pyšní kašnami na náměstí, jež jsou moderní, krásné, 
vycházející ze symbolů odvozených z městského znaku, 
které byly Plzni uděleny za věrnost katolické církvi,  
a jsou ještě k tomu zlaté, protože zlato se napříště 
s rozvojem kultury a turistiky po získání onoho kýže-
ného titulu k nám jen pohrne. To by V. V. Modrý koukal, 
jak se z psího hřbitova stala světová kulturní metropole. 
  Jako přízemní Čecháček mám však teď najednou ale 
trochu strach, aby až se sem turisti nahrnou, nebylo moc 
draho v plzeňských hospodách. A aby všude nebyla 
tlačenice jako na Pražském hradě nebo na Karlově 
mostě. Ale možná se sem nakonec díky neprůjezdnosti 
města a případným zácpám, jež se určitě budou tvořit, 
nedostanou a zůstane všechno při starém. Ona beztak 
bývá, jak říkají konzervativci, každá změna k horšímu  
a psí hřbitov má nakonec taky něco do sebe.    
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NEDOMYŠLENÉ RESTITUCE 
 
     Aby se učinilo spravedlnosti zadost, budou na 
katolickou církev a něco málo i na církve ostatní 
převedeny rozsáhlé majetky. Je opravdu nejvyšší čas, 
nelze už čekat na dobu, až bude po krizi. Jednak není 
jisté, že někdy bude po krizi, a dále hrozí při neustále 
klesajícím počtu věřících, že za čas už ani žádní věřící 
nebudou a církev bez věřících, to by vypadalo hloupě. 
Lidi jsou dnes samá legrace a žádné náboženství. 
   Katolické církvi se tím ovšem prokazuje medvědí 
služba. Převod majetku do jejího vlastnictví jí přinese 
samé starosti. Však ne nadarmo pravil Ježíš, jak je 
psáno v Evangeliu podle Lukáše: „Žádný sluha nemůže 
sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět,  
a druhého milovat, k jednomu se přidá, a druhým 
pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ Ale dejme 
tomu, že by to nějak církev dokázala skloubit, vždyť 
v minulosti už dokázala leccos. Ovšem co bylo dříve, 
zdaleka už není dnes. 
     Za feudalismu bylo vlastnictví nemovitostí pro církev 
i šlechtu požehnáním. Ale dnes? Dnes se za všechno 
musí platit. Kvůli nedomyšleným ideálům nastoleným 
za osvícenství se nemusí chodit na robotu. Proto by se 
měli naši poslanci ještě jednou nad tím zamyslet a s při-
jetím zákona o převodu majetku na církev by opět měli 
uzákonit i robotu. Jinak se církev nedoplatí. Robotní 
povinnost by se samozřejmě musela týkat i nevěřících. 
Jak znám lidi, kdyby na robotu měli chodit jen věřící, 
v tu ránu by byli všichni ateisty. A už to vidím, jak by si 
taky všichni přinesli lékařské potvrzení, že jim jejich 
zdravotní stav neumožňuje v žádném případě vykonávat 
jakoukoliv práci. Na robotu by se jim nechtělo, a přitom 
na svém by se klidně udřeli a ještě by se k tomu bez 
nějakých zábran oddávali sportu. Chtělo by proto také 
znovu zavést dříve osvědčenou funkci drába. A dát 
drábovi patřičné pravomoci. Dále uzákonit, aby se všude 
vysázely lísky, a přidělit na to klidně i nějaké ty dotace. 
Byly by jednak oříšky na Vánoce, ale hlavně lískové 
pruty. Drábové by už věděli, co s nimi. Na chudé lidi 
totiž musí být přísnost. Bohatých by se robota zcela 
přirozeně netýkala. 
