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Z Přemyslova facebookového deníčku 

První pololetí roku 2020 uplynulo jako voda a přineslo sebou ledacos nového, co se 

nadlouho zapíše i do historie kotliny pod horou Říp. Především to byl koranovirus, jímž se 

„nakazil“ i Přemysl, který mu věnoval část svých glos na Facebooku OV KSČM Prahy 2. 

Některé z nich zde zveřejňuje také v tištěné podobě. 

Byznys nad koronavirem 

Řekne-li se veřejnoprávní televize, je zřejmé, že se jedná o médium hájící zájmy a 

potřeby veřejnosti, lidí, diváků této televize. Avšak šedá je teorie, zelený je strom života. O tom 

nás dnes a denně přesvědčuje i Česká televize. Její divák by očekával, že se postaví na jeho 

stranu v zápase s koronavirem. Bohužel tohoto diváka nedávno vytěsnila z obrazovky České 

televize také lobby cestovních kanceláří. Ronila krokodýlí slzy nad tím, jak vládní varování před 

cestou do evropského ložiska koronaviru, Itálie, zbytečně připravuje cestovky o zisky. Přitom 

redaktoři v zájmu svého diváka, jeho zdraví, neutrousili ani slovíčko. Asi se mylně domnívali, že 

by to bylo v rozporu s objektivitou. Avšak opak je pravdou, jak dobře ví většina diváků, aniž by 

měla žurnalistické školení tzv. liberálního typu. A možná právě proto to ví.  

Přemysl (zveřejněno 9. 3. 2020) 

Jak zvítězit nad koronavirem 

Předvolební shromáždění jisté strany, říkejme jí třeba občasně demokratická. Jeden z 

účastníků zvedá ruku a ptá se jejího lídra: „Zajímalo by mě, jak si vaše strana poradí s 

koronavirem?“ Lídr se má hbitě k odpovědi: „Vítězství nad koronavirem je v tvých rukách, příteli. 

Nevol ho a dej hlas naší straně!“… Omlouvám se, vážený čtenáři, za mystifikaci. Ale k takovéto 

absurdní představě mě inspirovalo vystoupení poslance za ODS Staňury v nedávné televizní 

debatě o nedělním poledni, když hovořil o koronaviru. Byť zde nepadlo o volbách ani slovo, 

čouhaly z poslancova vyjádření jako sláma z bot.  

Přemysl (zveřejněno 16. 3. 2020) 
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Zakutálené jablíčko 

Principál jednoho divadla na pražské periférii Jan Hrušínský, syn vynikajícího již 

zesnulého herce Rudolfa Hrušínského, opět perlil. Vyrukoval na premiéra Babiše, že prý chce 

pod rouškou strachu z koronaviru ovládat Českou televizi… Říká se, že jablko nepadá daleko od 

stromu. Tady se však, pokud jde nejen o kumšt Jana Hrušínského, ale hlavně o jeho soudnost a 

zdravý rozum, zakutálelo hodně daleko. Až někam mimo sad, kamsi k hnojišti. 

Přemysl (zveřejněno 23. 3. 2020) 

Zoufalý výkřik ze Senátu ČR 

Jen málokterý z občanů si již nyní vzpomene na nedávný zoufalý výkřik předsedy Senátu 

ČR Vystrčila o odvolání čínského velvyslance z Prahy. Snad to bylo ohledně jakéhosi 

velvyslancova dopisu, v němž se dožadoval respektování principu jednotné Číny, s čímž má 

Senát ČR jisté potíže. Čas ale oponou trhl a všechno je jinak. Zatracovaný velvyslanec totiž 

významně napomohl dovozu velkého množství zdravotnických potřeb z Číny, které u nás 

potřebujeme v boji s koronavirem. Z toho je zřejmé, že i zde platí ono známé: dvakrát měř, 

jednou řež. Což je pro moudrého politika, pane předsedo, součástí jeho kvalifikace. 

