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                                                  Krize finanční a hospodářská 
                                                             aneb 
                                                 Roky 2008 a 2009

       Zmíněné roky vypadají jako dávno zapomenutá historie, ale problém systémového nastavení 
civilizace dnes lze hodnotit marxistickou spirálou, kdy věci se opakuji, ale ve kvalitativně jiné 
vývojové rovině. Znamená to, že napodobenina tzv. kapitalismu stojí dodnes se vším všudy 
především na binárním kódu. - Vrchol, pád = růst, krize. Čísla kladná, numera záporná. Logický 
následek kultu nekonečného růstu, konzumu a blahobytu. Nadstavba ducha byla odsunuta jako stará
veteš. 

      Jenže nic neexistuje samo o sobě a samo pro sebe. Pokud je společenský systém postavený na 
pokřiveném základě, přičemž sám je ještě deformován na základě právě aktuální objednávky, tak 
prvek výskytu krize je jenom otázkou času. My, různí pamětníci režimu minulého i současného, 
známe dvě základní krize – transformační a vývojovou. Obě jako součást tzv. Sametu. 
Kapitalistického Sametu! , o němž některá politická nedochůdčata, jako např. V. Havel , tvrdila, že 
nezaměstnanost nehrozí a lež nezvítězí. Pravý opak se stal pravdou, přičemž Láska neuronila ani 
slzu. 



      Mezi všemi třemi krizemi – transformační, vývojovou a teď systémovou se čas zkrátil. Až 
nabral nečekanou formu pandemie. A ta napadla především lidskou mysl. Právě toho ducha, který 
byl odsunut jako nepotřebný. Čtyři autorské články a dva diskusní příspěvky jsou z různých dob. 
Ilustrují jednotlivé fáze hmotařského úpadku celosvětového tzv. liberálního kapitalismu napadaného
leprou multikulti.  
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                    Opičan Havel 
                           aneb 
            Sametová  normalizace

                                              /Část titulku vypůjčena od Xaviera Baumaxy./

     Blíží se kulaté výročí naší slavné Sametové revoluce a konkrétně zodpovězených otázek, které
spojují naši současnost s nedávnou minulostí,  je paradoxně méně a méně. Neboť pomalu každý
další  týden  přináší  otázky  nové  a  nové,  na  které  se  už  nikdo  ani  nepokouší  nějakou  formou
reagovat. Co se to stalo, že Polojasno sametového kvasu zůstává Polojasnem i po téměř dvaceti
letech? Jak je možné, že se do duše vnímavější části národa vkrádá pocit, že někdo už dokonce
docela netrpělivě drží ruku na vypínači sametového Setmění národní paměti, a že na českou kotlinu
se jako vločky sněhu v zimě postupně snáší sametové schizma?
     Úřední autorita, jejíž výstupy a hodnocení budou návodem i šablonou, jak vidět a hodnotit nejen
minulost  právě  nedávnou,  a  která  bude zároveň i  arbitrem a  autoritou  pro časy příští,  už  byla
zřízena, a řízena bude jako ministerstvo Pravdy. Není vůbec náhoda, že nahodilosti se během téměř
dvaceti let změnily na systém, když lidské autority v nových poměrech selhaly a v momentu, kdy se
staly součástí systému se vším všudy, tak se samy staly tvůrci nové NORMALIZACE, protentokrát
SAMETOVÉ.
     O podílu jednotlivých autorit, obecně vnímaných jako bojovníci za lidská práva, na POZNÁNÍ
NUTNOSTI se můžeme jen dohadovat,  ale  největší  zodpovědnost  nese ten,  kdo si  ji  také sám
nejvíce přisvojil – opičan Havel.

