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Co vidíme na obrázku jako vtip - zcela okrajový rodinný život - není v dnešní době vtipem ale bohužel
žitou realitou. Za můj, ani ne padesátiletý život se změnilo kde co. Zažil jsem čtyři státní ústavy, dvě státní
zřízení, zlepšily se technologie, objevily se osobní počítače, mobily i mnohem lepší auta. Přibylo na desítky
nových  televizních  kanálů.  Avšak  od  mých  dětských  let  se  dramaticky  zhoršil  stav  rodiny  -  přibližně
zdvojnásobil  se počet  rozvodů, války o děti  jsou nesmírně krutější  a děti  je  hůř snášejí,  zhoršil  se  stav v
náhradní rodinné péči,  snížila se úhrnná plodnost,  léčebny dlouhodobě nemocných se prakticky nezměnily,
podobně upadá školství a klesá obecná vzdělanost populace navzdory rostoucímu počtu vysokoškolských titulů.
Kromě toho narostla míra kriminality, rasismus i drogy. 

Suma summárum moje  generace,  co  se  narodila  v  60.  letech  a  která  dnes  vládne  touto  republikou,
zfušařila,  alespoň co se týká rodiny, vše,  na co sáhla.  Důvod je  prostý.  Sametová revoluce pustila  z  uzdy
frustrované touhy schopných lidí z dob normalizace, kteří snili o tom, že kdyby byla svoboda, tak by ukázali
světu, jací dokáží být podnikatelé (ne rodiče). Jinými slovy o hodnotě rodinného života se pravda neustále
vedou dlouhé a vznešené řeči a vyhlašují se mezinárodní roky dětí ap., ale v praktickém rozhodování nejen
politiků, ale především obyčejných lidí je rodina na okrajovém zájmu a její hodnotu si uvědomují teprve, když
o ní přicházejí - při rozchodu, při stárnutí. Platy lidí, kteří se skutečně starají o blaho ostatních, patří mezi ty
nejhorší. Asistentky ve firmách mají větší platy než zdravotní sestry, pak se divíme, že navzdory v pokroku v
léčbě je upadá péče o nemocné. Sociální pracovnice s vysokou školou jsou placeny hůř než řidič kamionu. 

Dnes máme tuto eru podnikatelského nadšení už poněkud za sebou a konečně můžeme se můžeme trochu
střízlivěji podívat na ty trosky rodinného života, které nám zbyly. Pojďme se podívat na pár absurdit, které jsou
součástí našeho každodenního života a vyžadovaly by politické řešení. 
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Nadpis připomíná již zapomenutou zásadu, že při plození dětí nemyslíme jen na to, co je nám příjemné,
ale i na kamaráda Karla,  který děti  nemá vůbec,  a také za Čechy krásné,  Čechy mé, aby zůstaly i  nadále
Čechami.

Lidem příjemný počet  dětí  je totiž  jedno až dvě.  Tři  už se vnímají  jako velká rodina.  Když k tomu
přičteme  prodloužené  dětství,  tak  se  z  oddálené  reprodukce  stává  spíš  celoživotní  neplodnost  velké  části
populace. Při dnešní úhrnné plodnosti máme pouze 1,4 dítěte na matku a potřebujeme přibližně 2,1, čili chybí
0,7 dítěte na jednu generaci žen (2,1-1,4), čili populace vymírá jako za středověkého moru tempem 30 % za
generaci (0,7/2,1). 

Lidé mají dvě evoluční strategie na plození dětí. „Válečnou“ r-strategii a „mírovou“ K-strategii. Všimněte
si  na grafu, že období válek 1914, 1939, 1968 vždy s nějakou latencí provází nárůst porodnosti.  Války či
krizová období strategicky spouští investici do kvantity dětí (r-strategii), naopak v míru se spíš investuje kvality
(K-strategie). Jenže sklon ke snižování počtu dětí nemá přirozenou záklopku, která by řekla „už dost“. 



Jeroným Klimeš: Počet normovaných stran 6,7 3/15

Plocha roku 1991 na grafu přibližně odpovídá počtu děti, které společnost musí mít, aby nevymírala. Tu
překrývá plocha roku 2001 a ukazuje, kolik se jich rodí dnes. Rozdíl ploch tedy odpovídá tomu, kolik děti dnes
chybí.

Přistěhovalectvím se  bohužel  tento  problém nedá  vyřešit,  protože  společnost  má omezenou možnost
asimilace. Přistěhovalci pak tvoří gheta a uzavřené komunity, což jsou státy ve státech s vlastní morálkou i
neformálním „právem“. Jen tušíme, co se děje v Písnici, v ruských Karlových varech ap.

