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JINDŘICH KULHAVÝ

Jindřich Kulhavý

Naše politická reprezentace tradičně překvapuje svět. Václav Havel nezabodoval jen
svým rádoby liberálními názory projevujícími zanořováním se do hloubky pozadí
amerických pohlavárů, ale i krátkými kalhotami a alkoholovými večírky a napomáháním
svým známým k lepšímu životu…řečeno kulantně. Pozdějších úletů dalších hvězd
našeho politického pole bylo mnoho, například křišťálově čistý Standa Gross či koalici
mimozemšťanům nabízejí Paroubek se stali nezapomenutelnými. A vedení státu Petrem
Nečasem pod dohledem jeho budoucí ženy využívající postavení milenky předsedy vlády,
či snad bonmoty hýřící Miloš Zeman, to se navždy zapsalo nesmazatelně do naší
novodobé historie stejně, jako proslulý Jakešův kůl v plotě.
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Doba Sobotky a Babiše se nesla v době lží, rozkvětu podnikatelského typu politiky,
kdy si jeden z nejdravějších byznysmenů v zemi sám ovlivňoval dotace a
rozdělování státních zakázek. Pozdější covid dal vyniknout mnoha dalším
myšlenkovým a řečnickým Einsteinům, ti nás budou drtit ještě nějakou dobu. Nicméně,
přehlédneme li současnou absenci zodpovědné hlavy státu účastnící se na dění v něm,
Zeman se totiž jaksi úplně vytratil a zdá se, že ke konci funkčního období spíše pracuje
na lepších zítřcích pro své nejbližší spolupracovníky, můžeme konstatovat, že ještě nikdy
jsme neměli ve vedení státu takové mimoně, jako je tomu nyní. Petr Fiala, Markéta
Pekarová Adamová, Rakušan, Bartoš, Richterová, Lipavský a Černochová, to je složení,
které překonat bude problém.

Profesor Petr Fiala je svým způsobem politolog teoretik, který svými výroky
ukazuje, jak daleko se teorie vzdaluje realitě. Jeho panevropské a liberální představy a
názory hraničí s podporou obdoby Třetí říše, čemuž napomáhá i řiťolezectví
nasměrované k Německu. Pronesl několik zajímavých výroků, kterými ze sebe udělal
totálního blbce. Například když nevnímal ve svém projevu technické rozdíly mezi různě
označovanými druhy plynu, či když naivně tvrdil, že se s námi o svůj plyn ostatní země
rozdělí. Dále přidal pár lží, kterými obhajoval chování státu vůči ČEZu a ochranu
menšinových akcionářů, mezi které patří i americké subjekty. Vcelku skrytě požádal EU o
350 miliard jako půjčku na zbavení se závislosti na ruském plynu, čímž popřel další
předvolební sliby, mezi kterými bylo zastavení dalšího zadlužování země. Místo snahy
řešit skutečné důvody obrovsky vysoké inflace a umělé energetické krize v ČR se zabývá
zviditelňováním se v předsednické roli v rámci EU a naprosto ignoruje potřeby našich
občanů. Jeho proslovy jsou prošpikované sebechválou a nesmysly, které ničemu
nepomohou. Přesto všechno není Fiala tím nejhloupějším.

Adeptem na titul tupce ve vládě je ministr zahraničí Lipavský. Už v době jeho
nominace řada zkušených diplomatů varovala své kontakty před kroky, které bude tento
politicky nevyvinutý šéf naší zahraniční politiky dělat. Nezklamal a dělá vše proto, aby z
naší malé republiky udělal ještě bezvýznamnější kus Evropy. A protože není ve své snaze
sám, navíc ho podporuje i premiér, daří se mu to. Ovšem ruku v ruce s ministryní
Černochovou. To je další unikát. Ne úplně vzdělaná žena ve vedení armády, kdy chybějící
vysokoškolský diplom nenahrazuje ani zdaleka čistá a bystrá mysl, což by bylo
dostatečným ekvivalentem často přeceňovaného studia na některé z našich vysokých
škol (například absolventi plzeňských práv se často o paragrafech doslýchali až při
odebírání titulů), by ráda po zbavení se naší vojenské techniky angažovala v nákupu té
americké. Takže drží prst na tlačítku spouštějícím program čištění peněz a jejich
přelévání z našeho společného do soukromých kapes. O různých tendrech už jsme
slyšeli, a nakonec se to vždy nějak podařilo. Takový Kalousek proslulý svými padáky by
mohl vyprávět.

Přesto ani tito dva titul tupce ve vedení ČR nezískávají. U Rakušana nominace
nevznikla, ten je příliš protřelý a dokázal dokonce zlikvidovat policejní útvar, který se
zabýval organizovaným zločinem, tedy i tím, který bují v jím řízené straně, a místo toho
špičkové policisty pošle pročítat příspěvky na facebooku a autory těch nedobře mu
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znějících dá pozatýkat. To je majstrštyk, jak zachránit sebe a blízké, místo nich poslat za
mříže lidi o s vlastním názorem. Bartoše ignorujeme, ten jen dělá svou práci, pro kterou
byl vybrán, digitalizuje vše, co může, a jen nás připravuje na totální kontrolu a život v ní.
Svět počítačů má svá serverová centra, která jsou často v zahraničí, takže je jasné, kam
veškeré informace o nás budou směřovat.

Opusťme prolhanou vládu. Za totálního hňupa bychom mohli považovat předsedu
Senátu Vystrčila, který už se dostal na bronzový stupínek blížící se k stupuditě. Jeho
excesy s Taiwanem i Ukrajinou překračují naše chápání a řekněme si, že má svůj svět.
Výrazně politicky neschopný trafikant v čele Senátu sice škodí, ale každý snad chápe, že
je to prostě trouba, který žije mimo realitu. Dostáváme se ke skutečným hvězdám, kdy
Richterovou výrazně zastiňuje Pekarová Adamová. Její výkřiky do tmy jsou unikátní
ukázkou totální hlouposti. Richterová se umístila druhém místě a více k tomu není třeba
říkat, to snad pochopíte. A nyní aspoň dva výroky, kterými se Pekarová Adamová
dostala do čela.

Rusko vede agresivní válku proti Ukrajině už přes osm let. Na dnešek připadá
smutné výročí, kdy proruští separatisté sestřelili ruskými zbraněmi dopravní letadlo
společnosti Malaysia Airlines s 298 lidmi na palubě.

Všichni zemřeli. Rodiče obětí, jejich partneři a děti truchlí dodnes. To je důsledek
války, kterou vede diktátor Putin proti celému svobodnému světu. Nezapomínejme
na to. Nezapomínejme na ně.

Radu České televize už díky nám neovládá prokremelská klika!

Nezávislost veřejnoprávních médií zůstává naší prioritou. Dobře si totiž
uvědomujeme, že bez svobodných médií nemůže být svobodná ani společnost.

Markéta má tedy jasno, kdo začal válku na Ukrajině, jakým způsobem a jistě také o
tom, co se tam děje nyní. U Rady ČT by nás zajímalo, kdo zastupoval prokremelskou
kliku a zároveň jsme v šoku z toho, jak vypadá nezávislost médií v podobě České
televize. Upřímně řečeno, Pekarová Adamová musí být ráda, že žije tady u nás. Být to
třeba v Holandsku, tak jí hrozí stání v první linii před jatkami. To proto, že právě v té zemi
bojují farmáři před vybíjením stád hospodářských zvířat a především hovězího. Další už
si domyslete sami. Současné vedení státu je tak nesporným unikátem.
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