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O DEPRESI A JARNÃ• NADÄšJI ...
PondÄ›lÃ-, 16 duben 2018

Obvykle pÅ™ichází jarní deprese po dlouhé zimÄ› z nedostatku vitamínÅ¯. Av&scaron;ak v souÄ•asném jaru mohou vyvolat
depresi spí&scaron;e neustávající &scaron;patné zprávy. Jen za posledních 7 dnÅ¯ &hellip; ZemÅ™el Juraj Herz &ndash;
kultovní film SpalovaÄ• mrtvol jsem vidÄ›la snad 5x, Petrolejové lampy a HabermannÅ¯v mlýn jsou vÅ¾dy silný záÅ¾itek, zemÅ™
Milo&scaron; Forman &ndash; podÄ›kování patÅ™í televizi za nasazení jeho filmÅ¯.
A v politice? Pan prezident by zcela evidentnÄ› uvítal vládu, na níÅ¾ bude mít podíl SPD a komunisté. Babi&scaron; mu to
napÅ™ed odkývá, ale nakonec se prý vrátí k jednání s ÄŒSSD &ndash; ale nikdo neví, na jak dlouho. &bdquo;ÄŒau lidi&ldquo
sice maká, ale nÄ›jak ani jemu ani panu prezidentovi nedochází, Å¾e v ÄŒeské republice máme formu vlády parlamentní a
ústava pÅ™edpokládá, Å¾e vláda je vládou, která získala dÅ¯vÄ›ru. A jak to vypadá, svÄ›týlko na konci tunelu se
neukazuje. V MaÄ•arsku drtivÄ› zvítÄ›zil ve volbách Viktor Orbán &ndash; idea obÄ•anské spoleÄ•nosti dostala na frak,
neziskové organizace a svobodná media to budou mít hodnÄ› tÄ›Å¾ké. Válka v Sýrii vyvolává strach. Je dobÅ™e, Å¾e se
vÄ›t&scaron;ina na&scaron;ich politikÅ¯ postavila na stranu spojencÅ¯. Odmítavá reakce Hradu prezentovaná panem
OvÄ•áÄ•kem není pÅ™ekvapivá, ale ostudná je. A neveselé zprávy z jiných sfér: Vláda schválila populistické slevy na
jízdné studentÅ¯ a dÅ¯chodcÅ¯ na úkor &scaron;kolství a podfinancované vÄ›dy &ndash; dÅ¯chodci budou jistÄ› silnou
voliÄ•skou skupinou. Stalinistka Semelová bude kandidovat do Senátu. Paradox trhu práce &ndash; prodavaÄ•i stojí více
neÅ¾ vysoko&scaron;koláci. UzavÅ™ený tunel Blanka zpÅ¯sobil v Praze kolaps dopravy (alespoÅˆ se prokázalo, Å¾e je uÅ¾ite

Ale nakonec ten minulý týden nekonÄ•il úplnÄ› &scaron;patnÄ›. Vyrazila jsem z Prahy. A uvÄ›domila jsem si, Å¾e na rozdíl od
nás lidí, kteÅ™í vyvoláváme konflikty, nesoulad, strach, je tu nÄ›co, Ä•emu jsou tyhle na&scaron;e negace úplnÄ› jedno.
PÅ˜ÍRODA. S Å¾eleznou pravidelnosti, &bdquo;lidi, nelidi&ldquo;, po zimÄ› pÅ™ijde doba, kdy se hnÄ›dé, okrové a béÅ¾ové
barvy krajiny zaÄ•nou mÄ›nit na zelenou protkanou Å¾lutou barvou zlatého de&scaron;tÄ› a bílou barvou kvÄ›tÅ¯. PÅ™ichází na
na novou budoucnost. KéÅ¾ bychom tuto nadÄ›ji pÅ™írody dokázali nést i my lidé. PÅ™eji v&scaron;em krásné jaro. LENKA
DEVEROVÁ
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