Kudlanka

POLOPRAVDA = PRAVDA + LEÅ½
ÃšterÃ½, 29 duben 2008

StejnÄ› jako je VÍRA vlastnost Ä•lovÄ›ka, má-li Ä•i nemá-li jí, tedy schopnost, se kterou se narodil, stejný princip platí i o
SPÁNKU, tedy schopnosti spát. Také s tímhle se Ä•lovÄ›k narodí a kdyÅ¾ má smÅ¯lu, nemÅ¯Å¾e spát, usnout. Já
na&scaron;tÄ›stí mám kliku, spát mÅ¯Å¾u a spím rád. Ale, protoÅ¾e v&scaron;eho moc &scaron;kodí, i já nespím poÅ™ád.
NapÅ™íklad tuhle...
LeÅ¾ím, mám zalepené oÄ•i, a jen poslouchám televizi - nepochybnÄ›. Jsem totiÅ¾ single, tak nikdo jinej, kromÄ› zlodÄ›j
Ducha Svatýho tu mluvit nemÅ¯Å¾e. A URÄŒITÄš je noc. Vsadím boty. Nechce se mi otevÅ™ít oÄ•i, abych si to potvrdil. UÅ¾
právÄ› jsem se probudil. Nakonec otevírám oÄ•i, abych kouknul na hodiny a v&scaron;echno zapsal. Je to totiÅ¾ zajímavý, co
jsem právÄ› sly&scaron;el a bude z toho Ä•lánek, snad dobrej.
Záznam SnÄ›movna, 23.4.2008 je napsaný v rohu
obrazovky. Hodiny, spí&scaron; budík, ukazují 3:30. A je vopravdu tma, tedy noc. ÄŒili, mám to &scaron;tÄ›stí, jako jeden z
mála v týhle zemi, Å¾e sleduju probuzenej, pÅ™enos z poslanecký SnÄ›movny tohoto státu, záznam zasedání. PouÄ•ný, velmi
pouÄ•ný. OstatnÄ›, jinak by mÄ› to nedonutilo vstát. Né, nebude to politika - strejdo mastere a Mí&scaron;o a NÄŒ a Wendy, o
TOHLE se dnes pÅ™ít nebudu. Je to o POLOPRAVDÄš, kterou tito poslanci - podle obleÄ•ení, kdyÅ¾ je neznáte, urÄ•itÄ› ctihod
lidé :-))) - pouÅ¾ívají legálnÄ›, naprosto samozÅ™ejmÄ› a vÅ¯bec jim nevadí, Å¾e je snímá kamera co pÅ™ená&scaron;í obrá
barevných televizí. Oni se totiÅ¾ nezaÄ•ervenají i pÅ™i vÄ›domé LÅ½I ba ani pÅ™i vÄ›domé POLOPRAVDÄš. Nejsou totiÅ¾,
poslaneckých výhod, nijak odli&scaron;ní od lidí, kteÅ™í je volili. Jen reprezentativní vzorek voliÄ•Å¯, celé populace.
Å˜eÄ• se
tom, Å¾e se hlasuje o jakémsi vládním návrhu zákona o elektronické komunikaci. Nevím, jak se uÅ¾ jmenuje, není to
podstatné. Podstatný je výsledek hlasování. PRO - dejme tomu 18, PROTI tÅ™eba 62. ÄŒísla nejsou podstatná, jenom
výsledek. Zákon je zamítnut!!! - NEPRO&Scaron;EL u Å™eknÄ›me 160 pÅ™ítomných poslancÅ¯.
Poslanec Bratinka (ODS) udÄ›lám pÅ™íznivcÅ¯m sloganu o &bdquo;modré totalitÄ›" radost - vzná&scaron;í námitku proti funkci hlasovacího zaÅ™ízení.
kdyÅ¾ sedÄ›l v lavici, nÄ›co mu Å™eklo, Å¾e v jeho pÅ™ípadÄ› muselo zaÅ™ízení na druhém konci místnosti selhat a udÄ›lal
jak hlasoval, neÅ¾ byla skuteÄ•nost. Jde se zkontrolovat, bylo-li jeho tu&scaron;ení, jeho pÅ™edpoklad správný. BYLO, ten
Ä•lovÄ›k mÄ›l pravdu, tu&scaron;il správnÄ›. Námitce se vyhovuje, je nutno hlasování opakovat. UÅ¾ to, Å¾e pÅ™edsedající
Zaorálek (ÄŒSSD) si odpustil poznámku proti poslanci, podporujícím vládu, vzbudilo mou pozornost. Nové hlasování.
Výsledek - PRO dejme tomu 86, PROTI 5. Zákon je schválen, KONEÄŒNÄš pro&scaron;el. Zajímavé, zajímavé. BÄ›hem tÄ›ch
tÅ™í minutse zcela zmÄ›nilo rozhodnutíu tolika váÅ¾ených zákonodárcÅ¯- bez sebemen&scaron;í rozpravy a
pÅ™esvÄ›dÄ•ování,sná&scaron;ení mnoha dÅ¯kazÅ¯pro i proti.
