…Občan v nastavený ideál ztrácí víru.
plk.v.v. ing. Karel Nedvídek.

Za rok uplyne půl století od porážky, která ukončila praktické nakročení
československého lidu ke komunistickým ideálům, Český a slovenský národ
nebyl poražen silou idejí, nýbrž mocenskými prostředky komunistické velmoci
za absolutního nezájmu západní demokratické mocnosti o osud
„bezvýznamného“ státu uprostřed Evropy . Nebylo vinou Českolovenska, že
zájem velmocí na rozdělení vlivu v Evropě v polovině minulého století nebyl ve
střetu jejich zájmů. Protože tento pokus o nastolení pokrokovější podoby státu
vycházel nad rámec zájmů mocných , musel náš lid pokorně uznat svou vinu a
podrobit se dvacetiletému trestu „husákovské normalizace“ za neustálé
mediální masáži. Potvrdilo se však opět proroctví o návratu vlády do rukou lidu
a to přesně po dvaceti letech. Udržíme-li vládu ve svých rukou, pak podobná
dějinná porážka nám nehrozí.
Došlo-li k tomu revolucí, pučem , nebo pouhým vyčerpáním a kolapsem
mocenských struktur státu ,
není už, dnes po uplynutí doby delší čtvrti století, rozhodující pro definici
výsledného efektu. A výsledným efektem byl návrat ke kapitalismu v Čechách,
podložený pevnou vírou v nový ideál pokroku pro lidstvo přínosný. V tomto
smyslu postupná demontáž materiálních a duševních hodnot starého režimu
byla konána za všeobecné podpory.
Dnes lze konstatovat. že reforma materiální základny, alias privatizace, byla
s jistými problémy dokonána. V duševní oblasti transformace zaostává pod
vlivem praktikované politiky na poli domácím i zahraničním. Pro nestranného
pozorovatele dnes není problémem zjistit, že občan ztrácí víru v kapitalistický
ideál. Život mu nastavuje zřetelnou představu o kapitalismu bez ideálu,
existenci boje. Lidská solidárnost se vytrácí, s výjimkou speciálních nadací a
fondů, vykonávající honorovanou solidaritu. Princip občanské rovnosti je
považován za prvek komunistické propagandy a společensky zhoubný. Tak tedy
zůstává- buď zvítězíš, nebo budeš poražen !
Při splnění jistých novoročních předsevzetích se dal tušit poklidný vývoj. Avšak
život nás učí , že podobná předsevzetí se zřídka naplňují. A tak jsme vstoupili do
nového roku s nevyřešenými problémy roku minulého, které vystupují ještě
s větší naléhavostí a s většími náklady na jejich řešení s nežádoucím dopadem
na životní úroveň v celém komplexu jejich působení.
To už je dost vážný důvod , aby se aktivovaly politické síly pozice i opozice a
s nimi i veřejný prostor. Protože dosáhnou čehokoliv lze jen za pomoci tlaku.
V politickém boji nejde o nic méně, než o získání moci. V podmínkách
demokracie půjde vždy o voličské hlasy, které jsou tím výtahem do vyšších
pater a ne o pendreky , tím méně o kalašníky. To nám vysvětlil pan prezident

