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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.

Minulost rÛÏová a rudá
Skonãila tisková konference. Pouze jeden dotaz na trenéry
od pfiítomn˘ch novináfiÛ. Trenéfii struãnû zhodnotili utkání.
K v˘konu rozhodãích se nesmûjí vyjadfiovat. Na tuto
tiskovou konferenci ãtyfiicet novináfiÛ ãekalo asi pÛl hodiny.
Podivil jsem se nad tím, protoÏe v Torontû po hokejovém
utkání dotazy jen pr‰í. MÛj znám˘ mi vysvûtluje, Ïe je to
obraz souãasné ãeské sportovní Ïurnalistiky, která
profesnû zaostává za pfiedlistpadovou a dokonce i morálnû,
coÏ dokládá i skandalizací reprezentantÛ po utkání s
Nûmeckem. âesk˘ bulvár zaznamenal první body, kdyÏ
pfiinesl zprávu o bujar˘ch oslavách narozenin po prohraném
zápase, zatímco lid oãekával, Ïe hráãi prohru odãiní
tfiídenním pÛstem a pfied sochou svatého Václava si
nasypou vefiejnû popel na své oholené hlavy.
Pfied tím cestou na stadion jsme se zastavili na pivo v

jedné restauraci na Smíchovû. Potkali jsme dva star‰í
muÏe. Jarda je znal. Jednoho z nich mnû pfiedstavil a já
jsem nevûfiil sv˘m oãím. Pfiede mnou stála legenda z
dûtství, slavn˘ brankáfi, kter˘ dokázal v roce 1956 pokofiit
Maracaná v Rio de Janeiru. Brankáfi, o kterém psaly
v‰echny noviny svûta, kdyÏ na MS ve ·védsku chytil míã
na brankové ãáfie proti úfiadujícím mistrÛm svûta, ale
rozhodãí Ellis ukázal na stfiedov˘ kruh a branku uznal.
Potkali jsme se je‰tû jednou na stadionu. Byl tam spolu se
sv˘mi kamarády z té doby. ZÛstalo v nich pfiátelství a
vzpomínky. Scházejí se tak vÏdycky po fotbale. Jednou za
ãas mezi nû zavítá, kdyÏ pfiijede z Ameriky. SnaÏil jsem se
v rychlosti vybavit velké okamÏiky.
Bfietislav Dolej‰í, o kterém se dobr˘ch dvacet let nesmûlo

mluvit, protoÏe byl emigrantem a pokud poãítám, dobfie je
mu osmasedmdesát - po celou tu dobu jako kdyby
neexistoval - si povzdechl: „Napsal jsem to v‰echno, mám
to na disku, ale pr˘ o to nemá dnes nikdo zájem, protoÏe
je to pfiíli‰ dávno!“ MoÏná je to dávno, ale bylo za tím nûco,
co mûlo po dusné dobû padesát˘ch let nûco, co hovofiilo
o Ïivotû. VÏdyÈ se zaãaly objevovat nové filmy, divadla
mal˘ch forem. Slavn˘m muÏstvÛm se vracely jejich dresy,
hráãi, pozdûji i jména. Jedním z tûch navrátilcÛ, byl právû
on.
O pár dnÛ pozdûji vysílal âesk˘ rozhlas - RadioÏurnál

rozhovor s televizním komentátorem Karolem Polákem.
Karol Polák nejprve vysvûtlil, jak do‰lo k tomu, Ïe v
bratislavsk˘ch novinách mûl prohlásit, Ïe socialismus byl
lep‰í neÏ kapitalismus. Po tomto prohlá‰ení ho pr˘ chtûla
angaÏovat KSâM jako svého agitátora. Nadpis k ãlánku
pr˘ neudûlal on, ale neseriózní redaktor v novinách. On
sám to hodnotí jako objektivní komentátor a stav utkání
Kapitalismus-Socialismus je podle nûj pr˘ nerozhodn˘.
MoÏná, Ïe kapitalismus vyhrává o branku. Následuje
odhalení, jak je stále populární a kdyby do‰lo k volbû
prezidenta, Ïe by zfiejmû mohl kandidovat. V‰ude, kam
pfiijde, tak ho lidé poznávají po hlase. On sám, Ïe se
spokojí pouze se ãtvrthodinkou na bratislavské kabelovce.
Vloni, Ïe ho pozvala televize Markíza, aby komentoval
utkání Slovensko-Rusko a Ïe sledovanost utkání byla
neuvûfiitelnû vysoká. Pro nûho to nebyl Ïádn˘ problém vzít
do ruky mikrofon. „To je jako kdyÏ slavn˘ dirigent by mûl
fiídit dobr˘ orchestr pfii Beethovenovû deváté. Zná pfiece
kaÏd˘ takt zpamûti…“ Skromnû pfiipomnûl, Ïe byl pfii
dvanácti olympiádách a Ïe jsou olympiády krásné a
krásnûj‰í a ta v Pekingu, Ïe bude úplnû nejkrásnûj‰í. Na
dotaz, z které má ty nejlep‰í vzpomínky, jsme se dovûdûli,
Ïe to byla právû moskevská olympiáda. „Tam bylo o
novináfie perfektnû postaráno,“ chválil Karol Polák.
Moskevská olympiáda podle nûj nemûla kazu.
Musel jsem dát b˘valému komentátoru âeskoslovenské

