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…a spasitel nepfii‰el
Koneãnû do‰lo k pfiímé volbû prezidenta. Národ se opût
probudil a opût rozdûlil. Elektronickou po‰tu nebylo
moÏné pouÏít, protoÏe v‰ichni radili, Ïe mám volit
kníÏete, ale nakonec zvítûzil Milo‰ Zeman.
Tak tedy nejprve v˘sledky. Celkovû: Milo‰ Zeman

54,80%, Karel Schwarzenberg 45,19%. V zahraniãí:
Schwarzenberg 84,21%, Zeman 15,78%. Kanada:
Schwarzenberg 92,85%, Zeman 7,14%. Ottawa:
91,52%, Zeman 8,47%. Toronto: Schwarzenberg
93,68%, Zeman 6,31%.
Tato ãísla hovofií jasnû sama za sebe. Své jistû sehrála

úãast Schwarzenberga v nepopulární Neãasovû vládû
a Zemanovo rádoby levicová orientace. PfiipomeÀme,
Ïe tfieba komentátofii levicového Práva se v‰ak vût‰inou
vyslovili pro Schwarzenberga a pravicov˘ Václav Klaus
podpofiil Milo‰e Zemana. TakÏe orientace levá/pravá je
naprosto matoucí.
Nejsme jiÏ ve stfiedovûku, aby na panovníkovi záleÏelo

blaho poddan˘ch. Jde spí‰e o to, k jak˘m hodnotám
národ vzhlíÏí. Václav Klaus navíc zcela cynicky citoval
Václava Havla, Ïe pravda a láska zvítûzily nad lÏí a
nenávistí. Podívejme se jen na  tfii pfiípady, kdy se
odstupující prezident Václav Klaus m˘lil a kdy nastupující
prezident Milo‰ Zeman nehovofiil pravdu.
Pfiípad první: Premiér Milo‰ Zeman vyslovil poÏadavek

na odvolání Kubiceho z ãela Útvaru pro odhalování
organizovaného zloãinu. „Anal˘za práce tûchto
policejních útvarÛ ukazuje, Ïe jejich v˘konnost není
nijak záfiivá. Oba tyto policejní útvary vedou neodborníci
jako b˘val˘ taxikáfi, b˘val˘ instalatér nebo b˘val˘
tûlocvikáfi,“ prohlásil tehdy Zeman. „K v˘mûnû chtûl
Zeman pfiikroãit po anal˘ze, kterou mu tehdy pfiipravili
jeho poradci. Ale pak se ukázalo, Ïe za zprávou stojí
b˘valí komunistiãtí dÛstojníci tajn˘ch sluÏeb, ktefií se
Kubiceho chtûli úãelovû zbavit,“ popsal situaci server
iDnes.cz. Komentátor Hospodáfisk˘ch novin Jindfiich
·ídlo ve svém profilovém ãlánku o Janu Kubicem
pfiipomnûl, Ïe v té dobû mûl klíãov˘ vliv na chod státní
správy poradce premiéra Zemana Miroslav ·louf a
jeho kolektiv. V té dobû kontroverzní podnikatel
oznaãovan˘ za bosse ãeského podsvûtí  Franti‰ek
Mrázek pravidelnû dochází na Úfiad vlády. ·éfÛ obou
protikorupãních útvarÛ se ale zastal tehdej‰í prezident
Václav Havel: „Ze v‰ech podkladÛ i z osobních poznatkÛ
jsem nabyl pfiesvûdãení, Ïe v na‰í zemi existují síly,
které mají zájem na destabilizaci obou v˘znamn˘ch
policejních sloÏek. Vûfiím, Ïe policejní prezident
nepodlehne nekvalifikovan˘m politick˘m doporuãením.“
Havel zadal úkol Bezpeãnostní informaãní sluÏbû, aby
zjistila, kdo má zájem na rozvratu policie a Kubiceho
podpofiil tím, Ïe osobnû pfiijel do sídla útvaru na Zbraslavi
a zde Kubicemu pfiedal medaili (nasipolitici.cz).
Osobnû znám Jana Kubiceho od tfiinácti let a nikdy

taxikáfie nedûlal. Pfiesto je tento dÏin vypu‰tûn z láhve
a koluje na internetu. Citoval ho ãastokrát Jifií Paroubek
a obvinûn˘ z korupce poslanec David Rath. Milo‰
Zeman nikdy necítil potfiebu se distancovat od tohoto
v˘roku a jistû by fiekl, Ïe myslel jako taxikáfie nûkoho
jiného ne právû Jana Kubiceho.
Pfiípad druh˘: V kvûtnu 1999 novináfie Ivana Brezinu

tehdej‰í premiér Milo‰ Zeman nafikl z toho, Ïe je
zkorumpovan˘m novináfiem, kter˘ pí‰e ãlánky na

podporu dostavby jaderné elektrárny Temelín na
objednávku spoleãnosti âEZ. Soudy v‰ech instancí
shodnû konstatovaly, Ïe jde o nepravdu, a v dubnu
2007 byl Zeman pravomocnû odsouzen k omluvû.
Jestli se Milo‰ Zeman omluvil, nevím, ale paradoxnû se
podle Hospodáfisk˘ch novin zv˘‰ily ‰ance rusk˘ch
firem po zvolení Milo‰e Zemana na dostavbu Temelína.
Pfiípad tfietí: Britské listy se musí ohradit proti tvrzení

