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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

âervenû oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

Podivná plichta, zaãalo prodlouÏení
MoÏná, Ïe ODS mÛÏe podûkovat zubnímu  specialistovi
Miroslavu Mackovi, Ïe jí nakonec chybí to jedno kfiesílko
k parlamentní vût‰inû. Facka ministru Ráthovi obûhla
svûtem a âR se koneãnû zase jednou zviditelnila.
Nikdo netu‰il, Ïe v zápûtí se dostane tato malá zemû v
srdci Evropy opût na televizní obrazovky je‰tû pfied
Mistrovstvím svûta v kopané. Po zufiivém a nelítostném
volebním boji do‰lo nakonec k vyhlá‰ení v˘sledkÛ.
Systém, kter˘ mûl zaji‰Èovat stabilitu se ukázal
maximálnû nestabilní. Pfiepoãítávání hlasÛ, kdy se hlasy
jedné strany jaksi dají nûkomu jinému se opût ukázal
jako stupidní a nedemokratick˘. PfiestoÏe ODS, lidovci
a zelení dosáhli 48,9 % a sociální demokrati s komunisty
45,1 %, nakonec obû skupiny mají po stovce
poslaneck˘ch kfiesel a hovofií se o patové situaci. Pfii
tom komunisti mají dvakrát tolik hlasÛ jako zelení, ale
víc jak ãtyfiikrát tolik kfiesel. Lidovci mají pouze o jedno
procento víc neÏ zelení, ale mají víc jak dvojnásobek.
Dá se fiíci, Ïe si to velké strany volebním systémem
dobfie pojistili.
Nejlep‰í v˘kon v‰ak pfiedvádûli rÛzní politologové ve

sdûlovacích prostfiedcích, ktefií nás od osmi hodin ráno
odbornû pouãovali o jasném vítûzství ODS, která bude
mít rekordních 38 %. I kdyÏ jsem brejlil do internetu a
klikal my‰í jako zbûsil˘, pofiád jsem tûch 38 % nevidûl.
Nejprve vedli sociální demokrati, pak mírnû ODS, která
oslavila vítûzství. Následoval projev Jirky Paroubka,
kdy obvinil po vzoru v‰ech politikÛ, co jsou u moci
novináfie ze spiknutí. Na celosvûtové spiknutí novináfiÛ
upozornil dnes jiÏ zapomenut˘ politik, teoretik kÛlplotové
doktríny  Milou‰ Jake‰. Zlobí se i Vláìa PutinÛ. Novináfie
nemají rádi ani Jirka BushÛ ani Pi‰ta HarprÛ. Zatímco
ostatní politici po vzoru rohovníkÛ v ringu pouze baletí
a odhánûjí neodbytné novináfie jako obtíÏn˘ hmyz,
Jirka ParoubkÛ své soupefie ne‰etfií. Jeho knockouty v
podobû trestních oznámení provázely celou volební
kampaÀ. Nerozdává údery nûjakému anonymnímu
novináfiskému davu, ale bere si je jednoho za druh˘m.
Pûknû je jmenuje, ty Steigerwaldy a Komárky. Vûdom
si toho, Ïe kdyÏ ho nikdo nevyhlásí vítûzem, musí se

vyhlásit za vítûze sám. Tentokrát proti v‰em zvyklostem
neãeká na rozhodãího a oznámí strnul˘m novináfiÛm
skuteãn˘ stav vûci: „Chtûl bych je‰tû pfiipomenout panu
prezidentovi, Ïe v tuto chvíli podle propoãtÛ, které jsou,
má levice 101 mandátÛ z 200, to je vût‰ina.“ Premiér
Paroubek, kromû toho, Ïe se pfiihlásil do jednoho ‰iku
s bratrsk˘mi komunisty, se v‰ak m˘lil. Podobnû jako
ODS, ani on nedosáhl k˘Ïeného CI, coÏ je v fiímsk˘ch
ãíslicích poãet ruãek, které se mají zvednout, aby se
dosáhlo parlamentní vût‰iny.
VÛbec dûly se, pánové a dámy, letos pfied volbami

divné vûci. Premiér Paroubek nejprve zaÏaloval svého
soka Topolánka, Ïe ho tûÏce pfii pfiedvolební diskusi
urazil, Ïe je mafián. Jako náhodou se ve stejnou dobu
inspekce pustila do Òtvaru pro odhalování
organizovaného zloãinu. Kdo chce psa bít, vÏdycky si

hÛl najde. KdyÏ fieditel Òtvaru poÏádal o sly‰ení v
parlamentu, tak se rozpoutala bitva o to, jestli má b˘t
sly‰ení tajné nebo vefiejné. Jan Kubice si tedy pfiipravil
dvû zprávy. Jednu tajnou, druhou vefiejnou. JenÏe, co
ãert a Paroubek nechtûli, objevila se tato zpráva na
internetov˘ch stránkách RadioÏurnálu a uÏ nebyla tajná,
ale také nebyla vefiejná. Paroubek tedy zaÏaloval
Kubiceho, Ïe ho zle pomluvil.
Problém je v tom, Ïe Kubice o Paroubkovi nikde

nemluvil, tudíÏ ho nemohl ani pomluvit. Pouze v
materiálech, které se na‰ly u jednoho z mafiánÛ byl
jak˘si blábol o tom, Ïe nûkdo by mûl nabídnout
Paroubkovi svou nezletilou dceru bûhem dovolené na
jachtû.
Jestli se jednalo o plán mafiánÛ, jak ministerského

pfiedsedu zkompromitovat, pak by mûl b˘t Paroubek
Kubicemu zavázán, Ïe takov˘ materiál objevil a ne se
snaÏit dal‰ímu vy‰etfiování zabránit a naz˘vat svého
zachránce lháfiem. JenÏe premiér si v pfiedvolebním
shonu materiály zfiejmû ‰patnû pfieãetl a tak Ïaluje
Kubiceho místo mafiána.
âeská televize a dal‰í sdûlovací prostfiedky v‰ak

uvefiejnily pouze rozzlobeného Paroubka, kter˘ Ïaluje
Kubiceho (za nûco, co nefiekl) a pouze RadioÏurnál a
Lidové noviny nesmûle sdûlily, o co se jedná. Nutno
fiíci, Ïe volby v normálním ãase byly zajímavé.
Jak dopadne prodlouÏení? Dovolím si tipovat: Paroubek

s Topolánkem by spolu nejeli dnes ani v elektriãce..
Nikdo z nich neãekal, Ïe to bude fifty fifty. Vlastnû
100:100. Národ ãeká spasitele, kter˘ nás vyvede z
patové situace. Kdo jím bude? Zfiejmû nûkdo jako
primátor Pavel Bém, ten je z ODS a pfii tom je to
ParoubkÛv kamarád z praÏského rathausu.
Spoleãnû pak zmûní volební systém, aby ti zelení

nemûli ani tûch ‰est kfiesel a my prostí voliãi budeme
mít jako za komunistÛ stabilitu na dal‰ích ãtyfiicet let a
zároveÀ také po srandû.

Ale‰ Bfiezina 3.6.2006
***
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