
Arabi - aneb jejich antropologický rozbor :o) 

 

Nedalo mi to a rozhodl jsem se sepsat všechny důležitější poznatky k lokálnímu obyvatelstvu arabského světa, 

ve kterém pracuji již třetím rokem. Jedná se samozřejmě muslimy, bezmezně vyznávající islám, jak taky jinak, 

že? 

V prvé řadě bych rád vytyčil jeden fakt, a to že muslima, ať už je to arab či peršan, nezáleží na tom, začnete 

bytostně nenávidět, až když jste s nimi donuceni pracovat nebo žít, respektive trávit většinu dne. Ti, kteří to na 

vlastní kůži nezažili, nebo si zajeli jen na 12ti denní dovolenou do Egypta a vrací se s pocity, jak byli místní 

obyvatelé přívětiví a milí, obvykle muslimy hájí a odporují nám, kteří jsme to opravdu zažili. 

  

Arab a komunikace 

Až na pár světlých výjimek, jsou zdejší arabové jejich mentalitou podobni těm nejhorším cikánům u nás doma. 

Baví se mezi sebou v kolektivu velice hlučně, nedokáží konverzovat bez emocí. Připomíná mi to pavilon 

papoušků v ZOO. Prakticky vždy využívají gestikulaci. Dost mě překvapilo, že spousta gest jsou jako by národním 

obyčejem. Tedy pevně daná, a pokud se je člověk naučí, dokáže s lokálama komunikovat právě gesty a 

nepotřebuje téměř řeč. Mohu tedy za oknem v interiéru vozu vidět policajta na check pointu ukazujícího nějaká 

gesta a vím, co přesně chce a co říká. Jinými slovy, můžete pozorovat rozhovor několika arabů, který bude vždy 

doprovázen emocemi, resp emočními scénkami, doprovázenými gestikulací rukou. 

Lokálové zde mluví samozřejmě arabsky, nejedná se o čistou arabštinu, nýbrž arabštinu s místním dialektem. 

Vyzkoušel jsem několikrát stejné fráze, které jsem se tu naučil, v Dubaji a pořádně nevěděli, až mi tu větu 

zopakovali malinko jinak. Nicméně co mě někdy baví a někdy až neskutečně dostává, že ani po několika 

měsících, nebo dokonce letech v britské, nebo mezinárodní firmě, se zhruba 90% arabů nedokáže naučit 

anglicky. Odpovídají na všechno OK, přičemž vůbec netuší, co jim člověk říká. Pokusíte se je i učit, mluvíte na ně 

schválně anglicky, jenže hold nepřednášíte Korán, který umí obvykle „velmi dobře“, kdežto naučit se slovo 

Good morining, nebo dokonce How are you?, nadlidský úkol i pro učitele angličtiny za období jednoho 

semestru. 

Co mi už pak moc vtipné nepřijde, že právě kvůli této jazykové bariéře, ne proto, že bychom chtěli, se sami 

učíme arabské fráze a pojmenovat v naší práci co nejvíce výrazů a předmětů, abych vůbec dokázal arabovi 

vysvědlit, co po něm chci, jenže i když to některým povím arabsky, přesně v jejich dialektu, jak mě to tu učí, 

někteří z nich vám ani tak nerozumí. Jednou se mi dokonce stalo, že jsem opakoval jednomu z těch 

stupidnějších cca desektrát jednu větu v arabštině a naschvál malinko měnil výslovnost, aby to chytil i on, 

poslední dvě opakování věty byla úplně stejná, přičemž u posledního jsem zapojil i gesta rukama, na což arab 

řekl „Ahááá“ … a zopakoval naprosto stejnou větu se stejným přízvukem, jako jsem ji desektrát před tím řekl já. 

Už jsem fakt nevěděl co kolikrát dělat, než mi to došlo, oni jsou uplně totálně stupidní a dementní, což 

vysvětlím v následujícím odstavci. 

Telefonní rozhovory jsou taktéž vtipnou vsuvkou denní rutiny, kdy prvních asi půl minuty hovoru probíhá 

vyměňování zdvořilostních frází v překladu: Haló? Jak se máš? Já se mám dobře. Máš se dobře? Dobře? Ty jsi 

dobrej, dobrý? Miláčku. Brácho. Kamaráde. Dobré ráno. Dá li Bůh. Všechno ok? A pak následuje otázka, v kolik 

přijdeš do práce, ptají se po tobě, že už máš 3 hodiny zpoždění… lži, lži, výmysly, výmluvy, lži … a následuje 

znovu pár frází na závěr. Celý tento hovor se nese v neuvěřitelne a nepříjemně hlasitém projevu. V autě se 

třeba nedá s takovým to arabem ani vydržet, když telefonuje. Někdy mi to připomíná překřikování na tržišti. Co 

je velmi komické, kdy oni používají telefon při hovoru tak, že pokud mluví, telefon drží před ůsty a řvou do 



mikrofonu, přičemž sluchátko na uchu samozřejmě položené nemají. Až domluví, telefon si přiloží k uchu a 

poslouchají, pokud chtějí znovu pokračovat ve vyřvávání, dají si telefon opět před pusu. 

 

Demence arabů 

Jednou mi přítel z USA pověděl, abych se někdy pokusil pozorovat obličeje dětí, ale i dospělých lidí, přičemž prý 

málo kdy zahlednete vzdělaný obličej. Pokusil jsem se a je tomu skutečně tak, až jsem se musel začít smát. 