     To, co teď vláda chystá, je ve skutečnosti, pokud  
k tomu nebudou provedena i výše uvedená opatření, na 
církev jeden velký podraz. Mám dojem, že to vymysleli 
nějací neznabozi. V době, kdy církev bojuje o přežití, 
házejí se jí na krk různé aféry a lidé namísto do kostelů 
chodí do velechrámů obchodu, se jí dá tenhle danajský 
dar. My sami hospodařit neumíme, zemědělskou výrobu 
jsme byli nuceni utlumit a s lecčíms vůbec přestat, lesy 
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nám požírají kůrovci a rozkrádají zloději a veškeré 
stavby vyžadují neufinancovatelnou údržbu; tak se toho 
zbavíme a dáme to církvi. Ať se s tím zlobí ona.  
     Já na místě církevních představitelů, bych to roz-
hodně bez roboty nechtěl. Takhle to vypadá jako past,  
a skočí-li církev na špek, historicky se znemožní. Já bych 
jim, být na místě oněch velebných pánů církevních 
hodnostářů, co o tom rozhodují, řekl: „Tůdle! My 
chceme následovat našeho Pána Ježíše Krista a žít 
v chudobě. My, když by to mělo být takhle, se nedáme 
korumpovat majetkem. Kdybychom měli dostat majetek 
bez znovuzavedení robotní povinnosti, ve shodě s Ježí-
šem amen pravíme vám, a proto nechceme nic. Beztak 
snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do 
Božího království.“  
     A boží království by zůstalo odepřeno i těm, kteří by 
se těch majetků zmocnili namísto církve.   
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KDE JSOU GÉNIOVÉ? 
 
  Slibovali, ti moudří, co vidí jasnozřivě dopředu, že až 
vystudují a do praxe vstoupí mladí, nezatížení komu-
nismem, bude všechno jiné; že nastane prosperita a ve 
všem bude pořádek. Mladí vystudovali, zapracovali se, 
zkušenosti nabyli a kde nic, tu nic. Kde se stala chyba? 
Chyba je asi v tom, že se tolik potřební schopní nena-
rodili. A proč se nenarodili? Asi proto: 
  Dnes je zvykem mít jedno nebo dvě děti. Jak už známe 
z pohádek, v nichž je uloženo více moudrosti, než 
v leckterých učených tlustospisech, narodí-li se někde tři 
synové, ten pravý bývá až ten třetí. Ti první dva se 
začasté nechávají napálit a mnohdy to navíc bývají 
podrazáci. Nemají v dostatečné míře intelekt, odvahu, 
prozíravost, houževnatost a mravnost. Takových je  
i dnes, stejně jako dřív, všude dost. Ti třetí nám tu právě 
chybí. 
  Mnohdy ale ani mezi těmi třetími nebývali v dobách, 
kdy ještě na svět přicházeli géniové, skuteční učenci, 
mužové a ženy, co by něco velkého dokázali, co by mohli 
změnit svět k lepšímu. Klidně to totiž mohli být až ti 
třináctí, šestnáctí nebo právě ti poslední ze všech. 
Známe příkladů bezpočet. Jmenovat lze třeba Wolf-
ganga Amadea Mozarta, nejmladšího ze sedmi souro-
zenců. Bedřich Smetana byl jedenáctým dítětem 
z osmnácti. Edvard Beneš se narodil svým rodičům jako 
poslední, desáté dítě.  
  Oč bychom bývali přišli, kdyby si třeba Mozartův otec 
pomyslel, že s jedním nebo dvěma dětmi je starostí víc 
než dost. Naštěstí nepřestal přivádět na svět potomky, 
dokud se nenarodil genius. Ovšem těch stejně bylo 
odjakživa jako šafránu, můžete mít klidně jedenáct 
synů, ti mohou mít nejrůznější přednosti, ale žádný 
z nich nebude ten pravý, jako je tomu v Kafkově povídce 
Jedenáct synů. Otec Klabzuba musel mít skutečně 
mimořádné štěstí, povedli-li se mu všichni a měl jich 
jako na potvoru taky zrovna jedenáct.  
  Ale někdy se narodili zcela mimořádní jedinci i v nepo-
četných rodinách, ba, mohli být i jedináčky. Takový byl 
například František Křižík. Co ale bylo nezbytné pro 
rozvinutí jejich vloh? Chudoba. Většinou mívali příští 
velikáni v mládí hlad, trpěli zimou a často zažívali 
nepřízeň, ponižování a ústrky. Když všechno zdárně 
přestáli, pak teprve byli pro svoji příští dráhu náležitě 
připraveni. Ale ani později často neměli na růžích 
ustláno. I ten nejlepší herec míval hlad jako herec. 
