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C2H5OH – NAŠE JEDINÁ ZBRAŇ

PROTI MUSLIMSKÉMU TERORISMU!

Pùvodnì jsem do titulku chtìl napsat ALKOHOL – či ještì
pregnantnìji a údernìji CHLAST. To pøece zazvoní jako
muknutí u pøípitku køišmálovým sklem. Jenže termín chlast je
jaksi rezervován spíše pro tuzemák a prùtahovou borovičku,
takže už se nehodí pro koòaky, víceleté skotské či pozdní
sbìry odrùdových vín. A dnes už zajisté početnou komunitu
naftových šejkù a jiných arabských zbohatlíkù bych nechtìl
eliminací z této úvahy neodpovìdnì diskriminovat.

Pøátelé, pøiznejme si, že jinak nemáme šanci pøežít.
Neumíme totiž s Mohamedány komunikovat, nemáme jim
co nabídnout. Multikulturální společnost pøedpokládá
smìnu kulturních hodnot stejnì jako ta globalizovaná
smìnu zboží. Jaká je však realita? U zboží je to jednoduché.
Am koupíte cokoli kdekoli a podíváte se na to zespodu,
uvidíte tam nápis Made in China. Už je to tak i u japonských
fomákù, amerických počítačù a finských mobilù. Nám tedy
zbývá smìòovat už jen ty hodnoty nadstavbové (jak by se
øeklo døíve) či virtuální (jak by se øeklo dnes) – protože tu
naftu od Mohamedánù potøebujeme.

Pøi analýze daného stavu je obvykle nutné jít na počátek.



Není to tak jednoduché. Pokud starozákonní definici Tvá
øeč budiž ANO, ANO – nebo NE a NE aplikujeme na
současnost, čili MOŽNÁ, SNAD, – nebo ZVÁŽÍME A
POSOUDÍME, hned uvidíme dnešní bezradnost.
Fundamentální muslimové jsou jednoznačnìjší: SMRT
NEVÌØÍCÍM je programovým prohlášením jasným
a neoddiskutovatelným, kdy se už nikdo nezamýšlí nad tím,
co je meritem víry: Zda Alláh, ideje komunismu, nebo
skutečnost, že dotýkati se drátù i na zem spadlých je životu
nebezpečno.

Islám je prostì realistický. V nìjakou multikulturální
společnost tolerující rozdílné názory, ideologie, včetnì
vztahu k ženám a majetku nevìøí. Má dùvodný argument:
Nástup televize nepøežil ani komunismus, takže spoléhat na
tichý konkurenční boj lepších perspektiv je hovadina.
Efektivnì vyhodnotil, že nejvìtším nepøítelem (jakékoli)
ideologie jsou pøedevším SEX a ALKOHOL a jednoduše tyto
aktivity eliminoval. Poté, co mu po nìm bylo špatnì zakázal
alkohol už Prorok. A rozkaz k ukamenování nevìrné
cizoložnice spíš vydává parohy vyzdobený hodnostáø než
sexuálnì neukojený nedospìlý radikál. V sexuální
frustrovanosti je také vysvìtlení skutečnosti trvale
úspìšného náboru dalších a dalších sebevražedných
atentátníkù, kteøí své erotické sny s desítkami slibovaných



panen či hurisek mohou naplnit až na onom svìtì. V tom
reálném žádnou ženskou ani neuvidí. Jednak mají burku, a
ještì jsou zavøené doma. 

Obvykle se traktuje, že vždycky máme dvì možnosti.
Není to pravda, pro naši kulturu volba není. Zkusme si
teoreticky pøedstavit tøeba tu volbu špatnou a
Mohamedánùm vyhlásit: SMRT VÌØÍCÍM! Už tento fakt
zpùsobí naplnìní skutkové podstaty podpory hnutí
omezujícího občanské práva a svobody, takže kdyby to
vyhlásil tøeba i sám prezident, mohl by být uvržen do žaláøe.
O tom, jak by vyvádìla Amnesty International, nechci ani
uvažovat. Zbývá tedy ta dobrá a jediná volba: Získat je pro
naši kulturu. 

