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Krále jsme sice nepopravili, protoÏe jsme ho ani
nemûli, zato máme opût prezidenta. Václav II. nahradil
svého soka Václava I. Prezidentská zástava opût
zavlála. Následovala v‰elidová veselice, nebo-li pohoda.
Pokud by do‰lo k v‰elidovému hlasování, zfiejmû by to
dopadlo stejnû. PrÛzkumy vefiejného mínûní favorizovaly
Klause 2:1. Nepatfiím k tûm, ktefií by Václava Klause
obdivovali. Dokonce jsem byl jedním z tûch, ktefií ho
kritizovali i na zaãátku, kdyÏ pfii‰el do politiky. A kdyÏ
mûl svÛj památn˘ projev na Torontské univerzitû,
nepovstal jsem a netleskal. Pfiiznám se, Ïe jsem ani
netleskal, kdyÏ Václav Havel vystoupil v kanadském
parlamentu a hovofiil o „humanitárním bombardování“.
Dospûl jsem tedy po volbách k závûru, Ïe nejvût‰ím
kladem asi bylo, Ïe Jan Sokol zÛstane slu‰n˘m
ãlovûkem a nezkazí se mocí. CoÏ bych si nebyl jist˘,
kdyby se stal zázrak a tím prezidentem se stal. V
souãasném svûtû by to bylo jistû v˘jimkou. Inteligentní
a ãestn˘ politik je skuteãnû bílou vránou.
Pfiesto bylo zajímavé sledovat volby. Jan Sokol

skuteãnû nenalezl porozumûní u komunistÛ a ti mu
nezapomnûli jeho disidentskou minulost, i to Ïe je
katolick˘m zpáteãníkem a Ïe dokonce pochybuje o
odsunu NûmcÛ. Václav Klaus má povûst euroskeptika,
coÏ komunistÛm také vyhovovalo a proto mu dali svÛj
hlas. Má tedy povûst ãlovûka, kter˘ nepospíchá do
Evropské unie. Nenechejme se klamat. Jan Kavan
dûlal tak dlouho kariéru proti NATO, aÏ âR do NATO
pfiivedl. TotéÏ bude s Václavem Klausem; ten nás zase
pfiivede do EU. JenÏe lid bude mít pocit, Ïe pfii tom
vybojoval nejlep‰í podmínky, které nám ostatní zemû
jen mohou závidût.
To, Ïe se Václav Klaus stal prezidentem není Ïádnou

tragédií, jako nebylo tragédií, Ïe ve volbách jiÏ dvakrát
zvítûzili  sociální demokrati. âeská republika se
nezhroutila, jak pfiedpovídali novináfii. Nûco se zlep‰ilo,

znemoÏnit pfiísun elektrické energie do mûst.
Nerozumím tûmto lidem, ale svûdãí to o tom, Ïe nová
generace odkázaná na virtuální realitu je s touto Ïivotní
alternativou nespokojená, Ïe se cítí zrazena a
odsouzena pouze ke komunikaci s poãítaãi místo s
lidmi. Mladí lidé revoltují a vypínají svûtlo. Jako kdyby
se rozpomnûli na známou legendu o tom, Ïe kdyÏ v
New Yorku v sedmdesát˘ch letech do‰lo k v˘padku
elektfiiny,  za devût mûsícÛ do‰lo k populaãní explozi.
Lidé se ve tmû zastavili a zaãali opût milovat.
Je smutné, Ïe v praÏském metru byl napaden cizinec

jen proto, Ïe byl ãerné pleti. A rovnûÏ je smutné, Ïe mu
s v˘jimkou jednoho ãlovûka nikdo nepomohl, vãetnû
stráÏníka mûstské policie. To není skuteãnû dobrá
známka civilizované spoleãnosti.
Co je v‰ak dobré, Ïe touto v˘jimkou, tím ãlovûkem,