      Plzeň, Bory, začátek osmdesátých let minulého století.
    Václav Havel píše dopisy Olze. Jak se dostávají ven? Jako běžná pošta, nebo mimo cenzuru
režimu za pomoci civilních zaměstnanců? Srovnám-li důvody, pro které byly vráceny moje vlastní
dopisy domů, tak bylo nemyslitelné, aby Dopisy Olze šly přes cenzuru. A pokud by i přesto šly, co
všechno z toho lze vyvozovat? Moje věta v dopise domů: „Já když tady vidím ženskou, tak se mě
zmocňuje  pud  vystájeného  hřebce,  jenom  začít  ržát  a  bušit  kopytama.“  byla  označena  jako
„nerodinná“ záležitost, zatímco zamyšlení a svého druhu eseje páně Havlovy byly pro systém v
pořádku. Ale třeba šly dopisy ven přes civilní zaměstnance. V kriminálu ovšem více než kde jinde
platí: „Co vědí dva, vědí všichni!“, nemluvě o riziku, kterému se vystavovali všichni v řetězu, a
které se u soudu běžně projednávalo jako maření výkonu úředního rozhodnutí.
     Plzeň etc.
Dostávám vitamíny, sušené meruňky, cejlonský čaj a pár dalších drobností z balíku, který Václav
Havel obdržel mimo povolený termín a mimo dosah režimní kontroly. A nejen já. I další dostávají
část obsahu na přilepšení. Balík se na Bory dostal přes civilní zaměstnance, pro které něco takového
znamenalo velmi citelné riziko. Co bylo motivací, že něco takového byli ochotni udělat? Osobní



statečnost? Peníze? Anebo byla celá akce pod kontrolou? A pod jakou konkrétně?
     Plzeň etc.
Václavu Havlovi bylo naznačeno, že by mohl být z výkonu trestu propuštěn dříve. Vyžádá si krátký
čas na rozmyšlenou a požaduje umožnění konzultace s vybranými jedinci i z jiných úseků borské
věznice. Žádosti je vyhověno a údajně konzultace nakonec vedla k tomu, že V. Havel nabídku na
předčasné propuštění nepřijal. Privilegia mívají nejen vládci, ale jistě je mohou mít i vězni. Někteří.
Je jen otázka, kdo takové privilegium uděluje, komu konkrétně, a proč?

     Osmdesátá léta minulého století, Západní Německo.
     Jakási společenská akce, jíž se účastnilo několik českých rodáků, dodnes v Německu žijících. A
také Václav Havel. V době, kdy údajně nesměl vycestovat a kdy údajně také nevycestoval. Zmínění
čeští rodáci nemají absolutně žádnou pochybnost, že šlo o Václava Havla. Jak máme my Češi, žijící
doma, naložit s takovou informací? Nežijeme nakonec v nějaké virtuální realitě? Víme opravdu
Who Is Who a nepohybujeme se nakonec docela reálně v české podobě KRÁLOVSTVÍ KŘIVÝCH
ZRCADEL?

Současné poměry je možno naprosto bez rozpaků označit jako normalizaci. Normální je zlodějna,
normální  je  lež,  normální  jsou  kasty  vyvolených,  normální  je  nekonečná  recyklovatelnost
NOMENKLATURY starých veksláků, nových podílníků na moci s aurou bojovníků proti totalitní
moci, ale selhávajících nakonec v banalitách každodennosti, normální je zase ideologie nepřítele –
kdo nejde s námi, jde proti nám, a normální už zase je – nehas, co tě nepálí.

OPIČAN HAVEL k této normalizaci mlčí. Už se stal plnohodnotnou součástí systému, vybavenou
pocitem  vlastní  výlučnosti,  výjimečnosti  a  důležitosti,  kterou  pomohl  vytvořit  především
normalizační vládnoucí bolševik. Ale možná ještě někdo další. Výplatní listiny nemají svědomí a
vlastní selhání někdy může vytvářet docela bizarní situace. Třeba takovou, jaká se udála v Rock
Café  při  oslavě  Havlových  narozenin,  kdy  nebývale  rozezlený  oslavenec  hájil  přede  všemi
prokázaného spolupracovníka STB, který to dělal za peníze, nikoli ze strachu.
Havlova mocenská praxe od samého počátku vyloučila z jakékoli participace a spolupráce Pavla
Kohouta,  Karla  Kryla,  Jaroslava  Hutku… Proč?  Ješitnost  bývá velmi  špatným rádcem.  Opičan
Havel stvořil Klause, stvořil Vondru, ale vyloučil výše zmíněné. Sám pomáhal nastavovat parametry
systému,  který  mu  poskytoval,  ale  nyní  už  čím  dále  tím  méně,  pocit  spolurežiséra  dějinných
procesů. Nepochopil, že svůj part už dohrál, a siločáry děje mají nové kontury. Ten, kdo neumí ve
skutečnosti  odejít,  píše  ODCHÁZENÍ  namísto  masarykovského:  „A teď  vás  zpovzdálí  budu
sledovat, jak to děláte.“
Slavný  samet  nám nepřinesl  osobnosti  hodné  naslouchání  a  následování,  ale  jen  další  snaživé
marionety a novodobé naboby.

