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BOHATÃ• NEVÄšSTA A CHUDÃ• CHASNÃ•K
Sobota, 14 Ãºnor 2009

VáÅ¾ený pane ministÅ™e, kdyÅ¾ uÅ¾ hovoÅ™íme o PÅ™ístupové smlouvÄ› a o Lisabonské smlouvÄ›, dovolte mi, abych pÅ™
poznámku. V rozpravÄ› o Lisabonské smlouvÄ› jsem ocenil Va&scaron;e vtipné podobenství o bohaté nevÄ›stÄ› s vilou, kam
jsme se jako chudý chasník pÅ™iÅ¾enili a najednou se zdráháme plnit povinnosti. Myslím v&scaron;ak, Å¾e v tom pÅ™íbÄ›hu
tÅ™eba pÅ™ipomenout i to, co se dÄ›lo po bujaré svatební májové noci plné &scaron;ampaÅˆského a radostných ohÅˆostrojÅ¯.
Brzy po svatbÄ› ná&scaron; chasník zjistí, Å¾e do mnoha prostor vily, kam se k nevÄ›stÄ› nastÄ›hoval, stejnÄ› nemá pÅ™í
(omezení volného pohybu pracovní síly, zákaz volného pohybu sluÅ¾eb podle Bolkensteinovy direktivy a dal&scaron;í
regulace), zatímco jiní milenci jeho partnerky se tam pohodlnÄ› roztahují. A pokud mu do nÄ›kterých lépe vybavených prostor
vily, pÅ™ece jen výjimeÄ•nÄ› dovolí vstoupit, pak aÅ¾ po poniÅ¾ující proceduÅ™e, kdy musí prokázat, Å¾e si umyl nohy, má Ä
u&scaron;i, nejedl Ä•esnek a ráno se postÅ™íkal deodorantem francouzské nebo nÄ›mecké výroby (právo na prodlouÅ¾ení
embarga na volný pohyb pracovní sily podle úvahy a benevolence pÅ¯vodních Ä•lenských zemí).
Chasník sice podle
pÅ™edmanÅ¾elské smlouvy vÄ›dÄ›l, Å¾e nevÄ›sta je silnÄ› promiskuitní a Å¾e si s ní bude moci uÅ¾ívat manÅ¾elské radost
pÄ›tadvacátou a pozdÄ›ji jen sedmadvacátou noc a v nocích ostatních se bude nevÄ›sta oddávat jiným milencÅ¯m. JenÅ¾e
náhle mu podstrÄ•í k podpisu úplnÄ› odli&scaron;nou manÅ¾elskou smlouvu (Ústavu Ä•i Lisabonskou smlouvu), kde s
pÅ™ekvapením zjistí, Å¾e se nevÄ›sta jmenuje jinak, neÅ¾ ta, kterou si vzal, a navíc mu ta smlouva sdÄ›lí, Å¾e poÄ•et nocí, k
pÅ™ipu&scaron;tÄ›n, bude napÅ™í&scaron;tÄ› stanoven na základÄ› vÄ›t&scaron;inového rozhodnutí ostatních milencÅ¯, Å¾e
v&scaron;ak v kaÅ¾dém pÅ™ípadÄ› na jeho úkor zdvojnásobí poÄ•et nocí, kdy nevÄ›sta bude muset být po vÅ¯li Ä•asto neobvy
choutkám nÄ›meckého milence (zavedení vÄ›t&scaron;inového systému v EU a zvý&scaron;ení volební váhy NÄ›mecka v
EU na dvojnásobek, z 9 % na 18 %).
A kdyÅ¾ uÅ¾ se náhodou nevÄ›sta uvolí k manÅ¾elské noci s na&scaron;ím chasníke
pak okázale pÅ™edem spolyká hrst antikoncepÄ•ních pilulek, jen aby z toho spojení náhodou nebylo poÄ•ato nÄ›co
smysluplného. Ná&scaron; chasník navíc zjistí, Å¾e nová manÅ¾elská smlouva pÅ™edepisuje, Å¾e kdyÅ¾ uÅ¾ bude moci up
svá manÅ¾elská práva, pak Ä•asto jen ve spolupodílnictví s jinými uchazeÄ•i o rozko&scaron;, a to pÅ™esto, Å¾e na skupinový
sex s nÄ›meckým a francouzským milencem své partnerky nemá zrovna chuÅ¥ (sdílené pÅ™edsednictví, disproporÄ•ní poÄ•et
komisaÅ™Å¯).
AÅ¾ dodateÄ•nÄ› si ná&scaron; chasník pov&scaron;imne, Å¾e nová manÅ¾elská smlouva má také závazn
dodatek, Å¾e pÅ™i kaÅ¾dém sexu s manÅ¾elkou má právo být pÅ™ítomna i tchýnÄ› (Charta základních práv EU), která mÅ¯Å
prÅ¯bÄ›Å¾nÄ› posuzovat jeho zpÅ¯sobilost k manÅ¾elskému Å¾ivotu (nové pravomoci soudu EU v Lucemburku). A navíc ho tc
mÅ¯Å¾e, tÅ™eba i po milostné pÅ™edehÅ™e, vykázat z manÅ¾elské postele, protoÅ¾e je&scaron;tÄ› neuhradil bolestné jiném
chasníkovi, se kterým se kdysi dávno popral v hospodÄ› a tomu druhému chasníkovi z toho dodnes zÅ¯stal pÄ›kný monokl
pod okem (od&scaron;kodnÄ›ní Sudetským NÄ›mcÅ¯m za zabavený majetek, o kterém uÅ¾ nadále bude rozhodovat podle
Charty jen soud EU).
To v&scaron;echno zjistí ná&scaron; chasník, aÅ¾ kdyÅ¾ novou manÅ¾elskou smlouvu neopatrnÄ›
podepí&scaron;e, aniÅ¾ se ten venkovský trouba pÅ™edem poradil s právníky. A teprve dodateÄ•nÄ› si uvÄ›domí, Å¾e v nové
smlouvÄ› je také Ä•lánek, ve kterém se zavazuje, Å¾e se sám dobrovolnÄ› nechá vykastrovat (zru&scaron;ení 62 práv veta
Ä•lenských zemí vÅ¯Ä•i rozhodnutí EU v Lisabonské smlouvÄ›). Jak dlouho byste, pane ministÅ™e, v takové pÅ™epychové vile
setrval?
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