Milo‰e Zemana v „prezidentské“ diskusi na âT 24, Ïe
zvefiejnily informaci ze Süddeutsche Zeitung o podpofie
Bernda Posselta kandidátovi na prezidenta
Schwarzenbergovi. Není to pravda.
Jméno Posselt pouÏily Britské listy naposledy 30.

kvûtna 2012 v ãlánku Petra Uhla: Etnická sprostota
âeské televize... Skuteãnost je dohledatelná pomocí
internetového vyhledávaãe. Britské listy se ov‰em musí
stejnû dÛraznû ohradit i proti útoãné dezinterpretaci
tohoto dementi Lidov˘mi novinami, které tvrdí, Ïe Britské
listy „usvûdãily Zemana ze lÏi“. Lidové noviny se
nezachovaly férovû. LeÏ je vûdomé tvrzení nepravdy.
Britské listy nemají dÛkaz o tom, zda Milo‰ Zeman
zmínûn˘ v˘rok pronesl, protoÏe se o nûm domníval, Ïe
je pravdiv˘, anebo zda, jak tvrdí Lidové noviny, „lhal“.
Britské listy nicménû velmi pochybují, Ïe Zeman
zámûrnû lhal ve vûci, v níÏ musel b˘t z nepravdy za pût

minut usvûdãen. JenÏe v tom nevidím problém a nevidím
rozdíl v tom, kdyÏ nûkdo tvrdí vûdomû nepravdy a v
tom, kdyÏ nûkdo vûfií skuteãnostem, které si vymyslí.
âlovûk, kter˘ vûdomû lÏe nemá sklon k fanatismu.
Jedno z nejvût‰ích nebezpeãí je právû ve vífie, Ïe leÏ je
pravdou. To byl problém George W. Bushe, Tony Blaira
a je to zfiejmû i problémem Milo‰e Zemana. Nechci
tvrdit, Ïe Milo‰ Zeman mluví pravdu, jen kdyÏ se splete,
ale mám pocit, Ïe pro nûho je pravda nûco, s ãím se
mÛÏe zacházet jako s toaletním papírem, jak fiekl  ãesk˘
filozof Ladislav Hejdánek v osmdesát˘ch letech o
profesorech na teologické fakultû, ktefií nás na nátlak
ministerstva kultury vylouãili ze ‰koly.
Milo‰ Zeman o sobû prohlásil, Ïe star˘ pes se nov˘m

kouskÛm nenauãí. K tomu dodal nûco je‰tû o rase. Bylo
by dobré, kdyby se jako prezident novému kousku -
reflektovat pravdu a tu pak respektovat - pfiece jen
nauãil.
Karel Schwarzenberg by ãesk˘ národ nespasil a ten

má prezidenta, kterého si zvolil. T. G. Masaryk dával
vÏdy pfiednost pravdû pfied popularitou. TotéÏ nemohu
fiíci o novû zvoleném prezidentovi, ale neÏijeme v roce
1918 a národní hodnoty se mûní.

Ale‰ Bfiezina
***

V den vyhlá‰ení v˘sledkÛ pfiímé volby âeského prezidenta nejsledovanûj‰í redakce TV NOVA situovala své pracovi‰tû
moderátorÛ na námûstí Jana Palacha odkud vysílala Televizní noviny. Moderátofii L. Borhyová a R. Korantén sedûli více
jak pÛl hodiny na místû a v silném mrazu -12 °C seznamovali vefiejnost s v˘sledky voleb. I kdyÏ se tváfiili jakoby nic a mûli
v pozadí osvûtlené panoráma praÏského hradu bylo patrné, Ïe zima dûlá své. Pfiesto se pfiím˘ pfienos Televizních novin za
extrémního poãasí vydafiil a byl velmi úspû‰nou premiérou. Moc se líbila moderátorka Lucie Borhyová o níÏ se hovofií, Ïe
by mûla ‰anci i ve filmech natoãen˘ch v Kanadû a USA. Je zku‰enou moderátorkou spoleãnû R. Korentenem tvofií podle
názorÛ zahraniãních novináfiÛ de facto evropskou ‰piãku. text-foto Allén Mirko FojtÛ - Praha


