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Publikace pøináší souhrn humornì ironických
fejetonù, jimiž autor v týdeníku Listy
moravskoslezské komentoval politické
i společenské události, které se v prùbìhu roku
valí na prostého občana. To zvláštní – až
neskutečné – je zjištìní, že pøes odstup celých pìti
let se z aktuálnosti sžíravé ironie prakticky nic
nestačilo vytratit. Snad jen jména vládnoucích
pøedstavitelù se zmìnila. Ae vládní posty drží
levicová či pravicová koalice, na životì a trápení
s danìmi a byrokratickým molochem se pro ty
obyčejné lidi platící danì nezmìnilo prakticky
nic. 

Humor Artura Kokse to pomáhá snášet. A jeho
osobité, až neskutečnì kreativní návrhy
k nápravì, jsou pøinejmenším inspirující...
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Z UMÌLCÙ SE STÁVAJÍ POLITIKOVÉ –
A Z POLITIKÙ KOMEDIANTI.

MF DNES, 1999

MLADÁ GENERACE MÁ POCIT, ŽE S NÍ
PØICHÁZÍ LEPŠÍ SVÌT. 
STARÁ GARDA NAOPAK VÍ, ŽE S NÍ 
TEN LEPŠÍ SVÌT ODCHÁZÍ.

Karel Čapek

PRAVDA SE NESMÍ ZAMÌÒOVAT S
NÁZOREM VÌTŠINY.

PRAVDA VŽDYCKY VYPLAVE NA POVRCH.
NEJČASTÌJI JAKO UTOPENEC.

Jean Cocteau

MÁ-LI NÌKDO TEORETICKÉ VZDÌLÁNÍ
A NEVÍ JAK HO UŽÍT, JAKO BY HO NEMÌL.

Jan Werich



MATEMATIKO, stůj při nás...
Fascinuje mì neuvìøitelná schopnost verbálních

produktù politické reprezentace vytvoøit pseudoreálné
image zcela nereálných kauzalit. Tedy česky: schopnost
politikù ukecat normální lid natolik, že na jejich defenestraci
(tedy vyhazov za støedovìku z okna, dnes od koryt)
rezignuje. Je to nìco jako uhranutí kobry hrou na píšmalu.
Politik hraje, zhypnotizovaný dav zírá a volí.

Nechci tady pøinášet reprezentativní výčet typických
pøíkladù, potvrzujících výše zmínìná slova. Ale nedá mi to
nevzpomenout na bývalého premiéra Špidlu, který svùj
dnes již klasický výrok ZDROJE JSOU! musel dokázat
pøivlastnìním si fleku v Bruselu, ohodnoceném násobkem
kurzového rozdílu mezi mìnou naší a eurem.

Dnes tu máme Škromacha, který pod hrozbou toho, že
na dùchody dnešních mladých nebude mít kdo dìlat, zvýšil
porodné. Ptám se veøejnì pøedstavitelù našeho školství
nakolik jsou vlastnì všechny zkoušky, maturity, bakaláøské či
magisterské zkoušky (o doktorandském studiu nemluvì)
zbytečné, když politik v ministerské funkci mùže pøijít
s koncepcí, jejíž nereálnost musí být schopen dokázat i
absolvent devítiletky prostou úmìrou s rovnicemi o jedné
neznámé (odpovìï od ministrynì školství nevyžaduji).



Z dat státního statistického úøadu je evidentní, že
současná 8,5% nezamìstnanost pøedstavuje množinu
450 000 jedincù. Z toho jednoduchým výpočtem vychází,
že zamìstnaných plátcù daní je 4 844 000 jedincù (pøi
našem 10 milionovém národu mám tedy podezøení, že to
počítali včetnì babiček, žen v domácnosti, psù a koček). Ti
všichni tedy dle Škromacha budou motivováni k plodnosti.

A zde musí pøijít ke slovu matematika. Reprodukce
prùmìrného páru zamìstnaných plátcù daní dosahuje
pøírùstku 1,4 s periodou 26,7 let. Po stu letech se tedy 50
párù rozroste na 142,24 jedincù. Množina nezamìstnaných
neplátcù daní díky štìdrým sociálním dávkám má ovšem
pøírùstek 4,3 s periodou 17,3 let, čili stejných 50 párù se za
sto let rozroste na neuvìøitelných 246 239,17 osob (obé pøi
prùmìrném vìku 69,3 let). Po sto letech by se tedy pomìr
4,8 milionu plátcù k 0,45 milionu neplátcù daní zmìnil na
6,9 milionu plátcù k 11,1 milionu neplátcù – a to je, jak i bez
matematického vzdìlání zajisté uznáte – hovadina, nebom by
plátci z takového státu už dávno emigrovali.

Z toho vyplývá, že kdyby ministerstvo práce a sociálních
vìcí bylo zrušeno a jeho zamìstnanci pøešli mezi
nezamìstnané, bylo by to pro nastupující generace lepší než
situace, kdy se Škromachovi podaøilo zvýšit porodné. Chápu
jeho motivaci. Chce být hlasy tìch, kteøí dostali pøidáno,



opìt zvolen protože si myslí, že se toho kolapsu stejnì
nedožije. Pøeji mu tedy opak a rekordní dlouhovìkost.