Vzhledem k tomu, že s verbální komunikací (když už čtou
zprava doleva) by to bylo zdlouhavé, zbývá vizuální.
Výtvarnou postmodernu bych radìji eliminoval, nebom ta se
vysmívá i svým chlebodárcùm, natož odpùrcùm. Takže
televize. Analýza dvou nejsledovanìjších poøadù VyVolení a
Big Brother je jednoznačná: Sex a chlast. Jak už jsem nastínil,
je to s aplikací sexuální revoluce u Mohamedánù obtížné,
takže zbývá jen ta druhá možnost. A upøímnì øečeno, pøežít
naši soudobou kulturu ve støízlivém stavu je problém i pro
mnohé z nás. Palestincùm navíc mùžeme alkohol dodávat
v rámci pomoci z dotací Evropské unie místo kalašnikovù,



aby pøestalo platit pravidlo, že mírumilovný muslim je jen
ten, jemuž došla munice. V rámci nutné sociální potøebnosti
by to Špidla v Bruselu mohl prosadit.

A to ještì vydìláme nìco navíc na kolcích a spotøební
dani.

P.S.
Pøípadný argument, že by žádný muslim alkohol ani

nezkusil, mohu vyvrátit vlastním zážitkem z malého
obchùdku s koberci v Tangeru. Poté, co jsem tam byl po
nezávazném pokukování zanechán osamocen
nezodpovìdnými spolu-turisty tváøí v tváø fundamen-
tálnímu obchodníkovi, mi bylo jasné, že obchod nelze
nerealizovat. Už nešlo o výši marže, o kterou mì oškube, ale
o skutečnost, že nerealizovat obchod je urážka snad vìtší
než zprznìní jediné dcery. Z ní jsem vidìl z burky aspoò oči
– zato z druhého podzemního patra sklepního obchùdku,
kam jsem byl donucen jít prohlédnout modlitební koberec,
už východ na ulici ne. Zachránilo mì triko s obrázkem
dìlového člunu a nápisem Baltskij flot, které jsem s lodním
stewardem vymìnil za staré číslo Playboye. Následovala
pantomima, charakterizovaná jednoduchým dialogem:



- Nemám prachy.
- Máš vodku?
- Mám, ale na lodi. Pøijdu zítra.
- Dones vodku, dostaneš koberec. Jinak ( šmik

prstem po krku).
Nemaje prachy byl jsem propuštìn (zásadnì jsem se na

podobné výpravy vydával pouze v tričku a kramasech,
evidentnì bez kapes, penìz a dokladù), takže jsem pøežil a
mohu zobecnit zkušenost, že žádná totalita nemùže
odstranit lidskou pøirozenost.

6. února 2006



EVROPO, TŘES SE!!
Loòskou dovolenou jsme s manželkou trávili na øeckém

ostrovì Zakynthos. Získal nás nádherný prospekt
s perfektními fotografiemi romantických a bizarních zátok
ve skalních prùrvách. Včetnì hnízdištì želv a ztroskotané
pirátské lodi. Mrkli jsme se na to bìhem fakultativního
lodního výletu kolem ostrova. Co však dìlat ve zbývajících
sedmi dnech, když na jediný pøístupný malý špinavý záliv
s vodou po kolena a kanalizační rourou poblíž už romantika
nezbyla?!

Øecko je v EU, døepnìte si pod slunečník (7 Euro), dejte
si Amstel (3 Euro, ale kam se hrabe na naši desítku),
pøípadnì lehký salát (do 10 Euro). Vzhledem k tomu, že
fejetonisté ještì neustavili profesní komoru, která by jim
vymohla aspoò polovinu toho, co si nárokují lékaøi
(honoráøe jsou nominálnì v EU prakticky stejné v eurech
i korunách), trávil jsem čas u hotelového bazénu se
slunečníkem gratis.

Jsa prognostickou profesí donucen tuto situaci
s pøebytkem volného času pøedvídat, vzal jsem si do kufru
dvì publikace: Návrh evropské ústavy a zpovìï
pomýleného Miloše Zemana.