Retardace číší téměř z každého muslima. Samozřejmě to je dáno křéžení sourozenecké krve. Zkuste se i vy 

porozhlédnout kolem sebe, až potkáte muslimy. 

Jeden brit se zabýval podobným studiem demence, jako já nyní, ptal se jednou araba: „Víš kudy jet do Al Kutu 

k tomu a tomu bodu? Byli jsme tam několikrát během roka, co tu pracuješ, vzpomínáš si?“ Pojedeš první. A 

arab s otevřenými ústy a nepřítomným pohledem poví: „Maku maku“ To znamená není, respektive negace. Brit 

se ho ptá, samozřejmě prostřednictvím tlumočníka: „A pamatuješ si dobře všechny súry z Koránu, uměl bys je 

nazpaměť?“ Arab odpoví: „Ano, to bych asi dokupy dal.“ Brit na to: „A jak si do prdele nemůžeš pamatovat 

blbou cestu, na který jsi jel už asi osmnáctkrát, když si dokážeš nazpaměť zapamatovat Korán?“ 

Já mám několik dalších poznatků ze zkoumání, možná napíši magisterskou práci na téma arabi a realita. Mám 

v týmu jednoho řidiče – araba, který je, už jsem to několikrát lidem povídal, nejdebilnější člověk, kterého jsem 

kdy v životě potkal. Angličtina po půl roce nula, mluvím na něj arabsky, kouká někam do nekonečna, 

nepřítomný výraz, otevřená pusa. Dokonce když mu ukážu, aby odbočil doprava, dám gestikulační pokyn, trvá 

to několik vteřin, než se otočí na mě, s otevřenou pusou se na mě podívá a otázkou „ueeeh?“ se zeptá, co po 

něm chci vlastně, já mu ukážu rukou směr odbočení, on kývne hlavou a odbočí. Dnes ráno jsem udělal další test 

idiocie, kdy mi stál opřený o zadní nárazník vozidla, já sedim uvnitř a zatroubím na něj, aby si šel už sednout za 

volant, že budem vyjíždět. Po zatroubení, kdy klaxon se musí nacházet asi tak půl metru nebo blíž za jeho zády, 

mu to trvalo přesně 2,5s, než se otočil, rozhlédnul se kolem sebe a pak udělal takový ten chápavý výraz … 

aháááá … asi mám jít dovnitř, otevřel dveře a zeptá se, co je? A já na to, no přeci začínáme, je čas. Nedošlo mu 

to, protože to tak dělá JEN půl roku každý den.  

Nejhorší na tom všem je, že tyhle lidi musíte hlídat jako malé děti, nikdy je nesmíte nikam pustit samotné, 

nedokážete jim svěřit úkol, aby něco nepodělali. 

 

Mastnou naftou umývat čelní sklo vozidla, to je prý nejlepší možný způsob čištění. 



Náboženství 

Lehce jsem se v mé studii věnoval i islámu, respektive pochopení jeho dodržování. Nemám Korán nějak 

nastudovaný, ale jsem si vědom, že jeho vyznavači například nesmí používat sprostá slova, nesmí pít alkohol, 

mít sex s cizí nebo dokonce svobodnou ženou, musí se pravidelně modlit, ctít půst při Ramadánu atd. Když to 

vezmu od začátku.  

Samozřejmě, jak to bývá v každém jazyce, i já jsem se naučil arabsky sprostá slova, někdy se to super hodí, když 

si o nás bílých povídají, nebo když poldové něco chtějí, to byste se divili, kolik a jak často mluví sprostě. Když to 

pak před těmi lidmi řeknete vy, upozorní vás, abyste to už nikdy neříkali, jinak by vám mohl někdo ublížit. 

V jejich výrazech tváře to vyzní smrtelně vážně. Několikrát jsem už viděl naznačení uříznutí hlavy za nadávku. 

Takže vy nesmíte, oni ano. Vy nevyznáváte Islám, tedy řídit se jím nemusíte, oni ano, přesto ho v tomto ohledu 

nedodržují. Pojďme k alkoholu… zrovna dva dny zpět jsme tu museli vyhodit dva araby, co se před noční 

směnou totálně zduněli lacinou whiskey. Slunce už je zapadlé, takže je už Allah na pokoji neviděl, to byla 

výmluva. Jeden z řidičů si dokonce občas postěžuje, že včera neměl žádnou whiskey ani vodku, že došla. Ale 

pokud vám policie prohledá auto na check pointu jako bílému, nalezne alkohol, jste ve velikém trablu.  

Na sex se tu nedávno ptal arabského kolektivu jeden kolega. Když to hodně stručně shrnu, tak 30% arabů jsou 

gayové a 70% z nich jsou bisexuálové. Fakt je ten, že můžou mít sex až po svatbě se svou ženou, jenže svatba 

znamená peníze, které arab s oběma levýma rukama moc za život nevydělá, takže má samozřejmě kamaráda, 

bratra, bratrance, který má problém stejný a mohou si tak vypomoci a natrénovat se, než k té svatbě konečně 

jednou nebo několikrát dojde. Dále je samozřejmě zakázáno mít sex se svobodnou ženou, protože by nebyla 

poté panna, až si bude někoho brát. No, ehm, tam se prý praktikuje anál. Ale lokálové říkají, že když nemohou 

svobodné, chodí za těmi vdanými, to Korán nezakazuje, jen jsou ty vdané hold cizí, jejich manžel měl tu smůlu, 

že jako jeden z mála chodí do práce, aby nakrmil 80ti členné širší příbuzenstvo, které celé dny posedává před 

domem a haštěří se jako papušci, protože je jediný, kdo z nich pracuje. Fungují tu prý ve větších městech i 

děvky a jako by bordely. Nedejbože by na to někdo přišel, našli by další ženu s uřezanou hlavou. 

