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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

MuÏ, kter˘ vyhrál volby?
Tentokrát vlastnû moje cesta do âech nebyla tak bohatá na kulturní nebo sportovní
záÏitky. Kromû nového filmu od Chytilové Krásné chvilky bez záruky, nûkolika
v˘stava, fotbalového zápasu Slavia-Sparta a jednoho utkání v hokeji to bylo hor‰í
neÏ okurková sezóna. O spojení sportu a kultury se pokusila Martina Navrátilová,
kdyÏ vystfieluje tenisové míãky namoãené do rÛzn˘ch barev na plátno. Zato na
politickém nebi se to jen mlelo.
O fotbalu ãi hokeji jsem hovofiil snad jen jednou se sv˘m pfiítelem, novináfiem

Jardou. Hovofiili jsme (jak jinak, neÏ) o korupci ve fotbalu a jestli je to jiné v hokeji.
Poukázal jsem na pfiípad dnes torontského hokejisty Pavla Kubiny.
KdyÏ cel˘ národ vidí, Ïe fotbal je zkorumpovan˘ a nûkdo fiekne, Ïe je zkorumpovan˘,

tak se nic nestane. Ale bûda, jakmile ukáÏe na konkrétního ãlovûka; pak je
nebezpeãí, Ïe ho tento ãlovûk dá k soudu a je‰tû si vylep‰í ekonomickou situaci.
Jarda argumentoval tím, Ïe musím mít dÛkazy, abych mohl nûco takového tvrdit

a problém byl v tom, Ïe Pavel Kubina dÛkazy nemûl. „To je jako kdyby nûkdo o tobû
fiekl, Ïe jsi ukradl nûco v obchodû, tak to musí dokázat.“ Namítl jsem, Ïe v právním
státû existuje buì Ïe je ãlovûk vinen nebo nevinen anebo se pfiípad odloÏí pro
nedostatek dÛkazÛ a tak Ïe mûl skonãit tento spor.
KdyÏ nûkdo o mnû fiekne, Ïe jsem ukradl nûco v obchodû, tak mohu prokázat, Ïe

pfiedmût nemám, ãi Ïe mám úãet, jak jsem ho získal nebo Ïe jsem v tomto
obchodním domû vÛbec nebyl atd. KdyÏ nemohu ukázat, Ïe jsem zmínûn˘ pfiedmût
nabyl legální cestou, neznamená to, Ïe jsem ho je‰tû ukradl, ale zároveÀ nemohu
nikoho soudit pro pomluvu.
Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe s Janem Kubicem se znám od dûtství. Pfiesnûji

fieãeno od jeho konfirmace, protoÏe je mlad‰í neÏ já a chodili jsme spolu do
Charkovské ulice, kde v b˘valé hospodû sídlila modlitebna âeskobratrské církve
evangelické.
KdyÏ jsem mohl z vûzení za celou dobu poslat jeden dopis nûkomu, kdo nebyl

blízk˘ pfiíbuzn˘ ãi snoubenka, tak jsem napsal jemu. Pro zmûnu, kdyÏ mne
propou‰tûli z BorÛ, ãekal za branou s pfiáteli právû Honza. Doprovázel mne na
leti‰tû, kdyÏ jsem odlétal do exilu. Nevûdûli jsme, jestli se nûkdy je‰tû setkáme.
Jednou odpoledne, kdyÏ jsem pracoval v redakci Nového domova a sedûl jsem na
Masaryktownu, zazvonil telefon. Ozval se Honza. Za ten desetiminutov˘ hovor
nechal prakticky polovinu v˘platy.
V roce 1985 jsme se rozhodli, Ïe se setkáme v Jugoslávii. JenÏe, jak se setkat,

kdyÏ jsme Jugoslávii neznali a pfiitom v‰e bylo utajené. Nakonec dohoda byla jasná.
V ten a ten den v pût veãer ve Splitu na nádraÏí pod hodinami. Dalo se pfiedpokládat,
Ïe ve Splitu mají na nádraÏí alespoÀ jedny hodiny. S eventualitou, Ïe by mûli hodiny
na kaÏdém peronu jsme nepoãítali.
V‰e bylo jinak. Potkali jsme se v hospodû jiÏ ve tfii odpoledne a za tûch ãtrnáct dnÛ

jsme staãili probrat v‰e. Diskuse byla tak napínavá, Ïe jsem si v zahradní restauraci
pod parapletem spálil nohu, na kterou dopadalo ostré slunce. Pozdûji toto setkání
mûlo pracovní název První alkoholick˘ festival. Do Jugo‰ky jsem pfiivezl zásobu
tiskovin, pfieváÏnû z nakladatelství od ·kvoreck˘ch a Honza pfiikázal své Ïenû, aby
pfied odjezdem nemyla nádobí, pak sehnal igelitové pytlíky, do kter˘ch zabalil knihy
a s úsmûvem je zamíchal mezi kastroly a dodal: „Tak se mi to líbí.“ Kastroly byly tak
mastné, Ïe by se jich Ïádn˘ pracovník celní správy ani nedotkl.
Rozlouãili jsme se a na dal‰í setkání jsme ãekali do léta 1989. To jiÏ jsme se se‰li

