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■  HOMO POlitiCUS

POLITICKÉ NÍŽINY
Na politickém Olympu se jedná o bytí a ne-
bytí nové vlády, nuda však není ani v politic-
kých nížinách a stinných roklích. Například 
„pravicový sociolog“ Petr Hampl spustil po-
křik o cenzuře, když mu liberecká knihovna 
zrušila přednášku o jeho knížce Prolomení 
hradeb. Ředitelka se vrátila z dovolené, pro-
listovala si jeho dílo a se-
tkání s čtenářstvem zru-
šila, aby uchovala váž-
nost jí svěřené instituce, 
a Hampl si musel na-
jmout salonek v hotelu. 

Na druhou stranu on 
dokáže být ještě zásado-
vější. Předsedu Svobodných Tomáše Pa-
jonka vyhodil ze svých přátel na Facebooku, 
protože hájil trest 13 měsíců vězení pro brit-
ského protimuslimského aktivistu Tommyho 
Robinsona za nezákonné natáčení obžalova-
ných před soudem. „Naše mravní a ideové 
postoje už nemají vůbec žádný průnik,“ zdů-
vodnil to sociolog. Snad už se z toho Pa-
jonk vzpamatoval! Bohužel dostal vyna-
dáno i od některých svých soukmenovců: 
kam až se to prý jejich strana dostala, že 
hájí muslimské pedofily. Inu, hájit individu-
ální svobody a práva a dodržování zákona 
je už asi pro české liberály staromódní. 

Jednoduchý život není ani na opačném 
konci politického spektra. Končící senátor, 
expředseda zemanovců a bývalý prezident 
Agrární komory Jan Veleba poskytl pozoru-
hodný rozhovor serveru Aktuálně.cz, kde vy-
světlil, proč už nebude kandidovat. „Jdu 
třeba večer po Praze, podloubím na Ma-
lostranském náměstí, potkám člověka a on 
na mě: ‚Chcípni, svině!‘,“ postěžoval si. 

Vůni moci zavětřil odborový předák Jo-
sef Středula a pro časopis Alarm poprvé 
připustil kandidaturu na prezidenta, po-
kud ho zaměstnanci budou podporovat 
stejně vehementně jako šéfa odborové cen-
trály. „Pepa na Hrad!“ podpořil ho z ba-
zénku Zdeněk Škromach. Zastánce al-
koholu na cyklostezkách slíbil, že proti 
němu nebude kandidovat, a uklidnil tím 
všechny, kteří si ho v politice pamatují.

Až se Středula stane prezidentem, už 
si z něho možná nikdo nebude smět dě-
lat legraci. Komunisté totiž navrhnou zá-
kon ochraňující prezidenta a státní sym-
boly před hanobením. „Svoboda slova je 
a je veliká, někdy bych řekl, že je až příliš ve-
liká,“ zdůvodňuje iniciativu komunistický po-
slanec Leo Luzar, předseda sněmovního 
podvýboru pro svobodu slova a média.
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Lidé nečtou, protože knihy jsou příliš 
drahé, stěžují si knihkupci. Snižte 

DPH. Knihy jsou příliš levné, likvidují 
nás řetězce a e-shopy, stěžují si knih-
kupci. Zaveďte minimální ceny. Tyto dva 
nářky od sebe dělí tři a půl roku. 

Kaufland prodává mléko za korunu a de-
graduje naši práci, stěžují si zemědělci. Kauf- 
land prodává rohlíky za padesátník, hoře-
kují pekaři.

Na českém trhu zuří konkurenční boj. 
Hrůza, zachraň se, kdo můžeš. Nebo lépe, 
jdi žalovat státu a požadovat, aby s tím něco 
udělal. To by tak hrálo, aby někdo degrado-
val práci zemědělců, pekařů nebo spisova-
telů. O taxikářích ani nemluvě, ty pro změnu 
šikanuje Uber.