Modlení – osobně jsem tu viděl tak dva tři, kteří se pravidelně modlí, ostatní svůj den promrhají jen 

povalováním se, spánkem a agresivní komunikací. Nejvíc mě dostane, když arab přijde do práce 10 min před 

začátkem pracovní doby, přičemž minimálně 20 min mu zabere příprava, tedy je 10 min ve skluzu, ten arab si 

rozprostře kobereček a jde se ještě 5 minut modlit, takže je v tu ránu 15 min ve skluzu. Vám nezbývá, než nad 

tím mávnout rukou a nechat to tak být. 

Ramadán, tj svátek, když to zkrátím, kdy si musí každý věřící arab, tedy asi 99,999998%, vyzkoušet po dobu 

jednoho měsíce, jak si vytrpí ti nejchudší z nich, tedy když nemají co pít a jíst, no a to musí trpět denně od 

úsvitu do soumraku. Od začátku to tak 10% arabů vzdá hned první den, nebo to záměrně ani zkoušet nehodlá. 

Poté vidte den co den narůstající počet arabů, kteří najendou chodí do jídelny, pijí, mluví sprostě atd. Na konci 

měsíce zbydou jen ti nejortodoxnější z nich. 

Karbala – jde o šítský svátek, kdy si převážně iráčtí arabobé připomínají smrt a utrpení Husseina, který byl 

zavražděn v bitvě i se svým synem zhruba před 14ti stoletími. Cílem oslav je pochod, a to odkudkoliv, přímo do 

města Karbala, kde se bitva odehrála, tam demonstrativně chodit ulicemi s ostatními, nosit vlajky a prapory, ti 

odvážní, je jich málo, se uberou k sebemrskačství, tedy posekat si řádně hlavu nebo záda mačetou či nožem 

(můžete nalézt na youtube) a nesmím zapomenout na naříkání a oplakávání Husseina v mešitách a prakticky 

kdekoliv. Přijde mi to až směšné, když se někdo modlí k mrtvým, tedy je oplakává, protože padli v bitvě před 

14ti stoletími. Tyto dny v televizi neuvidíte nic jiného, než hlásání duchovního, které agresí a intonancí proslov 

připomíná Hitlera z Norinberku. Tento duchovní vypráví onen příběh nespravedlnosti, při kterém Hussein a jeho 

syn padli, tedy byla jim odřezaná hlava od těla. Na záběrech v televizi vidíte tisícovky věřících muslimů, kteří 

sedí a regulerně uměle pláčí, roní slzy. Podíváte se na ty vaše ovce u vás v práci, kteří tento pořad v televizi 



sledují a i oni pláčí a hlasitě naříkají, jak je to zlé. Bohužel si nesmíte dovolit jim kanál přepnout, ztlumit nebo 

televizi dokonce vypnout, jednalo by se o zneuctění onoho svátku. 

Onehdy tu jeden pán tvrostva, tedy občan Velké Británie, strhnul vlajku Karbaly z jeho vozidla, kterou mu tam 

místní řidič umístil, poté onu vlajku hodil do kaluže plné bláta a hned byl zlinčován. 

 

Životní styl a pracovitost 

Pro araba je nejdůležitější činností žádnou činnost nevyvíjet. Dopoledne se probudí, zjistí, že po 13h spánku je 

unaven, že si musí ještě lehnout, takže spí do oběda, kdy si jde nacpat už tak nechutnou vanu jídlem, které mu 

žena navařila. Poté si sedne před dům a kouká, sedí, škrábe se na koulích a zadku, telefonuje, to dělají rádi, 

poté si pustí telenovelu Sultana (něco jako ty jihoamerické novely na 600 dílů, kde probíhá především vraždění 

a msta) a je čas se znova nacpat, ošukat manželku, kamráda nebo sousedku a jít spát. 

Člověku je až do pláče, jak si už tak zdevastovanou zemi dál ničí odpadem. Ono před pár desítkami lety měli jen 

hliněné chýše, kozy, ovce a velbloudy. Posléze pár lidí auto, začel první import potravin a produktů ze zahraničí 

a dneska tu máme ukrutný mrdník všude, kam oko dohlédne. Samozřejmě doma si udrží čistotu, takže prázdné 

petlahve, igelitky, mrtvá zvířata, nedojedená strava, výkaly atd, to všechno můžete najít u vchodu do domu, 

pod okny, u silnic. Jako bych otevřel popelářské auto a nechal sypat všechen ten mrdník kolem silnic a cest. 