Dvacáté výročí českého Velvetu bude velmi významným mezníkem. Nově se nasvítí naše nedávná
historie  a je možné, že nakonec uvěří  i  Opičan Havel.  V tom případě bude mít  svatozář české
demokracie obzvlášť výrazné kontury.

                                                                                                          Miroslav Petrů 
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              Anatomie přátel modrého žehu 

       Základem všeho je rovnováha.

      Stejně jako opilec, zmožený přemírou konzumace, tak i politik, obtěžkaný větším než malým 
množstvím moci, se stávají nekontrolovanou hrozbou pro svoje okolí v tom nejširším slova smyslu. 
Tak jako je svým údělem ponížen k službě jednooký mezi slepými, tak i nevidomá paní 
Spravedlnost se má vznášet nad lidskou společností jako duch Boží nad vodami. Tak jako politika je
dílo veskrze lidské, tak konkrétní naplňování tohoto lidského konání může být paradoxně velmi 
nelidské. Tak jako jedinec není schopen přežít bez druhých, tak komunita nemůže existovat bez 
pravidel a strukturované hierarchie. Jakékoli dlouhodobější porušení rovnováhy ve všech 
myslitelných ohledech vede k destabilizaci a nastává ROVNOVÁŽNÁ POLOHA VRATKÁ. A 
právě v tomto stavu se nachází současná česká společnost, potažmo celý rádoby civilizovaný svět.

       „Proč mám platit vyšší daně?“, rozčiloval se úspěšný podnikatel, „chci platit stejnou jako ti 
druzí, tedy rovnou. Co myslíš, že s těmi penězi dělám? Znovu je investuji a vytvářím nové pracovní
příležitosti. Proč mám být daňové trestán za úspěch?“ 

      V principu je stejných nebo podobných NĚKOLIK VĚT jednou ze součástí myšlenkového 
svatého grálu našich numismaticky myslících spoluOBČANŮ, ale zároveň i pravolevou ideovou 
indikací a partajní idelogickou výbavou k tomu. 

      Nic proti tomu, rovná daň by mohla být i akceptovatelná, kdyby ovšem nevyjadřovala 
paradoxně rovnostářské myšlení typického kapitalisty tam, kde se mu to hodí, a kdyby zároveň 
tento nelhal, a nelhal a nekecal, jak stranický manuál káže. A kdyby také ovšem byl jediný, kdo 
takto lže. Zobecnit tento případ lze velmi úspěšně. Říká se tomu daňová optimalizace. 

      Tak především tento daňový rovnostář do výstavby nového objektu svojí firmy zahrnul i 
výstavbu svého rodinného domu, jehož hodnotu si pochopitelně započítal do svých daňových 
kalkulací. Podobně stačila mřížka v novém autě, aby daňový ráj, zvaný Česko, mohl být 
vypodobněn jako nesnesitelná socanská laboratoř. Odepsat lze i motocykl Yamaha, vodní skútr a 
plachetnici jako nezbytnou investici do výroby prezervativů. Zatímco tržní tygři na takové věci mají
tvrdé limity, popř. takové věci vůbec nepovolují, tak český kapitalista došel už tak daleko, že křičí: 
„To raději teď na podzim ať volby vyhrají komunisti a vládnou, než ten děsný Paroubek!“ 

      Dnešní úspěšný kapitalista si vzpomněl ve velkém rozčilení na svojí starou stranickou 
legitimaci. A vůbec není jediný. Jde o velmi typického představitele české nové třídy, jenž pro sebe 
stejně jako kdysi za starých časů Brežněva a Husáka vyžaduje i dnes privilegia, kterými – ať už 
vědomě či nikoli – bude podkopávat v současné době onen stav ROVNOVÁŽNÉ POLOHY 
VRATKÉ. 

