Kornický
Komár
Červenec 2018
Recenze
nového
vědecko-fantastického
románu o Kornicích
Za pouhopouhých 98 252 Kč byl na zakázku
Ředitelství silnic a dálnic sepsán nový sci-fi
román, jehož děj se z velké části odehrává
v Kornicích. Autory jsou architekt Ivan Vorel
a architekt a teolog v jedné osobě Jiří Kupka. Ani
jeden z nich během psaní zřejmě neopustil Prahu,
ale naštěstí oplývají dostatečně bujnou fantazií,
snad rozohněnou touhou po svaté válce proti
ekoteroristickým heretikům, takže o zajímavé
čtení rozhodně není nouze. Škoda jen nevhodně
zvoleného
názvu,
který
pravděpodobně
nejednoho potencionálního čtenáře odradí: „D35
Džbánov – Janov. Posouzení vlivu navrhované
pozemní komunikace na krajinný ráz dle §12, zák.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny“.
Ani po grafické stránce není kniha příliš zdařilá –
obsahuje jen fotografie postahované z internetu.
Originální obrazový doprovod by určitě
atraktivitu díla zvýšil. Přesto lze román jen
doporučit – viz dvě ukázky „na ochutnání“:
„Z veřejných prostranství sídla – z návsi a od
kaple sv. Václava, ale ani z dalších veřejných cest
skutečně nebude dálnice vidět.“
„Skutečnost je taková, že z Kornice posuzovaná
stavba dálnice nemůže být viditelná a bude
viditelná až z volné krajiny – zejména ze silnice
po výjezdu z Kornice.“
Umění motivovat
Litomyšlští zastupitelé, kteří nebudou na podzim
znovu zvoleni, by mohli svůj nově nabytý volný
čas věnovat vedení motivačních kurzů. Talent na
to mají, jak dokázali jednomyslným schválením
návrhu výkupů pozemků pro zelený pás, který má
kamuflovat nezákonný postup ŘSD při plánování
D35: 1) nabízejí třetinovou až poloviční cenu, 2)
odmítli směnu pozemků, 3) chytře nestanovili

podmínku i částečné realizace výsadby, takže ji
bude moci zablokovat jeden jediný člověk,
kterému se nebude chtít prodat za závratných 20
Kč za m2.
Vlastní rozum
Na litomyšlském stavebním úřadě se dějí nepěkné
věci. Místo aby jednoduše důvěřovali těm,
kterým důvěřovat mají (Ředitelství silnic
a dálnic), a nevěřili těm, kterým věřit nemají
(ekoteroristé z Kornic a Strakova), se řídí
vlastním rozumem. Nechali si prověřit námitky
týkající se hluku a zjistili, že na nich něco může
být. ŘSD tak má za úkol do půlky října
dokumentaci ověřit a doplnit. To je nepříjemné,
zvlášť když v Kornicích už mají výpočet hluku
pro dům čp. 49, který je referenční pro úsek D35
Litomyšl – Janov, a ukázalo se, že noční hluk tu
bude vyšší o třetinu oproti hygienickým
limitům…
Vebr – nový Sobieski
Polský král Jan III. Sobieski zachránil v roce
1683 Evropu před tureckou nadvládou, když
přišel na pomoc obležené Vídni. Na konci roku
2017 pardubické ŘSD pod vedením Bohumila
Vebra nezvládlo výběrová řízení na výstavbu
D35 v úsecích Opatovice – Časy a Časy – Ostrov.
Vítězné firmy, které podsekly cenu, se odvolaly
a zahájení stavby je tak v nedohlednu. Ale
mimoděk se tím podařilo zabránit další turecké
invazi – tentokrát v podobě stavebních firem.
Tour de D35
V poslanecké sněmovně proběhla i s kornickou
účastí další etapa nekonečné Tour de D35. Za
domácí stáj Státní moloch nastoupili mj. poslanec
Kolovratník a generální ředitel ŘSD Kroupa.
Jejich výkony však žádný trhák nepřinesly. Jede
se dál v pelotonu, taktika Molochu zůstává stejná.

Rýpalové
Ekoteroristé z Kornic, Strakova i Litomyšle se
spojili a podali na ústředí ŘSD v Praze stížnost na
plýtvání s veřejnými prostředky. Pokud neuspějí,
druhým krokem má být další stížnost – tentokrát

na Nejvyšší kontrolní úřad. Každý slušný člověk
musí takové pokusy o vražení hole do perfektně
podmaz…, pardon, namazaného soukolí co
nejpřísněji odsoudit. Úředník nemůže za své
„chyby“ odpovídat!

Literární koutek (úryvek ze Stopařova průvodce galaxií od Douglase Adamse)
„Pozemšťané! Věnujte pozornost tomuto hlášení!“ řekl jakýsi hlas. Bylo to úžasné. Úžasně dokonalý
kvadrofonní zvuk s tak mizivou mírou zkreslení, že i nebojácný muž by zaplakal.
„Hovoří k vám Prostetnik Vogon Jelc z Galaktického úřadu pro plánování hyperprostorové
dopravy,“ pokračoval hlas. „Jak nepochybně víte, plány pro rozvoj okrajových oblastí Galaxie vyžadují
vybudování nové hyperprostorové dálnice, která má vést vaší sluneční soustavou. Vaše planeta je bohužel
jedna z těch, které jsou určeny k demolici. Celá akce bude trvat necelé dvě pozemské minuty. Děkuji
vám.“
Rozhlas umlkl.
Děs nepochopení zachvátil přihlížející Pozemšťany. Hrůza se zvolna sunula shromážděnými davy,
jako by to byly železné piliny na listu papíru, pod nímž se pohybuje magnet. Vtom propukla panika,
zoufalá snaha prchat, jenomže nebylo kam.
Když to Vogoni viděli, zapnuli znovu rozhlas:
„Nemá cenu se tvářit překvapeně. Všechny plány a příkazy k demolici jsou už padesát pozemských
let vyvěšeny na vašem místním plánovacím odboru na Alfě Centauri, takže jste měli spoustu času vznášet
formální protesty. Teď už je pozdě dělat kvůli tomu rozruch.“
Rozhlas opět umlkl, jen ozvěna se nesla krajinou. Obrovité lodi se na nebi zvolna a bez námahy
obrátily. Na spodku každé z nich se objevil otvor, čtverec černé prázdnoty.
Za tu chvíli se někde někomu zřejmě podařilo zmocnit se vysílačky, zaměřit vlnovou délku
a odvysílat vogonským lodím zprávu orodující za planetu. Nikdo neví, co se v ní říkalo, zato všichni
slyšeli odpověď. Rozhlas znovu zlostně naskočil. Hlas zněl tentokrát hodně otráveně.
„Co tím chcete říct, že jste nikdy nebyli na Alfě Centauri? Proboha, lidstvo, vždyť je to jen čtyři
světelné roky! Je mi líto, ale když se neobtěžujete zajímat ani o místní záležitosti, je to vaše chyba.
Energizujte demoliční paprsky!“
Z černých otvorů vytrysklo světlo.
„Taková pitomá apatická planeta,“ dodal hlas, „s tou se přece nebudu párat!“ Rozhlas se vypnul.
Bylo děsivé hrůzyplné ticho.
Ozval se děsivý hrůzyplný zvuk.
Bylo děsivé hrůzyplné ticho.
Vogonská stavební flotila odplula do inkoustové prázdnoty poseté hvězdami.
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