
Volit není blbost - ale jak na to?  
 
Motto: 
 
Ačkoliv jsem atheista, 
prosím Pána Boha, aby uchránil tuto zemi 
od triumvirátu Topolánek, Langer, Tluchoř 
a čtvrtého do mariáše Vodrážky. 
 
 
(e-mail Jiřího S.) 
 
Dovolte mi, prosím, u pravopisného tvaru "atheismus" s "th" v této úvaze  
zůstat. 
 
 
 
Dobrý den vespolek! 
 
 
Velmi mě těší, jak dobrý jest to spolek, který mohu takto pozdraviti!  
Občanský, neformální, spontánní spolek slušných lidí, kteří chtějí obyčejně,  
slušně, občansky - to jest s vědomím sounáležitosti a spoluodpovědnosti -  
žít. 
 
Reaguji proto, že mě pobavil výrok Jiřího Strejce "Ačkoliv jsem atheista,  
prosím Pána Boha, aby..." 
 
Reaguji rovněž proto, že mě oslovil krátký text neznámého (bohužel)  
pisatele, nadepsaný "Nedlužím nic". Obával bych se o cokoli prosit sílu,  
jejíž existenci popírám. Možná, že jsou pro atheistu takové obavy směšné.  
Byl jsem však vychován v bázni Boží. Prožívám také pochybnosti, stíhají mě  
prohry a deprese. Za to, že se mám kam vrátit, děkuji přítomnosti Boží.  
Atheismus je jen názvem pro nejvyšší možnou míru pochybností o Boží  
existenci. Přesto postiženého neopravňuje k tomu, aby říkal: "Vím, že nejsi,  
ale kdybys přece byl, zařiď, aby...!" Atheismus je projeveným nedostatkem  
pokory. Atheismus popírá moudrost předků, když nachází příčiny vnímání  
božího v jejich nedostatečně prokrveném mozku. Atheismus nachází na všechno  
odpověď. Nedostatečně prokrveným mozkům nabízí vhodná farmaka. 
 
Jsem vděčný za působení Božích sil, kterého se mi v mírné formě dostává v  
kontaktu s ostatními obyvateli země, při splétání přediva vztahů, při jejich  
tříbení. Jsem vděčný Božím silám za jejich působení ve formě hromovládné,  
neboť mi dávají nahlédnout kdo jsem, kam patřím a kam jdu. Dovolují mi také  
schoulit se a říci: "Buď vůle Tvá!" Nedovolují mi však říkat: "Kdybys byl...  
tak bys... mohl, nemohl, dopustil, nedopustil, potrestal, uchránil, nebo  
zařídil, aby..." Bůh mi dal rozum a svobodnou vůli, dal mi také dovednost  
rozeznávat mezi dobrým a zlým. To mě ovšem zavazuje, abych tato obdarování  
využíval - k prospěchu společenství a jak se říká - ke Slávě Boží. Co to je  
Sláva Boží? Největší Slávou Boží je, když společenství lidí prospívá. Je to  
tedy i cíl prospěchu mého. Proto nemám problém, přestože jsem postižen  
různými neduhy. Atheismem ne. Díky Bohu! 
 
A protože nejsem stižen atheismem, mohu také přmýšlet v tomto atheistickém  
státě o volbách, o zadlužení mých neznámých pravnuků a o jiných  
společenských otázkách z úhlu pohledu, který jsem výše popsal. Takže - 
 
 
 