Například  v Písnici  se  občas  dělá  zátah  na  ilegální  pěstírny  marihuany. Když se tam najdou nějaké
bezprizorní děti, tak se odvezou do dětského domova. To ale nejsou děti osiřelé, to jsou jen děti, ke kterým se
matky nemohou přihlásit. Tedy stát je ten, kdo dělá z těchto dětí, faktické sirotky a kdo je odtrhává od jejich
biologických rodičů. Pak přicházejí na úřady různé Vietnamské „tety, které by je jako rády „adoptovaly“, ale v
podstatě se jsou to jejich matky...
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Ve starověku i středověku stále platila evoluční norma 3 až 4 děti na rodinu čili na plodící pár. Jak ale v
novověku narůstal blahobyt, objevily se v 19. století mnohočetné rodiny s mnoha dětmi. To byl sice přechodný
jev, ale přesto ještě na něj přetrvává vzpomínka v naší historické paměti - čili v tom, co známe z vyprávění
dědů. Tento jev sice zákonitě, ale pro laické uvažování paradoxně ustoupil s překonáním hranice hladu čili od
roku 1950 a dětí se rodí čím dál tím méně.

Zdá se, že počet dětí nebude možno dál nechat na libovůli rodičů a že bude muset být politický, morální i
náboženský tlak na to,  aby rodiče si  pořizovali  více dětí.  Tomu by měla samozřejmě odpovídat i  podpora
rodiny, ale dnešní oficiální tendence jsou právě opačné - aby ženy zkracovaly mateřskou a odcházely dříve do
práce. Navzdory jasným psychologickým důvodům se zřizují jesle, které traumatizují děti atd.

Překvapivě zde se nevědomky začaly dělat první kroky tím, že se fakticky ruší důchody. Stát na ně prostě
nemá.  Samozřejmě  nikdo  oficiálně  neřekne,  že  důchody  nebudou,  ale  tak  nějak  postupně  se  zvyšuje  věk
odchodu do důchodu, až nakonec zůstane jen ten invalidní důchod, protože k čemu je dobré mít garantovaný
nárok na důchod od 85 let? Jak říkají dnešní padesátníci: „Již dvanáct let mám dvanáct let do důchodu.“ Proto
je dobré, aby si dnešní plodná generace uvědomila tento trend dřív, než najednou zjistí, že na stará kolena nemá
co úst.

I tento mírně upravený nápis v hospodě přestane být vtipem.
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Bohužel nejen laici, ale i odborníci podléhají klamu, že výchovný neúspěch je jen a jen příznak špatné
výchovy rodičů. Jednak to není pravda - rodiče nemají výchovu, ani psychické poruchy svých dětí natolik pod
svou kontrolou - ale i kdyby to byla pravda, tak přesto musíme statisticky předpokládat, že i ve zcela funkčních
rodinách se nevyvede 1 až 2 děti z 10. Tedy na pět funkčních dvoudětných rodin máme jednoho zkrachovance,
jako je ten na obrázku. Když si rodiče dopřejí rozvod a následně boj o dítě např. ve střídavé výchově, tak je
procento takového rodičovského neúspěchu mnohem větší a blíží se 50 %, podobně jaký je v náhradní rodinné
péči (NRP). Následně vznikají mamahotely, zavržení rodiče, děti neschopné reprodukce ap. 
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Pokud máme zbraň, která střílí s takovým rozptylem bez ohledu, jak pevně je sevřená ve svěráku, pak
jedinou  obranou  proti  rozptylu  je  hodně  výstřelů.  Jestliže  rodičům  se  nevydaří  děti  s  10  -  20  %
pravděpodobností, tak i zde jedinou obrannou je pořídit si těch dětí o to více. Rozumný počet je tři až čtyři.
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Lidé  se  děsí  náhradní  rodinné  péče  (NRP),  aby  jim  prý  úřady  nevnutily  „debilního  cikána“,  ale
zapomínají, že i kdyby výchova v takových případech byla úspěšná jen z poloviny, tak při třech dětech je na
tom  taková  pěstounská  rodina  stejně  jako  rodina  úspěšných  vysokoškoláků  s  jedináčkem.  Mají  stejnou
pravděpodobnost, že se jim alespoň jedno dítě povede.

Problém v NRP je ale jinde než v tom, že by se šířily populací „špatné geny“. Problém úřadů je, že ze
soucitu  vyrábí  adoptivní  jedináčky  -  každému  neplodnému  páru  dají  právě  jedno  dítě.  Výsledkem  je,  že
přibližně polovina těchto párů pak udělá s NRP tu nejhorší zkušenost a následně zhrzeně chodí po světě jako
Tereza Boučková a dělají NRP špatnou reklamu. 
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Náhradní  rodinná  péče  (NRP)  je  v  horším  stavu  než  byla  za  komunismu,  protože  je  neuvěřitelně
zmatečná.  Je  chaoticky (ne)řízena  více  než třemi ministerstvy  (hlavně MPSV, MZ, MŠMT, ale  i  dalšími).
Například podmínky pro klasické pěstouny se stále zhoršují, takže to dnes prakticky už nikdo nechce dělat.
Zájem je jen o profesionální pěstounskou péči a samozřejmě neplodní žadatelé mají zájem o adopce nejmenších
zcela bezproblémových dětí. 
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Když pozorujeme hysterii okolo tělesných trestů, tak zůstává rozum stát, jak to, že tito obránci práv dětí
jsou tak slepí vůči nejčastějšímu zneužití a týrání dětí v ČR? Tím je jednoznačně týrání dětí při předávání v
bojích rozvedených rodičů.

