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VzhÛru do druhého desetiletí
jednadvacátého století
Pokud bych hledal povolební titulky pro bulvární noviny, tak by mohly znít takto:
Povolební souboj ¤ecko-Rumunsko pokraãuje; V poloãase vedou Rumuni 3:0 nebo
Za poslední rok se sníÏil ãesk˘ dluh o 1,59 miliardy kanadsk˘ch dolarÛ, coÏ odpovídá
31,8 miliardám ãesk˘ch korun. Ministr Janota je kandidátem na Nobelovu cenu za
ekonomiku.
¤eck˘ stra‰ák obchází Evropou nebo pﬁesnûji ﬁeãeno Visegradskou ãtyﬁkou. Po
triumfu maìarské pravice, kter˘ vydûsil civilizovan˘ svût a okamÏitû vyhrotil vztahy
mezi Slovenskem a Maìarskem, slavilo vítûzství i seskupení, které se oznaãuje jako
pravicové v âechách. V˘raznû to proklamují dvû strany, ODS a TOP 09. Vûci veﬁejné
k nim pﬁisedly jako tﬁetí partner k mariá‰i, zatímco soc. demokrati spolu s komunisty
budou hrát betla. O ãtrnáct dní pozdûji se scénáﬁ opakoval na Slovensku, kde místo
favorizovaného Roberta Fica bude pravdûpodobnû sestavovat vládu Iveta Radiãová
z SDKÚ-DS, socioloÏka, která rozhodnû nevypadá jako pravicov˘ fanatik a sympaticky
zmínila ve svém povolebním projevu jiné hodnoty neÏ ekonomiku. K jejímu snad
jedinému politickému prohﬁe‰ku patﬁí, kdyÏ se 23. dubna 2009 vzdala mandátu,
protoÏe neoprávnûnû hlasovala za svou kolegyni Tatianu Rosovou. Je vdovou, jejím
manÏelem byl humorista Stano Radiã, takÏe doufejme, Ïe zdûdila i smysl pro legraci,
coÏ politikÛm od dob Milo‰e Zemana, ãi pﬁesnûji ﬁeãeno od ãasÛ Jana Masaryka chybí.
Václav Klaus je tedy spokojen, koneãnû jde zase o peníze. Strany, které stavûly na
jin˘ch hodnotách jako zelení (které pan president pokládá za extremisty) a lidovci
propadly. I to se stává a není to Ïádná tragédie. Na rozdíl od jepiãího Ïivota ODA, DEU
ãi US se dá pﬁedpokládat jejich reinkarnace. Z politiky po Topolánkovi zmizely - a
doufejme, Ïe definitivnû - tváﬁe Ivana Langra, kter˘ do policie pod pravicovou nálepkou
pﬁivedl staré struktury, Jiﬁího Paroubka, jenÏ soudil kde koho, ale na soudy zásadnû
nechodil a snad i praÏského primátora Pavla Béma.
Stra‰idlo ¤ecka tedy slavilo úspûch. ¤eck˘ dluh je ale ãtrnáctkrát vût‰í neÏ ãesk˘ a
ãesk˘ dluh je sedmkrát niÏ‰í neÏ kanadsk˘. Hlavnû Miroslav Kalousek, ale i Karel
Schwarzenberg stra‰ili tím, jak roste státní dluh. Jako pﬁedvolební trik posílali obãanÛm
sloÏenku na 121 000 Kã a s paní z Vrãenû na Nepomucku to seklo, aÏ skonãila v rukou
psychiatrÛ. Kalousek se bránil, Ïe on za nic nemÛÏe, Ïe to politici, kteﬁí zadluÏili stát.
Pﬁi tom jeho státní zakázky se staly opakujícím se folklórem. Státní dluh, aÈ je jak˘koliv,
není dobr˘. Od roku 1811, kdy byl v Rakousku naposledy státní bankrot byla u nás
tradice vyrovnaného rozpoãtu, která trvala aÏ do konce 20. století.
A státní dluh, jak jsme sly‰eli pﬁed volbami, snad kaÏd˘ch pût minut, roste a roste a
roste. Ale roste skuteãnû? To je otázkou. Pokud ho vyãíslíme v korunách tak ano,
pokud bychom si k tomu vzali jinou mûnu, dostaneme jiná ãísla. V pﬁepoãtu na
kanadsk˘ dolar byl ãesk˘ dluh v ãervnu 2009 67,91 miliardy dolarÛ (kanadsk˘ 430,2
- Kanada má ãtyﬁnásobnou pupulaci) v ãervnu 2010 to bylo pouh˘ch 66,32 dolarÛ. âili
dluh v kanadské mûnû byl o 1,6 miliardy dolarÛ niÏ‰í. Kde hledat pﬁíãinu? Bûhem
Janotova hospodaﬁení do‰lo k neuvûﬁitelné inflaci. Znamená to, Ïe pokud má nûjak˘
Kanaìan v âR majetek v hodnotû jednoho milionu korun, pﬁi‰el asi o 200 tisíc korun.
O inflaci v‰ak nepadlo v pﬁedvolebním klání ani slovo.