V té ústavì jsem chtìl najít ustanovení, umožòující



bruselským úøedníkùm posílat roční dotaci 1 miliardy Euro
palestinským radikálùm. Ti sice už tradičnì nemají co do
huby, ale poøád ještì dost støeliva do kalašnikovù.

Hledal jsem marnì. Návrh ústavy (Úplné znìní, vydav.
Sagit) má 98 stran petitové sazby (čili cca 564 480 znakù =
15,7 autorských archù); tedy skoro stejnì jako Zemanova
zpovìï. Pokoušel jsem se ji číst celý zbývající týden
dovolené. Zjistil jsem, že mimo Preambule má návrh 4 části,
v každé z nich až 9 hlav, rozdìlených následnì až na
8 kapitol. Kapitoly se pak člení až na 10 oddílù, členìných na
pododdíly, kterých ovšem také není víc než 10. Pokud to
nìkdo z našich pøedstavitelù pøečetl do konce, jsem
ochoten pøehodnotit k nìmu svùj postoj.

O dotacích Fatáhu jsem tam nenašel nic, stejnì jako
o tom, kdo rozhodne který cukrovar se bude zavírat a kdo
rozhoduje o finančním ratingu. Jasné mi byly pouze tøi
zásady:

– že se zakazuje otroctví
– že kvalifikovaná vìtšina je min. 55 % členù zastupujících

65 % obyvatelstva Unie, mimo výjimek, kdy tato vìtšina je
72 %

– že účetní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince.
Dovolená skončila, ústavu jsem odložil. Na pomýleného

Zemana se stejným rozsahem textu mi stačila doba



leteckého transferu. Zeman sice hlásal, že s teroristy se
nevyjednává, ale bojuje, jenže už do toho jaksi nemá co
kecat. Nejen proto, že se nevyjadøoval diplomaticky.

Evropský appeasement vùči muslimùm zákonitì skončí
stejnì, jako to pøed cca 70 lety skončilo s Hitlerem. Ovšem
islamisté by už české dìlníky, držící hubu a krok, tøeba
nemuseli potøebovat.

Stojím nyní pøed rozhodnutím (v horizontu cca 8–10 let)
vytrvat se současným havlovským multikulturálním
evropským ideovým zamìøením s perspektivou rozbujelé
bruselské byrokracie dle již zmínìné ústavy (aby zdùvodnila
svou nezbytnost bude chtít rozhodovat o všem), TV reality
show a piva za 3 Euro, nebo se dát na islám. Zavčasu.

Poroučel by mi jen jeden chomejní, garantující navíc
posmrtný život v nebi, pro mučedníky s bonusem padesáti
panen. Když už tedy to pravé oøechové bude až na onom
svìtì, volím islám. V protiváze k tìm padesáti erosenkám
(na pannách bych netrval) jejich ráje nabízejí katolíci jen
dietnì asexuální alternativu. Pro nás, co už jsme nìco prožili
navíc s nebezpečím, že skončíme v očistci (pro ty, co
nechodili do náboženství: nìco jako støídavá kombinace
sibiøského gulagu s popáleninami 3. stupnì).

Paroubci s komunisty jako ateisté po smrti nenabízejí nic.
Tento pragmatismus, v Čechách už tradičnì nejrozšíøenìjší,



však dlouho nevydrží. Heslo URVI, CO MÙŽEŠ sice tìm, co
jsou si rovnìjší a ještì rozhodují o tom co kde ještì
zprivatizovat ten ráj pøibližuje do reality, dlouho to však
nepotrvá.

Pøijde Hamás. Nikdo nebude mít nic a dobrý nevìøící
bude mrtvý nevìøící. To ti kluci s kalašnikovy vykøikují už
dnes bez ohledu na to, zda dosáhli plnoletosti. Obávám se,
že jednání našich vládních pøedstavitelù nevyvrací
oprávnìné podezøení, že o pøíchodu Hamásu vìdí nìco víc.