v hojném poãtu na Balatonu. Do Budape‰ti jsem pfiijel z Vídnû lodí po Dunaji. Druh˘
alkoholick˘ festival se vyznaãoval tím, Ïe vÏdy nûkdo ode‰el do vesnice k sedlákovi
pro víno. Pfii‰el s láhví vynikajícího bílého, ale ostatní ho s tím vyhodili, Ïe pfiece
nebudou pít takové patoky. V Maìarsku bylo bezvládí. Právû s nov˘mi poctami
pohfibili ministerského pfiedsedu Imre Nagye. KdyÏ jsme se na to místo chtûli dostat,
taxikáfi znervoznûl, nakonec nás na hfibitov odvezl, ale hrob nám nechtûl ukázat.
Nemohli jsme ho nalézt a tak nám naznaãil, kde je. Nakonec jsem se ho zeptal, jestli
chce forinty nebo dolary. Ze strachu se rozhodl pro mûkkou maìarskou mûnu.
Pfii louãení jsme mûli pocit, Ïe tentokrát je to na dlouho. Maìarsk˘ optimismus a

Jake‰ v Praze se zdáli na vûãné ãasy.
Vûãné ãasy trvaly v‰ak necelé ãtyfii mûsíce. Po devíti letech jsme se jiÏ v prosinci

stejného roku setkali opût v Praze a ve ãtyfii hodiny ráno jsme najednou ztichli a
zjistili jsme, Ïe v‰ichni mluvíme, ale Ïe nikdo neposlouchá. A tak jsme zaãali znovu
a znovu. Byli jsme plní dojmÛ, revoluce, Havla, Rumla…
Vzpomnûl jsem si na tu dobu jednak proto, Ïe si v tûchto dnech pfiipomínáme v˘roãí

maìarského povstání, ale hlavnû proto, Ïe mÛj pfiítel fieditel Útvaru pro boj s
organizovan˘m zloãinem Jan Kubice jiÏ po nûkolik mûsícÛ dominuje pfiedním

stránkám ãeského tisku. Také proto, Ïe nemohu pfiedstírat jakousi neutralitu.
Nikdy jsem nebyl pfiítelem velk˘ch stran a mám natolik dobrou pamûÈ, Ïe si

pamatuji korupãní skandály ODS. KdyÏ nûkdo pfiíli‰ trvá na politickém dûlení na
pravici a levici, pfiipadá mi to hloupé. Rozdíly uÏ se dávno smyly. Jedny torontské
noviny porovnávaly politiku Mulroneyho a Martina a liberální politik byl víc doprava
neÏ konzervativní premiér. Nedávno pro zmûnu vy‰la studie, Ïe Mulroney se
zaslouÏil nejvíc o kanadskou ekologii. Politika konzervativcÛ bazírovala na sníÏení
kanadského deficitu, ale dluh stále rostl. Chrétienovi liberálové ‰li do voleb s tím, Ïe
jim na dluhu nezáleÏí a svûte div se, ekonomika se otoãila z ãerven˘ch do ãern˘ch.
Konzervativci pfii‰li se sedmiprocentní GST. Liberálové v zápûtí ‰li do voleb, Ïe tuto
nepopulární daÀ zru‰í. Opak byl pravdou, nezru‰ili ji. Po letech se vrátili konzervativci
k moci se slibem, Ïe tuto daÀ sníÏí na pût procent. SníÏili ji zatím na ‰est. Pro malé
podniky se mnoho neu‰etfií, zato je to bolehlav pro malé podnikatele, protoÏe po
dobu jedné poloviny roku vládne jedno úãetnictví a od ãervna jiné.
Nemûl jsem tedy nic proti ãesk˘m sociálním demokratÛm, i kdyÏ to nebyla strana

mého srdce. Vladimír ·pidla odmítl ODS i KSâM. Nebyl zapleten do Ïádného
skandálu. Nezkou‰el si tvrdou policejní ruku na Technu jako Jifií Paroubek, kdyÏ
nastoupil k moci. NezviditelÀoval se. Proto jeho popularita a také popularita
sociálních demokratÛ ‰la rychle dolÛ.

PAVEL BÉM vyhrál také volby. Stal se opût praÏsk˘m primátorem. Pfii
pondûlním vysílání RadioÏurnálu se ho zeptala dvojice Pokorn˘-Nováãek, jestli
tûch plakátÛ  s jeho portrétem po Praze nebylo mnoho. Pavel Bém cudnû pfiiznal,
Ïe i on sám pfied nimi zavíral oãi. Redaktor rozhlasu se ho tedy zeptal, jestli tím chce
fiíci, Ïe jezdil po Praze s autem poslepu. Pfiedvolební fotografie je z torza nikdy
nedostavûné budovy âeského rozhlasu v Praze 4. Foto: M. Gabánková
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