Malíři tvořili v zimě a o hladu, mnohdy neměli ani na hlt 
inspirativního nápoje. Stejně tak vědci a ostatní 
výtečníci. Dnes je zato obdivujeme a jsme na ně hrdí. 
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  Géniové se nyní tudíž nerodí a ani rodit nemohou. Ale 
možná, že jen dočasně. Je zde jakási naděje. Jsou totiž 
mezi námi pořád ještě takoví, od nichž by mohlo přijít 
spasení. Žijí mezi námi a naštěstí neustále přibývají: 
našinci, kteří mají dětí habaděj a relativně i žijí v bídě. 
Ne že by neměli z čeho žít, ale o prostředky na živobytí 
přicházejí konzumací alkoholu, u lichvářů a v hracích 
automatech, a tak vlastně ve skutečnosti nemají na 
živobytí. Možná, že mezi nimi už vyrůstají naši příští 
spasitelé. Teď jen aby se rozhodli a dokázali vystudovat. 
Můžeme se těšit, že se do toho jednou pustí a pak bohdá 
dají všechno do pořádku. 
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KULTURNÍ MISE 
                   
  Naše euroatlantická kultura je nejkulturnější, nejde-
mokratičtější, nejhumánnější, zkrátka nejlepší ze všech. 
A protože nejsme sobci, nenecháváme si ten náš 
civilizační klenot jenom sami pro sebe, ale snažíme se, 
pokud to jde, tak po dobrém, předávat ho dál. V minu-
losti jsme už v tom dosáhli řady úspěchů na všech 
místech ve všech světadílech. Například indiánům jsme 
pomohli zvelebit jejich zem. Žádnou námahu je to 
přitom nestálo, na těžkou práci jsme tam dovezli otroky. 
Lecčemus jsme je taky naučili. Vždyť ti chudáci předtím 
ani neznali alkohol. Afričanům jsme dodali moderní 
zbraně, které jim napomáhají efektivně řešit jejich 
kmenové spory. Země předního východu jsme zahrnuli 
bohatstvím, takže se tam teď nemusí pracovat, a přitom 
si tam mohou nechat stavět mrakodrapy skoro stejně 
vysoké, jako byla kdysi Babylonská věž. Těm, jež jsme 
bohatstvím nezahrnuli, poskytujeme alespoň vojenskou 
pomoc. Nikdo si nemůže stěžovat, že by od nás nic 
nedostal. Také jsme naučili všechny lidi na zeměkouli 
dívat se na televizi, některé hrát golf, další zase jiné 
sporty, a ty movitější také vysedávat u počítače a jezdit 
autem jak my sem a tam, takže se nikde nikdo nikdy 
nemusí nudit a bezmála všude už díky nám vládne ra-
dost a pohoda. 
  Svět se ale neustále mění. Měníme se my, učitelé vyšší 
kultury, i ti ostatní, naši žáci. Už tak vehementně 
neobracíme nevěřící, nebo jinak věřící, na pravou víru 
jako dříve, neboť sami jsme jakoukoliv víru ztratili. 
Protože naděje na splacení našich dluhů je mizivá, 
nemluvíme už raději ani o naději. Naštěstí největší ze tří 
základních hodnot – láska – nám zůstala. Dokonce se 
stále prohlubuje naše neskonalá láska k penězům. Pro 
ně jsme schopni udělat doslova všechno. 
  Pak také máme zálibu v propagaci násilí, pornografie  
a také jako moderní lidé chceme mít sexuální svobodu. 
Nejde to moc dobře se životem v rodině, a tak tento 
dnes již poněkud přežitý způsob soužití ženy a muže 
opouštíme. Nakonec to nejde dohromady ani se 
seberealizací, s budováním kariéry, s užíváním života  
a toho všeho, co dnešní doba nabízí. Na překážku 
k plnohodnotnému prožitku užívání nám jsou i děti. 