13. února 2006



VEDOUCÍ ÚLOHA ÚVV
(ÚSTØEDNÍHO VÝKONNÉHO VÝBORU)

Pøiznejme si, že ta totalita mìla i své dobré stránky. Myslí
si to se mou nejen tìch standardních 12 % komunistických
voličù, ale i dvakrát tolik sociálních demokratù. A pokud
dosud ne, tak záhy budou muset. Nebom – kdo nebude držet
hubu a krok – pùjde od válu. (Vzpomínáte?: Maul halten und
weiter dienen!! Už od protektorátu to u nás má tradici).
Prozatím se to sice týká jenom poslancù jako Oldøich
Nìmec, který vyjádøil pochybnosti nad zámìrem
turistického putování jistého svého kolegy, zpestøivšího si
nudu na pláži investicí fiktivního úplatku do konkrétní
kakaové manufaktury, nebom mu jako pøedsedovi
rozpočtového výboru na dovolené chybìla ta denodenní
investiční døina.

Premiér Paroubek to vyjádøil pregnantnì, jak je ostatnì
jeho zvykem. Ústøední výbor (tedy JÁ) vyjadøovat
pochybnosti zakázal, nikdo tedy nemá co kecat. A kdo kecat
bude – pùjde od válu. V naší zkomírající demokracii to
znamená, že se nedostane na kandidátku. Záhy by to ovšem
mohlo znamenat, že se naopak dostane do Jáchymova,
protože tìžbu uranu bude tøeba tak jako tak obnovit.

Ale abych se vrátil k tìm totalitním dobrým stránkám:



Obyčejný človìk mìl klid, své jisté a Pilsen Urquell za 2,20.
Hovìzí kližky za 20 a argentinských makrel za 8 Kčs/kg si za
prùmìrný plat mohl koupit tak 100 kg. To, jak zajisté se
mnou uznáte i bez ovìøení Evropské komise, sežral jen
málokdo. Dnes si kližky a makrel za prùmìrný plat koupíte
sice stejnì – ovšem znáte nìkoho s prùmìrným platem?

Ta hlavní výhoda oné doby ovšem byla v tom, že
normálního občana (tedy pokud nemìl tu smùlu a nikdo
z rodiny ani pøedkù nic nevlastnil) strana a vláda žádným
rozhodováním neobtìžovala. Je logické, že na tyto praktické
úspìchy jednotného vìdeckého svìtonázoru se dnes
vládnoucí strany snaží ideovì navázat. Až na Paroubka však
jakoby jim scházela odvaha tento cíl jasnì vytýčit. V této
stmelující iniciativì mu tedy veøejnì držím palce aspoò já
a s nostalgií vzpomínám na svá mladá vojenská léta, kdy jsme
pseudodemokratický defétismus eliminovali nìkolika
kolečky na buzerplacu navíc v gázmaskách.

Kdybych byl premiérem já, parlament bych rozpustil.
Stejnì nakonec odklepne co jsem na ÚV nalinkoval, ale
zbytečnì to zdržuje. A konečnì bych zúčtoval s tìmi
černoprdelníky, chtìjícími si donekonečna hrát na jazýček
na vahách. Zkuste ho trochu povytáhnou a uvidíte, jak
budou šišlat a prosit.



P.S.
Abych pøedešel spekulacím o své odbornosti, jakož i

oprávnìnosti se k tìmto otázkám vyjadøovat prohlašuji, že
jako dùstojník v záloze mám státní zkoušky z vìdeckého
komunismu a večerní univerzitu marxismu-leninismu jsem
absolvoval s hodnocením „velmi dobøe“.

20. února 2006



NEW DEAL
(aneb Češi, nežerte!!)

Vždycky až velké katastrofy donutí vládnoucí elitu nìco
pro ten chudý lid udìlat. V 30. letech minulého století pøišel
president Roosevelt s projektem Nového údìlu, jenž zastavil
zbídačování chudých amerických farmáøù, vytváøel
pracovní pøíležitosti a pøispìl ke stmelení národa.

Dočkali jsme se i u nás. V posledních dnech loòského
roku pøišel ministr Rath s návrhem øešení, dosahujícím
Rooseveltovy velikosti. Snad jen pro tuto pøíležitost je
omluvitelný bulvární titulek MF Dnes: LIDÉ, NEŽERTE!!