      Tento kapitalista ovšem alespoň něco vyrábí. 



      Jiný český typický kapitalista vydělával za rudého bolševika část svých peněz pojišťovacími 
podvody, a nyní už zase nemalou část svých příjmů realizuje formou pojišťovacích podvodů. 
Změnu systému zaregitroval, ale svoje pracovní metody nezměnil. 

      Tento kapitalista ovšem nic nevyrábí. Jenom si neustále stěžuje na nesnesitelnou socanskou 
laboratoř české provenience. Ve své životní praxi pak názorně předvádí, jak velmi konkrétně lze 
proplouvat totáčem i demoškou. 

      KAPITALISMUS JAKO KOMUNISMUS. 

      Terminologicky vzato … výše napsané může působit jako nepřijatelný nonsens. Ale je to jenom 
zdánlivé. Kamarád Karel, který patří k té slušnější části českých kapitalistů, už dávno zformuloval, 
oč běží v české verzi tržních poměrů: „Současný český kapitalismus je jen pokračovaním 
původního českého socialismu jenom s tím rozdílem, že se tak děje jinými prostředky.“ 

      O starých, tvrdých a dogmatických komunistech se říkalo, že jsou KOVANÍ. 

      Totéž nelze říci o současném bratrstvu Přátel modrého žehu. Přece jen je určitý rozdíl v 
uchopení jejich sdíleného naturelu a přece jen technologie výroby konkrétního lidského typu 
pokročila. 

      Tak jako ingoty v ocelárnách, tak i mysl Přátel modrého žehu je ODLÉVÁNA. A protože mysl 
není běžná matérie, tak i použitý materiál vykazuje vytříbený přístup ideových tvůrců – KARBID. 
Funguje to téměř dokonale a odpad není prakticky žádný. 

      PŘÁTELÉ MODRÉHO ŽEHU budou vždy vyžadovat PRIVILEGIA bez domýšlení důsledků 
jejich uplatnění. A na konkrétní době až tak nezáleží. Umí proplouvat. Už nyní chodí do 
kosmetických salonů na konzultace, aby byli připraveni, až maďarskou nížinou potáhne Čingischán.

                                                            
                                                                                                                    Miroslav Petrů 
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    Retro: Věděl někdo, jak všechno dopadne? 

      14. Listopadu 2009

 Motto I: Jeden falešný krok, a jsi u cíle jiných. (Stanislaw Jerzy Lec) 

Otázka obsažená v titulu by mohla být celkem rychle a jednoduše zodpovězena – ano. Ale 
taková odpověď jen provokuje k otázkám dalším: Kdo jmenovitě a co konkrétního řekl? A 
kdy a kde? A proč a za jakých okolností? A pokud vše, co dnes ve „zpropadené voliéře 
Čech“ máme, bylo předpovězeno, tak proč se u dotyčného netrhnou dveře s novináři? Proč 
ho dnes není všude plno a mediální scéna nevytvoří svojí horkou celebritu? Takový 
vizionářský duch v daleko konkrétnějších obrazech, než v jakých viděl budoucnost sám 
veliký Nostradamus, zůstal naprosto nepovšimnut? Jak se to mohlo stát? 

Lehce a jednoduše. Protože vše souvisí se vším, jedno podmiňuje druhé a akce nikdy 
nezůstává bez následného děje. Tak jako Cheopsova pyramida přesahuje oblouk námi 
poznaného času, tak neúprosná logika v rámci dialektického zkoumání strhává dříve či 
později formální fasádu každému systému. A mediální hmyz nemůže překročit svůj vlastní 
stín. Ztratil by totiž úplně v takové konfrontaci jeden ze svých proklamovaných 
hodnotových cílů – poctivou informaci. 