  1.. Jsem zodpovědný. To znamená, že jsem povinen, ač se mi to zajídá - a  



to mi věřte, že i pro mě je zde mnoho daleko příjemnějších činností, než  
přemýšlet o volbách a o státním dluhu - jsem povinen zabývat se otázkou koho  
budu volit, a to do hloubky a poctivě. To znamená, že hledání odpovědi pro  
sebe sama budu muset věnovat více času. Musím. Jsem povinen jako občan,  
který je zodpovědný za to, aby stát, v němž žije a který geopoliticky  
vymezuje zemi, kterou má rád, nezbankrotoval, nestal se fašistickým ani  
komunistickým ani jinak extremistickým. Ano, jsem povinen za lásku k této  
zemi i platit, ale nikoli tím, že budu libovolně dlouho tolerovat rozmařilé  
hospodaření jakékoli squadrony státních úředníků, nýbrž tím, že teď, když se  
láme chleba, si dám tu práci, věnuji ten čas, dám tomu tu lásku a  
popřemýšlím. Ano, musím rovněž své postoje vysvětlovat svým dětem, věnovat  
čas diskusi s přáteli, s bližšími i vzdálenými bližními v tom společenství,  
které všichni, i s atheisty, ke Slávě Boží tvoříme. Je to povinnost každého  
z nás. 
  2.. Byl jsem nadán rozumem a také vlohou živých bytostí v hmotném světě -  
podmíněnými reflexy. Kromě reflexů jsem byl ještě měrou bohatou obdařen  
pamětí! Protože jsem zároveň povinen těchto obdarování využívat, rozpomínám  
se, že manipulace s veřejným míněním vedla v Německu před 2. světovou válkou  
k nástupu fašistické moci a zvůle, po 2. světové válce u nás k nástupu  
komunistické moci a zvůle, která vydržela 41 let. Po tzv. revoluci v  
rukavičkách vedla manipulace s veřejným míněním ke ztrátě rozumu u většiny  
naivního obyvatelstva včetně mě. Všichni, nadržení vizí západního blahobytu,  
špatně informovaní, začali důvěřivě skákat podle píšťalek bezzábranových  
manažerů konzumu, slibujících brzký vstup katalogových reklamních scén do  
všech domovů, jen když půjdeme cestou rychlé privatizace, cestou spoluúčasti  
západního kapitálu, cestou zadlužování rodin, které již dnes mohou mít vše,  
po čem léta touží, proč to odkládat až na zítřek, podívejte se, jak je to  
snadné. Také cestou smazání rozdílu mezi penězi nabytými morálně nebo v  
rozporu s morálkou, cestou zvyšování dávek všeho druhu bez zpětné vazby od  
obdarovávaných, cestou vymáhání dluhů jen na někom a třeba i k vlastnímu  
obohacení, cestou vydávání zákonů, o nichž víme napřed, že neplatí pro  
všechny, cestou okolo zákonů, které jsou platné, ale někomu se nehodí,  
cestou necestou, cestou, která ústí do vody, cestou, která nám zas tolik  
neškodí, hlavně nás tu nechte, v létě ještě jedem' k moři a v zimě na hory.  
Ještě v tomhle létě, pak ať už si tu kdo chce vévodí... 
  3.. Mám svobodnou vůli a tu projevím tak, že odmítnu návrhy přátel na  
volbu toho nebo onoho i na volbu nikoho v prázdné obálce. Proč je blbost  
toto konkrétně? Protože se přece rozhodnout musí! Tedy přesněji řečeno  
musíme. Nikoli proto, že to za nás nikdo jiný neudělá. To právě! Takových  
by bylo, kteří by to rádi udělali! Rozhodnout musíme sami, protože nechceme,  
aby to za nás činil někdo jiný. Nebudeme přát hlasy zdarma těm, kteří si je  
nezaslouží a nebudeme se koukat na politickou rvačku a hlavně nebudeme  
platit bezvládí, které by nastalo, kdybychom tam ty prázdné obálky naházeli  
skutečně všichni v tomto státě. To by bylo cha, cha! Teď jsme JIM ukázali!  
Jen do okamžiku sypání dalších miliónů do dalších voleb. No brr, to by však  
bylo zákonitým důsledkem postoje ze závěru tohoto návodu - naštvat JE.  
Naštvat kohokoli, to není bohulibý úmysl. Nebudou to ostatně žádní ONI, kdo  
tu budou vládnout, ani to tak nechceme. A naštvaní bychom pak nakonec byli  
také my sami. 
  4.. Chceme, aby tu vládli vládcové dobří a moudří. Nejen já, my všichni  
jsme 
  vesměs byli nadáni dovedností rozeznávat dobré a zlé. Proto se vraťme  
ještě 
  více zpět a rozpomeňme se, když jsme vnímali moudrost JEžíšova: "Po ovoci  
je poznáte". A právě tak je posuzujte! Jenom tomu musíte dát ten čas - který  
nemáte. Jenže - musíte jednat poctivě. Nemůžete se vymlouvat na nedostatek  
času. Chcete anebo si lžete? Atheistům vzniká problém - nemají se komu  
zodpovídat a tak se dostávají na nejistou půdu. Ostatní už vědí, že právě  
nepoctivost k sobě samým si odskáčou nejhůř. Sami v sobě jsme Bohu nejblíže.  
Proto jsem přesvědčen, že si všichni dáte tu práci a budete hledat a nalézat  