Politici s oblibou hovoﬁí o zadluÏování dûtí. A opût je tu otázka, jestli zadluÏíme dûti
skuteãnû tím, Ïe jejich rodiãe na nû dostanou pﬁíplatek, Ïe budou na nû mít ãas aÏ do
ãtyﬁech let a Ïe nebudou muset jiÏ v dûtství do studeného odchovu do jeslí. Copak se
dá v‰echno vyãíslit jen v kotletách a pneumatikách?
Velk˘ boj se svedl o tﬁicetikorunové poplatky u lékaﬁe. Hlavnû David Rath s Paroubkem
tloukli na buben. PﬁestoÏe se jedná skuteãnû o cenu zhruba jednoho lístku na tramvaj
a je to suma symbolická, je to jedno z nesmysln˘ch opatﬁení, kter˘m mocní ukazují, Ïe
mají vládu pevnû v rukách. Motivace náv‰tûvy u lékaﬁe by nemûla záviset na tﬁiceti
korunách, ale na tom, jestli se ãlovûk cítí nemocen nebo ne. Tﬁicetikorunové opatﬁení
odstra‰í pouze ty, kteﬁí tûch 30 Kã nemají, nikoliv hypochondry a simulanty a pokud
nav‰tûvují lékaﬁe kvÛli neschopence, pak je nûco ‰patného v systému, kdy
zamûstnavatel potﬁebuje bumáÏku a doktor je tu od toho, aby tuto nemakaãenkovskou
legitimaci vystavoval.
Nûkterá opatﬁení jsou v‰ak skuteãnû jako z dílny ãeského génia Járy Cimrmana.
Minulou stﬁedu vysílal âRO 1 - RadioÏurnál besedu o zavedení ‰kolného s podtitulkem
Jak to udûlat, aby se vlk naÏral a koza zÛstala celá. I zde se na‰lo ﬁe‰ení: ·kolné bude,
ale odloÏené. Studenti ho budou platit, aÏ jiÏ nebudou studenty, ale budou star˘mi fotry
a jejich pﬁíjem bude nadprÛmûrn˘. Vlastnû je to jakási daÀ za inteligenci a vzdûlání. V
budoucnu tedy dostane jakési daÀové prázdniny ten, kdo bude nevzdûlan˘, ale bude
vydûlávat prachy: vexlák, ãí‰ník, taxikáﬁ, pohﬁebák… Nebylo by jednodu‰‰í udûlat
progresivní zdanûní, z kterého by se platilo ‰kolné? Dal‰í perliãkou je, Ïe ‰koly si budou
stanovovat v˘‰ku ‰kolného, takÏe studenti budou mít zájem o ménû kvalitní ‰koly, kde

Královna pﬁi‰la z v˘chodního Slovenska

Adriana Kamenická se stala první Miss Czech and Slovak Kanada. Podrobnosti o volbû
královny krásy na stranû 7.
bude niÏ‰í ‰kolné (v˘jimkou budou PlzeÀská práva, která jsou jiÏ dnes povûstná sv˘m
vysok˘m standartem za minimální poplatky, jak o tom svûdãí skuteãnost, Ïe je
absolvovala ﬁada pﬁedních politikÛ).
V rámci utahování opaskÛ se udûlá i dÛchodová reforma, takÏe pokud nûjak˘ staﬁeãek
je‰tû trochu poleze, tak ho budeme nutit, aby makal a zamûstnavatelé ho zamûstnají
za minimální mzdu, zatímco lidi v produktivním vûku budou hledat práci. V‰ichni tedy
budou pracovnû motivováni a o to tady jde. Mohli by b˘t motivováni jinak. Pod motivaci
se dá schovat témûﬁ v‰e. KdyÏ v Brnû zaãali dávat nespotﬁebované jídlo z hotelÛ
bezdomovcÛm, zeptali se jednoho praÏského radního, jestli by nechtûli udûlat nûco
podobného. Odpovûdûl zcela váÏnû, Ïe ne, protoÏe potraviny zadarmo bezdomovce
demotivují. Mûl pravdu, pﬁi nedávné náv‰tûvû Prahy jsem vidûl motivované bezdomovce,
jak se pﬁehrabují v popelnici. Motivace pro tuto bohulibou ãinnost by tak mohla zmizet.
Vítûzství tzv. pravice tedy neznamená vÏdy vítûzství zdravého rozumu ani vítûzství
rozpoãtové zodpovûdnosti. Státní dluh nadále poroste spolu s inflací. Otázkou je, na
co politici poloÏí dÛraz a nezapomeÀme, Ïe kromû ¤ecka jsme tu mûli nûkolikrát
odstra‰ující pﬁíklad z Balkánu. Jedním z nich byl pﬁed dvaceti léty Nicolae Ceau‰escu,
kterému se podaﬁilo splatit desetimiliardov˘ státní dluh za cenu pﬁídûlového systému,
lhaní o poãasí, a ‰etﬁení za kaÏdou cenu. Vypráví se, Ïe v tu dobu bylo tvrd˘m platidlem
v Rumunsku, za které se dalo v‰echno sehnat, krabiãka americk˘ch cigaret. Dodejme
jen, Ïe jediné akcie, které v poslední dobû stouply byly cenné papíry koncernu Philip
Morris.
Ale‰ Bﬁezina - opût jiÏ v Torontu
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