Motto II: Nevolejte: „Král je nahý!“ teprve až když vám ukáže zadek. (Stanislaw Jerzy Lec)

 „… Myšlenky a potřeby si nacházejí už lidi mladší a nevinnější. Svět nebude můj. Ale 
nerad se zabývám otázkou, čí bude a kdo si u nás dobude největšího vlivu na něj. Vidím 
možné hrůzy výroby, obchodu a dopravy. Bojím se plevele časopisů plných inzerátů. 
Nenávidím světla vytlačující z města zbytky noční tmy. Už zuřím nad planýrujícím přílivem 
turistů sem a nad ohlupující turistikou ven. Předem se pošklebuji nesmyslnému výtvarnu z 
ješitnosti i té příští, pod světlem slunka zbytečné svobodě projevu a shromažďování 
kdejakého dreku. Bojím se prostě – ale pak si uvědomím, že mne už to asi nezastihne – toho 
času, kdy nejsvobodnější budou zas jako dnes hlupáci a chytráci, jenže na rozdíl ode dneška 
se proti tomu nebude moci bojovat za svobodu, protože to bude přeci ona! Jak dnešní 
podzemníci postoupí blíž k „estališmentu“, který umolousají, aniž ho zušlechtí, a s nimi 
nastoupí další, ještě nedbalejší kritika, a tak dále a dále a níže. Tak toto přijde samo, i beze 
mne na Škroupově plácku. Proto jsem tam nebyl. …“ 

Motto III: Krev poražených mění často barvu vitězů. (Stanislaw Jerzy Lec) 

„…Poslední listopadovou sobotu, kdy se na Letenské pláni konal tábor lidu, požádal jsem 



organizátory také o slovo. Řekli mi, ať v poledne přijdu na místo. Tam jsem se dozvěděl, že 
s mým slovem se nepočítá, že však můžu jít na tribunu. Řekl jsem, že u věci, do které 
nesmím mluvit, nebudu dělat parádu. ‚O čem chcete mluvit?,‘ zeptali se. ‚Takto se mě 
neptala ani stranická organizace před sjezdem spisovatelů v roce 1967,‘ řekl jsem a šel.“

Motto IV: Často je nutno posunout se stranou, aby byl vidět profil epochy. (Stanislaw Jerzy 
Lec) 

Citace mezi mottem II až IV jsou z knihy, kterou jsem vzal po létech do rukou zcela 
podvědomě. Autorem je známý spisovatel. Pavel Kohout ho oslovoval „Ludvíče“. 

Motto V: Jedině vtip nás může smířit s groteskou života. (Stanislaw Jerzy Lec) 

Máme dnes, co jsme chtěli? Nikoli. Jen šmíra protagonistů, cizí zájmy a mediokracie se nám
rukou společnou a nedílnou pokoušejí infikovat mysl, že současný stav je „reálná svoboda, 
reálná demokracie a reálná prosperita“. Nablýskaná fasáda nikoli ve své podstatě nepodobná
fasádě „reálného socialismu“ má ale zakrýt reálný aušusový obsah. 

Na počátku byl podvod. Systémy, jak známo, drží při životě ideje, na nichž tyto systémy 
vznikly. V případě Sametové revoluce byla původní idea rychle vytěsněna reálným 
podvodem na úplném počátku. Podvod a lež jsou nesmazatelné stigma reálného 
třicetikorunového sametu. Jeho protagonisté nikdy nedovolí opravdu kritické zkoumání 
podvodu a lži, ke kterým nakonec ještě přiřadili manipulaci. 

Na počátku bylo slovo. Na úplném konci jednou bude také slovo. Doufejme jen, že snad i 
pravdivé. 

Amen. 

                                                                                                          Miroslav Petrů 
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                                           Malcolm – uvádí  

                                                                             
     

                                                                inFORmuje 

                                               OznaMuje 

                                               glosuje 



„… Celoroční údaje ještě nejsou k dispozici, přesto lze ale určité náznaky vyhodnotit. Za 
poslední rok značně kleslo tempo zadlužování domácností, na straně úspor však došlo od 
jara k ještě prudšímu pádu. To vše silně podporuje hypotézu tezaurace peněz, tedy 
slamníku…“ 

Malcolm – To těžko. Lidé si jednak už dávno ustlali na matracích a druhak je starosti 
finančních makléřů zajímají asi tak jako se politici zajímají o životní osudy občanů této 
země.