Přemysl (zveřejněno 30. 3. 2020) 

V nouzi poznáš přítele 

Vzpomínáte dámy a pánové z nejvyšších, zejména opozičních kruhů, jak jste nemohli 

přijít Číně na jméno? Jak jste se předháněli v záchvatu „špionománie,“ kdo z vás více obviní 

Čínu, coby skrytého nepřítele naší demokracie? Fakta v této vážné době však vypovídají o 

něčem jiném, než jste tvrdili občanům. O tom, že v nouzi poznáš přítele. A Čína nyní prokázala, 

že rozhodně není nepřítelem, když nám operativně poskytla významnou dodávku zdravotnického 

materiálu nezbytnou v zápase s koronavirem. Co kdybyste se vážení opozičníci teď Číně, jako 

rovní chlapi, omluvili? Bylo by to nad vaši morální sílu? Co říkáte? 

Přemysl (zveřejněno 6. 4. 2020) 
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Káží vodu, pijí víno 

Tak jsem si v tyhle osudové dny v duchu říkal, kdo bude asi první? Kdo hodí morální 

zásady za hlavu a pokusí se napakovat na koronaviru? Ódéesáci nebo socani, jako tomu bylo 

párkrát již v jiných případech, nebo někdo jiný? Tentokrát patří vavřínový věnec, nikoliv ovšem 

poprvé v polistopadové historii, ódéesákům. A to když se na radnici Prahy 8 zasloužili o skandál, 

týkající se pokusu o nekalý obchod s desinfekčními přístroji… Jak snadné je kázat vodu a pít 

víno, není-liž pravda, pane předsedo ODS Fialo? Tedy na zdraví! 

Přemysl (zveřejněno 13. 4. 2020) 

Rouška jako nástroj ďáblův 

Někteří příznivci tzv. hnutí milion chvilek pro demokracii prý vyzvali své soukmenovce k 

iniciativě, jež nazvali: Milion chvilek ušije milion roušek! Avšak tato výzva se u některých 

soukmenovců údajně nesetkala s pochopením. Podle nich je rouška nástrojem ďábla. Tedy 

Babiše, jenž chce pod rouškou roušky, jakožto obrany před koronavirem, zabránit 

demokratickému a svobodnému hlasu občanů před možností vyjádření se k Čapímu hnízdu. 

Škoda, mohli jsme mít o nějaký ten milion víc roušek. Možná i k nelibosti několika opozičních 

lídrů, kteří by tak přišli o příležitost chladit si na Babišovi žáhu za svůj minulý volební neúspěch. 

Přemysl (zveřejněno 20. 4. 2020) 

Navzdory kronaviru 

Málem jsem skočil zpravodajce České televize v Čínské lidové republice na lep. Už jsem 

si myslel, že koronavir přispěl k jejímu žurnalistickému zmoudření a pomohl jí zbavit se proti-

čínské fobie. Alespoň před nedávnem to tak vypadalo, když začala v jednom ze zpravodajských 

vstupů informovat, že se Číně podařilo zpomalit postup koronaviru. Dlouho s tím ale nevydržela. 

Vzápětí si to vynahradila a nenechala na svém „třídním nepříteli“ niť suchou. Kdepak, ideologie 

je v ní takříkajíc jako v koze. Drží se jí i navzdory koronaviru. A pak že sdílené neštěstí boří 

bariéry mezi lidmi a státy. 

Přemysl (zveřejněno 27. 4. 2020) 
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Ve stopách Jaroslava Haška 

Ani v době koronavirové neztrácí Česká televize humor, byť na můj vkus trochu černý. A 

to když, ještě dlouho před silvestrovským zábavným pořadem, přinesla reportáž o skonu 

bývalého předsedy Senátu ČR Kubery. Jak z reportáže vyplynulo, mohla se o něj přičinit krátce 

před senátorovou smrtí jeho komunikace s čínským velvyslanectvím v Praze. Stejně humorně na 

to záhy navázal Kuberův senátní nástupce Vystrčil. Odhodlaně, s vážnou tváří, jak se na 

zkušeného komika sluší, aby vyvolal smích, prohlásil, že se okamžitě pustí do pátrání. Jestli 

pointou svého pátrání alespoň naznačí možné spojení s koronavirem v Česku, pak na něj nemá 

ani Hašek. Jako prvního by určitě pobavila samotného Kuberu. 