kter˘ pfii‰el cizinci na pomoc, byl vládní zmocnûnec pro
lidská práva Jan Jafiab. âili nûkdo, kdo se lidsk˘mi
právy nezab˘vá jen v teorii, ale i v dÛleÏitém okamÏiku
dokázal, Ïe je muÏem na svém místû.
Takov˘ch povzbudiv˘ch momentÛ je skuteãnû v

dne‰ním svûtû málo. Nedávno mi znám˘ ze ·v˘carska
fiíkal, jak poklesl poãet vûfiících v jednotliv˘ch církvích v
âR po roce 1989. Nesmazatelnou zásluhu na této
destrukci mají rÛzné kfiesÈanské strany ãi církevní
instituce. Jenom se podívejme, jak tfieba lidoveck˘
ministr zahraniãních vûcí Cyril Svoboda je aktivní v
souãasné irácké krizi, jak pûknû le‰tí kliky ve
Washingtonu. Povzbudivé v‰ak je, Ïe ve stejnou dobu
pfiijeli do Bílého domu i jiní poslové. Poselství stárnoucího
a tolikrát odepisovaného papeÏe Jana Pavla II., kter˘
odmítá nadcházející válku, je pro mne mnohem silnûj‰í
neÏ doktríny politické korektnosti a moÏná, Ïe dokáÏe
pfiinést více smífiení do tohoto svûta neÏ jsme ochotni si
pfiiznat.

Ale‰ Bfiezina
***

Prezidentem Václav Klaus
Praha-právo/Naìa Adamiãková, Marie Königová-Cestu na Hrad mu otevfieli kromû poslancÛ

a senátorÛ jeho strany také komunisté, malá ãast sociálních demokratÛ a zfiejnû i nûktefií lidovci
a unionisté. I kyÏ byla volba tajná, lze to odvodit z poãtu odevzdan˘ch hlasÛ a z vystoupení
úãastníkÛ volby. Klaus získal ve tfietím kole tfietí volby celem 142 hlasÛ. Ke zvolení potfieboval
o hlas ménû. Volby se zúãastnilo 199 poslancÛ a 81 senátorÛ, jen poslanec Robert Kopeck˘
(âSSD) se nedostavil. Vzhledem k tomu, Ïe ODS má jen 26 senátorÛ a 58 poslancÛ, muselo
Klause podpofiit je‰tû 58 zákonodárcÛ jin˘ch stran. Podle kuloárních vyjádfiení dostal Klaus
vût‰inu, ne-li v‰echny hlasy KSâM, která má 44 poslancÛ a senátorÛ a kolem dvou desítek hlasÛ
sociálních demokratÛ, tak jak se pfiedpokládalo poté, co den pfied volbou koloval snûmovnou
jejich údajn˘ seznam. Ochotu volit v patové situaci Klause vyjádfiil i lidovec Miroslav Kalousek.
“Chceme zvolit prezidenta, Sokol je pro nás nepfiijateln˘,” vyslal jasn˘ signál ve svém projevu
pfied volbou pfiedseda KSâM Miroslav Grebeníãek.

“VáÏím si toho, Ïe - jak mohu odhadovat - hlasy pro mû pfii‰ly i z jin˘ch stran,” prohlásil vzápûtí
po zvolení Klaus. Ujistil pfiitom pfiítomné, Ïe bude prezidentem v‰ech zákonodárcÛ a v‰ech
obãanÛ âeské republiky. “Vûty, které jsem zde pfiedná‰el nebudou po této úspû‰né volbû
zapomenuty a budou platit zítra, pozítfií, po cel˘ch pfií‰tích pût let,” ujistil Klaus. Jeho minulé i
vãerej‰í sliby se t˘kaly spolupráce se v‰emi stranami, toho, Ïe jako prezident nehodlá zasahovat
do ãinnosti vlády a postavení hlavy státu chápe jako sluÏbu lidem.