„…Loni na podzim nástup globální finanční krize výrazně „rozvířil“ jak názory lidí na 
bezpečnost různých spořících a investičních nástrojů , tak zejména jejich vlastní chování. 
Kam však naše domácnosti alokují /spíše „ukrývají“/ své úspory , je stále dost záhadné. 
Přitom lidé stále výrazně spoří a neutrácejí – maloobchodní tržby stále prohlubují meziroční
pokles /v listopadu o meziměsíčních 2,9 % na – 4,9 % / po říjnovém pádu o 4,7 % a ani 
vánoční utrácení nebylo nijak divoké. …“ 

Malcolm – To je záhada zvíci Bermudského trojúhelníku. Není divu , že něco takového 
dokáže „rozvířit“ hlavy finančních poradců. 

„…Na celkový vývoj fondbyznysu u nás by se krásně hodila obecná charakteristika 
Financial Times: Finanční krize skončila , ale udržitelné oživení ještě nezačalo. Tak i fondy 
u nás tak ještě „neodpracovaly“ svůj hluboký propad přelomu let 2008-9. …“ 

Malcolm – Což takhle použít defibrilátor? 

„… U smíšených fondů najdeme roční 2 % výnos stejně jako 40 % , je tedy poměrně 
překvapivé , že jejich popularita je stále pod bodem mrazu. …“ 

Malcolm – Fondy jsou na tom už hůře než berňáky. 

                                                                                                                 Miroslav Petrů 

                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                                
                                               Diskusní příspěvek na webu 19.9.2020 

      “Sejmi méééédyjální expanzi, vezmi na vědomí, že kaposystém se hroutí, protože ten západní 
Rusko neobsadil a Čínu neohnul, že růst konzumu , na němž se kaposajrajt vyprofiloval není 
nekonečný a právě se  řítí dolů … že už v roce 2017 probíhal jakýsi nácvik / mimo Čínu/ na  použití
brzdy s celosvětovým zdůvodněním /kurvička Greta je jednou z pák/ a že nelze připustit  selhání 
demogracie a kapoekonomiky  po 30ti letém vytěžení nových kolonií, přičemž nově vytipované 
drze  vzdorují… 
      Covid je PRODUKT, který je v této společnosti prodáván jako cokoli jiného. Už se na něj 
navazují celá odvětví, otázka je, jestli bude nakonec co žrát viz ředitel Madety – jižní Čechy. Ale   
to bych mířil trochu stranou. 
      S Covidem se nám prodává nový druh války. A modifiKOVANÁ verze strachu. Máme spoustu 
mrdvých , spoustu postižených , spoustu vyléčených ze zranění, a také spoustu vyděšených už 
dokonce až do konce života. 
      My obludé jsme právě  teď matérií, na níž se ve velkém experimentuje, jestli je ochotna doslova
ke všemu. Největší světová držka Kačer neměl za celou dobu na hubě  roušku ani náhodou a žije. 
Nebudu řešit agronoma Lukáše endo protézu, ale  on svým svojským způsobem NATO  v    
Bělorusku  nahlédl celkem logicky. Průser pro něj. Putin masku také  nenasadil, ale hraje JEJICH 
hru. A vyhrává. Ohlásil vakcínu, oznamuje konec západního debilákova. Ruský Navalanej je jen 
jednou z drobných přihodivších se epizod. Po té české  ricinové už pes neštěkne. 
      Covid žije v našich hlavách. A s tím se pracuje. My Čížci jsme tu absurdní komedii deus ex 
machina zvládli. Hned zjara prudká brzda, teď švédské promořování. Jdeme ve stopách , které už 
prošlápli jiní. Máme alibi. A nemůžeme být bílou vránou v eurokolchozu, když Babiš vyfasoval 
Černého petra  za islámský sajrajt. 

                                                                                                     M.Petrů
  
 

                                    Diskusní příspěvek na webu 4.10.2020

                             /Problém DOL – plavební kanál Dunaj, Odra, Labe/

V rámci možností jsem prolezl kdeco. Včetně odkazované diskuse. Celá ta záležitost je nějak 
akutní. Aby se to dalo ale nějak uchopit, tak je nutno hned na začátku stanovit nezbytný základ.