Přemysl (zveřejněno 4. 5. 2020) 

Hašek jako přes kopírák 

Ať si říká, kdo chce, co chce, jsme národ Jaroslava Haška. Zaplať pánbůh, že nás humor 

neopouští, ani kdyby na chleba nebylo. Jestli před nedávnem nás rozesmála Česká televize a 

potažmo nynější předseda Senátu ČR, když s vážnou tváří ostřílených komiků zabrnkali na 

strunu černého humoru o Kuberově skonu, z nějž málem obvinili čínské velvyslanectví v Praze, 

tak časopis Respekt je položil oba na lopatky. Objevil ruského záškodníka s jakýmsi projímadlem 

v pražských ulicích, kterak zuby nehty usiluje o život nějakých provinčních politiků… Vzpomínáte 

na Osudy dobrého vojáka Švejka a jeho obvinění na putimské strážnici z ruské špionáže? Hašek 

jako přes kopírák. 

Přemysl (zveřejněno 11. 5. 2020) 

Všeználkové 

Málo platné. S funkcí rostou vyvolení i na duchu. Není lidského oboru, aby do něj záhy 

nepronikli a hned se v něm neusadili jako doma. Neobstojí před nimi ani koronavir. Rozhodují o 

jeho osudu pouhým zvednutím ruky, s přesností na měsíc a den, málem i hodinu. Argumenty 

epidemiologů a hygieniků o nebezpečí koronaviru pro lidský rod nemají u nich šanci. Zkrátka vše 

znalí osvícenci jednadvacátého století. Jestli ctěnému a váženému čtenáři někoho připomínají, 

pak je to ovšem podobnost čistě náhodná. 

Přemysl (zveřejněno 18. 5. 2020) 
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Asociál Václav Klaus ml. 

Jinak než za asociála nelze poslance Klause ml. označit. Posuďte sami. Ve sněmovně 

nedávno navrhl, aby se jeho kolegové napříč politických stran načas zřekli svých příjmů ve 

prospěch boje proti koronaviru a překonání následné hospodářské krize. Nehorázný, vpravdě 

asociální návrh. Dovedete si představit např. poslance Marka Bendu, který živí čtyři hladové krky 

a jenž si před časem stěžoval, že s platem sotva vystačí, přijde domů s prázdnou kapsou? 

Hrozná představa. A pak se divte poslancům, že u nich Klaus ml. se svým asociálním návrhem 

nepochodil. To by tak ještě hrálo, aby je připravil o poslaneckou almužnu. 

Přemysl (zveřejněno 25. 5. 2020) 

Pokořila Českou televizi 

Těšil jsem se, až konečně spustí vysílání televizní stanice Prima NEWS, že se konečně i 

v Česku dočkáme objektivního zpravodajství podle střihu americké SNN, tedy padni komu padni, 

jak bylo divákům slibováno. Avšak sliby se slibují, blázni se radují. Pustil jsem si několikrát 

dlouho avízovanou zmíněnou televizi, jež měla znamenat obrat v našich masmédiích, a nevyšel 

jsem z údivu. Kam se na ni svým aktivistickým, jednostranným politickým zpravodajstvím hrabe 

Česká televize, o níž se všeobecně ví, že je ve zkreslování informací nepřekonatelná. Bohužel, 

jak o tom diváky přesvědčuje Prima NEWS, je. Českou televizi v manipulování s informacemi 

doslova pokořila! 

Přemysl (zveřejněno 1. 6. 2020) 

Třídní pohled z Kavčích hor 

Třídní pohled, jak se tomu tzv. postaru říká, má Česká televize sídlící na Kavčích horách 

vrytý hluboko pod kůží, ačkoliv o sobě šíří cosi o nezávislosti. Že je třeba tento názor nejprve 

doložit? Prosím. Před pár dny v americkém Minneapolisu klečel policista Afroameričanovi na 

krku tak dlouho, až vydechl naposledy. Obratem přispěchala Česká televize mj. s tvrzením, že, 

ač byl zásah trestuhodný, byl policista ve stresu. Obraťme list a představme si obdobný zásah 

např. v Rusku. „Chorál liberálních sboristů“ z Kavčích hor o porušování lidských práv a svobod 

by překřičel všechny případné objektivní argumenty. A svou délkou by jistě překonal i leckterý 

„duchaplný“ seriál. 

Přemysl (zveřejněno 8. 6. 2020) 

 