Princip onoho jen zdánlivì revolučního návrhu je pøesto
neoddiskutovatelný: Kdo bude chodit na preventivní
prohlídky, bude zvýhodnìn. Døíve se odhalí, čím je
nebezpečný. S rùstem obezity pøece souvisí nárùst vzniku
nádorù, cukrovky a hypertenze. Ne, že by hned všichni
začali hubnout, ale aspoò doktoøi budou pravidelnì nìjaký
ten bodík vykazovat. 

Nicménì i tak je tento princip vskutku revoluční.
Obecnì jsme (my Čechové) v prùmìru obézní a statistiky
dokládají, že je to jediný parametr v nìmž jsme již Ameriku
dohnali. Snad. Sám to nedovedu odpovìdnì posoudit, nebom



po zkušenostech známých, kteøí USA navštívili
a dokladovali, že všechny sexy Američanky se vyskytují už
jen v hollywoodských seriálech, jsem už odvahu k získání
vlastních zážitkù nenašel. Cíl je však evidentní: BUÏME
ŠTÍHLÍ!

Pro nás, pracující vìtšinu, to znamená jediné:
vzpomenout si na ty dobré zkušenosti minulé epochy a
znovu obnovit fysminutky, tedy zhruba jednou za 45 minut
vyskočit od monitoru a provést sérii cvičení minimálnì od
uddijána bandhy po širšásán, pro ty v pøedpenzijním vìku
s pøídavkem tak cca 50 klikù. Pøíznivý dopad z vlastní
zkušenosti garantuji.

Vzhledem k staromódnímu názoru, že jakýkoli komentáø
by mìl kromì definice, zhodnocení a kritiky daného stavu
pøinést i návrh konstruktivního øešení, tedy návrh koncepce
s masy strhujícím titulkem JAK DÁL, dovoluji si rozšíøit
geniální Rathovu strategii i do oblasti sociálních dávek
a mandatorních výdajù. Prostì ideu potøebného zeštíhlení
národa i byrokracie dotvoøit konkrétním pregnantním
návrhem.

Zde je: Stačí vybavit sociální odbory všech
samosprávných obcí a magistrátù decimálkou a tabulkou
s Body mass indexem (váha v kg se vydìlí výškou v metrech
na druhou). Všechny žadatele pak postavit do øady, zvážit a



roztøídit. Kdo bude mít BMI pod 20, dostane jednotný
paušál sociálních dávek (tøeba ve výši cca jedné čtvrtiny
minimální mzdy) navíc s bonusem – tøeba ve formì
sušeného mléka a rybího tuku, jak se to praktikovalo po
válce. Spoluobčané s indexem mezi 20–25, tedy váhovì
normální, dostanou stejnou dávku bez bonusu. Na zbývající
zùstává jen dobrá rada: NEŽERTE!

Teprve pak bude nastolena správná sociální
spravedlnost, nebom kdo je chudý a má hlad, pøece nemùže
být obézní! A mlčící vìtšina plátcù daní bude mít aspoò
částečnou satisfakci, že stokiloví pobírači socdávek
v dlouhých dubeòácích, pokøikující na sebe na Kuøím rynku
s takovou intenzitou, že by své drahé mobily mohli klidnì
zahodit, si kromì kšeftování s drogama a kradeným zlatem
mohou pøivydìlat tøeba odklízením snìhu. Aby ovšem
nerozkradli lopaty, musela by polovina úøedníkù, kteøí se
dnes v teple trápí vyplòováním složitých formuláøù, být
pøeškolena na políry, vyfasovat vamáky a jít tu práci
organizovat.

Proto volám RATHE, DÌKUJI! a vyjadøuji tak solidaritu
a hluboké sympatie ministrovi na nejobtížnìjším postu,
který se – stávka, nestávka – dovede postavit čelem nejen
vlivné lobby výrobcù a distributorù léčiv, ale i
nespokojeným kolegùm, jejichž požadavky ještì nedávno
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Autor slibuje pøíležitostná pokračování,
limitovaná pouze svým pøežitím, schopností
fabulace a jistotou, že bude politickou realitou
opìt iritován do stavu jinak nedefinovatelného
nezvládnutého grafomanství.
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