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St eda 22.10.2008 - Svátek má Sabina

O pokleslém boji záb ežského zastupitelstva
03.10.2007
kolik v t k opakujícímu se pokleslému boji skrze záb ežské zastupitelstvo,
teatrálním tane
m lídr a po h íchu i anonymním výpad m dozajista ú elových
seskupení. Nám b žným ob an m m že být jedno, kdo s tím kdy za al, nebo to
stejn nejde zjistit a drtivá v tšina z nás má úpln jiné starosti. Chyby, a to bez
výjimky, jsou však na obou, i všech stranách. Ne istý boj tudíž nem že být obecn i
ve ejnosti nijak ku prosp chu. Zato str jc m rejd se tak zatím skv le da í odvád t
pozornost od skute
závažných v cí. A to i navzdory tomu, že si asto fakticky
zjevn proti í. Rovn ž se p i každé sebemenší p íležitosti uchylují k zavilým
osobním výpad m, zcestným argumentacím, hrani ícím se ztrátou sebekontroly.
Není pak divu, že slušní ze zastupitel jsou natolik pohlcováni a obluzováni celými
množinami pseudoproblém , ba i p ezírav pou ováni jako zaostávající školá ci, že
pak nemají as ani energii v novat se pravé podstat problém . No a práv zbavit je
chuti uplatnit sv j vlastní úsudek, to je to, o co t m šibal m jde. Ú elovým
informa ním p moudlým smogem je soustavn vyvád t z míry, jakož i všechny další
možné zvídavé a rozvážné tazatele. V rohodnost bezostyšných šibal je tak
ohromující, až je d
ivec náchylný uv it, že má co initi s geniálními vynálezci
kamene mudrc , na jehož distribuci mají výhradní exkluzivitu.
Toto prastaré a po h íchu i výnosné um ní zdatných obchodník , kdys vlastní
mnohdy pologramotným ko ským handlí m, dnes sofistikováno v decky, je stále
bravurn ji praktikováno. U projekt z ve ejných financí a dotací se pak snaží p ímo
uhnízdit. A to trvale, nejde totiž o žádné st hovavé ptactvo. íkají si legáln lobbisté,
develope i, investo i, mluv í a kdo ví jak ješt , také t eba poradci. Omlouvám se
edem všem dozajista i poctivým z t chto stav .
Já se jen zamýšlím nad náhle vyrostlými nejr zn jšími p inlivci, máchajícími
ohromnými finan ními zdroji, které jim asi spadly z nebe, co se nám tu p ímo vyrojili,
aby nezištn a lidumiln zasí ovali velkokapacitními pen zovody své zóny. Odkud co
pote e a kam co dote e dnes však ví jen sám dobrotivý Pán B h. Tato vtíravá
nejistota nás však nemusí sužovat. Máme co do in ní s profesionály a ti už mívají
svého vyhlédnutého kapitálního medv da do mrt porozd leného, i když ten si ješt ,
nic zlého netuše, dosud bláhov hoví v obecním lese. To je prosím obvyklá realita,
žádná bajka, jen dlužno ješt dodat, že budou i tací, kte í ut ou prázdnou hubu.
Práv v tomto ase nám v naší záb ežské honitb op t probíhá podobný honosný
lov. Zatím sic jsou jen vymezovány jednotlivé le e, ale na ur ené posty pak budou
zavád ni pozvaní st elci ze souru enství p ípravné s. r. o. Ze strategických V.I.P
kazatelen - posed vše co by uniklo dost elí elitní ost elova i z licen ní a. s.,
samoz ejm jen co bude ukon ena jejich separace i ú ast dobrovolných nadhán
.
Bez honc jako i bez ps to nemá pat nou úrove , to vám potvrdí i poslední pytlák.
Trochu mne jen mate, že p es halasn deklarované ct ní pravidel ve ejn
prosp šného lovu, byla už n kolikrát zaznamenána zu ivá palba v našem revíru. Že
by n jací pytláci? Ti ale st ílejí ojedin le. V úvahu tak p ipadá i možné n jaké
velitelsko - štábní taktické cvi ení s figuranty a slepými náboji. Nebo snad pr zkum
bojem?
Doufejme, že všichni brzy uvidíme, jen co se p kn probudíme, kostky byly vrženy! S
pozdravem: Když ptá ka lapají, p kn mu zpívají, váš muž z ulice Vilibald Žalio.
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