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Co mi hlava nebere 

Proces s manželi Nečasovými už se táhne 2 a půl roku a je sotva v polovině. Paní soudkyně Králové, která má 

různé kárné máslo na hlavě, jde za dva roky do důchodu, a pokud odejde, a proces nebude ukončen, bude se 

muset celý zopakovat od začátku...   

A orgány činné v trestním řízení pořád berou tučné výpalné ze státního rozpočtu a výsledky jejich konání se 

nekonají.     

A tak pořád nevím, jestli je (asi ano) MUDr Rath gauner nebo nikoliv, jestli paní Parkánová něco zavinila či nikoliv, 

jestli...atd....atd. Vůbec se nedivím, že to nakonec pan prezident Klaus rozsekl amnestií  –  když nemáte důkazy, 

tak neotravujte dlouhá léta lidi. 

 

Co pořád mají sluníčka“ s tím Tibetem? Pan Kalousek mává vlajkou, některá města ji vyvěšují... Už v Novém 

zákoně se praví „Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí“ (Lukáš, 23:34 – Bible kralická). Není problém dohledat 

spoustu materiálů, uvádějících, že před obsazením Tibetu Čínou (naposledy 1950, před tím většinou pod čínskou 

správou, nebo cílem vpádu Nepálců, Britů aj.) fungoval v zemi teokratický režim, praktikující tvrdé poddanství a 

otrokářství, v němž tresty provinilým rolníků obsahovaly praktiky jako vypichování očí či stahování z kůže zaživa, 

zašití do koženého pytle a utopení. Že parazit dalajláma je agentem na výplatnici CIA není rovněž žádným 

tajemstvím. Pod čínskou vládou, která potlačila povstání v 1959 (inspirováno ze zahraničí) došlo ke zrušení 

otrokářství a nevolnictví. Významnými excesy byl Tibet (a celá Čína!) postižen v období „kulturní revoluce“. O 

vysokohorské železnici a dalších civilizačních vymoženostech se mlčí. Že tibetská mládež houfně odchází studovat 

do Číny a nechce mít s lámy už nic společného, se také cudně mlčí. To si pan Kalousek opravdu myslí, že  

a) se Čína vzdá kvůli jeho povyku Tibetu?,  

b) v Tibetu vznikne pseudodemokracie našeho typu?,  

c) Tibet je schopen lépe prosperovat než Čína? 