způsobem, že mohlo být každému normálně chápajícímu jasné, co hrozí
aplikací nedemokratických metod, metod teroru. Nechápou pouze ti co
pochopit nechtějí, nebo nemohou. Jinak by nebylo možné prohlašovat některé
teroristy pouze za mírnou opozici, domáhající se lidských práv. Kardinálních
problémů se v tomto světě nakopilo tolik, že pro snadnější informovaní
v mainstreamových prostředcích je výhodné zařadit je pod společného
jmenovatele. Tím nejvýhodnějším pro všechny případy se jeví Rusko
reprezentované VL.Putinem. Pak už lze klidně dokazovat, kdo je za vše
zodpovědný. Za veškerá separastická hnutí, na Ukrajině, v Syrii, v Turecku, ve
Skotsku i ve Španělsku. Za rozkladné tendence v EU. V ČR pak za rozvětvenou
síť rusofilů, což už představuje vážné bezpečnostní riziko. Viníkem a
odúovědným může být pouze ten, do zmanipuloval americké voličče, aby nedali
svůj hlas paní Hilary. O tom se v určitých vrstvách spekuluje a hovoří o tom i
prominentní novináři. Že si dovedou představit republiku obsazenou Rusy a
vůbec jim nevadí že s Ruskem již nemáme společné hranice, .Zřejmě to mají
dobře promyšlené Protože k naplnění jejich představ by patrně mohlo dojít jen
tehdy, když by Rusko vyhrálo třetí světovou válku. Aby k tomu nedošlo nutno
na Rusko udeřit preventivně, dokud je ještě slabé. Proto se nelze divit, že
vojska NATO klidně procvičují simulovaný ruský vpád na Baltu, vyvolaný
„majdanem“ ruskomluvících občanů Litvy, v Rumunsku připravují nástupiště na
Rusko a my jim nestojíme ani za opakování Dunajské jízdy pro zlepšení našeho
pocitu bezpečnosti
Psát o vpádu islámu do Evropy, o multikulturismu pokládám za nadbytečné,
ač důsledky se pro Evropu mohou být nenapravitelné. Podobně to vidí i naše TV
a proto raději se široko zaobírá zástupnými tématy. Jaké škody působí náš pan
prezident v nazíraní západu na naši zemi. Jak naše bezpečnostní orgány kvůli
několika Čechům, kteří se dostali v cizině do problémů, poškozují USA, našeho
hlavního spojence a neuvědomují si při tom, jak tím ohrožují bezpečnost
našeho státu. . Z mnoha televizních diskusí stále, i. několikrát denně,. slyšíme,
že naše vláda nevládne, že zbavuje podnikatelé a osoby samostatně činné,
osobní svobody, když jim přikazuje, že daně nutno platit, nikoliv dle vlastního
uvážení, nýbrž jak zákon káže. Takový přístup k podnikatelské vrstvě je
smrtelně zničující pro celou naši společnost a nutno jej považovat za porušení
kapitalistických zásad svobodného podnikání a proti tomu je nutné se postavit
Lid by měl pochopit, že provádění různých obstrukce parlamentu je důkazem,
že vláda není schopna vládnout a že slova proroka o vládě v rukou lidu jsou
pouhým mýtem ?
Všechny tyto jevy vytváří temnou představu o našem prostředí, kdy sice klesá
nezaměstnanost, klesá státní deficit, zvyšuje se průměrná mzda, zvedají se i
investice v dopravě, stavebnictví i průmyslu a v důsledku toho se dosahuje
kladných výsledků HDP, ale vláda nevládne a pouze napravuje chyby minulých

pravicových vlád a chlubí se jejich úspěchy. Prezident země maří každou dobrou
snahu společenské elity a pravdoláskařů o zlidštění jeho povahy a charakteru.
U vědomí absolutního optimistického vakua při pohledu do budoucnosti,
spatřuje společnost jako jedinou možnost nápravy, nastolení správného směru
postupu regionálních správ, poslanecké sněmovny a vlády , odevzdáním svých
hlasů v příštích volbách politickým stranám, které svou schopnost demokraticky
vládnout již v minulosti prokázaly a umožnit jim sestavit vládu bez nesourodých
koalic. To je nabídnutá ruka všem demokratickým stranám a jen na nich záleží
jsou-li toho hodny.
Omlouvám se čtenářům za ryze osobní, povrchní a ne zcela objektivní
hodnocení stavu naší společnosti, neboť mým hlavním informačním zdrojem
jsou výhradně naše veřejnoprávní media.
V Praze , březen 2017
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