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OLYMPIJSKÃ‰ HRY V PEKINGU
PondÄ›lÃ-, 07 duben 2008

Tak to vypadá, Å¾e se zaÄ•ala masivní kampaÅˆ prot poÅ™ádání OH v ÄŒínÄ›. A tak mi napadá - proÄ• je vlastnÄ› odsouhlas
si od toho slibovali, nebo to bylo od zaÄ•átku takto cílené - záminka? Zajímavé je, Å¾e kdyÅ¾ se jedná o byznys, jedná se
zároveÅˆ o selektivní vynechávání pamÄ›ti. V&scaron;ichni s nimi obchodují, jen to svi&scaron;tí. Nevadí jim Tibet, politiÄ•tí
vÄ›zÅˆové, omezování internetu pro veÅ™ejnost, ani veÅ™ejné popravy.
Ne Å¾e by to nevadilo v zásadÄ›, nesouhlasím s tím, ale je to takové pokrytecké aÅ¾ schizofrenní.
MÄ›la jsem pÅ¯jÄ
publikaci o rozvoji souÄ•asné ÄŒíny a o vlivu tohoto rozmachu na ostatní svÄ›t. Mimo jiné se tam pí&scaron;e, kolik
podnikatelÅ¯ na celém svÄ›tÄ› zavírá své domovské provozovny, propou&scaron;tí zamÄ›stnance a v&scaron;echno
pÅ™estÄ›hují do ÄŒíny. A to jim pak pomÄ›ry v této zemi nevadí. PochopitelnÄ› Å¾e vládní politika ve vztahu k ÄŒíÅˆanÅ¯m n
poÅ™ádku, ale na druhé stranÄ› se sport nemá vyuÅ¾ívat k podobným úÄ•elÅ¯m. PÅ™ipomíná mi to starou historii, kdy jsme
také jedny OH bojkotovali a právÄ› na nich mohla tÅ™eba Jarmila Kratochvílová získat pro na&scaron;i zemi zlatou medaili.
Poslední &scaron;ance...
Já vím, svÄ›t se kvÅ¯li tomu nezboÅ™í a solidarita je pÄ›kná a uÅ¾iteÄ•ná vÄ›c. JenÅ¾e - sportov
dÅ™ou Ä•tyÅ™i roky, jistÄ›, taky dopují... ale je to jednou svátek sportu a nemÄ›l by slouÅ¾it k politickým vyÅ™izováním úÄ•tÅ¯
neplatí - nejsme jako oni?
V poÅ™adu StÅ™epiny koncem bÅ™ezna padlo pÅ™irovnání: OH v ÄŒínÄ› = OH poÅ™ádané h
NÄ›meckem. No já nevím - Ä•etli jste tÅ™eba ten Ä•lánek oÄ•itého svÄ›dka nepokojÅ¯ v Tibetu? NÄ›jak se toto svÄ›dectví li&sca
od oficiální verze. A tak je to se v&scaron;ím, vhodnou propagandou se dá udÄ›lat hodnÄ› práce ...
Také státní
pÅ™edstavitelé se nechávají sly&scaron;et, Å¾e se nebudou úÄ•astnit zahajovacího ceremoniálu, ti alibistiÄ•tí a opatrní si
nechají provést nÄ›jakou neodkladnou operaci, tÅ™eba. A aÅ¾ to budou sledovat v televizi, zatáhnou si rolety.
Nojo, má to
PánbÅ¯h v&scaron;elijakou Ä•eládku. Wendy

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 12 April, 2021, 05:07

