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Každý řeší jen to, nač mentálně stačí 

To je lidové rčení, s nímž je těžko polemizovat. Jeho důsledky jsou ovšem zdrcující. Svědčí o obrovské mentální zaostalosti 

našich volených zástupců. Jen tak lze pochopit, že neřeší zásadní otázky finančního hospodaření státu, bezpečnosti a obrany 

státu i občanů, vymahatelnosti práva. Za dvacet let po zničujících povodních (a řadě menších) a po slibech politiků, jak se 

budou budovat protipovodňová opatření (případně zavlažovací, což je skoro totéž), zjišťujeme, že se neudělalo skoro nic. 

Armáda skoro neexistuje, policii chybí lidé, sluníčkářská devastace fungujícího školství způsobila, že chybějí zdravotní sestry, 

lékaři, technici všech úrovní, řidiči autobusů a nákladních vozů, řemeslníci,  a vesnické univerzity chrlí rekreology, sociology, 

muzikology a další nepotřebné  xxx...logy, jakož i „maturanty“ neovládající malou násobilku, a kteří se mohou uživit jen jako 

přísavky na cecíku státního rozpočtu a rozdávači razítek na schvalování kdejakého byrokratického nesmyslu. Slibovalo se, 

jak všechnu práci budou dělat automaty, roboty a počítače, ale ještě jsem neviděl robota, který opravuje prasklé vodovodní 

potrubí v rodinném domku nebo instaluje okapy na střeše, ba ani robotického opraváře zatékající střechy. Zase nemluvě o 

tom, že ty počítače, automaty, roboty musí někdo vymyslet, zkonstruovat a vyrobit. 

Páni poslanci řeší takové uhozenosti, jako kdy má být v obchodech otevřeno či zavřeno pod hrozbou likvidačních pokut – to 

je přece věc majitele obchodů a jeho zaměstnanců nebo jejich místní odborové organizace, aby se dohodli v kolektivní 

smlouvě na režimu všem zúčastněným vyhovujícím (volno versus příplatky – to přece poslanci „jednotně pro všechny“  

nevyřeší). Jestli se má v hospodě kouřit, je opět věc majitele hospody a to do té doby, dokud budou cigarety legální zbožím. 

Jsem nekuřák, ale omezování svobody podnikání mi vadí velmi moc. Přitom dávno před zákazem měli v mnoha podnicích 

oddělené prostory pro kuřáky/nekuřáky, nebo vyhrazenou kuřáckou pauzu v době oběda, a fungovalo to. 

O druhořadých politicích odložených do evropských struktur na řešení žárovek, banánů, pobytu na slunci a dalších 

záležitostí, řešitelných v úrovni obchodních nebo kolektivních smluv radši ani nemluvě. 

Bohužel, lepší to nebude. Kapři si rybník nevypustí a mentálníci teplá korýtka neopustí. 