Hlavně kvůli nim, aby byly na svět přiváděny a v rodi-
nách náležitě vychovávány, se vlastně za starých časů 
manželství uzavírala. 
  Upadnou-li někteří z našinců do neštěstí, stanou-li se 
z nich třeba bezdomovci, ponecháváme je jejich osudu,  
i kdyby to třeba naši příbuzní byli. Nejsme přece jako 
nějací divoši, co žijí v primitivních společenstvích a kteří 
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se o své příslušníky starají, i když jim to nikdo nena-
řizuje, třebaže sami toho moc nemají. Primitivové se 
také starají o své přestárlé předky. To my, příslušníci 
vyšší kultury, ponecháváme s oblibou péči o své nemo-
houcí rodiče a prarodiče na státu.  
  Staří lidé jsou nám, ale nakonec i státu, na obtíž, 
přitom my sami bychom však chtěli žít co nejdéle. Lepší 
na stáří nemyslet, lepší je namlouvat si, že jsme pořád  
a pořád a na věčné časy mladí. O mrtvé předky taky 
nestojíme, to jen příslušníci nevyspělých kultur je uctí-
vají. 
  K našim nejmilejším zálibám patří nakupování a tele-
fonování. Přestože hodně cestujeme, na nic se nikde 
moc nedíváme, jen si to tam fotografujeme a všem 
známým přitom telefonujeme, že jsme tam a chceme 
vědět, kde jsou oni. Nakoupené věci pak postupně 
vyhazujeme. Hodně toho taky sníme. Když ztloustneme, 
držíme potom dietu. 
  Dokud tohle všechno nenaučíme všechny lidi žijící ať 
už kdekoliv, naše civilizační poslání nebude skončeno. 
K tomu, ač na něj už nevěříme, nám dopomáhej Bůh! 
Nejhorší ale je, že někteří naši žáci nám teď začínají 
přerůstat přes hlavu. V tom, co jsme je naučili, začínají 
být lepší, než jsme my sami. Před těmi nás, Pane Bože, 
rač ochránit! To abychom, dojde-li na nejhorší, začali 
snad na Tebe zas věřit! 
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KURVÍTKO 
 
  Přítele mám, který umí všechno opravit. Má na to 
živnost: Práce všeho druhu. Letitá zkušenost jej přivedla 
k poznání, že každý výrobek, aby ekonomika šlapala  
a nezaměstnaných nebylo ještě víc, musí v sobě mít 
zakomponováno kurvítko. Vy si něco koupíte, je to 
hezké, zdánlivě solidní, dobře to funguje, ale jenom do 
času. Všechno je jinak neopotřebované, klidně by to 
mohlo sloužit až do aleluja, ale kurvítko, třeba zcela 
nepatrné, vyřadí náhle přístroj z činnosti. Opravit to 
nikdo neumí a ani by se to nevyplatilo. Musí se to 
vyhodit a koupit nové. Tedy jediný, kdo to umí opravit, 
je můj přítel Jarda. Samozřejmě, že to může opravit jen 
pro pár známých, kdyby chtěl dělat zázraky a všechno 
všem neustále a napořád opravovat, asi by ho zavřeli. 
Protože nikdo by pak už nic nekupoval. Jarda by 
vychytal u všech přístrojů všechna kurvítka a v Číně by 
pak neměli co vyrábět a obchodní řetězce by neměly co 
prodávat. Asi by dostal doživotí. A žádnou práci by ho 
tam dělat nenechali a trest by mu ani za vzorné chování 
nezkrátili. 
  Když jsem se nad existencí kurvítek důkladně zamyslel, 
došel jsem k závěru, že s lidmi je to jako s výrobky. 
Člověk se hýbe, mozek si přemýšlí a nemusíme ani 
vědět, čím to je, že to tak pěkně funguje. A najednou se 
někde nečekaně ozve kurvítko. Všechno je jinak 
v úplném pořádku, ale zkolabuje nám například srdce. 
