
Glosy č. 33                6. 11. 2019   (dnes asi nejvíce o „logice“) 

Blíží se „oslavy“ tzv. sametové revoluce, lidově hadráku. Při koukání na ČT mám logicky dva neodbytné 

dojmy: 

- autorů a majitelů té „revoluce“ je čím dál tím více, což mi připomíná vousatý vtip z doby totality – 

Starý partyzán vysvětluje: „Já už na ty srazy partyzánů přestal chodit, protože ty nové už ani neznám“. 

- vzhledem k té partě, která se na tom přiživuje a ba i živí, mne ani nepřekvapuje, že to připomíná 

každoroční oslavy VŘSR. 

 

Tak si páni učitelé (moji bývalí kolegové) zase jeden den zastávkovali na výzvu odborářských šéfů (tedy 

alespoň někteří). Důvod mi uniká a většině veřejnosti asi také. Sám jsem se žádné stávky v minulosti 

nezúčastnil a být v činné službě, nestávkoval bych ani nyní. Tyhle kolektivní formy jsou mi z duše protivné, 

byl jsem vždy rád, že mám práci, a své zájmy jsem si vždy hájil sám. Zastávám názor svého dávno zesnulého 

otce, dělníka: „Každý pracuje za nejlepší možný plat. Kdo pracuje za méně, než se cení, je hlupák, a má si 

hledat něco lepšího dle svých představ. Nenachází-li nic lepšího, pak platí, že v dané situaci pracuje za 

nejlepší možný plat“. – Toť železná logika selského (dělnického) rozumu. 

 

Dnes zazněla, v souvislosti s učitelskými platy, kouzelná logika učitele a televizního moderátora (lidí snad 

s VŠ vzděláním). „Průměrný plat ve školství je (cca) 39 tisíc. Ale řada kolegů na něj nedosáhne“. Řval jsem 

smíchy, protože mi to připomnělo, jak skoro čtvrtina třídy pomaturitního studia mi jako pravdivý výrok 

zaškrtla nabízené tvrzení: „V dobře vedeném státě mohou mít všichni alespoň trochu nadprůměrný plat“. 

.  Už se nedivím těm zbytečným debatám o (ne)povinné maturitě matematiky. Ta, jak známo, je 

nejrychlejším způsobem, jak odhalit blbce. I lidé v minulosti negramotní uměli totiž počítat alespoň na 

úrovni „kupeckých počtů“. 

 

Nikdy bych nevěřil, že to řeknu, ale mám v poslední době dojem, že nejrozumnějšími lidmi v parlamentě 

jsou v současnosti komunisté (nemusím s nimi vždy souhlasit, ale jejich řeč má vždy nějakou rozumnou 

logiku). Na hodnocení vlády je ještě brzy a na pochopení impotence tzv. demo-opozice už čas přezrál. 

 

Blíží se Vánoce. Už se mi zase objevil ve schránce dopis nějaké agentury, kohosi zastupující, se složenkou, 

abych přispěl na nějaký bohulibý účel. Byv vychován panem Václavem Havlem, emeritní slečnou Monikou 

Pajerovou a dalšími podobnými historickými zjevy, chovám se logicky, dopis rovnou trhám a házím do vedle 

stojící popelnice (někdy i modré). Ti jmenovaní a jim podobní si také za peníze ze sbírek pořizovali drahý 

alkohol a cigarety, a na účel sbírky se nanejvýš rozpomněli až po vystřízlivění (což bylo veřejně publikováno 

znalci poměrů). Jsem ochoten bez výhrad přispět pouze konkrétní osobě a konkrétní účel. Živit všelijaké 

„zprostředkovatele“ nehodlám. Tečka.  

 