Vidíme děti, které se pravidelně pomočují při předání, dokonce znám případ, devítiletého chlapce, který
má při předání enkopresu v 9 letech! Opatrovničtí soudci včetně OSPODů jsou vůči stále narůstající brutalitě
rodičů bezmocní, protože psychopatům jde na ruku především soud pro lidská práva ve Straßburgu. 

Je zde zvrácená logika dokazování: Místo, aby rodiče dokazovali sami soudu, že jsou to právě oni, kdo se
o dítě vzorně stará. Musí to být naopak úřady, které jen složitě dokazují narušeným rodičům, že své děti týrají.

Nekvalitní obrázek je amatérského videa, kde matka vystrčí dítě za dveře a zabouchne za ním dveře. Kluk
dostane separační reakci, a pak za žádnou cenu nechce k otci, kterého jinak má rád a který, jak jsem viděl, si s
ním umí perfektně hrát. Matce jsem názorně vysvětlil i prakticky předvedl, jak má předávat toto dítě otci tak,
aby z toho nemělo žádné trauma. Ale matka dál pokračuje v této své traumatizující praxi. Navíc pokud otec
přinese dítěti nějakou hračku, tak ji to dítě už víckrát neuvidí. V ČR není síla, která by toto každotýdenní
traumatizování čtyřletého chlapce zastavila. To je stav opatrovnických soudů a výsledek boje za „lidská práva“.
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Opatrovnické soudnictví se vyznačuje mnoha absurditami. Například když prokážete, že někdo z rodičů
opravdu dítě  týrá a  zneužívá,  tak  opatrovnický soud to nevezme v potaz,  ale  naprosto nelogicky žádá po
soudním znalci, aby to nějak podpořil diagnosou. 

Kdyby se stejně choval trestní soud, tak by nemohl odsoudit zloděje do té doby, dokud by mu nějaký
psychiatr nepřiklepl diagnosu kleptomana.

Opatrovničtí soudy dále vůbec nezkoumají, jak rodiče po rozchodu dokáží spolu vycházet a vychovávat
dítě. To má asi takovou logiku, jako kdybyste si šli do železářství koupit šroubek a matku a vůbec se nestarali o
to, zda je možno ty dva do sebe sešroubovat.

Soudům ale tyto polovičaté a odbyté posudky stačí. Na základě nich běžně nařizují proti vůli jednoho z
rodičů střídavou výchovu. Ta má pak samozřejmě výchovou pramálo společného, protože ti dva spolu nejsou
schopni  se  dohodnout  ani  na  velikosti  bot  dítěte.  Navíc děti  často  dvakrát  týdně zažijí  předání,  jaké  bylo
popsáno výše.
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V ČR není síla, která by tyto děti svěřila do péče méně problematického otce. 



Jeroným Klimeš: Počet normovaných stran 6,7 12/15

Tato matka na OSPODu podepsala  prohlášení,  že  otci  nikdy před dětmi neřekla:  „Ty kriminálníku!“
Kterým podotýkám nebyl. Ale jen na tomto videu to na otce před dětmi křičela asi pětkrát, přičemž sama ten
konflikt zbytečně vyvolala již po vcelku klidně proběhlém předání. Celé to nevhodně nahrávala na video její
matka - babička, ale to video odmítly dát OSPODu. Opět není síla, která by zde zjednala pořádek. 
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Když nesmějí,  tak  se  rodiče  nahrávají  na  nevhodná zařízení,  ale  když  to  dostanou příkazem,  tak  si
nedovedete představit, kolik mají výmluv, proč to dělat nechtějí, nemohou či nesmí. Proč tohoto jevu soudy
nevyužívají ve prospěch dětí?
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Od Sametové revoluce prošla ČR třemi fázemi „rozkrádání“: První byla privatizace. Druhé byly Evropské
fondy. Třetí, aktuální, by se dala označit za „hon na blbce“ pomocí spotřebitelských a jiných úvěrů. Dá se
očekávat, že tak 20 - 30 % populace bude do konce života žít v černé ekonomice. Oficiálně nulové příjmy,
práce na černo, protože je na nich uvaleno příliš mnoho exekucí. Stát je na pracovním trhu nejen nechrání, ale
ani nedostane od nich ani korunu na daních. Ty samozřejmě bude chtít po zbytku pracujících.

Jediné efektivní řešení je zakázat lidem další půjčku, když mají problémy se splácením předchozí. To ale
legislativci  považují  za  přílišný  zásah  do lidských práv. Takže  vládnoucí  generace  mých vrstevníků raději
vytvoří vrstvu ožebračené chudiny, která sice bude mít garantovaná všechna „lidská práva“, ale nebude mít
důchod  ani  střechu  nad  hlavou.  Cicero  by  se  asi  zeptal,  cui  bono  jsou  pak  lidská  práva  a  celý  ten
pseudodemokratický folklór? Klaďme stejnou otázku našim politikům. Protože jak si to naše generace teď
nastaví, takové bude mít stáří a umírání za cca 40 let. 
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