Jak je to moÅ¾né, chce se mnÄ› zvolat s klasikem? ObjasnÄ
ihned pÅ™iná&scaron;í pÅ™ihlásiv&scaron;í se poslanec Urban (ÄŒSSD) : "ChtÄ›l bych váÅ¾ené pÅ™ítomné poslance (opom
poslankynÄ›) upozornit na to, jestli dobÅ™e vÄ›dí, co vlastnÄ› schválili, co odsouhlasili. Tento VLÁDNÍ zákon Å™íká, Å¾e kdyÅ
teÄ• zavolám mobilním telefonem tady vedle stojícímu ministrovi Å˜ímanovi, který ho pÅ™edloÅ¾il, i kdyÅ¾ on to nezvedne, bud
nÄ›kde pÅ™ístupný záznam o tom, Å¾e já mu volal odsud a on tu stál vedle mÄ›. Nemáte pocit, Å¾e pÅ™esnÄ› takhle se chov
POLICEJNÍ STÁT??? To je policejní stát, který má takové zákony. Vy jste je právÄ› pÅ™ijali, ano, váÅ¾ené poslankynÄ› a
poslanci." Potlesk v sále - (asi proto, jak to té vládÄ› teÄ• natÅ™el pÅ™ed tv kamerami a odhalil, co je ta vláda vlastnÄ› zaÄ•, je
aÅ¥ to lidi sly&scaron;í!)
Slova se vzápÄ›tí ujímá osoÄ•ený ministr obchodu a prÅ¯myslu Å˜íman, pÅ™edkladatel zákona, kter
zjevnÄ› zavádí pravidla policejního státu - kontrolované sledování pohybu osob, majitelÅ¯ mobilního telefonu, minimálnÄ›
po území státu. "VáÅ¾ený pane poslanÄ•e", zaÄ•íná svÅ¯j proslov, "kdyÅ¾ Å™íkáte tyto vÄ›ty o policejním státÄ› a vládÄ›, která
zavádí, bylo by dobré Å™íci CELOU pravdu, né jen první Ä•ást. Ano, kdyÅ¾ mnÄ› budete volat mobilním telefonem, bude nÄ›kd
záznam o volání, odkud bylo a kam. A hned jste mÄ›l dodat, Å¾e to byla vláda sociální demokracie, co pÅ™esvÄ›dÄ•ovala za
200 miliónÅ¯ v kampani pÅ™ed referendem obyvatele, aby dali hlas pro vstup ÄŒeské republiky do Evropské Unie. A tato
Evropská Unie nám NAÅ˜IZUJE pod sankcemi u Evropského soudního dvora a mnohamilionové pokuty, Å¾e MUSÍME
pÅ™ijmout legislativu odsouhlasenou Evropskou komisí do na&scaron;eho právního Å™ádu. TakÅ¾e ohánÄ›t se policejním
státem, kdyÅ¾ za tento stav nesete plnou odpovÄ›dnost, je opravdu smÄ›&scaron;né." Potlesk v sále...
Ihned jsem si
vzpomnÄ›l na nedávnou debatu o zabíjení tuleÅˆátek, bruÄ•ounovi manÅ¾elovi a jiných zde na Kudlance probíraných váÅ¾ných
námÄ›tech. Polopravda je mnohem hor&scaron;í, neÅ¾ pravda. KdyÅ¾ pÅ™esnÄ› nevíme, co je LEÅ½, dá se polopravda velm
úspÄ›&scaron;nÄ› vydávat za pravdu, jen není celá. Ale, kdo to má poznat, kdyÅ¾ nezná souvislosti, nemá
v&scaron;echny dostupné informace. Jenom ty, co mu podstrÄ•í &scaron;ikovný manipulátor s pravdou. Jenom ty, co se
hodí.
Kdybych si Ä•istÄ› náhodou odskoÄ•il z postele ulevit si, nebo si udÄ›lat kafe nebo pro jedno orosený, mohl jsem pÅ™
vysvÄ›tlující komentáÅ™ ministra Å˜ímana a klidnÄ› jsem si mohl zaÄ•ít myslet, Å¾e tu souÄ•asná vláda zavádí policejní stát. N
co mÄ› tvrdil "strejda" nÄ›co o modré totalitÄ›, by to docela sedÄ›lo. MoÅ¾ná mÄ›l ten strejda nakonec pravdu? JenÅ¾e, byl jse
línej se z postele zvednout a odejít, hledat ovládaÄ•, abych to vypnul a navíc vyspalej, tak jsem to doposlouchal celý. A
najednou ta pravda vypadá úplnÄ› jinak, obrácenÄ›. Policejní stát tu nezavádí vláda, jak tvrdil pan Urban, ale
Evropská Unie ... A nebo, kdyÅ¾ je to Evropská Unie, tak ne ??? Kdyby ministr Å˜íman nemÄ›l pravdu, pan Urban, nebo
nÄ›kdo jiný z opozice, by to tak nenechali a urÄ•itÄ› by pÅ™idali je&scaron;tÄ› odpovÄ›Ä• na odpovÄ›Ä• - je to pÅ™ece pÅ™ed
pÅ™ed národem. Ale nepÅ™idali, nebylo uÅ¾ totiÅ¾ co ... Na pravdu pravdoucí se uÅ¾ &scaron;patnÄ› reaguje, obzvlá&scaro
kdyÅ¾ s ní nemám vlastnÄ› problém, jen jsem to zkusil, kdyby si nÄ›kdo odskoÄ•il ...
Napadlo mÄ›, jestli to absolvovaný vzdÄ
ty vysoký &scaron;koly a léta studií vÅ¯bec k nÄ›Ä•emu vÄ›t&scaron;inÄ› jsou, jestli to nejsou vyhozený prachy. Pan Urban,
majitel vysoko&scaron;kolského diplomu, si tu za peníze daÅˆových poplatníkÅ¯ ve své pracovní dobÄ› tlachá polopravdu,
aby zkusil pÅ™etáhnout nÄ›koho, co není na jeho politický stranÄ› k sobÄ› - kdyby si ten dotyÄ•nej tÅ™eba na chvilku odskoÄ•il
Å¾e LÅ½E, ale nevadí mu to, taky se ani nezaÄ•ervená.
Má totiÅ¾, díky svým voliÄ•Å¯m, dobÅ™e placený místo poslance
jistý. toulavej
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