Nebo krásným příkladem je cisterna, vyvážející lidské výkaly z nějakého domu či základny, jejíž řidič dostává 

pravidelně zaplaceno za odvoz této močuvky na určené místo, jenže to by nic nevydělal, pokud by musel 

zaplatit za naftu, kterou projede za cestu, poté musí zaplatit na onom místě za vylití těch chcanek a hoven, 

takže co se nejčastěji děje, že vyjede za roh, rozhlédne se, otevře výpust a rozjede se, pustí to prostě a 

jednoduše na cestu ve vesnici nebo hned za ní. Sám jsem byl několikrát svědkem. Na tomto mrdníku se 

samozřejmě pasou kozy, ovce, krávy, které jsou jediným možným zdrojem masa pro muslima, prase, které žije 

v chlívku a baští zbytky z kuchyně, je pro ně samozřejmě nečisté, stejně tak jako pes, který si lehne na zem do 

hlíny. Kráva, nebo ovce, živící se smetištěm, lidskými výkaly a pijící lidské chcanky zamíchané do téměř otrávené 

vody od pet lahví, je samozřejmě v pořádku. 



 

Příklad onoho zátiší za domem 

 

 

Pramenitá voda v řece v Kábulu 



Několikrát jsem udělal dokonce test. Po dopití vody nebo dojedení tyčinky, jsem obal volně pohodil před lokály. 

Z 90% jsem se setkal s výčitkami a ostrými pohledy, že nesmím jen tak někde něco pohodit a špinit tak zemi. 

Ehm, že by kázali vodu a pili víno? :o) Během pár minut uvidíte onoho araba udělat to samé. 

V Iráku i Afghanistánu vídám zajímavý fakt, a to že člověk nemá finance, aby koupil dětem normální jídlo, nebo 

je posílal do školy, má hliněnou chýši, na ní ale satelit, aby si mohl pouštět vyplachování mozků nějakým 

islámským přednášejícím, anebo se dívat na porno kanály. Vedle této hliněné chýše bude samozřejmě auto, 

v mnohých případech pořízeno z nějaké levé, takže auto, za které bychom si v ČR pořídili byt. A tento muslim 

bude mít k tomu všemu nejnovější dotykový mobilní telefon, ke kterému se dostanu hned v zápětí. 

Jeden kolega tu studoval obsah lokálních telefonů a srovnával to s obsahem našich telefonů. Dělal vlasntě 

takový průzkum a anketu. Prakticky v každém arabovo telefoně najedete pouze přednášení koránu, náboženské 

písně, a poté z internetu stažené útoky teroristů na koaliční jednotky, řezání hlav, popravy, zlo, smrt, vraždy. 

Nenajdete tam velmi často rodiny, ojediněle mají fotky dětí, nidky fotky ženy, prý proto, že by kamrád, bratr, 

bratranec či kolega v práci mohli vidět její oči a houpnul by jim z toho a chtěl by jí potajnu navštívit. Takže mi 

začíná docházet fakt ten význam burek a černých hábitů pro všechny ženy v islámském světě. 

Pobavme se chvíli o pracovitosti arabů. Hodněkrát si s klienty děláme srandu, že když přijedeme na kteroukoliv 

stavbu, kde je změstnaných třeba 500 arabů, zhruba 470 bude posedávat, postávat, šťourat se na zadku, 

v nose, telefonovat, povídat si, debatovat, pít, jíst a těch zbylých 30 bude předvádět, že pracují, protože si jediní 

všimli, že se na ně díváte. Z tohoto důvodu se do takovéhle země musí rekrutovat číňané, korejci a indové, aby 

tu dřeli místo arabů, kteří jinak nemají do čeho píchnout, tedy sedí doma a nemají ani kačku, tedy co k žrádlu. 

Vláda za ně bohužel válčí a znomožňuje vydávání víz cizím občanům, jak to jen jde, aby si zahraniční firmy 

musely zaměstnat tisíc arabů, kteří práci plánovanou na den, udělali za měsíc. Co je ale praktické, vyprávěl 

jeden konstrukční inženýr, že se pokusili o změnu systému pracovního nasazení a arabům slíbili, že pokud položí 

za den tolik a tolik metrů kabelu, mohou jít hned poté domů, je to jen na nich, kdy skončí. Práce prý byla dle 

plánu toho dne hotová ještě před obědem. Motivace je věc. Prostě řekněte arabovi, že se může jít válet a 

nemusí nic dělat, až dokončí tohle a on se pro to přetrhne. 

Za zmínění stojí i holý fakt, že je prakticky sci-fi potkat araba, který by nebyl obézní, neměl vysoký anebo 

naopak nízký krevní tlak a v 35 letech nevypadal na 56. 



 

Hliněný, tzv hovnový dům, kde můžete vidět hned dva satelity 

Doprava 

Jak už jsem zde vzpomínal, snad každý arab musí mít auto, pokud na něj nemá, minimálně motorku. Benzín tu 

je poměrně hodně levný. Cca 10 Kč litr, takže se drandí super, když je průměrná výplata v přepočtu na koruny 

kolem 12.000 Kč, naši řidiči berou asi 27.000 Kč. Někde jsem četl studii, že je tu snad největší úmrtnost a počet 

zranění a vůbec dopravních nehod na světě. Nedivím se, kolikrát potkávám 8 letého kluka, kdy sedí na klíně 

tátovi, nebo táta sedí na místě spolujezdce a kluk se učí řídit. Arabi vůbec nedbají ohledu, výjimkou je používání 

zrcátek a dávání přednosti, prostě nejprve do křižovatky nebo do pruhu vjedou, pak slyší troubení, a pokud to 

vyšlo, nestřetli se s nikým a pokračují v jízdě. Například při předjíždění tu je „pravidlem“ zatroubit na 

předjížděné auto, aby ho tím upozornili, že je předjížděn a nemá udělat myšku a odřít vám tak celý bok. 