A protože stát je – pokud neakceptujeme Gottwaldovu
definici o holi, kterou tøída vládnoucí mlátí ty zbývající –
službou pro občany, kteøí ho vytváøí, mìli bychom se vrátit
k jeho základnímu „rodinnému“ pojetí, kdy o tom, jak se se
získanými prostøedky naložit, by mìli rozhodovat
pøedevším ti, kteøí je vytvoøí a kteøí nebudou utrácet to, co
není a roztáčet inflační spirálu. Tedy v politické praxi bych
si pøál, aby volební právo mìli jen ti, kteøí platí danì. a mají
odpovìdnost za rozpočet státní stejnì jako za rozpočet
rodinný.

Aby už jednou pøestalo platit současné pravidlo: 
Kdo platí danì, je vùl.

9. ledna 2006



KALAMI TA
Snìží. Jenom za tu dobu, co jsem pøemýšlel o čem vlastnì

psát, napadlo dalších 20 čísel prašanu. I vekslák odvedle, co
vždycky opruzuje v pìší zónì svým bavorákem s černými
skly nepøijel, a zastavárnu neotevøel. V chumelenici jen
obtížnì rozeznávám zababulené postavy tìch nìkolika
pragmatikù, kteøí v očekávání velkých slev zbytkù
neokolkovaného alkoholu nechali nákupy silvestrovských
povzbuzovadel na poslední chvíli. Snìhu je skoro tolik jako
zamlada, kdy jsme z Mariánských Hor jezdili do centra
Ostravy na bìžkách.

Rozhlas hlásí opìt zablokovanou Dé jedničku, s kamiony
si holt nikdo neporadí, dnes se k tomu pøidává i zablokovaný
tah na Opavu a novinkou je, že centrum je sjízdné, ovšem se
øetìzy. Prostì kalamita.

Abych se s postupujícím Silvestrem dostal do lepší nálady,
pouštím si CD s Jarkem Nohavicou:

Za komunistù se špatnì nežilo,
v létì bylo vedro, v zimì snìžilo,
z jara ledy tály, vznikly povodnì,
to jste, milé dìti, pøišly o hodnì.

Olomoučtí vysokoškoláci, pøed nimiž to Jarek tehdy
rozpálil, to brali jako super recesi. To ještì ČSSD nešéfoval



Paroubek a oni, ukolébáni nastupujícím kapitalismem
naivnì netušili, že nìkteré jistoty jsou nemìnné. U počasí –
i politických preferencí.

Privátní názor, co si tom všem myslím, si zajisté
neodpustím definovat. Nicménì dnes je aktuální kalamita,
takže simplifikatní rozbor pøedvolební situace, v níž by
šanci volit mìli mít jen ti, co platí danì, si musím nechat na
pozdìji v nadìji, že se nikomu nepodaøí mì umlčet.

Téma je tedy sníh. Chudáci øidiči, kteøí na Dé jedničku
musí. Ty neutìší skutečnost, že nový zákon o provozu na
pozemních komunikacích zakáže pøedjíždìní kamionù tam,
kde nezùstane další volný pruh. Má platit od 1. července
2006 – a to už kalamita snìhová se zmìní na povodòovou.

Bude po volbách, Paroubek už za povodnì (snad)
odpovìdný nebude, Gross bude manažerem v Čezu,
Telecomu nebo Omnipolu a u nás budeme øešit politickou
plichtu stejnì jako nedávno v Nìmecku. Jinak to snad nejde,
protože není alternativa. Topolánek je arogantní a nikomu
na Ostravsku nepomohl, Tlustý má taky nìjaký ten byt
a Langer je podezøelý už proto, že má podezøele mnoho
vysokoškolských odborností a všemu rozumí.

Národ prostì chce nové lidi! Raketový rùst Paroubkových
preferencí je toho dùkazem a nikomu už nevadí, že byl
totalitním papalášem. Boduje i MUDr. Rath a jeho kampaò



proti obžerství si kromì obdivu zaslouží pøinejmenším
speciální komentáø. Jenže v našem pomìrném volebním
systému, kdy se o tom kdo kde bude rozhoduje v partajních
sekretariátech, to prostì není možné. Takže dovolte mi
definovat vùdčí sentenci dnešního fejetonu:

ØEŠENÍ, KTERÉ ODPOVÍDÁ ZDRAVÉMU 
ROZUMU,  JE POLITICKY NEPRÙCHODNÉ.

A pokud nebudeme mít tøeba vìtšinový volební systém,
kdy současná parlamentní reprezentace pøijde o své
doživotní posty, se to nezmìní. Dovoluji si proto navrhnout
stejné moratorium na pouze dvì funkční období, které
dosud uplatòujeme pouze u prezidentù, i na členy
parlamentu, senátory a vùbec všechny vedoucí funkcionáøe
ve veøejné správì. Když to mùže fungovat na univerzitách,
mùže to fungovat obecnì. 