takové, kteří se nezpronevěřili a zaslouží si vaši podporu právě proto, že  
ovoce, které byli ošetřovali na hospodářově vinici, vyrostlo dobré. My  
všichni máme stejnou povinnost, tak nedopusťme, že i v dalším volebním  
období budeme prožívat frustraci z toho, jak nic nefunguje a všichni jen  
nadávají. Jak použít dovednost rozeznávat dobré a zlé v praktickém životě, v  
němž nic není jen černé nebo bílé? Jak se orientovat v množství stranických  
kandidátek, které jsou ještě méně přehledné, než tabulky fotbalových mužstev  
v sázkové kanceláři? Jak se vypořádat se špatným a zřejmě již přežitým  
volebním zákonem, který jen nadržuje diktátu silných? Praktický život je  
vždy souhrou kompromisů, jakkoli je budeme odmítat. Smysl má však jen  
dohoda, spolupráce, konsensus, často vratký. Proto se ptám všech radilů,  
kteří nepůjdou k volbám, protože to stejně nemá smysl, zda by chtěli žít pod  
diktátorem? Ne? A kdybyste mohli jeden sám sestavit parlament, tak by to  
smysl mělo? To byste parlament nepotřebovali. Chtěli byste býti diktátory?  
Jde na vás strach z toho pomyšlení? To je dobře, pak je ovšem jisté, že  
nejste atheisté. Takže k volbám vesměs půjdete. A co vy, kteří budete volit  
levici, protože pravice jsou samí lumpové, kteří vám nic zadarmo nedají? Vy  
byste dali něco zadarmo? Komu? Komukoli? Komukoli ne, to je zdravé! A sami  
byste chtěli něco dostat a klidně zůstat dlužní? Dluhy se obtížně ukrývají  
před Prozřetelností a dříve nebo později nás někde dohoní. Takže vím, že ani  
dlužní byste zůstat nechtěli. A tak proč podporovat levici? No, jeden důvod  
by tu byl, ta zdejší pravice funguje jako zubatá šelma, jako bezostyšný  
digger, bez ohledu na skutečnost, že společnost tvoří také chudí. Zdejší  
pravice se neostýchá ve sdělovacích prostředcích povšechného dopadu  
obhajovat domněnku, že chudí jsou chudí, protože kdyby nebyli hloupí, museli  
by být bohatí. To je ovšem nemorální, protože to je lež. Co je nemorální, to  
není dobré. Avšak ne vše v životě, co není zcela dobré, musí být nutně zcela  
zlé. Budeme tedy vybírat o to pečlivěji. Takovou pravici, která nikoli tak,  
že si dává pozor na jazyk, ale která se nemorálně v minulosti nechovala.  
Jo - aha, a cože je ten digger? Zlatokop v tomto případě, proto také zrovna  
zde ten anglický výraz. 
A k tomu, abychom se mohli racionálně utkat se zahraničními diggery, budeme  
muset smysluplně budovat i kloudnou zahraniční politiku, v ní ovšem obstojí  
výhradně lidé mimořádných vlastností, širokého vzdělání a rozhledu a  
kulturního povědomí i vystupování a samozřejmě - o znalosti mnoha jazyků ani  
nemluvě. 
 