Tyto myšky tu jsou národním sportem. Arab velmi nerad přejede pěticentimetrový kamínek nebo dokonce 

centimetr hlubokou díru, vždy se všechno snaží objet, opět bez použití zrcátek a ohleduplnosti. Vždy se musím 

od srdce smát, když mi řidič odbočí před zpomalovacím retardérem do příkopa, objede to příkopem za cenu 

pohybů vozidla, jako bychom jeli na rozbouřeném moři, ale objel tak zpomalovací retardér, který by udělal drc 

drc. Vůbec mu nedochází, že si v příkopě udělá třeba kolo, vjede do hlubokého bahna, probadne se atd. 

Auta jsou tu mnohdy v dost žalostném stavu, chybí světla, pomačkané plechy, popraskaná okna, někdy okna 

úplně chybí. Ale i tak si taťka arab veze svou 16ti člennou rodinu ve svém obouchaném Hyndai. 

Málo který arab používá světla na vozidle. Můžete častokrát v noci potkat neosvětlené auto v protisměru, nebo 

takové dojedete. Důvodem bývá často nefunkčnost, ale především úspora baterie, což si úspěšně lokálové hájí. 

Nedochází jim, že jsou auta vybavená alternátory. 



Dálková světla se používají naopak velmi často, ale to jen na upozornění protijedoucího, že jedete proti němu. 

Jak to celé funguje… představte si, že jedete po silnici v totální tmě, bez veřejného osvětlení, například za 

mokra, proti vám jede arab v jiném voze, neosvětlen, nebo nedostatečně, spustí na vás dálková světla, abyste o 

něm jako věděli a nenabourali nebo neodbočili těsně před ním, jak to často arabové dělají, takže vy ty dálkové 

musíte pustit taky, abyste něco vůbec viděli. Oba oslepeni dálkovými světli se následně míjíte a pokračujete 

v jízdě. A takto pokračuje třeba 200 km. 

Nemohu zapomenout na chodce, kteří mnohdy provoz neřeší, vběhnou do cesty, přejdou silnici nebo na jejím 

kraji posedávají, čekajíc na kohokoliv, kdo pojede kolem, aby je na stopa vzal do dalšího města, ale je jim úplně 

jedno, že po silnici jedete vy rychlostí 80 km a můžete je ihned díky jejich neopatrnosti srazit. Velmi často se mi 

stává, že máte na nějaké základně nebo v prostoru silnici pro motorová vozidla a po obou stranách chodníky 

pro chodce, které jsou dokonce vybaveny zábradlím, aby nedošlo ke střetu, toto zábradlí sem konstruktér 

umístil záměrně, uvědomujíc si stupidnost arabů, ale ejhle, oni jdou prostředkem té silnice, neobtěžují se ani 

uhnout, musíte počkat, než se uráčí. 

Další věc, kterou arab prostě nepochopí je, že když je někde kolona ve dvou pruzích, která jakž takž jede, on ji 

nezmění tím, že vyrobí šestej až osmej jízdní pruh, kdy to nakonec vypadá jak totální vrakoviště nebo odtahové 

parkoviště aut a nikdo se nikam nehne, jen se troubí a huláká. 

Arabové taktéž nerespektují jakékoliv předpisy, nařízení a značky, či dokonce světelné signály. Na křižovatce to 

funguje stylem právo silnějšího. Velmi častým problémem je jízda v protisměru, například i na dálnici, kdy si 

nějaký stupidní arab krátí cestu ke svému domovu, protože odbočka je o 300 m blíže, než kdyby jel ve 

správném směru. K jízdě v protisměru se vztahuje i další jeden nešvar, který se hojně u arabů vyskytuje, a to 

kvůli odbočování vlevo, si vždy arab najede už několik set metrů před odbočkou do protisměru, mnohdy jede až 

pangejtem, aby posléze odbočil. 

Informace, která jen znovu dokládá stupiditu onoho národa, že pokud dělníci vybudují novou silnici, ne že by 

byla rovná a bez děr od samého začátku, ale proti ostatním v okolí se jedná pořád o luxus, tuto silnici okamžitě 

z obou stran zavřou návozem hlíny, aby na ní nikdo nemohl jezdit a tato navozenina zde bývá i několik týdnů, 

tedy dokud jí někdo nerozjezdí a nezačne se po silnici jezdit. Stavitel tak brání řidičům novou silnici používat, 

tedy poničit. To se samozřejmě nikdy nepovede, jelikož už od samého začátku, už u samé pokládky nového 

povrchu můžete vidět, jak se snaží osobáky, autobusy, ale i kamiony různě z vybudované objížďky sjet, překonat 

zátarasy, kanály, příkopy a návozy hlíny, aby se dostali na zbrusu nový povrch, který ještě o 100 m dál válcují a 

tím do něj okamžitě vyjezdili koleje. Tak mi přijde, že ta první věc s blokováním silnice až tak hloupá není. 

Na samostatný odstavec je i fakt, že snad jen arab dokáže naprosto chladnokrevně předjíždět do horizontu 

nebo v zatáčce kamion ve 100 km rychlosti, aniž by viděl, co se proti němu vyřítí. Do křižovatky najíždět zásadně 

bez rozhlídnutí se a napojení na hlavní silnici zásadně s omezením nebo ohrozením ostatních účastníků. 



 

V takovém to stavu vozidla jezdí arabové kamionovou dopravu 

 

Jeden z arabů, který si myslí, že to ulehčí ostatním řidičům, když se v té megazácpě protáhne protisměrem zpět 

na začátek a někudy přes příkopy zácpu objede. 