Od politikù, usilujících o naši pøízeò ve volbách, bychom
tento závazek mìli vyžadovat. Možná i s pøedem
podepsanou rezignací pro pøípad, že by je nìjaký lobbista
uplatil hlasovat jinak (viz zkušenosti bývalého poslance
republikána JUDr. Sládka).

Dívejme se prostì do nadcházejícího nového roku
s dùvìrou a sebevìdomím. Protože teprve tehdy, když se



výše zmínìné návrhy nepodaøí realizovat, pøijde ta pravá
kalamita.

Viz známý hlas (z) lidu (VOX POPULI):
– Teraz nám vládnu bačovia!!
I s odpovìdí (VOX DEI):
– Čo sa čudujetì, keï stì barani!!

16. ledna 2006



CENY CHOROB – 
ZEFEKTIVNĚNÍ PROVEDENÍ

Omlouvám se za armádní charakter titulku; ale zmínìný
problém se snad jinak, než frontálním útokem z chodu (tedy
bez pøedbìžného zaujmutí pozic a následné dìlostøelecké
pøípravy) øešit nedá.

Jsem součástí platící a mlčící vìtšiny, která do bezedné
zdravotnické rulety sype peníze. Bez možnosti mít na cokoli
vliv a nìco s tím udìlat – což mì štve. U elektroniky mám
na výbìr rozdílné parametry, image značky a požadovanou
cenu. I u pracích práškù si mohu vybrat mezi silou aktivního
kyslíku, povrchových silanizováním nebo svou hlubokou
demencí. Jsem-li pacientem – jiná možnost než ta poslední
mi nezbývá.

Nechápu, jak mùže tržní demokratické prostøedí
tolerovat nìjakou utajenou ministerskou komisi, která
rozhoduje kolik se na jaký lék bude hradit z pojištìní, které
léky ano a které vùbec ne. Komise snad nemá jiný smysl než
ten, že kolem ní mohou kroužit lobbisté 

a farma-firmy vìdí koho zvát na sympozia na Kajmanské
ostrovy či Seyschely. Aby pánové pro pøípad, že to s nimi
rupne vìdìli, kam emigrovat.



Ministr zdravotnictví nám veøejnì garantuje, že na
každou chorobu nám mùže lékaø pøedepsat stejnì účinný a
kvalitní lék bez doplatku. Z toho, že lékaøi vìtšinou
pøedepisují léky s doplatkem tedy vyplývá, že:

a/ výše zmínìná premisa není pravdivá, nebo
b/ z toho mají profit navíc.
Døíve se øíkalo: Chytrej jako četník – dnes to chci

inovovat: Chytrej jako Rath. Pøesto si troufnu panu
ministrovi poradit. Zdarma a veøejnì. Proč stanovovat
sazebník lékù? Proč obtížnì hledat kompromisy mezi
neviditelnou rukou trhu, Seyschelami, nìkolika na stole
v českých, či vìc ještì více komplikovat zadáváním
miliónových inzerátù pro kamarádkou vydávaný časopis.

VYTVOØTE SAZEBNÍK CHOROB!!
Genialita je v jednoduchosti a akceptaci tohoto návrhu.

Už ani nemusíme vyžadovat, aby ministr, sedávaje kvùli
prozøení pod stromem jako Newton, dostal po kebuli
jablkem. Sazebník bude prùkazný a hlavnì témìø nemìnný.
Máš ledvinovou koliku – je to za 350. Chøipku bych tipoval
tak na 27, rýma je zadarmo, zápal plic tak za 613. To ti hochu
odečteme – v lékárnì si účinnou látku kup od které firmy
chceš. A hned bude po úplatcích od výrobcù léčiv a tøeba
se i ceny lékù začnou snižovat. Vìtší prostor nastane i pro
lékárníky, kteøí by mohli interpretovat jemné nuance vlivu



stopových pøísad a nebýt jen luštícími grafology
doktorských škrábanic.

Problém se tedy pøenese pouze mezi lékaøe – a s nimi už
to pan ministr zvládne. Nìjaké bodíky za výkony už pøece
jsou – stačí k nim tedy vypočítat koeficient na léčiva.
A seznam dát na internet, abych hned vìdìl, kolik mì ten
vysoký tlak bude stát.

Hádky by mohly být tak kolem Viagry pøi stanovení, jestli
je impotence choroba. Tøeba by pak nesmìla být
pøedepisována tìm, co mají víc oficiálních souložnic.
A nikdo by si nesmìl psát recept sám pro sebe. Nebom, jak
øekla v Saturninovi teta Kateøina: Mladý mùže – starý
musí. Nebo pøesnìji Aldous Huxley: Lékaøský výzkum
udìlal takové pokroky, že koneckoncù už na svìtì
není zdravého človìka.

Nezbývá než si pøát, aby to co nejdéle zùstalo ve sci-fi.

P. S.
Rozhodnì však nechci vyvolat dojem, že lékaøi jsou pro

mì antagonistickou skupinou. Naopak. Jenom svým
doktorátem neobdaøeným rozumem nedovedu pochopit,
že nedostatek penìz ve zdravotnictví chce ministr Rath
vyøešit tím, že lékaøùm pøidá na platech. Snad je inspirován