V posledních letech se stalo standardem, 
že namísto hledání efektivnějších způsobů 
výroby zboží nebo poskytování služby se 
někteří podnikatelé obracejí na vládu, která 
má domnělou nespravedlnost na trhu řešit. 
Argumenty jsou přitom stále stejné. Prodej 
zboží pod cenou nás zničí a nekalý konku-
rent poté náhle zdraží.

Ohraná, leč nepravdivá písnička. Jen 
si vzpomeňte, jak se bouřili majitelé ma-
lých obchodů proti nástupu všech těch 
Kauflandů, Tesek, Lidlů či Penny Mar-
ketů. To bylo křiku a  výhrůžek, že 
Češi budou kupovat drahé potraviny 

a ještě s láskou vzpomínat na pultovku  
na náměstí.

Nic z toho se nekonalo. Řetězce a ob-
chůdky, které se vesměs změnily na večerky, 
fungují vedle sebe a vzájemně se doplňují. 
Stejně tak se mohou doplňovat malí knih-
kupci se svými většími konkurenty. Jde jen 
o to najít, čím by prodejci knih zákazníka 
do svého krámku přilákali. Kavárnou? Au-
torským čtením nebo autogramiádou? Ne-
vím, to musejí vymyslet oni.

Nevidím však sebemenší důvod k tomu, 
aby si kdokoli své místo na trhu vyřvával na 
státu. Každý, kdo něco takového dělá, nám 
posílá jasný vzkaz: „Mám nárok tu být a vy 
u mě musíte nakupovat, vy nuly!“ Houbeles, 
nemusíme. Přesvědčte nás, že máme své pe-
níze odnést právě k vám, a my to rádi udě-
láme. Žalováním docílíte jen toho, že k vám 
přestanou chodit i ti, kdo jsou ochotni něja-
kou tu kačku připlatit.

Jeden by si přitom myslel, že jsme před té-
měř třiceti lety zvonili klíči i za to, abychom 
zde měli tržní ekonomiku. Inu, ne všichni 
si tu dobu pamatujeme.

Mléko, knihy, rohlíky

    Protesty proti 
příliš levným 
komoditám glosuje  
Petr MUSil.

Už příští víkend (23. 6.) se bude u Strašic 
nedaleko Rokycan konat každoroční 

vojenská akce Bahna. Někdo se možná tě-
šil, že uvidí na vlastní oči německá bojová 
vozidla pěchoty Puma nebo Lynx (rys), 
o jejichž koupi uvažuje česká armáda. 
V tom případě bude zklamán. Obrněnci 
se na místě nepředvedou. Organizátoři 
německou stranu oslovili, ta však o účast 
nemá zájem. S armádní zakázkou to podle 
nich nesouvisí. 

Proč se Němci se svými výtvory nechtějí 
Čechům předvést? Třeba to bude souviset 
s tím, že bundeswehr dlouhodobě trpí ne-
dostatkem peněz. Vláda dává na obranu jen 

Bojí se pumy do Česka?

O odstrašujícím 
vojenském potenciálu 
České republiky píše
JAN BrODNÍČeK.

1,2 procenta HDP a dvouprocentního cíle, 
který požaduje Donald Trump, chce do-
sáhnout až v roce 2024. Pověřenec Spolko-
vého sněmu pro ozbrojené síly Hans-Peter 
Bartels v únorové zprávě kritizoval, že vy-
bavení je v tristním stavu a armáda ho ne-
může nasazovat, jak by potřebovala. Třeba 
si Němci prostě nemohou dovolit sem svoje 
kočkovité šelmy vyslat.

Anebo si do Česka prostě netroufají. 
A nemusí jít nutně o strach z toho, že by se 
u obrněnce vyfotografoval volič Svobody 
a přímé demokracie v nacistické uniformě 
a poškodil jim PR. Vždyť jsme země plná 
nástrah a nebezpečí. Máme vražedné fa-
bie, které jsou schopny vyřadit z provozu 
několik pandurů najednou. Máme nafuko-
vací tanky. Máme náklaďáky přestrojené za 
traktory. Jedním z bodů letošního programu 
Bahen je mobilizace z roku 1938. Tenkrát 
to nevyšlo. Teď už bychom se ale ubránili!
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