 

Bezstarostnost 

Lokálové jsou známi tím, že na jakýkoliv problém nebo průser odpoví „máku miškile“, tj není problém. Zbourají 

vám auto za 5 milionů korun, odpověď zní máku miškile. Ztratí pušku, řeknou máku miškile. Prostě můžete 

vidět naprostou bezstarostnost a žití v přítomnosti. Kolega vždy vypráví, aby taky ne, když to jsou jen prázdné 

skořápky, které se modlí k mrtvým a dokáží za ně desítky minut plakat, telefony mají plné smrti a násilí, ráno se 

probudí a jsou unavení, co jim vyloženě neřeknete, neudělají, když udělají, udělají špatně a odpoví máku 

miškile. 

 

Armáda a Policie 

Tlusté, šikanované dítě, školák páté čtvrté třídy, který dostane funkci a moc nad ostatními, tak by se asi dal 

definovat příslušník ozbrojených složek arabské země. 

Jak jsem již psal výše, arabové jsou totálně netahavej národ, přičemž u policie nebo armády to přímo svádí 

k lenivosti a kopání se do zadku. K tomu připočtěte tu bezstarostnost a zlozvyky a máme na světě místního 

poldu nebo vojáka. Za vše uvedu jediný příklad naprosté demence místních složek. Jak každý na světě ví, střední 

východ, ale nejen ten, teď se konkrétně bavím o Iráku nebo Sýrii, ohrožují teroristé, kteří jsou samozřejmě 

muslimové, islamisté, jinými slovy arabové. Představte si checkpoint postavený na silnici za účelem kontroly 

vozidel a podezřelých osob, kterým projíždíte taktéž, vy jste všichni bílí. Zahlédnete policajta bez zájmu, 

sedícího na zemi nebo v podřepu, zbraň pohozenou kus od něj, vyvalený pupek, pořvávající něco na ostatní 

kolegy, ukazující gesta na všechna vozidla, včetně vozidel s teroristy a ukrytými náložemi, že můžou pokračovat 

v projetí, když tu náhle zahlédne vás, bílé … a šup! Jde se na to! Pořádně zkontrolovat, projet auto, doklady, 

pokud možno, za cokoliv i neoprávněně zavřít, to jsou naši nepřátelé. Druhá, naprosto nepochopitelná věc, 

svědčící o arabské demenci, je fakt, že ačkoliv se policisté a vojáci stávají každodenním terčem teroristů, kteří si 

na ně střílí na checkpointech jako na holuby, například přijedou ve vozidle, zastaví u policajtů, z okénka vytasí 

pistoli nebo pušku a popraví je, posléze i ty, co místo práce pospávají uvnitř ve stanici. Ačkoliv si toho jsou 

místní poldové vědomi, pořád budou pospávat, posedávat, na všechno srát a prudit jenom bílé a díky jejich 

tupé bezstarostnosti se nechají klidně zabít. Ostatně na nedávno zveřejněných videích, kde jsou běženci 

popravováni Islámským státem, nemají ani svázané ruce, prostě si ji jen nechají máznout do hlavy a ani 

neprotestují – ovečky. 

S čím se často setkávám, je dávání najevo absolutní nadřazenosti, kdy bez jakéhokoliv podložení zákonem vás 

policista zadrží, nebo vám něco ukradne a jen řekne, že to tak bude a vy nemůžete vůbec nic! 

 

Lhaní a podvádění 

Jejich asi největším životním uměním je lhát a podvádět. Je mi kolikrát až do smíchu, když se káži řidiči, že se 

vysral na pořádnou prohlídku vozidla před jízdou, že nezkontroloval pořádně motorový prostor, nezkusil tlak 

v pneumatikách atd, normál jste se na něj z dvou metrů dívali a kontrolovali jeho činnost. On se bude bránit, 

agresivně vyřvávat a nakonec se urazí, že jste ho nařkli, že on to všechno udělal. Dokonce, i když bych mu 

ukázal videozáznam, dokazující, že se na to vysral, bude mi chtít asi dva dny uřezávat hlavu, než ho to přejde. 

Lokálové mají rádi peníze, hodně peněz, kdykoliv je to možné, podvedou vás. Pošlete je do města něco pravit, 

zaplatit, pořídit, prakticky 90% z nich si na tom celkem slušně přihodí, aby vás ojebali. Posledním příkladem je 

kupování kreditu do telefonu, máme tu obchod, ve kterém kredit prodávají, jeden den vám to prodavač nechá 

za stanovenou částku, tedy tu, která je uvedena na kupónu, druhý den si řekne o 20% víc, jako přirážku. Že prý 



musí také něco vydělat. Vy mu odpovíte: „Včera jsem tu byl a kupoval jsem to samé a přirážka nebyla“. 

Samozřejmě odpoví, že si to nepamatuje a není to možné. Ale že cena je místo 10.000 iráckých dinárů, které 

jsou uvedeny na kupónu, 12.000 dinárů. Řeknete mu, že už dealer to dostává od telefonní společnosti třeba jen 

za 8.000 a vy od něj berete za 9.000, tak proč nás musí tolik ojebat… No, prostě co příležitost, to někoho 

okradou a ojebou. 

 

Motorika a gramotnost 

Já za sebe přirovnávám muslima jako dítě třetí třídy základní školy, které je uvězněno v dospělém těle. Veškeré 

prvky chování a motoriky tomu nasvědčují. 