I kdyÏ oba nominovaní vystoupili pfied hlasováním se sv˘mi ãtvrthodinov˘mi projevy, jejich
slova neovlivnila nikoho. Rozhodnuto bylo dopfiedu.  Kvality Sokola vyzdvihli v diskusi také
nûktefií koaliãní politici. Premiér a ‰éf soc. dem. Vladimír ·pidla se omezil pouze na konstatování,
Ïe Sokol je koaliãní kandidát a informace o nûm jsou díky sdûlovacím prostfiedkÛm dostateãnû
známé. “Jan Sokol je prezidentsk˘ kandidát vládní koalice, která se ujala své ústavní odpovûdnosti
po parlamentních volbách,” prohlásil ·pidla. Doplnil ho lidoveck˘ ‰éf Cyril Svoboda, kter˘ na
adresu koaliãního kandidáta poznamenal: “Jan Sokol navazuje na masarykovskou tradici, nebál
se, nekradl, jeho volbou se zaslouÏíme o ãesk˘ stát.”

 ***

AÈ Ïije král…
nûco také nevy‰lo. Co je v‰ak tragédií je skuteãnost, Ïe
skupina poslancÛ se vefiejnû dohodne na tom, Ïe bude
volit Jana Sokola, dokonce to stvrdí sv˘m podpisem, a
pak v zákulisí, lépe fieãeno za plentou,  udûlají nûco
jiného s odÛvodnûním, Ïe se jedná pfiece o tajné volby.
Jsou to lidé, kter˘m tedy nelze nic vûfiit. A mít parlament
z poslancÛ, kter˘m nelze vûfiit, ktefií nedrÏí slovo, to je
skuteãnû smutné.
JenÏe jsou zde i jiné smutné vûci: napfiíklad , kdyÏ

nejmocnûj‰í muÏ svûta není schopen bûhem dvou
hodin odpovûdût na jedinou otázku a nikdo se nad tím
nepozastaví, ale v zápûtí se objeví „pfiekladatelé“, ktefií
vysvûtlují posluchaãÛm, co vlastnû chtûl fiíci. O den
pozdûji se v âeském rozhlasu ozve takov˘to expert
„pfiekladatel-komentátor“ a je pfiedstaven jako fieditel
nûjakého politologického úfiadu z Hamburku. ·koda
jen, Ïe jsem za celou dobu emigrace o nûm nesly‰el.
Jeho anal˘za byla naprosto tendenãní. Nemám nic
proti jednostrann˘m a tendenãním anal˘zám. KaÏd˘
má právo na svÛj názor, jenÏe v takovém pfiípadû se
vÏdy ukáÏe druhá strana mince a ta tentokráte chybûla.
Na obranu âeského rozhlasu v‰ak nutno dodat, Ïe o
dva dny pozdûji, to jest v nedûli, vysílal i kritick˘ hlas k
americké politice od b˘valého ãeskoslovenského
ministra zahraniãních vûcí Jifiího Dienstbiera.
Nejen ãeská média v‰ak podléhají tlaku a propagandû.

Podle nedûlního Toronto Star chce BBC „editovat“
video Dona McLeana The Grave, protoÏe cellista má
triãko s nápisem No War. Blair out! Pr˘ by to ohrozilo
nestrannost BBC. Inu, i za komunismu se pouze
„editovalo“.
Je smutné, Ïe se v Praze den pfied inaugurací nového

prezidenta, upálil na Václavském námûstí osmnáctilet˘
student. Podle dopisu, kter˘ zanechal je otfiesen stavem
svûta, v kterém Ïijeme. Pr˘ patfiil do skupiny „darkerÛ“
- jak˘chsi anarchistÛ, ktefií se ve velkém snaÏili

anima L at loop

V Loop Gallery (1174 Queen St. W., Toronto) probíhá v tûchto dnech spoleãná v˘stava
Catherine Beaudette (str. 4) a Adriany Van Drunen. Zatímco Catherine se zab˘vá rÛzn˘mi
Ïivoãichy Adriana, jak dokládá ná‰ snímek, se vûnuje koním. V˘stava potrvá do 23. bfiezna
a je otevfiená od ãtvrtka do nedûle od 13 do 18 hodin. Podrobnosti se mÛÏete dovûdût na tel.
ãísle 416/516-2581 nebo na www.loopgallery.ca.


