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38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

V˘sledky voleb do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR
konan˘ch ve dnech 28.5.-29.5.2010

v âeské republice, v zahraniãí, v Kanadû a v Torontu
Celkovû Zahraniãí Kanada Toronto

Úãast 62,60 % 77,1 % 8172 47,9 % 202 154
1. Obãané.cz 0,25 % 0,22 % 18 0,49 % 1 1
4. Vûci vefiejné 10,68 % 5,32 % 435 2,98 % 6 5
5. Konzervativní strana 0,08 % 0,11 % 9 0 % 0 0
6 KSâM 11,27 % 1,95 % 160 0,49 % 1 1
9  âSSD 22,08 % 6,14 % 502 2,48 % 5 1
13  Zemanovci 4,33 % 2,34 % 192 0,99 % 2 1
14  STOP 0,07 % 0,02 % 2 0 % 0 0
15 T0P 09 16,70 % 39,59 % 3236 55,22 % 111 89
16 Evropsk˘ stfied 0,00 % 0,03 % 3 0 % 0 0
17 KDU-âSL 4,38 % 3,95 % 323 3,48 % 7 6
18 Prav˘ blok Cibulka 0,47 % 0,09 % 8 0 % 0 0
20 Strana Zelen˘ch 2,44 % 10,52 % 860 3,98 % 8 4
21 Suverenita Bobo‰íková 3,67 % 0,66 % 54 0 % 0 0
23 âeská strana pirátská 0,80 % 0,45 % 37 0 % 0 0
24 Dûlnická strana 1,14 % 0,23 % 19 0 % 0 0
25 Strana svob. obã. 0,74 % 0,95 % 78 1,49 % 3 2
26 ODS 20,22 % 27,36 % 2236 28,35 % 57 43