Totální neschopnost se cokoliv naučit motoricky správně, je velmi častým jevem zdejšího obyvatelstva. 

Potřebujete několik týdnů, měsíců a let, něž pár z nich naučíte to, co doma učíte tříleté děti. Mnohdy to raději 

vzdáte, než trápit sám sebe.  

Často se velmi upřímně zasměju, když vidím ty tlusté trosky, kterým je 35-38 let, vypadající na 50 a víc, obalené 

sádlem, kráčící ulicí jako s prominutím mentálně postižený člověk. 

Co se týče gramotnosti, není to obvykle taky moc slavné. Vysoké procento lidí neumí číst ani psát. Jediné, co se 

kdy mohli naučit, je recitovat z Koránu, respektive opakovat, co jim kdo nalil do hlavy. Často jezdíváme městy 

před osmou hodinou ranní. Vídám školáky, kteří míří na vyučování, ale také dost dětí vídám na polích, pasoucí 

dobytek anebo hrající fotbal. Ti, co šli na vyučování, jsou i tak na oběd dávno doma, což koresponduje s výše 

uváděnou lenností místního obyvatelstva. 

 

Arab vs klimatizace a ledová voda 

Toto téma si zaslouží ač krátkou, tak rozhodně vlastní kapitolu. Jedním z největších projevů demence a 

retardace je bezpochyb užívání kimatizace a pití ledové vody. Dám prostý příklad. Padesát stupňů ve stínu, 

k šedesátce na slunci, arab se posadí do auta a ihned po nastartování pustí klimatizaci na plný pecky, teplotu 

nastaví na absolutní minimum a průduchy namíří na jeho obličej. Já si to vysvětluji jedině tím, že potřebuje 

uchladit mozek, stejně jako to potřebuje výkonný počítač nebo motor. Arabi mají v hlavě opici, která tluče o 

sebe činely a zřejmě pokud není dostatečně chlazená, tluče velmi pomalu. Ano, ano, zastavím vás ale, jistě jste 

chtěli argumentovat, že přeci díky obrovskému teplotnímu skoku z nějakých 18 stupňů v autě na sluníčko, kde 

je 60, způsobí prakticky ihned onemocnění nějakou chřipkou či angínou. A ano, to sedí. Všichni stále 

popotahují, smrkají, kýchají, chrchlají, ale i když jim denně budete vysvětlovat, že to je klimatizací, neuvěří vám. 

Prakticky to samé platí u studené vody, respektive ledové. Arab vám nikdy nevypije pokojově nebo příjemně 

studenou vodu, když je venku takový pařák. Kdyby mohl pít dusík, udělá to. Největší absurditou celého faktu je, 

že kolikrát většina těch arabů nemá klimatizaci ani lednici doma, ale poté v práci, nebo kde se k tomu dostane, 

bude nepříčetný, nemá-li klimu nebo ledovou vodu k dostání. 

 

Hygiena 

Arabi vám často budou mluvit o čistotě a hygieně. Uvedu věci na pravou míru, močit umí jen v dřepu nebo 

v kleče, kadit uplně to samé, přičemž místo hajzlpapíru si berou pitnou vodu v lahvi a levou rukou si hovno 

stírají ze zadku a oplachují vodou z lahve. To mě vždy irituje, když si lokál vezme dvě lahve pitné vody, kterou 

musíme na pití kupovat, kolikrát ji je nedostatek, ale on si tím musí opláchnout prdel. Dále jim nechutně smrdí 



nohy, mají zkažené zuby, celkově někteří smrdí jako bezdomovci. Oblečení nosí i několik měsíců stejné bez 

výměny, nehledě na teploty nad 50 stupňů a pocení se. Budou vám ale kázat o čistotě a co všechno se nesmí a 

může v jejich zemi, abyste je právě kvůli hygieně neurazili. 

 

 

Typický arabský záchod 

 

Typický venkovní arabský áchod. Můžete si povšimnout hoven a lahví. 



Stravování 

Nejsem nijak noblesně vychován, ale u jídla mám rád takovou tu rozumnou zdvořilost a klid anebo klidnou 

konverzaci. Jedli jste někdy v jedné místnosti s arabem? Nebo museli jste být jejich jídlu přítomni? To vás lituji, 

stejně jako vy mě. Jejich stravování doprovází hlasité nechutné mlaskání, prdění a papouščí hařteření, přičemž 

jedí nejraději na špinavé zemi špinavýma rukama. Ano, přesně těmi, kterými si před chvílí utírali hovno od 

zadku a oplachovali jeji vodou z lahve. 

Co mě mnohokrát rozesmálo, když mohli naši lokálové jíst v našich západních jídelnách, tedy naše západní jídlo. 

Párkrát jsem se ptal, zda jim chutná, že hovězí steak s grilovanou zeleninou asi nikdy neochutnali, nebo nějakou 

indickou specialitu či lazagne. Odpověď naprosto identická: „jíme to jen proto, že máme hlad, ajinak bychom si 

určitě dali to naše jídlo, to je lepší, než tyhle sračky“. Jejich jídlo je rýže s něčím zamíchaným, co nevím co je, 

vařené brambory nebo fazole, taková jako by omáčka, říkají tomu Irácká polévka, lokální chléb a pokud dá 

Allah, mají kousek smradlavé ovce. To vše zajídají takovou zeleninou, připomínající petržel. 