Nebo slezina či játra nebo ledviny. Jak k tomu přijde 
ostatní tělo, třeba jen docela málo opotřebované, když 
kvůli jeho jedné součástce se musí poroučet všechno. 
Pokud se nenajde mezi lékaři někdo stejně šikovný, jako 
je přítel Jarda, je s námi konec, neboli nastane exitus.  
  Ale nejen to, ono je kurvítko úplně ve všem. Zkrátka je 
všudypřítomné. Vezměte třeba takový socialismus, s vý-
hledem na komunismus. Tak to bylo vymyšleno, naplá-
nováno, tak to mělo jednou pro vždy fungovat a ještě se 
to mělo přitom víc a víc vylepšovat. A najednou bác. 
Přestalo to fungovat. Kurvítkem se stala špatná povaha 
lidí. Namísto plánovaného neustále se rozvíjejícího 
altruismu se to zadrhlo na reálném egoismu. 
  No jinak to ani dopadnout nemohlo, stát je špatný 
hospodář, však víme. Trh, bylo nám řečeno, naštěstí 
všechno vyřeší. Podnikatelé budou podnikat, zemědělci 
budou mít lásku k půdě, obchodníčci si dají před své 
krámky truhlíky s květinami, koberečky na chodník  
a nikoho ani nenapadne, aby někomu něco ukradl. To 
jen v socialismu kdo nekradl hodinu, okrádal svou 
rodinu.  
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  Ale kapitalismus dopadl zrovna tak. Zase to zatracené 
kurvítko všechno pokazilo. Lidé zneužili nabyté svobody 
a najednou je všechno rozkradené a všichni jsme až po 
uši zadlužení. Mohlo to tak pěkně běžet, čím by byly 
menší daně, tím by se víc vybralo a stát mohl být jen 
takový malý, docela maličký, nic by nás dohromady 
nestál. Teď už se s tím ale nedá nic dělat.  Kdyby to chtěl 
někdo, dejme tomu nějaký statečný a neúplatný Jarda, 
spravit, tak by ho taky museli zavřít. Na doživotí. 
Nejmíň. Teď už totiž musí být stát veliký a drahý, aby si 
na své přišli politici a jejich milci, čurbes čím dál větší, 
aby měli dost práce právníci a všichni musí být zadluže-
ní, aby nepřišli zkrátka ani exekutoři.  
  Jediná naděje na nápravu je, že všechny lumpárny, co 
jich jenom je, by mohlo překazit taky nějaké kurvítko.  
A proč ne? Mohou-li kurvítka dobré věci kazit, mohly by 
kazit i věci špatné. Neboli špatné věci napravovat. 
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MŮŽOU ZA TO 
 
  Za to, že jsou antikomunisti, mohou komunisti. Kdyby 
nebyli komunisti, nebyli by ani antikomunisti. Kromě 
toho nejkovanější antikomunisti mnohdy předtím bývali 
nejkovanějšími komunisty. Nebo aspoň svazáky. 
  Za to, že máme už pomalu nesplatitelný státní dluh, 
můžou komunisti. Za jejich časů řídil všechno špatný 
hospodář stát. Když se to pak zprivatizovalo, aby to 
mohl řídit někdo, kdo by to uměl řídit lépe, tak se 
ukázalo, že komunisti pro ten účel nevychovali schopné 
a poctivé manažery. Proto to taky tak dopadlo. 
  Za to, že nefunguje tradiční rodina, stoupla rozvodo-
vost, že o mnohé děti přestávají rodiče pečovat a že se 
děti v potřebném množství ani nerodí, mohou jedno-
značně komunisti. Poslali ženy do práce a mužům snížili 
mzdy, aby zbylo na mzdy ženám. Ženy se tak staly na 
mužích nezávislé, a když do toho nakonec ještě přišla 
demokracie a svoboda a každý si teď může dělat, co 
chce, byl rozklad rodiny dovršen. 
  Za to, že jsou nezaměstnaní, můžou komunisti. Za 
jejich vlády byla umělá zaměstnanost. Když se s tím 
nesmyslem poněkud přestalo, muselo zcela přirozeně 
dojít k nezaměstnanosti. Za komunistů se tak dlouho 
říkalo, že nejsou lidi, až lidi přestali být třeba. 