V Torontu byl jeden lístek neplatn˘.
***

KdyÏ tfietí vyhraje
Volby pfiipomínaly star˘ vtip o tom, jak Kennedy závodil s
Chru‰ãovem v pfiespolním bûhu. ProtoÏe americk˘ prezident
byl mlad‰í, tak vyhrál. Druh˘ den americké noviny psaly:
Kennedy první, Chru‰ãov poslední, zatímco PRAVDA mûla
titulek: Chru‰ãov druh˘, Kennedy pfiedposlední.
KdyÏ se uzavfiely v sobotu volební místnosti a objevovaly se
první volební odhady, bylo jasné, Ïe se potvrdí prÛzkumy
vefiejného mínûní a Ïe zvítûzí âSSD, ale Ïe v˘sledky budou
mnohem tûsnûj‰í neÏ se pfiedpokládalo. âSSD se brzy dostala
do ãela, ale místo pfiedpokládan˘ch tfiiceti procent to bylo nûco
málo pfies dvacet, zatímco ODS mûla nûco pfies devatenáct. Jak
pfiicházely v˘sledky z vût‰ích mûst, tento rozdíl se sniÏoval aÏ
nakonec se ustálil na 22,08 procentech pro sociální demokraty
a 20,21 pro ODS. Mezitím v‰ak rostly preference nové strany
TOP 09, aÏ se ústálily na 16,7 %. KSâM poklesla na 11,26 %,
ale ve skuteãnosti má stejnû kfiesel jako poslednû, ãili 26.
Dal‰ím nováãkem v parlamentu je velká neznámá populistická
strana Radka Johna Vûci vefiejné s témûfi 11 procenty.
V parlamentu tedy bude patfiit 56 kfiesel âSSD, 53 ODS, 41
TOP 09, zmínûn˘ch 26 bude patfiit komunistÛm a 24 VV. Podle
vÏité terminologie se vytvofií stfiedopravá koalice. Ale tomu
budou pfiedcházet jednání, která zaãínají v dobû uzávûrky
tohoto ãísla.
PfiestoÏe Jifií Paroubek zvítûzil, bylo jasné, Ïe nemá s k˘m
sestavit vládu a nejprve z Ústí nad Labem, kde bojoval se sv˘m
odvûk˘m rivalem Zemanem, pohrozil obãanÛm, Ïe budou mít
vládu, jakou si zasluhují. Pak zamífiil do Prahy. Rychlost, s
jakou se pfiemístil nabízela my‰lenku, Ïe má dvojníka jako král
Jeãmínek, ale byla s ním i jeho mladá manÏelka. Mezitím
kolovaly po hlavním mûstû povûsti, Ïe rezignoval. Vzápûtí jsou
fámy vyvráceny a aÏ okolo pÛl osmé se Jifií rozhodl skoncovat
s národním utrpením a sv˘m vlastním a fiekl to na férovku:
„Odstupuji!“ a odstoupil. JenÏe nebyl prvním ani posledním.
Byl pouze jedním v fiadû. Jako první zavelel k ústupu ‰éf
lidovcÛ Cyril Svoboda. Jeho strana nezískala potfiebn˘ch pût
procent a tak jsem si vzpomnûl na ná‰ torontsk˘ dialog, kdy
jsem mu fiíkal, Ïe je v pûtiprocentní hranici nûco nezdravého.
Myslím si, Ïe by pûtiprocentní hranici prosazoval i dnes,
pfiestoÏe ta mu právû zlomila vaz. Podobnû se zachoval i vÛdce
Zelen˘ch Ondfiej Li‰ka i sám velk˘ Milo‰ Zeman, kter˘ vedl
Zemanovce, stranu Práv obãanÛ. Také ODS Pavla Béma
neobhájila prvenství v Praze, kde ji nahradila Top 09 a i on dal
hlavu na ‰palek.
Jedin˘m spokojen˘m tedy mohl b˘t kníÏe Karel Schwarzenberg,
kter˘ sice skonãil tfietí, ale ve skuteãnosti vyhrál a podle oãit˘ch
svûdkÛ to s kolegou Kalouskem dobfie oslavil.
¤eck˘ stra‰ák tedy slavil úspûch. Nevûfiím tomu, Ïe by
zadluÏování státu pfiestalo, jako kdyÏ ‰vihne proutkem. Od
posledního ãeského bankrotu v dobû napoleonsk˘ch válek byl
a s v˘jimkou posledních deseti let zÛstal vÏdy témûfi vyrovnan˘
rozpoãet. Rozdíl v zadluÏování tzv. levice a pravice se pohyboval
v desítkách miliard korun. Rekordní v tom byla Fisherova
vláda, která se tváfiila jako vláda velmi ‰etfiivá, o ãemÏ jsme se
mohli pfiesvûdãit, kdyÏ nám zavfiela konzulát v Montrealu, ale
dosáhla zadluÏení 200 miliard korun, coÏ je asi 10 miliard
dolarÛ.
Pokud nám z denní politiky zmizí postavy jako Jifií Paroubek,
Ivan Langr ãi Pavel Bém, není ãeho litovat. âeho v‰ak lze
litovat je, Ïe vefiejnost nesly‰ela na nic jiného neÏ na peníze. Jak
fiekl prezident Václav Klaus: „Koneãnû hraje zase ekonomie
první housle.“ Dodejme: „BohuÏel!“ Vefiejnost zcela rezignovala
na jiné hodnoty. Nemám rád tzv. kfiesÈanskou politiku lidovcÛ,
nemusí se nám líbit zelení, ale tyto strany postavily svou
kampaÀ na jin˘ch ideálech a hodnotách neÏ jsou peníze.
Nevyplatilo se jim to. A jak je v jedné moudré knize napsáno:
Nejen chlebem Ïiv jest ãlovûk.

Mistfii svûta se vrací domÛ!

Ne vÏdycky, kdyÏ se nad na‰imi hokejisty zlomila hÛl, pfiijeli s titulem, ale historie jiÏ toto pamatuje. V roce 1947 pfii MS v
Praze po prohfie se ·védskem 1:2, zachránili ãeskoslovenské hokejisty Raku‰ani. O ãtrnáct let pozdûji v roce 1961 poté,
co byla distancována ãást národního muÏstva, porazil celkem neznám˘ t˘m, v ãele s brankáfiem Josefem Mikolá‰em,
Sovûtsk˘ svaz 6:4 a stal se po dlouh˘ch dvanácti letech mistrem Evropy, kdyÏ s mistry svûta Kanaìany hrál nerozhodnû
1:1. Po debaklu na Svûtovém poháru nikdo neãekal, Ïe by ãe‰tí hokejisté mohli dosáhnout na medaili v Naganu v roce 1998.
Vyfiadili v‰ak silné Spojené státy, Kanadu a ve finále porazili Rusko brankou Petra Svobody.  A poté, co letos prohráli na
svûtovém ‰ampionátu s Nory a ·v˘cary shodnû 2:3, a co by na nû nikdo nevsadil ani zlomenou gre‰li, pfiivezli z Nûmecka
titul mistrÛ svûta. Zpravodajství pfiímo z Kolína nad R˘nem pfiipravil ná‰ zvlá‰tní zpravodaj Jaroslav Kirchner na str. 12. Na
snímku triumfální pfijezd hokejistÛ na Staromûstské námûstí. abe

Ale‰ Bfiezina - Praha
***