Jednou z místních specialit je cosi, co se vyleje z hrnce na špinavý stůl nebo zasranou zem a všichni, kteří jsou 

k hostině pozvání, jedí toto „cosi“ špinavýma rukama za pomocí chleba. 

Co téměř nepochopíte je fakt, že oni zabijí ovci, rozporcují, pověsí kusy masa do průvanu, přičemž je venku 

třeba 50 stuňů celsia, toto maso tam visí den, dva, tři, pět, postupně si jej lokálové odkoupí a snědí, ale zdraví 

mají ok. 

Naprosto nejvíce mě irituje, když si arab přinese oříšky k vám do auta a začne je požírat!!! Na to vám kolikrát 

nestačí ani mpš přehrávač a sluchátka do uší. 

Nelze nezmínit muslimský čas, který se skládá ze sáčku černého čaje, 0,5 dcl vody a 1 dcl cukru!!! 

 



Ukázkový oběd arabů 

 

Na pochoutkách pasoucí se ovečky. Prase a pes jsou zvíře nečisté! 

 

Maso uzeniny 



Arab a rodina 

Nejsilnější pouto araba je bezpochyb poto rodinné. Rodinu rád velikou, početnou. Jako zvíře v divočině, i arab 

tuší, že se ne každé z dětí dožije dospělosti, pořídí si jich raději rovnou několikanásobek. Důvodem vysoké 

úmrtnosti dětí je nezájem o jejich zdravotní stav a nedostatek péče. 

Klasickou otázkou araba, kterou slýchám velmi často: „Máš dítě? … aha, syna … a proč jen jednoho? … to já 

mám 8 dětí a ještě bychom chtěli chlapečka… proč vy v Evropě a na západě máte jen jedno nebo dvě děti, vždyť 

je to hezké?“ Moje universální odpověď, na kterou neumí NIKDY odpovědět bývá asi takto formulovaná: „Mám 

jedno dítě proto, jelikož jsem si jist, že mu dopřeju to nejlepší jídlo, vzdělání, lásku, koníčky a zájmy a nehodlám 

si dělat další díte, dokud si nebudu jist, že to samé budu moci dopřát i jemu, což už i v západním světě může být 

značně obtížné.“ A dále se araba začnu ptát: „Pověz, když máš 8 dětí … kolik z nich chodí do školy? Kolik z nich, 

pokud do školy chodily, vystudovalo alespoň základní školu? Řekni mi, kdo z nich pujde na jakou školu, jaké 

bude jejich budoucí povolání? Co děti dělají celý den, krom běhání bosých v písku, protože nemáš na boty pro 

všechny. Kolik z nich má víc než jedno oblečení? Čím je živíš, jedí něco jiného než jen chleba a ty vaše hnusné 

omáčky? Dáváš jim dostatek nutričních hodnot ve stravě? Jaké koníčky má které dítě? Platíš jim hodiny klavíru, 

chodí na atletiku nebo jezdit na koních? Kolik z nich sežene v budoucnu práci?“ Arab se obvykle na mé otázky 

urazí a týden se mnou naštěstí nemluví. 

S čím jsem se několikrát setkal a snažil se od místních získat informace, proč tomu tak je, že chlap, který má 

práci, ve které vydělá sotva na jídlo pro něj a manželku, si udělá 8 fracků a hodlá s tím pokračovat. Děti mají 

maximálně jeden druh oblečení, jedny pantofle, denně jedí jen chleba a pijí vodu z potoka. Jeden tento 

konkrétní arab má jedinou místnost 4x4 metry, záchod a v celém bytě nemá přípojku vody ani elektřinu, ale 

sedmé dítě na cestě. 

Několikrát jsme s kolegy a muslimy zabrousili na téma časné vdávání a porodnost, kdy jsou vdávány opravdu 

mladé ženy. Důvodem je, aby stihla za svůj život porodit co nejvíce dětí a ti se mohli eventuelně stát bojovníky 

a zamořit svět a díky tomu mohli šířit islám. Například v Iráku je povolené manželství žen a tedy i sex od 12 let. 

Samozřejmě jsme si hned rýpli, že prorok Mohammed musel být pedofil, jelikož dle pramenů měl styk s 9 letou 

dívkou. 

Nenávist 

Od místních úřadů, respektive jejich zástupců, jako především policie, můžete sledovat obrovskou zálibu 

v házení klacků pod nohy všem bílým. Dělají vše pro to, aby vám nevydali víza, nebo aby to trvalo co nejdéle, 

posléze se vás snaží při jakékoliv příležitosti zastavit, kontrolovat a nejlépe zavřít a postavit před soud i za 

neoprávněnou věc, kterou si prosadí, že oprávněná je. Otevřeně se obyvatelstvo hlásí k nenávisti anglicky 

mluvícím zemím. Nejvíce asi nenávidí brity, zřejmě proto se k nim tolik stěhují a páchají jim škody na jejich 

vlastní půdě :o). 

Pokud si přečte tento článek pravdy nějaký muslim, bude chtít mě, jako autora veřejně podřezat, natočit a 

rozeslat všem ostatním, kteří to budou nosit v mobilu a pouštět si to jako důkaz, že bojovali se zlem a pomstili 

Islám. 

Na závěr si neodpustím větu: „A tohle všechno si s otevřenou náručí zveme do Evropy a západního světa!“ 

Samozřejmě obvykle jako silnou voličskou základnu pro levičácké strany!!! 