-   Nějaké analogie s Panamou a Suezem ihned vynechat . Stačí se podívat na mapu 
a je to jasné. A pak také ještě aktuální pohled do technikálií. Přepravní tonáž, 
frekvence, údržba, perspektiva…. To DOL jednoznačně vylučuje.
-   Potenciální přínos pro zaměstnanost: V době bagrů, buldozerů, jeřábů a další 
mechanizace je přínos pro zaměstnanost zcela iluzorní. Případné uvedení do 
provozu rovněž. Pokud někdo neví, co tím myslím, tak ať si zajde na jakékoli 
vlakové nádraží a spočítá provozní personál. … Minimalizace.



-    Dále vynechat přehrady, elektrárny, rozvodné sítě, doly , hutě a mozkové výdutě 
jako argumenty. To jsou stavby ve své době velmi potřebné pro nezbytnou 
industrializaci území státu. A něco zůstává nevyřešené – uskladňování vyhořelého 
paliva z jaderných elektráren. Pamatuji si, jak imbecilové před 30ti lety tvrdili, že se 
„to“ dá zrecyklovat, aby nakonec zůstala jen cyklická blbost. Ta by zůstala i po DOL.
Vytěžené povrchové doly lze dneska nějakým způsobem navrátit krajině /jako 
například u Mostu/, čímž lze částečně kompenzovat úbytek pracovních míst ve 
výrobě a převést je do služeb. Výrazně zaniká i někdejší hrubá výroba, protože 
neustojí konkurenci s jinou levnou. Vznikají nám tu tzv. brownfieldy , s nimiž je ale 
pořád možno něco udělat. To si pamatujme, protože s naprosto brutálním 
betonářským zásahem do krajiny typu DOL nic už udělat nepůjde.
-    Jakému účelu má DOL sloužit? Údajně ekologické přepravě zboží. Jakého? 
Štěrku, písku , uhlí a podobných komodit, jimž čas pomalu odebírá na naléhavosti? 
Kontejnerová přeprava by vyžadovala další investice pro vodu ve chvíli, kdy tyto 
investice už má jiný druh dopravy za sebou. Odkud kam se má co vozit a kdo to 
potřebuje? Teď DOL není a věci běží i bez něj. A tak to bude i v budoucnu. Doprava 
zboží po této „tepně“ nemá převýšit 15%. To je hodně málo na požadavek rentability
a … ekologie, kterou chceme chránit brutálním betonovým vpádem do krajiny.
Žádný turismus návratnost nespasí, protože je sám o sobě velmi pochybnou 
komoditou závislou na peněžence , a v době Covidu dokonce potenciálním rizikem.
-    Financování! Prý Čína a EU. Po katastrofálních povodních v Číně má tato země 
docela jiné starosti, a pro EU platí podobné /např. tzv. uprchlíci/,  takže nějaký DOL 
je právě teď mimo jejich finanční zájem. Aby Čína dovezla něco do Evropy, tak 
nepotřebuje severo-jižní pochybnou vodní spojnici místního charakteru , nýbrž 
funkční transfer východ-západ. A ten se realizuje ve spolupráci s Ruskem.
-    Chceme-li se něčím opravdu zapsat do budoucnosti kladně, tak se na ten kanál 
na čmrdlíky raději vys@rme. Nemám pochybnosti, že by výstavbu české firmy 
zvládly, jenže ony by se napakovaly a českému státu by na krk zavěsily balvan, 
který by ze svých daní nechtěli platit ani současní zastánci DOL.
-    Po desetiletích různého /samozřejmě i potřebného/ budování už bychom měli mít
rozum a schopnost posoudit co ano a co ne. Na Hané křižovatku lodní dopravy , 
vodní tunely, akvadukty, zdymadla – to dneska už opravdu nepotřebujeme. Vést 
vodní dálnici krajinou vrchů  jinudy než si tok nastavila sama příroda, může 
podporovat jen někdo, kdo si vůbec neumí představit, jaké průběžné a později 
provozní lapsy „ekokologická“ DOL přinese.

-    DOL je průs@r , jehož případnou realizaci nám neodpustí nejen příroda, ale v 
budoucnu ani generace těch, o které máme takovou dojemnou starost právě 
dneska.

                                               

                                                                                                    M. Petrů
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