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BEZ REFOREM BY NEBYLO Å½IVOTA
ÃšterÃ½, 03 duben 2018

Jak tak po léta sleduju v&scaron;emoÅ¾ný projevy politikÅ¯, sly&scaron;im furt dokola to jediný: NejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ím
úkolem posledních 30 let jsou reformy. To platí i pro léta následující. Bez reforem nebylo by Å¾ivota. Ne snad, Å¾e bych
nepamatoval Novou soustavu plánovitého Å™ízení, nebo PÄ›restrójku, ChozrazÄ•ot (ten, mimochodem, vÅ¯bec nebyl blbej), ale
mÄ›l jsem zato, Å¾e to skonÄ•ilo v r. 89.
JenomÅ¾e pak to teprve zaÄ•lo. Havel, prosinec 1989: "...pÅ™ipravujeme koncept dÅ¯kladné ekonomické reformy..". Jo, s
tim samozÅ™ejmÄ› plnej souhlas, to jinak ani ne&scaron;lo. JenÅ¾e to uÅ¾ je 29 let a od toho dne reformy neberou konce.
Reformy stíhají reformy, danÄ›, &scaron;kolství, zdravotnictví, soc. politika, armáda, policie, atd. A po pár mÄ›sících
následujou reformy reformovaných reforem, pak reformy reforem reforem. HÅ¯Å¯Å¯ ... Neexistuje projev politika, ve
kterym by se minimálnÄ› 5x nevyskytlo slovo "reforma". Parlament uÅ¾ po desetiletí neÅ™e&scaron;í nic jinýho, neÅ¾ reformy,
pak reformy a pak reformy (pokud zrovna neÅ™e&scaron;ej max. povolenej úhel zahnutí rohlíkÅ¯, ale i na to je tÅ™eba
pÅ™ijmout zákon). ZákonÅ¯ je tolik, Å¾e se v nich nevyznají ani profíci. Tak mÄ› jen napadá, jak to vlastnÄ› ten "stát" dÄ›lá,
Å¾e ÚPLNÄš KAÅ½DEJ výsledek jeho lopotný práce (statisícÅ¯ úÅ™edníkÅ¯, odborníkÅ¯, specialistÅ¯) je nepouÅ¾itelnej a mus
reformovanej. To jako kdybych si doma tejden co tejden pÅ™estavoval nábytek, mÄ›síc co mÄ›síc pÅ™edÄ›lával koupelnu na
obejvák, wc na kuchyÅˆ, pak zase jinak, ale nevim je&scaron;tÄ› jak. Tak to zkusim jinak, tÅ™eba to pÅ¯jde. KdyÅ¾ nepÅ¯jde,
neva, zejtra provedu reformu zreformovanýho. Never Ending Story. Sorry jako. Dost dlouhou dobu jsem pracoval v
projektovym ústavu. Kdyby na&scaron;e projekty a z nich vze&scaron;lý stavby byly provádÄ›ný metodou pokus - omyl,
kdyby se baráky, výrobní haly a technologie, kaÅ¾dý dva roky pÅ™edÄ›lávaly, protoÅ¾e pÅ¯vodní projekt stál zaprt, a
"reformovanej" projekt stál za dal&scaron;í prt, a "reformovanej reformovej" projekt za dal&scaron;í prt ...., nesvÄ›dÄ•ilo by
to o pÅ™íli&scaron;ný kompetentnosti nás, projektantÅ¯.
Tak teÄ• máme novou vládu, je&scaron;tÄ› ani kloudnÄ›
neschválenou, a uÅ¾ zase v kaÅ¾dym projevu kdekoho pÄ›tkrát slovo "reforma"! Dokonce i vláda sama co nevidÄ›t projde
"reformou". Budou dosazeni ministÅ™i koaliÄ•ní, jejichÅ¾ strana se uÅ¾ dala sly&scaron;et s pÅ™ipravovanejma "nezbytnejma
reformama". Sice to uÅ¾ spolu znova potáhnou déle, neÅ¾ 5 let, ale teprve teÄ• s jistotou vÄ›dí, Å¾e v&scaron;e minulý je tÅ™
"zreformovat". A kdyÅ¾ reformy nedopadnou, nevadí. AspoÅˆ bude, co reformovat, tentokrát uÅ¾ samozÅ™ejmÄ› stoprocentnÄ
definitivnÄ› (nejmíÅˆ do &scaron;vestek). Brejden v&scaron;em, NC

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 19 July, 2018, 20:02

