Glosy č. 28

18. 6. 2019

Kausa Rohingové: Další příklad lhaní médií a sluníčkářů pomocí polopravd. Už jen nahlédnutím do Wikipedie se dá snadno
zjistit, že muslimští Rohingové přišli do buddhistické Barmy v době relativně nadávné a byli mírnými buddhisty vcelku
přátelsky přijati a tolerováni (navzdory nedaleké zkušenosti z krveprolití mezi hinduisty a muslimy v Indii – Pákistánu po
odchodu Britů.) Rohingové ovšem jako muslimové začali přepadat barmské policejní stranice a nemuslimské vesnice. Tak
s nimi barmská armáda „zametla“. Dnes se ovšem mluví jen o té barmské odvetě, označované pokrytecky jako přehnané.
Copak ve válce existuje něco jako přehnaná odveta? Bylo použití kuší ve středověku, nasazení tanků na frontě první světové
války, bombardování Drážďan nebo Vinohrad, atomovky na Japonsko ... přehnanými odvetami? Co se nám tu zase vnucuje za
nesmysly? A jak by tedy měla vypadat nepřehnaná odveta – nekonečná válka?

Studenty prý stresují zkoušky a studijní nároky. Toť velký hlavní článek v MfD. Co je to za blbost? Když je studium stresuje, tak
ať nestudují, jdou se vyučit něčím nestresujícím a nekňučí u psychiatrů. Co s absolventy středních a vysokých škol, kteří
neunesou stres všedního života, u lépe placených pozic se sprostě nevyhnou? Za našeho mlada byla úspěšnost prvního
termínu maturit kolem 75 % (ze 42 dvou studentů v naší třídě se k maturitě nedostalo nebo u ní neuspělo 8 spolužáků), a
nikdo o tom nepsal pobouřené články. Pravdou je, že jsme na tehdejší SVVŠ (dnes gymnázium) neskládali přijímačky,
s nějakou trojkou ze ZŠ jsme neměli šanci být přijati a absolvovali jsme cosi, čemu se dnes říká motivační pohovor. Tam se
rychle zjistilo, kdo má skutečný zájem o studium a ne jen o „nějaký papír“. (Pro úplnost dodávám, že v roce 1963 se už o
třídní původ nikdo nezajímal a v roce 1966 jsem maturoval z němčiny, nikoliv z obvyklejší ruštiny.)

ČSSD je „kouzelná“. Na základě pouličního povyku dotovaných komediantů a jim podobných umělců žádá odvolání svého
ministra, který se nechtěl spokojit s odhalenými zlodějnami šéfů v galeriích. Tak si řadový volič a plátce daní říká, jak asi musí
být ta parazitní umělecká chobotnice rozlezlá, když se cítí ohrožená.