televize za pravdu. Nevzpomínám si, Ïe bych o této

olympiádû mohl fiíci nûco ‰patného. V roce 1980 mne totiÏ
tato podivná kratochvíle vÛbec nezajímala. Mûli jsme jiné
starosti. V té dobû nám zabavovali psací stroje, kazety,
soukromou korespondenci i fotografie. Sovûtsk˘ svaz
udûlal invazi do Afganistanu. V Polsku zaãínala vystrkovat
rÛÏky Solidarita. âlenové amerického diplomatického sboru
byli jako rukojmí v Íránu. Balil jsem se na cestu do
neznáma a Charlieho Soukupa vypráskali estébáci bûhem
pár hodin z Bohuslavic. Jedna z mála vûcí, která ze sportu
z toho podivného roku 1980 zÛstala byla jiná olympiáda.
Olympiáda, pfii které âeskoslovenská televize chybûla -
OH v Lake Placid, kde ameriãtí studenti porazili sovûtské
profesionály 3:2.
Karol Polák by jistû právem namítl, Ïe v Afganistanu a

Iráku jsou dnes jiné armády a Ïe by se politika nemûla
míchat do sportu. Oponoval bych, Ïe moÏná právû to
dokonalé spojení mezi stadiony v Moskvû bylo proto, aby
se zahraniãní novináfii nesetkali s nûk˘m nepovolan˘m
nebo aby hrstka rusk˘ch disidentÛ nemûla pfiístup k
zahraniãním novináfiÛm.
Tûsnû pfied odjezdem jsem za‰el do divadélka Ungelt.

Mûl jsem ‰tûstí a dostal jsem lístky na Recitál Marty
Kubi‰ové Já jsem já. Zpûvaãka vypráví o sv˘ch zaãátcích
s humorem. Pou‰tí staré písniãky, nûkterou z nich i zazpívá.
Jindy si k nim jen tak potichu notuje. Je vidût, Ïe je má
ráda, usmívá se k nim, jako kdyby se s nimi mazlila. Na
klavír doprovází K. ·tolba. Otázky klade M. Hein. Je vidût,
Ïe spolu dobfie komunikují. KdyÏ se nûco nepovede,
nepfiedstírají, Ïe se nic nestalo, ale naopak na to upozorní.
Marta zpívá i ménû známé písniãky, pro mne zapomenutou
baladu z filmu Jana Nûmce Muãedníci lásky. První polovina

recitálu konãí Modlitbou pro Martu, která se stala symbolem
PraÏského jara. Druhá polovina je ze stejné doby Hej Jude
od Beatles. Pak nastává devatenáct let pauzy a zbytek
recitálu je z nov˘ch písniãek. Narozdíl od Heleny
Vondráãkové, s kterou kdysi zpívala,  Marta Kubi‰ová
nedrtí hitparády. ZÛstala svoje, stálo jí to devatenáct let
mlãení. Devatenáct let hlasového klidu, jak obãas dodává.
Ani jednou si nestûÏovala. Není zapotfiebí, aby hodnotila
a porovnávala dobu. Zámûrnû se tomu vyh˘bá. Narozdíl
od Karola Poláka nemá co vysvûtlovat. Její Ïivot mluví
sám za sebe.
Leonard Cohen, kdyÏ Ïil v ¤ecku, si jezdil do Montrealu

obnovovat svoji nervózu. Pfii návratech do âech chce
ãlovûk bûhem nûkolika dnÛ proÏít Ïivot, kter˘ zde kdysi
proÏil. Po kaÏdé to jde ãím dál hÛfi. Poslední den si
uvûdomí, Ïe to zase nezvládl. Chodí po v˘stavách a
galériích. MÛj pfiítel Ale‰ Macháãek mne pozval na v˘stavu
fotografií v Galerii Hollar k ‰edesát˘m narozeninám
Jindfiicha RÛÏiãky V labyrintu mûsta B. MÛÏeme zde vidût
grafiky, kresby, fotografie i obrazy. Osmdesátá léta
symbolizuje otfiískaná omítka mûst. Svût, kter˘ mizí. Zrovna
tak mizí i tato doba. Emigrant Ferenc Puskas se stal
maìarsk˘m národním hrdinou. Jin˘ emigrant Bfietislav
Dolej‰í, kter˘ dokázal na Népstadionu v Budape‰ti Puskase
zkrotit a postaral se o senzaãní vítûzství 4:2, ãeká na svoji
sportovní rehabilitaci. Pro slavnou zpûvaãku je to
devatenáct let ãerné díry a televizní komentátor vzpomíná
na krásnou olympiádu, zatímco jeho kolegu vyhodili ve
stejnou dobu za to, Ïe fiekl: „Na‰i hráãi v bíl˘ch dresech,
Sovûti v rud˘ch s písmeny CCCP na prsou.“

Ale‰ Bfiezina, Praha-Toronto
***

Jindřich Růžička: Na kraji města, 1998