  Za to, že jsou bezdomovci, mohou exekutoři, a za to, že 
jsou exekutoři, mohou lichváři, protože půjčují lidem, 
kteří neumějí hospodařit a hospodařit neumějí proto, že 
je komunisti nenaučili ekonomické gramotnosti. 
  Za to, že někteří lidé propadli kouzlu hracích auto-
matů, dali se na drogy, na dráhu zločinu a na prostituci, 
mohou komunisti. Za jejich poručníkování, kdy vodili 
lidi za ručičky, se slabší povahy nenaučily odolávat svo-
dům velkého světa. 
  Za to, že jsou Romové většinově nezaměstnaní, a proto 
někteří z nich z nudy i kradou, mohou komunisti. Nena-
učili Cikány, aby se vzdělávali a o lidi bez kvalifikace, 
jimiž bývalí Cikáni, nyní Romové, v naprosté většině 
jsou, není na trhu práce zájem. 
  Za to, že na světě není žádná spravedlnost, můžou taky 
komunisti. Ti chtěli mít z lidí altruisty, a když se jim je 
takovými, jakými je mít chtěli, vychovat nepovedlo, lidi 
se z trucu stali ještě většími egoisty. Ti chytří se dali na 
práva a právníci teď dělají všechno pro to, abychom 
nežili v právním státě. Aby nepřišli o kšeft.  
  Zdá se, že ať od konce vlády komunistů uplyne doba jak 
chce dlouhá, strašidlo komunismu nás už nepřestane 
obcházet. Nakonec je v tom i něco útěšného. Můžeme 
tím pádem ze sebe sejmout odpovědnost za stav 
společnosti. Smiřme se s faktem, že už to lepší nebude, 
protože komunisti to pokazili tak nepředstavitelně moc, 
že už se s tím i při nejlepší vůli nedá nic dělat.    
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Šťourání do vosího hnízda 
 
  Neptejme se, zda Stanislav Bukovský, původním vzdě-
láním strojař, vším, čím byl, byl také rád. Jako politicky 
nežádoucí pracoval v období totality v cihelně. Nicméně 
i tam se mnohému naučil a získal nové kontakty  
a přátelství. Po roce 1989 byl krátce ředitelem Městské-
ho kulturního střediska v Plzni, pozdějšího Espritu (název 
je také z jeho hlavy). Dodnes se realizuje v profesi 
organizátora a instalátora výstav, která je mu nejbližší. 
Nezanedbává ani vlastní výtvarnou a malířskou tvorbu. 
   V roce 2010 se poprvé představil i na stránkách 
literárního měsíčníku Plž jako osobitý fejetonista –  
a svoji autorskou rubriku Antibukolika, z níž v edici 
Ulita vychází nyní malý výběr, zaplňuje dodnes. 
  Kam s ním? Charakteristickými znaky Bukovského 
publicistické tvorby je ironie a konfrontace protikladů. 
S ironií sobě vlastní porovnává povrchní veřejné mínění 
(často pod vlivem manipulací médii), poučení tzv. 
obecně platná a realitu soudobého života. Opět s ironií 
klade i otázky. Jak příslovečná červená nit se i v jeho 
fejetonech objevuje tématika všedního života, avšak 
Stanislav Bukovský zároveň nutí své čtenáře se za-
mýšlet, zda je naznačená problematika skutečně či jen 
zdánlivě tak banální. Nelze popřít na jedné straně 
Bukovského konzervativní postoje – morálním příkla-
dem jsou mu často axiomy z dětských let a mládí. 
Nicméně v konfrontaci se současností nejde s davem 
upravenou cestou, ale usilovně klopýtá a neustále raději 
hledá argumenty pro vlastní etické postoje, přičemž 
očekává, na čí stranu se přikloní a kterou cestou půjde 
jeho čtenář.  
  Je náprava věcí veřejných možná? Humor nehumor, 
řečeno slovy dnešní generace: je to výzva. 
 

                                                                     Jana Horáková 
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