Takže jsem přesvědčen, že tímto bohulibým usilováním nakonec - ne na sto  
procent hned v těchto volbách - ale posléze, (když už jsme před slézou  
jednali, jako duchem nepřítomní), posléze vytvoříme parlament, který se  
nebude zabývat kdejakou kosmetickou úpravou zákonů a zákonečků, ale bude  
postupovat od časného k vzdálenému, tedy od bezodkladného k méně urgentnímu,  
od důležitějšího k méně podstatnému tak, aby náprava těch nejvíce do očí  
bijících nepravostí udála se co nejdříve, 
 
  a.. aby nebylo "podnikatelů" bez ostychu, "zaměstnávajících" mladé lidi  
načerno nebo "na živnosťák" a odírajících je tak i o pojistné na sociální  
zabezpečení s poukazováním na to, "že by se jim to jinak nevyplatilo", 
  b.. aby takoví došli odsouzení společností a byly zde mechanizmy pro  
zjištění jejich fungování a ukončení takového stavu. 
  c.. Aby tzv. sociální služby byly skutečně sociální a místo obtěžování  
klientů vyplňováním dotazníků a přáními k Novému Roku formou: "Přejeme Vám  
vše nejlepší do příštího roku. Od ledna se navyšují ceny obědů o..." 
  d.. aby vedení souciálních služeb našlo potřebné finanční zdroje pro pár  
minut ošetřovatelky navíc tak, aby mohla alespoň s člověkem lidsky promluvit  
a nemusela podávat stařečkům ešus s polévkou pod dveřmi, za nimiž si  
chřadnou. 
  e.. Aby zdravotnictví bylo resortem, jehož výsledky se budou posuzovat  
podle změny poměru nemocní/zdraví ve prospěch zdravých a odměňování ve  
zdravotnictví, a to platí zejména pro farmacii, bude úměrné nikoli tunám  



prodaných preparátů, ale počtu zdravých obyvatel. 
  f.. Aby si české zákony nepletly rozdíl mezi pachatelem přestupku nebo  
zločinu a poškozeným resp. obětí. 
  g.. Aby neumožňovaly vznik mafií v žádné formě a v žádném oboru. 
A to první vzpomeňme na posledním místě. Hlavně proto, aby nám to z mysli  
jen tak nesešlo: 
 
  a.. Aby školství fungovalo se zodpovědností za pokládání základu morální a  
eticky vyspělé budoucí společnosti. 
Jak ale takovou společnost budou budovat atheisté, kteří se ani nemají sami  
komu zodpovídat, to opravdu nevím. Nebo mají? Aha, oni se zodpovídají svému  
svědomí. Ale svědomí, to jsou slova otců v nás. A slova otců našich otců. A  
to vše ve ztišení je sám Bůh v nás. A tak, atheisté, šetře proklamacemi  
svého atheismu a zamyslete se. Málokdo z vás je opravdu tak zatvrzelého  
srdce! V dětech nevychováte nic pořádného bez vlastní pokory. Pokoru vnímáme  
vůči transcendentnímu, protože to je přirozené. Někteří z nás měli to  
štěstí, že jim vlastní rodina pomohla to pochopit už dávno. Těm ostatním je  
nutno stále s láskou pomáhat. 
 
To vše bude to první, co je potřeba udělat a co závisí teď a tady na každém  
z nás ať už v pozitivním nebo negativním smyslu, to jest - ať už budeme  
anebo, žel, nebudeme o něco usilovat. 
 
 
 
S láskou všem! 
Karel Vik 
 
 


